
Pfiedstavení vamp˘ra Tobiá‰e 
vefiejnosti se blíÏí

Po několika menších výstavách, které už proběhly ve výstavních prostorách Brány Trojzemí, se na leden
chystá výstava, na které budou pro širokou veřejnost poprvé vystaveny ostatky vampýra Tobiáše, nale-
zené na jaře loňského roku v Kostelní ulici. Protože jde o unikátní objev, podpořený rozsáhlým výzku-
mem, stane se centrem výstavy nazvané Vampýr Tobiáš – putování prostorem a časem.

V průběhu října a listopadu bylo ve výstavních prostorách instalováno vybavení potřebné pro pořá-
dání výstav. V místnostech ve druhém patře nejstarší části domu jsou připraveny vitríny vyvinuté speci-
álně pro hrádecké výstavní centrum, které maxi-
málně využívají relativně malých prostor. Další
výstavní vitríny jsou snadno demontovatelné, ce-
loskleněné a odpovídající standardům muzeí. Bu-
dou využívány podle potřeby v dalších prostorách
výstavního centra.

Expozice ostatků vampýra Tobiáše bude umís-
těna ve skle pě. Zde byly instalovány dvě speciální
vitríny – obě prachotěsné a plynotěsné, klimati-
zované a s temperační jednotkou, aby byly pro
cenné ex ponáty připraveny ideální podmínky. 
V jedné budou vystaveny vampýrovy ostatky, ve
druhé nálezy z hrobů v Kostelní ulici.

Chystaná výstava bude věnována době, ve
které Tobiáš žil. Většina exponátů bude přibližovat všední život, řemesla a cestování v době od 12. do 
14. století. Uplatnění najdou nálezy z Hrádku nad Nisou a expozici doplní exponáty zapůjčené z dalších
muzeí v Trojzemí. Část výstavy bude věnována osvětlení vampýrismu a vztahu člověka k víře a pověrám.

Pokračování na straně 6

Podpofite 
hrádeck˘ vánoãní
strom v soutûÏi

Sice zatím chybí sníh, který by kouzelné
atmosféře hrádeckého Horního náměstí
ještě pomohl, ale i tak jsou vánoční vý-
zdoba a krásně rostlý strom chloubou
města. Pokud souhlasíte a máte přístup
k internetu, můžete hrádecký strom s vá-
noční výzdobou podpořit v soutěži měst
a obcí o nejhezčí vánoční výzdobu. Na
internetových stránkách www.rozsviti-
mevasevanoce.cz/soutez můžete na-
šemu vánočnímu stromu přidat hlas.
Najdete jej v kategorii stromů z měst. Po-
kud si už dáte tu práci, nezapomeňte po-
tvrdit odkaz, který vám přijde mailem,
bez něj se hlas nezapočítá.

Pokračování na straně 12

V prosincovém čísle:
— Opravy po povodních
— Nové občanské průkazy
— Hrádecký divadelní podzim
— Zaprášená minulost
— Průvodce Lužickými horami
— Program kina
— Kalendárium

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: strupl@branatrojzemi.cz, tel./fax: 725 357 278
nebo písemně na MěÚ, paní Vinšová. Můžete také využít schránku  ve vstupní chodbě MěÚ. Internetová
podoba časopisu vychází na www.hradek.cz. Uzávěrka lednového čísla je 20. 12. 2011. Časopis se 
objeví na pultech prodejen okolo 7. 1. 2012.

12roãník 20, ãíslo
prosinec 2011

cena 12 Kã

Rozpoãet bude mít jasnou prioritu: 
zaplatit odstranûní povodÀov˘ch ‰kod

Sestavit jakýkoliv rozpočet pro rok 2012 není v současnosti jednoduché. Je těžké předvídat další vývoj eko-
nomiky a tudíž výši příjmů. V případě rozpočtu města je několik jistot: zvýší se sice příjmy díky zvýšení
daně z nemovitosti na příští rok, ale také se zvýší výdaje, protože bude potřeba zaplatit vlastní deseti-
procentní podíl k dotaci ministerstva pro místní rozvoj určené na odstranění škod po povodních na obec-
ním majetku. A to bude v příštím roce prioritou, protože snad ještě více než kdy jindy je potřeba město
nezadlužovat.

O zvýšení daně z nemovitosti rozhodli zastupitelé v říjnu. Vyšší daň se bude vybírat jen v roce 2012. Toto
nepříjemné opatření, které se dotkne všech majitelů nemovitostí, přinese do rozpočtu města asi 
3,6 mil. Kč. Při sestavování rozpočtu se zároveň počítalo s tím, že v příštím roce dále poklesnou daňové 
příjmy, a to asi o 10 %. Město počítá dále s kapitálovými příjmy ve výši 9,3 mil. Kč za prodej bytů a po-
zemků.

V kapitole investic je na příští rok počítáno jen s minimální částkou na přivedení inženýrských sítí 
k parcelám pro výstavbu domů v Sousedské ulici a Na Příkopech. Další peníze, které byly každým rokem
určeny na investice, budou využity na placení vlastního podílu k již zmíněné dotaci na odstraňování po-
vodňových škod. Přesto, že stát obcím na dotacích vyplatí 90 % z ceny opravy, bude město potřebovat
na svůj podíl asi 15 mil. Kč. A to je tato částka minimalizována výběrem dodavatelů při výběrových říze-
ních, čímž se podařilo dosáhnout 45 % úspory.

Město by v příštím roce mělo ještě financovat vlastní podíl k dotaci, kterou získalo na zateplení mateř-
ské školky Liberecká. Splaceny budou úvěry přijaté na revitalizaci centra města a projekt, ze kterého ha-
siči získali dvě nová auta. Splacen bude také dlouhodobý úvěr MUFIS z devadesátých let.              Vít Štrupl
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
18. schůze rady města
18. schůze rady města v roce 2011, konaná dne 2. listopadu, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila nepoužít směrnici rady města č. 2/2007 pro zakázku Výměna

vodní nádrže na CAS 32 T 138 pro JSDH Hrádek nad Nisou z důvodu 
termínu ukončení realizace zakázky do 30. 11. 2011 dle Smlouvy o pos-
kytnutí účelové dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje 
a schválila zadání na základě jednání s pravidelným dodavatelem drob-
ných oprav hasičských vozidel pro Město Hrádek nad Nisou 

– schválila jako realizátora zakázky Výměna vodní nádrže na CAS 32 T 138
firmu Pavel Třmínek (TRUCK TECHNIC), Dukelská, za celkovou cenu 
400 000 Kč vč. DPH, dle projednání s velitelem SDHO Hrádek nad 
Nisou, tak, že je celková cena v rozmezí cen místně obvyklých

– pověřila odbor stavební a životní prostředí MěÚ Hrádek nad Nisou 
prováděním zápisu údajů do registru územní identifikace, adres a ne-
movitostí, ke kterým je příslušná obec dle z. č. 111/2009 Sb

– vzala na vědomí náklady na provoz fontány, které činí 30 tis. Kč za rok
– schválila výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Integra stavby, a. s., 

v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem: Oprava ulic a mostů po povodních 2010 (ucelená část R –
Náhrada lávky U Pragovky).

