
¤e‰ení pro budovu b˘valého kina
Budova bývalého kina v ulici 1. máje je dlouhodobě jednou z těch, pro které se nedaří najít uspokojivé
využití. Kino zde přestalo promítat na jaře roku 1999. Od podzimu roku 2001 do začátku roku 2003
zde fungovalo kulturní centrum Olympia. Nejdéle byly využívány bytové prostory.

Objekt patří městu, které také v minulosti připravilo několik studií na jeho využití. Jednou z možností
bylo na počátku století vybudování kulturního centra. Vzhledem k velikostem prostor a obrovským
plánovaným nákladům ale z tohoto záměru celkem logicky sešlo. Multifunkční centrum s kinosálem
s kapacitou odpovídající velikosti města bylo v letech 2009–2010 vybudováno na Horním náměstí.

Další myšlenkou bylo vybudování sociálního bydlení. Byty měly vzniknout i v prostorách bývalého
kinosálu jeho vertikálním i horizontálním rozdělením. V letech 2011–2012 byl připravován prodej
budovy pro tyto účely, ke kterému ale nakonec nedošlo. Jak se ukázalo v srpnu roku 2010, budova se
tehdy nacházela v záplavovém území a tím padla možnost získání dotace na výstavbu bytů.

Zub času se nemilosrdně podepsal na technickém stavu budovy. Kromě toho, co je vidět z ulice, je
největším problémem stav střechy a krovu, napadeného dřevomorkou. Na letošním dubnovém zase-
dání zastupitelstva města byla představena nová studie, která navrhuje reálné řešení budoucí podoby
této lokality. Připravoval ji liberecký projektový Atelier David.

Počítá s demolicí té části objektu, ve které se nachází sál. V jeho místě by byl domovní blok ukončen
nadstavbou. Velkou část vnitrobloku zaujímá dům, k němuž je dnes jediný přístup veden úzkým prů-
jezdem z ulice 1. máje. Součástí nového projektu je vybudování nové komunikace, která by umožnila
přístup do vnitrobloku.

V místech, kde dnes stojí sálová část objektu bývalého kina, by podle studie byla plocha s parkova-
cími místy, kterých se v této lokalitě nedostává. Počítá se i se zelení a plochou pro kontejnery na tříděný
odpad. V současnosti je navíc městský pozemek za bývalým kinem rozdělen ploty na menší parcely.
Studie počítá s jejich proměnou do parkové podoby.

Budova bývalého kina se sice nachází mimo městskou památkovou zónu, ale vzhled ulice 1. máje
zůstane zachován. Projektový Ateliér David počítá ve studii s tím, že podoba domu bude citlivě upra-
vena do stylu odpovídající době jeho vzniku, se zachováním původní tváře včetně fasády a rozvržení
oken. Obojí doznalo změn při poslední přestavbě. Tato část objektu by sloužila pro bydlení.

V květnovém čísle:
— Schubertova vila
— Hrádecké divadelní jaro
— Odemčení Kristýny
— Běh Císařským údolím
— Maják na Kristýně
— Rozhovor s Ing. Ivou Bártovou
— Tip na výlet – zámek Lemberk

Příloha: Toulání časem…
Žitavské železnice 3

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 červnového čísla je 22. 5. 2016.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 6. 2016.
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Pozvánka za
hudbou

Přichází období akcí pod širým nebem,
řada z nás bude vyrážet na koncerty,
festivaly a divadelní představení.
V Hrádku nad Nisou nezůstaneme
pozadu a už nyní vás zveme na nejbližší
akce. Už příští týden se na Hasičské
louce odehraje 6. Benefiční koncert
Ostrova života. Můžete namítnout, že
na benefici se nechodí jen kvůli hudbě.
To sice může být pravda, ale nechat
si ujít koncert libereckých Těl nebo
George & Beatovens s Karlem Kahov-
cem by byla škoda. Týden nato se koná
Rockmoto vejkend. Ve středu 8. června
přijede do Hrádku virtuos s modrými
houslemi Pavel Šporcl. A o 10 dní poz-
ději vypukne Hrádecké rockové léto,
které je i letos žánrově pestře posklá-
dané.

