
Pfiipravuje se modernizace obou
velk˘ch ‰kol

V posledních letech prošla většina hrádeckých školních budov velkou proměnou zevnějšku. Tím ale
investice do škol nekončí. V těchto dnech je už rozhodnuto o pokračování projektu snižování energe-
tické náročnosti budovy ZŠ Lidická. Připravují se ale také projekty, které pomohou zlepšit prostředí
uvnitř školních budov a umožní modernizovat výuku.

V budovách, které bylo možné zateplit, je už znát úspora energie, díky zateplení mají budovy nové
fasády, které září čistotou a svěžími barvami. Jednou z budov, kde je ještě možné dosáhnout dalších
úspor, je budova ZŠ Lidická. Nachází se v městské památkové zóně, takže se jí netýká zateplení fasády.
Před dvěma lety ale byla vyměněna část oken, tehdy z prostředků rozpočtu města. „Na základě naší
žádosti jsme získali dotaci na dořešení energetických úspor ZŠ Lidická, které bude spočívat ve výměně
zbylé části původních oken, výměně starých skleněných kopilitů a zateplení přístavby školy, říká sta-
rosta města Josef Horinka.

Zároveň se chystá projekt nástavby na plochou střechu šaten ZŠ Lidická. „Budou v ní umístěny
učebny a kabinety pro výuku jazyků a technických předmětů. Dvě jazykové učebny s kabinety budou
sloužit především pro setkávání žáků v rámci česko-německé výuky. Učebna robotiky bude sloužit pro
rozvoj technického vzdělávání žáků všech ročníků. Chceme tímto moderním přístupem významně
posílit zájem žáků o technické vzdělávání. Učebna bude vybavena stavebnicemi Lego, které se dají
pomocí připojeného počítače programovat,“ vysvětluje ředitel ZŠ Lidická Jaroslav Poláček. Žáci se
seznámí i s obráběním pomocí CNC strojů, v učebně budou 3D tiskárny a soustruhy na kov a dřevo.
Všechny učebny by měly být vybaveny interaktivními tabulemi. „Nedílnou součástí projektu je vybu-
dování bezbariérového přístupu do učeben a bezbariérových toalet. Součástí projektu bude i úprava
venkovních prostor na školní zahradě – doplnění tzv. zelené třídy,“ dodává Jaroslav Poláček. Žádost
o dotaci na vybudování nástavby bude podávat město.

Obě „velké“ školy chystají ještě další projekty, žádosti o dotace si podají samostatně. V ZŠ Lidická
chtějí rekonstruovat dvě jazykové učebny a odbornou učebnu fyziky a chemie. Pokud škola se žádostí
uspěje, budou učebny jako nové – včetně rozvodů vody, elektřiny, osvětlení, podlah i omítek. V celé
škole budou nové datové rozvody a síť wi-fi. „Jazykové učebny angličtiny a němčiny budou navíc
vybaveny technikou pro moderní výuku jazyků formou blended learningu. Součástí vybavení učebny
fyziky a chemie jsou i žákovské měřící soupravy. Dokončení na straně 3

V prosincovém čísle:
— Modernizace škol
— Sokolovna v provozu
— Luděk Vele – rozhovor
— Akce u našich sousedů
— Hrádecký divadelní podzim
— Vagón na cestách

Příloha: Toulání časem…
Mandavská kasárna

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 22. 12. 2016.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 1. 2017.
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Zkusme letos potû‰it
jinak

Vánoce jsou za dveřmi, přesto mnozí
z nás ještě váhají, čím by mohli překva-
pit své blízké. Možná uvítáte několik
tipů, za jejichž realizací nemusíte cho-
dit daleko.

V únoru má v kině premiéru film
podle druhé knihy E. L. Jamesové Pa-
desát odstínů temnoty. Už teď můžete
pořídit dárkovou poukázku na vstu-
penku, před dvěma lety měla tato akce
velký úspěch. Do konce roku platí
také mimořádná cena na vstupenky na
Hrádecké rockové léto 2017. Hlavními
hosty budou legendární Stromboli
a 35. narozeniny slavící Arakain.

Hlavně ženám by se mohl líbit kurz
výroby vlastní biokosmetiky. Proběhne
už 14. ledna v Koníku a v informačním
centru vám poradí jak se dostat k pou-
kazu.

A pokud byste uvítali něco trochu
hmotnějšího, k dispozici jsou hrádecké
stolní kalendáře s termíny dosud zná-
mých akcí a fotografiemi z Hrádku
a okolí. Novinkou je kniha Postindu-
striál, ve které se autor Ivan Rous vě-
nuje průmyslovému dědictví na Libe-
recku. V knize je zastoupen i Hrádek
nad Nisou.



2 z radnice

Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1199..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
19. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 9. listopadu, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila přijetí dotace pod názvem Letní dřevořezbářské sympózium

v Trojmezí ve výši 12 655,77 EUR, zajištění spolufinancování ve výši
2 233,38 EUR

— schválila podání žádosti na projekt „Výstava k 730. výročí od první
písemné zmínky o Hrádku nad Nisou“ do Fondu malých projektů 
v rámci programu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi svo-
bodným státem Sasko a Českou republikou o celkových nákladech 
15 982,62 EUR

— stanovila, že ve dnech 14.–17. 4. 2017, 5.–9. 7. 2017, 28. 9.–1. 10. 2017,
17.–19. 11. 2017 a 31. 12. 2017 se nebudou provádět sňatečné obřady.
Z technických důvodů se nebudou provádět ve dnech 25.–27. 8. 2017
sňatečné obřady v obřadní místnosti Městského úřadu Hrádek nad
Nisou.

