roãník 29, ãíslo
prosinec 2020

Milí čtenáři,

Držíte v rukou poslední letošní HRÁDECKO. Na konci roku se všichni ohlížíme, abychom zhodnotili, jak se nám
dařilo a co právě končící rok přinesl.
A že letos máme co hodnotit! Pro nás
v redakci byl rok 2020 prvním rokem,
kdy jsme pracovali v novém složení.
Nebylo to vůbec jednoduché. V době,
kdy přišla první koronavirová krize,
jsme se snažili zareagovat a přinést vám
důležité informace, na několik měsíců
nám z témat úplně vypadla kultura
a museli jsme řešit, čím HRÁDECKO naplnit, nejednou jsme těsně před uzávěrkou narychlo měnili texty, protože
se situace měnila doslova ze dne na
den. Práce novinářů je ale taková. A my
jsme rádi, že jsme mohli o dění v našem městě informovat i v době, která
byla tolik nejistá. Do příštího roku vstupujeme plni očekávání. Stejně, jako vy.
Čekáme, jaká bude situace, co přinesou
dny příští a jak se s tím vším budeme
umět vypořádat. Věříme, že zkušenosti
z letošního roku zúročíme, a držíme se
hesla, že s úsměvem jde všechno líp.
Přejeme proto i vám do nového roku
hodně optimismu a veselou mysl.
V první řadě ale hlavně zdraví. Užijte si
nadcházející svátky v kruhu svých blízkých a v novém roce se těšíme „na viděnou“ na stránkách HRÁDECKA.

Vánoční výzdoba letos září na více
místech
Advent patří k nejkrásnějším obdobím roku. Je také jedním z nejslavnostnějších. Přispívá k tomu i výzdoba, kterou si krášlíme nejen naše domovy, ale také obchody, ulice a náměstí. Žádný jiný svátek není
tak bohatý na dekorace jako právě Vánoce. Vánoční výzdobě dominuje vánoční strom. V minulosti
měly vánoční stromky ochranitelskou funkci. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném stromku v místnosti
je v brémské kronice z roku 1570. Tradice zdobení jehličnanů, jak ji známe dnes, pochází z Livonska
(dnešní Estonsko a Lotyšsko) a Německa. Do domovů začala pronikat v polovině 17. století. V 18. století se přidala tradice zdobení hořícími svíčkami, které byly po nástupu elektrifikace nahrazeny vánočním osvětlením. V Česku poprvé postavil vánoční stromek pro své přátele v roce 1812 ředitel pražského
Stavovského divadla Jan Karel Liebich ve svém libeňském zámečku Šilboch. Nový zvyk se však prosazoval jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v bohatých pražských měšťanských rodinách. Do
venkovských stavení pronikaly ozdobené vánoční stromečky ještě pomaleji. Až do první světové války
bývala v mnoha domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová větev. A velké vánoční stromy
na náměstích se začaly objevovat dokonce až začátkem 20. století. Poprvé byl tzv. strom republiky
postaven na brněnském Náměstí svobody v roce 1924 spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem. Pohnula
ho k tomu událost, kdy s přáteli nalezli v zimě v lese prochladlé děvčátko. Tento prožitek ho zasáhl natolik, že se o Vánocích rozhodl vztyčit na náměstí strom a pod ním uspořádat sbírku na pomoc všem
opuštěným dětem. Dnes už bychom jen těžko hledali místo, kde veřejný vánoční strom nemají. Ten
náš hrádecký rozsvěcíme tradičně o první adventní neděli. Letos rozsvícení proběhlo nestandardně
online, na kráse mu to ale rozhodně neubralo. Náš městský strom patří k těm nejkrásnějším v kraji. Jak
by také ne, když je náš! Letos hlavní velký strom doplnilo ještě několik menších lemujících celé náměstí. Jsou to stromky, které každoročně zdobí hrádecké spolky, školy, školky a další subjekty. V minulých
letech jsme výstavu mohli vidět v Chrámu Pokoje, letos se z důvodu pandemie přesunula ven. A nutno
říct, že i malé stromečky náměstí velmi sluší.
Vánoční výzdobu nemáme jen na náměstí, ale i na dalších místech ve městě. A každým rokem
těchto míst přibývá. S přípravou se začíná už začátkem listopadu, kdy se nejprve zkontrolují a opraví
světelné řetězy, které zůstávají na svých místech po celý rok.
Pokračování na straně 3

Věra Baumgartnerová, Vít Štrupl
a Roman Sedláček

V prosincovém čísle:
—
—
—
—
—

Vánoční výzdoba města
Oprava Liberecké ulice
Sociální bydlení
Wohlmanův statek
Nové jízdní řády
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Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: hradecko@hradek.eu,
tel.: 605 265 709 nebo písemně na MěÚ.
Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ.
Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz.
Uzávěrka lednového čísla je 22. 12. 2020.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 05. 01. 2021.
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lnformace z radnice

Usnesení rady města

29. schůze rady města
Rada města na svém 29. jednání, konaném dne 4. listopadu 2020,
mimo jiné:
— souhlasila s podanou žádostí o finanční podporu na projekt „Posílení vodárenské soustavy Václavice“ v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí, vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí ČR, o celkových výdajích projektu 4 589 680,70 Kč a výši
podpory ze SFŽP ČR 3 000 000 Kč
— schválila zadání zakázky „Dolní Sedlo – vodovod, Hrádek nad Nisou –
podání žádosti, dotační management a organizace výběrového řízení“ firmě FIALA PROJEKTY, s. r. o., Praha 4, za celkovou maximální
cenu 221 000 Kč bez DPH (267 410 Kč vč. DPH)
— schválila Smlouvu o spolupráci se společností Umíme si pomáhat, z. s.,
Chrastava, jejímž předmětem je vzdělávání seniorů, které bude zajištěno Virtuální Univerzitou třetího věku z České zemědělské Univerzity, Provozně ekonomické fakulty, a to za finanční příspěvek
60 000 Kč za kalendářní rok (2 semestry), přičemž v roce 2020 je finannčí příspěvek 30 000 Kč (1 semestr)
— schválila vítězného účastníka (dodavatele) zakázky „Vegetační úpravy – výstavba chodníku ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou“. Nejvýhodnější nabídku podala a práce provede společnost OK GARDEN, s. r. o.,
Praha 4, za celkovou cenu 1 184 539,91 Kč vč. DPH (tj. 978 958,60 Kč
bez DPH).
— schválila plnění veřejné zakázky, a to zpracování projektové dokumentace na sloučené řízení ve stupni DPS na akci „Vodovod Václavice – doprojektování podružných řadů včetně přípojek“, subjektu
PO SVIS TCE, spol. s r. o., Bílina, za celkovou cenu 642 142,16 Kč s DPH
(tj. 530 696 Kč bez DPH)
— schválila cenovou nabídku předloženou subjektem PO RIM CZ, a. s.,
Praha 8 – Karlín na dodávku 84 ks kancelářských židlí do interiéru
komunitního centra SENÍK za celkovou cenu 235 805 Kč s DPH
(tj. 194 880 Kč bez DPH) z důvodu kontinuity, kdy subjekt PO RIM CZ,
a. s., v nedávné době dodal kancelářské vybavení do interiéru komunitního centra SENÍK
— schválila umístění rozhledových zrcadel na křižovatce v Kančí rokli
u č. p. 1 a na křižovatku Hartavská x Spojovací
— schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci s názvem „Rekonstrukce hřiště ZŠ Donín“ ze dne 31. 08. 2020 uzavřené mezi městem
Hrádek nad Nisou a firmou Profil Plus, s. r. o., Dlouhý Most. Předmět
dodatku je prodloužení lhůty pro dokončení díla na termín 30. 04.
2021, důvodem je souběh změny klimatických podmínek a karantény zaměstnanců spojené s nákazou onemocněním COVID-19.
— schválila uzavření smlouvy o výkup přebytkové elektrické energie
z FVE, která je instalována na budově ZŠ TGM Hrádek nad Nisou, se
společností E.ON Energie, a. s., za cenu 500 Kč/MWh
— schválila dodatky ke smlouvě o dílo na akci pod názvem Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou ze dne 15. 05. 2020
uzavřené mezi městem Hrádek nad Nisou a firmou PULSKLIMA, spol.
s r. o., Liberec XII-Staré Pavlovice.
Předmětem dodatku č. 2 je specifikace nepředvídatelných víceprací,
celková cena díla bude navýšena o výslednou cenu víceprací
o 145 475,88 Kč s DPH, (120 228,00 Kč bez DPH).
Předmětem dodatku č. 3 je specifikace nepředvídatelných víceprací
a méněprací, celková cena díla bude ponížena o výslednou cenu
méněprací po odečtení méněprací víceprací o -52 362,36 s DPH,
(-43 274,68 Kč bez DPH).
Předmětem dodatku č. 4 je specifikace nepředvídatelných víceprací
a méněprací, celková cena díla bude ponížena o výslednou cenu
méněprací po odečtení méněprací víceprací o -88 238,22 s DPH,
(-72 924,16 Kč bez DPH).
Rovněž dojde ke změně termínu plnění závazku obsaženého v dodatku č. 1, kdy dojde k úpravě termínu na výsledný 26. 11. 2020.
30. schůze rady města
Rada města na svém 30. jednání, konaném dne 18. listopadu 2020,
mimo jiné:
— schválila čerpání rezervního fondu organizace Dům dětí a mládeže
DRAK v celkové maximální výši 7 011 Kč na úhradu dodavatelské