Nově se pokusíme hudbě otevřít
„nádvoří“ multifunkčního centra. Ve
středu 15. června v Hrádku poprvé na
sólovém koncertě vystoupí písničkářka
s harmonikou a silným hlasem Jana
Vébrová. Do stejného prostoru, který
má své osobité kouzlo, chystáme kon-
cert písničkářky Kayi.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
88..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
8. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 20. dubna, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila převod 100 000 Kč z rezervního fondu organizace Základní

škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Hrádek nad
Nisou – Loučná do fondu investic a čerpání fondu investic organi-
zace v celkové maximální výši 100 000 Kč na úhradu dodavatelské
faktury za rekonstrukci chodníků k zahradě MŠ Loučná 

— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Volejbalovému klubu
Hrádek nad Nisou, z. s., ve výši 22 000 Kč na nákup pomůcek a vy-
bavení pro trénink 

— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Outdoor Challange, z. s.,
ve výši 20 000 Kč na materiálové, technické a organizační zajištění
Triatlonu Hrádek nad Nisou 

— vzala na vědomí informaci o projektu Mikroregionu Hrádecko –
Chrastavsko „Obnova obecních chodníků na území mikroregionu“,
který byl podpořen z Grantového fondu Libereckého kraje (2.1 Pro-
gram obnovy venkova). Schválila účast města Hrádek nad Nisou v
projektu a schválila postup realizace, kdy mikroregion je nositelem a
realizátorem projektu a financování probíhá prostřednictvím mikro-
regionu. Zároveň však město Hrádek nad Nisou svou dílčí část obnovy
chodníků zrealizuje a profinancuje tak, že objednání prací je prove-
deno jménem mikroregionu a odpovědný pracovník města bude za-
jišťovat plnění obnovy. 

— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Klubu horolezců Hrá-
dek ve výši 5 000 Kč na nákup kladek a zabezpečovacích prvků pro
dětský den 

— vzala na vědomí zápis z jednání hodnotící komise Dotačního pro-
gramu města Hrádek nad Nisou pro rok 2016 a schválila rozdělení 
finančních prostředků jednotlivým žadatelům v podprogramech na
projekt a na člena 

— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Michalu Honkovi ve výši
15 000 Kč na podporu Rockmoto vejkendu v Hrádku nad Nisou, který
se bude konat 27.–29. 5. 2016 

— schválila návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na pro-
jekt Centrální dětské hřiště – park Generála Svobody s Nadací ČEZ

— schválila podání žádosti o poskytnutí podpory ve výši 4 303 054 Kč
pro projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ Lidická v Hrádku nad
Nisou“, a to v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní
osy č. 5.5 Energetické úspory

— souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt Základní školy Li-
dická Hrádek nad Nisou pod názvem „Řemesla a technika ve svazku
škol Schkola“ do operačního programu pro Přeshraniční spolupráci
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 v pri-
oritní ose 3. Doporučila zastupitelstvu města schválit předfinanco-
vání projektu ze zdrojů města v předpokládané výši 58 000 Eur.

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu pro výběr zhotovitele akce „Demolice bývalé mateřské školky 
č. p. 630, Legionářská ulice“ 

— schválila přidělení zakázky „Oprava povrchu komunikace ul. Pod 
Ovčím kopcem, Příčná – Hrádek nad Nisou“ firmě 1. Jizerskohorská
stavební společnost, s. r. o., za celkovou cenu 6 141 723,15 Kč včetně
DPH.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
44..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
4. zastupitelstvo města v roce 2016, konané dne 27. dubna, se zabý-
valo těmito záležitostmi:
— vzalo na vědomí zpracovaný dokument Zvyšování povědomí o adap-

tačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst 
s využitím norských zkušeností a schválilo jeho využití v rámci Plánu 
rozvoje města Hrádek nad Nisou

— schválilo podání žádosti o dotaci na projektový záměr města Hrádek
nad Nisou pod názvem „Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbroj-
nice Hrádek nad Nisou“ na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje

— schválilo „Dohodu o spolupráci na projektu realizovaném z prostřed -
ků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ pod názvem 

Kolem kolem Jizerek, kde žadatelem je Euroregion Nisa. Schválilo
podání žádosti do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A
Česká republika – Polsko v celkové výši nákladů na akci 187 588,40
Eur  a možnosti získání dotace ve výši 90 % z uznatelných nákladů.

