
V Lidické ulici byl otevfien 
poslední opravovan˘ most pfies Nisu
Necelé tři roky po srpnové povodni 
v roce 2010 byla v Hrádku nad Nisou
dokončena rekonstrukce posledního 
z poškozených mostů. Slavnostně byl
předán do užívání v pondělí 10. června.

Při rekonstrukci byl původní most
prakticky zcela rozebrán, zůstaly z něj
jen zděné opěry. Nový most je po-
dobný, má jen jedno pole. Od původ-
ního se liší mírně obloukovou mostov-
kou, díky čemuž umožní protékat vět-
šímu množství vody. Délka přemostění
je 11,5 metru. Stavbu prováděla firma
MPS Čepí, která v soutěži nabídla cenu
3,63 mil. Kč.

Od záfií se do Hrádku vrátí
umûlecká ‰kola

Několik let trvalo vyjednávání nynějšího starosty města Josefa Horinky s různými institucemi o otevření
základní umělecké školy. Trpělivost ale nakonec přinesla své ovoce. A i když školu bylo potřeba doslova
vybojovat, v září otevře hudební obor pro prvních třicet dětí. Zápis se přitom bude konat již v úterý
18. června.

Škola vznikne jako pobočka Základní umělecké školy v Liberci. „Děti nebudou muset dojíždět, což
je zvláště u těch nejmenších problém. A rodiče talentovaných dětí ušetří i na školném,“ říká starosta
města Josef Horinka. V Hrádku se zatím budou vyučovat hudební obory. Alespoň částečně se tím srov-
nají možnosti dětí v Hrádku a srovnatelně velkých městech, kde umělecké školy jsou. Základní umě-
lecká škola v Hrádku jako pobočka liberecké školy fungovala ještě v první polovině devadesátých let,
pak ale zanikla. V Chrastavě, ale třeba i v Novém Městě pod Smrkem, ale je.

A proč to nešlo dříve? Kraj má stanovený celkový počet míst v základních uměleckých školách. Ten
nelze měnit. Lze pouze někde ubrat a jinde přidat. „Až letos se podařilo vyjednat, že se část nevyužité
kapacity ZUŠ v Novém Městě přesune do Hrádku,“ vysvětluje Josef Horinka.

Detašované pracoviště liberecké ZUŠ vznikne v budově školy T. G. Masaryka. Na schůzce ředitelky
školy Mgr. Edity Poláčkové a ředitele ZUŠ Liberec Tomáše Kolafy došlo k vyjasnění podmínek, které je
potřeba pro pobočku zajistit. A také k dohodě na termínu zápisu. Ten se uskuteční v úterky 18. a 25.
června od 13 do 18 h v přístavbě školy T. G. Masaryka, vchod jako do školní jídelny. K zápisu mohou
přijít děti od 5 let věku. Výuka bude zahájena v prvním týdnu v září.  Vyučovat se bude hra na zobco-
vou flétnu, klavír a klarinet. Rodiče musejí počítat se školným ve výši 1 750 Kč za pololetí. Oproti
 komerčním hodinám je to ale značná úspora. Žáci mají jednu hodinu týdně výuky na hudební nástroj
a jednu hodinu hudební teorie.

Přednost dostanou mladší zájemci. Starší žáci mohou jednak dojíždět a hlavně mohou navštěvovat
souborovou, orchestrální a komorní hru, kterou nelze v pobočce realizovat.

Vít Štrupl

Rehabilitace 
roz‰ifiuje sluÏby

Hrádecké rehabilitační oddělení od 1. čer-
vence po dohodě s městem Hrádek nad 
Nisou rozšiřuje služby. Po tři dny v týdnu
bude na rehabilitaci pracovat druhá fyzio -
terapeutka. „To umožní zlepšit kvalitu
péče o pacienty. Hrádecké oddělení má
sice jen jednu tělocvičnu, ale druhý fyzio -
terapeut bude moci provádět elektroléčbu
a věnovat se objednávkám pacientů. Od-
padnou tím situace nepříjemné pro klienty
i pracovníka rehabilitace,“ říká MUDr. Jiří
Netušil.

Rozšířením služeb dojde i ke zkrácení
objednacích lhůt pacientů a možnosti 
cvičit s pacienty po úraze kratší dobu, ale
častěji, tak jak to jejich stav vyžaduje.

Komfort rehabilitace se ještě zvýší v pří-
padě dokončení polyfunkčního zdravot-
ního střediska plánovaného v objektu Azy -
lu. V něm jsou plánovány dvě tělocvičny
rehabilitačního oddělení.                 Vít Štrupl

V červnovém čísle:
— Stavba poldru v Oldřichově
— Nový úsek silnice
— Třetí benefiční koncert 
— Den dětí
— Sběr odpadu
— Kalendárium
— Příloha: Toulání časem…

Kopec Koitsche u Žitavy

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 prázdninového čísla je 22. 6. 2013. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 12. 7. 2013.
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Termíny schůzí rady města ve
druhém pololetí 2013

10. 7., 31. 7., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 
2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11.,

11. 12. 

Termíny zasedání zastupitelstva
města ve druhém pololetí 2013
28. 8., 25. 9., 23. 10., 20. 11., 18. 12.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
9. schůze rady města
9. schůze rady města v roce 2013, konaná dne 15. května, se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila postoupení žádosti o dotaci z grantového programu města

 Hrádek nad Nisou pro rok 2013 organizace Český rybářský svaz MO
 Hrádek nad Nisou do zastupitelstva města

— schválila poskytnutí příspěvku ve výši 30 000 Kč organizaci Klub horo-
lezců Hrádek nad Nisou na projekt Dokončení odkanalizování objektu
chaty, příspěvku ve výši 40 000 Kč organizaci Český svaz chovatelů na
projekt Výstavní klece pro drůbež a holuby, příspěvku ve výši 19 800 Kč
organizaci Jachetní oddíl Hrádek nad Nisou, o. s., na projekt Oprava
 střechy, neschválila poskytnutí finančního příspěvku organizaci Sbor
 jednoty bratrské v Chrastavě na projekt Výměna části oken klubovny
Centra dobrého času Bétel a neschválila poskytnutí příspěvku organi-
zaci Základní kynologická organizace č. 521 Hrádek nad Nisou na pro-
jekt Oprava oplocení kynologického cvičiště

