
Vydává Městský úřad
v Hrádku nad Nisou

číslo 11
ročník 14

cena 10 Kč

prosinec 2005

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: zzpprraavvyy@@hhrraaddeekknnaaddnniissoouu..cczz, tel./fax: 448822  772200  117700 nebo písemně na MÚ paní Libnarové. Můžete také využít schránku 
ve vstupní chodbě MěÚ. Internetová podoba časopisu vychází na wwwwww..hhrraaddeekk..cczz. Uzávěrka lednového čísla je 23. 12. 2006. Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 6. 1. 2006.

V prosincovém čísle:
— Nová tel. čísla na městský úřad
— Torza z let minulých
— Vzpomínka na veterány
— Recitační soutěž
— Městský park
— Lampiónový průvod
— Hrádecký tenis
— Společenský kalendář

Po roce Vánoce
přicházejí...

Opět nastává čas, kdy to v kuchyni zavoní cukrovím, kdy
se večery natáhnou a pohltí většinu dne. Čas Vánoc. 

Vánocům předchází čtyřtýdenní přípravná doba –
advent (latinsky příchod). Není to příprava s prachov-
kou nebo kyblíkem napěněné vody v ruce, je to pří-
prava duchovní, dříve spojená s přísným půstem. 
Advent začíná první neděli po 26. listopadu a končí 
24. prosince večer. I v naší kultuře přetrvává řada jeho
zvyků, symbolů a svátků. V prvních adventních dnech
oddělujeme od promrzlých třešňových větví pro váno-
ční stůl barborky, pleteme nebo kupujeme adventní
věnce zdobené chvojím, šiškami a jeřabinovými proutky.

Pokračování na straně 12

Jubileum letošního Hrádeckého divadelního podzimu a divadelního souboru Vojan se stalo příležitostí k ohlédnutí
za uplynulými šedesáti lety, a tak se při pátečním zahájení přehlídky ochotnických představení setkala v sále 
DK Beseda řada osobností, které historii souboru pomáhaly vytvářet. Ještě před tím, než 25. ročník Hrádeckého
divadelního podzimu otevřel Chrámový sbor, převzali zasloužilí ochotníci z rukou starosty města Martina Půty a sou-
časného vedoucího souboru
Ing. Josefa Horáka ocenění za
svůj přínos hrádeckému divadlu.
Byla mezi nimi i zakládající
členka Vojanu paní Květa Luká-
šová – Márová, pamětnice po-
čátků českého amatérského
divadla v Hrádku. Z pódia si po-
steskla, že už zůstává poslední
žijící herečkou z dob úplných
počátků Vojanu.

Téměř vyprodaný sál večer
zhlédl premiéru hry Ivana
Krause Víkend, kterou v režii Jo-
sefa Horáka připravil DS Vojan.
Na pódiu se sešli ostřílení čle-
nové souboru s těmi nejmlad-
šími, kteří ještě v poměrně nedávné době hráli v dětském Dividýlku. Herectví Denisy Vinklárkové si všimla i odborná
porota, která jí udělila ocenění za ženský herecký výkon.

Ještě před oficiálním zahájením hrádecké divadelní přehlídky patří pódium po několik let dětskému divadelnímu
souboru Dividýlko. Letos vzali iniciativu do svých rukou starší členové souboru a napsali si vlastní představení 

Stroj času. Podle slov autorky textu Jany Augustové je 
k tomu vedlo především to, že již nechtěli hrát pohádky,
ale chtěli vyzkoušet vlastní tvorbu. Autorský text, na jehož
vzniku se podíleli i další členové souboru, ocenila i porota.
„Už se nám moc nelíbily škrobené texty pohádek, které
jsme dosud hráli, a to je další důvod, proč jsme připravili
vlastní hru,“ vysvětlovala po představení Jana Augustová.
Jazyk hry byl skutečně blízký mladším divákům, ale přitom
se nesnažil podbízet. Jak mi potvrdil Petr Faltus, který
hrál roli začínajícího novináře, členové Dividýlka počítali
i s tím, že jejich hra bude do značné míry využívat impro-
vizace herců.  Pokračování na straně 10

Divadelní víkend
po pětadvacáté

V průběhu posledních dvou let městský park doznal řady proměn. Dětské hřiště, výsadba nových stromů, ošetření
původních, nové osvětlení, nová cesta. Posledním krokem měla být obnova budky, ve které kdysi bývaly meteoro-
logické přístroje, ale z níž se dochovalo pouze smutně vyhlížející torzo. V pátek 11. listopadu se obyvatelé Hrádku
mohli poprvé podívat na nově pořízené přístroje. 

Park byl přestřižením pásky oficiálně otevřen radním Petrem Dlouhým, který jeho proměnám věnoval v posled-
ních letech spoustu svého času a energie. Krátce poté sejmul záclonu zakrývající meteorologickou budku další
radní, Petr Vinklárek z firmy Regula, která se postarala o instalaci nových měřících přístrojů. Na přístrojích je možné
sledovat teplotu, tlak a vlhkost vzduchu. Pokračování na straně 8

Meteorologická budka je
opět ozdobou parku

DS Vojan
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Informace z radnice
Ze zasedání rady města
20. schůze rady města
Rada města se na své 20. schůzi v roce 2005 dne 31. října zabývala těmito záležitostmi:
— souhlasila s pořízením mobilního hygienického zařízení – vysavač exkrementů 

a drobného odpadu – od firmy Garden studio za částku 71 400 Kč vč. DPH
— jmenovala pana Josefa Olšu tajemníkem dopravní komise a pana Hynka členem

dopravní komise
— schválila umístění dopravní značky Pozor, děti na vjezdu do obce Uhelná, a to na

základě doporučení dopravní komise, a uložila ORM odpovědět předsedovi OV
Uhelná na žádost OV o umístění retardéru s tím, že dopravní komise nedoporučila
umístění retardéru a doporučila umístění značky

— na základě žádosti občanů schválila umístnění dopravní značky Zákaz stání v úseku
u škvárového hřiště Donín (nyní hřiště s umělým povrchem), a to obousměrně

— po projednání zápisu z jednání dopravní komise navrhuje řešit v případě sněhové
kalamity „zákaz stání“ v lokalitách, kde bude nutné provést odhrnutí sněhu mobil-
ními značkami. V jednotlivých případech bude rozhodovat velitel městské policie
a p. Olša ve spolupráci s SKS.

— uložila městské policii provádět průběžnou kontrolu parkování na všech křižovat-
kách a zároveň provádět zpřísněnou kontrolu na nově umístěných zákazech stání
např. ul. Žitavská, ul. Liberecká a v Doníně u prodejny p. Uhla

— projednala situaci v MŠ ve Václavicích a uložila místostarostce města projednat
celou záležitost na mimořádné školské komisi a předložit variantní návrhy řešení
na příštím jednání RM včetně provozních nákladů na jedno dítě ve všech MŠ ve městě

— město Hrádek nad Nisou nemá námitek k nakládání s povrchovými vodami v Pís-
kovně Grabštejn společností Pískovny Hrádek, a. s., za podmínek uvedených v do-
sud platném rozhodnutí včetně změn a dodatků

— uložila vedoucímu FO uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku na opravu kostelů 
v Hrádku nad Nisou s církvemi:

římsko-katolickou
husitskou

— schválila využití prostor cihelny pro zkoušení hudební skupiny p. Tarnaie s tím, že
veškeré náklady spojené s provozem budou hrazeny uživatelem

— vzala na vědomí plnění ručitelského prohlášení ve výši 85 000 Kč za dlužníka Nové
bydlení, družstvo

— po projednání jmenovala předsedkyní komise pro kulturu, sport a zájmové orga-
nizace a současně předsedkyní KSZO p. Janu Moravcovou

— po projednání schválila zástupce zřizovatele do školské rady základních škol dle
důvodové zprávy a vzala na vědomí zástupce nezletilých žáků a pedagogů zvole-
ných na jednotlivých školách dle důvodové zprávy

— vzala na vědomí připravované technické a administrativní podmínky pro sloučení
pracovišť pokladna a podatelna s termínem zprovoznění od 1. 12. 2005

— rada města v působnosti Valné hromady TS Hrádek, s. r. o. rozhodla, o vstupu 
společnosti do družstva Nové bydlení s cílem stabilizovat družstvo, připravit přeú-
věrování hypotečního úvěru od Komerční banky a vstup dalších družstevníků, 
tj. současných nájemníků z I. etapy Nového bydlení, a uložila jednatelce společ-
nosti postup dle stanov družstva, tzn. přihláška a zaplacení členského vkladu ve
výši 25 000 Kč a 2 000 Kč.

21. schůze rady města
Rada města se na své 21. schůzi v roce 2005 dne 9. listopadu zabývala těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí informaci o průběhu projektu Internetizace knihoven v Libereckém

kraji a vybavení dalšího internetového pracoviště v městské knihovně. Schvaluje
úhradu servisní služby 1 x ročně z rozpočtu kap. kultura a zmocnila starostu města
k podpisu servisní smlouvy. 

— vzala na vědomí rozpracovanost kroniky města za r. 2003 – termín dokončení 
a předložení radě města v prosinci 2005. Rada města uložila místostarostce města
projednat s kronikářem města Mgr. Štruplem stav rozpracovanosti kroniky za 
r. 2004. Uložila vypsání výběrového řízení na vedení kroniky města na r. 2006 s ter-
mínem odevzdání 06/2007.

— schválila uzavření dohody o spolupráci v oblasti zimní údržby mezi městem Hrádek
nad Nisou a fa. Petr Novák, nájemce ČS Papoil, Liberecká ul., Hrádek nad Nisou 
a zmocňuje starostu města podpisem této smlouvy

— neschválila doporučení dopravní komise RM o umístnění přenosné dopravní 
značky Zákaz zastavení na Liberecké ulici směrem k náměstí od farního úřadu 
a uložila řešit případné problémy při zimních kalamitách městské policii ve spolu-
práci s dodavatelem, tj. SKS Jablonec n. Nisou

— schválila umístění dopravní značky Zákaz zastavení směrem od Horního náměstí
nahoru před prodejnou p. Hortigové 

— uložila ORM provést do 31. 3. 2006 aktualizaci pasportu dopravního značení ve
městě 

— projednala a vzala na vědomí zprávu o skladbě zdrojů financování Pečovatelské

služby, p. o., Hrádek nad Nisou na rok 2005 a podání žádosti z Grantového fondu
Libereckého kraje pro rok 2006 a uložila předložit zprávu zastupitelstvu města 

— na základě doporučení školské komise RM, stanoviska OV Václavice a na základě
podaných přihlášek do MŠ Václavice schválila provedení rekonstrukce MŠ ve Vác-
lavicích v termínu do 31. 1. 2006. Rada města na základě předložených nabídek
schválila uzavření smlouvy o dílo s f. MG STAV Hrádek nad Nisou za nabídkovou
cenu 366 217 Kč vč. DPH. Financování bude zajištěno v rámci rozpočtu r. 2005 –
150 000 Kč a rozpočtu r. 2006 – 216 217 Kč.

— schválila předběžnou dohodu mezi městem Hrádek nad Nisou a Förderverein für
grenzüberschreitenden Erlebnis und Gesundheitssport in der Tourismusregion 
Zittauer Gegirge und Luzicke Hory e. V., Hauptstrasse 15, 02797 Kurort Oybin.
Smlouva řeší vytváření lyžařských stezek v rámci zimního období v katastrálním
území města Hrádek nad Nisou a příspěvek města je 6 000 Kč za jednu zimní 
sezónu.

— schválila změny a doplnění v české části Rady svazku tří měst Malý trojúhelník 
Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Zittau dle důvodové zprávy, tzn. současný seznam
členů je: Martin Půta, Hedvika Zimmermannová, František Maňhal, Kamil Krečman,
Petr Dlouhý, Václav Krejčík

— schválila dodatek smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou a Compet Consult 
Liberec na výběrové řízení dodávka 2 ks minibusů. Jedná se o provedení nového
výběrového řízení, jelikož předchozí bylo zrušeno.

— projednala stížnost občanů z Liberecké ulice na stav komunikace před prodejnou
potravin a ukládá ORM navrhnout řešení opravy komunikace a chodníku u prodejny
potravin na Liberecké ulici č. p. 627, případně připravit rozpočtový výhled na r. 2006.