— vzalo na vědomí projektový záměr projektu Kulturní a přírodní 
dědictví v Trojzemí – zachovat, chránit a propagovat na rekonstrukci
objektu bývalé pekárny v městské památkové zóně a její přeměnu 
v interaktivní návštěvnické centrum s videoprojekcí a výstavní cen-
trum a schválilo podání projektové žádosti do operačního programu
pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko 2014–2020 v celkové výši nákladů 848 465 Eur a s výší
spolufinancování 84 846,5 Eur

— schválilo podanou žádost na projekt Vybudování dětské skupiny 
v Hrádku nad Nisou v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu, která byla upravena rozhodnutím rady města ve finanční
části, a to v položce celkové výdaje 10 887 797 Kč, kdy se zároveň
mění výše jednotlivých položek financování a poměr výše podpory
na 90 %

— schválilo Statut Fondu rozvoje města Hrádek nad Nisou v souladu 
s platnou aktuální legislativou

— schválilo Program podpory Fondu rozvoje města Hrádek nad Nisou
pro rok 2016 (vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci) 

— schválilo změnu rozpočtu města 2016 č. 2 ve výši 87 674 444 Kč. 
Rozpočet města po 2. rozpočtové změně 2016 má stanoven celkový
objem příjmů částkou 193 537 006,41 Kč, celkový objem výdajů část-
kou 202 919 836 Kč a salda ve výši 9 382 829,59 Kč ve třídě financo-
vání.

Termíny schůzí rady města v druhém pololetí roku 2016
13. 7., 3. 8., 24. 8., 14. 9., 5. 10., 19. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12.

Termíny zasedání zastupitelstva města v druhém pololetí
roku 2016

31. 8., 21. 9., 26. 10., 16. 11., 14. 12.

15 let parlamentu mládeÏe
Mezinárodní parlament dětí a mládeže Euroregionu Nisa funguje už 
15 let. Tvoří jej 24 dětí, po 8 z každé země, a svou činnost směřuje pře -
devším ke vzdělávání svých členů. Za dobu jeho existence jím prošly 
desítky dětí, které měly možnost navštívit parlamenty v Praze, Drážďa-
nech, Berlíně a Varšavě, zúčastnily se vzdělávacích akcí v St. Marienthalu
a nebo historických projektů v Kopaczově.

Parlament se účastní také dění v komunální politice. Jeho členové pre-
zentují své názory na Radě svazku měst, při oslavách Trojzemí, nechyběli
při rozšíření EU.
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Pod stfiechou Camelotu je Ïivo
Mimo zraky veřejnosti probíhá jedna z velkých letošních investičních
akcí města, rekonstrukce krovu nad restaurací Camelot. Svědčí o ní jen
lešení na rohu ulice 1. máje. Krov je v současnosti ve velkém rozsahu 
poškozen. Poškozené části jsou postupně vyměňovány, v maximální
možné míře budou zachovány původní prvky. Rekonstrukce bude stát
1,8 mil. Kč vč. DPH. Městu se podařilo získat dotaci ve výši 0,4 mil. Kč 
z Ministerstva kultury, další 0,3 mil. Kč by mělo dostat od Libereckého
kraje.

V příštím roce by rekonstrukce střechy měla být dokončena polože-
ním nové krytiny – vrátí se na ni původní břidlice.

Permanentky na Krist˘nu uÏ jen 
do konce kvûtna

Upozorňujeme na blížící se konec možnosti získání permanentních
vstupenek na Kristýnu za symbolickou cenu 5 Kč. Podmínkou je
úhrada všech případných závazků vůči městu Hrádek nad Nisou 
a dále úhrada poplatků za odpady ve výši 600 Kč a případná úhrada
poplatku za psa do konce května.

V Bránû Trojzemí lze platit kartou
Zvláště lidé, navštěvující kino nebo divadlo, jistě uvítají novou možnost
platby kartou v informačním centru Brány Trojzemí. Bezhotovostně lze
samozřejmě platit i za knihy a další materiály v informačním centru. 

Od dubna byla v Bráně Trojzemí zřízena také pobočka Zásilkovny. 
Pokud tedy občas objednáváte zboží v nějakém e-shopu, který využívá
služeb této přepravní společnosti, můžete si nechat svůj balíček poslat
do Hrádku nad Nisou. Stejně tak jsou v Bráně Trojzemí přijímány zásilky
hrádeckých provozovatelů e-shopů k jejich předání k další přepravě 
Zásilkovnou.