z radnice
faktury za nákup výtvarných pomůcek pro adventní cyklus
— schválila čerpání rezervního fondu organizace Brána Trojzemí v celkové maximální výši 140 000 Kč na pořízení nových stolů do DK Beseda
— souhlasils s přijetím finančního daru v celkové výši 22 044 Kč od společnosti CPM TEAM, s. r. o., na nákup jednoho zásahového obleku
pro hasiče Hrádek
— schválila nákup 3 100 ks permanentních vstupenek do rekreačního
areálu Kristýna na sezónu 2021 od společnosti Kristýna, a. s., v ceně
za 5 Kč / 1 ks.
Dále schválila způsob vydávání permanentních vstupenek poplatníkům místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů specifikovaných, a to na základě:
a) předložení potvrzení o zaplacení poplatku za odpad nejpozději
do 31. 5. 2021
b) předložení potvrzení o zaplacení ceny permanentní vstupenky
(5 Kč / 1 ks)
— schválila zadání zakázky na provedení prověrky hospodaření společnosti Kristýna, a. s., za období 2018–2020 společností Nexia A. P.,
a. s., za celkovou maximální cenu 187 500 Kč bez DPH (226 875 Kč
vč. DPH)
— schválila právní akt – Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Modernizace ZŠ Loučná Hrádek nad Nisou“, vydaný
Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu, 86. Výzvy IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života (výše celkových výdajů 2 678 970,25 Kč, výše dotace
2 391 471,22 Kč, vlastní zdroje ze strany města Hrádek nad Nisou ve
výši 287 499,03 Kč)
— schválila zadání zakázky „Nová Loučná – kanalizace, Hrádek nad Nisou – podání žádosti, dotační management a organizace výběrového
řízení“ firmě FIALA PROJEKTY, s. r. o., Praha 4, za celkovou maximální
cenu 221 000 Kč bez DPH (267 410 Kč vč. DPH)
— schválila přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Rekonstrukce hřiště ZŠ Donín v Hrádku nad Nisou“ ve výši 991 859 Kč
a zajištěném spolufinancování ve výši 701 598 Kč
— schválila smlouvu o reklamě a propagaci ve výši 30 000 Kč bez DPH se
společností ČEZ, a. s., na akci „Rozsvícení vánočního stromu v Hrádku
nad Nisou“
— schválila uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě, o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Hrádek nad Nisou žadateli
FK SLOVAN Hrádek nad Nisou, z. s., jehož předmětem je navýšení
částky spolufinancování projektu „Modernizace areálu FK SLOVAN
Hrádek nad Nisou, z. s.“, z původní částky 5 106 148,15 Kč na novou
částku 5 580 014,27 Kč (navýšení o částku 473 866,12 Kč)
— schválila dodavatele zakázky s názvem „Geopark Hrádek n. N. – Jasna
Góra“. Nejvýhodnější nabídku podala a práce provede společnost
JIB, s. r. o., Brandýs nad Labem, za celkovou cenu 1 174 140,74 Kč
vč. DPH (tj. 970 364,25 Kč bez DPH).
— souhlasila s pořízením, resp. nákupem 16 ks notebooků a 10 ks dokovacích stanic subjektu AV Media, a. s., Praha 10, za celkovou cenu
319 436 Kč vč DPH (tj. 263 997 Kč bez DPH) dle předložené nabídky,
který bude realizován subjektem ZŠ a ZUŠ T. G. Masaryka
— schválila plnění veřejné zakázky, a to zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a soupisu prací na akci „Rekonstrukce bývalé
budovy celnice pro účely oddělení cizinecké policie (OCP) v Hrádku
nad Nisou“, subjektem PO Energy Benefit Centre, Praha 6 – Veleslavín, za celkovou cenu 689 700 Kč s DPH (tj. 570 000 Kč bez DPH)
— schválila plnění veřejné zakázky, a to zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS na akci „Oprava povrchu ulice Žitavské v úseku
od křižovatky s ul. Nádražní po okružní křižovatku“, subjektem PO
Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o., Praha 8, za celkovou cenu
343 035 Kč s DPH (tj. 283 500 Kč bez DPH)
— schválila plnění investičního záměru, a to zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR/DSP k akci s názvem „Hrádek nad Nisou,
ul. Donínská – splašková kanalizace předloženou subjektem VALBEK,
spol. s r. o., Liberec 3, za celkovou cenu 390 000 Kč bez DPH
(tj. 471 900 Kč vč. DPH)
— schválila dodatky ke smlouvě o dílo na akci pod názvem Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou ze dne 15. 05. 2020
uzavřené mezi městem Hrádek nad Nisou a firmou PULSKLIMA,
spol. s r. o., Liberec XII-Staré Pavlovice.

12. ãíslo,
prosinec 2020

z radnice
Předmětem dodatku č. 5 je specifikace nepředvídatelných víceprací
a méněprací, celková cena díla bude ponížena o výslednou cenu
méněprací po odečtení méněprací víceprací o -22 293 s DPH,
(-18 424,57 Kč bez DPH).
Předmětem dodatku č. 6 je je specifikace nepředvídatelných víceprací a méněprací celková cena díla bude ponížena o výslednou cenu
méněprací po odečtení méněprací víceprací o 139 690,07
s DPH, (115 446,34 Kč bez DPH).
— schválila přidělení zakázky na opravu solárního systému k zajištění
teplé vody Městského fotbalového stadionu společnosti REGULUS,
spol. s r. o., Praha 4, ve výši 107 051 Kč bez DPH
— schválila uzavření Smlouvy o poskytování technické a servisní podpory spojené s provozem identifikačního systému „docházky“, a to
se společností SAITECH, s. r. o., Terezín, za nabídkovou roční cenu
11 832,59 Kč s platnou DPH (tj. 9 779 Kč bez DPH).

Ze zasedání zastupitelstva města

8. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém 8. řádném zasedání, konaném dne
25. listopadu 2020, mimo jiné:
— schválilo podání žádosti o dotaci na projektový záměr pod názvem
„Hrádek nad Nisou, mobilita – Dům s pečovatelskou službou Nádražní, odstranění bariér“ do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj,
o celkových výdajích ve výši 2 073 857 Kč včetně DPH, požadované
dotaci ve výši 1 036 928 Kč a vlastním podílu ve výši 1 036 929 Kč
— schválilo podání žádosti o dotaci na projektový záměr pod názvem
„Rekonstrukce komunikace ul. Strmá, Hrádek nad Nisou“ do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, o celkových výdajích ve výši 3 311 213 Kč
včetně DPH, požadované dotaci ve výši 2 180 044 Kč a vlastním podílu včetně neuznatelných výdajů ve výši 1 131 169 Kč
— schválilo podání žádosti o dotaci na projektový záměr pod názvem
„Obnova tělocvičny včetně sociálního zařízení ZŠ Lidická, Hrádek nad
Nisou“ do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, o celkových výdajích
ve výši 2 076 149 včetně DPH, požadované dotaci ve výši 1 295 129 Kč
a vlastním podílu včetně neuznatelných výdajů ve výši 781 020 Kč
— schválilo změnu rozpočtu 2020 č. 9, rozpočet města Hrádek nad Nisou 2020 po změně č. 9 má stanoven celkový objem příjmů částkou
219 629 732 Kč, celkový objem výdajů částkou 280 235 472 Kč a salda
ve výši 60 605 740 Kč ve třídě financování
— vzalo na vědomí Návrh rozpočtu města hrádek nad Nisou 2021.
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Vánoční výzdoba letos září
na více místech

Dokončení ze strany 1

Potom přijde na řadu věšení ozdob na sloupy veřejného osvětlení v hlavních ulicích, jako je Liberecká, Anglická, Nádražní apod. Hvězdám a kometám, na které jsme byli léta zvyklí, ovšem končí životnost, a tak je
postupně nahrazují zářivější a především úspornější LED světýlka. Letos
nově zdobí například Dolní náměstí, parčík na Zlaté Výšině nebo Žitavskou ulici. K místům, která od letošního roku budou vánočně vyzdobená,
se přidá i Schubertova vila.
Nejvíc práce a času zabere příprava vánočního stromu na náměstí.
Navěsit všechny ozdoby a řetězy trvá dva dny. Současné ozdoby máme
druhým rokem, ty se tak často nemění. Jejich pořízení je totiž velmi nákladné. Jen letos šlo na nové prvky vánoční výzdoby na různých místech
zhruba 800 tisíc korun. Do celkové částky se musí započítat nejen nákup
osvětlení, ale také jeho instalace, včetně výkopových a elektrikářských
prací. O vánoční výzdobu města se už 30 let stará firma ELMAR Václava
Větrovského. Se svými spolupracovníky oblékají město do slavnostního
hávu několik dní. Z výsledku jejich práce se pak můžeme těšit skoro dva
měsíce. Slavnostní osvětlení zhasíná až koncem ledna, kdy všechny
ozdoby putují do skladu, kde počkají do příštích Vánoc. Možná vás,
stejně jako mě, napadlo, kolik energie přes Vánoce prosvítíme. Jedná se
údajně o jednotky ampér. Vánoční výzdoba je součástí veřejného osvětlení a spotřeba energie je srovnatelná se spotřebou zhruba tří lamp.
V letošním roce nebude svítit Liberecká ulice, která bohužel v zimě nebude průjezdná. O to víc se můžeme těšit na příští rok, kdy se po nové
ulici svezeme a v čase vánočním pak budeme obdivovat výzdobu zcela
novou. Pokud máte pocit, že by světýlka nebo jiná výzdoba slušela i dalším místům ve městě, neváhejte poslat svůj tip na radnici. Pokud to
bude jenom trochu možné, způsob, jak udělat naše město v době adventu ještě krásnější, se určitě najde.
Věra Baumgartnerová

Nové sociální byty dokončeny

Letošní Vánoce stráví v novém díky městu Hrádek nad Nisou i obyvatelé
sedmi bytových jednotek vybudovaných v objetu bývalého kina. Nájemníkům ulehčí složitou životní situaci i to, že na projekt Sociální bydlení –
Hrádek nad Nisou (CZ.06.2.56/0.0/ 0.0/ – 18_104/0008795) poskytlo
dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu. Činže je tedy výrazně nižší, než by byla ve srovnatelném bytě postaveném pro čistě komerční účely. Klíče nájemníci převzali
osobně od starosty města první prosincový podvečer.

Příští řádné zasedání Zastupitelstva města se bude konat 16. prosince 2020 od 17 hodin v multifunkčním sále Brány Trojzemí.