— schválila rekonstrukci autobusové zastávky v Doníně na základě nabídky p. Totha
za celkovou částku 31 500 Kč a uložila ORM zajistit okamžitě zahájení prací 
a informovat původně vybraného zhotovitele (tj. varianta kompletní demolice a vý-
stavba nové zastávky) o tom, že se stavba provede jiným způsobem a od jiného
zhotovitele

— uložila ORM p. Olšovi připravit návrh zřízení depositu stavebních materiálů (dlažební
kostky, vybouraný asfalt apod.) na některém pozemku města Hrádek nad Nisou tak,
aby bylo možné zabezpečení depositu a recyklace těchto materiálů

— uložila starostovi města jednat s územním pracovištěm Pozemkového fondu 
v Liberci pronájem nebo jinou formu získání p. p. č. 1478/1 a 1478/2 naproti 
čističce odpadních vod s cílem zajistit úklid tohoto pozemku

— schválila přejmenování bezejmenné ulice ke kostelu na Horním náměstí na ul. Barto-
lomějská a uložila ORM zajistit všechny potřebné kroky k zajištění této akce

— na základě zadání architektonické studie rekonstrukce Horního náměstí vč. zajiš-
tění dokumentů pro st. povolení na základě posouzení 3 nabídek vybrala nabídku
CEDE Studio, s. r. o., se sídlem v Praze, nabídková cena 630 700 Kč vč. DPH

— po projednání schválila přidělení veřejné zakázky na dodávku 2 ks minibusů 
realizované v rámci otevřeného zadávacího řízení uchazečům podávajícím spo-
lečnou nabídku Hoffmann a Žižák, spol s. r. o., a KHMC, s. r. o., za nabídkovou cenu
3 961 574 Kč vč. DPH. V rámci přidělené veřejné zakázky na dodávku 2 ks mini-
busů nad rámec standardů započtených v ceně schvaluje pořízení zadní autobu-
sové stěny za 41 888 Kč vč. DPH.

— na základě posouzení 3 nabídek schválila tisk 3 500 kusů jízdních řádů společností
Repropack Jablonec nad Nisou, s. r. o., za cenu 3,05 Kč vč. DPH za 1 ks a uložila
OVV a sekretariátu zajistit distribuci jízdních řádů veřejnosti.

Ještěrka už rušit
nebude

Firma Trelleborg, která v průmyslové zóně na Oldřichovské ulici pod různými jmény
působí již přes deset let, stále expanduje. Prostory již nepostačují narůstající výrobě.
Pro ilustraci lze uvést, že v Hrádku začínala firma s jednou vulkanizační pecí, dnes má
čtyři. Využívá řadu subdodavatelů, kteří využívají například halu v Koloře nebo prostory
v polské Bogatynii. Skladovací prostory má Trelleborg pronajaté v areálu Vulkanu.
Právě doprava mezi výrobní halou a skladem se ale stala problematickou, protože byla
zajišťována tzv. ještěrkami. Jejich provoz ale způsobuje značný hluk, který obtěžoval
obyvatele bydlící v blízkosti Oldřichovské ulice.

Jak nám sdělil Ing. Luděk Marek, v současné době by již mělo být vše v pořádku.
Od začátku prosince je doprava zajišťována dodávkou, která není hlučná a bude také
jezdit méně často. Firma se navíc snaží vyřešit dopravu tak, aby nevyužívala 
Oldřichovskou ulici. Jednou z možností je vybudovat novou komunikaci souběžnou 
s Oldřichovskou ul. Ideální by ale podle Ing. Marka bylo odkoupení skladovacích 
prostor. Doprava by pak byla řešena průjezdem uvnitř závodu. Případný prodej je před-
mětem jednání.

Vít Štrupl
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Nová telefonní čísla
na městský úřad

Od 1. prosince je možné při telefonování na městský úřad použít telefonní čísla s pro-
volbou. Výhodou je přímé spojení. Využijete-li nových čísel, Vaše záležitosti mohou být
vyřízeny rychleji.

Stávající telefonní čísla zůstávají prozatím také v platnosti.
NNoovváá  tteelleeffoonnnníí  ččííssllaa  nnaa  MMěěssttsskkýý  úúřřaadd  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  ss  pprroovvoollbboouu::  
482 411 xxx, kde xxx je interní číslo.
PPřřííkkllaadd::  sseekkrreettaarriiáátt  mmáá  iinntteerrnníí  ččíísslloo  440000,,  jjee  mmoožžnnéé  vvoollaatt  jjeejj  ppřříímmoo::  448822  441111  440000

SSeezznnaamm  iinntteerrnníícchh  ččíísseell::
sekretariát 400 Jindra 450
starosta 401 Šafaříková 451
místostarostka 402 Míšková 452
tajemník 403 Hamplová 453
Všetečková 404 Kumpa 460
pPodatelna 411 Šimková 461
Klenovičová 412 Bohata 462
Lichtenberková 413 Černohorská 463
Grim 422 Suchánková 464
Zimová 423 Olša 465
Kalfeřtová 424 Nygrínová 470
Uhrová 425 Hynek 471
Šalátová 426 Součková 472
Poupová 430
Půtová, Libnarová 431 infocentrum 481
městská policie 444 fax 499

Zastupitelé schválili záměr
výstavby vodovodu 

a kanalizace
Na svém listopadovém zasedání schválili zastupitelé záměr vystavět kanalizaci v pěti
lokalitách ve městě. Zpracovaná projektová dokumentace stavby řeší výstavby nových
vodovodních řadů včetně částí přípojek, výstavbu nové kanalizace a podzemní čer-
pací stanice odpadních vod. Náklady na stavbu budou podle rozpočtu činit téměř 
60 mil. Kč. Město se nyní bude snažit získat pro výstavbu kanalizace a vodovodu 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí finance ze strukturálních fondů EU.
Z tohoto zdroje je možné získat až 75 % peněz. Dalšími 10 % může přispět SFŽP. Od
Severočeské vodárenské společnosti je možné získat příspěvek ve výši 6 000 Kč na
jednu přípojku. Město by tak ze svého muselo vložit pouze asi 10 % hodnoty projektu,
tedy asi 6 miliónů Kč. Města velikosti Hrádku musí být odkanalizována do roku 2010.

Projekt počítá s výstavbou kanalizace v Písečné ulici, v Doníně u hřiště, v Loučné
a v Nové Loučné. Protože se počítá s jeho realizací v letech 2006–2008, nebudou se
v těchto lokalitách až do doby realizace projektu provádět žádné zásadní opravy 
komunikací. Vít Štrupl

Poplatek za komunální odpad
zůstává ve stejné výši

Poplatek za systém sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů zůstává
i pro příští rok ve výši 500 Kč za každého poplatníka. Na základě rozúčtování sku-
tečných nákladů za rok 2004 schválilo poplatek zastupitelstvo města. Poplatek se
skládá z částky 250 Kč na osobu a rok a z částky, která se stanovuje na základě 
skutečných nákladů, maximálně ale dalších 250 Kč. V Hrádku činily skutečné náklady
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na obyvatele v předchozím roce
445,64 Kč. Celkové náklady na komunální odpad byly v předchozím roce 658,30 Kč
na osobu. 

Poplatek je možné uhradit maximálně ve třech splátkách v termínech splatnosti
do 31. března, do 30. června a do 30. září kalendářního roku. Od poplatku jsou osvo-
bozeny osoby vykonávající základní vojenskou službu, osoby hospitalizované v léčebně
dlouhodobě nemocných, občané žijící trvale v cizině, děti umístěné trvale v dětských
domovech a děti do 3 let věku. Částečně jsou od poplatku osvobozeni studenti na 
internátech a kolejích a zaměstnanci na montážích s ubytováním mimo město Hrádek
nad Nisou, kteří platí 250 Kč za systém.

O průmyslovou zónu má 
zájem silný investor

Práci pro 200–250 lidí a investici v hodnotě asi 2 miliardy korun v následujících šesti
letech by do Hrádku mohla přinést firma CleverGlass, založená libereckým Pegufor-
mem, dnes Cadence Innovation. Pro svůj plán postavit zcela novou továrnu na výrobu
polykarbonátových skel pro automobilový průmysl hledá vhodnou lokalitu. Hrádek je
jedním ze třech míst na Liberecku, o kterých firma uvažuje. Rozhodnutí by mělo být
známo do konce roku.

Firma představila svoje plány hrádeckým zastupitelům v listopadu. Pro svůj projekt
hledá pozemek s infrastrukturou a dobré spojení s dálnicí. Pro Hrádek hovoří plánované
napojení na německou dálniční síť. 

CleverGlass chce začít stavět již v příštím roce tzv. pilotní část závodu. Zastaví 
4 000 m2 výrobních ploch, instaluje část technologie a začne vyrábět polykarboná-
tové sklo v sériové výrobě. Do roku 2010 potom postaví další haly včetně objektů 
pro administrativu a ostatní zázemí. Kapacita výroby v těchto prostorách bude asi 
1 milion m2 skel za rok. V druhé etapě se v letech 2010–2012 objem ploch, techno-
logií, investic a tím i kapacity ještě zdvojnásobí.

Nový podnik bude jako první na světě vyrábět polykarbonátová skla odolná proti
poškrábání, protože budou chráněna velmi odolnou ochrannou vrstvou. Tato skla mají
výhledově nahradit tradiční sklo. Jsou totiž lehčí a bezpečnější. Kromě jejich využití
místo skel u automobilů jimi lze nahrazovat i části karosérií. Jejich velkou výhodou je
dobrá tvarovatelnost a tím i nové možnosti v designu. Ze světových automobilek je již
používají například Renault a Mercedes.

Důležitou předností polykarbonátových skel je jejich bezproblémová recyklovatel-
nost. I jejich výroba je poměrně ekologická, technologie pracují na bázi vody.

Společnost Cadence Innovation plánuje v letošním roce obrat 201 mil. EUR a do
roku 2010 jej chce zvýšit na 300 mil. EUR. Vít Štrupl

Cesta za hvězdou
První setkání v rámci cyklu Cesta za hvězdou proběhlo v neděli v podvečer 4. prosince.
Na Horním náměstí se poprvé rozsvítil vánoční strom, který zdobily děti z hrádeckých
škol. Ve vestibulu radnice k vytvoření předvánoční atmosféry přidaly koledy a vánoční
písně. Mezi desítky dětí přijel i čert s Mikulášem.

Další setkání jsou naplánována na 14. prosince od 16 hodin v Chrámu Pokoje, kdy
proběhne vernisáž výstavy vánočních stromků, a 22. prosince v kostele sv. Bartoloměje
od 18 hodin. Z jesličkové slavnosti si budete moci odnést světlo betlémské. Hvězda
hudby, kterou je vánoční koncert 25. 12., letošní cyklus uzavře.

Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO
formát cena
6 x 2,5 cm 100 Kč
6 x 5 cm 300 Kč
A6 (čtvrtstránkový) 500 Kč
A5 (půlstránkový) 1 000 Kč
formát A4 (celostránkový) 2 000 Kč
reklamní reportáž cena dohodou
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Několika slovy
 Město získalo bezúplatným převodem od Pozemkového fondu ČR pozemky

vhodné pro bytovou výstavbu. Většina těchto pozemků se nachází v Doníně, část 
v Hrádku nad Nisou. Všechny pozemky jsou dobře přístupné pro zasíťování a budou
k dispozici pro prodej zájemcům o stavbu rodinných domů, jejich celková výměra je
přes 25 000 m2. 
 Projekt města na likvidaci staré cihelny, o kterém jsme již podrobně informo-

vali v září, byl schválen. Město tak získá pro tento záměr dotaci ve výši 270 000 EUR,
což jsou tři čtvrtiny z nákladů na projekt.

 Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o spolupráci při výstavbě větrného
parku Václavice – Uhelná uzavřenou mezi městem Hrádek nad Nisou a společností
EEH, s. r. o. Podle této smlouvy se město zavázalo připravit a předložit zastupitelstvu
města ke schválení změnu územního plánu (č. 10) v dotčené oblasti tak, aby zde bylo
možné postavit větrný park. Městu bude naopak podle této smlouvy vyplácen čistý
zisk z provozu jím zvolené věže. Po zaplacení všech nákladů vynaložených společ-
ností EEH na financování věže města bude tato věž převedena do vlastnictví města 
za 1 Kč. 

Společnost EEH bude mít sídlo ve Václavicích v části budovy mateřské školy. 
Navíc bude společnost EEH úzce spolupracovat s dobrovolnými hasiči z Václavic 
a z Hrádku nad Nisou.
 Města, která se zapojila do systému společnosti Ekokom, inkasují od této 

společnosti peníze za odpad, který se jim daří vytřídit. V roce 2004 bylo společností
Ekokom na účet Hrádku nad Nisou připsáno celkem 178 968,50 Kč. V roce 2005 za
1.–3. čtvrtletí bylo na účet města připsáno celkem 160 500 Kč. Při předpokladu,že
poslední čtvrtletí bude stejně úspěšné jako v loňském roce, bude příjem města za rok
2005 cca 205 000 Kč, což znamená nárůst příjmů kolem 14,5 %. Pokud by třídění
pokračovalo ve stejném trendu jako doposud, mohlo by navýšení oproti loňskému
roku činit až 20 %.

