roãník 24, ãíslo
prosinec 2015
cena 12 Kã
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Sídli‰tû Liberecká ãeká poslední etapa
revitalizace
Postupná revitalizace sídlišť se blíží ke svému závěru. Na sídlišti Pod Tratí i na sídlišti Liberecká už
proběhly dvě etapy. „Vyprojektována je třetí etapa revitalizace sídliště Liberecká, kterou by se mělo
dokončit vše, co především z finančních důvodů nebylo možné dokončit v etapách předchozích,“ říká
starosta města Josef Horinka. Pro město by to měla být jedna z investičních akcí roku 2016, na kterou
se opět chystá využít dotačních peněz.
„Rekonstruovat chceme povrchy části stávajících komunikací, rozšířit kapacitu parkovacích míst,
vybudovat zcela nové chodníky pro pěší. Na čtyřech místech doplníme dětská hřiště, revitalizovat se
budou některé zelené plochy, upravíme plochy pro kontejnery na komunální a tříděný odpad. A díky
rozšiřování chodníků bude potřeba posunout některé sloupy veřejného osvětlení,“ vysvětluje Josef
Horinka.
Nejvýznamnější změnou pro chodce bude vybudování zcela nového chodníku podél komunikace
od Ruské vily podél garáží až k Liberecké ulici. Další nové chodníky přibudou mezi domy č. p. 588
a 598 a parkovací plochou pod nimi a v zatáčce u č. p. 614. Rekonstruovány budou cesty u horního
dětského hřiště a prostranství před prodejnou na sídlišti.
Parkovací plochy se budou rozšiřovat hlavně v dolní části sídliště v blízkosti řady domů 614–617
a u spojnice mezi oběma hlavními ulicemi na sídlišti. Celkem přibude 32 parkovacích míst, z toho dvě
vyhrazená pro tělesné postižené osoby.
Rekonstrukce čeká i několik komunikací. V horní části sídliště je to velká část ulice Polní a cesta mezi
garážemi, v dolní části sídliště komunikace před řadou domů 614–617 a komunikace od prodejny
k ulici Grabštejnské.
Dětská hřiště budou doplněna o nové herní prvky včetně vybudování dopadových ploch a bezpečnostních zón. Úpravy se budou týkat jak hřišť mezí domy, tak největšího hřiště v horní části sídliště
u garáží.
Připravena je revitalizace zelených ploch. Počítá s výsadbou nových stromů a keřů. Týkat se bude
ploch za domy 654–659, před mateřskou školou, mezi prodejnou a domy 618–619 a hlavně parkové
plochy v blízkosti prodejny.
Cena třetí etapy revitalizace sídliště liberecká je projektanty odhadnuta na 8,5 milionu korun.

V prosincovém čísle:
—
—
—
—
—
—

Proměna školy v Loučné
Devadesátiny ZŠ T. G. M.
Hrádecký divadelní podzim
Zvykya tradice Trojzemí
Turnaj ve vybíjené
Stolní tenis na vzestupu

Příloha: Toulání časem…
Park ve Weinau

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 26. 12. 2015.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 1. 2016.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
21. schůze rady měst a
21. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 18. listopadu, se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila přijetí dotace z programu Ministerstva dopravy – Obnova
místních komunikací po povodních (květen/červen 2013) na akci „Hrádek nad Nisou, obnova mostu v ulici Na Hrázi“ ve výši 2 019 495 Kč
v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace č. EDS:127D212000001
— schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti budovy MŠ a ZŠ Loučná,
Hrádek nad Nisou s poskytovatelem dotace: Státní fond životního
prostředí ČR
— vzala na vědomí žádost o dotaci na žáky s místem trvalého pobytu
mimo město Liberec, umístěné k základnímu vzdělávání v základních
školách zřizovaných statutárním městem Liberec
— schválila Směrnici č. IP/4/2015 – platový předpis pro ředitele škol
a školských zařízení zřizovaných městem Hrádek nad Nisou, a to
s účinností od 19. 11. 2015
— rozhodla o přidělení veřejné zakázky Přestavba bývalé kavárny na
služebnu městské policie, Hrádek nad Nisou – rekonstrukce topení
uchazeči INPLYTO – Antonín Raban za nabídkovou cenu 206 875 Kč
vč. DPH
— rozhodla o přidělení veřejné zakázky Přestavba bývalé kavárny na
služebnu městské policie, Hrádek nad Nisou – rekonstrukce ZTI
uchazeči INPLYTO – Antonín Raban, za nabídkovou cenu 66 606 Kč
včetně DPH
— schválila v souladu s interní směrnicí IP/1/2015 jako dodavatele na
opravu pojízdné vrstvy komunikace Starý Dvůr, ležící na p. p. č. 352/8
a 358/1 vše v k. ú. Hrádek nad Nisou, firmu Eurovia CS, a. s., Liberec
za cenu 168 641 Kč včetně DPH
— schválila jako dodavatele nového vozidla firmu Zdeněk Kučera –
Autosport za cenu 401 437 Kč včetně DPH a jako dodavatele starého
vozidla 3L1 0530 firmu Zdeněk Kučera – Autosport za cenu 110 000 Kč
včetně DPH
— schválila předložený plán zimní údržby města Hrádek nad Nisou.
14. mimořádná schůze rady města
14. mimořádná schůze rady města v roce 2015, konaná dne 25. listopadu, se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na
výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (JPO obce) pro rok
2015 v celkové výši 148 257 Kč
— schválila změnu č. 4 Organizačního řádu Městského úřadu Hrádek
nad Nisou, dle předloženého návrhu, kterou stanovuje počet
zaměstnanců Městského úřadu Hrádek nad Nisou, a to s účinností
schválených změn od 1. 1. 2016.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
10. zasedání zastupitelstva města
10. zasedání zastupitelstva města v roce 2015, konané dne 25. listopadu, se
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo prodej pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou –
PZ Hrádek 1B za celkovou kupní cenu 68 774 250 Kč (tj. 750 Kč/m2)
společnosti VGP CZ VI., a. s., se sídlem Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice
u Jablonce nad Nisou, za podmínek vyhlášených v rámci veřejné soutěže
o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi pozemků
— schválilo uzavření kupní smlouvy „Areál Bekon“ se společností BEKON
NOVA, s. r. o., Václavská 139, Hrádek nad Nisou. Schválilo uzavření protokolu o notářské úschově, kdy kupující – město Hrádek nad Nisou –
zaplatí kupní cenu ve výši 6 000 000 Kč bezhotovostním převodem,
formou uložením do notářské úschovy
— schválilo 6. změnu rozpočtu města 2015 ve výši 5 511 980 Kč. Rozpočet
města po 6. rozpočtové změně 2015 má stanoven celkový objem příjmů
částkou 153 989 822,59 Kč, celkový objem výdajů částkou 187 594 172,17 Kč
a saldo ve výši 33 604 349,58 Kč ve třídě financování.
— schválilo uvolnění a převedení finančních prostředků ve výši 6 120 000 Kč
z účtu Fondu rozvoje města na koupi areálu Bekon

— schválilo uvolnění volných finančních prostředků z účtu Fondu rozvoje
Václavic a Uhelné ve výši 1 000 000 Kč na účet města Hrádek nad
Nisou za účelem realizace ČOV – MŠ Václavice a budovy SDH Václavice
— schválilo ukončení výběrového řízení na prodej pozemků v Průmyslové
zóně v Hrádku nad Nisou – NISA3point z důvodu nepodání žádné nabídky a uložilo tajemníkovi městského úřadu, společně s druhým vlastníkem předmětných pozemků Ing. Pavlem Ouhrabkou v dané průmyslové zóně, připravit nové vyhlášení záměru prodeje průmyslové zóny
s novou úpravou podmínek vč. zapracování podmínek, které na základě
jednání s možnými uchazeči zpracoval organizátor soutěže, firma REALING CZ, s. r. o.
— schválilo předložený návrh na pojmenování ulic dle přílohy v lokalitě
Horní Sedlo, Dolní Sedlo a část Donína, vše v Hrádku nad Nisou, a to
s účinností od 1. 4. 2016
— schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 60 000 Kč Českému
svazu chovatelů, Základní organizace Hrádek nad Nisou, na úhradu
nákladů spojených s výměnou oken v objektu chovatelů.