Odpad se bude svážet
i o svátcích

Vánoční svátky přináší kromě spousty radosti pod vánočním stromečkem
také výrazné zvýšení objemu odpadů. Více pijeme, více jíme a také rozbalujeme dárky. Už ráno po Štědrém dnu všechny kontejnery a popelnice doslova přetékají. Město se v minulých letech vždy snažilo v těchto
exponovaných dnech zintenzivnit svoz a stejně se o odvoz odpadu postará i v letošním roce.
Těsně před svátky se kromě popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad vyprázdní také kontejnery na papír. Hned po Štědrém dni
se svezou kontejnery na plast a v době mezi svátky opět papír. Komunální odpad se bude svážet v obvyklých dnech. Aby se kontejnery a popelnice brzy nenaplnily a maximálně se využila jejich kapacita, je nutné
kartony a krabice rozřezat, vánoční papíry poskládat, lahve od nápojů
sešlapat a tak dále. To, jestli budeme mít kolem sběrných hnízd a popelnic ve sváteční dny čisto, záleží především na nás.
-vb-
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rozhovor

Příští rok musíme šetřit, plány ale máme
rozhovor se starostou města

Letošní poněkud turbulentní rok se chýlí ke konci, a tak se ohlížíme a bilancujeme. Končící rok 2020 hodnotí také starosta města Josef Horinka.
Rozhovor připravujeme začátkem prosince, když se tedy, pane
starosto, ohlédnete za uplynulými 11 měsíci, co vidíte?
Vidím dobu, která nebyla jednoduchá. Na jaře to bylo složité, protože
nikdo z nás nevěděl, co všechno může Covid-19 způsobit, a příkazy, které
k nám směřovaly, byly někdy chaotické a zmatečné. Lidé navíc nebyli
zvyklí na zavírání provozoven a omezování života. To je něco, co nikdo
z nás do té doby nezažil a co pro všechny bylo nové. Na podzim už většina lidí sice věděla, ale o to víc ale se někteří vymezovali proti veškerým
zákazům, příkazům apod. Pokud se tedy ohlédnu za letošním rokem,
vím, že nebyl jednoduchý, ale na druhou stranu vím, že se celá řada věcí
podařila.

Už na jaře, při první vlně pandemie, bylo jasné, že bude potřeba
sáhnout do úspor, případně něco vypustit. Museli jste hodně
škrtat?
Úspory byly v několika krocích. Zavírání provozoven, obchodů, ale i omezování výroby ve velkých firmách (zavřela např. i Škodovka), to všechno
má vliv na daňové příjmy, které tvoří nemalou část rozpočtu. První škrtání tak přišlo, když jsme viděli, že daně půjdou rapidně dolů. Rozpočet
na letošní rok jsme sestavovali už v říjnu roku 2019, což byl z pohledu příjmů jeden z nejúspěšnějších roků v celé historii města. Pokles daňových
příjmů byl razantní, museli jsme tak škrtat především investice, které nebyly podpořené dotací. Šetřilo se ale i na provozu a část financí jsme také
museli přesunout do takzvaného krizového řízení, kdy se kupovaly roušky, desinfekce apod. Naštěstí tyto nákupy nemusely, díky iniciativě dobrovolníků v našem městě, být tak velké.
Máte už spočítáno, o kolik peněz město přišlo?
V celkovém součtu oproti roku 2019 a predikcím, které byly na rok 2020,
město přišlo zhruba o 30 milionů. Rozpočet byl naštěstí nastavený velmi
umírněně. Hrádek nad Nisou ho nikdy nestaví maximalisticky, právě
s ohledem na nepředvídatelné situace, což se letos ukázalo být velmi
prozíravé. Bezmála 10 milionů (konkrétně 9,6 mil.) nám vláda kompenzovala bonusem, kdy městům a obcím poslala 1 250 Kč na obyvatele,
takže 1/3 se nám do rozpočtu vrátila.
I přes to všechno se toho letos ovšem hodně stihlo. Na čem se
pracovalo? Čím se můžeme pochlubit?
Dokončilo se sociální bydlení, což já považuji za velice pěkný projekt, který
přinesl sedm bytů pro potřebné. V drtivé většině bydlení získaly maminky
samoživitelky, které zůstaly samy s dětmi. Zároveň se vyřešila celá lokalita bývalého kina, která se krásně otevřela a prosvětlila. Pracovalo se i ve
školách, kde se dokončovaly projekty podpořené dotacemi. Pokračují
práce na kulturním domě Beseda, kterých je letos opravdu mnoho. Úplně
nové zázemí získají účinkující, na sále je nová vzduchotechnika a elektroinstalace. V příštím roce se ještě počítá s dalším vylepšením sálu, kde
bude nové vybavení, především kritizované židle, stoly, ale například
i opony, závěsy a podobně. Bavíme se také o novém baru a rádi bychom
se věnovali podlaze. Na Besedu máme pro příští rok v rozpočtu 3 miliony
korun. Kulturní dům se tak v budoucnu stane další chloubou našeho
města. A když mluvíme o chloubách, nemůžu nezmínit Schubertovu vilu,
jejíž obnovu jsme v letošním roce dokončili. Tady získaly důstojné zázemí
nejrůznější hrádecké spolky.
Už v únoru se rozjela dlouho očekávaná rekonstrukce ulice Liberecká,
ale ta je velmi složitá. Původní plány otevřít ulici přes zimu pro jízdu alespoň na podkladních vrstvách se nakonec nepodařilo naplnit. Na Liberecké
je ovšem pořádný kus práce hotový a s jarem budou práce pokračovat.
Zmínit musím také obnovu sportovišť v čele s fotbalovým stadionem
a mnoho dalších menších akcí.
V létě, v době mezi dvěma vlnami pandemie, se život u nás vrátil
téměř do normálu. Co to pro město, kromě toho, že se mohlo pokračovat ve zmíněných opravách a rekonstrukcích, znamenalo?
Aspoň trochu se obnovil veřejný život, i přesto, že obava lidí byla znatelná. Velmi úspěšná byla sezóna na Kristýně, podařilo se uspořádat i několik kulturních akcí, na jejichž návštěvnosti bylo znát, že je po nich velký

hlad a lidem podobné setkávání chybí. Oblíbené Hrádecké slavnosti
tentokrát nahradil Koncert pro Hrádek, který město pořádalo ve spolupráci s Ostrovem života, hodně lidí přišlo taky na Hrádecké Dožínky.

Na podzim ovšem koronavirus udeřil znova, opět přišel nouzový stav a s ním spojená omezení. Bylo to jiné než na jaře?
Bylo to jiné v tom, že lidé už věděli, co je asi čeká, a čekali, co se bude dít
a jaké zákazy přijdou. Opět přišlo omezení setkávání, zavřené obchody,
restaurace, služby. Na jaře si to všichni testovali a omezení přijímali spíš
s povděkem ve snaze situaci řešit, na podzim už to bylo bráno spíš jako
příkoří, začali se ozývat různí odpůrci a zpochybňovači nařízení, a zatímco
na jaře nás pandemie stmelila, tentokrát se společnost více rozdělila. Já
osobně v tomto věřím odborníkům a chci věřit, že to, co nám říkají, se
děje v dobrém úmyslu.
Jednou z oblastí, kterou tato situace velmi zasáhla, je školství.
Jak se s tím podle vás zvládly hrádecké školy a školky vypořádat?
Přesto, že jedné z našich školek se nákaza nevyhnula a musela být přechodně zavřená, mateřinky včetně dětské skupiny Šneček provoz ovlivněný nejrůznějšími hygienickými nařízeními zvládly na výbornou. Co se
týká základních škol, vím, že to nebylo jednoduché, ale od rodičů i učitelů mám informace, že distanční výuku a celkovou organizaci loňského
školního roku zvládli taky. Nestandardní je i současný školní rok, ale školy
jsou a byly dobře připravené, takže i teď vše běží, jak má.
A do toho všeho přišel balíček daňových změn, které se výrazně
podepíší na rozpočtech měst a obcí. A to v době, kdy města připravují rozpočty na příští rok. Jaký je tedy výhled pro Hrádek,
co se financí týká?
Rozhovor připravujeme v době, kdy je ve sněmovně schválená ta nejkrizovější možná varianta, kdy se velmi nešťastně potkaly dva návrhy o zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka. To všechno znamená, že Hrádek by vedle letošní ztráty 30 milionů na daňových příjmech
přišel ještě o dalších zhruba 11 milionů. Ve srovnání s rokem 2019 je to
mínus 40 milionů a to znamená velice citlivý zásah do chodu města, do
investic, ale i do správy jako takové. Musíme tedy přemýšlet, kde ušetřit.
Rozpočet na příští rok připravujeme velmi umírněný, podle doporučení,
přesto, že věřím, že ta krize nakonec nebude tak velká. Aktuálně se staví
na daňový příjem 83 milionů, což je rozpočet jako v roce 2010, tedy v letech té nejhlubší krize. Tehdy se shodou okolností odstraňovaly povodňové škody, které byly z velké části řešeny dotací ze státního rozpočtu. Nebýt těch, neudělalo by se zhola nic a v takové situaci teď jsme. Znamená
to, že jsme se, pokud se financí týká, vrátili v čase o 10 let.
Ale přesto nějaké plány jsou… Do čeho se bude v příštím roce
investovat?
Plány máme, samozřejmě. Hrádek si jako město dokázal něco ušetřit,
nerozhazujeme bezhlavě, takže dokončíme některé investice, které jsme
letos museli odložit. Jde například o stavbu Komunitního centra SENÍK,
která je z 90 procent podpořená dotací. Počítáme i s některými už schválenými, tzv. zelenými projekty, jako je řešení prostoru nad školkou na
Oldřichovské, a do rozpočtu jdou také aktivity, které řešíme dlouhodobě,

ze společnosti
například dílny v základní škole Lidická nebo úprava vnitrobloku na Žitavské.
Myslíme i na přípravy dalších projektů. Aktuálně jsme například vypsali
výběrové řízení na projektanta, který bude řešit projektovou dokumentaci pro plánovný dům seniorů na Oldřichovské. Kapitolu projektů se
snažíme neomezovat vůbec, protože kdo nebude v budoucnu mít připravené projekty včetně příslušných povolení, nebude moct žádat v novém plánovacím období Evropské Unie. První výzvy se měly spouštět
koncem roku 2022 a je potřeba být připravený.

To všechno zní velice optimisticky, pojďme tedy také ke kultuře
a sportu, protože i tady jsme všichni pocítili dopady krize.
Věříte, že v příštím roce se opět budeme moci setkávat při podobných příležitostech? Jaké jsou plány?
Já jsem optimista a věřím, že se budeme setkávat. To, že současný stav se
přenese i do příštího roku a možná i let dalších, je zřejmé. Koronavirus
tady s námi bude navždy a je otázka, jestli ho vakcínou dokážeme limitovat. Takže obava lidí zůstává, i teď vidíme, že společnost je spíš podrážděná a nedůvěřivá. Zároveň je vidět, že uzavření doma a nemožnost
se setkávat a komunikovat se na celé řadě lidí podepisuje. Já věřím, že rok
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2021 bude lepší, než byl ten letošní, a věřím, že doba, kdy jsme se mohli
setkávat na různých kulturních akcích, zase přijde. Aktuálně město po dohodě s pořadateli už zrušilo veškerý program v Besedě na leden a únor,
neproběhnou tak plesy myslivců nebo rybářů a Společenský večer města.
Otazník visí i nad Masopustem. S březnovými akcemi, jako je Ples města,
Sportovní ples, přeložený koncert Karla Plíhala apod. vyčkáváme a zatím
je nerušíme. S jarními, potažmo letními akcemi počítáme a věřím a přeji
našemu městu, aby se vše brzy vrátilo do normálu a oblíbené Čarodějnice, Rockové léto nebo Hrádecké slavnosti se mohly uskutečnit.