– schválila vyloučení uchazeče S a M silnice a mosty, a. s., z VŘ Oprava ulic
a mostů po povodních 2010 (N, O, Q) z toho důvodu, že návrh smlouvy
nebyl v souladu s čl. VIII zadávací dokumentace podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

– souhlasila s podporou projektu LOS Liberecké občanské společnosti, o. s.,
Hraje se o náš kraj 

– vzala na vědomí provedení protipovodňových úprav Oldřichovského 
potoka a schválila financování z rozpočtu 2011 OV Oldřichov (78 000 Kč)
a z rozpočtu města v roce 2012.

19. schůze rady města
19. schůze rady města v roce 2011, konaná dne 16. listopadu, se zabývala
těmito záležitostmi:
— doporučila zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku 

č. 5/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném pro-
stranství

– schválila předložený návrh na likvidaci popř. prodej věcí, nalezených 
na území města Hrádek nad Nisou v letech 2007–2011 podle seznamu.
U věcí označených k likvidaci se tyto věci odevzdají do sběrného dvora.
U věcí označených k prodeji se věci nabídnou k prodeji veřejnosti za
jednotnou částku 100 Kč/položka. Prodej bude proveden v období od

21. 11. 2011 do 12. 12. 2011 včetně. Po této lhůtě se neprodané věci 
zlikvidují odevzdáním do sběrného dvora.

– odvolala p. Dagmar Škublovou z komise sociální a bytové k 17. 11. 2011
– schválila předložený návrh zimní údržby pro rok 2011–2012
– schválila spolufinancování akce Obnova občanské vybavenosti – za-

stávky v mikroregionu ve výši 30 400 Kč z rozpočtu města 2011
– schválila výběr nejvhodnější nabídky uchazeče MPS Mostní a pozemní

stavby, s. r. o., v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem: Oprava ulic a mostů po povodních 2010 (ucelená 
část N – Rekonstrukce mostu v ulici Lidická)

– schválila výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Chládek a Tintěra, a. s.,
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Oprava ulic a mostů po
povodních 2010 (ucelená část O – Rekonstrukce mostu u ČOV)

– schválila výběr nejvhodnější nabídky uchazeče BREX, spol. s r. o., v rámci
poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
Oprava ulic a mostů po povodních 2010 (ucelená část Q – Rekonstrukce
lávky pro pěší a cyklisty – Gronovka)

– schválila uzavření mandátní smlouvy s firmou Compet Consult, s. r. o.,
na administraci JŘBU k zakázkám na Obnovu majetku města po povod-
ních 2010 za smluvní cenu 10 000 Kč + DPH za jedno JŘBU a pověřuje
starostu podpisem Mandátní smlouvy.

6. mimořádná schůze rady města
6. mimořádná schůze rady města v roce 2011, konaná dne 23. listopadu, 
se zabývala těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí realizační dokumentaci stavby: Lužická Nisa, Hrádek

nad Nisou, obnova vodního toku, ř. km 0,00–0,05 a uložila odboru
OIaSM zorganizovat Den starosty na toto téma s účastí projektantů 
a zástupců Povodí Labe, a to v první polovině prosince 2011.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
10. zasedání zastupitelstva města
10. zasedání zastupitelstva města v roce 2011 konané dne 23. listopadu
se zabývalo těmito záležitostmi:
– schválilo zveřejnění záměru o prodeji jednotlivých bytových jednotek 

v budově č. p. 321, Lidická ul., Hrádek nad Nisou včetně spolu -
vlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku 

– schválilo poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje města dvěma žadate-
lům na domovní čistírnu odpadních vod a dále na svislé izolace dvou
objektů na Horním náměstí

– vzalo na vědomí návrh rozpočtu na rok 2012 a souhlasí s jeho před -
ložením ke schválení v prosincovém zasedání

– schválilo obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2011, o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství

– po projednání schválilo úhradu faktury z 21. 10. 2010 společnosti 
Strabag, a. s., za majetek poškozený povodní ze srpna 2010 v celkové
maximální výši 1 129 490,58 Kč z účtu veřejné sbírky

– schválilo pojmenování komunikace ležící na p. p. č. 1805 a p. p. č. 831
v k. ú. Hrádek nad Nisou názvem Jílová.
Komentář: jedná se o dosud nepojmenovanou komunikaci na Zlaté 
výšině odbočující z Liberecké ulice proti prodejně potravin

– schválilo změnu názvu ulice Pohraniční stráže na Žitavská a provedení
této změny v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

– schválilo změnu adresy Sadová 549, Hrádek nad Nisou na Pod Tratí 549,
Hrádek nad Nisou s účinností od 1. 1. 2013

– schválilo pojmenování přístupové komunikace k výrobnímu areálu VGP
v průmyslové zóně názvem Vlámská

– schválilo realizaci projektu s názvem Obnova mostu a odvodňovacích
kanálů v Hrádku nad Nisou, a žádost o dotaci podanou do podpro-
gramu Ministerstva pro místní rozvoj Obnova obecního a krajského 
majetku po živelních pohromách v roce 2011.

Seniofii nad 70 let budou
moci cestovat zadarmo

Od Nového roku budou moci senioři starší sedmdesáti let cestovat
 hromadnou dopravou v Liberci a Jablonci, na regionálních tratích 
a v meziměstských autobusech bez placení jízdného. Musí si ale zakou-
pit tzv. seniorpas v ceně 100 Kč s roční platností. 

Seniorpas má jen elektronickou podobu a nahrává se na kartu opus-
card. V praxi to znamená, že důchodce, který ji nemá a chce využít 
cestování zadarmo, musí investovat ještě 140 Kč do pořízení této karty. 

Ztráty dopravcům pokryje Liberecký kraj ze svého rozpočtu.