Proti snaze třídit odpad stojí poslední zkušenost z Oldřichova na Hranicích, odkud
musel být obsah kontejneru na papír odvezen s komunálním odpadem, protože společně
s papírem byl v kontejneru textil, keramika a sklo.
 Kontrola provedená Českou inspekcí životního prostředí ve firmě Kortan na

základě podnětu od městské policie konstatovala, že zařízení, které firma používá, je
schopno splňovat podmínky zákona o ochraně ovzduší. Společnost Kortan je povinna
před další výrobou látky Kortan VUN, která před dvěma měsíci způsobila šíření zápachu
nad Loučnou, vyměnit náplň filtru. Vít Štrupl

Nové jízdní řády
přinášejí více spojů
Nové jízdní řády, které vstupují v platnost 11. prosince, přinášejí obyvatelům na Hrádecku
především více spojů. Týká se to hlavně železničního spojení Hrádku s Libercem, 
přibyly ale také autobusové spoje. Vlaky budou jezdit v taktech: ve špičce po asi 
30 minutách a mimo špičku po hodině. Díky novým autobusovým spojům se zlepší
dostupnost okrajových částí města.

Navýšení počtu spojů úzce souvisí s projektem terminálu veřejné dopravy, který
vznikne v příštím roce u nádraží ČD. V rámci tohoto projektu pořídí město dva mikro-
busy. Výběrové řízení vyhrála firma Hoffman & Žižák, takže od ledna budeme na méně
vytížených linkách vídat mikrobusy značky Mercedes. Mikrobusy dosahují výrazně men-
ších provozních nákladů než klasické autobusy. Přesto bude více spojů a tím více provoz-
ních kilometrů znamenat vyšší ztrátu, která se odhaduje za první půlrok na 300 000 Kč.
Polovinu z této částky zaplatí město Hrádek nad Nisou, druhou polovinu bude krýt Kraj-
ský úřad Libereckého kraje. Spolu s dosud každoročně placenou částkou tak město
na dopravní obslužnost přispěje za rok 2006 celkem 850 tisíc Kč. Po šestiměsíčním
zkušebním provozu bude vyhodnocena efektivita spojů, jízdní řád případně upraven 
a bude znovu projednána spoluúčast města na krytí prokazatelných ztrát.

Další změny lze očekávat v květnu, kdy by měly přibýt nové mezinárodní autobusové
spoje. K navrhovaným linkám se nyní vyjadřují ministerstva dopravy. Spoje budou 
jezdit například z Hrádku do Žitavy přes Porajow, aby byla zajištěna návaznost na spoje
do Bogatynie. To ocení především polští zaměstnanci českých firem. 

Stavební část projektu Terminál přeshraniční veřejné dopravy bude probíhat na
jaře. Již je vydáno stavební povolení, do konce roku bude zahájeno výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Součástí projektu je i úprava křižovatky Nádražní – Liberecká, 
o které jsme informovali v minulém vydání HRÁDECKA.

Vít Štrupl

Květiny – dárkové zboží

MMiillaaddaa  PPeecciinnoovváá
SSuuppeerrmmaarrkkeett  AALLBBEERRTT

Přeje všem zákazníkům hezké prožití vánočních svátků 
a šťastný nový rok.

Zároveň se těšíme v příštím roce na všechny zákazníky.
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CDH
Záměrně začínám tímto objektem, který již mezi torza nepatří. Od března 2000, kdy
zde došlo k výbuchu, zela bývalá restaurace prázdnotou. Někdy sloužila hrátkám dětí
procházejících tudy ke škole a postupně pět let chátrala. Plány původních majitelů na
opravu a obnovení restaurace vzaly za své. Po konzultacích se starostou města 
Martinem Půtou se nový vlastník rozhodl pro rekonstrukci objektu a jeho přestavbu
na byty.

V domě vzniklo pět bytů o velikosti od 2 + kk po 4 + 1. Byty jsou na prodej do osob-
ního vlastnictví. Jeden z problematických objektů ve městě je tak opraven.

Bývalý statek ve Starém dvoře
Z bývalého statku již zbyla poslední budova a i ta je již ve značně zbědovaném stavu.
Tři křídla už byla postupně zbořena. Mohutných barokních kleneb a jedinečného krovu
by ale byla velká škoda. Naštěstí i Starému dvoru snad svítá na lepší časy. Zájem 

o něj projevil Městský pivovar Platan, s. r. o. V současné době se připravuje kupní
smlouva. Pokud pivovar Platan objekt koupí, počítá s opravou celé budovy. Ostatně 
i chystaná smlouva by v případě nesplnění této podmínky znamenala pro pivovar 
zaplacení sankce. 

V přízemí by měla vzniknout pěkná fungující restaurace, která využije atraktivních
prostor. Pokud se najde zájemce, mohl by v patře vzniknout například ještě menší 
hotel. Pivovar Platan chce při rekonstrukci ctít historickou hodnotu objektu. Ostatně
má již dva podobné projekty za sebou. Jedním z nich je citlivá revitalizace bývalého
průmyslového objektu v Liberci Na Rybníčku za budovou ČSOB, ve kterém je dnes
restaurace a pizzerie La Fabrica. 
Bývalé ředitelství statků (pod žel. přejezdem)
Od výbuchu diskotéky, který objekt zničil, už uteklo šest a půl roku. Čas a nenechavci
za tu dobu vykonali své. Možnost situaci nějak změnit prakticky nebyla díky tomu, že
objekt byl v soukromém vlastnictví, vlastník má dlouhodobé problémy se zákonem
nejenom v České republice a na objektu byly zástavy v hodnotě přes 80 milionů Kč.

Na konci listopadu se podařilo objekt v aukci získat společnosti Agile, s. r. o., která
zde plánuje vybudovat nákupní středisko pro jeden z obchodních řetězců. Pro tento
účel odkoupí od města ještě pozemek před bývalým ředitelstvím, kde se dnes nachází
parkoviště. Při prodeji pozemku obálkovou metodou vybíralo město ze tří nabídek.
Společnost Agile nabídla 1 332 000 Kč, vybudování chodníků a veřejného osvětlení
a jejich následné bezúplatné převedení do majetku města. Součástí nabídky je také
smluvně ošetřený dar ve výši 300 000 Kč splatný po kolaudaci stavby. Plocha, 
kterou společnost Agile kupuje od města, zůstane po kolaudaci veřejně přístupná.
Město si jako pojistku ponechává předkupní právo na pozemek v případě, že by 
k výstavbě nákupního střediska do tří let od podpisu kupní smlouvy nedošlo. 

Pokud se podaří realizovat oba zamýšlené projekty, zmizí z města alespoň dva 
z letitých „strašáků“. Snad budou mít podobné štěstí i tři domy (č. p. 99, č. p. 356 
a č. p. 378) odkoupené před lety firmou SHS na Žitavské, Sokolské a Liberecké ulici.
Dražba těchto objektů by měla proběhnout v prvním pololetí roku 2006.

Torza z let minulých (snad) zmizí



O chystané úpravě křižovatky
pod železničním přejezdem
jsme informovali v minulém
čísle. Protože o její podobě
bude rozhodovat zastupitelstvo
města na svém lednovém
zasedání, bylo na městských

internetových stránkách otevřeno anketní téma zjišťující názory obyvatel města. Další
příspěvky se nacházejí ve webovém fóru. Přinášíme výběr nejzajímavějších:

Proč ten nesmyslný nápad, že se při jízdě od náměstí po Liberecké nedá
pod přejezdem odbočit do Sokolské! Nikdo nikomu jízdu nebude křižovat a snad je
jedno, jestli jedu rovně, nebo odbočím doprava. Pokud někdo cizí prošvihne odbočku
do Sokolské u autobusáku, tak se bude vracet od paneláků. To nemá logiku. Snažíte
se dělat průjezd Hrádkem co nejjednodušší, tak to tak dělejte. L. Krumpl

...Je to v podstatě technická záležitost. Křižovatku pod závorami bylo 
potřeba rozdělit na dvě křižovatky: dolní (Nádražní x Liberecká od centra) a horní (Libe-
recká od závor x Sokolská). Kdyby k tomuto rozdělení nedošlo, museli by řidiči při
jízdě od náměstí dávat přednost nejen těm, kteří budou přijíždět po hlavní od nádraží,
ale také těm, kteří by jeli zprava ze Sokolské. To by asi v pořádku nebylo. 

Háček je ale v tom, že bylo potřeba najít řešení, jak v podstatě jednu křižovatku
rozdělit na dvě části. To jde jen tehdy, když jsou splněny jisté geometrické požadavky
dané normami. Aby byly naplněny, projekt počítá s protažením „špičky“ mezi Libe-
reckou (od centra) a Sokolskou. Pak ale nebude technicky možné se autem při jízdě
z centra nebo od nádraží do Sokolské vytočit. Proto tedy ten zákaz odbočení doprava.

Vít Štrupl
Myslím si, že stávající stav křižovatky asi vyhovuje většině. Kdyby se raději

vyměnil ten člověk na stavědle, který zdržuje plynulost dopravy věčným spouštěním
závor. Chápu, že když přijíždí nebo odjíždí vlak, musejí být závory staženy, ale tento
člověk je spouští asi příliš brzo. To není jenom můj subjektivní názor, ale názor většiny
občanů v Hrádku. Zas se budou vyhazovat peníze za dopravní značení, které by se
mohly použít na něco potřebnějšího, třeba na zimní údržbu komunikací nebo opravu
děr po zimě. Pavel Kokoška

Pozn.: změny na křižovatce pod železničním přejezdem jsou součástí 
projektu na vybudování terminálu veřejné dopravy u železničního nádraží a z tohoto
projektu budou také hrazeny.

Téma „křižovatka pod tratí“ není nové. Hned po zprovoznění obchvatu jsem
apeloval u bývalého starosty pana Faltuse o provedení změny. Sliby, chyby. Co se býva-
lému vedení radnice nehodilo do programu, to se neuskutečnilo. Ono to zřejmě 
souviselo s druhým obchvatem, který naštěstí rozumní lidé odsoudili a postarali se 
o zamítnutí jeho realizace. Takže tato kauza je stará zhruba čtyři roky. Je určitě dobře,
že se tento problém řeší a bude odpovídat smyslu obchvatu. Myslím, že není dobré
hned napadat názory pana Dajčara. Pořád se tyto názory vrací z dob, kdy každý musel
souhlasit. Připomínky pana Dajčara byly na místě a na základě nich odsouhlasil pan
starosta jednání s drahou o instalování automatických závor. Nějaký subjektivní vliv
obsluhy tam jistě je, ale je také fakt, že dnes denně projede asi za 20 hod 45 vlaků.
Příští rok to má být 50. To nemůže žádná obsluha z hradla vyřešit.

Padl také názor kruhového objezdu. Byl zamítnut pro nedostatek místa. Když jsem
si křižovatku prohlédl, bylo by to řešitelné, ale asi tlačí čas. Podle mého názoru by to
bylo nejjednodušší řešení a nejbezpečnější.

Myslím, že by radnice neměla pustit ze zřetele propojení Liberecké s Oldřichov-
skou. Tento úkol úzce patří do komplexu problému bezpečnosti a zrychlení dopravy
v oblasti žel. přejezdu. Trkola

Toto řešení křižovatek přinese problém pro výjezdy a ostatní jízdy vozidel
jednotky hasičů v Hrádku. Nehledě na to, že pokud se dá přikázaný směr jízdy ze 
Sokolské ulice pouze doprava, znemožní se tímto výjezd k událostem směr Oldřichov
na Hranicích a část města okolo Husovy ulice, Žitavské, U koupaliště...

V návrhu je dále uveden zákaz odbočení z Liberecké ze směru od náměstí do 
Sokolské. Opět to nám komplikuje jízdu, protože odbočování do ulice Gen. Svobody
a poté do Sokolské je pro naši velkou techniku poněkud obtížné.

Úprava křižovatky dle nákresu se mi jeví jako dobré řešení, ale bez omezení pro
ulici Sokolskou jak při výjezdu z ní, tak pro vjezd do ní. Pokud nedovolují předpisy 
jinak vyřešit problém této křižovatky, je podle mého názoru úprava zbytečná. Takto je
křižovatka také poměrně bezpečná. Jaromír Mottl, velitel SDH Hrádek n. N.