Program prevence kriminality
bude pokraãovat

Každým rokem se město snaží získat prostředky na prevenci kriminality
z dotačního programu Ministerstva vnitra. I letos bylo úspěšné. Přesto,
že celkový objem žádostí o třetinu přesahoval možnosti programu,
městu se podařilo uspět. Část peněz z 568 tis. Kč je určena na další 
rozšíření kamerového systému, konkrétně na křižovatku ulic Liberecká 
a Sokolská s jednou kamerou namířenou k prodejně Penny, kde je za-
znamenávána často trestná činnost. Z peněz budou opět podpořeny 
i volnočasové aktivity nízkoprahového klubu Vagon, který pro město
provozuje Jednota bratrská Hrádek nad Nisou.

·kolkové zahrady v plné kráse
Konečně se probudivší jaro dává vyniknout kráse nově upravených 
zahrad u školek na Liberecké ulici a v Loučné. Zcela předělané zahrady
s novými herními prvky, přístřešky a zelení byly realizovány díky pod-
poře z Operačního programu životní prostředí.

Schubertova vila je kulturní
památkou

V minulých číslech HRÁDECKA jsme informovali o snaze města prohlásit
objekt Schubertovy vily ve Václavské ulici za kulturní památku. Úsilí 
bylo korunováno úspěchem v polovině dubna. Výstavní vila se tak stala
18. nemovitou kulturní památkou na katastru města – tedy pokud počí-
táme areál kostela jako celek.

„Od této chvíle se k tomuto objektu jak my, tak i generace po nás,
musíme chovat jako k památce a veškeré kroky případných úprav a oprav
konzultovat s pracovníky Národního památkového ústavu. Osobně to
pro tuto stavbu a zachování její historické a kulturní hodnoty považuji za
krok dobrým směrem. Jako jeden z prvních projektů na záchranu tohoto
objektu připravujeme zajištění utržené boční apsidy, zároveň řešíme
projektovou dokumentaci na výměnu střešní krytiny. Na střechu by se
po dohodě s NPÚ měla vrátit původní břidlice,“ říká starosta města 
Josef Horinka.
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S Cimrmany si zahráli 
i hrádeãtí

Uvítat ve městě herce Divadla Járy Cimrmana je ctí. A radostí. Nejen
proto, že jde o soubor výjimečný v mnoha směrech, jehož návštěva je
zárukou úspěchu u publika, bez ohledu na to, kterou z 15 inscenací 
přiveze. Dalo by se vyjmenovat mnoho dalších důvodů, určitě mezi ně
patří pohoda, skromnost a vstřícnost, se kterou jednají členové souboru
i technický „personál“ před i po představení. A tak se zájemci o podpis
na vstupenku, do památníku nebo do jedné z mnoha knih, které napsal
nebo se na nich podílel Zdeněk Svěrák, nemuseli obávat, že budou od-
mítnuti. Po představení Dobytí severního pólu, jednoho z nejoblíbeněj-
ších mezi příznivci divadla, bylo potřeba chvíli posečkat, než se pánská
část souboru převlékla do civilu, a pak došlo i na osobní setkání v záku-
lisí. Čtyři diváci z publika navíc během úvodního semináře dostali roli na
pódiu při vytváření živého obrazu „Škodu nezjistí, kdo se pojistí“, který
Cimrman zkomponoval na objednávku pojišťovací banky Slávie. Vypo-
mohli tak souboru, který pro takto náročnou rekonstrukci není dostateč -
ně početný ani při zapojení techniků.

Letošní, celkově už třetí vystoupení Divadla Járy Cimrmana v Hrádku
nad Nisou bylo výjimečné i proto, že Zdeněk Svěrák necelé tři týdny
před ním slavil své osmdesátiny. Bylo tedy jasné, že se závěr na pódiu
(kromě poděkování v podobě láhve dobrého vína pro každého člena
souboru) neobejde bez gratulace. A jak následně v zákulisí „prasklo“,
příležitost popřát k jubileu jednoho z hlavních protagonistů si letos 
nenechají ujít na žádné štaci.