Zmûna dne v˘vozu odpadu
Od 1. ledna 2012 dochází ke změně vývozního dne komunálního 
odpadu, a to následovně:

Dolní a Horní Sedlo – pondělí
Dolní Suchá – úterý
Václavice a Uhelná – středa

Upozorňujeme, že současně s touto změnou dochází od 1. 1. 2012 
ke změně četnosti svozu – všechny popelové nádoby budou sváženy 
v režimu 1 x týdně.
Na vaše případné dotazy odpoví:

Doleželová Lenka, referent Městského úřadu Hrádek n. N., 
tel.: 482 411 462
Václav Krejčík, vedoucí provozovny SKS, provoz Hrádek n. N., 
tel.: 485 140 159
Doležalová Šárka, SKS, provoz Hrádek n. N., tel.: 485 140 159

Termíny schůzí rady města v 1. pololetí r. 2012
4. 1., 18. 1., 1. 2., 15. 2., 29. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16.
5., 30. 5., 13. 6., 27. 6. 

Termíny zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí r. 2012
25. 1., 22. 2., 28. 3., 25. 4., 23. 5., 20. 6.
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Díky mírnému nástupu zimy se podařilo značně pokročit v opravách 
komunikací poškozených povodněmi. Velká část se ještě letos dočká 
asfaltu a na jaro budou zbývat detaily, jakými jsou třeba zásypy podél 
komunikací.

Dobrou zprávou pro obyvatele Donína a Tovární ulice je, že budou
moci využívat nový most u Nývltů ještě letos. Naopak se nepodaří do-
končit lávku u Koruny, kterou ale naštěstí nahrazuje provizorní most.

Ještě v letošním roce by stavební firmy měly stihnout dokončit opravy
ulic Za školou, Ke Stadionu, Železné, Úzké, Turistické, K Bytovkám, Jižní,
Spojovací, Truhlářské, Prostřední, Lidické, J. z Poděbrad, U Nisy, horní část
rokle.

Hotovy jsou opravy hrází před Kristýnou včetně štěrkových cest. Ho-
tový je tzv požerák pod cyklostezkou v jižní části areálu Kristýna, který
bude schopen v případě zvýšené hladiny odvádět část vody do řeky. Do-
končeny budou i cyklostezky po hrázi a na Trojzemí včetně průlehu u Jach-
tklubu.

V současnosti jsou dokončeny rekonstrukce vodovodů a kanalizací. 
V některých lokalitách je potřeba vyřešit dílčí problémy. ČEZ musí na-
hradit zničenou trafostanici v bývalém ČSAD, proto budou později 
dokončeny opravy ulic Růžová, Vodní, Dubová, Tovární a Legionářská. 
V dolní části rokle u viaduktu je potřeba obnovit vpust, která v případě
dešťů odvádí přebytečnou vodu. Vzhledem k tomu, že pod viaduktem je
vedeno velké množství sítí, hledá se vhodná cesta jak tuto vpust obnovit.
Tím se oddaluje i zprovoznění komunikace v rokli.

Dobrou zprávou na závěr, byť nesouvisející s odstraňováním povod-
ňových škod, je chystaná oprava ulice Gen. Svobody. Opraveny budou
dešťové vpusti, kamenné obruby a kompletní povrchy. Chodníky budou
zhotoveny ze zámkové dlažby. Opravu této krajské komunikace bude hra-
dit Liberecký kraj a po té se stane majetkem města.

Poãasí opravám dlouho pfiálo
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Nové byty se staly 
realitním projektem roku

V minulém vydání HRÁDECKA jsme přinesli informaci o dokončení první
etapy výstavby bytů a místě statku v lokalitě Starý dvůr. Tento develo-
perský projekt byl přihlášen do soutěže Realitní projekt roku 2011, která

je přehlídkou nejlepších čes-
kých deve loperských projek -
tů, uspořádanou ve spo lupráci
s Realitním kongresem 2011 
a Realitním almanachem vy-
cházejícím ve vydavatelství Bo -
nafide Publishing, s. r. o.

Projekt Nové byty Hrádek
nad Nisou byl oceněn titulem
Cena architektů. Ceny ve
všech kategoriích byly vyhlá-
šeny na  základě hodnocení
odborné poroty složené z vý-
znamných osobností trhu s ne-
movitostmi.

První etapa novostavby ve
Starém dvoře je zkolaudována
a do bytů se stěhují první ma-
jitelé. Druhou etapu se díky
vhodnému počasí daří zastře-
šit. Byty v tomto křídle kolmém
k silničnímu obchvatu budou
nabízet jedinečný výhled na
Lužické hory.

Další informace včetně kon-
taktů nalez nete na interneto-
vých stránkách: 
ww.novebytyhradek.cz.

Nové obãanské 
prÛkazy 

Od 1. 1. 2012 budou vydávány následující typy občanských průkazů (OP):
– OP se strojově čitelnými údaji – obdoba dnešního OP 
– OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním čipem za poplatek 500 Kč
– OP bez strojově čitelných údajů s platností 1 měsíc (ztráta, odcizení,

zničení, volební právo).
Ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu bude možné i nadále
učinit u matričního úřadu na MěÚ Hrádek nad Nisou, který vydá o této
skutečnosti potvrzení. O nové občanské průkazy se od 1. 1. 2012 bude ale
žádat pouze u obcí s rozšířenou působností, tedy v případě obyvatel
Hrádku nad Nisou na magistrátu města Liberec.

Nově bude možné vydávat občanské průkazy pro děti mladší 15 let za
poplatek 50 Kč. Na tyto občanské průkazy mohou děti cestovat v rámci EU.

Žádost o vydání občanského průkazu lze dle současného znění zákona
podat u magistrátu města Liberec do 14. 12. 2011, avšak u matričního
úřadu Hrádek nad Nisou to bylo možné jen do 30. 11. 2011. Matriční úřady
mohou předávat občanům vyhotovené občanské průkazy jen do konce
roku 2011. Od ledna 2012 je mohou předávat pouze obce s rozšířenou
působností.

V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského 
průkazu od 1. 1. 2012 lze v době od 15. 12. 2011 do 30. 12. 2011 vydat
občanský průkaz typu Blesk s dobou platnosti 1 měsíc bez správního 
poplatku.