Jen trochu k tomu proč a nač. Není to řešení jediné křižovatky, ale je to 
řešení podle koncepce dopravy ve městě. To znamená, že je nutno hledět na dopravu
ve městě jako na celek. Nevzniknou tak nelogická řešení, kdy Žitavská zůstala hlavní
vůči obchvatu jen proto, že p. Dajčar ji považoval historicky za hlavní. V zkratce je kon-
cepce celkem jednoduchá. Hlavní část dopravy odvést na průtah (obchvat) města 
a ostatní části v maximální možné míře zklidnit. To znamená minimalizovat dopravu 
v ulici Václavská, Horní náměstí, ul. Gen. Svobody, ul. 1. května. Je jen málo možností,

jak donutit řidiče, aby jeli tudy, kudy chcete vy, a přitom povolit dopravu těm kteří, do
těchto ulic opravdu chtějí a jenom neprojíždí. Značky typu „průjezd zakázán“ jsou jen
dekorativní a téměř nikdo je neakceptuje. Proto jedinou možností, jak řidiče navést
při průjezdu městem na obchvat, je zjednodušit mu cestu po obchvatu (učinit ho hlavní
cestou bez nutnosti dávání přednosti) a ostatní cesty obráceně zkomplikovat (přidá-
ním přednosti vůči obchvatu, zvýšené prahy pro chodce – náměstí apod.).

Z tohoto důvodu předěláváme křižovatky na obchvatu jakožto první krok v této kon-
cepci. A věřte mi, že to není tak, jak to vidíte vy jakožto výsledný výkres. Tyto změny
už v průběhu návrhu komentuje se svými požadavky Policie ČR a Magistrát města 
Liberce – odbor dopravy, který v konečné fázi uděluje povolení této změny. Z počátků
řešení této křižovatky bylo ze strany magistrátu požadováno úplné uzavření ulice 
Sokolská. Výsledné řešení možnosti odbočení jen v některých směrech je souborem
ústupků z jejich strany a věřte, že jsme se pro to snažili udělat maximum.

Ohledně možnosti výjezdu požárních vozidel bych trochu polemizoval. Při výjezdu
k požáru při použití signalizace je možno jet, kudy chcete. A při návratu souhlasím 
s horším průjezdem ulicí Gen. Svobody, ale součástí tohoto řešení (i tohoto projektu
a této dotace) je přebudování současného autobusového nádraží na parkoviště 
a následně přidání zákazu stání a zastavení v ulici Gen. Svobody, čímž se horší mož-
nost odbočení jistě zlepší.

O bezpečnosti současného stavu jen ve zkratce, přecházení v prostoru křižovatky –
přechod pro chodce je opravdu daleko, při odbočování ve směru z náměstí k nádraží
přejíždění středícího pruhu daleko za jeho začátkem a při odbočování ve směru z ná-
městí do ul. Sokolská se jen málokdo nedostane do protisměru.

Každé řešení jakékoli změny, a nejen v dopravě, přinese něco kladného a něco 
záporného. Je jasné, že žádné řešení nebude nikdy takové, aby vyhovovalo všem. Jen
je nutné to udělat tak, aby toho záporného bylo co nejméně, a o to jsme se, věřte mi,
snažili. Ing. Kamil Krečman, člen rady města a dopravní komise

Souhlasím s řešením změny křižovatek, souhlasím s hlavní na vnitřní 
obchvat. Nesouhlasím však s úpravami a omezením výjezdu a vjezdu do ulice Sokol-
ská. Dále nesouhlasím s tvrzením, že se zlepší doprava v ulici Gen. Svobody. Těmito
příspěvky bych chtěl nastolit otázku, že touto úpravou změny v odbočování se zhorší
výjezd jednotek PO k událostem, jak jsem uvedl v předchozím příspěvku směrem 
k Oldřichovu atd. A jízda okolo parku přes Dolní náměstí je poměrně komplikovaná.

A neodpustím si poznámku ohledně signalizace na vozidlech. Za jízdu k zásahu
odpovídá řidič – strojník, který sice může omezit účastníky silničního provozu, ale 
nesmí je ohrozit. A pokud by úprava křižovatky ze Sokolské by byla vyřešena tímto
způsobem, řidič zásahového vozidla by porušil zákon. Pokud by se nic nestalo, je vše
v pořádku a kde není žalobce, není také soudce. To, že na zásahových vozidlech je
puštěno zvukové a výstražné zařízení, ještě řidiče neopravňuje k tomu, že si může 
dělat, co chce.

Nakonec tohoto příspěvku chci uvést jenom to, že tato křižovatka je pro výjezd
SDH Hrádek nad Nisou důležitá! Možná by stálo za to svolat schůzku a říci si své pro
a proti.

Jenom ještě dodám, že se některé důležité dopravní úpravy ve městě bohužel 
nekonzultují se složkami (hasiči, městská policie,...), které potom musí řešit nějakou
krizovou situaci. Jaromír Mottl, velitel SDH Hrádek nad Nisou

Přeji pěkný den, 
úpravu přednosti na křižovatce rozhodně vítám. Jsem zastáncem názoru, že cent-

rum města by mělo být pro dopravu omezeno, a to, že hlavní komunikace povede po 
obchvatu centra, určitě omezení dopravy podporuje. Přesunutí autobusového nádraží 
a studie na úpravy na Horním náměstí k tomuto dopravnímu řešení jen napomáhá. 

Určitě je však také nutné změnit dopravní značení i u křižovatky u Dělnického domu. 
Kateřina
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Vzpomínka na veterány
V den, kdy si svět připomíná Den válečných veteránů, se také v Hrádku konala vzpo-
mínková akce na poctu veteránům a obětem válečných konfliktů. K pomníku před 
Základní školou Lidická byly za přítomnosti starosty města Martina Půty, místosta-
rostky ThMgr. Hedviky Zimmermannové a vojáků z Veterinární základny Grabštejn 
položeny věnce. 

Den válečných veteránů se slaví v demokratické části světa 11. listopadu jako při-
pomínka podepsání německé kapitulace, která vedla k ukončení první světové války.

Starosta města Martin Půta při této příležitosti projevil přání vrátit na pomník z roku
1932, který byl postaven na památku obětem 1. světové války, desky se jmény obětí
války z Hrádku a blízkého okolí. Stejně jako byla v říjnu vrácena na své místo pamětní
deska legionáři Josefu Novotnému, mohly by být postupně obnoveny i ostatní hrádecké
památky. Další takovou památkou, která má navíc sama pohnutou historii, je pomník
v městském parku, který zde byl v roce 1908 odhalen na počest císaře Františka 
Josefa I. Vít Štrupl

Lesy města 
Hrádek nad Nisou
Lesy města Hrádek nad Nisou se rozkládají na několika katastrálních územích. Jsou
to k. ú. Hrádek nad Nisou (1,41 ha), Dolní Suchá (8,17 ha), Oldřichov na Hranicích
(5,96 ha) a Václavice (65,20 ha). Celkem vlastní město 80,74 ha porostní půdy 
a 2,46 ha bezlesí. Území se nacházejí ve dvou lesních oblastech, ze kterých je 
významnější lesní oblast Lužická pahorkatina (72,57 ha). Druhou lesní oblastí jsou
Jizerské hory a Ještěd, ve kterých má město 8,17 ha lesů. 

Co se týče plošného zastoupení jednotlivých dřevin, tak nejvýrazněji je zastoupen
dub (32 %), následuje smrk (26 %), bříza (13 %), lípa (6 %) a potom olše, borovice,
buk, osika, jasan, jeřabina, modřín, javor klen, habr a vrba jíva, které jsou zastoupeny
5 a méně procenty. 

Lesní majetek města je dosti rozčleněný a často to jsou polohy kolem vodotečí,
skupiny a remízky uprostřed zemědělských pozemků nebo lesy v těsné blízkosti státní
hranice. Díky těmto faktorům je dopravní přístupnost těchto pozemků dosti proble-
matická a složitá.

Ohledně samovýroby palivového dříví, tak zřejmě nebude možné uspokojit 
všechny zájemce, ale kdo by měl zájem o palivové dříví, nechť mě kontaktuje na
uvedeném tel. čísle: 777 152 042.

S pozdravem lesu zdar, lesní Petr Effenberger

Zimní údržba komunikací
V minulém vydání HRÁDECKA jsme informovali o změně v zimní údržbě komuni-
kací Husova, Oldřichovská, Oldřichov na Hr., Hrádek – hranice se SRN (Lidická),
Hrádek – Tovární – Chotyně, Liberecká – vnitřní obchvat – Donín a Václavice –
Uhelná. Údržbu na těchto komunikacích bude provádět Krajská správa silnic. Proto
se v případě potřeby mohou obyvatelé obracet přímo na KSS – tel.: 728 009 497.

Města potřebují především
zlepšení dopravního spojení
V úterý 15. listopadu se již pošesté sešla Společná rada svazku měst Malý trojúhel-
ník, tentokrát v polském městě Bogatynia. Společné rady se zúčastnili představitelé
všech tří měst Malého trojúhelníku – M. Půta, starosta Hrádku n. N. a prezident svazku
měst pro rok 2005, G. Swistulski, starosta Bogatynie, A. Voigt, primátor Zittau. Dále
představitelé politické a hospodářské sféry (za českou stranu P. Branda za Euroregion
Nisa, p. Jirásek za krajský úřad a Ing. Lauermann za firmu Regiotram Nisa) a členové
jednotlivých pracovních skupin.

V nabitém programu zazněly prezentace jednotlivých pracovních skupin, které 
seznámily přítomné s dosaženými úspěchy i se slabými stránkami své dosavadní 
činnosti. Záběr pracovních skupin byl opravdu široký, zahrnul oblast kultury, školství,
informací, průmyslu, dopravy, společného života a zazněl i příspěvek představitelů
mezinárodního parlamentu dětí a mládeže.

Pracovní skupina zabývající se dopravou v oblasti Trojzemí přednesla ke schválení
deklarace týkající se otevření hraničních přechodů pro pěší a cyklisty na česko-ně-
mecké a česko-polské hranici, a to konkrétně v místech Česká brána (CZ) – Fuch-
skanzel (D), Petrovice (CZ) – Lückendorf (D), Hrádek n. N. (CZ) – Hartau (D), Oldři-
chov n. H. (CZ) – Kopaczow (PL). Jedná se především o místa, která nevyžadují
rozsáhlé budování infrastruktury, neboť zde již existuje její určitá forma (např. pře-
mostění vodních toků apod.). Dvě deklarace se týkaly rozšíření provozu na hraničním
přechodu Hrádek n. N. (CZ) – Porajow (PL) pro nákladní automobilovou dopravu do
7,5 t a rozšíření hraničního přechodu Hrádek n. N. (CZ) – Hartau (D) pro autobusovou
linkovou přepravu. Všechny přednesené deklarace byly jednomyslně schváleny. 
Věříme, že to pro kompetentní orgány bude signál a na otevření, resp. rozšíření 
provozu na hraničních přechodech se začne brzy pracovat.

Další zlepšení veřejné dopravy v Trojzemí by mělo být dosaženo realizací jednotli-
vých etap projektu Regiotram Nisa, který pracuje na důkladném propojení regionu 
s využitím stávajících železničních tratí i tratí MHD. Prezentace byla součástí Společné
rady svazku měst. Svazek měst Malý trojúhelník má zájem na otevření zastávky na
polském úseku trati Hrádek – Zittau. Podle předběžných odhadů by tohoto propojení
mělo být dosaženo do konce roku 2009.

Důležitým bodem jednání Společné rady bylo představení Společného plánu
rozvoje svazku měst jako hlavního rozvojového dokumentu na období let 2005–2015.
Na tomto základním dokumentu se stále pracuje a v konečné podobě by měl být
představen již v polovině roku 2006.

Společnou radou svazku měst byl odsouhlasen nezbytný finanční plán na příští
rok, plán práce na rok 2006 i projekty hrazené z prostředků Evropské unie. V plánu
práce na příští rok je pamatováno na pokračování spolupráce měst na politické 
a správní úrovni, na udržitelný rozvoj regionálních přeshraničních průmyslových zón,
vytvoření spojení zemí přemostěním na „Bodu Trojzemí“, na vytvoření turisticko-rekre-
ační infrastruktury, na jazykové vzdělávání i na spolupráci škol. 

Na závěr předal letošní prezident svazku měst M. Půta prezidentskou funkci 
G. Swistulskému, a tak patronaci nad Malým trojúhelníkem na rok 2006 převzali polští
partneři z Bogatynie.

Přeji dobrý den,
V letech 1999–2000 byl z prostředků Phare postaven vnitřní městský okruh. 

Z důvodů, které mi nejsou zcela známy, bylo dopravní řešení provedeno na všech třech
hlavních křižovatkách tj. ul. Liberecké, Žitavské a ul. 1. máje s předností těchto
stávajících komunikací a funkce vnitřního městského okruhu jako tranzitního
obchvatu městského centra tímto byla potlačena.