— schválila výběr zhotovitele na akci Havarijní opravy komunikace Kančí
Rokle v k. ú. Dolní Suchá u Chotyně, a to firmu EUROVIA CS, a. s., za
cenu 781 355,08 Kč včetně DPH 

— schválila výběr zhotovitele na zakázku pod názvem Architektonická
studie budovy Domova pro seniory, Hrádek nad Nisou, a to firmu
Energy Benefit Centre, a. s., za cenu 151 250 Kč včetně DPH

— schválila dodavatele zakázky Rekonstrukce a stavební úpravy Ruské
vily, a to firmu První podještědská stavební, spol. s r. o., Liberec 6, 
a to za cenu 14 957 822,81 Kč vč. DPH

— schválila přidělení zakázky technický dozor investora a koordinátor
BOZP při rekonstrukci Ruské vily, a to firmu IBR Consulting, s. r. o.,
Praha 9, za nabídkovou cenu 238 064 Kč včetně DPH

— schválila dodavatele vyhotovení architektonické studie Konferenční
a ubytovací středisko Kristýna, a to firmu FS Vision, s. r. o., Liberec V –
Kristiánov, za cenu 96 800 Kč včetně DPH

— schválila dodavatele zakázky Oplocení hasičské zbrojnice Dolní
Sedlo, a to firmě Miroslav Hochman, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo,
za cenu 159 644,07 Kč včetně DPH

— schválila finální verzi Plánu odpadového hospodářství a uložila
OIaSM zaslat k připomínkování na Krajský úřad Libereckého kraje.

2200..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
20. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 23. listopadu, se zabý -
va la těmito záležitostmi:
— jmenovala Mgr. Víta Štrupla do funkce ředitele příspěvkové 

organizace Brána Trojzemí, příspěvková organizace, s účinností 
od 1. 1. 2017

— schválila vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací 
města

— schválila návrhy dopravní komise na umístění dopravních značek 
a rozhledových zrcadel.

1122..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
12. mimořádná schůze rady města v roce 2016, konaná dne 16. listopadu,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila dodavatele zakázky Oprava pojízdné vrstvy u č. p. 569 

v Zahradní ulici, a to firmě EUROVIA CS, a. s., za cenu 182 757,70 Kč
včetně DPH

— schválila předložený plán zimní údržby města Hrádek nad Nisou
2016/2017.

1133..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
13. mimořádná schůze rady města v roce 2016, konaná dne 30. listopadu,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila přidělení zakázky prodloužení vodovodu pro zasíťování 

3 rodinných domů ul. Pod Ovčím kopcem firmě 1. Jizerskohorská
stavební společnost, s. r. o., za celkovou cenu 363 769,08 Kč včetně
DPH

— schválila přidělení veřejné zakázky malého rozsahu vedené 
Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. etapa vítězné firmě ANEGG, 
s. r. o., Liberec 1, s celkovou nabídkovou cenou 962 692 Kč včetně
DPH.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
1100..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
10. zasedání zastupitelstva města v roce 2016, konané dne 16. listopadu,

se zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo změnu rozpočtu města 2016 č. 5. Rozpočet města po 5. roz-

počtové změně 2016 má stanoven celkový objem příjmů částkou 
220 801 133,41 Kč, celkový objem výdajů částkou 230 183 963 Kč 
a salda ve výši 9 382 829,59 Kč ve třídě financování.

— schválilo zřízení nové příspěvkové organizace Brána Trojzemí, pří-
spěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou
ke dni 1. 1. 2017

— schválilo zajištění spolufinancování k projektovému záměru „Rekon-
strukce střešního pláště hasičské zbrojnice Hrádek nad Nisou“ ve výši
1 004 500 Kč od Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasič-
ského záchranného sboru České republiky

— schválilo podání žádosti o státní podporu v rámci výzvy Ministerstva
školství, tělovýchovy a sportu na projekt „Sokolovna Hrádek nad Ni-
sou – rekonstrukce šaten a sociálního zázemí“

— vzalo na vědomí projektový záměr FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910,
z. s., podávaný na MŠMT na rekonstrukci sportovního areálu v Hrádku
nad Nisou, resp. výměnu a obnovu povrchu (umělá tráva a tartan).
V případě schválení dotace schválilo zajištění spolufinancování pro-

jektu za předpokladu, že si FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910, 
z. s., řádně požádá o dotaci z rozpočtu města.

— vzalo na vědomí informaci o rozhodnutí Ministerstva kultury o zru-
šení prohlášení domu č. p. 65 a 66 v Hrádku nad Nisou (Azyl) za kul-
turní památku

— schválilo úvěr ve výši 13 mil. Kč a úvěrové podmínky s fixací úroku na
10 let se společností Česká spořitelna, a. s., na financování rekon-
strukce Ruské vily.

Termíny schůzí rady města v 1. pololetí r. 2017

4. 1., 18. 1., 1. 2., 8. 2., 8. 3., 22. 3., 12. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.

Termíny zasedání zastupitelstva města v 1. pololetí r. 2017

25. 1., 15. 2., 29. 3., 19. 4., 31. 5., 28. 6.

TTeelleeffoonnnníí  kkoonnttaakkttyy  nnaa  oobbvvooddnníí  oodddděělleenníí  PPoolliicciiee  ČČRR
vv  HHrrááddkkuu  nnaadd  NNiissoouu

pevná linka: 485 140 137 nebo 974 473 700
mobilní telefon (změna čísla): 724 301 604

fax: 974 473 708
email: lb.oo.hradek@pcr.cz

Navrhnûte své kandidáty
na ocenûní za rok 2016

Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás, že můžete zasílat své návrhy na
udělení ocenění městem Hrádek nad Nisou za rok 2016. Ocenění může
být uděleno za výjimečné aktivity, které v roce 2016 přinesly prospěch
městu a jeho občanům v různých oblastech jejich života. Dalším oceně-
ním je pak Sportovec roku 2016.

Návrhy mohou podávat občané i spolky či jiné právnické osoby na Od-
boru dotací a kultury, případně v podatelně Městského úřadu v Hrádku
nad Nisou nebo elektronicky na e-mailovou adresu petraskova@muhra-
dek.cz. Termín odevzdání návrhů je 25. leden 2016 do 12 hodin.

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta,
název právnické osoby nebo kolektivu, adresu bydliště nebo sídla na-
vrhovaného kandidáta, obor činnosti, resp. oblast, v níž je udělení ceny
města kandidátu navrhováno, podrobné zdůvodnění nominace a iden-
tifikaci s kontaktem a podpisem navrhovatele.