Z uvedených důvodů nebude od ledna 2012 na městském úřadě 
v Hrádku nad Nisou možné podat žádost o vydání občanského průkazu
ani si občané nebudou moci nové občanské průkazy vyzvednout. Dosa-
vadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.

správní a sociální odbor

Domácí péãe o pacienty
se do Hrádku vrátí

Řada pacientů potřebuje pravidelnou nebo jednorázovou pomoc při 
provádění nejrůznějších zdravotních úkonů. Jejich stav přitom nevyža-
duje hospitalizaci, ale zároveň nejsou schopni se dostavit do ordinace 
lékaře. Právě jim je určena domácí terénní péče. Tato služba byla posky-
tována i v Hrádku nad Nisou, ale na konci léta byla ukončena.

Po jednáních s VZP a Krajskou nemocnicí Liberec se od 1. ledna do
Hrádku vrátí. Sestra s kvalifikací k provádění potřebných úkonů bude
podle zadání lékařů navštěvovat pacienty v jejich domácím prostředí, 
aby zajistila např. odběry, převazy, inzulínové injekce a podobně. Domácí
terénní péči bude v na Hrádecku zajišťovat Krajská nemocnice Liberec.

Sociální dávky pomoci 
v hmotné nouzi bude 

od Nového roku vyplácet
úfiad práce

Na základě změny zákona dojde od 1. ledna 2012 k převodu agendy 
Pomoci v hmotné nouzi z obcí na úřad práce. V praxi to bude znamenat,
že tyto dávky bude občanům vyplácet úřad práce, nikoliv již městský úřad.
Přesto v lednu budou příjemci těchto dávek své záležitosti vyřizovat ještě
na městském úřadě v přízemí v kanceláři č. 8, jako dosud. Úřad práce
musí vytvořit nejprve podmínky pro fyzický přesun pracoviště Pomoci 
v hmotné nouzi.

Po úpravě prostor bude i tato agenda vyřizována v objektu za poštou,
kde dnes sídlí již oddělení zaměstnanosti a státní sociální podpory úřadu
práce. To znamená, že vyřizování dávek pro občany bude soustředěno
do jednoho objektu a bude jej zabezpečovat jeden státní orgán, tj. úřad
práce. 

Sociální pracovník správního a sociálního odboru městského úřadu 
v Hrádku nad Nisou bude nadále zajišťovat činnosti v oblasti sociální 
péče svěřené obci zákonem, tj. poskytovat potřebným občanům základní
sociální poradenství, ustanovovat zvláštního příjemce důchodu, na 
základě pověření plnit funkci opatrovníka, provádět sociální šetření, de-
pistáž, vyhledávání klientů atd., avšak bez výplaty jakýchkoliv sociálních
dávek.

Na jednání s vedením úřadu práce bylo dohodnuto, že Město Hrádek
nad Nisou má i nadále zájem o zaměstnávání osob evidovaných na úřadu
práce pro výkon veřejné služby a výkon veřejně prospěšných prací. 
Podmínky pro zabezpečení této oblasti budou předmětem dalšího vy-
jednávání mezi úřadem práce a městem. 

Vzhledem k tomu, že situace v sociální oblasti dozná určitě v brzké
době mnoho důležitých změn, budeme vás o nich včas informovat.

Mgr. Petr Grim, ved. správního a sociálního odboru

Poplatky 
za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát cena
6 x 2,5 cm 120 Kã
6 x 5 cm 360 Kã
A6 (ãtvrtstránkov˘) 600 Kã
A5 (pÛlstránkov˘) 1 200 Kã
formát A4 (celostránkov˘)2 400 Kã
reklamní reportáÏ cena dohodou
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Starostové za spravedlivûj‰í rozdûlení daní
V říjnu se hnutí starostů poprvé hlasitě ozvalo kvůli novele zákona o roz-
počtovém určení daní. Premiér Nečas na říjnové demonstraci slíbil, že 
se zákon bude do konce října projednávat ve vládě. K tomu nedošlo. Na

řadě míst po celé republice proto na začátku listopadu zavlála vlajka 
připomínající tento slib. Po dalším měsíci se konala další akce s vydatnou
podporou médií – v Hrádku nad Nisou se sešlo více než 60 starostů obcí
Libereckého kraje se zástupci poslanců a senátorů z několika politických
stran. Po úvodní prezentaci byla většina času věnována diskuzi, předán
byl také symbolický skleněný klíč od malých měst a obcí.

Starostové menších měst a obcí požadují, aby se zmenšil rozdíl v částce,
kterou dostávají z daní největší a nejmenší města a obce na jednoho 
obyvatele. Dnes dostávají největší města na každého svého obyvatele 
4,5 krát více peněz, než nejmenší obce. Změnou zákona by se mělo 
dosáhnout snížení tohoto poměru na trojnásobek. Jen Hrádku nad Nisou
by tato změna přinesla do městského rozpočtu asi 15 miliónů korun ročně
navíc.

Ač byl tento bod předmětem koaličního programu, dnes se zvláště 
ODS brání tomu, aby 4 největší města přišla o část peněz z daní a tato
suma se rozdělila mezi všechny ostatní obce a města v republice. Novela
zákona se měla podle nejnovějších informací projednávat ve vládě 
7. prosince.

Vít Štrupl

Na hfibitovû bylo opraveno ãtyfiicet star˘ch hrobÛ
Řada hrobů lidí, kteří v našem městě žili převážně před světovými 
válkami, nebyla léta udržována. Náhrobky a náhrobní desky poškodil 
v mnoha případech čas, ještě častěji vandalové a sběrači barevných kovů.
Protože některé hroby jsou pěknou ukázkou kamenického umění, jiné
zase patřily váženým obyvatelům města, bylo rozhodnuto o jejich po -
stupné opravě.

První etapa, která se týkala asi čtyř desítek hrobů, proběhla letos.
 Kameník a restaurátor kamenných památek Josef Tichý vracel na původní
místa dochované náhrobní desky, které se válely pohozené v trávě, a také
postavil povalené náhrobní kameny u několika hrobů. Zvláště zloději se

nezastavili v minulosti před ničím. Ukradeny byly lampičky a lucerničky,
ale i drobné šrouby, kterými byly desky ke kamenům upevňovány, a které
musely mít ve sběrně jen korunové hodnoty. Desky byly proto nově na
kameny upevněny bez použití cennějších materiálů.