Vedení města mě oslovilo již v roce 2002, abych v rámci návrhu dopravního 
řešení v centru města Hrádek nad Nisou posoudil a s dopravní komisí nalezl řešení.
Bylo konstatováno, že vnitřní městský okruh neplní svou funkci, protože vozidla z hle-
diska bezproblémového přístupu volí nejkratší cestu a přes centrum si např. po ulici
Liberecké a přes ulici 1. máje zkracují cestu do Loučné a Donína. Proto bylo dohod-
nuto na dopravní komisi a s vedením města již v roce 2002, že doprava na vnitřním
městském okruhu bude upřednostněna a tento se stane hlavní komunikací. Proto byla
změněna v roce 2004 přednost na křižovatce ul. Nádražní a Žitavské, v roce 2005
byl vyhotoven projekt na změnu přednosti a zklidnění dopravy na křižovatce ul. Libe-
recké a Nádražní (u žel. přejezdu) a v současné době se zpracovává projekt na změnu
přednosti v jízdě na křižovatce u Dělnického domu a na křižovatce Donín. Výše 
uvedenými úpravami by mělo dojít ke zklidnění centra od automobilové dopravy 
a vnitřní městský okruh by měl začít plnit funkci, kterou měl mít od začátku doby jeho
postavení. Bohužel za 6 let jeho provozu došlo k návyku na současný režim dopravy
a změny, které by měly nastat, jsou již hůře přijatelné z hlediska návyku jízdy.

Ing. Pavel Špulák, projektant dopravního řešení
…Dnes bylo projektantem Ing. Špulákem potvrzeno umístění dodatkových

tabulek umožňujících odbočení ze Sokolské do Nádražní a z Nádražní do Sokolské
pro vozidla integrovaného záchranného systému (záchranka, hasiči, policie...) i po
úpravě přednosti na křižovatce Liberecká – Nádražní...

...Hlavním problémem celé křižovatky je tvar připojení Sokolské ulice na ulici
Liberecká. Pouze změna tvaru na křižovatku typu „T“ umožní bezproblémové 
napojení a odbočování ve všech směrech. O stavebních úpravách křižovatkly bude
město Hrádek nad Nisou jednat se společností AGILE, která v této lokalitě připravuje
výstavbu nákupního střediska. (po uzávěrce 5. 12. 2005) Martin Půta, starosta města
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Meteorologická budka je
opět ozdobou parku

Pokračování ze strany 1
První pozorovatelé, kterými se stali účastníci lampiónového průvodu, zaznamenali 
o půl páté odpoledne teplotu 9°C a tlak 1020 hPa.

Na křižovatce cest v parku byla osazena nová tabule se schématickým vyobraze-
ním stromů, podle kterého je možné poznat jednotlivé druhy. Nová výsadba je navíc
na obrázku barevně odlišena, a tak je možné zjistit i „majitele“ stromů, kteří na jejich
pořízení přispěli. Vít Štrupl   

Na střeše školy se
bude vyrábět elektřina
Instalaci solárního systému k výrobě elektrické energie chystá občanské sdružení Via
Regia. Jako vhodná plocha byla vybrána přístavba střechy ZŠ T. G. Masaryka. Projekt
má mít především demonstrativní a osvětový charakter. Solární panely se na škole 
objeví v příštím roce.

Občanské sdružení Via Regia využije prakticky celou plochou střechu jedné z budov
přístavby o ploše 800 m2. Instaluje sem bezmála 400 tzv. fotovoltaických panelů. Tyto
panely přeměňují energii slunečního záření přímo na elektrickou energii (princip je
stejný jako u kalkulaček, které jsou „poháněny“ světlem). Výkon systému projekto-
vaného pro Hrádek bude 60 kW, čímž by se stal největším v republice. Vzhledem 
k počtu dní se slunečním svitem se předpokládá, že by hrádecká sluneční elektrárna
mohla za rok vyrobit asi 50 MWh elektrické energie. Panely nebudou ze země prak-
ticky vidět, i s konstrukcí budou mít výšku maximálně 1,5 metru.

Snahou občanského sdružení bude především seznamovat veřejnost s dalším 
z obnovitelných zdrojů energie. Ing. Jaroslav Zámečník, který je předsedou OS Via 
Regia, vysvětluje: „Součástí projektu bude také tzv. prezentační koutek. Na internetu
bude možné sledovat momentální výkon systému a počítáme i se spoluprací s vysokou
školou v Žitavě, jejíž studenti by sluneční elektrárny mohli využít k různým měřením.“

Projekt bude financován ze dvou zdrojů. Občanské sdružení získalo od ministerstva
životního prostředí dotaci ve výši 9 miliónů Kč, na další 3 miliony korun si půjčí u některé
z bank. Většina peněz, které elektrárna vyrobí, půjde na splátky úvěru a na provozní 
náklady projektu (odborný pracovník, prezentace). Město bude za pronájem střechy
inkasovat nájemné, o jehož výši se ještě jedná.                                                             Vít Štrupl

Recitační soutěž
V sobotu 26. listopadu se v obřadní síni městského úřadu konala recitační soutěž pro
žáky druhého stupně základních škol pořádaná DDM Drak. Přes čtyři desítky účin-
kujících si připravilo celkem 12 dramatizací. Někteří sáhli ke klasickým textům, jiní si
vybrali poezii, bajky nebo třeba Erbenovy balady.

Společná pro všechna vystoupení byla dobrá příprava. Většina skupin přišla 
s vlastnoručně vyrobenými kulisami i maskami. I když někteří z trémy občas zapomněli
kousek textu, bylo vidět, že hrají s nasazením.

Porotu tvořili pedagogové ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Lidická a zástupci rodičů. První
místo za dramatizaci Polednice získali žáci ZŠ Lidická Augustová, Mičicová, Jansová
a Stančík. Vít Štrupl

Město Hrádek nad Nisou
ve spolupráci s Chrámovým sborem kostela sv. Bartoloměje

pořádá

Vánoční koncert
Česká mše vánoční J. J. Ryby 

Hej mistře
25. prosince od 19 hodin v kostele sv. Bartoloměje

Účinkují:
Chrámový sbor od sv. Bartoloměje Hrádek nad Nisou

Chrámový sbor od sv. Antonína Liberec
Chrámový orchestr kostela sv. Bartoloměje

Sólisté:
soprán – Iva Bartoschová

alt – Adéla Velová
tenor – Josef Stašík

bas – Luděk Vele, sólista Opery ND v Praze



Původní výsadba:
1 Jasan ztepilý 32 Jasan ztepilý
2 Trnovník akát 33 Jasan ztepilý
3 Jírovec maďal (kaštan) 34 Jasan ztepilý
4 Dub letní 35 Jasan ztepilý
5 Dřezovec trojtrnný 36 Jírovec maďal (kaštan)
6 Javor mléč 37 Buk lesní
7 Javor klen 38 Javor mléč
8 Javor klen 39 Javor mléč
9 Jasan ztepilý 40 Jasan ztepilý
10 Dub letní 41 Javor klen
11 Lípa malolistá 42 Javor mléč
12 Javor mléč 43 Lípa malolistá
13 Dub červený 44 Dub letní
14 Lípa malolistá 45 Jírovec maďal (kaštan)
15 Jasan ztepilý 46 Smrk pichlavý
16 Jilm hladký 47 Javor mléč
17 Javor mléč 48 Javor mléč
18 Dub červený 49 Jírovec maďal (kaštan)
19 Jírovec maďal (kaštan) 50 Javor mléč
20 Lípa malolistá 51 Jírovec maďal (kaštan)
21 Javor mléč 52 Jírovec maďal (kaštan)
22 Jasan ztepilý 53 Javor mléč
23 Dub červený 54 Javor mléč
24 Lípa malolistá 55 Dub letní
25 Jilm hladký 56 Javor mléč
26 Topol černý 57 Buk lesní
27 Jírovec maďal (kaštan) 58 Buk lesní
28 Javor mléč 59 Lípa malolistá
29 Javor mléč 60 Dub červený
30 Lípa malolistá 61 Jasan ztepilý
31 Dub letní

Nová výsadba a její sponzoři:
A Propos Prouza (červenolistý buk)
B Kovovýroba Peřina (platan)
C Trelleborg (lípa velkolistá)
D Ernst Broer (platan)
E Trelleborg (červenolistý dub)
F Zittau (lípa srdčitá)
G Sběrné suroviny (buk)
H Kendík (buk)
I E. Bröer (buk)
J Česká Spořitelna (platan)
K Bogatynia (habr)
L Hrádek (habr)
M Strabag (habr)
N Torkret (liliovník tulipánokvětý)
O MUDr. Holík (liliovník tulipánokvětý)
P D-Plast (platan)

Ozdobná višeň:
a HPZ, o. s.
b fa. Faltus
c Mateřské školky Donín, Liberecká, Oldřichovská + ZŠ
d TS Hrádek
e p. Řezníček
f p. Chaloupka
g Hospodářské družstvo Nisap
h Ohňostroje Novotný
i MUDr. Janatová
j Fa. Benox
k p. Štrupl + p. Dušek + ZŠ T. G. M. 
l Tesařství p. Vávra
m Truhlářství Hájek – Rob
n SKS Jablonec

NNoovvéé  ssttrroommyy  vv  aalleejjii  ppooddééll  cceessttyy  ––  ttrrnnoovvnnííkk  aakkáátt

Historie městského parku
V prostoru dnešního městského parku bývala původně tzv. Schiesswiese – Střelecká
louka, kde své umění předváděli hrádečtí střelci. Svůj spolkový dům měli opodál, 
v dnešní Sokolovně.

Již na počátku 20. století však byla okrajová část louky poblíž Azylu upravena na
malý parčík s Jubilejním dubem císaře Františka Josefa I. a pamětním kamenem. 

Roku 1919 bylo rozhodnuto, že Střelecká louka bude celá přeměněna na park 
s hřištěm pro malé děti. Již v roce 1921 chrastavský zahradník Robert Meistner pře-
měnu dokončil a většina původní výsadby pochází právě z této doby. Roku 1927 na
okraji parku postavila hrádecká sekce Německého horského spolku pro Ještědské
a Jizerské hory kulatou budku s řadou meteorologických přístrojů. Meteobudka 
zatraktivnila toto odpočinkové místo a stala se nedílnou součástí městského parku.
Postupem času však došlo k její devastaci a po mnoho let zde zbylo pouze torzo této
krásné památky. 

Původ tzv. kamenného pramene je datován do července 1935 – původně byla 
v dnes prázdném výklenku umístěna destička s nápisem Burgbörnel – tzv. Hradní 
studánka s pramenitou „léčivou“ vodou. V roce 1908 byl v parku – tehdy ještě na
Střelecké louce – odhalen již zmíněný mohutný pískovcový pomník císaře Františka 
Josefa I., a to na počest šedesátého výročí jeho panování. Do pískovce byla původně
zasazena deska s nápisem Pamětní kámen – Císařský jubilejní dub – 1848–1908.
Po roce 1918 byla deska odstraněna a pomník byl přejmenován na pomník otce 
turnerů F. L. Jahna. V roce 1946 byl kámen využit pro umístění pamětní desky učitele
Jireše, deska nesla sokolský znak a nápis: „Památce svého náčelníka br. Josefa 
Jireše, řídícího učitele, národního a sokolského pracovníka umučeného v Osvětimi.
Tělovýchovná jednota Sokol Hrádek nad Nisou“. Později byla deska odstraněna 
a dnes je výklenek prázdný.

V letech 2004–2005 došlo pod záštitou města ve spolupráci s firmami, ne-
ziskovými organizacemi a hrádeckými občany k rozsáhlé obnově a úpravě parku. Byly
ošetřeny původní stromy a vysazeny nové. Při této obnově bylo vysazeno celkem 61 no-
vých stromů. Dále byla vystavěna nová středová cesta a park osvětlují nové lampy se
znovu obnovenou středovou kamennou lampou. Svůj původní účel může opět plnit
meteobudka. Celý park byl osazen novými lavičkami a ozdobnými koši. Ve spodní části
parku vzniklo nové dětské hřiště, které se stalo královstvím dětí. Poděkování patří
všem, kdo přispěli k obnově a úpravám městského parku, a to jak vlastními silami,
tak i finančními prostředky. Park je prostorem k setkávání, odpočinku i hrám, a je tak
neodmyslitelnou součástí našeho města. Je třeba o něj i do budoucna pečovat,
ošetřovat jej a chránit. Park je prostorem patřícím nám všem, a tak by každý z nás 
měl přispět podle svého umu a možností k jeho obnově a údržbě.
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Stromy v městském parku
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Další tři představení čekala na diváky v sobotu. Dopoledne tradičně patří přede-

vším dětem. Agentura Agnez z České Lípy přijela s pohádkou O bubácích a hastrma-
nech, ve které účinkovali společně herci i jimi vedené loutky.