Pane starosto, protože prosincové číslo je poslední v tomto roce,
nabízí se také prostor pro přání obyvatelům našeho města…
Velmi rád. Obyvatelům našeho krásného Hrádku nad Nisou, nám všem,
přeji klidné, pohodové, šťastné svátky v kruhu svých blízkých. A především bych vám všem chtěl dát naději, v to, že v roce příštím bude opravdu
dobře, že se spolu opět budeme setkávat, budeme řešit celou řadu úkolů,
že si budeme moci říkat věci z očí do očí, pokud jsme teď nemohli, a že
se všechno v dobré obrátí. Přeji všem krásné Vánoce a šťastný nový rok
2021.
Starostu města Josefa Horinku zpovídala Věra Baumgartnerová

Ulice Liberecká zůstane přes zimu uzavřená

Vloni na podzim začala rozsáhlá rekonstrukce ulice Liberecká. Zatím se
týká úseku od železničního přejezdu po křižovatku u restaurace Barandov, pokračovat bude ale až k vodojemu na hranice katastru města. Dokončena bude v roce 2021. Podle původního harmonogramu měly být
v celé délce komunikace do letošní zimy položeny podkladní vrstvy
asfaltu, aby se na ni mohl vrátit provoz a řidiči nemuseli jezdit po objízdných trasách, vedoucích úzkými uličkami. Až do léta práce postupovaly
podle plánu, přesto se nakonec letos po Liberecké ulici jezdit nebude.
To, že rekonstrukce Liberecké ulice bude složitá, bylo jasné od samého počátku. Podílí se na ní celá řada investorů. Město Hrádek nad Nisou chodníky a veřejným osvětlením, Krajská správa silnic Libereckého
kraje, která je vlastníkem vozovky, a vlastníci všech podzemních zařízení –
tedy kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektrického vedení a sdělovacích kabelů. O úlohu koordinátora se dělí město Hrádek nad Nisou
a Krajská správa silnic. Práce jednotlivých investorů se často prolínají,
navazují na sebe, firmy se musí vzájemně vyhýbat. Situace je složitá
i proto, že se pokládají nová zařízení, ale stará musí do poslední chvíle
fungovat – například vodovod. Skloubit všechny požadavky tedy není
jednoduché.
V říjnu měla stavba bezmála třítýdenní skluz. „Ten byl způsoben
hlavně tím, že firma pokládající novou kanalizaci se rozhodla, že její trasu
posune bez ohledu na projektovou dokumentaci. Učinila tak v dobré
vůli, aby neohrozila dodávku vody do nemovitostí. Přitom se ale stalo,
že se kanalizační víka ocitla přímo v budoucích jízdních stopách aut. To
je bohužel velký problém, protože když přes ně přejíždějí auta, zvyšuje
se hlučnost. To je samozřejmě nepříjemné pro obyvatele v okolí. Podobnou nepříjemnou zkušenost máme z jiných míst ve městě a byl bych
nerad, aby se opakovala zrovna na frekventované Liberecké ulici. Kanalizační stoky se tedy musí předělávat a tím se celá stavba zpozdila,“ vysvětluje starosta města Josef Horinka.
Při jednom z listopadových kontrolních dnů se navíc ukázalo, že podkladní vrstvy nemají dostatečnou únosnost. Ovlivnilo ji složení materiálu,

který je jílovitý, a také letošní počasí, které bylo bohatší na srážky než
v minulých letech. Výsledkem je, že se bude muset materiál zpevnit
provápněním, a až pak bude možné pokračovat dalšími konstrukčními
vrstvami vozovky. I tento fakt rozhodl o tom, že se letos po Liberecké
ulici nesvezeme. Asfaltový povrch byl položen alespoň na křižovatky,
aby se v zimních měsících daly pohodlně přejíždět. Vjezd na Libereckou
ulici je umožněn jen těm, kteří zde bydlí nebo podnikají.
Práce se přesto nezastavily. Dokud to počasí dovolí, pracuje se na
konstrukci chodníků. Stavba nové komunikace bude pokračovat na jaře.
V té době začne i rekonstrukce zbývající části Liberecké ulice od křižovatky u Barandova po vodojem. Tady bude situace o něco jednodušší,
protože zde není položena kanalizace ani plynovod. Průjezd tímto úsekem by měl být po většinu času umožněn alespoň v jednom pruhu,
pravděpodobně bude řízený semaforem.

Objízdné trasy zůstávají přes zimní měsíce zachovány. Děti tím pádem přijdou o zimní radovánky v rokli, která se v minulých letech při
sněhové nadílce neudržovala. Letos ale musí zůstat pro auta průjezdná.
„Obyvatelům města se omlouvám za komplikace. Dělali jsme vše pro
to, aby byla alespoň na zimní měsíce Liberecká ulice průjezdná. Vzhledem k tomu, jak jsou podobné stavby komplikované, se to bohužel nepovedlo. Můžeme se ale těšit, že v příštím roce bude mít Liberecká ulice
úplně novou podobu, kterou si příjezdová komunikace do centra města
zaslouží,“ říká starosta města Josef Horinka.
V současnosti se zároveň připravuje projektová dokumentace pro
rekonstrukci zbývající části Liberecké ulice od železničního přejezdu po
Hrádecký dvůr. Týkat se bude opět kanalizace, vodovodu, plynovodu
i dalších sítí. I tady vznikne zelený pruh a nový bude nejenom povrch
komunikace, ale i chodníky. Termín rekonstrukce posledního úseku Liberecké ulice se bude koordinovat s ohledem na chystanou rekonstrukci
železničního nádraží, kolejiště, nástupišť i železničního přejezdu. Prozatím se počítá s roky 2022 a 2023.
-vš-
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Webové stránky města – historie i současnost

Webové stránky města Hrádek nad Nisou v loňském roce doznaly výrazné změny. Od roku 2000, kdy spatřily světlo světa, to bylo již po čtvrté,
co mají jiný grafický vzhled. To, že jinak vypadají, umožňuje jejich čitelné zobrazení nejen na počítačích, ale i na mobilních telefonech nebo
tabletech, ze kterých si je prohlíží stále více návštěvníků, dnes již přibližně jedna polovina. Větší čitelnost a přístupnost osobám se zdravotním hendikepem internetovým prezentacím měst předepisuje od letošního podzimu i nová legislativa.
Městské stránky vsadily hned od počátku na zpravodajskou formu.
Nenabízí jen nezbytně nutné informace městského úřadu pro občany.
Část vyhrazená úředním sdělením tvoří samozřejmě podstatnou část
webu, avšak složkou, která má přilákat a zajistit opakovanou návštěvnost,
je vlastní regionální zpravodajství. Sleduje dění ve městě i okrajových
částech formou článků, fotografií, nabízí i video nebo audiozáznamy.
Čím pestřejší obsah se daří vyrobit, tím lépe.
Webové stránky města Hrádek nad Nisou přivítaly první návštěvníky
v době, kdy měl český internet nejpřekotnější vývoj teprve před sebou.
Podle serveru Lupa.cz v roce 2000 používalo internet častěji než jedenkrát týdně necelých půl milionu českých uživatelů. Jen dva roky před
hrádeckým webem vznikly stránky iDnes, Týden, Novinky.cz, on-line
Deník veřejné správy, web České pošty nebo již zmíněná Lupa.cz. Pokud
už měl někdo internet doma, připojoval se modemem na pevné telefonní lince přes vytáčené číslo. Bylo to pomalé, nespolehlivé a pro jednotlivce neskutečně drahé. I přes to všechno si návštěvníci stránky našli
a web se začal rozrůstat. Po celou dobu existence jsou webové stránky
města nerozlučným partnerem časopisu HRÁDECKO. Je to spolupráce,
která se nesnaží dublovat, ale vzájemně doplňovat. Ve webovém zpravodajství naleznete zpravidla kratší texty s větším množstvím fotografií
nebo multimediálním obsahem, který tištěné noviny nemohou nabídnout. HRÁDECKO naproti tomu přináší obsáhlejší články k důležitým
událostem. Na webu naleznete i kompletní archiv časopisu HRÁDECKO
od roku 2005 do současnosti.
Po deseti letech prezentace města Hrádek nad Nisou na internetu zaznamenala další důležitý milník. Město vstoupilo na sociální sítě. Bylo
to rychlé, nutné a zpočátku trochu chaotické. Hrádkem se v roce 2010
prohnala ničivá povodeň. Hledaly se jakékoli kanály, kterak oslovit co
největší počet lidí. Těch, kteří pomoc potřebovali, i těch, co chtěli pomáhat.
Facebookový profil města byl založen v krizovém štábu sídlícím v hasičské zbrojnici. Nejprve špatně jako osobní profil a o několik dní později,
13. srpna 2010, ten současný, komunitní. Hned v prvních dnech se registrovaly stovky sledujících, kteří byli přáteli v pravém slova smyslu. Na
Facebook můžeme nahlížet z mnoha úhlů. Médium, v dnešní době
spojované s celou řadou negativních aspektů a cenzurované prapodivným způsobem, pomohlo v roce 2010 nasměrovat ohromující vlnu solidarity přesně tam, kde bylo potřeba. Prokázalo mimo jiné i to, že město
nemůže sociální sítě ignorovat. Naopak, lze je dobře využít.