Na hřbitově na Liberecké ulici odpočívá řada významných obyvatel
města. Jsou to například ředitelé předválečných fabrik, různí ctění
 řemeslníci, kněží, ale také někdejší starosta města a majitel tiskárny  Anton
Tscharek. Z úcty k někdejším obyvatelům města bylo místo jejich
 posledního odpočinku částečně opraveno a v dalších letech by se mělo 
v této aktivitě pokračovat. Vít Štrupl
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Nové pohlednice 
se zimní atmosférou 

v prodeji
Vloni okouzlilo nejen obyvatele Hrádku nad Nisou nově opravené ná-
městí s rozzářeným vánočním stromem. I letos mohou být obyvatelé
města na svůj vánoční strom pyšní, ale díky tomu, že si sníh dal na čas,
zatím chybí ta jedinečná atmosféra z loňského roku.

Z fotografií pořízených na začátku loňského prosince byly vydány 
dva druhy pohlednic. Přesto, že se dnes pohlednice už příliš neposílají,
může být právě kouzelná atmosféra hrádeckého zasněženého náměstí
důvodem k udělání výjimky. Pohlednice jsou k zakoupení v informačním
centru Brány Trojzemí. 

Motiv zasněženého náměstí s vánočním stromem jsme využili ještě 
na vonných svíčkách v černobílém či barevném provedení. Svíčky jsou
rovněž k mání v infocentru, třeba se někomu budou hodit jako drobný
dárek a vánoční pozdrav z Hrádku.

Vít Štrupl

Pfiedstavení vamp˘ra Tobiá‰e 
vefiejnosti se blíÏí

Dokončení ze strany 1
V prostorách druhého patra, které jsou zamýšleny především jako ga-

lerie, byl instalován závěsný systém a profesionální výstavní osvětlení.
Okna jsou kryta třemi vrstvami závěsů, které umožňují v místnosti regu-
lovat osvětlení od difúzního po úplné zatemnění. Hrádek nad Nisou má
v těchto prostorách svou první opravdovou galerii. První výstava Balvany
a balvani zde byla otevřena 22. listopadu. Na fotografiích autorů z de-
senského fotoklubu můžete ještě do 10. ledna obdivovat krásy neživé pří-
rody. Následovat bude výstava obrazů Hudební inspirace malíře a gra-
fika Ladislava Pelce, která bude otevřena 15. ledna 2012. 

Vybavení prostor výstavního centra bylo pořízeno z prostředků pro-
jektu Vzpomínka na společnou budoucnost – Koordinační a výstavní cen-

trum oblasti muzeí Trojzemí CZ–D–PL. Z projektu je realizována i připra-
vovaná výstava. Projekt, realizovaný společně městem Hrádek nad Nisou
a městem Žitava, resp. Městskými muzei Zittau, končí v lednu roku 2012.
Podpořen je z Programu na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Vít Štrupl
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Diváci letos vidûli jednu z nejlep‰ích
divadelních pfiehlídek

Letošní, již 31. ročník Hrádeckého divadelního podzimu přinesl pět
 divadelních her, z jejichž provedení musel mít divák radost. Bylo totiž
vzácně podobné – velice dobré. Tak jej hodnotili nejen diváci, ale i od-
borná porota. Při nedělním hodnocení letošního ročníku divadelní 
přehlídky dokonce padlo, že šlo o nejlepší přehlídku za minimálně po-
sledních deset let. Takové hodnocení si porotci mohou dovolit vyřknout,
protože celou dlouho dobu mohou srovnávat vzhledem ke své pravidelné
účasti. Jakoby to tušili i diváci, kterých letos přišlo dohromady na pět set.

Přes vyrovnanost, s jakou sobory své hry uvedly, byly vyzdviženy dvě:
Potichu to neumím, jsem vášnivej v podání domácího DS Vojan 
z Hrádku nad Nisou a Kočičí hra, kterou přivezli herci z DS Tyl ze Žele-
zného Brodu.

Radost musel mít především domácí Vojan, kterému porota vloni 
vytkla jistou bulvárnost textu komedie Uděláte mně to znova? Nejen že
text letos uvedené komedie Potichu to neumím, jsem vášnivej je mno-
hem lepší, ale i na pódiu bylo znát, jak si představitelé jednotlivých rolí
hry svoji úlohu užívají. Zcela zaslouženě si ocenění převzalo všech pět
představitelů, kteří na pódiu strávili nejvíce času. 

Pro příznivce divadla dobrá zpráva závěrem: na reprízu hry
Potichu to neumím, jsem vášnivej v Hrádku nad Nisou se můžete 
těšit na jaře příštího roku.

Udělená čestná uznání
Petru Kamenskému za herecký výkon v pohádce Kam se hrabe na
kašpárka stará baba hastrmanka
Aleně Součkové za herecký výkon v inscenaci Potichu to neumím,
jsem vášnivej
Heleně Svobodové za herecký výkon v inscenaci Potichu to neumím,
jsem vášnivej
Jaroslavu Mlčochovi za herecký výkon v inscenaci Kočičí hra
Aleši Morávkovi za herecký výkon v inscenaci Puko-viny

Udělené ceny
DS Vojan Hrádek nad Nisou za inscenaci Potichu to neumím, jsem
vášnivej
DS Tyl Železný Brod za inscenaci Kočičí hra
Darině Martinovské za pedagogicko-umělecké vedení souboru 
mladých Hodkovické amatérské divadlo
Lukáši Krupkovi za herecký výkon v inscenaci v inscenaci Potichu
to neumím, jsem vášnivej
Stanislavu Kábelemu za herecký výkon v inscenaci v inscenaci
Potichu to neumím, jsem vášnivej
Janu Sladkému za herecký výkon v inscenaci v inscenaci Potichu to
neumím, jsem vášnivej
Vlaďce Koďouskové za výtvarné řešení inscenace Puko-viny
Evě Malé za režii inscenace Kočičí hra
Zdislavě Bohuslavové za herecký výkon v inscenaci Kočičí hra
Mileně Procházkové za herecký výkon v inscenaci Kočičí hra

Janu Benešovi za hudbu k inscenaci Dlouhý, Široký a bystrozraký
Ivě Kestnerové za herecký výkon v inscenaci Kočičí hra

Poděkování sponzorům, kteří na pořádání přehlídky přispěli:
Česká spořitelna, a. s.
IBR Consulting, s. r. o.
Inplyto – Raban a syn
Elektromontážní firma Elmar
Jan Sladký
Martin Půta
Josef Horinka
DDM Drak Hrádek nad Nisou.
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Zaprá‰ená minulost 
aneb co se najde na pÛdách

V polovině příštího roku chystáme otevřít v prostorách hrádeckého výstav-
ního centra Brána Trojzemí výstavu Zaprášená minulost. Tuto výstavu ale
nedokážeme připravit sami, a proto vyzýváme čtenáře Hrádecka k pomoci:

Máte doma nějakou za-
jímavou věc, dokument, do -
pis, nebo cokoliv jiného,
ideálně majícího vztah 
k Hrádku nad Nisou? Pak
můžete na výstavu při -
spět a stát se jejími spolu-
autory.