— odvolala ke dni 15. 5. 2013 ze školské rady ZŠ Lidická Miroslava Řezníčka
a ze školské rady ZŠ T. G. Masaryka Josefa Horinku; jmenovala do škol-
ské rady ZŠ Lidická Josefa Horinku a do školské rady ZŠ T. G. Masaryka
Miroslava Řezníčka s účinností od 16. 5. 2013 do konce tohoto funkčního
období

— vzala na vědomí žádost o jednorázový příspěvek na provoz pohotovosti,
ambulance ortopedie, chirurgie a interny a pověřila starostu k jednání
ve věci o provozu zařízení a o výsledku jednání informovat radu města

— vzala na vědomí nabídky ke zveřejněnému záměru změny nájemní
smlouvy (prodloužení nájemní smlouvy na dobu od 1. 9. 2013) ze 
dne 1. 7. 2001 podané firmami Pohřební služba Hrádek, s. r. o., se 
sídlem M. Horákové, Liberec 6-Rochlice, nabídka měsíčního nájemného
20 000 Kč bez DPH, doba nájmu 5 let a Likrem, s. r. o., se sídlem tř. 
M. Horákové 128, Liberec 6, nabídka měsíčního nájemného 23 000 Kč
bez DPH, doba nájmu 5 let, pro účely provozu pohřební služby. Re -
vokovala usnesení o zveřejnění záměru prodloužení nájemní smlouvy 
konkrétní osobě ze dne 20. 2. 2013.

— schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Hrádek
nad Nisou a Eurovií CS, a. s., na celkovou částku 1 518 021 Kč bez DPH,
původní cena díla 1 342 170 Kč bez DPH, na zakázku Infrastruktura pro
4 RD na Zlaté výšině

— po projednání vzala na vědomí žádost společnosti H–therma, a. s., 
o zřízení věcného břemene na teplovodní síť a uložila starostovi města
vést další jednání s H–thermou a o výsledku informovat radu města

— schválila ceník pro prodej dřeva ve městě Hrádek nad Nisou mimo lesní
pozemky platný od 15. 5. 2013 do 31. 12. 2013

— schválila opravu střechy na Domu dětí a mládeže firmou Pavel Bouma
za cenu 29 488 Kč vč. DPH

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Dodání uvítacích
cedulí pro město Hrádek nad Nisou vítěznému uchazeči firmě Kovový-
roba Peřina, s. r. o., za celkovou nabídkovou cenu 49 949 Kč včetně DPH

— schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na předláždění pro-
padlých a nerovných chodníkových těles ze zámkové dlažby

— schválila nepoužití směrnice č. 2/2007 pro výběr dodavatele na nové 
notebooky pro členy rady města z důvodu provedení přímého průzkumu
trhu a obdržení různých cenových nabídek dodavatelů pro určené typy
notebooků a vzala na vědomí srovnání cen pro jednotlivé typy note -
booků. Uložila objednat nové notebooky za nejvýhodnější cenu v sou-
ladu s předloženými nabídkami, pro 2 ks typu HP 650 u společnosti 
CS23, s. r. o., za celkovou nabídkovou cenu 21 974 Kč vč. DPH/2 ks 
a pro 1 ks typu Dell Latitude E6530 u společnosti Liberecká IS, a. s., za
celkovou nabídkovou cenu 35 081,53 Kč vč. DPH/1 ks.

10. schůze rady města
10. schůze rady města v roce 2013, konaná dne 22. května, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí konání dopravní akce Dopravní den pro žáky čtvrtých

tříd základních škol
— schválila příspěvek na festival Worldfest – Grabštejn 2013 pořádaný

Kulturní agenturou ŠtěK ve výši 15 000 Kč, který bude hrazen z kapi-
toly Podpora hudebních festivalů

— schválila poskytnutí finančního příspěvku na zajištění stavebních prací

na severní straně farní budovy – ul. Liberecká 76 ve výši 50 000 Kč,
která bude hrazena z grantového programu města, kapitola Příspěv-
kový program na kulturní památky

— schválila užití znaku města Hrádek nad Nisou na vlaku společnosti
Vogtlandbahn-Gmbh, pojmenovaném po městě u příležitosti konání
městských slavností 2013

— schválila cenovou nabídku firmy R. Černický na stavební práce při
opravě schodiště na objektu Mateřská školka, Hartavská č. p. 220, Hrá-
dek nad Nisou, za celkovou cenu 84 850,29 Kč bez DPH 

— schválila cenovou nabídku firmy Kovovýroba Peřina, s. r. o., na zá-
mečnické práce včetně provedení zastřešení schodiště na objektu Ma-
teřská školka, Hartavská č. p. 220 za celkovou cenu 93 280 Kč bez DPH 

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu SKLAD IZS – Hrá-
dek nad Nisou – technický dozor investora + koordinátor BOZP vítě-
znému uchazeči firmě IBR Consulting, s. r. o., s nejnižší celkovou na-
bídkovou cenou 118 784 Kč bez DPH

— schválila vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku v otevřeném
podlimitním řízení na stavební práce Snížení energetické náročnosti
ZŠ T. G. M. v Hrádku nad Nisou

— schválila rámcovou smlouvu o provádění exekucí na peněžitá plnění
prostřednictvím Exekutorského úřadu v Liberci zast. JUDr. Soňou Ka-
rasovou, soudní exekutor, proces opakovaného uzavírání předmět-
ného typu smlouvy, a to bez finančního plnění města Hrádek nad Ni-
sou, tzv. bezúplatně 

— schválila uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám o sdružených do-
dávkách plynu s firmou RWE Energie za nabídkovou cenu 1 MW 745 Kč
včetně DPH s tím, že nebudou účtovány stálé platy ze strany obchodu
a distribuce

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu pro výběr zhotovitele stavby Modernizace osobního výtahu 
a instalace šikmé schodišťové plošiny v DPS Žitavská 670, Hrádek nad
Nisou.