Z kandidátů bude vybírat rada města.
Ocenění bude předáno při Společenském večeru 4. února 2017.
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·est nejãastûj‰ích omylÛ pfii
tfiídûní odpadu

Omyl 1: Musí to být dokonale čisté
Do kontejnerů na směs plastů je možné kromě PET láhví vhazovat často
také fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od CD disků a mnoho dalších vý-
robků z plastů. Včetně obalů od potravin, pokud v nich nejsou zbytky
jídla. Častým omylem je, že tyto plastové odpady musí být dokonale
čisté. Nemusí.

Problém ale je mastnota. Plastovou lahev od rostlinného oleje je po-
třeba pořádně vymýt. „Do plastů patří tento obal až po pečlivém vymytí
teplou vodou a přípravkem na mytí nádobí. Pokud někdo nechce lahev
od oleje vymývat, ať ji raději dá do směsného odpadu.“
Omyl 2: Polystyren do plastu nepatří
Patří. Ať už jde o termoobaly, do kterých vám v restauraci zabalí jídlo,
nebo o výplně krabic pro spotřební elektroniku. Pozor ale na polystyren,
který byl použit jako stavební izolace. Pokud je na něm omítka, pak do
plastů nepatří a měl by se vyhodit jako stavební odpad.
Omyl 3: Zrcadlo je vlastně sklo
Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze
dveří. Autosklo už do něj ale nepatří. Ani zlacená a pokovená skla, a tedy
ani zrcadla. Pokovení dělá při tavení skla problémy. Také s keramikou 
a porcelánem si při recyklaci ve sklárnách neporadí. Takže rozbitou ke-
ramickou mísu a slepé zrcadlo vyhoďte do směsného odpadu.
Omyl 4: Plato od vajec patří do papíru
Většina z nás by karton od vajíček s čistým svědomím vhodila do modré -
ho kontejneru určeného ke sběru papíru. Jenže papírové obaly od vajec už
se dost dobře recyklovat nedají. Jsou sice z papíru, ale již tolikrát recyklo-
vaného, že jde o poslední uplatnění hmoty. Je proto lepší je vyhodit do
směsného odpadu. Nebo ještě lépe zkompostovat. Podobné je to s rolič-
kami od toaletního papíru. Papír lze totiž recyklovat pouze sedmkrát.
Omyl 5: Papírové kapesníky mohu házet do papíru
Papírové kapesníčky jsou sice z kvalitního papíru, po jejich použití ale do
kontejneru na papír z hygienických důvodů nepatří. Recyklaci papíru 
navíc ztěžuje jakékoli znečištění, a proto není vhodné do modrého kontej-
neru obecně vhazovat mastné nebo jinak zašpiněné papírové obaly. Ne-
patří do něj ani laminovaný a voskovaný papír. Papírové pleny většinou
kromě papíru obsahují také plast. Proto do kontejneru na papír nepatří ani
ty nepoužité. Všechny věci výše popisované mají přijít do popelnice.
Omyl 6: Obálka s okýnkem do papíru nepatří
Naopak, sběru papíru nijak nevadí obálky s fóliovými okénky ani papír 
s kancelářskými sponkami, během dalšího zpracování vytříděného papíru
dojde k jejich oddělení. Akorát z bublinkové obálky je dobré odstranit
plastový vnitřek.

Pfiipravuje se modernizace
obou velk˘ch ‰kol

Pokračování ze strany 1
Tablety pro připojení měřících souprav už máme,“ dodává ředitel školy
Jaroslav Poláček.

V ZŠ T. G. Masaryka by z dotace rádi realizovali moderní jazykovou
multimediální učebnu. Žáci v ní budou moci pracovat s počítači, řešení
nabídne digitální obrazovou prezentaci učitele i žáka, streamo vání videa,
monitorování individuální práce na žákovských počítačích, rozhovory 
s učitelem a mnoho dalšího. Učebna bude navíc vybavena interaktivní
tabulí s vizualizérem. Systém jazykové laboratoře může být rozšířen 
o možnost vzdáleného přístupu ke studijním materiálům pro samostu-
dium – po internetovém připojení může student pracovat z domova 
s připravenými úlohami. Učitelé mohou připravovat materiály, ve kte-
rých si žáci vzdáleně procvičují mluvený projev a poslech. 

„Při modernizaci učebny je rovněž uvažováno s celkovou rekonstrukcí
včetně podlah, silnoproudých, slaboproudých a datových rozvodů. Sa-
mozřejmostí bude vybavení specializovaným nábytkem,“ říká ředitelka
školy Edita Poláčková. I ve škole T. G. Masaryka je součástí projektu 
rekon strukce sociálního zázemí, instalace dvou výtahů a úprava spojo-
vacího krčku mezi starou a novou budovou školy. Díky tomu bude škola
z většiny bezbariérová.

Sokolovna je opût v provozu,
opravy budou pokraãovat 

v pfií‰tím roce
Na začátku listopadu byla dokončena první etapa rekonstrukce hrá-
decké sokolovny. V sobotu 12. listopadu prošla velká hala zatěžkávací
zkouškou, když ji dopoledne vyzkoušely děti s rodiči při tradičním Cvi-
čeníčku a odpoledne starší Zdatné žactvo. Při sportování si pochvalovali
především novou modrou podlahu s moderním povrchem. 

Součástí první etapy rekonstrukce ale byla také výměna topení a svě-
tel. Topení vedené v podlaze zajistí mnohem lepší tepelnou pohodu ve
velké hale, nové osvětlení se bude snadněji udržovat. Zároveň byly poří-
zeny mantinely pro populární florbal.

„V příštím roce budeme s rekonstrukcí objektu sokolovny pokračovat.
Město Hrádek nad Nisou podává na Ministerstvo školství žádost o pod-
poru druhé etapy rekonstrukce, která se týká revitalizace šaten, sauny 
a oddělení vstupu do malé tělocvičny spojovacím krčkem aby ti, kteří
jdou do malého sálu, nerušili sportovce ve velké hale,“ říká starosta
města Josef Horinka. Naplánována je i oprava střešního pláště nad 
velkou halou, který je ve špatném stavu. V rozpočtu města je zatím pro
sokolovnu připraveno 5 milionů korun

FK Slovan Hrádek nad Nisou připravil svou žádost o dotaci na vý-
měnu umělého povrchu hřiště u Základní školy T. G. Masaryka. Původní
je 12 let starý a i když se udržuje, už má nejlepší léta za sebou. Případná
rekonstrukce by se týkala i atletického oválu.