Informace o omezení
provozní doby
Městského úřadu Hrádek nad Nisou ve dnech od 21. 12. 2015 do
1. 1. 2016
Otevírací doba a provoz Městského úřadu Hrádek nad Nisou
v době vánočních svátků a na Nový rok (období od 21. 12. 2015 do
1. 1. 2016) je zajištěn následovně:
21. prosince
Pondělí
pro veřejnost otevřeno od 8.00 do 17.00
22. prosince
pro veřejnost otevřeno od 8.00 do 12.00
Úterý
23. prosince
úřad pro veřejnost zavřený
Středa
Ve svátky a o víkendu (24. 12., 25. 12., 26. 12., 27. 12., 2015) je úřad
zavřený
28. prosince
Pondělí
pro veřejnost otevřeno od 8.00 do 17.00
29. prosince
pro veřejnost otevřeno od 8.00 do 12.00
Úterý
30. prosince
úřad pro veřejnost zavřený
Středa
31. prosince
úřad pro veřejnost zavřený
Čtvrtek
Ve svátek 1. 1. 2016 (pátek) je úřad zavřený
Upozorňujeme občany, že finanční operace v roce 2015, je možné
učinit na pokladně (podatelna městského úřadu) nejpozději dne
29. 12. 2015 (úterý), a to nejpozději do 11.00 hodin!
Po celou, výše uvedenou dobu bude chod úřadu zajištěn omezeným
počtem zaměstnanců, a proto prosíme občany o trpělivost při vyřizování svých záležitostí.

Navrhnûte své kandidáty na
ocenûní za rok 2015
Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás, že můžete zasílat své návrhy na
udělení ocenění městem Hrádek nad Nisou za rok 2015. Ocenění může
být uděleno za výjimečné aktivity, které v roce 2015 přinesly prospěch
městu a jeho občanům v různých oblastech jejich života. Dalším oceněním je pak Sportovec roku 2015.
Návrhy mohou podávat občané i spolky či jiné právnické osoby na
Odboru dotací a kultury, případně v podatelně Městského úřadu
v Hrádku nad Nisou nebo elektronicky na e-mailovou adresu zahradkova@muhradek.cz. Termín odevzdání návrhů je 5. leden 2016 do
12 hodin.
Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta,
název právnické osoby nebo kolektivu, adresu bydliště nebo sídla navrhovaného kandidáta, obor činnosti, resp. oblast, v níž je udělení ceny
města kandidátu navrhováno, podrobné zdůvodnění nominace a identifikaci s kontaktem a podpisem navrhovatele.
Z kandidátů bude vybírat rada města.
Ocenění bude předáno při Společenském večeru 16. ledna 2016.

12. ãíslo,
prosinec 2015
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Nové prÛãelí DK Beseda

Promûna ‰koly v Louãné

Objekt DK Beseda je jednou ze zapsaných kulturních památek v Hrádku
nad Nisou. Město od loňského roku přistoupilo k postupné rekonstrukci.
Začalo střechou nad sálem, v letošním roce se mělo pokračovat střechou
nad restaurací. Jak se ale ukázalo při průzkumu stavu střechy, bude
potřeba začít rekonstrukcí krovu, která bude stát asi 2,5 mil. Kč.
Město získalo v letošním roce, stejně jako vloni, dotaci 200 tis. korun
od Ministerstva kultury na pokračování rekonstrukce střechy. Vzhledem
k neočekávaným nákladům na rekonstrukci krovu bylo vyjednáno použití této dotace na výměnu oken a opravu fasády průčelí domu kultury.
V prosinci už nová zelenkavá fasáda začala prosvítat skrze lešení. Vrátily se na ní římsy a bosáž fasády podle vzhledu na starých pohlednicích.
Nová okna jsou vyrobená z masívu, jsou špaletová a mají šedivou barvu.
V lednu budou ještě osazeny nové vstupní dveře.
V roce 2016 se počítá s rekonstrukcí krovu a následně výměnou střešní
krytiny za původní břidlici.

Budova školy v Loučné se dočkala návratu své krásy. V rámci projektu
snižování energetické náročnosti byla mimo jiné zateplena celá fasáda.
Stejně jako u školy v Doníně ale byly zachovány zdobné prvky. V roce,
kdy školní budova oslavila své 111. výročí od otevření, se z poslední
otlučené a nehezké školní budovy ve městě stává opět kráska. Děti v mateřské škole se navíc dočkají zcela nové zahrady.

Lanová pyramida uÏ slouÏí dûtem

Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát
9 x 2,5 cm (na ‰ífiku)
9 x 5 cm (na ‰ífiku)
A6 (ãtvrtstránkov˘, na v˘‰ku)
A5 (pÛlstránkov˘, na ‰ífiku)
A4 (celostránkov˘, na v˘‰ku)
reklamní reportáÏ

cena
121 Kã
363 Kã
605 Kã
1 210 Kã
2 420 Kã
cena dohodou

ceny jsou uvedeny vãetnû DPH

Každým rokem město
realizuje tzv. projekt
roku, kterým se vylepšuje
nějaký veřejný prostor.
Zpravidla s pomocí veřejnosti, z darů, případně
dotací a rozpočtu města.
V letošním roce byla pořízena nová lanová věž
do městského parku
v ulici Generála Svobody.
Město se snažilo získat
dotaci z Nadace ČEZ.
Neuspělo, a tak pomohl
rozpočet města. Točitá
skluzavka z původní
herní sestavy se stane
součástí stávající části
hřiště, na kterou se zatím
letos nedostalo.

Mûstu se podafiilo prodat jeden z pozemkÛ v prÛmyslové zónû
Od poloviny července do konce října probíhala veřejná soutěž na prodej
pozemků v průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou. Prodat se zatím podařilo jeden ze dvou pozemků, zhruba ohraničený státní hranicí, stávajícím areálem společnosti Drylock a původní silnicí do Žitavy a novou
silnicí do Polska. Druhá část průmyslové zóny, nabízená pod názvem
Nisa3Point, zatím zůstala neprodána. V této části prodávají pozemky
společně dva vlastníci: město Hrádek nad Nisou a Ing. Ouhrabka.
O prodanou část průmyslové zóny měly zájem dvě společnosti, které
také zaplatily požadovanou kauci. Nabídku ale nakonec podala jen
společnost VGP. Ta nabídla 750 Kč za m2 plochy. Při výměře pozemků
91 699 m2 je tedy celková nabídková cena 68 774 250 Kč. Společnost
VGP plánuje rozšířit výrobní prostory společnosti Drylock a je pravděpodobné, že část plochy nabídne pro výstavbu developerské haly dalšímu zájemci. Smlouva o prodeji pozemků by měla být podepsána do
Vánoc.
V případě průmyslové zóny Nisa3Point potenciální zájemci vznesli
připomínky k podmínkám výběrového řízení. Hlavním důvodem pro nepodání nabídek byla nutnost zpracování studie vlivu na životní prostředí
vzhledem k blízkosti obytné zástavby a zároveň požadavek na zaplacení
celé kupní ceny najednou. Podmínky výběrového řízení budou upraveny