3. mimořádná schůze rady města
3. mimořádná schůze rady města v roce 2013, konaná dne 29. května, se
zabývala těmito záležitostmi:
— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-

sahu Projektová příprava a inženýrská činnost – administrace dotace 
a technický dozor investora – Snížení energetické náročnosti budov 
ZŠ T. G. M. Hrádek nad Nisou

— schválila mandátní smlouvu mezi městem Hrádek nad Nisou a firmou
Energy Benefit Centre, o. p. s., kde předmětem plnění smlouvy je za-
jištění zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby Snížení energe-
tické náročnosti části přístavby ZŠ T. G. M. v Hrádku nad Nisou za cel-
kovou cenu 38 720 Kč vč. DPH

— schválila mandátní smlouvu mezi městem Hrádek nad Nisou a firmou
Energy Benefit Centre, o. p. s., kde předmětem plnění smlouvy je za-
jištění technického dozoru investora a administrace dotace související
s realizací investiční akce Snížení energetické náročnosti MŠ Václavice
za celkovou cenu 60 500 Kč vč. DPH.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
5. zasedání zastupitelstva města
5. zastupitelstvo města v roce 2013, konané dne 29. května, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo změnu názvu školy ze Základní škola praktická a Mateřská

škola, Hrádek nad Nisou – Loučná, Hartavská 220, příspěvková orga-
nizace, na Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateř-
ská škola, Hrádek nad Nisou – Loučná, příspěvková organizace

— schválilo zřízení peněžního fondu a vydání statutu fondu rozvoje Vác-
lavic a Uhelné

— schválilo zřízení peněžního fondu a vydání statutu fondu rozvoje města
Hrádek nad Nisou

— schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150 000 Kč organi-
zaci Český rybářský svaz MO Hrádek nad Nisou na projekt Oprava části
oplocení zahrady u rybářského domu, dle pravidel pro poskytování 
finančních příspěvků z příspěvkového programu obnovy majetku

— schválilo realizaci dílčího projektu prevence kriminality Hrádek nad Ni-
sou – Rozšíření MKDS o dva kamerové body a finanční spoluúčast
města na tento projekt ve výši Kč 35 000 Kč

— vzalo na vědomí písemnou informaci o zpracované rešerši o historic-
kém znaku města a jeho ideální podobě a dále návrhy městské vlajky,
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vypracované heraldikem Stanislavem Kasíkem a schválilo dopracování
ideální podoby znaku města dle historické podoby

— vzalo na vědomí zápis správní rady fondu rozvoje města ze dne 
22. 5. 2013 a stav finančních prostředků na účtu FRM ke dni 22. 5. 2013
v částce 6 464 833,48 Kč

— schválilo žádost odboru dotací a převedení částky ve výši 4 900 000 Kč
na úhradu vlastních podílů na projekt Obnovy mostů a ulic po po-
vodních v Hrádku nad Nisou v roce 2010

— schválilo žádost odboru investic o převedení částky ve výši 81 129 Kč
ve prospěch zvláštního účtu Lidická, č. p. 321, Hrádek nad Nisou

— jmenovalo nové členy správní rady Brány Trojzemí, o. p. s., za p. Mar-
tina Půtu p. Josefa Horinku, za p. Rolfa Bartosche p. Pavla Farského 
a znovujmenovalo ve funkci ThMgr. Hedviku Zimmermannovou.

Mûsto, jeho obyvatelé, i firmy
vracejí pomoc z roku 2010

Hrádek nad Nisou měl letos s velkou vodou velké štěstí. Vzestup hladiny
v Nise, ve Václavickém i Oldřichovském potoce se zastavil na poslední
chvíli. I když hasiči museli zasahovat: částečně preventivně, ale i u ob-
jektů, které voda zaplavila. Podle hodnocení z krizového štábu ale letos
voda v Hrádku nenapáchala prakticky žádné škody.
hrádečtí hasiči vyjížděli celkem čtyřiadvacetkrát, vyjížděli i hasiči z Dol-
ního Sedla a z Václavic.

Zasahovali u ob-
jektů vyplavených vo-
dou z polí a u rozvod-
něného Václavického
potoka. Za rodinnými
domy v ulici U Lávky
stavěli protipovodňo-
vou stěnu, protože
zde ještě nejsou ho-
tové úpravy břehů
řeky. Během víkendu
čistili propustky, sta-
věli zábrany z pytlů 
s pískem. Noční pohotovost od 1. do 3. června drželo 17 hasičů. Celkem
během víkendu do výjezdů zasáhlo 112 hrádeckých, 45 václavických 
a 6 sedelských hasičů. Pohotovost hasičských jednotek byla ukončena 
v pondělí 3. června odpoledne, kdy hladina v řece začala vytrvale klesat.

Tok vody upraveným korytem řeky ovlivnily lavice, navezené podél
většiny břehů. Naštěstí nezpůsobily vylití vody z koryta. Ukázalo se také,
že nový most u bývalých Oděvů v Lidické ulici ovlivňuje díky upraveným
pilířům měření výšky hladiny v řece. Proudění vody za pilířem hladinu
snižovalo a je tedy pravděpodobné, že stav při kulminaci, který byl 
230 cm, byl ve skutečnosti o něco vyšší.

Hned jakmile se situace v Hrádku uklidnila, vzedmula se obrovská vlna
solidarity s obcemi a městy, kde se letos velká voda prohnala vší silou. Od
6. do 11. června probíhala humanitární věcná sbírka. Hned první den se
podařilo vybrat věci v hodnotě více než 100 tisíc korun. Pomoc putovala
do Vraného nad Vltavou, které bylo mezi obcemi, které v roce 2010
Hrádku hodně pomohly. Další věcné dary v podobě čistících, desinfek -
čních a ochranných prostředků a nářadí putovaly v dalších dnech do Kra-
lup nad Vltavou, Zálezlic, diakonického střediska v Roudnici nad Labem,
Rudníka a Obříství.  

Hrádečtí hasiči po-
máhali i fyzickou si -
lou v Rudníku a v Zá -
lez licích a ve čtvrtek
12. června vyráží v 6 h
ráno plný autobus 
zaměstnanců měst-
ského úřadu a dalších
dobrovolníků pomá-
hat do Kralup nad
Vltavou.