Výstavu Zaprášená mi-
nulost chceme sestavit 
z ex ponátů, které se možná
válejí na půdách či ve skle-
pích, jsou zasunuty hlu-
boko ve skříních nebo zá-
suvkách, ale dost možná
jsou doma hýčkány, pro-
tože mají velkou hodnotu.
Možná ne finanční, ale
třeba hodnotu uložených
vzpomínek. Pokud něco ta-
kového doma máte, byli
byste ochotni to zapůjčit?
Pokud ano, nabízíme vám,
že se z vás stanou vystavo-
vatelé.

Co ještě nabízíme? Vý-
stavu chceme doplnit o po-
pisy, které budou vyprávět

příběhy exponátů. Nemusíte mít strach, s tvorbou textu pomůžeme. Po-
kud byste ale chtěli, mohli byste se zdarma zúčastnit „dílny tvůrčího
psaní“, při které budou popisy vznikat.

A co takovou výstavou sledujeme? Možná víte o existenci hrádeckého
muzea v první polovině 20. století. Z tohoto muzea ale nezůstalo nic. Díky
archeologickému výzkumu máme nyní v Hrádku možnost vidět řadu 
cenných exponátů. Ale domníváme se, že řada zajímavých věcí se najde
i různě po domech či zahradách. Jak o tom svědčí i již donesené před-
měty. Jejich představením můžeme poznat další zájemce o historii a také
se mnohé dozvědět.

Výstavu Zaprášená minulost chceme realizovat s notnou dávkou po-
moci ze strany žáků škol a učitelů. Budeme ale rádi, když se na ní budou
podílet i dospělí.

Chceme také rozptýlit možné obavy: nebudeme vás nutit k tomu,
abyste své exponáty darovali vznikajícímu hrádeckému muzeu – i když
tak můžete učinit. Dále, exponáty budou uloženy v uzamčených vitrínách
v zabezpečených prostorách, stejně jako exponáty zapůjčené například
od partnerských muzeí. Při zapůjčení každého exponátu sepíšeme regu-
lérní smlouvu – podobnou, jaká se sepisuje při půjčování exponátů mezi
muzei.

Poslední z otázek a odpovědí: Jak bude příprava výstavy probíhat? Nej-
dříve se potřebujeme seznámit s exponáty, které budeme mít k dispozici.
Pokud se tedy chcete našeho projektu zúčastnit, navštivte nás co nejdříve
v Bráně Trojzemí, případně pošlete mail na strupl@branatrojzemi.cz,
nebo telefonujte (tel.: 725 357 278). Ideální by bylo, kdybychom tuto fázi
stihli do konce ledna. V dalších měsících proběhnou dílny tvůrčího psaní
(účast na nich ale není podmínkou účasti na výstavě). V květnu budeme
tvořit podobu výstavy, v červnu ji nainstalujeme a 26. června otevřeme.
Výstavu uvidí velké množství návštěvníků, protože bude otevřena po ce-
lou hlavní turistickou sezónu.

Vít Štrupl

Hrádeck˘ ‰tûtec
Výstava amatérských výtvarníků Hrádecký štětec se letos konala už po -
čtvrté. Devět výtvarníků před Chrámem Pokoje zaplněným diváky před-
stavilo své obrazy, grafiky a fotografie. 

Za tímto kulturním počinem stojí od počátku především paní Zdeňka
Čejková, které patří poděkování.

Na další výstavu obrazů se můžete těšit už v lednu. Svou výstavu
 Hudební inspirace představí 15. ledna při vernisáži malíř, grafik a hu-
debník Zdeněk Pelc.

Exponáty na výstavu nemusí být nijak cenné.
Jedním z mnoha příkladů je tato láhev 

s patentním uzávěrem a sodovková láhev, 
obojí z hrádecké firmy Heinrich Stoy.
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Novou knihu o LuÏick˘ch horách
pfiivezla párovka

Po několika letech se ke čtenářům a turistům dostává nová kniha věno-
vaná Lužickým a Žitavským horám. Průvodce po krajině a jejích náladách
měl původně vyjít už v minulém roce, ale kvůli povodním se tak stalo až
letos. Milovníci našich malých hor a jejich blízcí nyní dostávají dobrý tip
na vánoční dárek.

Autorem třísetstrán-
kové knížky je hrádeckým
dobře známý Marek Ře-
háček. Po řadě knih vě-
novaných Hrádku a okolí
a mnohaleté příloze HRÁ-
DECKA nyní vyšel kom-
plexní průvodce, který
nerozlišuje krajinu na tu
„před“ a „za“ hranicemi,
ale přináší podrobné 
informace o území od
Hrádku nad Nisou na vý-
chodě až po Chřibskou
na západě. Nevynechává
přitom žádné ze zajíma-
vých míst v české ani ně-
mecké části hor. 

Průvodce se v obecné
části věnuje historii osíd-
lení, geologii, fauně i flo -
ře, lidové kultuře ale také
třeba tradičním řemes-
lům, která v minulosti 

živila místní obyvatele. Následuje podrobné pojednání o obcích Lužic-
kých a Žitavských hor. Poslední kapitola je věnována tipům na zajímavé
výlety.

Kniha vznikala dlouhou dobu. Jak při představení knihy na hrádeckém
nádraží uvedl její autor Marek Řeháček, bylo potřeba se krajinou pro-
chodit. Spoluautorem knihy je liberecký fotograf Jan Pikous. Řadu zážitků
z putování po horách mají společných, Marek Řeháček hodně cestoval 
s vlastní rodinou. Průvodce proto není jen výtahem z jiných písemných
pramenů, ale vychází z osobní zkušenosti a mnoha neopakovatelných 
zážitků.

Kniha byla představena na nádraží v Hrádku nad Nisou 26. listopadu.
Z Liberce ji přivezl parní vlak tažený legendárním „Hurvínkem“. Čtená-
řům ji představili kmotři Martin Půta a místopředseda Senátu Přemysl 
Sobotka.

Knihu Lužické a Žitavské hory – průvodce po krajině a jejích
náladách si můžete prohlédnout a zakoupit v informačním centru 
v Bráně Trojzemí za 350 Kč. Třeba se při čtení necháte inspirovat autorem
a začnete ochutnávat krajinu v našem okolí všemi smysly, tedy i chutí. 
Příležitostí je k tomu dostatek.