Odpoledne gymnazisté z Mnichova Hradiště připomněli jazykové mistrovství Jana
Wericha dramatizací pohádek O lakomé Barce a Tři veteráni. 

Večerní autorské představení Rozpaky zubaře Svatopluka připomínalo svým 
názvem někdejší seriál České televize. I tady diváci pomáhali nerozhodnému 
Svatoplukovi. Vtažení diváků do děje bylo ale ještě silnější. Již při vstupu do sálu se
seznámili s MUDr. Immerovou, která nabízela preventivní prohlídku, a zároveň 
vyplnili pro další dění důležitou zdravotní kartu. Na začátku hry byli diváci upozorněni
na jistý naturalismus uváděné hry a pak už se někteří ze ctihodných hrádeckých ob-
čanů ocitli na pódiu v zubařském křesle a stali se tak více či méně dobrovolně herci.

Na vysvětlenou členové souboru V.A.D. Kladno uvedli, že se nikomu z nich nechtělo
hrát pacienty, zatímco zubaře chtěli hrát všichni… Přesto, že většina z nás o zážitky od 
zubaře příliš nestojí, přítomní diváci se dobře bavili.

Spokojen byl s letošním divadelním podzimem i jeden z hlavních pořadatelů 
Ing. Josef Horák. Pochvaloval si zázemí vytvořené v DK Beseda i v klubu Florian, kde
se o herce staral p. Holeček s kolektivem, i spolupráci s J. Libnarovou, která řešila na
místě organizační záležitosti.

Přesto, že hrádecká přehlídka je nesoutěžní, má svoji porotu. Ta má především
poradní úlohu, ale každým rokem uděluje také několik ocenění. Letos si je převzali:
Ocenění

Kazimír Lupinec – za autorský text
Sonya Štemberová – za autorský text
Jana Augustová – za autorský text
Divadelní soubor V.A.D. Kladno – za ztvárnění autorského textu
Ing. Josef Horák – za režii
Kristýna Manhartová – za ženský herecký výkon v inscenaci „Stroj času“
Denisa Vinklárková – za ženský herecký výkon v inscenaci „Víkend“
Agáta Baránkovičová – za ženský herecký výkon v inscenaci „Rozpaky zubaře Sva-

topluka Nováka“

Kazimír Lupinec – za mužský herecký výkon v inscenaci „Rozpaky zubaře Svato-
pluka Nováka“

Vilém Říha – za mužský herecký výkon v inscenaci „Rozpaky zubaře Svatopluka
Nováka“
Čestné uznání

DS Dividýlko Hrádek n. N. – za ztvárnění autorského textu
Ocenění zasloužených ochotníků (z pátečního večera)

Irena Baumová – hrála ve Vojanu od svých 15 let, následně i režírovala a v letech
1970–1975 byla vedoucí souboru. V loňském roce se na pódium vrátila jako zlá
královna Markéta v pohádce Jak se kradou princezny.

Ladislav Doležal – Herec, který vytvořil mnoho rolí a je jedním z těch, kteří se věnují
divadlu téměř bez přestávky od roku 1951. V loňském roce hrál mistra povětrnost-
ního Kapičku v pohádce Jak se kradou princezny.

Jaromír Faltus (Áša) – Jeho divadelní počátky jsou zaznamenány v roce 1965. 
I on ztvárnil mnoho nezapomenutelných postav a figurek v detektivkách, pohádkách
a komediích.

Stanislav Kábele – Režisér, herec a vedoucí souboru v letech 1975–1984. Reží-
roval sedm představení. V loňském roce hrál krále Kiliána v pohádce Jak se kradou
princezny.

Květa Lukášová – Márová – zakládající členka Vojanu, pamětnice počátků čes-
kého amatérského divadla v Hrádku.

Anna Pilařová – Vedoucí a režisérka dětského divadelního souboru Dividýlko, které
se svým manželem založila v roce 1997. Její práce s dětmi je pro soubor Vojan 
významná, protože pod jejím vedením jsou připravováni mladší kolegové, kteří jsou
po vstupu do Vojanu rovnocennými partnery i zkušeným harcovníkům.

Vladimíra Půtová – Začínala v divadelním souboru Kruh 10, a to v roce 1977. 
Aktivní herečka, kostymérka, nápověda… Kamarádka, bez které se neobejdete.

Jan Sladký st. – Dle pamětníků jeden z nejúžasnějších diváků, o kterém herci tvrdí,
že nastartoval každé představení v Hrádku. Jako herec začal v roce 1979 ve Vojanu.
Ztvárnil mnoho rolí. Od roku 1984 působil v souboru jako herec a režisér. Po roce

Divadelní víkend popětadvacáté

DS Dividýlko

DS Dividýlko

Agentura Agnez

DS V.A.D.
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1989, kdy nastala pauza a divadlo v Hrádku nefungovalo, oslovil bývalé členy Vojanu
i Kruhu 10 a připravil Hubačovu Generálku. Tímto představením opět oživil činnost
Vojanu.

Alena Součková – Působila od roku 1973 střídavě v obou souborech, jak ve 
Vojanu, tak v Kruhu 10, ve kterém působila i jako vedoucí. V obou souborech ztvár-
nila mnoho rolí. V loňském roce jsme ji mohli vidět jako saň Julinku v pohádce Jak se
kradou princezny.

Jitka Stuchlíková – Herečka a režisérka Kruhu 10. Hrála od roku 1973. Spolu se
svou maminkou Evou Stuchlíkovou se podílela, mimo jiné, na režii hry Ostře sledo-
vané vlaky, která se probojovala sítem přehlídek až do Mekky českých ochotníků, na
53. Jiráskův Hronov v roce 1983.

Josef Sulke – Herec, který ztvárnil mnoho rolí a s Ášou Faltusem vytvořil 
dokonalou dvojici ve hrách Nebe na zemi a v Baladě z hadrů.

Vladimír Sulke – Dlouholetý organizátor, herec, režisér, konferenciér… V Hrádku
nad Nisou si mnozí pamatují jím připravované pořady Hrádek sobě, soutěžní pořady
pro děti nebo večery poezie.

Jaroslav Šnajdr – Patří k těm, kteří na jevišti nejsou vidět, ale jejich práce (kulisy,
rekvizity…) na vás mluví během představení také. Pan Šnajdr je autorem loga HDP, byl
i kronikářem souboru. Bohužel, kroniky jsou ztraceny – byly zapůjčeny a zatím 
nevráceny.

Jiří Teichman – Dlouholetý herec Vojanu. V souboru působil od roku 1951. 
I on ztvárnil mnoho nezapomenutelných postav. 

Jiří Vávra – V DS Vojan působí od roku 1951 prakticky bez přestávky. Hostoval 
v Kruhu 10. Asi by si dnes těžko vzpomněl na plejádu rolí a roliček, které sehrál. Je
to herec, který potvrzuje, že není malých rolí, neboť se uměl s rolí vždy poprat a často
vyhrál.

Eliška Zímová – V divadle působila ještě i pod svým dívčím jménem Bačáková.
Hrála, napovídala, šila kostýmy, prostě další z mnoha Ferdů mravenců.

Sponzoři 25. ročníku Hrádeckého divadelního podzimu:
město Hrádek nad Nisou, Liberecký kraj, KSM Castings CZ, s. r. o., Elas, D-plast,

Elmar, Martin Půta.

polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí

Občanům, kteří v měsíci listopadu 2005 
oslavili významné životní jubileum,

srdečně blahopřejeme.

80 let Emília Hajšová, Erika Kosková
81 let Marta Brunerová
82 let Olga Ludvíková
85 let Jan Beneš
86 let Vlasta Špinarová
90 let František Jaroš

V sobotu 5. 11. 2005 byli v obřadní síni radnice 
uvítáni noví hrádečtí občánci:

David Šimůnek, Monika Králová, Simona Futó, Zdeněk Župka,
Tereza Horčičková, Eliška Heková, Lukáš Kubáň, Tomáš Doležal,
Radek Janeček, Marek Lemberger

Marie Zimová
SPOZ

DS Vojan

DS Vojan

gymnazisté z Mnichova Hradiště
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Pořizujeme si adventní kalendáře (ty naše ale začínají vždy datem 1. 12.), při ne-
dělní večeři postupně rozsvěcujeme čtyři svíce, držíme všeobecně známý štědro-
denní půst „o zlaté prasátko“, stejně jako předkové, tak i my na Barboru a Mikuláše
vystavujeme punčošky a botky v naději na nadílku sladkostí.

A na čí příchod se v adventu čeká? Křesťané se v tuto dobu připravují na naro-
zení Syna Božího v Betlémě a zároveň očekávají i Kristův druhý příchod. Oslavou
narození Ježíše Krista 25. prosince začínají vánoční svátky, a protože pro naše
předky začínal nový den vždy večer předchozího dne po východu první hvězdy, tak
i narození Ježíše se začíná slavit již 24. prosince večer. 

Štědrý den, 24. prosinec, je zasvěcen strojení vánočního stromku, přípravě
štědrovečerního hodokvasu a čekáním na dárky. Vrcholí bohatě prostřenou tabulí,
na které nesmí chybět kapr v jakékoli podobě (dříve byl považován za postní jídlo,
takže se na štědrovečerní tabuli neobjevoval), rybí polévka, kuba (kroupy s hou-
bami) a spousta moučníků, cukroví, ovoce a všeho dalšího dle chuti. Důležité je,
aby po nasycení všech hodovníků ještě jídlo zbylo, neboť to mělo být zárukou hoj-
nosti v příštím roce. Lidé věřili, že počet sedících u štědrovečerního stolu nesmí být
lichý, proto předem zvali hosty, aby se tomuto nebezpečí vyhnuli, nebo symbolicky
prostřeli o jeden talíř víc pro „náhodného hosta“. Před večeří se společně pomod-
lili, poděkovali za vše dobré v uplynulém roce a prosili za požehnání do roku příš-
tího (dnešní „ať se tu za rok ve zdraví sejdeme…“). Po štědrovečerní večeři zvonek
ohlásí čas nadílky. V Čechách naděluje Ježíšek, v jiných zemích je to Santa Klaus,
Děda Mráz, Vánoční muž, na Havaji dokonce naděluje krab. Neliší se pouze nadě-
lující osoba, liší se i doba nadílky – večer 24. prosince, ráno 25. prosince, 6. ledna,
v Holandsku se nadílka přesunula na Mikuláše. 

Součástí vánoční výzdoby je vedle stromečku i papírový, keramický, pečený, 
lepený nebo vystřihovaný betlém. Betlém jako názorné ztvárnění narození Ježíše ve
chlévě si lidé časem přizpůsobili, a tak známe i betlémy, kde se novorozeňátku klaní
typicky český Honza v kroji nebo horník vylézající ze šachty. Nejstarší „betlém“ byl
nalezen nakreslený na stěnách římských katakomb, kde se z počátku tajně scházeli
první křesťané. Do širšího povědomí se betlém dostává díky Františku z Assisi, který
jej veřejnosti předvedl živý – nechal v jeskyni u Assisi postavit jesle se senem, k nim
přivedl osla a vola a zde sloužil slavnostní mši. V Čechách se betlémy ujaly díky
jezuitům. Ti stavěli jesle v kostelích a přistavovali k nim figury v životní velikosti.

Zajisté si mnozí z vás vzpomenou na báseň K. J. Erbena, kde se dvě mladé dívky
vydávají k zamrzlému rybníku spatřit na vodní hladině tvář svého milého. Štědrý den
byl podle lidové víry pro předvídání budoucnosti nejvhodnějším dnem roku. Po ve-
čeři se např. lije olovo do vody, pouští se svíčky v ořechových skořápkách po vodě, 
svobodné dívky hází střevícem přes rameno, rozkrajuje se jablko a podle tvaru ja-
dérek se věští osud – hvězdička přináší štěstí a bohatství, křížek značí nemoc nebo
i smrt (ostatně tento zvyk bych moc nedoporučovala, nikdy nemáte jistotu, že ne-
narazíte na nějaké nepovedené jablko, které vám ukáže jadérka ve tvaru kříže, a žijte 
s tím pak celý rok!).

Posledním úkonem štědrovečerního dne (chápaného již podle našich měřítek od
půlnoci do půlnoci) byla návštěva půlnoční mše, která oslavuje narození Ježíše Krista
a je doprovázena nádhernou hudbou i zpěvem koled.