Vít Štrupl

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

V Oldfiichovû zaãala 
obnova poldru

Oldřichovský potok dokáže v případě přívalových srážek velice opustit
koryto a zaplavovat domy v Oldřichově, jak to v nedávné minulosti ně-
kolikrát předvedl. Historicky regulovala hladinu na toku Oldřichovského
potoka v době zvýšených průtoků na jaře a při přívalových deštích 
kaskáda malých nádrží. Hráz poldru byla silně poškozena v roce 2007 
a opakovaně v roce 2010.

V současnosti probíhá obnova hlavní hráze, vybudování boční hráze
a obnova tůní. Obnovený poldr bude zároveň plnit funkci menší vodní
plochy. Provedené opravy a stavební úpravy zajistí v případě potřeby
snížení padesátileté vody na dvacetiletou. Dvacetiletá voda se přitom
vejde do koryta potoka uvnitř obce, takže obnovou poldru by se měla
podstatně zlepšit ochrana Oldřichova před povodněmi.
Význam poldru se ukázal i v prvním červnovém víkendu. Prudký déšť
vrátil práce o pár dnů zpátky, protože došlo k zanesení již vyčištěných
tůní.
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Hrádek má opût zastoupení
v Radû euroregionu Nisa

Novým členem Rady euroregionu Nisa se stal na poslední valné hromadě
euroregionu starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka. Město má tak po
dvou letech opět zastoupení v radě euroregionu, jehož prostřednictvím
je realizována a financována řada projektů přeshraniční spolupráce.

Počet členů Rady euroregionu Nisa za Liberecko byl před volbou zvý-
šen z 5 na 6. Spolu s Hrádkem jej zastupují Liberec, Chrastava, Osečná,
Frýdlant a Příšovice.

Ve funkci předsedy euroregionu Nisa valná hromada znovu zvolila
hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu.

Hrádek nad Nisou patří mezi města, která hodně využívají možností 
financování projektů prostřednictvím euroregionu Nisa. Díky této pod-
poře byly realizovány projekty na obnovu zeleně, spolupráci spolků, se-
tkávání obyvatel při různých příležitostech, sportovní aktivity. Také díky
prostředkům euroregionu se zlepšilo vybavení hrádeckých hasičů.

Nûkolika slovy
Na začátku července začnou práce na zateplení původní budovy ZŠ 
T. G. Ma saryka. Do 13. září budou vyměněna okna a dveře. Následovat
bude zateplení obvodových stěn a stropů půd, rekonstruována bude
spojovací chodba mezi původní budovou a přístavbou. V další etapě,
která začne v květnu příštího roku, se bude zateplovat přístavba. Město
získalo na zateplení původní budovy dotaci ve výši 70 % uznatelných
 nákladů a na zateplení nové budovy dotaci ve výši poloviny uznatelných
nákladů. V současnosti probíhá soutěž na dodavatele stavby.

Zimní údržba komunikací letos stála o 300 tisíc Kč více, než bylo vyčle-
něno v rozpočtu města. Částka bude kryta z rozpočtové rezervy. Oproti
loňskému roku se zimní údržba díky dlouhé zimě prodražila o 600 tisíc Kč.
V příštích letech bude v rozpočtu tato skutečnost zohledněna, pokud
částka nebude vyčerpána, použije se na opravy místních komunikací.

Proběhla rekonstrukce střešního pláště objektu, ve kterém se kromě 
jiného nachází restaurace Lidový dům. Prováděla ji firma Izolace Ústí, s. r. o.,
za nabídkovou cenu 245 454,50 Kč bez DPH.

Pfiipomínkování 
jízdních fiádÛ

Na internetových stránkách města je zveřejněn návrh nových železnič-
ních jízdních řádů pro období platnosti od 15. 12. 2013 do 13. 12. 2014.
Do 15. července je možné tyto jízdní řády připomínkovat. Na základě ob-
držených připomínek bude následně projednáno sestavení konečného
jízdního řádu. Předesíláme, že akceptování zaslaných připomínek je vy-
mezeno technologickými možnostmi (zejm. křižování vlaků na vesměs
jednokolejných tratích a dodržení maxima přípojových vazeb) a také fi-
nančním rámcem Libereckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti pro
rok 2014. 

Připomínky je možné zasílat na adresu koridlk@kraj-lbc.cz, případně
prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.iidol.cz.

Nový správce sportovního areálu u ZŠ T. G. M.
Novým správcem sportovního areálu u ZŠ T. G. Masaryka 

se od 10. 6. 2013 stala paní Hana Prchlíková, 
zástupce ředitelky ZŠ T. G. Masaryka, 

na kterou tímto dnem přecházejí veškerá práva a povinnosti
správce, mezi které mimo jiné patří i přijímaní objednávek

pro využití areálu.
Rezervaci hřiště je možné činit na tel. 774 287 870 

nebo na e-mail: hana.prchlikova@seznam.cz.

Nov˘ úsek 
mezinárodní silnice
uÏ je v provozu

V sobotu 1. června byl slavnostně otevřen hraniční most přes Nisu u Sie -
niawky a Žitavy. Zároveň byl otevřen úsek rychlostní silnice I/35 od kru-
hového objezdu u Oldřichova do Polska. Řidiči pocítí změnu zvláště při
cestě dále za Žitavu, protože se jí zcela vyhnou. Ušetří asi 3 km cesty 
a více než 5 minut času. Nový úsek je také bezpečnější než průjezd cen-
trem Žitavy.

Nová komunikace, po které již mohou jezdit i auta s hmotností nad 
12 t, je důležitá pro rozvoj průmyslových zón ve všech třech zemích.
Smlouva na ni byla podepsána v roce 2004.