Poměrně rychle se pak úplně změnil model propagace města na internetu. Už tu nebyl jen web. Vznikl systém vzájemně propojených prezentací, který se snaží oslovit co největší množství lidí a nabídnout jim
informace takovou formou, která jim nejvíc vyhovuje. Město s necelými
osmi tisíci obyvateli má dnes web, který ze svých databází vygeneruje
návštěvníkům v průměru 2 miliony stránek ročně. Má profil na Facebooku, který sleduje přes 3 500 lidí, má fotokroniku s více než 30 tisíci
snímků, která je jednou z nejsledovanějších galerií na Zoneramě. Prezentační profily má město i jinde, nejmladší v tuto chvíli na Instagramu.
Samotný web se snaží nabízet stále něco nového. Samostatnou
a poměrně mladou kapitolou jsou virtuální průvodci. Mapují místa i jejich historii nejen ve městě, ale i okolí. O nich někdy příště.
Webové stránky Hrádku nad Nisou se v letošním roce umístily v soutěži Zlatý erb na třetím místě mezi městy v Libereckém kraji.
-rs-

Od ledna nebudou odstávky
elektrické energie oznamovány
výlepem

U příležitosti Společenského večera města je tradičně předáváno ocenění starosty vždy ve dvou kategoriích: Za práci pro město (za výjimečné
činy či aktivity, které přinesly prospěch městu a jeho občanům v různých
oblastech života) a Sportovec roku (za výjimečné sportovní úspěchy).
Ocenění a poděkování se udělují za aktivity v předchozím roce, nikoliv
jako ocenění města za dlouhodobou či celoživotní činnost. Společenský
večer města se v lednu příštího roku z důvodu pandemie v tradiční formě
konat nebude, ale ocenění i tak budou udělena.
Návrhy mohou podávat občané i spolky či jiné právnické osoby na
Odboru dotací, rozvoje města a kultury, případně na podatelnu Městského úřadu v Hrádku nad Nisou nebo elektronicky na e-mailovou adresu
davidova@muhradek.cz. Termín odevzdání návrhů je do 14. 1. 2021.
Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta,
název právnické osoby nebo kolektivu, adresu bydliště nebo sídla navrhovaného kandidáta, obor činnosti, resp. oblast, v níž je udělení ocenění či poděkování kandidátu navrhováno, podrobné zdůvodnění
nominace a identifikaci s kontaktem navrhovatele.

Čas od času dochází z technických důvodů k plánovaným odstávkám
dodávky elektrické energie. Dosud byly tyto odstávky avizovány dopředu výlepem papírových oznámení například na sloupy elektrického
vedení. Od 1. ledna 2021 tato praxe končí, papírová oznámení už ve
svém okolí nenajdete.
Zůstat nečekaně bez dodávky elektrické energie je minimálně nepříjemné. Každý ze zákazníků ČEZ Distribuce se proto může nechat informovat o plánované odstávce bezplatně e-mailem. Služba zároveň obsahuje možnost zasílat SMS v případě poruchy s odhadem času obnovení
dodávky. Výhodou služby je bezesporu to, že se člověku nestane, že vylepené oznámení přehlédne. Každý registrovaný zákazník se navíc dozví
o přerušení dodávky elektřiny i v případě, že se na adrese svého odběrného místa nevyskytuje pravidelně.
Registrace je poměrně jednoduchá, službu si může nastavit kdokoliv.
Provádí se na internetové stránce www.cezdistribuce.cz/sluzba. Jediné,
co musí zákazník zadat, je datum narození (u právnických osob IČO)
a EAN kód. Tento jedinečný 18místný číselný identifikátor odběrného
místa nalezne zákazník na vyúčtování za elektřinu (faktuře). Zaregistrovaní zákazníci dostávají pro svá odběrná místa informace o plánovaných
odstávkách dodávek elektřiny e-mailem či SMS, a to nejpozději 15 dnů
předem.
Informace o plánovaných odstávkách budou nadále zveřejňovány
také na www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Zajímavostí je, že digitální forma oznamování znamená roční úsporu
tisku až půl milionu letáků. Tím se každoročně uspoří až 4 tuny papíru,
což je přibližně 10 stromů. Běžného zákazníka z řad domácností se plánovaná odstávka elektřiny dotkne v průměru jednou ročně, a to zpravidla
v rozsahu několika hodin v pracovní den.

-vš-

-vš-

Navrhněte své kandidáty na
ocenění za rok 2020

vlakové jízdní řády

12. ãíslo,
prosinec 2020

7

8

vlakové jízdní řády

autobusové jízdní řády

12. ãíslo,
prosinec 2020

9

10

autobusové jízdní řády

autobusové jízdní řády

12. ãíslo,
prosinec 2020

11

12

autobusové jízdní řády

Všechny vlakové a autobusové jízdní řády jsou platné
od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021.

rozhovor

12. ãíslo,
prosinec 2020
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K činnosti pro obec jsem byl vedený od mala

Jednou ze tří osobností, které letos získaly Cenu Města Hrádek nad Nisou, je pan Miroslav Hochman. Vzhledem k protikoronavirovým opatřením cena ještě nebyla předána. Věříme, že situace už brzy umožní, aby
si pan Hochman ocenění za práci pro obyvatele Dolního Sedla převzal.
Dnes přinášíme alespoň rozhovor, který se točí hlavně kolem Dolního
Sedla, kde pan Hochman s výjimkou několika málo let prožil celý život.
Na přelomu osmdesátých a devadesátých let starostoval jednotce sboru
dobrovolných hasičů na Dolním Sedle. V letech 2006–2010 byl členem
Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou, kde zastupoval především
obyvatele Dolního Sedla. V roce 2002 byly zřízeny osadní výbory okrajových částí města. Miroslav Hochman byl na začátku roku 2003 zvolen
předsedou toho sedelského a s výjimkou jednoho roku vykonává funkci
dosud.

Osadní výbor na Dolním Sedle patřil vždy k těm aktivním. Kdybyste měl jmenovat alespoň pár věcí, které se vám za posledních 18 let povedly, které by to byly?
Podařilo se toho udělat opravdu dost. Já bych to shrnul asi takto: k činnosti pro vesnici jsem byl vedený rodiči od mala. Co jsme si udělali, to
jsme měli. Nikdo nám nic nedal jen tak. Začalo to už tím, že jsem se aktivně snažil pro místní obyvatele zařídit připojení na plyn. To se následně
za pana starosty Faltuse povedlo. Později, když byl starostou Martin Půta,
vznikaly osadní výbory a já jsem byl jmenován jeho předsedou, a jsem
jím dodnes. Společně jsme si vytvořili program pro obec. Co bychom zde
chtěli zřídit a mít a postupně jej začali plnit.
Za nejvýraznější vizitku naší práce považujeme sportovní hřiště, které
vzniklo v původně zarostlém a neudržovaném prostoru. Dnes si ho chválí
jak místní obyvatelé, tak i turisté, kteří se tu mohou posadit a odpočinout,
opéct si buřty anebo si odskočit na toaletu.
Dalším projektem, který budeme realizovat v nejbližší době, je revitalizace požární nádrže tady na Dolním Sedle. Celý ten prostor se má stát
odpočinkovým místem pro lidi, které se zároveň přiblíží více přírodě. Aby
tam mohly chodit třeba maminky s dětmi krmit ryby a kachny, podobně
jako je to třeba na Oybině.
Už v minulých letech trápil obyvatele Dolního Sedla nedostatek vody.
Ten se řešil dovozem vody v cisternách. Při stavbě nového hřiště se po-

dařilo vybudovat i kohoutek s vodou, takže ti, kteří ji nemají, mohou chodit sem. Nebo mohou využít přístup k vodě v hasičské zbrojnici. To ale
samozřejmě není ideální řešení, připravuje se proto vodovod, jehož
projekt je ve fázi příprav, vyjadřují se k němu dotčené složky a jedná se
o financování. Samozřejmě bychom následně rádi pokračovali i kanalizací.
Víme, že je to velmi finančně náročné, ale myslíme si, že nějaké řešení
v podobě menší čističky pro obec, s nějakou finanční spoluúčastí obyvatel, by se najít dalo, ale to už bude cílem budoucího nového předsedy.
Dokážu si představit obec hezčí, třeba s chodníky, ale to je vždy o penězích.

Na takových malých obcích, jako je Dolní Sedlo, se dění většinou točí kolem hasičů. Vy sám jste dosud aktivním členem
hasičského sboru, dělal jste i jejich starostu... Na co nejvíce
vzpomínáte?
Na přelomu osmdesátých a devadesátých let jsem byl starostou hasičů,
myslím, že osm let. Mám velkou radost, že se na Dolním Sedle povedlo
sbor udržet. To se ve spoustě obcí nepodařilo. Je to významná složka,
která dělá veškeré sportovní a kulturní akce. U hasičů jsem od patnácti
let, ale dnes jsem už pouze členem výboru. Poslední tři volební období
je starostou hasičů můj syn a myslím si, že právě i díky hasičům se povedlo realizovat spoustu z těch věcí, které se zde děly, včetně právě stavby
hřiště.
Jak se změnilo Dolní Sedlo za dobu, co jste v osadním výboru?
Jako pozitivum vnímám, že máme opravené cesty včetně těch v majetku
Lesů ČR, kde opravu vyjednávalo město. A dále ty projekty, o kterých už
jsem mluvil a mají se v budoucnu realizovat. Ale měli jsme tu také obchod, hospodu... To už dnes nemáme. Když byl starostou Martin Půta,
dojednali jsme s Jednotou otevření obchodu. Ale ten vydržel pouze dva
nebo tři roky, protože kupní síla tady není taková, aby se mohl obchod
udržet, i když město pomáhalo.
Každopádně si myslím, že lidem se tady žije dobře, líbí se jim tady.
Začalo se mohutněji stavět. To, co jsme si udělali, to tady máme. Ale
samozřejmě, až bude hotový vodovod a kanalizace, tak se tu bude žít
ještě lépe.
Jak je to se skladbou obyvatelstva? Dříve lidé z vesnic pracovali
především v lesích a v zemědělství, dnes je trendem, že si lidé
z měst staví domy na vsi... Pociťujete to i tady?
Dá se říct že, ano, ale pravda je taková, že většina z nich pracuje buď
přímo tady v Hrádku nebo jezdí do Liberce. Na Dolním Sedle totiž žádná
práce není. Ani v lesích, ani v zemědělství, takže dojíždět musí všichni.
Co se týká věku obyvatel, tak staří obyvatelé postupně umírají, ale nově
příchozí, ti co tu staví nebo kupují a opravují domy, jsou převážně mladí
lidé a už na Sedle převládají. Takže tady vidíme i budoucnost a obnovu.
Jen je škoda, že spousta z nich mezi nás nezapadá. Že za námi nepřijdou.
Ale oni ani vlastně nemají kam. Dříve se dalo zajít na pivo, kde se ti lidé
stmelili, ale dnes tu nic není. Hasiči sice stále pořádají spoustu akcí, jako
je Mikuláš, čarodějnice, dětský den, ale nových lidí chodí pomálu.
Rád bych poděkoval především rodině, protože bez jejího pochopení
bych tu cenu nikdy nezískal. Potom bych chtěl poděkovat i občanům
Dolního Sedla a v neposlední řadě také městu.

Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO

formát
9 x 2,5 cm (na šířku)
9 x 5 cm (na šířku)
A6 (čtvrtstránkový, na výšku)
A5 (půlstránkový, na šířku)
A4 (celostránkový, na výšku)
Smíšená (reklamní reportáž)
Vkládací (za vložený a dodaný ks)

ceny jsou uvedeny bez DPH, (sazba DPH je 21 %)

cena
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
1 600 Kč
3 000 Kč
cena dohodou
2 Kč
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Den válečných veteránů

11. listopadu uplynulo 102 let od chvíle, kdy vešlo v platnost příměří,
které ukončilo boje první světové války. Už několik let poté se datum
11. 11. začalo v některých zemích připomínat jako Den příměří nebo Den
vzpomínek. Od roku 2004 je Den válečných veteránů významným dnem
ČR. Je přitom věnován připomínce veteránů všech válečných konfliktů.
I letos si vedení města a zástupce vojenské posádky na Grabštejně
alespoň položením květiny a zapálením svíčky připomněli památku
válečných obětí. Vzpomínkový akt začal u pomníku Obětem válek ve
Školní ulici a pokračoval u pomníku padlým v první světové válce na
hrádeckém hřbitově, u pamětní desky legionáře Josefa Novotného umístěné u vchodu do ZŠ T. G. Masaryka, na václavickém hřbitově a v parčíku
v Oldřichově na Hranicích, kde byl vloni zřízen pomníček věnovaný památce Tomáše Procházky, zastřeleného 22. října 2018 v Afghánistánu.
Dnešní pomník Obětem válek před ZŠ Lidická ve své původní podobě
připomínal jména mrtvých z první světové války jmenovitě. Na deskách
byla jména 253 obětí bez rozdílu národnosti. Pomník ve Václavicích se
dokonce v původní podobě dochoval do dnešních dnů. Dodnes na něm
najdeme jména 54 lidí, kteří se z války domů nevrátili.
-vš-

ze společnosti

Komorní připomínka
17. listopadu
Letošní připomínka listopadových událostí, ke kterým došlo před
81 a 31 lety, musela proběhnout podstatně komorněji než v předchozích
letech. S mottem Sejít se nemůžeme, společně slavit ano, vznikalo
u pomníku od ranních hodin alespoň srdce ze zapálených svíček. V odpoledních hodinách položil k pomníku starosta města Josef Horinka
a místostarosta města Pavel Farský květinu s trikolórou a symbolicky
v 17 hodin a 11 minut se rozezněly zvony ve věžích obou kostelů.

Cesta za svatým Martinem
Rovných dvacet let putují v Hrádku děti za Martinem na bílém koni
v průvodu plném pestrobarevných lampionů. Ani letos nebyly díky hrádecké husitské farnosti, DDM Drak a Bráně Trojzemí ochuzeny. V rámci
letošních omezených možností lampiónový průvod rozdělený na malé
skupinky obešel zahradu domu dětí a rozptýlil se v přilehlých uličkách.
Děti na plotě našly malou pozornost a pak jim nezbylo, než zvědavě
nakukovat přes dřevěný plot na Martina na bílém koni s jeho družinou.
I tak jich v dvouhodinovém intervalu přišlo přes dvě stě.

ze společnosti

12. ãíslo,
prosinec 2020

Nové kulturní památky na Hrádecku

Na katastru města Hrádek nad Nisou a jeho okrajových částí máme
v současnosti skoro dvě desítky památek, které byly v minulosti zapsány
do Ústředního seznamu, vedeného Národním památkovým ústavem.
Tou dvacátou bude velmi brzy Chrám Pokoje, který se nachází těsně
před vydáním rozhodnutí o památkové ochraně. Město, ale i řada soukromých vlastníků se o památky příkladně stará. O statut registrované
památky dokonce samo žádá. Letos už byla v Hrádku nad Nisou za kulturní památku 15. července prohlášena přestěhovaná a restaurovaná
Grösselova kaple na Žitavské ulici, která je v majetku města. Nejnověji na
seznam v listopadu přibyl z iniciativy majitelů Jana a Matouše Kirschnerových Wohlmannův statek ve Václavicích.
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slovo: respekt. Respekt majitelů k řemeslu, hodnotám fungujícího hospodářství a také k tradicím. S tím souvisí jeden detail, který ale řada lidí
bude pokládat za velmi významný: jednou z prvních věcí, které
Matouš Kirschner udělal, bylo vyhledání a oslovení původních vlastníků
z rodu Wohlmannů. Což se povedlo a kontakty jsou udržovány i nadále.
Kdy přesně byl Wohlmannův statek postaven, nevíme. Jisté je, že
areál je vyznačen na mapách císařských otisků stabilního katastru z roku
1843. Současnou podobu ale získal až v první třetině 20. století. Stodola,
která je dnes už opravená včetně všech možných detailů, byla postavena
pravděpodobně roku 1908. Součástí stodoly je kolna a také vestavěný
holubník. O tři roky mladší je chlév s průjezdem. V roce 1933 přišel na
řadu obytný dům. Přestavba z 20. století je velmi zajímavým dokladem
modernizace zemědělství v naší oblasti. Zároveň ani později neproběhly
na statku žádné významné úpravy, které by narušily autenticitu usedlosti. Největší devizou prohlášení Wohlmannova statku památkou je
výjimečnost v rámci památkového fondu České republiky. Běžně jsou
chráněny roubené či hrázděné stavby nebo zděné barokní statky, ale
usedlosti z prvorepublikového období nejsou zastoupeny skoro vůbec.
„Je nám jasné, že náš statek není památkou, která zaujme na první
pohled. Přesto je reprezentativním příkladem vývoje zemědělství a statků
v naší oblasti. Statky se tu v roubené a hrázděné podobě téměř nedochovaly. Místní zemědělci byli movití a zároveň progresivní. Náš statek
byl v rozmezí let 1908–1933 kompletně přestavěn, podobně jako mnoho
dalších. Dodnes ukazuje, jakým způsobem zámožná selská vrstva proměnila své usedlosti ve snaze posunout bydlení i výrobní technologie
o úroveň výš,“ obhajuje Matouš Kirschner zápis statku mezi kulturní
památky.

„Prohlášení Wohlmanmova statku za kulturní památku nám sice přidělá především administrativně práci, přesto jsme přesvědčení o tom,
že pozitiv je víc. Určitě se nám otevřela cesta získat finanční prostředky
na obnovu budov, například střechy obytné budovy a chléva, která je
v havarijním stavu. Pro nás je však především důležitá ochrana, která
se zapsáním do památkového rejstříku souvisí,“ vysvětluje Matouš
Kirschner.
Wohlmannův statek vlastní současní majitelé od roku 2015. Zakoupili
ho v havarijním stavu, některé částí budov zarostlé a plné odpadu. Od
samého počátku usilují o záchranu statku při zachování všech možných
dochovaných prvků. Jedním z prvních kroků byla obnova alespoň dočasné střechy nad chlévem a „zabydlení“ chléva zvířectvem. To, aby se

na statek vrátil život, bylo jedním z hlavních přání Matouše Kirschnera.
Transformací Sdružení pro záchranu drobných sakrálních památek
vznikl zapsaný spolek Wohlmannův statek. Spolu s partou přátel a spřízněných duší Kirschnerovi na statku pořádají několikrát do roka řemeslné
dílny nebo třeba Václavické dožínky, které už si dodnes našly stovky návštěvníků. V souvislosti s děním na statku je potřeba vyřknout ještě jedno

Ministerstvo kultury v odůvodnění zapsání na seznam památek uvádí,
že areál statku spolu s loukou, zahradou a úvozovou cestou zakončenou
Wohlmannovým křížkem tvoří celek velké historické hodnoty a je dokladem životního způsobu a hospodaření úspěšných sedláků v období
první republiky. Že je dnes statek v dobrých rukou, dokládá rekonstrukce
místností v přízemí obytné budovy, pečlivá rekonstrukce stodoly nebo
dostavba kůlny na dochovaných základech. Ze starých fotografií bylo
možné vyčíst výšku, počet cihelných vrstev i sklon střechy. Pro stavbu
byly využity výhradně původní cihly, nalezené v objektu statku. Kůlna
už v loňském roce sloužila při zmiňovaných dožínkách. Ostatně dožínky
jsou nejvhodnější příležitostí poznat, co se na Wohlmannově statku děje
a jak se každým rokem mění.
„O zápis do rejstříku památek jsme usilovali tři roky. Naše první žádost
byla zamítnuta. Přesto, že jsme získali kladné stanovisko od Národního
památkového ústavu a Libereckého kraje, Magistrát Města Liberec se
k žádosti postavil záporně. Myslím, že jsme si asi zcela neporozuměli
v tom, co chceme. Práce na statku dál pokračovaly, podařilo se nám
například opravit stodolu, vše v souladu s původními dispozicemi a technologiemi. Možná i to bylo klíčem k tomu, aby úředníci magistrátu
nakonec uvěřili, že to s památkovou ochranou myslíme opravdu vážně,
říká Matouš Kirschner.
-vš- a -rs-
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Pomozte hrádeckým varhanám - adoptujte píšťalu

Vážení spoluobčané, milí Hrádečáci, rodáci,
zřejmě je pro většinu z vás malým tajemstvím, že v hrádeckém kostele
sv. Bartoloměje probíhá od letošního června, přesněji po Noci kostelů,
velká údržba a oprava varhan.
Tento zásah byl již nezbytným a dá se říci, že nastal v hodině „5 minut
po dvanácté“. Podrobný popis oprav není možné zde na tomto místě popisovat, neboť by obsáhl celý výtisk Hrádeckého zpravodaje. Jen v krátkosti můžeme sdělit, že veškeré odborné kroky, postupy a jejich realizaci
zaštiťuje a provádí pan Rolf Bartosch, většině z nás známý jako varhaník,
ale v této věci především jako certifikovaný opravář hudebních nástrojů.
Všechny zásahy jsou prováděny velmi poctivě, detailně, odborně, s citem
a láskou k řemeslu a se zkušenostmi ve spolupráci s jinými profesionálními varhanáři.