Z vánočních svátků zbývají do konce roku jen tři – 26. prosince svátek prvního
křesťanského mučedníka Štěpána spojený s bohatou koledou, 28. prosince svátek
mláďátek, kdy se připomíná povraždění dětí do dvou let Herodem, a svátek řím-
ského papeže Silvestra 31. prosince. Malý vánoční cyklus se uzavírá na Tři krále,
kdy se podle tradice přišli Ježíškovi poklonit mudrcové, velký končí v únoru na

Hromnice. Po tomto datumu by měla být již všechna vánoční výzdoba uklizena v
krabicích na půdě.

A jak je to s Vánoci v pravoslaví? Také zde začíná advent čtyřicet dnů před 
Vánocemi a také postem. Rozdíl je v tom, že pravoslavní používají juliánský kalen-
dář, který je oproti našemu gregoriánskému trochu zpožděn. A tak pravoslavní
křesťané slaví narození Ježíše 6. ledna. 

Židé v období křesťanských Vánoc slaví Svátek světel, Chanuku. Svátek připo-
míná starozákonní událost očištění a nového vysvěcení jeruzalémského chrámu po
jeho zneuctění ve 2. stol. př. n. l. K obnovení bohoslužeb bylo tehdy třeba zažeh-
nout ve svatyni svícen s věčným světlem. V chrámu se však našla jen jediná nádoba 
s olivovým olejem. Dávka, která by stačila pouze na jeden den, ale vydržela svítit po
osm dnů, přesně tak dlouho, než se přečistil nový olej z izraelských oliv. Proto Svátek
světel trvá osm dnů, ve kterých se postupně zapaluje v osmiramenném svícnu,
chanukiji, osm světel. Svátek světel je oblíbený dětmi, protože dostávají dárky
podobně jako křesťanské děti o Vánocích. Během Chanuky se jí hodně sladkostí –
moučníků, dortů, také mléčných jídel, především však mnoho smažených pokrmů
na velkém množství oleje (o olej tehdy v Jeruzalémě šlo!). 

Možná, že jste mnohé z toho věděli, a možná, že jste se i něco nového o svátcích
Vánoc dověděli. Pro mlsné jazýčky připojujeme recept a pro chytré hlavy testík.
Recept pro kuchařinky ze staročeské kuchyně
Švestkový salám
35dkg švestkových povidel se smíchá s 25 dkg práškového cukru a vanilkou, přidají
se nakrájené mandle a kandované ovoce. Hmota se důkladně promísí, vyválí 
v dlouhý válec, který se posype cukrem a zabalí do pergamenového papíru (dnes po-
slouží i papír na pečení). Potom se vzniklý válec uloží na suchém místě do chladna.
Po ztuhnutí se z válce odkrajují plátky jako ze salámu.
Vánoční kvíz pro malé i velké
Vyzkoušejte své znalosti ve vánočním testu. Odpovědi zasílejte nebo doneste na 
adresu: Farní úřad CČSH, Lutherova 496, 463 34 Hrádek n. N. Vyhodnocení kvízu 
a vylosování tří výherců proběhne 9. 1. 2006 od 14.00 hod. v obřadní síni radnice
společně s vyhodnocením vánočních stromků.
11.. EExxiissttoovvaallaa  oossoobbaa  jjmméénneemm  SSiillvveessttrr??

a) ano, Silvestr byl římský papež
b) ne, je to jméno vánočního ducha
c) ano, byl to měšťan, který zavedl oslavy na konci roku

22.. CCoo  zznnaammeennáá  sslloovvoo  „„gglloorriiaa““,,  kktteerréé  nnaa  vváánnooččnníícchh  oobbrráázzccíícchh  nneessee  aanndděěll  nnaadd  vvýýjjeevveemm
nnaarroozzeenníí  JJeežžííšškkaa??
a) sláva
b) ať žije
c) král

33.. KKtteerréé  jjííddlloo  „„zzaajjiiššťťuujjííccíí  ddoossttaatteekk  ppeenněězz  ppoo  cceellýý  rrookk““  nneessmmíí  cchhyybběětt  nnaa  nnoovvoorrooččnníímm  
ssttoollee??
a) hrách
b) čočka
c) kroupy

44.. JJaakkéé  jjee  nneejjččaassttěějjššíí  aassttrroonnoommiicckkéé  vvyyssvvěěttlleenníí  „„hhvvěězzddyy  bbeettlléémmsskkéé““??
a) opakující se konjunkce Jupitera a Saturna v souhvězdí Ryb v roce 7 př. n. l.
b) Halleyova kometa v roce 1
c) pád meteoru v roce 0

55.. KKddee  ssee  dděětteemm  řřííkkáá,,  žžee  vváánnooččnníí  ddáárrkkyy  rroozznnááššíí  kkrraabb??
a) na Havaji
b) na Kubě 
c) na Velikonočních ostrovech

66.. JJaakk  zznněějjíí  jjmméénnaa  ttřříí  kkrráállůů??
a) Kašpar, Mikuláš, Baltazar
b) Kašpar, Melichar, Baltazar
c) Kašpar, Melichar, Bartoloměj

77.. KKddoo  vv  ČČeecchháácchh  rroozzššíířřiill  ssttaavvěěnníí  bbeettlléémmůů??
a) františkáni
b) dominikáni
c) jezuité

88.. CCoo  ssllaavvíí  ŽŽiiddéé  vv  oobbddoobbíí  nnaaššiicchh  VVáánnoocc??
a) oslavují narození Ježíška
b) slaví Svátek světel, tzv. Chanuku
c) slaví Svátek losů, tzv. Purim

99.. KKddyy  zzaaččíínnáá  aaddvveenntt??
a) 1. prosince 
b) první neděli po prvním podzimním úplňku
c) první neděli po 26. listopadu

Po roce Vánoce přicházejí...
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1100..  SSllaavvíí  pprraavvoossllaavvnníí  VVáánnooccee??
a) ano, 25. prosince slaví narození Ježíše Krista
b) ano, 6. ledna slaví narození Ježíše Krista
c) ne připravila V. Poupová

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám, nejprv panu hospodáři, 
pak vašim dítkám. 

Pokojné prožití období adventu a vánočních svátků – těšíme se na setkání s vámi
na půlnoční mši od 22.00 hod. v Chrámu Pokoje nebo při jiné příležitosti.

Za farní úřad církve husitské H. Zimmermannová a V. Poupová

Pořad bohoslužeb v době
vánočních svátků

Kostel sv. Bartoloměje
24. 12 ve 20.00 půlnoční bohoslužba
25. 12. v 8.00 Boží hod vánoční
26. 12. v 8.00 svátek sv. Štěpána
31. 12. v 18.00 děkovná mše sv. za ukončení roku
1. 1. v 8.00 slavnost Matky Boží Panny Marie

Chrám Pokoje
24. 12. ve 22.00 půlnoční bohoslužba

Lampióny rozsvítily
městský park

Letošní lampiónový průvod na sv. Martina zamířil od Chrámu Pokoje k městskému
parku, jehož oficiální otevření bylo připraveno právě na tento den. Park byl díky 
dětem a jejich rodičům, kterých se sešlo kolem čtyř set, slavnostně nasvícen. I sami
organizátoři byli překvapeni, když se v parku objevilo hodně přes stovku lampiónů. 
V parku se děti opět setkaly s Martinem na koni. Každé z dětí, které sem přineslo 
lampion, navíc obdrželo sladkou pozornost. Odměna byla přichystána i pro ty, které
navíc přišly v přestrojení za nejrůznější masky.

Na přípravě novodobého lampiónového průvodu, který má své kořeny v soused-
ním Německu, se podílí každoročně především místostarostka města ThMgr. Hedvika
Zimmermannová, pracovnice DDM Drak, manželé Palasovi, Alena Doubravová a další
dobrovolníci. Vít Štrupl
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Na stránkách věnovaných hrádeckým spolkům se v tomto vydání HRÁDECKA budeme
věnovat historii hrádeckého tenisu. V příštím čísle se dočtete o současnosti v Teniso-
vém centru Euroregionu Nisa.
Léta padesátá
Tenis byl v Hrádku nad Nisou obnoven na počátku padesátých let přes nepřízeň 
komunistického režimu. Tehdy byl v prostoru místní cihelny postaven svépomocí kurt
s vlastnoručně upletenou sítí, s dopravou antuky volským spřežením. Jména Ota 
Kopejsko, Ervín Ditrich, Jindřich Babůrek a Walter Babůrek jsou v této souvislosti 
nezapomenutelná. 

Porozumění některých funkcionářů tehdejšího Místního národního výboru, zejména
pana Josefa Masopusta, a nadšení výše jmenovaných, doplněných pány Stanislavem
Juklíčkem a Jiřím Reichlem, vedly k první výstavbě v současném areálu U Koupaliště.
Dva dvorce a skromná sociální budova byly na světě. Začaly hrát první ženy, paní
Anežka Juklíčková, Elvíra Majerová a další. Tenisový klub, byť na rekreační bázi, byl 
v roce 1954 na světě. 

Již v roce 1956 startovalo první hrádecké družstvo v soutěži smíšených družstev
v sestavě Jan Reichl, Jaroslav Tvrzník, Walter Babůrek, Jindřich Babůrek. Antonín
Hančil, Elvíra Majerová, Anežka Juklíčková. První slavné vítězství bylo nad tehdejším
Slavojem Liberec B 6:5, z porážek se dochoval výsledek s Jiskrou Železný Brod 4:7. 

Objevila se i mládež. V soutěži startoval nejstarší žijící člen klubu Jiří Tejchman za
dorost. Mezi žáky i druhý nejstarší člen klubu Ing. Karel Hrdý.

Od roku 1957 se objevili první hráči na tehdejších krajských žebříčcích, Elvíra 
Majerová na 14.–20. místě, Jiří Teichman na 7.–11. místě, Vítězslav Slezák na
12.–17.místě. Na žebříčkových místech se objevili i mladí Ivan Petříček, Antonín 
Bobek, Jana Petříčková a Ivana Tejchmanová.

V roce 1959 se stal okresním přeborníkem v kategorii mladších žáků prvně 
Hrádečák Jan Tupý.

Léta šedesátá
Slovan Hrádek nad Nisou vítězí v meziokresní soutěži čerstvého Severočeského 
kraje a postupuje do krajské soutěže II. třídy v sestavě Jan Reichl, Víťa Slezák, Antonín
Hančil, Antonín Bobek, Elvíra Majerová a Anežka Juklíčková. Po slavném postupu
vykonaly své mateřské dovolené, vojenská služba a studium na vysokých školách.
Těžké porážky, sestup a neslavné výsledky v nejnižší soutěži odradily zbylé hráče 
od tenisu tak silně, že způsobily téměř konec tenisu v Hrádku. Dvorce ožívají pouze 
o prázdninách, kdy se vrací studenti, je snaha pořádat turnaje rekreantů.

Krize vrcholí v letech 1966–1967, kdy na dnešním dvorci č. 6 vyrostl březový háj,
kde se daří křemeňákům a zanášejí zde slepice z blízkého sousedství.

Současný dvorec č. 4 je zarostlý vysokou trávou druhu, který bývá ozdobou 
smetišť. Pouze dnešní dvorec č. 5 slouží k rekreačnímu tenisu studentům Josefu
Pauldurovi, Stanislavu Juklíčkovi ml a do roku 1966 o prázdninách se domů z Ostravy 
vracejícímu Karlu Hrdému.

Obrat nastává po návratu Karla Hrdého z vojny na podzim roku 1967 a znovu-
zapálení se Stanislava Juklíčka st.

V roce 1968 se začalo s obnovou 2 dvorců, staří hráči se vracejí k tenisu. Po 
letech se koná oddílový turnaj (vítězí Jiří Teichman), který se v r. 1969 se stejným 
výsledkem opakuje. V témže roce Ing. Karel Hrdý zakládá žákovské družstvo 
s pravidelným, byť jen víkendovým tréninkem.

Vstup do mistrovských soutěží je tak připraven.
Léta sedmdesátá
Byla to asi normalizace, která přilákala mnohé k aktivnějšímu tenisu. Staronová 
sestava Jiří Teichman, Vítězslav Slezák, Antonín Hančil, Ing. Karel Hrdý, Ing. Stanislav
Juklíček, Josef Pauldura, Petr Juklíček, Elvíra Majerová a Anežka Juklíčková s jedi-
ným a o to více oslavovaným vítězstvím dosáhla 5. místa ze šesti účastníků
Východočeské tenisové župy. Ještě hůře dopadlo družstvo žáků, které bylo bez-
nadějně poslední v sestavě Stanislav Čech, Jan Kordík, Ladislav Urbánek, Karel
Salega, Andrea Třešňáková, Eva Braunová, Zdena Stránská a Dagmar Syrová. Ovšem
klub získal první kvalifikované trenéry. Elvíra Majerová, JUDr. Josef Pauldura a Ing. Ka-
rel Hrdý získali III. trenérskou třídu.