tak, aby byly k potenciálním zájemcům vstřícnější, a v roce 2016 bude tato
část průmyslové zóny nabídnuta znovu k prodeji.
Městu tedy v příštím roce na účtu přibude 68,774 mil. Kč. Po odečtení
4% daně z převodu nemovitosti zhruba 66 mil. Kč. „Rozhodně se nechystáme peníze hned utratit jen proto, že je budeme mít. Peníze budou
postupně investovány na místech, která to dlouhodobě potřebují, a navíc je málo pravděpodobné, že se na jejich realizaci podaří získat nějaké
dotace. Patří mezi ně sokolovna s přistavěnými šatnami, která nutně
potřebuje opravu. Město vlastní Schubertovu vilu, u které nyní probíhá
zápis na seznam kulturních památek a která potřebuje opravit minimálně střechu. Je potřeba pokračovat v investování do kulturního domu
Beseda. Máme připravené různé projekty na rozšíření chodníků, opravy
komunikací, na rozvoj kanalizační soustavy ve městě. Čeká nás příprava
a realizace investičních záměrů v zakoupeném areálu Bekon. Akcí, které
dlouhodobě čekají, až na ně bude město mít z daňových příjmů, je
hodně. Budu proto navrhovat, aby se peníze investovaly opravdu uvážlivě a postupně. A aby se část peněz uložila tak, aby byly zhodnocovány
lépe než na běžném účtu města. Na druhou stranu budeme při uložení
peněz opatrní, nevěříme žádným perpetuum mobile na zázračné zhodnocování peněz,“ vysvětluje starosta města Josef Horinka.
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Rozvrh hodin kluzi‰tû v Hrádku nad Nisou
Provozní doba 1. 12. 2015–28. 2. 2016

Středa: 14.00–15.30, 15.30–17.00
Čtvrtek: 14.00–15.30, 15.30–17.00
Pátek: 14.00–15.30, 15.30–17.00
Sobota: 10.00–12.00, 14.00–15.30, 15.30–17.00
Neděle: 14.00–15.30, 15.30–17.00

Vstupné na veřejné bruslení:
Děti, mládež (do 15 let) zdarma
Mládež od 15ti do 18 let 30 Kč/90min
Dospělí 50 Kč/90 minut
K veřejnému bruslení je šatna a sociální zařízení zdarma.

Nebruslí se 24. a 25. 12. Omezeně dne 31. 12. 2015 a 1. 1. 2016.

Bloky bruslení pro veřejnost:
Pondělí: 15.30–17.00, 17.30–19.00
Úterý: 14.00–15.30, 15.30–17.00

Celodenní akce: Akce Orla a DDM Drak 30. 1. 2016
Hokejový turnaj rekreačních hokejových mužstev pořádaný firmou
North Point, s. r. o „O pohár starosty“ dne 27. 2. 2016.

Druh˘ Ïivot dûtské knihy
V době Adventu a Vánoc se víc, než kdy jindy, zabýváme myšlenkou pomoci potřebným. V tomto čase obvykle vrcholí nejrůznější charitativní
projekty a masivním kampaním jejich organizátorů se jen těžko uniká. Je
pravdou, že v tomto čase jsme víc ochotní otevřít svá srdce a často také
peněženky. A je to dobře. Lidí, kteří pomoc potřebují, je stále víc.
Některé z projektů nejsou tak velkolepé, moc se o nich neví a přitom
jsou zajímavé jak pro dárce, tak pro ty, kterým pomáhají. Jako například
„Druhý život dětské knihy“.
Organizuje ho seniorský klub SENSEN (senzační senioři) Nadace
Konto bariéry a jeho cílem je umožnit dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí vlastnit knihu a získat k ní pozitivní vztah. Zapojit se
může každý a to jednoduše tím, že věnuje nové či zachovalé dětské
knihy. Organizátoři je poté darují dětem ze sociálně znevýhodněných
rodin a institucím, které s těmito rodinami pracují, jako je Český červený
kříž, dětské domovy, Centra pro matky s dětmi v nouzi a podobně.
V Liberci se k celorepublikovému projektu připojilo komunitní středisko
Kontakt. Od ledna 2015 do konce října zde vybrali přes 500 knížek. Zájem je o všechny knihy pro děti do 15 let a je jedno, zda jsou to pohádky,
romány, encyklopedie či atlasy.
Pokud byste chtěli tento projekt podpořit, nemusíte do Liberce. Knihy
můžete donést do Dětského klubu Kocourek v Hrádku nad Nisou,
v ul. 1. máje, nedaleko bývalého kina. Až do Vánoc každý všední den
od 9 do 12 hodin a od 15 do 18 hodin. Vybrané knihy potom Kocourek
odveze najednou.
Mottem projektu je citát Johna Ruskina „Knihy jsou pro lidi tím, čím
jsou pro ptáky křídla“. Třeba i ve vaší knihovně máte knihy, kterým vaše
děti odrostly a mohly by se stát křídly pro někoho, kdo si je nemůže dovolit. Můžete tak přispět k podpoře čtení a kultivaci dětí, které mají svůj
start do života o mnoho těžší než naše děti.

Dûtsk˘ Klub Kocourek se
pfiedstavuje
V ulici 1. máje, nedaleko bývalého kina, je od listopadu otevřený Dětský
Klub Kocourek. Své služby nabízí nejen dětem, ale především vytíženým
rodičům, kteří nemají po ruce babičky či jinou možnost hlídání.
Kocourek sídlí v nově zrekonstruovaném objektu. Pro děti je zde k dispozici vybavená herna a proškolený personál, který na ně dohlíží.
Otevřeno je každý všední den až do 18 hodin. Dopoledne je určené
především maminkám s malými dětmi, které se zde schází, aby si třeba
společně popovídaly u kafíčka nebo čaje, zatímco jejich děti si hrají se
svými vrstevníky. Tři dny v týdnu zde probíhá organizovaný program –
cvičení s batolaty, dětská jóga apod.
Odpoledne je potom herna otevřená všem dětem, které mohou přijít
i bez doprovodu. Školáci, kteří už například nemají nárok na státní družinu, tak mohou až do šesti večer zůstat v klubu, kde jsou pod dohledem
a především ve společnosti jiných dětí. Kocourek nabízí také službu
„Vyzvedávání dětí“, kdy děti vyzvedne za státní školky či družiny a doprovodí do klubu, kde mohou zůstat až do příchodu rodičů. Děti se mohou zapojit do některého z kroužků, napsat si úkoly, nebo si prostě jen
tak pohrát. Herna disponuje hračkami a vybavením pro děti všech věkových skupin. Vstupné do herny je 40 Kč a je jedno, jestli se děti zdrží
hodinu nebo tři. Chodit můžou pravidelně i nárazově.
Oblíbenou novinkou je možnost pronajmout si hernu za účelem uspořádání dětských narozeninových oslav, s jejichž organizací rádi pomůžeme.
Kocourek už třetím rokem pořádá příměstské tábory, výlety pro děti
a jiné akce. Nový prostor v blízkosti centra města je tak další metou,
které Klub dosáhl ve snaze nabídnout hrádeckým rodičům kvalitní a profesionální služby v oblasti volnočasových aktivit pro děti.
Na Kocourka se můžete spolehnout! Přijďte se podívat a přesvědčte se…

Devadesátiny Z· T. G. Masaryka
V roce 1925 byla v Hrádku nad Nisou otevřena budova nové české školy.
Za dobu její existence jí prošlo několik generací žáků i učitelů. Někteří ve
škole prožili celý svůj pracovní život, každý všední den vyjma prázdnin,
předstupovali před žáky. Jiní kantoři pobyli jen krátce. Ale každý zanechal ve škole svou stopu.