Něco málo k historii varhan kostela sv. Bartoloměje
V roce 1654 došlo podle historických záznamů ke stavbě krásných a znamenitých varhan Jeronymem Artmannem v kostele sv. Benedikta na Starém Městě v Praze, který spravovali strahovští premonstráti. Kostel stával
v místě dnešního obchodního domu Kotva.
V roce 1676 se premonstráti rozhodli tento kostel zbořit a postavit na
tomto místě kostel nový. Téhož roku byly varhany rozebrány a v roce
1714 byly tyto varhany Leopoldem Burkhardtem znovu postaveny
a upraveny v novém kostele sv. Norberta a sv. Benedikta. Varhany se
v tomto kostele udržely do zrušení kostela Josefem II. v r. 1785. V tomto
roce pak byly prodány do Hrádku nad Nisou. O tři léta později, v roce
1788, je v hrádeckém kostele nainstaloval žitavský varhanář Johann
Gottlob Tamitius a povrchovou malbu provedl malíř Kandler z Chrastavy.
Velkým mezníkem v historii našich varhan byl rok 1909. Z varhanní
skříně z r. 1654 byl vyňat kompletně celý původní varhanní stroj a do
této skříně byl postaven stroj nový v systému výpustkové pneumatiky.
Přestavbu provedla v r. 1909 firma Heinrich Schiffner z Prahy.

Jak můžete pomoci
Jediným cílem je vrátit „našim“ varhanám zpět krásný a majestátní zvuk
tónů, který by opět doprovázel naše setkání při bohoslužbách a velmi
úspěšných koncertech, které se pravidelně v kostele sv. Bartoloměje
konají.
Rádi bychom vám touto cestou oznámili, že je možnost tuto „ozdravnou operaci“ podpořit. Zpracovali jsme „Certifikát o adopci píšťaly ve
varhanách“. Adopce je vlastně finanční podporou formou daru, která
bude využita na speciální materiály a nutné kroky pro opravu varhan.
Hodnota tohoto adoptivního kroku je 1 500 Kč za píšťalu (je určitě
možné přispět i jakoukoliv jinou částku, za kterou vám budeme moc
vděčni). Každý, kdo by naše snažení tímto podpořil, obdrží oficiální Certifikát, kde bude uvedeno jméno „adoptivního rodiče“, název varhanního rejstříku a tónu, aby každý věděl, že jeho podpora je konkrétní
a hmatatelná. Certifikáty budou zadávány do tisku po úhradě částky
a po telefonické domluvě následně předány majitelům v kanceláři Pohřební služby v Jižní ulici 114, která je také zároveň kontaktním místem
pro příjem darů v hotovosti. Platbu je také možné provést bezhotovostně, převodem na bankovní účet Římskokatolické farnosti Hrádek
nad Nisou. Kromě zmiňovaného certifikátu bude u hotovostní platby
samozřejmostí vystavení příjmového pokladního dokladu o přijetí daru
a také možnost vystavení potvrzení o daru či darovací smlouvy pro
uplatnění slevy na dani.
Bankovní spojení pro bezhotovostní platbu:
Česká Spořitelna, a. s., č. ú. 0982070349/0800, VS: 911, do poznámky
pro příjemce prosíme zadat jméno darujícího.
Kontakty:
+420 776 246 131 – P. Radek Vašinek, farář
+420 725 601 600 – Renata Bendová, kancelář pohřební služby
Budeme vám velmi vděční za vaši podporu a projev sounáležitosti
s naším městem – s jeho historií a jeho významnými památkámi, jakou
bezesporu kostel sv. Bartoloměje je, ale především i odkazem pro budoucí generace.
S úctou
Rolf Bartosch, zodpovědný za realizaci opravy
Petr Benda, zodpovědný za věci provozně-technické
a R. D. ICLic. Mgr. Radek Vašinek, farář

12. ãíslo,
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Společenská rubrika
Občanům, kteří v měsíci listopadu 2020
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

80 let
81 let
83 let
85 let
86 let
89 let
90 let
93 let
97 let

Vladislav Pleštil
Milada Kočová
Hana Šťastná
Jaromír Hauser
Jiřinka Maryšková
Hana Pohorská
Božena Maděrová
Alžběta Zemanová
Anna Janoušková
Monika Korbelářová,
matrikářka

Ostrov života přeje krásné
Vánoce!
Vážení přátelé a příznivci Ostrova života,
blíží se konec roku 2020, na jehož začátku bychom jen těžko předpověděli, co přinese. Rok to byl ve všech směrech výjimečný. Přinesl situace,
které jsme doposud neznali a se kterými jsme se museli vypořádat. Do
našich životů zasáhl bez výjimky. Změnil naše myšlení, i konání. To, že
se umíme v krizových situacích semknout a můžeme se spolehnout na
lidi v našem okolí, u nás „na Ostrově“ už dávno víme. Soudržnost, která
se objevila spolu s pandemií, tentokrát byla ještě překvapivější. Ať to
byla pomoc se šitím roušek, finanční příspěvek, materiální pomoc, přímá
pomoc se sháněním a distribucí zdravotních pomůcek nebo morální
podpora, kterou nám vyjadřujete na sociálních sítích, to vše dohromady
tvoří úžasnou mozaiku, které jste součástí a která by bez vás nebyla kompletní.
Děkujeme tímto všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojil do naší
činnosti. Všem, kdo věří tomu, že dobro je třeba konat, a všem, kdo nás
v našem snažení podporují. Lidí, kteří pomoc potřebují, je stále víc. Díky
Vám můžeme pomáhat a díky Vám máme energii v našem projektu pokračovat. Za podporu děkujeme také vedení města.
Čas adventu a vánočních svátků je časem, kdy si přejeme hlavně
zdraví. Letos toto přání, které obvykle vyslovujeme tak nějak automaticky, vyznívá naléhavěji. Přejeme tedy Vám i Vašim blízkým hodně
zdraví, ale také pozitivní mysl a víru v lepší zítřky. Těšíme se, že se s Vámi
opět budeme moci setkat na našich kulturních akcích, a děkujeme za
Vaši přízeň. Pokud situace dovolí, první akcí bude v letošním roce odložený jubilejní 10. Benefiční koncert. Uskutečnit by se měl v tradičním termínu, tedy 3. květnovou sobotu.
Ostrov života přeje všem krásný adventní čas, pohodové vánoční
svátky a šťastné vykročení do nového roku!
-vb-

Pečovatelská služba – nové
služební auto

Dne 18. listopadu 2020 zakoupila Pečovatelská služba, p. o., Hrádek nad
Nisou nové auto k zajištění služeb pro klienty pečovatelské služby. Jedná
se opět o Renault Kangoo, tentokrát červené barvy. Původní auto předala pečovatelská služba městu Hrádek nad Nisou, které ho využije pro
své potřeby. Doufáme, že obě auta budou dlouho sloužit pro potřeby
jak klientů, tak i města.
Mgr. Šárka Kocianová, ředitelka PS
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Hrádečtí senioři studují
online

V době, kdy vychází prosincové HRÁDECKO, se děti postupně vrací do
školních lavic. Kvůli podzimní vlně koronaviru se na několik týdnů opět
musely učit distančně. Naštěstí žijeme v době moderních technologií
a školy mohou využít mnoho nejrůznějších programů a aplikací, které
jim výuku na dálku pomohou zajistit. Děti navíc, už od těch nejmenších,
počítače, tablety a podobné přístroje bravurně ovládají. V mnoha případech lépe než my rodiče, nebo dokonce prarodiče. V letošním školním
roce byl v Hrádku nad Nisou zahájen historicky první semestr Virtuální
univerzity třetího věku. Ke studiu určenému pro seniory se přihlásila
hned dvacítka nadšených studentů. Také oni museli přejít na online
vzdělávání.
Standardně studium probíhá formou pravidelných setkání, která se
konají jednou za dva týdny v Schubertově vile. Hrádečtí senioři stihli
pouze jediné takové setkání, další studium probíhá přes aplikaci Skype,
e-mailem nebo po telefonu. Téma pro první semestr je „Etika jako východisko z krize společnosti“. Lektorským průvodcem přednášek je filozof a pedagog PhDr. Jan Šolc. Studenti zhlédnou jeho přednášku a poté
je prostor pro diskuzi a nejrůznější filozofická zamyšlení. Studijní materiál dostávají e-mailem, testy vyplňují přes internetové aplikace. Podle
Borbory Vítkové, která v Hrádku studium vede, jsou naši senioři výbornými posluchači a studenty. Svědčí o tom i výsledky testů, ve kterých dosahují těch nejlepších hodnocení.
Protože senioři patří mezi nejohroženější skupinu, jejich návrat k prezenčnímu studiu je zatím v nedohlednu. I přesto, že nejsou tak zběhlí
v používání moderních technologií, podařilo se najít způsob, jak ve výuce pokračovat i v této nepříznivé době. Nejen studenti, ale i jejich lektoři se těší na další zajímavá témata a také na to, až se opět budou moci
scházet „ve škole“ a své dojmy ze studia budou sdílet společně. Tak ať
se vám daří, milí studenti senioři!
Věra Baumgartnerová
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Tip na výlet

V prosincovém čísle HRÁDECKA vás pozveme na adventní procházku do
malebného Kryštofova údolí. Tato vesnice má svůj půvab v každé roční
době, v období Vánoc a adventu je ale ještě o něco kouzelnější. Kromě
chaloupek jako vystřižených z Ladových obrázků tady najdeme také
symbol Vánoc – betlém. Vlastně hned několik.