Navazující úsek od Hrádku nad Nisou do Bílého Kostela by měl být 
v provizorním režimu otevřen ještě letos na podzim.
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Zahradní slavnost
Dne 19. 5. 2013 se konala Zahradní slavnost, kterou každoročně pořádá
Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou v prostorách zahrady DPS Ná-
dražní. Zúčastnilo se jí asi 75 seniorů, za město byli přítomni p. starosta
Horinka a p. místostarosta Farský. Kulturní vystoupení nám zajistily hrá-
decké mažoretky, dále proběhla ukázka ze sokolnictví, draví práci byli
přivezeni ze státního zámku Sychrov, jako další vystoupení předvedl
žonglér svá cirkusová čísla a na závěr celé slavnosti proběhl hodinový
koncert dudácké kapely Heřmánek z Heřmanic. Během příjemného 

odpoledne bylo pro návštěvníky slavnosti a pro hosty připraveno malé
občerstvení, na závěr se podávaly grilované buřty. Reprodukovanou
hudbu nám zajistil p. ředitel Mgr. Havel ze ZŠ Loučná. Slavnost se vy-
dařila a ke vší spokojenosti přispělo i krásné počasí. Takže zase za rok.

Mgr. Šárka Jeníčková, ředitelka PS

Setkání s maratoncem
na vozíãku nám 

pomohly otevfiít oãi
Možná bych teď měla psát, že se na workshopu na téma Sportovní mož-
nosti pro lidi s handicapem, který se konal 24.–26. května 2013 
v Heřmanicích a byl podpořen z EU prostřednictvím euroregionu Nisa 
v rámci FMP z programu Cíl 3 a který společně připravovaly a pořádaly
města Hrádek n. N. a Žitava a diakonie CČSH a klub Bez barier, setkalo
22 účastníků z Čech, Polska a Německa. 

Asi by stálo i za zmínku, že to byla poslední aktivita v našem spo -
lečném německo-českém projektu Sport v regionu Trojzemí, ve kterém
jsme kromě realizace dalších dvou workshopů pořídili navigační systém
k bodu Trojzemí, vítací tabule na příjezdech do města a informační
 tabule o sportovních možnostech v Hrádku, letáčky pro turisty s vyzna-
čenými sportovišti a německý partner vyrobil film o sportu v regionu. 

Ale o čem bych vám opravdu ráda napsala, jsou dva okamžiky z to-
hoto workshopu, na kterém byly společně s námi i členové Klubu bez
bariér, aby se s námi podělili o své životní zkušenosti. Naše společnost
se pomaličku učí žít s lidmi na vozíčku nebo s jiným handicapem. Po-
malu zvládáme proměňovat naši nejistotu a soucitný výraz v potřebnou
pomoc. Co mě ale úplně odzbrojilo, bylo, když terapeutka Agáta vzala
židli na bowlingovou dráhu, aby se Daniel, který je upoután svou ne-
mocí svalů na vozík, ale nemoci se nepoddává a za pomoci druhých 
a zábradlí dokáže vyjít do schodů, mohl o tuto židli opřít a bowling hrát
společně s námi. V tu chvíli mi došel význam integrace a potřeba hledat
další cesty k sobě navzájem.

Druhý den měla Agáta referát o tom, co vše v rámci jejich klubu dě-
lají, a také vyprávěla, jak přihlásila Daniela na Evropský maraton vozíč-
kářů 2012 ve Zhořelci. Před maratonem jeli s Danielem do Zhořelce,
který si sám projížděl ulicemi, aby se na tento závod připravil.

Když v den maratonu přijeli na start s Danielovým obyčejným ne-
mocničním vozíkem, zmocnilo se Agáty zděšení, když viděla, s jakým
technickým sportovním vybavením, trenéry a doprovodnými týmy na-
stupují ostatní závodníci, a do jaké situace tak mladého závodníka – vo-
zíčkáře nechtěně dostala. Daniel na svém obyčejném vozíku zvládl 
42 km a 150 m převýšení a do cíle maratonu dojel jako první… 

I letos se Daniel tohoto závodu zúčastní a opět na svém obyčejném
vozíku. Po loňském vítězství byl sice přijat do sportovního klubu v Bo-
gatynii a má svého trenéra, ale na vozík se peníze nenašly. Účastníci
workshopu se dohodli, že se pokusí Danielovi pomoci, aby v roce 2014
mohl startovat za stejných podmínek jako jeho soupeři.

Končí projekt, avšak ne spolupráce. Na hrádeckých městských slavnos-
tech budou mít lidé s handicapem možnost představit svou činnost v rámci
výstavy chráněných dílen působících zde v Trojzemí v husitském Chrámu
Pokoje a na podzim se poté prezentovat na Festivalu umělecké tvorby osob
s handicapem v polské Bogatynii. Pokud byste se i vy chtěli zapojit nebo
pomoci, jste srdečně vítáni. ThMgr. Hedvika Zimmermannová
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V sobotu 18. května jsme se probudili do deštivého rána a „počasí“ bylo
nejčastěji používaným slovem během celého dopoledne, kdy jsme na
hasičské louce připravovali vše na odpolední koncert. Naše zraky se upí-
raly k obloze a naše naděje k optimistické předpovědi.

Pršet přestalo kolem 11. hodiny a benefiční odpoledne začínalo pod
zamračenou oblohou. Ukázalo se, že naše obavy z toho, že by snad
špatné počasí Hrádečáky odradilo, byly úplně liché a těsně před druhou
hodinou se louka začala plnit nedočkavými návštěvníky. Každý dostal 
u vchodu papírové srdíčko, k večeru už jich z připravené tisícovky zbylo
sotva pár. Kdo přišel, tak určitě nelitoval. Tradičně pestrý program na-
bídl zábavu pro každého. Po celé odpoledne i večer panovala skvělá ná-
lada, mezi organizátory, v publiku i na pódiu. 

A co všechno jsme mohli vidět? Už tradiční vystoupení mateřských
školek, osobitý přednes Míši Rydvalové, taneční skupinu Stormáčik, Hrá-
decké mažoretky, flétnový soubor při DDM Drak, ukázku zásahu malých
hasičů, své umění předvedli tanečníci z libereckého A-stylu a neméně
zajímavá byla exhibice v podání klubu Vem Camara Capoeira Liberec.
Velký úspěch sklidila vystoupení tří mladých talentovaných zpěvaček.
Pozvání na naší benefici přijala Leona Černá, známá muzikálová 
zpěvačka, Jana Vébrová, která nám představila svůj alternativní šanson, 
a EKI, hrádecká rodačka, jejíž písničky už znají i daleko za hranicemi 
našeho regionu. O večerní část koncertu se postaraly kapely Anyz a Effect

a celou benefici zakončil Tomáš Marek se svým rodinným bandem 
Atomic.s.