Při devadesátých narozeninách se současní i bývalí učitelé a žáci sešli,
aby společně zavzpomínali. A to doslova: kdo z učitelů toho slavnostního 16. listopadu odpoledne ve školní jídelně byl, byl vyzván, aby
přispěl do vyprávění tím, co mu nejvíce utkvělo v hlavě.
Ještě před setkáním ve školní jídelně byla slavnostně předána do užívání nová učebna fyziky. Je v ní nejen nový nábytek pořízený z rozpočtu
školy, ale také nové pomůcky v hodnotě 200 tisíc korun, pořízené z daru
Nadace ČEZ.
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Dvû hrádecká divadelní jubilea
35. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů Hrádecký divadelní podzim je za námi. Byl výjimečný, už jen tím, že hrádecký divadelní soubor Vojan letos slavil své sedmdesátiny. K výročí si na přehlídce
nadělil dvě hry – O dva míň, kde hráli prim muži, a v sobotu večer
komedii Královny, kde se představila ženská část souboru. Netradiční
bylo i uvedení loutkové pohádky v Bráně Trojzemí. A výjimečná byla
i změna programu, doslova na poslední chvíli. Protože soubor z Lomnice nemohl pro nemoc odehrát sobotní pohádku, pomohli rychlým záskokem ze dne na den členové Mladé Haluze Vojanu z Desné. Se svou
Zubařskou story pobavili dětské diváky, ale zaujali i porotu. Zpracováním
scény a kostýmů zase překvapil soubor z Lomnice na Popelkou, který
v sobotu odpoledne sehrál hru Lhář. Letos byl divadelní podzim i divácky úspěšný, do hlediště zavítalo o 60 diváků více než v loňském roce.
A nezřídka to byli lidé přijíždějící z širšího regionu, čímž naplnil Hrádecký
divadelní podzim pověst přehlídky, překračující hranice města nejen
díky účasti hostujících souborů.

Poděkování sponzorům a partnerům
Město Hrádek nad Nisou, Liberecký kraj, Vulkan medical, IBR Consulting, s. r. o., Česká spořitelna, a. s., Jan Sladký, Josef Horinka, Pavel Farský, DDM Drak Hrádek nad Nisou, Radio Contact Liberec.

Ocenění poroty – 35. Hrádecký divadelní podzim
Udělené ceny:
Lukáši Krupkovi – cena za herecký výkon v inscenaci O dva míň
Janu Sladkému – cena za herecký výkon v inscenaci O dva míň
Vlaďce Koďouskové – za dramaturgii inscenace Zubatá story
Petru Sádkovi – za herecký výkon v inscenaci Lhář
Petru Štěpánovi – za herecký výkon v inscenaci Lhář
Udělená čestná uznání
Divadelnímu souboru Vojan Desná Mladá haluz – za herecké výkony
v inscenaci Zubatá story
Gabriele Krčkové – za kostýmy v inscenaci Lhář
Vladimíře Duštové – za kostýmy v inscenaci Lhář
Naděždě Vejnarové – za kostýmy v inscenaci Lhář
Olze Rezkové – za herecký výkon v inscenaci Lhář
Divadelnímu souboru J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou – za inscenaci Lhář
Divadelnímu souboru Vojan Hrádek nad Nisou – za herecké výkony
v inscenaci Královny
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Zvyky a tradice Trojzemí – advent a pfiíprava
na Vánoce, ãást druhá
Milí přátelé, naše cesta prostorem a časem nás přivedla k úžasnému
období adventu a příprav na vánoční svátky. Období, kdy zdobíme své
domovy, připravujeme dárky pro naše nejbližší a přátele a zprostředkováváme našim dětem zvyky a tradice našich předků. Málokteré období
v běžném roce je opředeno tolika pověrami, zvyky a tradicemi jako
jsou právě Vánoce. Většina z nich byla spojena s úrodou a zdravím rodiny
a dobytka.
Vánoce jsou jedny z hlavních svátků v roce, které slaví mnohé národy. V křesťanské tradici jsou oslavou narození Ježíše Krista. Spolu
s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům, slaví se od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. Vědci se
shodují v tom, že kořeny dnešních Vánoc je třeba hledat již v pohanských oslavách zimního slunovratu. Liturgický svátek Narození Páně
(25. prosinec) je poměrně pozdní. Zdá se, že zhruba prvních 300 let
křesťané neslavili narození Ježíšovo zvláštním svátkem... Datum
25. prosinec je zaznamenáno poprvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. století. V Česku je však za vrchol
Vánoc považován Štědrý den, 24. prosinec, coby předvečer samotné
slavnosti, do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům předchází. Možná jste také slyšeli o malém (končí na svátek Tří
králů 6. 1.) a velkém (končí na Hromnice 2. února) vánočním okruhu,
je užíván jako vymezení doby, do kdy naše domácnosti zdobí vánoční
dekorace a připomínají nám tak zvěst Vánoc. Původ slova Vánoce je
vysvětlován dvěma způsoby. Podle jazykovědců pochází z němčiny.
Jeho původní název byl „svatá noc“. Staré německé slovo Weihnachten si naši předkové počeštili zajímavým způsobem: první část (vá–)
převzali beze změny a druhou počeštili (weihen = zasvětit, nachten =
stmívat se, Nacht = noc). Druhá teorie vychází z toho, že naši předkové
slavívali slunovrat od 21. prosince do Nového roku – tedy 12 svátečních dnů – to byly kdysi symboly 12 příštích měsíců. Svátkům zimního
slunovratu se říkalo „čas o 12 nocích“, později „dvanáctnoce“, „dvánnoce“ a nakonec „vánoce“.
Vánoční stromek
Tradice, bez které si nedokážeme vánoce představit – zdobení vánočního stromečku – má svůj původ u našich severních sousedů v Německu –
jednu z nejstarších dochovaných zpráv o ozdobeném stromku v místnosti můžeme nalézt v brémské cechovní kronice z roku 1570. Zprvu
se vyskytoval v řemeslnických a cechovních domech, později (polovina
17. století) se začal objevovat i v soukromých obydlích. Za hranice Německa se obyčej rozšířil v devatenáctém století, přičemž se ujímá spíše
ve městech a až později na venkově. V českých zemích nemá strojení
vánočního stromečku až tak dlouhou tradici – úplně poprvé jej prý
o Vánocích roku 1812 postavil a nazdobil režisér a ředitel pražského
Stavovského divadla Jan Karl Liebich v libeňském zámečku Šilboch jako
vánoční překvapení pro své přátele. Zvyk se ovšem začal více prosazovat
až ve 40. letech devatenáctého století, a to především v rodinách bohatých pražských měšťanů. Na vánočních trzích se také začaly objevovat
umělé stromečky vyřezávané z tenkých prkének či kartonu, které byly
dovážené z Německa. Tyto stromečky se však nesetkaly s přílišným
zájmem. Více se ujaly živé stromečky – smrčky, jedličky nebo májky
ozdobené ovocem, rozinkami, mandlemi, perníkem a jiným sladkým pečivem. První svíčky se na vánočním stromku v Čechách rozsvítily roku
1860. Do obydlí na českém venkově pronikaly zdobené vánoční stromečky pomaleji než ve městech – v mnohých domácnostech bývala až
do první světové války o Vánocích jen ozdobená smrková nebo jedlová
větev.
Dárečky
Vánoční „nadělování dárků“ má svůj prapůvod v příběhu o narození
Ježíška. Dárky však v různých zemích nosí rozličné postavy, které mnohdy
nemají nic společného s naším Ježíškem. Santa Claus, se sobím spřežením, je původní v Anglii a USA a nosí dárky i v Irsku a v některých asijských
zemích. V Holandsku a Belgii nosí dárky Sinterklaas a to už 5. prosince.
V Norsku chodí skřítek Misen a ve Švédsku přihrblý trpasličí dědeček Jultombe. Father Christmas chodí v Anglii a v anglofonní Africe a dárky nosí
25. 12. Otec Pére Noel má na starosti Francii a francouzsky hovořící země