Azyl uÏ není kulturní památkou
Jeden z objektů tzv. Azylu, torzo č. p. 65 a 66, už není na seznamu kul-
turních památek ČR. Město usilovalo o změnu statutu objektu, aby bylo
možné řešit jedno z bolavých míst v centru města. 

„Nesmíme ale zapomínat, že objekt se nachází v památkové zóně 
a z toho důvodu budeme při plánování „co s ním“ stejně spolupracovat
s pracovníky NPÚ“, vysvětluje starosta města Josef Horinka. „Prvním kro-
kem bude nezbytný archeologický průzkum,“ dodává. Budoucí podoba
místa bude předmětem debat. Plánované zdravotní středisko je jednou
z možností, ale nikoliv jedinou.



4 rozhovor

Luděk Vele je už 33 let sólistou Opery Národního divadla v Praze. 
V Praze má i byt, ale většinu volného času tráví ve své Chotyni, skoro
každý den může z okna kontrolovat hrad Grabštejn, kterému pomáhal
vstát z trosek. A za pár dní, stejně jako v řadě předchozích let, jej budeme
moci opět slyšet v kostele sv. Bartoloměje při Rybově České mši vánoční.
Jeho dlouholeté snažení letos ocenilo i město Hrádek nad Nisou. 28. října
převzal Luděk Vele Cenu města Hrádek nad Nisou.
Jak se to stane, že se kluk z malé vesnice stane operním pěvcem
a dostane se do Národního divadla i na světové operní scény?
Můj příklad není pro mladou generaci úplně příkladným. Jednou jsem
zpíval v hospodě nějakou odrhovačku a všiml si toho pro mě naprosto
neznámý člověk, kterému bych měl tímto znovu poděkovat. Bylo to asi
před 48 lety. Když jsem skončil, tak mě oslovil a řekl mi: „Pane, vy máte
moc pěkný hlas, vy byste se měl učit zpívat.“ Já jsem v té době chodil na
střední všeobecně vzdělávací školu v Liberci, kde mě to nebavilo. Ta věta
z hospody mě tehdy tak zaujala, že jsem asi za týden, ve svých 17 letech,
zašel do lidové školy umění. Tam jsem si našel dveře se jmenovkou Josef
Brada, učitel zpěvu. Vešel jsem dovnitř, zazpíval a dozvěděl se, že mám
prý docela pěkný hlas, který by samozřejmě potřeboval školení. A také že
má pan Brada plno. Byl říjen a měl jsem se zastavit na konci školního roku
s tím, že se uvidí, co se dá dělat. Vyšel jsem z učebny a na dalších dveřích
jsem viděl jmenovku Dagmar Bradová, učitelka klavíru. Říkal jsem si: „To
by mohla být manželka pana Brady,“ zaklepal jsem a poprosil ji, jestli by
si mě neposlechla. „Já jsem ale učitelka klavíru,“ odpověděla mi. Nene-
chal jsem se odbýt, vysvětlil jsem jí, že u jejího manžela už jsem byl, že
se mu můj zpěv sice líbil, ale že prý nemá místo. Nechala mě zazpívat Já
do lesa nepojedu a řekla: „Vrátíme se spolu.“ Mezi dveřmi řekla manže-
lovi: „Josefe, toho si vem.“ A tak jsem se stal žákem lidové školy umění. 
V tu chvíli ještě pan učitel nevěděl, že chci za 8 měsíců dělat zkoušky na
konzervatoř. Nicméně jsme měli 4–5 hodin týdně, maminka pana učitele
uplácela drobnými dárky třeba v podobě domácích vajec, a na zkoušky
na konzervatoř jsem v květnu následujícího roku šel. Do Prahy mě ale ne-
vzali, takže jsem na doporučení zkusil Brno s tím, že když mě přijmou, tak
po roce bych mohl přejít do Prahy. Tak se i stalo. 

Pokud dobře počítám, tak ještě při konzervatoři jsi začal zpívat
v libereckém divadle F. X. Šaldy.
Ano, konzervatoř trvá šest let a já jsem v pátém ročníku udělal zkoušky
sem do divadla. Maminka z toho byla vynervovaná, protože jsem nejdříve
odešel z liberecké SVVŠ, pak z konzervatoře, a že prý nebudu mít dokon-
čenou žádnou školu. Nicméně konzervatoř jsem dokončil. Spousta ro-
zumných kantorů mi tehdy říkala, že praxe v divadle je mnohem lepší,
než rok ve škole. 

Jak pokračovala tvá cesta do Národního divadla?
Už ze začátku mi všichni říkali: „Ty tady dlouho nebudeš, ty půjdeš do
Prahy.“ Já jsem se tím nechal ukolébat, a čekal jsem, kdy někdo přijde 
a bude mě prosit. A on nikdo nešel. Měl jsem ale štěstí, od začátku svého
angažmá v Liberci jsem dostával velké role, seděl jsem s panem kolegou
Klímou na první židli a alternovali jsme největší a nejkrásnější role. Když
kouzelný dědeček nepřišel po pátém ani po šestém roce, tak jsem se 
sebral a jel jsem předzpívat do Národního divadla. To bylo za Přemysla
Kočího a dopadlo to tak, že mě nevzali. Pak se stal ředitelem Jiří Pauer 
a s ním přišel nový šéf opery Zdeněk Košler. Moje další předzpívání už
dopadlo dobře. A maminka byla opět nešťastná: „Tady si tě váží, tady máš
velké role, nechoď tam.“ A já jí odpovídal: „Neboj se, já to nějak dokážu.“
Stejně jako v libereckém divadle, byl i v Praze mojí první rolí Lutobor v Li-
buši. To byl můj úspěšný rok 1983. Narodila se mi dcera Adéla a stal jsem
se sólistou Národního divadla. Byl jsem z toho nadšený, říkal jsem do ko-
lébky: „Adélko, tvůj táta je sólistou Národního divadla.“ A jsem z toho
nadšený dodnes.