Za betlémy do Kryštofova údolí
Kryštofovo údolí je od roku 2002 Vesnickou památkovou rezervací.
Založeno bylo na počátku 16. století a dnes představuje unikátní soubor
lidové architektury. Přímo v srdci malebné obce najdeme unikátní venkovní betlém. Jeho autor Josef Jíra se zabýval pohádkou betléma celý
svůj život. Údolský betlém je dlouhý 16 metrů a postavy jsou vysoké až

tip na výlet

největší, od orientálních až po klasické papírové. Nejstarší pochází už
z roku 1846. Je tu k vidění asi polovina původního Müllerova betlému
v orientálním stylu a část tyrolského betlému Franze Pohla. Ten býval
mechanický a nyní je postupně uváděn do pohybu. Obdivovat ale můžete například i cikorkový betlém, jehož figurky se nacházely v cikorce
v době adventu, králický, betlémy dřevěné, keramické a pohyblivé. Muzeum se ale nezabývá jenom betlémy. V půdních prostorách muzea najdete expozici kostýmů prvorepublikových hvězd, třeba Zity Kabátové či
kabát Jaroslava Marvana z kultovního filmu Anděl na horách. Filmová
móda se prolíná s expozicí věnovanou slavnému údolskému viaduktu
a železnici. Kromě toho si zde můžete prohlédnout expozici věnovanou
hornictví, školní třídu a nebo i světničku zakladatele Martina Chaloupky.
A opomenout při procházce nemůžeme ani unikátní orloj, po Praze
a Olomouci třetí v republice. Místní nadšenci ho vybudovali v budově
trafostanice, slavnostní spuštění díla proběhlo v roce 2008. Orloj se skládá z 22 figur. Dvě statické figury na nárožích znázorňují sv. Barboru jako
patronku horníků (v roce 1528 zde byla založena hornická osada)
a sv. Kryštofa jako patrona obce. Ostatních osmnáct postav je pohyblivých. Parádní představení se odbývá každou celou hodinu. Čas mezitím
můžete vyplnit procházkou k nejcennější historické památce obce. Tou
je raně barokní dřevěný kostel sv. Kryštofa. Zasvěcený je patronu poutníků, v letech 1683–1686 ho postavil Michael Schöbel, tesařský mistr ze
Žibřidic, se svými čtyřmi pomocníky. Kostel je jednou z mála zachovaných roubených staveb zakrytých břidlicí. Stěny i strop kostela jsou vyzdobené patnácti malbami ze života Krista.
Věra Baumgartnerová

Pronajmu dlouhodobě byt 2 + kk
od 1. 1. 2021 v Hrádku nad Nisou.

tři metry. Tento skvost vznikl v roce 1999 pod širým nebem a všechny
figurky jsou z dřevěných desek. Betlém je k vidění vždy od začátku
adventu až do Tří králů. Večer jsou sochy i nasvícené, což ještě více
umocňuje kouzelnou vánoční atmosféru. Tradice výroby betlémů
v Kryštofově Údolí je stará 150 let. Mapuje ji expozice v místním muzeu.
Tu najdete v prvním patře obecního hostince „U Kryštofa“. Vystavují
tu více než dvacet betlémů nebo jejich částí. Od miniaturních až po ty

Zařízená kuchyňská linka, rozkládací gauč, úložná skříň,
koupelna s vanou.
Nájemné 7 000 Kč, služby 4 700 Kč,

pište SMS, tel.: 604 145 533.
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Vozový park záchranky se rozrostl o šest nových sanit

Šest nových vozů Mercedes od listopadu vyjíždí za pacienty Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Předání nových sanit bylo
tentokrát kvůli covidu bez účasti veřejnosti a možnosti prohlídky, hejtman Martin Půta řediteli ZZS LK Luďku Kramářovi ovšem alespoň symbolicky předal klíče od nových sanit po zasedání krizového štábu kraje.
O poskytnutí peněz na jejich pořízení rozhodla rada kraje na začátku
října.
Všechna auta jsou vybavena tak, aby jejich zařízení plně odpovídalo
požadavkům pacientů a záchranářů. „Je pro nás samozřejmě důležitý
komfort pro pacienta. K tomu, abychom ho zajistili, potřebujeme mít
všechno po ruce. Ve chvíli, kdy bojujeme o život člověka před sebou, si
nemůžeme dovolit vstát od pacienta a jít něco někam hledat,“ vysvětlil
Kramář. Dodal, že v tomto bodě je klíčová spolupráce se společností
Fosan, která modelové tovární vozy převezme od výrobce a dále je pro
potřeby záchranářů upravuje. Do pořizovací ceny každého z aut se tak
promítne zejména přestavba vozu na sanitu. Znamená to nejen polepy,
ale zejména instalaci komunikační techniky a zdravotnického vybavení.
Ve třech z právě přebraných sanit jsou elektrická nosítka, ve třech mechanická. Všechna auta jsou vybavena LED světlomety pro lepší viditelnost a majáky s červenomodrým světelným výstražným zařízením, samozřejmostí je vzduchové odpružení. „I nyní jsme se při vybavování
vozů řídili zkušenostmi a požadavky našich zaměstnanců. Auta tak mají
například opět lepší samozavírací systémy šuplíků a skříněk,“ řekl Kramář.
„Během posledních dvou let se nám podařilo pro záchranku zajistit
celkem 22 nových sanit a stabilizovat tak vozovou základnu. Některé původní vozy již opravdu nebyly v dobrém technickém stavu a nesplňovaly
požadavky moderní medicíny. Pokud to bude možné, budeme samozřejmě záchranáře i v tomto ohledu stále podporovat. Určitě si všichni
zejména v současné vypjaté době uvědomujeme, jak moc je pro nás
dostupná a moderní zdravotnická péče důležitá,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Je důležité, aby měli pracovníci záchranné
služby k dispozici moderní a kvalitní automobily. Vozidla jsou denně

v náročném provozu, a tak na ně musí být absolutní spoleh,“ doplnil
Vladimír Richter, krajský radní pro resort zdravotnictví.
Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze silnic nezmizí. Po důkladném technickém servisu budou nadále sloužit jako záložní. Po jednom
novém mercedesu dostanou k dispozici záchranáři na základnách ve
Frýdlantě, v Turnově, v Jablonci nad Nisou a v Jablonném v Podještědí.
Dvě nové sanity budou vyjíždět za pacienty z liberecké základny.
Náklady na pořízení nových aut byly zhruba 25 milionů korun. Do
konce roku plánuje záchranka pořídit ještě dva nové vozy Škoda Kodiaq,
v nichž za pacienty vyjíždí lékař a které nemají lůžkovou úpravu. Ty bude
platit z vlastních zdrojů a jejich cena bude zhruba 8 milionů korun.
„Vzhledem k tomu, že kvalitní a bezpečná auta jsou pro naši práci nezbytná, budeme se samozřejmě snažit zabezpečit finanční prostředky
na další pravidelnou obnovu vozového parku. A jsme Libereckému kraji
vděční, že nás podporuje a vychází nám podle svých možností vstříc,“
dodal Kramář.

Čerpací stanice 7 Station

Čerpací stanice 7 Station

v Hrádku nad Nisou hledá do
svého kolektivu

v Hrádku nad Nisou hledá na
brigádu

pracovníka na pozici
obsluha čerpací stanice
a směnárny.
V případě zájmu nás kontaktujte

733 691 191

na telefonním čísle

nebo e-mailu: vorasickag@seznam.cz

pracovníka na pozici
venkovní obsluhy.
Vhodné pro seniory.

V případě zájmu nás kontaktujte

733 628 321

na telefonním čísle

nebo e-mailu: zdenek@7station.eu

20 Adventní čas v Hrádku nad Nisou z radnice
Rozsvícením vánočního stromu na Horním náměstí v podvečer první adventní neděle začal v Hrádku nad Nisou tradiční cyklus Cesta za hvězdou.
Tradiční, ale netradičně. I samotné rozsvícení bylo předtočené a v neděli
jen odvysílané na internetu. Přesto řada lidí na náměstí kolem 17. hodiny
dorazila a nenechala si ujít onen slavnostní okamžik, byť tentokrát bez stánků
a koled. Za celým cyklem Cesta za hvězdou se více ohlédneme v lednovém
vydání HRÁDECKA. Co nás ale v podmínkách řady omezení ještě do konce
roku čeká?
Nepřijdeme ani o výstavu vánočních stromků. Ty tentokrát nezaplnily
Chrám Pokoje, ale jsou přichystány po obvodu Horního náměstí. Zdobení
si opět vzaly na starosti školy, školky, spolky i jednotlivci. Výstava nazdobených vánočních stromků bude na náměstí trvat od čtvrtka 10. do středy
16. prosince. Můžete sem zamířit třeba při nedělní procházce městem.
Opět bude možné hlasovat, který ze stromků je nejhezčí. Hlasovací lístky
najdete ve vstupní chodbě Brány Trojzemí.
Nově v kalendáři najdeme cestu za hvězdou se sv. Lucií. Stezka světla
bude přichystána v neděli 13. prosince na pláži na Kristýně. Vezměte lampionky nebo jiná světýlka a vydejte se v době od 16.00 do 17.30 po hlavní
pláži. Začněte od recepce a pokračujte podle světýlek po pláži až k bistru
Panelka, kde bude cíl vaší cesty. Budou na vás čekat Lucky a dávat vám hádanky a úkoly – kdo cestu zvládne, na toho čeká malý dárek.
Kdo si doma přes vánoční svátky uchovává světlo z Betléma, může si pro
něj zajít i letos, i když se budeme muset obejít bez koled a programu v kostele. Vezměte si s sebou lucerničku a čtvrtou adventní neděli, tedy 20. prosince od 17 do 17.30, na vás budou čekat skauti se světlem pod vánočním
stromem na Horním náměstí.
Celý cyklus Cesta za hvězdou připravují společně DDM Drak, hrádecká
farnost Církve československé husitské, Brána Trojzemí a podporuje jej
město Hrádek nad Nisou.
Ke Štědrému večeru patří „půlnoční“ bohoslužby. Jak to s nimi bude
v Hrádku nad Nisou? Pokud bude příznivá epidemiologická situace, budou se konat od 20 hodin v kostele sv. Bartoloměje a od 21.30 v Chrámu
Pokoje. Pokud ale budou trvat stávající omezení, dohodli se správci obou
farností, tedy Hedvika Zimmermannová z Církve československé husitské
a Radek Vašinek z římskokatolické farnosti, na společném štědrovečerním
požehnání, které začne ve 21 hodin u vánočního stromu.

Ve středu 30. prosince můžete přijít na 15. hodinu na Trojmezí, kde se
bude vypouštět tradiční vzkaz v láhvi po vodě. A pokud si budete chtít na
závěr roku zasportovat, vězte, že Silvestrovský běh, který letos čeká 39. ročník, bude. Organizátoři jsou připraveni jej uspořádat v různých variantách,
podle toho, jak aktuální situace dovolí.
Jistě vám ve výčtu akcí chybí Vánoční koncert a Rybova Česká mše vánoční. Je nám líto, ale ten se letos opravdu konat nebude. Věřme, že si to
budeme moci vynahradit v roce příštím, stejně jako všechny ty akce a zvyklosti, které jsme letos museli oželet.
Závěrem prosba a přání: ať už se vydáte na kteroukoliv z akcí, udržujte
rozestupy, dodržujte nastavená pravidla, ať se příští rok opět ve zdraví
všichni sejdeme.
-vš-

Rozsvícení vánočního stromu, jakož i výzdoby
ve městě podpořila i letos Skupina ČEZ.
Děkujeme.
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