Afriky a Papá Noel zase Španělsko a většinu latinskoamerických zemí.
V Italii nosí dárky 25. 12. Babbo Natale a 6. 1. čarodějnice Befana, která
sestupuje komínem. Děda Mráz má tuto úlohu v Rusku a na Ukrajině,
ale až 6. 1., a na Zakarpatské Ukrajině a v Srbsku chodí i Svjatoj Nikolaj.
Naproti tomu v Bulharsku děda Koleda a v Chorvatsku nosí dárky jak
vánoční děda Božičnjak, tak v katolické části Jezus. V Chorvatsku také
podle starého zvyku dávají na Štědrý den mládenci svým vyvoleným
ozdobené jablko. V Itálii nosí dárky 25. 12. Babbo Natale a 6. 1. čarodějnice Befana, která sestupuje komínem. Na přelomu 24. a 25. prosince
obdarovává polské děti i dospělé Dzieciątko (Ježíšek), Aniołek (Andílek)
a ve Velkopolsku Gwiazdor (Hvězda). A u německých sousedů naděluje
dárky Christkind a zejména v severních oblastech Weihnachtsmann,
který má dlouhý plášť s kapucí a zrzavé vlasy i vousy a cestuje na divokém větru.
Betlém
Tradice vánočních betlémů vychází z události, kdy v roce 1223 Svatý
František z Assisi v italské Umbrii se svými přáteli přivedli do jeskyně,
kterou přeměnili na kapli, živého osla i vola a zinscenovali betlém,
v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši. V Praze byl pak
první betlém postaven pravděpodobně v roce 1560 v dominikánském
kostele sv. Klimenta. Jak vypadal, nikdo přesně neví. Předpokládá se,
že byl napodobeninou betlémské jeskyně s jesličkami, kde se Ježíšek
narodil. Podle tohoto vzoru se jesličky začaly šířit do dalších kostelů
a klášterů. Ke konci 18. století, v době osvícenství, jesličky opustily
kostely a ujaly se na vesnicích i ve městech mezi prostým lidem. K základním figurkám – Ježíškovi v jeslích, Marii, Josefovi, volu, pastýřům
se stády a třem mudrcům – si lidé přidávali i další postavy ze svého
nejbližšího okolí. Postavy byly zasazeny do mnohdy fantastické krajiny.
Materiály, z nichž se betlémy stavěly, byly rozmanité. Betlémy byly papírové, ručně malované, vyřezávané ze dřeva nebo modelované
z různých tvárných hmot. I v betlémářství se vytvořily v průběhu
staletí četné krajové rozdíly, jak v pojetí, tak i v materiálu. Nejvíce se
v Čechách stavěly v okolí Králíků na Královéhradecku, v Orlických
horách, Jeseníkách a Krkonoších. Zvyk stavět betlémy patřil dříve k nejrozšířenějšímu vánočnímu zvyku. Betlém byl symbolem Vánoc, který
byl v 19. století postupně vytlačován vánočním stromkem, který se
nakonec stal novým symbolem Vánoc.
Světlo z Betléma
Myšlenka šířit Betlémské světlo vznikla v roce 1986 v Rakousku v Linci,
kdy pracovníci rozhlasu chtěli podpořit sbírku pro slepé. V Česku se
tento novodobý vánoční zvyk drží od prosince 1989, tehdy poprvé
přivezli skauti světlo k soše sv. Václava v Praze. Samotná tradice
Betlémského světla je stará asi 900 let. Římský papež Urban II. vyzval
v 11. století evropské rytíře k výpravě do Palestiny, aby vysvobodili Betlém.
Rytíři si připevňovali na oděv červené kříže, podle kterých byli pojmenováni křižáci. Na jednu z křižáckých výprav se dali najmout i mladíci
z Florencie. Jeden z nich se zapřísahal, že pokud se vrátí, donese domů
plamínek ohně z betlémské baziliky. Po třech letech se těsně před
Vánocemi vrátili do Florencie vyzáblí, špinaví a otrhaní mladíci. V čele
kráčel jeden s rozsvícenou svící. Florenťané v nich jen stěží poznali své
syny. Všichni přísahali, že plamínek přivezli až z Betléma. Mladík ho
vezl po souši, po moři, v čase i nečase, jak slíbil. Plamínek zažehnutý
v místě narození Ježíše Krista a nazvaný Světlo přátelství putuje ve
speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud se
předává do 25 zemí světa. Betlémské světlo jako každý rok přivezou
skauti. Obřady předávání světla probíhají zpravidla poslední sobotu
před Vánocemi.
Štědrý den
Nikdy jindy se v českých domácnostech nepraktikuje tolik rituálů,
jako právě na Štědrý den a večer. Již od rána se dodržovaly tradice,
které měly vliv na to, jaký bude příští rok. Kdo vstal za rozbřesku
a umyl se vodou ze studny nebo z potoka, byl po celý další rok zdráv.
Dětem se dalo cukroví, aby byly sladké (hodné). Hospodyně ráno začala vařit polévku „štědrovačku“, do které dala vše, co v chalupě bylo.
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To proto, aby v domě byl vždy dostatek jídla. Slepicím se ráno na
Štědrý den nasypalo zrní s mákem, aby v dalším roce dobře nesly.
Hospodář zajel s dvouročkem (dvouletý kůň) do lesa pro dříví, aby prý
koník jezdil jako oheň. Mládež zhotovila slaměného panáka, kterému
se říkalo „brusař“ a podstrčila ho některému ze sousedů do domu. Ten
se ho snažil co nejdříve zbavit, brusař totiž způsoboval srážení vánočkového těsta. Hospodyně pečlivě hlídala, aby jí do těsta nespadl vlas,
to by znamenalo velké mrzutosti. Na Štědrý den se nesmělo chodit do
hospody ani hrát karty, nesmělo se nadávat a klít (ani při úleku). Hospodyně zadělaly těsto na chleby a vdolky. Kopistem (nástroj na mísení
těsta) pak pomazaly ovocné stromy, aby dobře rodily a rukama od
mouky pohladily plané stromky, aby začaly plodit. O Štědrém dni se
nesmělo prát, aby se nepřivolala do domu smůla. Čištění chlévů na
Štědrý den by zase přineslo kulhání dobytka. Pometlem se vyčistila pec
od popela a chlapci potom po pometlu přeběhli, aby se v noci nepočůrávali. Dopis milovanému, napsaný na Štědrý den, znamenal
budoucí rozchod. Odpoledne se začal zdobit vánoční stromeček. Hospodář před večeří obalil ovocné stromy slámou a zatřepal s nimi, aby
se včas probudily ze zimního spánku. Věděli jste, že přes den nesmíte
zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si vynesli
štěstí. Na Štědrý den ráno, hned po probuzení, bychom si měli namazat skráně medem. To nám zajistí oblibu u ostatních v celém následujícím roce. A roční předpověď počasí můžeme vyčíst z cibule tak, že
naloupeme dvanáct sukének, dáme je do řady vedle sebe a do každé
nasypeme trochu soli. Jednotlivé sukénky znamenají měsíce v následujícím roce. Když se sůl na některé do rána rozpustí, bude v tom
měsíci pršet. Ve které sukénce zvlhne, ten bude srážkově průměrný. No
a sucho bude v těch měsících, kde většina soli zůstane. Vánočka – do
těsta na vánočku přidáme jednu kuličku hrachu. Vánočka se rozkrajuje
až na Nový rok. Ten, kdo ve svém krajíci vánočky hrášek najde, bude
mít celý rok štěstí a úspěch. Při klepání hrníčků můžete odhadovat svůj
osud. Pod hrnečky se umístí určité předměty, které symbolizují událost
v příštím roce. Po zamíchání si každý postupně volí hrnek. Výkladů je
několik, nejčastější vypadá takto: hlína – smrt, prsten – sňatek, chléb –
dostatek jídla, růženec – celibát, peníz – bohatství, obrázek dítěte –
narození dítěte, prázdný hrníček – bída a hlad.
Štědrý den a vdavekchtivá děvčata
Třesení stromkem – třesu třesu bez, ozvi se mi pes, kde můj milý dnes!
To recitovalo děvče, když vyběhlo po večeři na zahradu, zatřáslo stromkem a odkud se ozval první pes, odtud měl přijít slečně ženich. Tedy
buďto přímo z toho domu, či alespoň z toho směru. Házení střevíce – na
Štědrý den hází svobodné dívky střevícem přes hlavu, aby zjistily, zda
bude v příštím roce svatba. Jestliže dopadne střevíc patou ke dveřím,
zůstane i nadále doma. Pokud ale bota zamíří špičkou ven, čekají dotyčnou vdavky a odchod od rodičů. Barborka – pokud rozkvetla větvička