Už průběžné sčítání dávalo tušit, že výtěžek letošního koncertu předčí
všechna naše očekávání. Těch překvapení ostatně bylo hned několik.
Jedním z nich byl i nevídaný zájem o rukodělné výrobky. Jejich prodej už
se stal krásnou tradicí, která nás těší stále víc. Přibývá totiž nejen těch,
kdo je kupuje, ale také těch, kdo se do jejich výroby zapojí. Před každou
akcí se nám sejde neuvěřitelné množství nádherných výrobků a my ne -
stačíme žasnout nad tím, kolik šikovných lidí mezi sebou máme. Stánek
měl na letošním koncertě rekordní tržbu. Prodej rukodělných výrobků
přinesl 20 265 Kč. Na dobrovolném vstupném se vybralo 45 333 Kč 
a pomyslnou třešničkou na dortu byla večerní dražba, která se vyšplhala
až na koncových 7 000 Kč.

Na konto sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov života tak putuje
částka 72 598 korun. Děkujeme všem, kdo přišli, přispěli a podpořili tak
naše snažení. Díky vám máme chuť do další práce a těšíme se na vidě-
nou na některé z dalších akcí, které pro vás připravujeme. Velký dík pa-
tří také těm, kdo se na přípravě koncertu podíleli, a městu Hrádek nad
Nisou a jeho organizacím za podporu.  Věra Baumgartnerová

Tfietí benefiãní koncert pro Ostrov Ïivota 
vynesl pfies 70 tisíc korun

polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí

Občanům, kteří v měsíci květnu 2013
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Stanislav Smižík, Karel Pokorný,
Ing. Karel Kumpa, Hana Oščiatková,
Květoslava Gibiserová, Vladimír Libnar,
Stanislava Kaprasová

80 let Milan Veselý 
81 let Růžena Jarošová, Božena Petržilková 
82 let Karel Zach, Václav Dragoun 
84 let Miluše Machková, Marie Štekrová 
85 let Barbora Slobodová, Bedřiška Bartůňková
86 let Božena Zemanová, Lisa Tuhá,

Anna Reichelová, Jarmila Kolocová
87 let Hedvika Hanušáková 
89 let Vladimír Miklošín 
90 let Františka Čechová
91 let Božena Hošková, Miloslava Malá

Vítání občánků 19. 4. 2013 – uvítána byla Adéla Podaná,
v dubnovém HRÁDECKU bylo chybně uvedeno příjmení

dítěte. Za chybu se omlouváme.
Marie Zimová, matrikářka



76. ãíslo, ãerven 2013

Den Zemû na Z· Lidická
Vzhledem k počasí jsme se rozhodli oslavit Den Země na naší škole 
netradičně a trochu jinak v úterý 7. května. V rámci projektu Škola
eko?logicky! jsme se všichni ve škole rozdělili do několika skupin. První
skupina žáků ověřovala se svými vedoucími projektů ekoprogramy vy-
tvořené v rámci projektu Škola eko?logicky! Jedná se o průřez témat 
z oblasti biosféry zaměřených na ochranu životního prostředí, podpoře-
ných herními a interaktivními aktivitami, které by měly žákům zpro-
středkovat jiný úhel pohledu na vybraná témata – např. Slunce jako
zdroj života, Odpad – kam s ním? a Svět pod mikroskopem atd. Další
skupiny žáků vytvářely v úvodní části Strom splněných přání z různých
materiálů a za pomoci různých technik. Jak se to jednotlivým třídám 
povedlo, se můžete přesvědčit v aule naší školy, kde jsou v současné
době vystaveny. Poté se žáci 1. stupně vydali na procházku městem, kde
se aktivně zapojili do plnění připravených úkolů. Ty se zaměřily na té-
mata z přírody spojená se sportovními aktivitami. Další skupinu tvořili
žáci 2. stupně, kteří měli za úkol zmapovat a vyfotografovat nehezká
místa našeho města a blízkého okolí, a dát tak prostor na jejich odstra-
nění nebo vylepšení. Část žáků se vydala s panem ředitelem mapovat
okolí Dolního a Horního Sedla na kolech, jiné třídy zvolily pěší přesun.
Fotografie byly předány k řešení na MÚ. 

Žáci byli příjemně překvapeni připraveným projektovým dnem a rádi
se podle svých vyjádření do podobných akcí zapojí znovu. Opět se po-
tvrdilo, že výuka může probíhat jinak než obvykle, někdy i mimo třídu
ve venkovním prostředí a žáky může změna prostředí pozitivně ovlivnit
a motivovat.

Připravené ekoprogramy nabídneme od příštího roku i pro ostatní
školská zařízení, která si mohou na naší škole připravené programy ob-
jednat a nechat se provést zvolenými tématy. Nabídka všech programů
bude vyvěšena na webových stránkách naší školy. Děkujeme všem 
žákům a pedagogům, kteří se do projektového dne aktivně zapojili. 

Projektový den probíhal za podpory projektu Škola eko?logicky! z pro-
gramu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Strom republiky u ‰koly v Louãné
Na podzim roku 2008 se nám podařilo zajistit ve spolupráci s firmou
ARECA – zahradní centrum – Hrádek nad Nisou stromek lípy, který jsme
u příležitosti 90. výročí vzniku ČSR vysadili v areálu našeho školního za-
řízení.

Ve spolupráci s panem Hojsákem se nám následující rok podařilo vyn -
dat, přemístit a usadit torzo žulového patníku k již rostoucímu stro mu.

V letošním roce jsme svépomocí umístili na již připravený podstavec
pamětní desku, vyrobenou díky sponzorské pomoci pana Ivana Vydry,
majitele firmy RECO Chrastava.