Pak přišly dvě ceny Thálie a také cestování po světě…
Cestování bylo hodně. Nebyl jsem vlastně jen v Austrálii, a to bylo vlastní
vinou. Nabídku jsem měl, jenže v Evropě jsem byl už poměrně zavedený
basista a v Austrálii mi nabídli o polovinu menší honorář, než jsem byl
zvyklý. A z mladické nerozvážnosti jsem to tehdy odřekl. 

Které role máš nejraději? Máš nějakého oblíbeného skladatele?
Mojí nejzamilovanější rolí je revírník z Lišky Bystroušky od Leoše Janáčka.

Je to zároveň můj zdaleka nejoblíbenější autor. Druhým je pak také Čech,
a to Antonín Dvořák. Roli vodníka v Rusalce jsem převzal po Eduardu Ha-
kenovi a to mi bylo velkou ctí. 

Tvá obliba Leoše Janáčka je znát, protože když máš někde za-
zpívat, volíš zpravidla některou z jeho písní. 
To je pravda. Svého času jsem hodně zpíval na festivalu v Janáčkových
Hukvaldech. A Janáčkem jsem opravdu nějak hodně osloven. Když jsem
se šel podívat k jeho rodnému domu a tam zrovna zrály třešně, tak jsem
je začal přes plot trhat a v tom mě napadlo: vždyť já jím stejné třešně jako
jedl Mistr, mám vůbec právo do té svojí huby strkat ty třešně posvěcené
jeho muzikou? S tím souvisí ještě jedna historka, kterou skoro nikdo nezná.
Jindy mě totiž v Hukvaldech přepadla nějaká žaludeční potíž z oběda 
a musel jsem rychle využít latrínu v Janáčkově rodném domě. Jak jsem
tam tak seděl, tak jsem si uvědomil, že sedím na stejné díře, na které 
sedával i velký Mistr a byl to velký zážitek. Vlastně jsem byl šťastný, že mi
v té hospodě dali špatné jídlo.

A existuje i nějaká role, kterou jsi chtěl zpívat a nikdy k tomu
nedošlo?
Ano, vždy se mi vyhýbala hudba Richarda Wagnera. A to si myslím, že je
můj tembr předurčen k tomu, abych Wagnera mohl zpívat. A druhým
mým obrovským snem bylo zpívat Borise Godunova od Musorgského.
Svým hlasem jsem se této opery dotknul, ale bohužel ne titulní role. 

Jsi zvyklý zpívat ve věhlasných operách a na věhlasných scénách,
na druhou stranu tě řada lidí může slyšet ve vesnických a měst-
ských kostelících, Hrádek nevyjímaje. Co tě k tomu vede, zpívat
bez nároku na honorář, s amatérskými hudebníky?
Myslím, že tyto věci by měl každý kumštýř dělat. Že by měl pro organi-
zace a obce, které na to, aby zaplatily honorář, nikdy mít nebudou, zpí-
vat zadarmo. Mně dal Pán Bůh hlas do hrdla také zadarmo, tak bych ho
měl vracet zpátky lidem. Bohužel, současná mladá generace na to už moc
neslyší, ale spousta mých kamarádů a kolegů z Národního divadla ano.
A myslím si, že ti opravdu dobří mají každý tu svou vesnici nebo svého
kamaráda, kterému zpívají zadarmo. Jedním z nich je i Aleš Briscein,
hvězda evropských pódií, který mi, pokud byl v Čechách, nikdy neodmítl
zpívání na Grabštejně. A je jich takových víc. 

A baví tě zpívat každým rokem několikrát stejný repertoár?
Ano, mně je při zpívání jedno, jestli zpívám v koncertním sále v Ženevě
nebo v místním kině. Neošidím ani jedno, protože i kdyby tam sedělo jen
17 babiček, nezaslouží si, abych to „odflákl“.

Tak mě napadá, jaký vztah máš ke slovu pokora?
Je pro mě strašně důležité. Když jsem byl mladý, tak se mě dotýkalo 
výrazně méně než teď, ale i tak bylo pro mě důležité. Pro kumštýře je dů-
ležitější než talent, nejdůležitější slovo života.

Uvědomuješ si, jak je pro muzikanty, kteří s tebou zpívají třeba
tu „obyčejnou“ Rybovku, tvá přítomnost důležitá?
Samozřejmě že ano, nebudu tvrdit opak. Ale je to i z toho důvodu, že vím,
jak pro nás bylo v libereckém divadle důležité, když k nám přijel zpívat
někdo z Národního divadla. Já jsem byl natěšený a o to více jsem se sna-
žil. V tu chvíli tam nejsem jen za sebe, ale za celou tu partu. A tak jako se
chci já vytáhnout před nimi, tak oni se chtějí vytáhnout přede mnou.

Na závěr se ještě zastavme u benefičních koncertů pro Grab-
štejn. Letos byl 24. ročník a ty jsi otevřeně říkal, že v roce 2017
budeš koncert chystat naposledy. Stále na tom trváš?
Ano. Bylo mi 65 let, i v tom Národním divadle bych do dvou let chtěl po-
stupně skončit. Grabštejn je zachráněn, je z něj národní kulturní památka,
bude stačit se o něj průběžně starat. Letos už jsem dokonce našim dlou-
holetým sponzorům poděkoval za jejich práci a pomoc a napsal jsem jim
v dopise, aby si našli někoho jiného, kdo jejich pomoc bude potřebovat.
Já bych strašně rád koncerty i někomu předal. Dokonce se letos nějací dva
lidé přihlásili, že by měli zájem pokračovat ve stejném termínu – sobotě
nejbližší 21. srpnu, ale zatím se znovu neozvali. Myslím si, že těch 25 let
je tak akorát se v dobrém rozejít s památkáři i s milovaným Grabštejnem.
A rád si tam někdy půjdu sednout do osmé řady a budu jen poslouchat. 