třešně utržená na Barborku právě na Štědrý den, tak bude do roka
svatba. Jablko a sirky – svobodná dívka zapíchne do jablka tři zápalky.
Každá z nich musí symbolizovat jednoho nápadníka. Všechny zápalky
současně zapálí. Ta, která hoří nejdéle, představuje toho, za něhož se
dívka vdá. Klepání na kurník – svobodná dívka klepe střevícem na kurník. Ozve-li se slepice, dívka zůstane svobodná. Pokud se ale objeví
kohout, brzy se vdá. Patky od vánoček – která dívka sebere o Vánocích
devět patek od vánoček, do roka se vdá. Vytahování polínka – dívka
vytáhne z pece hořící polínko a podle jeho podoby odhaduje podobu
svého budoucího mládence. Když je polínko rovné, bude nápadník
krásný, sličný. Křivé a sukovité polínko znamená kulhavého nebo hrbatého. Silné polínko věstí tlustého a břichatého. Házení slupky jablka –
stejně jako házení střevíce, je tento zvyk pro nezadané. Delší slupku
z oloupaného jablka hodíme přes hlavu za sebe. Podle tvaru slupky se
odhaduje tvar písmene, který věstí jméno nápadníka.
Štědrovečerní večeře
Štědrovečerní večeře s sebou nese spoustu zvyků a přikázání. Při zmínce
o zlatém prasátku si v dnešní době snad každý vybaví malou holčičku
v jedné známé reklamě a její: „Ne, ne nemusím, já už ho vidím...“.
Jedná se o tradici, kdy se tvrdí, že pokud se vydržíte celý Štědrý den
postit, tak večer se vám pak zjeví zlaté prasátko, které vám zaručí
hojnost a dobrou úrodu na celý příští rok. A tak čekáme, zda se nám
podaří zahlédnout stín zlatého prasátka, jak běží po stěně či stropu
místnosti. K večeři se mohlo podle tradice zasednout, až když ponocný
zatroubil na pastýřský roh koledu nebo až když na nebi vyšla první
hvězda. Při samotné večeři by měl být počet strávníků vždy sudý,
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pokud není, dává se talíř navíc pro nečekaného hosta. Večeře se začínala a končila modlitbou, ve které se vzpomínalo na zemřelé členy
rodiny. Hospodyně nesměla vstát od stolu, jinak by jí neseděly slepice
na vejcích. Obsluhovala tedy děvčata. Když hospodyně připálila
vánočky, očekávalo se, že se bude o Vánocích stonat. Pod talíř se dávají rybí šupinky, které si pak každý dá do své peněženky a ty prý zajistí dostatek financí na celý příští rok. A také se nesmí zapomenout, že
se od svátečního stolu nesmí vstávat a odcházet až do skončení večeře.
Protože kdo to udělá, ten se už „příštích Vánoc nedožije“. Kdo si pod
štědrovečerním stolem bos šlápne na sekeru, toho nebudou bolet
nohy a celý rok zůstane zdráv a řetězem nebo provazem ovázané nohy
stolu ochraňují rodinu před zlými duchy a drží ji pohromadě. A pod
stůl nebo pod ubrus se dává seno, na připomenutí narození Ježíška
v jesličkách. Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero
pokrmů. Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu. Někde
vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé klasy. Při štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy z čočky a jáhel bohatství, drobná
mince pod talířem peníze. A kdo sní při štědrovečerní večeři kousek
okoralého chleba, toho se bude držet štěstí. Avšak ten, kdo rozlije víno,
toho čekají do roka křtiny. Česnek a med pojišťují zdraví, hrách dodává
sílu. Kdo nosí u sebe tři šupiny ze štědrovečerního kapra, toho se drží
peníze. Zbytky jídla byly zakopány do země, aby byla úrodná,
a hospodář dával po večeři dobytku a zvířatům vánočku. Asi všichni
známe skořápkové lodičky. Poetický zvyk, který upoutá (nejen) každé
dítě, je pouštění lodiček z ořechových skořápek. Několik vlašských ořechů se rozpůlí a do vyprázdněných polovin skořápek se připevní maličká svíčka – nejsnáze pomocí nakapaného vosku. Ořechová lodička se
zapálenou svíčkou se vypustí do větší nádoby s vodou. Její plavba
předznamenává životní dráhu toho, kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho
svítit, čeká majitele život dlouhý a šťastný. Jestliže se lodička pustí na
volnou vodu, dotyčný se vydá na cesty, drží-li se při břehu, zůstane
doma. Po štědrovečerní večeři si každý může rozkrojit jablko napříč,
tedy kolmo na stopku. Kdo ve svém jablku nalezne pěticípou „hvězdičku“ ze zdravých jadérek, může být spokojen. V příštím roce ho čeká
zdraví a štěstí. Pokud je jádřinec červavý, lze se nadít nemoci. A když
místo pěticípé hvězdičky jsou jadérka uspořádána do tvaru křížku,
hrozí nejhorší. Podobnou informaci jako jablka podle tradice ukrývají
i vlašské ořechy. Kdo ve čtyřech nalezne zdravá jádra, bude sám zdravý
celý rok.
Tři králové
Svátkem Tří králů končí malý vánoční okruh, velký končí na Hromnice
(2. února). Všichni asi známe příběh tří mudrců z východu, kteří vyčetli
z hvězd, že se mají poklonit novému židovskému králi. Proto následovali
zářící (betlémskou) hvězdu a putovali do Betléma za Ježíšem. Předali
mu zlato, kadidlo a myrhu. V evangeliu se nehovoří o tom, kolik jich bylo,
ani jak se jmenovali. Až později vznikla křesťanská legenda, která ustálila počet na tři a dala jim jména Caspar (Kašpar), Melichar a Baltazar.
Tři králové jsou mimo jiné patrony cestujících a poutníků. Koledníci
6. ledna píší na dveře našich příbytků písmena C + M + B. Tři známé
litery nejsou však začáteční písmena jmen králů: Kašpar + Melichar +
Baltazar. Je to sice starobylý, přece však pozdní výmysl. Tři litery jsou
zkratkou požehnání, které znamená Pán (řecky Kyrios) či Kristus (Christos) obydlí (latinsky mansionem) ať žehná (benedicet). Tato zkratka
znamená Pán žehnej tomuto domu. Dříve bývalo zvykem na Tři krále
odstrojovat vánoční stromeček. Místnosti v domech se dříve příliš nevytápěly, proto také stromky déle vydržely. Stromkem, který se rozsekal, se
zatopilo v kamnech, a na nich se uvařila slavnostní káva. V předcházející
večer, 5. ledna, bývalo v rodinách zvykem zapalovat dlouhé svíce. Sledovalo se, komu dříve zhasla – ten měl jako první zemřít. Z anglosaského
prostředí pochází zvyk „tříkrálového koláče“, kdy hospodyně zapeče do
koláče minci a na toho, kdo jí nalezne, čeká v příštím roce bohatství. Pranostiky: Na Tři krále – zima stále. Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se
hodně bramborů. Na Tři krále o hodinu dále. Třpytí-li se hvězdy tu noc
před Třemi králi, rodí se hojně bílí beránci.
Pro kouzlo Vánoc nezapomeňte dát na stromek alespoň jednu ozdobu
po vašich předcích. Přeji Vám zdárné zvládnutí všech rituálů ranních,
denních i večerních. Požehnané Vánoce, přátelé zvyků tradičních a přání
nevyřčených…
Gloria in excelsis Deo – pacem hobilatis et in terra
Sláva na výsostech Bohu – pokoj lidem dobré vůle na zemi
Hedvika Zimmermannová
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Pozvánka k sousedÛm
Prosinec – to jsou Vánoce… A Vánoce jsou časem rozjímání a setkávání.
Neodmyslitelně k nim patří půlnoční mše a také Rybova mše v nejrůznějších provedeních. Věřím, že si tyto tradiční akce užijete se svými
blízkými „u nás doma“ – v Hrádku. V pozvánce k sousedům se o nich
proto nezmiňuji a z bohaté nabídky kulturních akcí v našem okolí vybírám jiné, které určitě stojí za navštívení. Dejte vale vánočnímu shonu
a užijte si krásný adventní čas! Přeji vám příjemné prožití vánočních
svátků a úspěšný vstup do nového roku!