Osázením okolí Stromu republiky květinami v národních barvách byl
dokončen stanovený úkol vytvořit důstojnou připomínku vzniku našeho
samostatného státu nejen pro současné, ale i budoucí žáky našeho škol-
ního zařízení i pro širokou veřejnost.
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Voda zahnala slavnosti
do Besedy

Poprvé za celou dobu tradice pořádání Slavností Trojzemí se musel na
poslední chvíli měnit program kvůli nemilosrdné předpovědi počasí. Vše
se muselo vměstnat pod střechu. Jediní, které voda nezahnala, byli silní
muži z Polska, jejichž show Strongman proběhla na náměstí.

Slavnosti Trojzemí se 
letos konaly už posedm-
nácté. V páteční podvečer
je zahájila Čarovná noc 
na Grabštejně spojená 
s noční prohlídkou hradu,
vystoupením hudební sku-
piny Musica Viva a hrádec-
kých mažoretek v netradič-
ních kostýmech.

Část sobotního pro-
gramu, dne dětí na téma
Zvyky a tradice, proběhl
na Kristýně. Navazující od-
polední program v Besedě
byl určen také hlavně dě-
tem. Spíše mladší gene-
race lidí přišla na ohňovou
show a koncert německé
skupiny Sleeping Widow 
a českých Cover Power.

V neděli odpoledne se 
v Besedě sešla hlavně starší
generace, pro kterou hrály
dechové hudby Od Bílého
potoka z Německa, Vald-
štejnka z Frýdlantu a folk-
lórní soubor z Polska.

V závěru Slavností Troj-
zemí se vždy předává šta-
fetový kolík slavností sta-
rostovi města, které je
další na řadě v pořádání.
Vzhledem k tomu, že se
ale starostové v neděli ve-
čer věnovali krizovému
stavu na Nise, dojde k jeho
předání až při letošních
městských slavnostech. Le-
tošní Slavnosti Trojzemí se
konaly v rámci projektu
Zvyky a tradice, spolufi-
nancovaného prostřednic-
tvím euroregionu Nisa 
z pro středků Evropské unie.

Zápasnice z Hrádku 
získala mistrovsk˘ titul

Řecko–římský zápas je sportem, ke kterému dnes najde cestu málo lidí.
Před třemi lety jej ale objevila Lucie Jarošová a letos v květnu získala
mezi mladšími žákyněmi v kategorii do 60 kg titul mistryně České repu-
bliky. Pod vedením trenéra Aloise Stahoně zápasí za Spartak Nelson
Chrastava.

„Vždycky jsem se ráda
prala, nejčastěji s bratran-
cem,“ s úsměvem vypráví
Lucka. „Do oddílu mě při
náboru přihlásili rodiče. Po
čtvrt roce mě čekaly první
závody. Samozřejmě to bylo
hrozné, ale získala jsem tam
zkušenosti.“ O tom, že
Lucka se zlepšovala rychle,
svědčí to, že mistrovský titul
nebyl jejím prvním úspě-
chem. Vyhrát dokázala už
na velkém turnaji v němec-
kém Werdau a na Sokol-
ském poháru v Lidicích. 

Lucku motivuje také to, že jí palce drží spolužáci i třídní učitelka. 
A sama vidí výhodu i v tom, že bude dobrá v sebeobraně. „Jako rodiče
jsme hrdí na to, že se Lucka něčemu věnuje pořádně, že dělá, co ji baví,
a koneckonců, že má i takové výsledky,“ říká její otec Milan Jaroš.

S řecko-římským zápasem v Chrastavě začínají už od pěti let. Zájemci
mohou rozšířit počet nynějších 25 členů oddílu. Vít Štrupl

LuÏická padesátka 2013
V sobotu 4. 5. 2013 se konal 42. ročník Lužické padesátky. Trasy na 15, 25,
35 a 50 km vedly pouze po území České republiky. Přestože počasí 
ve čtvrtek a v pátek nevypadalo dobře, v sobotu se objevilo i sluníčko.
Přestože bylo ideální pochodové počasí, lidí opět přišlo méně než v roce

2012. Naopak nás potěšilo, že na
15 km bylo více dětí se svými ro-
diči a prarodiči a dalšími příznivci
turistiky. Pohádkový les byl změ-
něn na Les plný her, kde si děti za-
házely, zastřílely a namalovaly
něco hezkého. A za to dostaly
něco dobrého na další cestu. 

Pokud bude Lužická padesátka
i v příštím roce, pak povede po
českém a německém území. Po-
chod se bude konat za předpo-
kladu, že nám pomůžou při orga-
nizaci dobrovolníci. A bez finanční
podpory našeho města by Lužic-
kou padesátku taky nešlo organi-
zovat. Sejdeme se tedy i v roce
2014? Mgr. Z. Vachková
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Jeden rok bûhem hodiny
Oslavy mezinárodního dne dětí letos proběhly na Kristýně přesto, že počasí vyloženě nepřálo a zbytek víkendového programu
se na poslední chvíli stěhoval do sálu Besedy. Pořadatelé ale přichystali všechna stanoviště pod střechou, takže dětem a jejich 
rodičům zbývalo v dešti „jen“ obejít Kristýnu. Téma „zvyky a tradice“ všem umožnilo během odpoledne procestovat v čase celý
rok od Velikonoc po Vánoce.

Podûkování sponzorÛm dûtského dne
Böhmová Blanka – ČS PAP OIL; D PLAST – EFTEC, a. s.; Drogerie Vlastimil Kubín; Ernst Bröer, spol. s r. o.; Farský Pavel; František Žána – Autoškola;
Hagal, s. r. o.; Horinka Josef; HPZ, o. s.; H – therma, a. s.; Hospodářské družstvo Nisap; INPLYTO Raban a syn; Jaromír Hreha – HR GRIL; IBR Con-
sulting, s. r. o.; Jiří Bistiak, osobní a nákladní autodoprava; JOSTAV, spol. s r. o.; Kovovýroba Peřina, s. r. o.; KSM Castings CZ, a. s.; Lersen CZ, s. r. o.;
MAXEL, s. r. o.; Nýdrle Zbyněk – projektová kancelář; OMAR AS, s. r. o.; Pekařství Karel Endler; Pískovny Hrádek, a. s.; Propos Prouza, spol. s r. o.;
PULSKLIMA, spol. s r. o.; Pohřební služba Bartosch; Regula Term družstvo Hrádek n. N.; Sladký Jan – revize elektro; TOTEX, s. r. o.; The Bikers 
Garden s. r. o.; Trafika Urbánková; Tristone Flowtech Czech Republic, s. r. o.; Urbánek Ladislav; Václav Chaloupka – obchodní a pořadatelská 
činnost Hrádek n. N.; Václav Větrovský V + V Elmar; Valbek, spol. s r. o.; Výroba stuh – Elas, s. r. o.; Zahradnické služby Jindřich Bursík. 