Stále nad‰en˘ sólista z Národního
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Období adventu a vánočních svátků je jedním z nejkrásnějších v roce. 
V kostelích, divadlech i na náměstích zní koledy a slavnostní atmosféru
doplňuje vůně svařeného vína a perníčků. Vánoce jsou svátky klidu, po-
hody a setkávání s našimi blízkými. Užijte si je proto s rodinou, přáteli
nebo sousedy. A nejen těmi nejbližšími. I sousedé za hranicemi našeho
města mají co nabídnout. Přeji vám poklidné Vánoce, spoustu milých 
setkání a šťastný nový rok!
16. prosinec – Její pastorkyňa – Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Premiéra bolestného příběhu o podobách lásky. Opera, která dobyla
svět. 

16. prosinec – Petra Janů – Frýdlant
Vánoční koncert Petry Janů v nádherném prostředí kostela Krista Spasi-
tele. 

17. prosinec – Těla – vánoční koncert – Malé divadlo Liberec
Svůj vánoční koncert si připravila i jedna z nejoblíbenějších libereckých
kapel. 

18. prosinec – Swingové Vánoce – Městské divadlo Jablonec n. N.
Vánoční koncert plný nestárnoucích evergreenů v podání jedněch z nej-
výraznějších zpěváků současné generace. Vystoupí Dasha, Jan Smigma-
tor a Felix Slováček band. 

19. prosinec – zpívání vánočních koled s Luďkem Vele – zámek
Svijany
Letos otevřený zámek Svijany nabízí každou adventní neděli možnost
prohlédnout si opravené interiéry včetně vánočně vyzdobené zámecké
kaple. U příležitosti adventních koncertů tady také ochutnáte unikátní
pivovarský elixír.

20. prosinec – Lucie Bílá – Jiráskovo divadlo Česká Lípa
Vánoční koncert roku! Naše přední zpěvačka vystoupí s vánočním pro-
gramem a kapelou Petra Maláska. 

22. prosinec – Večerní prohlídka ZOO Liberec 
Zoologickou zahradu rozezní vánoční koledy a rozsvítí se betlémy. 
Adventní tématiku navodí vánoční výtvarné dílničky, kde si bude možné
vyrobit a zakoupit vánoční ozdoby a dekorace.

I v letošním roce bude na hlavním vstupu připravené Betlémské světlo,
které do ZOO Liberec přivezou čeští skauti.

26. prosinec – 1. leden – Vánoční prohlídky – zámek Hrubý Ro-
hozec
Oblíbené sváteční prohlídky vánočně vyzdobeným zámkem. Návštěv-
níci se dozvědí něco o tom, jak Vánoce slavila rodina Des Fours Walde-
rode, ale i jaké sváteční zvyky dodržovalo zámecké služebnictvo.

27. prosinec – 6. leden – Vánoční prohlídky – zámek Sychrov
Speciální prohlídky vánočně vyzdobených interiérů představí vánoční
zvyky a tradice na zámku za vlády rodiny Rohanů. Během prohlídky 
návštěvníci uvidí desítku vánočních stromků s dobovými ozdobami 
a hračky z přelomu 19. a 20. století, se kterými si mohly hrát šlechtické
děti.

29. prosinec – Ester Kočičková a Moody Cat Band – Lidové sady
Liberec
Jazzové standardy nestandardně…

31. prosinec – Silvestrovská představení v libereckých divadlech
Divadlo F. X. Šaldy uvede neodolatelnou hudební komedii Mam´zelle
Nitouche a v Malém divadle můžete vidět Souborné dílo Williama Sha-
kespeara ve 120 minutách. V netradiční čas i v netradiční podobě. 

1. leden – Novoroční koncert – Městské divadlo Jablonec n. N.
Tradiční novoroční koncert letos uvede Filharmonie Hradec Králové se
sólisty Editou Adlerovou a Istvánem Dénesem

Až do konce prosince se můžete také vypravit na Dlaskův statek v Dolán -
kách u Turnova. Pro adventní období je v této národní kulturní památce

upravená expozice. Dozvíte se, jak slavný písmák Dlask trávil Vánoce.
Hlavním motivem ve velké světnici je sedlákova rodina chystající se na
půlnoční mši. Rodina sedí u stolu, jehož vybavení vás může překvapit,
pokud čekáte klasickou lidovou světnici z 19. století. Dlask měl velmi přá-
telské vztahy s hraběcí rodinou a zastával deset let rychtářský úřad,
takže už měl měšťácké zařízení. Proto jak servis, tak i nábytek není jen 
lidový. Na stole nechybí tradiční vánoční pokrmy té doby, houbovník
nebo peciválky. A víc už prozrazovat nebudu… udělejte si pěkný vánoční
výlet a uvidíte sami. Věra Baumgartnerová

Tip na v˘let
Betlémy ve Frýdlantu a v Kryštofově Údolí
K Vánocům neodmyslitelně patří betlémy. Na řadě míst můžete v tomto
čase vidět výstavy betlémů z nejrůznějších materiálů, různých velikostí,
stylů i stáří. S naším posledním letošním výletem zamíříme na dvě místa,
kde mají betlémy obzvlášť krásné. A přesto, že je můžeme navštívit v prů-
běhu celého roku, je na jejich návštěvu právě teď ideální čas. Ta atmos-
féra je prostě v době adventu a Vánoc úplně jiná…

Simonův Betlém ve Frýdlantu
Najdeme ho v jedné z vůbec nejstarších budov ve městě, nedaleko 
náměstí T. G. Masaryka v Zahradní ulici. Nenápadný hrázděný domek
uprostřed zástavby je nově zrekonstruovaný a sám o sobě je velmi zají-
mavý. Betlém je umístěný v bývalé obytné místnosti tvůrce Gustava 
Simona, v níž strávil velkou část svého života. 

Stavba jesliček autorovi trvala déle než 60 let. Zpočátku byly nepo-
hyblivé, teprve v následujících letech dostaly hodinový stroj a jednotlivé
postavy se začaly pohybovat. Dnes se v betlému pomocí hodinového
stroje a provazové šňůry pohybuje na 130 figur lidí a zvířat. Scéna je za-
sazená do pahorkaté krajiny Jizerských hor. Za minimální vstupné vám
místní správce zatočí klikou, kolikrát budete chtít, a vy můžete obdivovat
precizní Simonovu práci. Dobře vidět je i samotná mechanika, táhla 
a provazy, díky kterým se jednotlivé postavy pohybují. V podkroví domku
je pak možné navštívit expozici, věnovanou historii, rekonstrukci a res-
taurování Frýdlantského betlému. 