Potulná kuchafika dorazila
do Hrádku
Kuchařka Eva, která si říká Taková, přijela na konci listopadu do Hrádku,
aby představila svou knihu Kuchyně: dětem vstup povolen. Na setkání
dorazilo i hodně dětí, takže se mluvilo jen krátce. Po krátkém seznámení
dostal každý úkol a začala příprava 5 druhů pomazánek. Rychle, chutně
a zdravě, se zapojením celé rodiny, včetně tatínků a dětí.

22. prosinec – Spiritual kvintet – Lidové sady Liberec
Nejstarší česká folková skupina slaví letos neuvěřitelných 55 let od založení!
22. prosinec – 3. Adventní večerní prohlídka ZOO Liberec
Nejsvátečnější z Adventních prohlídek! Vánoční světýlka v zahradě,
komentovaná krmení, otevřené pavilony a Betlém. Společné zpívání, čaj
či svařené víno… každý návštěvník obdrží malý dárek a bude moci shlédnout humorné loutkové představení Karmen.
1. leden – Novoroční výstup na Ještěd
Tradice novoročních výstupů na Ještěd trvá již přes 40 let. Letos se můžete přidat i vy!
Start je v Horním Hanychově na konečné tramvaje MHD a účastníci se
pravidelně scházejí nejpozději v půl deváté ráno. Odměnou za výšlap vám
bude kovový odznak, speciální pamětní list a příležitostné razítko KČT.
A kam ještě za Vánoční atmosférou?
Muzeum betlémů v Kryštofově údolí
K vidění je zde více než dvacet zajímavých betlémů. Například část mechanického tyrolského betlému Franze Pohla, či reklamní „cikorkový“
betlém z počátku minulého století. V půdních prostorách potom najdete
výstavu vánočních artefaktů, starých hraček a historie obce.
A nemůžete minout unikátní venkovní betlém z dílny výtvarníka Josefa
Jíry. Když přijedete po setmění, uvidíte ho krásně nasvícený.
Vánoce v barvách duhy aneb Vánoce bez koulí – Muzeum skla
a bižuterie v Jablonci n. N.
Muzeum spravuje dnes největší veřejnou sbírku skleněných vánočních
ozdob na světě, která čítá více než patnáct tisíc předmětů. Každým
rokem před Vánoci jejich část vystavuje na tematické výstavě. Letos je
k vidění kolekce několika set pestrobarevných luxusních skleněných
špiček, raket, oliv, zvonků, srdcí či hvězd. Zcela záměrně zde neuvidíte
vánoční koule, které byly v celé své rozmanitosti představeny již v minulých letech.
Vánoce na Dlaskově statku – Dolánky u Turnova
Výstava ukazuje přípravu i vlastní oslavy vánočních svátků v selské usedlosti. Zatímco ve světnici v patře probíhají dračky a přástky, spojené
s adventními dny, přízemí Dlaskova statku ovládá sváteční atmosféra
oslavy Štědrého dne. Expozici doplňuje božíhodový stůl ve výměnku,
připomínající tradici tzv. „obžérné neděle“, kterou si naši předci vynahrazovali štědrovečerní postní stůl.

Vánoãní posezení
s Peãovatelskou sluÏbou
Dne 2. prosince se konalo vánoční posezení seniorů v Klubu důchodců,
které pořádala Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou.
V Klubu důchodců bylo pečovatelkami připraveno malé pohoštění.
Vánoční atmosféru nám koledami jako každoročně naladily děti z Mateřské školy Loučná. Pro seniory přinesly i malé dárečky. Krásné Vánoce
přišel seniorům také popřát místostarosta Pavel Farský. O zábavu se postaral kouzelník a iluzionista Pavel Kožíšek, který kromě zábavných kouzel
vyprávěl seniorům své zážitky z kouzelnického života. Kulturní vystoupení se všem velmi líbilo, všichni jsme se upřímně pobavili a zasmáli.
Takže se těšíme na další společné akce, které přispějí k pohodě a dobré
náladě.
Mgr. Šárka Jeníčková,
ředitelka PS

polečenská
rubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsící listopadu 2015
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

80 let
81 let
85 let
87 let
88 let
92 let
95 let

Jaromír Hauser
Jiřina Maryšková
Božena Maděrová
Marie Čihulová
Vlasta Řežabová, Alžběta Zemanová
Anna Janoušková
Jan Beneš
Marie Zimová, matrikářka