Průvodce by měl v příštím roce vyjít také v německé mutaci pro čte-
náře z druhé strany hranic. Vít Štrupl

KniÏní novinky 
v mûstské knihovnû

Sandra Brown – Ostrý střih (román s kriminální zápletkou)
Jo Nesbo – Pentagram (detektivka)
Michal Viewegh – Mafie v Praze (thriller)
Barbara Woodová – Zlatá země (historický román z Austrálie)
David Morrel – Na Ostří (napínavý příběh s psychologickou 

zápletkou)
Wilbur Smith – Šelma (dobrodružný román)
Danielle Steel – Záležitost srdce (romance)
Julie Peters – Píseň slunečné země (romantický příběh)
Paul Hoffman – Čtyři poslední věci (sci-fi)
Lauren Kateová – Muka (pokračování romantické fantasy)
Vladimíra Krejčí – Odporné dětství a příšerní rodiče

(kniha ze série Děsné Dějiny)
Thomas Brezina – Škola hrůzy (napínavý příběh Klubu záhad)
Rosie Dickinsová – Kůň a já (péče o koně a jezdecký výcvik)

Postupně se budeme snažit nakoupit knihy, o které jste si psali v do-
taznících. Pro tento měsíc jsme nakoupili čtyři knihy „Původních čes-
kých Detektivek“a knihu Ivana Klímy Moje šílené století.
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polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci listopadu 2011 

oslavili významné životní jubileum, 
srdečně blahopřejeme.

70 let Valdemar Máček, Vlasta Miloševičová,
Oswald Heckel

80 let Hana Pohorská
82 let Aloisia Kořínková, Jaroslava Kloučková,

Věra Valdhansová
83 let Miluška Málková, Marie Čihulová
84 let Miroslav Vinklárek, Vlasta Řežabová,

Alžběta Zemanová
85 let Vlasta Horáková 
86 let Emília Hajšová
87 let Marta Brunerová
91 let Jan Beneš
97 let Libuše Hromádková

Marie Zimová, matrikářka

Zimní country hrá(d)ky
Pro vás všechny, kteří mají rádi country muziku, tancování a pohodu, 
pořádají Staří známí Zimní country hrá(d)ky. Potkáme se v DK Beseda 
21. ledna 2012, tančit budeme pod vedením zakladatele pražské taneční
skupiny Caramella – Jiřím Jeffem Vašákem. Součástí večera bude přehlídka
tanečních skupin. 

Zatančí nám místní taneční soubor Mladí známí, TS Wings z Liberce,
TS Shadow z Nového Boru, TS drei Kronen line Dance ze Žitavy. K tanci 
a poslechu bude hrát skupina Jitro z Nového Boru. Předprodej vstupenek
bude zahájen od 15. prosince 2011 v Bráně Trojzemí.

A ještě malinko o nás. Dne 5. 11. jsme se ve Skalici u Nového Boru
zúčastnili soutěže o putovní pohár města Nový Bor – Dance of live 2011.
V kategorii A1 volný styl se nám podařilo v konkurenci 7 souborů vytan-
čit 3. místo.

Na setkání s vámi se těší taneční skupina Staří známí.
Marcela Nováková

Lampiónov˘ prÛvod ve
Václavicích

Dne 16. 11. 2011 se ve Václavicích konal lampionový průvod. Sešli jsme
se v podvečerních hodinách u hasičárny a vydali jsme se společně s dětmi
na krátkou výpravu za pokladem. Když už se zdálo, že jsme poklad ne-
našli, v hluboké tmě nás překvapilo světýlko a děti s radostí vykřikovali:
POKLAD! Bonbony, balonky, penízky, udělaly dětem velikou radost, ale
to ještě nebyl konec. Když jsme se vrátili zpátky k hasičárně, proběhlo 
focení dětí s lampiony a vyhlášení soutěže o nej, nej lampion. Vyhráli
všichni, jelikož si to zasloužili a balíček sladkostí za odměnu byla jejich 
výhra. Rodiče a děti se pak mohli v hasičárně občerstvit, dát si teplý čaj 
a něco dobrého na zub.

Tímto bych chtěla poděkovat paní Červené za finanční podporu, 
václavickým hasičům, maminkám, které přinesli dobroty a fotografce Ivě
Vaškovičové, která nám vše nafotila. Renáta Hornová

Taneãnice Zumby umí 
vykouzlit úsmûv na tváfii

V sobotu 20. 11. 2011 se skupina třiceti tanečnic Zumby pod vedením 
Bc. Mariky Kasalové z Hrádku nad Nisou postarala o odpoledne plné 
překvapení. Doprovázeli ji naši sponzoři z Chotyně pod vedením paní
Koutníkové. Akce se konala ve prospěch dětí z Dětského domova 
v Jablonném v Podještědí. Taneční skupina předvedla své umění v histo-
rickém zrcadlovém sále zámku Nový Falkenburk. Tato krásná stavba slouží
již mnoho let jako dětský domov. Do tance se nakonec zapojily i samotné
děti. Nehledě na věk či pohlaví, rytmů zumby si užili všichni. 

Unaveni hudbou a pohybem si nakonec mohli tanečníci odpočinout
a zároveň se občerstvit. Pohoštění připravily děti z dětského domova. Také
samotné tanečnice mnohými dobrotami přispěly. Dětem dovezly mnoho
dárků v podobě sladkostí, hraček a oblečení. Tím jim zajistily jak boha-
tého Mikuláše, tak krásné Vánoce. 

Dovolujeme si touto cestou jménem dětí a personálu dětského 
domova všem zúčastněným děvčatům a našim „Chotyňákům“ ze srdce
poděkovat!

Sázení stromkÛ u Z· Donín
Ve čtvrtek 3. listopadu proběhl na naší škole projektový den Stromy 
spojený s výsadbou nových stromků. Tato akce se uskutečnila za podpory
IT Services Europe, DHL Information Services. Získali jsme od této spo-
lečnosti částku 50 000 Kč, určenou především na pořízení stromů k za -
sazení v okolí školy a dále pomůcek, které slouží k výchově, vzdělávání 
a rozvoji zájmové činnosti dětí. 

Peníze pocházejí z fondu Living Responsibility Fund společnosti 
DP DHL určenému pro projekty na podporu obětí přírodních událostí 
a znevýhodněných komunit a skupin po celém světě. Podmínkami pro 
financování jsou společenská prospěšnost, účast zaměstnanců společ-
nosti DHL a účast neziskové organizace. V tomto případě to byl Újezdský
strom, tato organizace byla příjemcem peněz pro naši školu, realizovala
s DHL projekt již v minulosti a účastnila se výběru naší školy z navržených
projektů.