Podûkování pofiadatelÛm dûtského dne
Město Hrádek n. N.; Kristýna, a. s.; Brána Trojzemí o. p. s.; DDM Drak; T. Šnajdrová; D. Hradecká; M. Jiráková; rodina Chaloupkova a Palasova; 
A. Šindelářová a děti ze ZÚ divadelního; Základní škola praktická Loučná; MŠ Oldřichovská; MŠ Donín; MŠ Václavice; MŠ Loučná; Klub seniorů 
Hrádek; Klub historických vozidel Hrádek nad Nisou; SDH Hrádek; Severočeské komunální služby; Rybáři Hrádek nad Nisou; Klub instruktorů; Vodní
a potápěčská záchranná služba; Horská služba; Motorkáři Hrádek (Rockmotovejkend); Klub horolezců Hrádek (připravil pro děti populární lanovku,
kterou ale kvůli špatnému nebylo možné zprovoznit).
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PRODEJ CHOVNÉ DRÒBEÎE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

trasa ã. 55 Cvikov
13.00 Cvikov (na náměstí – za samoobsluhou)
14.00 Kunratice (u hasičské zbrojnice)
14.30 Jablonné v Podještědí (na tržnici)
15.00 Markvartice (Markvartice č. p. 64 – u p. Koženého)
15.30 Rynoltice (na parkovišti – před samoobsluhou)
16.00 Bílý Kostel (před OÚ)
17.00 Hrádek nad Nisou (u starého kina)

Prodej 24. 6. 2013
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce)

stáří: 12–18 týd. cena: 120–180 Kč
Chovní kohoutci stáří: 12–18 týd. cena: 120–180 Kč     
Kačeny pekingské / bílé brojlerové 1–3 týd. cena: 70–90 Kč
Moularden (kříženec pižmová + peking. kachny) 

1–3 týd. cena: 70–90 Kč      
Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny)

1–3 týd. cena: 110–130 Kč
Husy bílé 1–3 týd. cena: 140–160 Kč
Husy landenské 1–3 týd. cena: 140–160 Kč

Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, objednávejte na adrese: 
Gallus Extra, s. r. o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 

tel.: 567 212 754, 567 214 502, 
mob.: 731 701 331, po–pá 8–15 h, 

gallusextra@centrum.cz

Sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek 
komunálního odpadu

Vážení občané,
město Hrádek nad Nisou ve spolupráci se Severočeskými komunál -

ními službami, s. r. o., pořádají sběr nebezpečných složek komunálního 
odpadu, který se uskuteční v sobotu 15. června 2013 dle tohoto časo-
vého harmonogramu:

8.00–8.10 D. Suchá bytovky
8.15–8.25 D. Suchá rozcestí Teubner
8.30–8.40 D. Suchá autobusová otočka
8.45–8.55 D. Suchá bývalá ZŠ
9.00–9.10 Donín Za Školou – ZŠ
9.15–9.25 D. Sedlo restaurace U Řeháčků
9.30–9.40 D. Sedlo hasičská zbrojnice
9.45–9.55 H. Sedlo autobusová otočka
10.00–10.10 Donín Souběžná – Sedmidubský
10.15–10.25 Donín Železná – park u Úla
10.30–10.40 Donín Turistická – Raidl
10.45–10.55 Loučná Lipová – Hlůže
11.00–11.10 Loučná Lipová – rozcestí Bystiak
11.15–11.25 Loučná U Bažin – rozcestí
11.30–11.40 Loučná Lidická – Peuker
11.45–11.55 Loučná U Koruny – restaurace
12.00–12.10 Hrádek I. U Koupaliště – zahrádky
12.10–12.20 Hrádek I. sběrný dvůr
12.20–13.15 bezpečnostní přestávka
13.15–13.25 Hrádek I. Starý dvůr
13.30–13.40 Hrádek I. Dolní náměstí – Hovorkův statek
14.00–14.10 Hrádek I. Sokolská – hasiči
14.15–14.25 Hrádek I. Školní – park ZŠ
14.30–14.40 Hrádek I. Zlatá výšina – park
14.45–14.55 Hrádek I. Horní sídliště – ruská vila
15.00–15.10 Hrádek I. Oldřichovská – Trelleborg
15.15–15.25 Oldřichov n. H. restaurace U Zvoníčků
15.30–15.40 Oldřichov n. H. autobusová otočka
15.45–15.55 Václavice rozcestí – pískovny
16.00–16.10 Václavice rozcestí u Špičky
16.15–16.25 Uhelná rozcestí – vodárna
16.30–16.40 Václavice restaurace U Slunce
16.30–16.40 Václavice autobusová otočka – bažantnice

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou,
která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném
stanovišti (info leták). Odpady budou přebírány kvalifikovanými pra-
covníky naší společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:
– léky všeho druhu včetně mastí
– domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a

ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a
škůdců atd.). Nádoby musí být označeny!

– zbytky starých barev, obaly od barev
– televizory, ledničky, zářivky, drobné elektrospotřebiče
– všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
– upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
– olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně

pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před
příjezdem mobilní sběrny!

2. Nebude přijat odpad který bude umístěn na stanoviště před příjez-
dem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu

3. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského (obecního)
úřadu.

Další informace poskytne váš obecní úřad nebo přímo pracovníci Se-
veročeských komunálních služeb, s. r. o., Žitavská 689, 463 34 Hrádek
nad Nisou, na telefonním čísle 485 140 159.
Václav Krejčík, vedoucí provozu Hrádek n. N., Severočeské komunální služby, s. r. o.
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