Muzeum Betlémů Kryštofovo údolí
V hospůdce U Kryštofa, kterou najdete pod dřevěným kostelíkem přímo
uprostřed vesnice, můžete vidět víc než dvacet betlémů a jejich částí –
od miniaturních až po obrovské, které zabírají dvacet metrů čtverečních.
Nejstarší pochází z roku 1846. Mezi nejzajímavější exponáty patří polo-
vina původního Müllerova betlému v orientálním stylu a část tyrolského
betlému Franze Pohla. K vidění je zde také tzv. cikorkový betlém, jehož
figurky se nacházely v cikorce, a jiné kuriozity. V půdních prostorách po-
tom najdete výstavu vánočních artefaktů, starých hraček a historie obce.
Teď, v době adventu můžete vidět i unikátní Jírův venkovní betlém. Jeho
figury jsou v životní velikosti, a když se do Kryštofova údolí vydáte po se-
tmění, uvidíte je i krásně nasvícené.

Věra Baumgartnerová 
zdroj: www.mesto-frydlant.cz, www.orloj-betlemy-chaloupka.cz

Adventní a vánoãní akce u na‰ich sousedÛ
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Víkend v polovině listopadu patřil v Hrádku hlavně divadlu. Už po 36. 
se v DK Beseda konal Hrádecký divadelní podzim. Dvě pohádky, dvě 
komedie a jedna dramatizace románu během dvou dnů, to je pořádná
porce pro diváky i pro porotu, která každé představení sleduje a s jeho
tvůrci posléze rozebírá, hodnotí a radí. S velkým úspěchem se u diváků
setkala inscenace hrádeckého DS Vojan Dokonalá svatba. Už u vchodu
byli naladěni svatebními koláčky a dospělí i něčím ostřejším. Smích 
provázel celý páteční večer. Povedenou komedii ocenila i porota, která
udělila Vojanu cenu za inscenaci a Janu Sladkému čestné uznání za re-
žii. Herecké výkony Antonína Rabana a Lukáše Krupky rovněž ocenila ce-
nou a navrch čestným uznáním představitelku Julie Aurelii Roubalovou.

Pět cen a tři čestná uznání si odvezl DS z Jilemnice za drama Petrole-
jové lampy.

Kdo tentokrát zmeškal vystoupení hrádeckého Vojanu, bude mít znovu
možnost pobavit se v předvečer masopustu: na pátek 24. února byla 
do DK Beseda zařazena repríza jedné z nejpodařenějších her souboru 
z posledních let.

Ocenění poroty v roce 2016
ČČeessttnnáá  uuzznnáánníí
Janě Špačkové za roli Petůnie v inscenaci Čertovská pohádka 
Janu Sladkému za režii inscenace Dokonalá svatba
Aurelii Roubalové za roli Julie v inscenaci Dokonalá svatba
Janu Lálovi za roli prince Andrea v inscenaci Pohádka o mořské víle
Dagmar Čemusové za roli Imeldy v inscenaci Když se zhasne
Jitce Pivoňkové za roli kartářky Hanouskové v inscenaci Petrolejové lampy
Miloslavu Kunertovi za roli stavitele Kiliána v inscenaci Petrolejové lampy
Pavlu Libnarovi za roli Jana Maliny v inscenaci Petrolejové lampy

CCeennyy
Antonínu Rabanovi za roli Billa v inscenaci Dokonalá svatba
Lukáši Krupkovi za roli Toma v inscenaci Dokonalá svatba
DS VOJAN Hrádek nad Nisou za inscenaci komediálního titulu Dokonalá

svatba

Daně Hozdové, Daně Najmanové a Vlaďce Koďouskové za návrh a reali-
zaci kostýmů v inscenaci Pohádka o mořské víle

Lucii Václové za režii inscenace Petrolejové lampy
Magdaléně Jarošové za roli Štěpky Kiliánové v inscenaci Petrolejové lampy
Tomáši Václovi za roli Pavla Maliny v inscenaci Petrolejové lampy 
Marku Kopeckému za hudbu k inscenaci Petrolejové lampy
Divadlu V Roztocké – Jilemnice za inscenaci Petrolejové lampy.

Poděkování sponzorům a partnerům Hrádeckého divadelního
podzimu:
Liberecký kraj; město Hrádek nad Nisou; Vulkan – Medical, a. s.; 
IBR Consulting, s. r. o.; Česká spořitelna, a. s.; Jan Sladký; Inplyto Anto-
nín Raban, Zubní ordinace MUDr. Radomíra Sekvarda; Josef Horinka;
Pavel Farský; DDM Drak, mediální partner: Radio Contact Liberec.

Ohlédnutí za Hrádeck˘m divadelním podzimem
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Ostrov Ïivota dûkuje a pfieje
krásné Vánoce!

U příležitosti rozsvěcení vánočního stromu mohli obyvatelé města i ná-
vštěvníci opět nakoupit nejrůznější vánoční zboží ve stánku Ostrova 
života. Stánek tradičně pomohli naplnit naši příznivci a jako každý rok, 
i letos byl nabízený sortiment velmi pestrý. Vánoční svícny, dekorace, 
adventní věnce, háčkované hračky nebo cukroví z rukou šikovných lidí
kolem nás se na pultě dlouho neohřály. Letošní prodej vynesl 29 244 ko-
run, které putují na konto veřejné sbírky. 

Děkujeme všem, kdo nám pomohli k této krásné částce, ať přispěli 
něčím do prodeje nebo některé z nabízeného zboží zakoupili. Těší nás,
že máme mezi sebou tolik lidí, kteří nám pomáhají pomáhat. 

Spolek Hrádek nad Nisou – Ostrov života přeje všem lidem krásný ad-
ventní čas, poklidné Vánoce a hodně zdraví do nového roku.