12. ãíslo,
prosinec 2015

Hrádeãtí na turnaji ve
vybíjené uspûli
Otevřený turnaj ve vybíjené pro žactvo a dorost se konal v sobotu
28. 11. 2015 v tělocvičně ZŠ Doksy.
Turnaje se zúčastnilo i 18 žáků ze „Cvičení Lída“. Soupeřili proti
TJ Žandov, SK Doksy a TJ Harcov za celkové účasti 95 dětí. Družstva
byla rozdělena do pěti kategorií podle ročníku narození.
Hrálo se systémem každý s každým po dobu maximálně osmi minut
a počítal se počet vybitých životů.
Po ukončení turnaje proběhlo vyhlášení výsledků, při němž všichni
soutěžící obdrželi sladkou odměnu a každé družstvo diplom a cenu.
Hrádecké družstvo mladších žáků ve složení Jana Tomčíková, Barbora
Vodrážková, Sandra Doležalová, Jakub Vích a Jakub Wierzba vybojovalo
1. místo. Druhé skončilo družstvo Petra Feixe, Matěje Čemuse, Matěje
Uriče, Natálie Lancové a Dominiky Dusové.
Starší žáky reprezentovali Radovan Kryštůfek, Tomáš Křenek, Stanislav
a Rostislav Patočkovi, Kamil Tang a Míra Janeček a svoji kategorii dokázali vyhrát.
Lída Robová

Zpráva z jachetního oddílu
Jachetní oddíl má v Hrádku nad Nisou dlouholetou tradici. Na Kristýně
má svou loděnici, která ve svém věku volá po postupné rekonstrukci.
Podepsala se na ní i povodeň v roce 2010. V nedávné době se proto
řešila statika objektu, opravovala se terasa, střecha. Nyní bylo opraveno
čelo loděnice a okapy a svody. Díky příspěvku města Hrádek nad Nisou
ve výši 10 000 korun byla vyměněna první tři okna z klubovny na terasu.
V dalších letech bude potřeba vyměnit i zbylá okna a také omítky, podlahy a sociální zařízení, které dosluhuje.
Jachetní oddíl stále drží tradici jachetních závodů. Jen se z jarního
termínu přesunuly na podzim a také název se změnil z Jarního trojúhelníku na Memoriál Josefa Jurka. Nyní se snaží vzbudit zájem o sport
u dětí. Zatím jde hlavně o vnoučata členů oddílu, která se učí na plachetnicích v třídě Optimist. Na léto příštího roku oddíl chystá akci pro
rodiče a děti.
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Stolní tenis na vzestupu
Oddíl stolního tenisu zaznamenal v posledních měsících několika změn
a sportovních úspěchů, hlavně v žákovských kategoriích. První novinkou
je nové vybavení z darů a dotací v hodnotě 27 000 korun, za něž děkujeme Libereckému kraji, městu Hrádek nad Nisou a panu Prouzovi st.
Dále se náš oddíl ekonomicky a organizačně osamostatní. K 1. 1. 2016 se
tak změní i název na
TTC Hrádek nad Nisou.
Uspořádali jsme
dva turnaje, kdy
hlavně ten pro starší
žáky a juniory byl
obsazen na reprezentační úrovni hráči
ze Spolkové republiky Německo a kvalita stolního tenisu
byla v našem kraji
zcela nevídaná.
Naši žáci se
účastní krajských
bodovacích turnajů
a sbírají medaile
a výborná umístění.
Vzhledem k podmínkám a konkurenci
jsou to zcela mimořádné výsledky:
Zuzana Sobotková 1x 2. místo
a 1x 3. místo, Lukáš
Laubr 12. místo z 65
hráčů a Tereza Martincová 6. místo ve
starších žácích. Dále hrajeme s dětmi soutěž dospělých v okresním přeboru a jsme na 7. místě. Našemu týmu dospělých schází 2 dobří hráči,
aby mohl pomýšlet na postup do krajského přeboru. Našim žákům
schází jeden trenér, který by pomohl panu trenéru Martinu Tacincovi,
pro kterého je 20 žáků opravdu na hranici možností. Hledáme tedy pomocnou ochotnou ruku. Licenci zařídíme!
Také bychom od Nového roku rádi uvítali hlavního sponzora z řad
místních firem – na provoz potřebujeme cca 35 000 Kč ročně, tak aby
stolní tenis zůstal sportem pro všechny děti s talentem.
V příštích dvou měsících nás čekají turnaje v SRN a v Jablonném v Podještědí. Poté budeme dohrávat okresní přebor a dva mezinárodní turnaje u nás v sokolovně. Také děti čeká překvapení v podobě trénování
s profesionálními hráči a trenéry z Extraligy, které nám bylo laskavě
nabídnuto panem manažerem Protivou. Přijedou hráči a trenéři z SKST
Liberec.
Za oddíl trenér Martin Tacinec ml.
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Tfii tipy pro jeÏí‰ka
Vstupenky na očekávaný film Lída Baarová
21. ledna má premiéru český film Lída Baarová. Hrádecké kino bude
u toho. Natočení osudů filmové hvězdy Lídy Baarové podle skutečného
příběhu opředeného legendami se zhostil Filip Renč.
V hlavních rolích uvidíte Táňu Pauhofovou, Gedeona Burkharda,
Karla Markovicse, Simonu Stašovou, Martina Hubu, Pavla Kříže, Kláru
Issovou, Annu Fialovou, Lenku Vlasákovou.
V loňském roce vzbudil zájem předvánočního prodeje voucherů na
představení Padesát odstínů šedi. Stejný model nabízíme letos pro film
Lída Baarová.
V infocentru na náměstí zakoupíte vouchery v hodnotě 120 Kč. Předprodej na film začne 5. ledna. Poté bude možné vouchery vyměnit za
vstupenky na představení podle vlastního výběru. Blízké tedy můžete
obdarovat voucherem na film Lída Baarová, na obdarovaných je výběr
termínu.
První z vás dostanou při nákupu voucheru malou pozornost.

Vstupenky na Hrádecké rockové léto 2016
Fanoušky nejen rockové hudby by mohly potěšit vstupenky na příští ročník Hrádeckého rockového léta. První jména již byla zveřejněna: Xindl X,
Krucipüsk, Gang Ala Basta, Drom. Brzy bude zveřejněna další várka
a do té doby držíme ceny vstupenek na zaváděcí úrovni. Pospěšte tedy
a nakupujte za nejvýhodnější cenu. Vstupenky jsou na e-vstupence a samozřejmě v hrádeckém informačním centru.
Kniha Příběhy rozhleden Českosaského Švýcarska
Nejnovější kniha Marka Řeháčka a Jana Pikouse je třetím pokračováním
knih o rozhlednách. A podle vyjádření autorů určitě ne posledním.
Chystají se ještě na České Středohoří, Český ráj a Krkonoše. Kniha opět
kombinuje fakta o rozhlednách s prožitky autorů při putování krajinou.
Právě tím je specifická a i proto je o ni mezi čtenáři zájem. Kniha je
i spolu s předchozími díly o Lužických a Jizerských horách k zakoupení
v hrádeckém informačním centru.

âerpací stanice 7 Station
v Hrádku nad Nisou hledá
do svého kolektivu
pracovníka na pozici venkovní
obsluhy ČS
Spolupráce je možná formou HPP i brigády.
Vhodné i pro důchodce.
Požadujeme spolehlivost, zodpovědnost
a pasivní znalost německého jazyka.
V případě zájmu nás kontaktujte
na telefonním čísle

733 628 321

12. ãíslo,
prosinec 2015
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