Ve čtvrtek dopoledne přijeli zaměstnanci společnosti DHL. Žáci naší
školy již byli připraveni a natěšeni, chopili se rýčů, lopat, hrábí a konví 
a pod vedením zkušených sazečů stromů se dali do práce. Přichystáno
jsme měli 10 stromků z místního zahradnictví – 4 javory, 3 smrčky 
a 3 borovice, z nichž jedna – ta nejkrásnější – bude sloužit jako vánoční
stromek.

U kopání jam i u samotného sázení se postupně vystřídali všichni žáci,
od prvňáčků po páťáky, a každá třída si tak zasadila dva stromky. Vyučo-
vání se tento den týkalo jen přírody a stromů, žáci hledali v keltském 
kalendáři svůj strom podle data narození, vyplňovali pracovní listy, ma-
lovali stromy atd. 

Zaměstnanci společnosti DHL hodnotili akci velmi pozitivně, líbilo se
jim u nás, my bychom chtěli moc poděkovat za darovanou částku a za
zvelebené okolí naší školy! 

Mgr. Kamila Řezníčková a Petr Bílek (DHL)
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V Îitavû si mÛÏete projít stezku památek 
a kulturního dûdictví popsanou ve ãtyfiech jazycích 
Tam, kde ústí řeka Mandava do Lužické Nisy a kde se sbíhají hranice Ně-
mecka, Polska a Čech, tam se hrdě tyčí věže Žitavy. Návštěvníci, kteří při-
jíždějí ze severu a zahlédnou město položené v Žitavské pánvi, obklopené
Žitavským pohořím a výběžky Ještědského a Jizerského pohoří, stejně jako
Lužické vrchoviny, si rychle uvědomí, jakou zvláštní atmosféru prožívají
lidé v Trojzemí. Svým návštěvníkům se Žitava představí jako idylické 

městečko, které je aktivním kulturním a univerzitním městem, které se
může ohlédnout za více než 750-letou historií. Dějiny jsou i dnes 
přítomny v mnoha stavbách, památkách a náměstích. Staré město Žitavy
je z velké části památkově chráněné. V posledních letech proběhla sanace
a znovuoživení cenných kulturních památek. Stezka památek a kulturního
dědictví v Žitavě, která existuje od roku 1914, nabízí dobrou možnost, jak
se seznámit s prohlídkou historického centra města.

Kdo se vypraví na procházku žitavským centrem, by měl mít dost času.
Stezka památek a kulturního dědictví v Žitavě totiž prochází 54 jednotli-
vých památek. Do konce tohoto roku se zde umístí moderní informační
tabule ve čtyřech jazycích, jednou z nich je i čeština. Tím se otevře 
možnost poznání naší nejžádanější turistické nabídky také pro hosty, kteří
nehovoří německy, především naše pro sousedy z Trojzemí.

Prohlídka začíná přímo na Trhu u radnice. Kancelář turistických 
informací bude také nabízet vícejazyčné brožury s podrobnými texty 
k jednotlivým památkám a skládací plánky s nákresem stezky pro lepší
orientaci.

Další informace o městě Žitavě najdete na www.zittau.eu nebo v info-
centru:

Turistické informace Žitava
Markt 1 (radnice)
02763 Zittau
Tel. 03583/75 22 00
Fax: 03583/75 21 61
tourist-info@zittau.de

Otevřeno:   
Po–Pá: 9–18 hodin
So: 9–13 hodin
Ne: 10–12 hodin (květen–říjen)

Označení Stezky památek a kulturního dědictví je podpořeno 
z malého projektu financovaného Evropskou unií (program přeshraniční 
spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
2007–2013).
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Podpofite hrádeck˘ 
vánoãní strom v soutûÏi
Dokončení ze strany 1
Soutěž o nejhezčí vánoční strom vyhlásila firma Ekolamp, která také vě-
nuje ceny pro města a obce, jejichž stromy získají nejvíce hlasů. Cenami
jsou poukázky na nákup ekologických služeb nebo zboží. Vít Štrupl

První adventní víkend zpestřily dílničky v Bráně Trojzemí. Na sobotu připravila
Společnost pro Lužické hory výrobu adventních věnců. V Bráně bylo plno 
a v hrádeckých domácnostech mohou každou neděli svítit desítky svíček. 

Další dílnu, česko-polskou, připravila Liberecká občanská společnost na neděli 
v rámci svého projektu Poláczech.

MaÏoretky zabodovaly 
v âeském Dubu

V sobotu 3. 12. se všechny čtyři hrádecké skupiny mažoretek již potřetí zúčast-
nily soutěže v Českém Dubu a osm děvčat také soutěžilo v soutěži Duo. 

Naše nejmladší Babybambulky a také nejstarší Bambulačky si přivezly
poháry za krásná 2. místa. V kategorii Duo děti získaly Sára Stryová 
a Lucie Fejksová zlaté medaile. Mezi staršími se do finále probojovala dvě
dua a to Tereza Horáková s Markétou Skrbkovou s pompony a Tereza Kal-
feřtová s Kateřinou Bartůňkovou, které si vybojovaly bronzovou medaili.

Lenka Palasová, vedoucí mažoretek

Vrcholem prvního adventního víkendu bylo rozsvěcení vánočního stromu 
na Horním náměstí, na které se přišly podívat stovky obyvatel města

pronajmeme společenskou místnost 

v rekreačním areálu Kristýna pro 

cca 40 lidí, se sociálním zázemím, kuchyň-

kou a krbem.

Můžeme zajistit i ubytování.

Tel.: 603 867 576
E-mail: kristyna@hradek.cz

masáže
KLasICKá 

LYmFaTICKá
THaJsKá

LáVOVÉ KameNY
VáNOČNÍ DáRKOVÉ POUKaZY

Info a objednávky 
na tel.: 607 503 244

strmá 353, Donín, Hrádek nad Nisou

Martin přijel na koni, ale ten bílý je v nedohlednu. Lampiónový průvod na 
sv. Martina se stal v Hrádku nad Nisou tradicí, které se zúčastňují stovky dětí 
s rodiči a prarodiči. Letos počasí dovolilo, aby mohl skončit v parku. Sladkou

odměnu si odneslo 223 dětí s lampióny, některé navíc dostaly i odměnu za masku.
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