V tomto roce vyjel klub Vagón, který provozuje Jednota bratrská v Hrádku
nad Nisou, na několik vícedenních mládežnických pobytových akcí. 
Jednalo se o tři víkendové akce a desetidenní letní tábor. Cílem bylo 
budování zdravých sociálních norem. Prostřednictvím prožitků jsme 
u cílové skupiny rozvíjeli vzájemný respekt a spolupráci. Kromě budo-
vání party jsme se zaměřili na osobní růst každého jedince a také 
prevenci rizikového chování. Jelikož pracujeme systematicky a dlouho-
době, je patrný osobní růst u každého účastníka. 

Aktivity byly vedeny formou prožitku a vzájemné reflexe. Během ví-
ken dových akcí jsme například budovali lesní přístřešky vhodné na bivak 
ve 3 °C, zažili jsme západ slunce na Smrku – na nejvyšší hoře české části
Jizerských hor, sjížděli jsme část řeky Sázavy, na zelené louce jsme vybu-
dovali vlastní tábořiště s tekoucí teplou vodou a prožili jsme ještě mnoho
jiných aktivit. Všichni účastníci tak museli nést odpovědnost nejen za
sebe, ale hlavně za ostatní. Fungování skupiny bylo závislé na fungování
jednotlivce. V mnoha ohledech děti často překonávaly samy sebe. Díky
tomu se naučily nové věci a poznaly své nové možnosti. Asi každý člověk
ví, jaké to je, překonat sám sebe a zažít „něco“ jinak. A pokud zjistíme,
že něco dokážeme a překonáme, pak nemusíme „machrovat“ anebo se
bát, že nic nezvládneme. Jednoduše víme, že jsme to zvládli. To umož -
ňuje vnímat svět trochu jinak. Díky podpoře a spolupráci s naším měs-
tem Hrádek nad Nisou a kontinuální práci se dlouhodobě daří rozvíjet
každého jednotlivce. Samotní mládežníci své osobní změny vnímají.

Tyto aktivity byly realizované v rámci projektu Prevence kriminality 
v roce 2016 „Hrádek nad Nisou – Víkendové akce a letní tábor s Klubem
Vagón – 2016“ podpořeného ze státního rozpočtu prostřednictvím 
Ministerstva vnitra České republiky.

Patrik Müller

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci listopadu 2016
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Josef Pleštil
81 let Jaromír Hauser
82 let Jiřinka Maryšková
86 let Božena Maděrová
88 let Marie Čihulová
89 let Vlasta Řežabová, Alžběta Zemanová
93 let Anna Janoušková
96 let Jan Beneš

Monika Korbelářová, matrikářka

Vagón na cestách za dobrodruÏstvím

Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát cena
9 x 2,5 cm (na ‰ífiku) 121 Kã
9 x 5 cm (na ‰ífiku) 363 Kã
A6 (ãtvrtstránkov˘, na v˘‰ku) 605 Kã
A5 (pÛlstránkov˘, na ‰ífiku) 1 210 Kã
A4 (celostránkov˘, na v˘‰ku) 2 420 Kã
reklamní reportáÏ cena dohodou
ceny jsou uvedeny vãetnû DPH
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SILVESTR 2016 V BARU
DùLNICKÉHO DOMU

kolo štěstí – tombola, nové písničky v jukeboxu, 
nové zábavní herní automaty

přijďte se pobavit do nově upravených prostor, 
příjemná obsluha, lidové ceny

AKCE HAPPY HOUR každý PÁTEK A SOBOTU 
OD 20 DO 22 hodin

velké pivo za cenu malého

âerpací stanice 7 Station 

v Hrádku nad Nisou hledá

do svého kolektivu 

pracovníka na pozici 
obsluhy ČS a směnárny

Požadujeme spolehlivost, zodpovědnost
a znalost německého jazyka. 

VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  nnááss  kkoonnttaakkttuujjttee  
nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee

773333  662288  332211
nneebboo  ee--mmaaiilluu::  zzddeenneekk@@77ssttaattiioonn..eeuu

âerpací stanice 7 Station 

v Hrádku nad Nisou hledá

do svého kolektivu 

pracovníka na pozici 
venkovní obsluhy ČS 

Požadujeme spolehlivost, 
zodpovědnost a komunikativní znalost

německého jazyka.

VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  nnááss  kkoonnttaakkttuujjttee  
nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee  

773333  662288  332211
nneebboo  ee--mmaaiilluu::  zzddeenneekk@@77ssttaattiioonn..eeuu
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K první adventní neděli patří nejen rozsvícení stromu na Horním ná-
městí, ale také malý trh se stánkem Ostrova života a nově rukodělný
trh v Bráně Trojzemí, na kterém se představili výrobci z Hrádku a blíz-
kého okolí. Velké poděkování do Hrádku přišlo z Krásného Lesa, kde
působí útulek pro opuštěná zvířata AzylPes. Při zahájení Cesty za hvěz-
dou má ve vestibulu radnice svůj stánek. A letos prý byli obyvatelé
Hrádku mimořádně štědří. 

Kdo si nechal výrobu adventního věnce až na poslední chvíli, měl mož-
nost využít krásné atmosféry v podstávkovém domě Koník, kde si při-
chystala dílničku Společnost pro Lužické hory spolu s Bránou Trojzemí.

Cesta za hvězdou pokračovala pětihodinovým programem Hvězdy pro
Mikuláše. Výrobu vánočních dekorací tady přichystal DDM Drak. Do-
provodil ji pestrý program a také smažený kapr od hrádeckých rybářů.

Ještě jednou se mohly hrádecké děti potkat s Mikulášem v sokolovně.
Cvičeníčko s ním, andělem a čerty připravila pro špunty a jejich rodiče
za podpory svých přátel cvičitelka Lída Robová. 

Skupinky čertů, Mikulášů a andělů procházely městem i jeho okrajo-
vými částmi. Naše fotografie je z Oldřichova na Hranicích.

Po celý třetí adventní víkend byla otevřena výstava nazdobených 
vánočních stromků v Chrámu Pokoje. Spolky, školy, školky i družiny
jich přichystaly 25. Zároveň byla zahájena výstava Čekání na Vánoce,
která vás provede adventními a vánočními zvyky. V Bráně Trojzemí
bude až do Tří králů.

Advent v Hrádku nad Nisou
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