Normalizace je na postupu, župy jsou zrušeny jako důsledek revizionizmu a opor-
tunizmu. Slovan Hrádek n. N. se vrací do lůna Severočeského kraje a úspěšně. 
Vyhrává svou skupinu III. třídy. Koná se první turnaj (vítězí Ing. Jaromír Karas a Hana
Baierová ze Slovanu Liberec).

V následujícím roce po maximálním úsilí obhájilo II. krajskou soutěž na před-
posledním 7. místě. Hraje se další turnaj, o který stoupá zájem (vítězí Antonín Husák 
z TJ Praha Podolí a Marcela Minářová z Tatranu Jablonné).

Změna k lepšímu nastává ale u dětí. První výsledky trenérské práce Ing. Karla 
Hrdého se dostavují. Hrádecký Pavel Podlipný poráží oddílového kolegu Aleše Friče
ve finále Okresního přeboru mladšího žactva.

Od roku 1973 pravidelně trénují dětská a mládežnická družstva, dostavují se dobré
výsledky (5. místo starších žáků v kraji – Podlipný, Frič, Jiří Kureš, Pavel Procházka
st., Iva Podlipná a Jana Pavlíčková) a na dvorcích začíná být těsno. 

Po několika neúspěšných pokusech tajemníka MěNV dostat se na dvorec využívaný
mládeží se začal rozšířením dvorců městský národní výbor zabývat. Začala být aktu-
ální výstavba nových dvorců v tzv. akci Z. Dvorce byly v druhé polovině desítiletí na
světě. Tenisová exhibice tehdejších členů daviscupového týmu Jiřího Hřebce a Vladi-
míra Zedníka při slavnostním otevření dvorců přilákala do ochozů více jak 200 diváků.

Hrádečtí tenisté rovněž dosáhli prvních titulů Přeborník Severočeského kraje. 
Prvními přebornicemi se v roce 1979 staly tehdejší mladší žákyně Vlasta Pumprlová
a Radka Votočková ve čtyřhře. 
Léta osmdesátá
Léta pro hrádecký tenis zatím nejúspěšnější. Hned v roce 1980 získává družstvo staršího
žactva v sestavě Ota Bačák, Tomáš Hrdý, Zbyšek Panchartek, Petr Trnka, Petr Podlipný,
Radka Votočková a Vlasta Pumprlová titul Přeborník kraje a 3. místo na MČR v Přerově.

Stejná sestava získává titul Přeborník kraje a 3. místo v kvalifikační skupině MČR
v Hrádku nad Nisou, ale v dorostu, v roce 1983.

Seriál turnajů dětí a mládeže Jizersko-lužický okruh, jehož hlavním pořadatelským
motorem je TO TJ Slovan Hrádek, nabývá na významu a oblibě. Zúčastňují se ho 
naděje z celé republiky a téměř všichni pozdější reprezentanti (Korda, Doseděl, 
Ulihrach, Rikl, Vacek a další). 

Družstvo dospělých Bačák, Tomáš Hrdý, Panchartek, Jirák, Votočková, Pumprlová
svádějí první boje o postup do 2. ligy (resp. tehdejší divize). 

Tomáš Hrdý získává několik titulů Přeborník Severočeského kraje ve dvouhře 
i čtyřhře, stává se vítězem Slovakia Cupu, mistrem ČR v dorostenecké čtyřhře (s To-
mášem Zdražilou) a později v dresu Baníku Ostrava získává stejný titul i v kategorii
dospělých (s Pelikánem).

Hrádecký tenis

Anežka Juklíčková a Elvíra Majerová (opory klubu v letech padesátých až sedmdesátých)
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Léta devadesátá
Devadesáta léta a současnost jsou charakterizovány na sportovním poli postupem
následníka Slovanu Hrádek n. N. SKT Hrádek n. N. do 2. ligy, kde jsme působili 
v sestavě Tomáš Hrdý, Ota Bačák, Michal Korecký, Adam Bukiel, Petr Němeček ml,
Jiří Pešek, Lukáš Vojtěchovský, Roman Hájek, Mitáčková, Simona Krausová, Jana 
Beňová a Kateřina Hrdá po tři roky. Poslední rok už po vydělení klubu a přechod hráčů
do současného klubu Tenisové centrum Euroregionu Nisa (TCEN).

Jak ukazují názvy klubů, jde o dobu neklidnou, provázenou majetkovými tahani-
cemi, dělením klubů, ale také novou výstavbou. Po vydělení TCEN se od SKT Hrádek
oddělují rovněž další závodní hráči a startují v nové klubu TK Hrádek n. N. V areálu je
vybudována restaurace, celý areál přechází do privátních rukou.

Ota Bačák – opora hrádeckého tenisu v letech 1978–1994

Zástupci sportovních oddílů
jednali o sokolovně

Ve čtvrtek 10. listopadu se na městském úřadě sešli s vedením města zástupci téměř
všech sportovních oddílů a organizací z Hrádku nad Nisou. Společně se dohodli na
vytvoření samostatné komise rady města pro sport, která by měla napomoci jednak
spolupráci sportovních oddílů mezi sebou, a také zlepšit komunikaci mezi oddíly 
a městem. Jednali ale také o chystaném projektu na rekonstrukci městské sokolovny. 

Před dvěma lety město investovalo do instalace tepelného čerpadla v sokolovně.
Letos byla zahájena první etapa rekonstrukce zateplením stropů ve velké a v malé 
tělocvičně a provedením výměny oken a kopilytového prosklení. Tato první etapa stála
město 1,6 mil. Kč. Finančně náročnější opravy ale město ještě čekají. 

Sokolovna potřebuje především dokončit zateplení, rekonstruovat nevyhovující
podlahy v obou tělocvičnách a opravit sociální zařízení a šatny. Po obnově volá také
prakticky neexistující tělocvičné vybavení. Plánovaná investice v hodnotě okolo 
8 miliónů Kč je mimo současné finanční možnosti města. Jedinou možností, jak 
rekonstrukci urychlit, je získat finanční prostředky z jiných zdrojů . 

V těchto dnech město připravilo ve spolupráci s Jednotou Orel žádost o potřebnou
dotaci z ministerstva financí. Nositelem dotace bude Jednota Orel. K tomu je potřeba,
aby se Jednota Orla stala na 20 let nájemcem sokolovny. Je to stejný model, který byl
použit při rekonstrukci sportovního areálu u ZŠ T. G. Masaryka. Tam byla žadatelem
o dotaci tělovýchovná jednota Slovan Hrádek nad Nisou a nyní je na dotčených 
pozemcích ve dvacetiletém nájmu.

Zástupci sportovních oddílů i vedení města se shodli, že provoz sokolovny by tím
neměl doznat žádných změn, které by omezily činnost některému z oddílů, jež dopo-
sud toto sportoviště využívají. S tím bude počítat i projekt. Například volbou povrchů
podlah v obou tělocvičnách tak, aby vyhovoval širokému spektru využití. Zároveň dojde
k rekonstrukci rady Jednoty Orel, jejímiž členy se stanou také zástupci sportovních 
oddílů ve městě. Město bude tak jako doposud finančně zajišťovat provoz sokolovny.

Záměr rekonstrukce sokolovny schválilo 21. listopadu také zastupitelstvo města. 
Vít Štrupl

Florbalový turnaj
Dne 5. listopadu 2005 se pod záštitou Domu dětí a mládeže Drak a Městské policie
Hrádek nad Nisou konal další turnaj žáků základních škol ve florbale. Turnaj se konal
v městské sokolovně a zúčastnilo se ho celkem 58 žáků, kteří ze svých řad sestavili
devět mužstev.

Fandit přišlo 20 diváků. Turnaj se nesl v duchu fair play a bylo dosaženo těchto 
výsledků:
11..  ssttuuppeeňň  ZZŠŠ::

1. místo družstvo Doníňáci
2. místo družstvo ZŠ Chotyně
3. místo družstvo Slovan Donín

Nejlepším brankářem byl vyhlášen Mrva a nejlepším střelcem Petružálek, oba 
z týmu Doníňáků.
22..  ssttuuppeeňň  ZZŠŠ::

1. místo družstvo PUMA
2. místo družstvo GAMBRINUS 
3. místo družstvo Longrovci
4. místo družstvo Tygři
5. místo družstvo Hrádečtí vlci
6. místo družstvo Žabáci

Nejlepším brankářem byl vyhlášen Lukáš Jakubec a nejlepším střelcem Radim 
Wieczorek.

Pořadatelé děkují p. Šťepánu Hendrychovi – hlavnímu rozhodčímu, všem divákům
a těší se na další skvělou spolupráci. Pavel Weiss

Vojenská posádka Grabštejn 
a Oddíl jachtingu Hrádek nad Nisou

zvou všechny příznivce zdravého pohybu na tradiční

25. silvestrovský běh
Kristýna 14 hodin

PPrreezzeennttaaccee – 31. 12. 2005 od 13 hodin 
na loděnici Jachtingu v rekreačním areálu Kristýna 

SSttaarrtt – po jednotlivých kategoriích od 14 hodin u loděnice
Startovné se nevybírá, teplý čaj k dispozici po dobu závodů, 

nejlepší účastníci  v každé kategorii obdrží cenu.

KKaatteeggoorriiee::
batolata – 50 m

předškoláci – 100 m
mladší žáci (do 10 let) – 400 m, 

starší žáci (do 15 let), dorost, ženy – 1 kolo = 1,5 km, 
muži – 2 kola = 3 km,

závod horských kol – 5 kol = 7, 5 km
kombinace
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4. adventní výtvarná dílna
VÁNOČNÍ DEKORACE

12. prosince 
od 14 do 17 hodin

DDM DRAK
Vyrábíme si vánoční dekorace, ozdoby
a zápichy ze sena a různých materiálů.
S sebou: přezůvky, 30 Kč na materiál

a dobrou náladu.

Sportovní akce
KULTURISTICKÝ ČTYŘBOJ

10. prosince od 10 hodin
Posilovna na ZŠ Lidická

15. ročník soutěže 
v kulturistickém čtyřboji – 

tradiční předvánoční klání chlapců.
Přijďte se podívat a fandit.

Mezinárodní soutěž
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

15. prosince v 16 hodin
Görlitz

Vyhodnocení mezinárodní 
výtvarné soutěže „Řeka Nisa“.

Téma – „Žáci sní o své budoucnosti“.

Mateřské centrum Korálek
BESÍDKA S FLÉTNIČKAMI

19. prosince od 16 hodin
Klubovna MC Korálek

Vánoční besídka pro rodiče. Pískáme
pro radost svým nejbližším.

SILVESTROVSKÝ BĚH
31. prosince od 14 hodin

Kristýna – Jachtklub
25. ročník Silvestrovského běhu.

Předávání cen z keramiky 
účastníkům běhu.

Lidské štěstí je taková šňůrka,
na kterou navlékáme malé korálky,

taková malá štěstí – čím jsou drobnější
a čím jich je víc, tím je to štěstí větší.

J. Werich

Tak vám tedy všem do nového roku
2006 přejeme, abyste navlékali, 

navlékali a navlékali...

Krásné svátky vánoční. 
Laďka, Petra, Jarmila

DDM DrakDDM Drak
Hrádek nad Nisou

Akce na prosinec 2005

Společenský kalendář
Slovan Hrádek B– 
Oldřichov v H. A
9. 12. v 18 hodin

stolní tenis, sokolovna�

Vánoce pro celou rodinu
10. 12. od 10 do 16 hodin

kulturní program, Žitava – náměstí�

Hvězda stromu
14. 12. v 16 hodin

Vernisáž výstavy vánočních stromků
Chrám pokoje�

Vánoční trhy
14.–17. 12. od 10 do 18.30 hod.

Žitava – náměstí
�

Slovan Hrádek A – 
Jiskra Raspenava C

16. 12. v 18 hodin
stolní tenis, sokolovna

�

Vánoční trhy
18. 12. od 13 do 18.30

Žitava – náměstí�

Světlo hvězdy
22. 12. v 18 hodin

Jesličková slavnost – světlo z Betléma
do vašich domovů

Kostel sv. Bartoloměje�

Vánoční koncert
25. 12. v 19 hodin

Česká mše vánoční
Kostel sv. Bartoloměje�

Vánoční benefiční koncert
28. 12. v 16 hodin

Dětský sbor Řetízek ze Železného Brodu
Kostel sv. Vavřince v Chrastavě

�

Silvestrovský běh na Kristýně
31. 12. ve 14 hodin

Kristýna – Jachtklub

Pokojné prožití vánočních svátků a co nejvíce splněných předsevzetí,
snů i přání v roce 2006 všem obyvatelům i návštěvníkům 

města Hrádku nad Nisou přejí
Martin Půta – starosta města 

ThMgr. Hedvika Zimmermannová – místostarostka