Divadlo Járy Cimrmana v září vstoupí do své padesáté sezóny. Přejme
mu ještě hodně dalších vydařených repríz a hodně spokojených diváků.
A doufejme, že v Hrádku nebylo naposledy. Optimismem mě naplnila
prosba Zdeňka Svěráka při rozdávání autogramů v zákulisí. Pro příště by
prý uvítal silnější žárovku v šatně. Pokud jde jen o to, tak to samozřejmě
není vůbec žádná překážka.

Vít Štrupl

Divadelní Jára se stal 
talismanem divadelního jara

Tradiční Hrádecký divadelní podzim má už čtyři roky mladšího souro-
zence v podobě Hrádeckého divadelního jara. Mladšího nejen věkem,
ale i jeho hlavními protagonisty. Divadelní jaro je určeno dětem a dět-
ským divadelním souborům. Letos proběhla přehlídka v polovině dubna
v Bráně Trojzemí. A zájem souborů i diváků byl veliký. Až by se dalo říci
na hraně možností malého multifunkčního sálu. 

V rámci přehlídky letos diváci mohli vidět inscenaci Chroust od 
souboru Anička a letadýlko a po skončení představení si vyrobit svého
vlastního chrousta. Ještě předtím ale měli malí herci možnost v rámci 
divadelního workshopu procvičit své rétorické schopnosti. Sobotní od-
poledne patřilo sedmi dětským divadelním souborům z hrádecké školy
T. G. Masaryka a ze škol v Doníně, Chrastavě a Rynoltic. Na přehlídce si
zahráli také žáci hrádecké pobočky ZUŠ Liberec s velkou premiérou hrá-
deckého klarinetového kvarteta.

Hrádecké divadelní jaro letos dostalo svého talismana, Divadelního
Járu. Věnovala ho a vyrobila Pavla Bláhová. Pořadatelé z o. s. Hádě 
a Brány Trojzemí se rozhodli, že Jára bude putovní cenou, byť přehlídka
není soutěžní. Járova „maminka“ dostala možnost napoprvé rozhod-
nout, komu bude cena na rok propůjčena. A tak Jára putoval do Rynol-
tic za inscenaci Šípková Růženka. A rynoltické děti ani jejich paní učitelky
obrovskou radost vůbec neskrývaly.
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Krásný sváteční májový víkend byl v Hrádku plný akcí. Neděle patřila
mimo jiné Odemykání Kristýny, oficiálnímu zahájení sezóny, inspirova-
nému vodáckým otevíráním řek. Vlastní odemčení už potřetí provedl
starosta města Josef Horinka, ustrojený do vančurovských plavek, kra-
vaty, saka a cylindru. Slavnostní zahájení si žádá slavnostní oblek.

Ještě než po hladině jezera připlula víla s klíčem, proběhla na březích
Kristýny řada soutěží. Závod horských kol byl určen hlavně dětem, ale
stejně jako vloni se našlo i pár rodičů se soutěživým duchem, kterým
bylo líto jen tak sedět v hospodě. V loděnici půjčovna lodí Nisa připravila
závody na koloběžkách a šlapacích autech, půjčovaly se lodě a paddle-
boardy. Sezónu zahájili i v lanovém parku.

Jako první ale závodili dospělí i děti na pětikilometrovém okruhu pro
in-line brusle.

V areálu Kristýna je proti loňsku několik novinek. O rekonstruovaném
a rozšířeném veřejném osvětlení, díky kterému již nemusí po setmění
návštěvníci potmě klopýtat po severní pláži, jsme již psali. Stejně tak 
o nové budově pro správu areálu v blízkosti recepce, která nahradila sta-
rou nevzhlednou buňku.

Nejžhavější novinkou je Fitness park Kristýna – 14 cvičebních prvků
rozmístěných po obvodu jezera. Prvky jsou vyrobeny z akátového dřeva
a kovu, každé stanoviště je doplněno o tabulku s názvem a návodem, 
jak na něm cvičit v podobě krátkého textu a obrázku. Při Odemykání 
Kristýny zažily prvky zatěžkávací zkoušku. Kristýnu dnes využívá hodně
obyvatel Hrádku jako cíl pro stále více populární běhání. Nyní mají mož-
nost zapojit i další části těla, protože na jednotlivých prvcích dojde i na
ruce, břicho a také nácvik rovnováhy.

Krist˘na odemãena!
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O předposlední dubnové sobotě bývá na Horním Sedle živo. U horole-
zecké chaty se sejdou běžci všech věkových i hmotnostních kategorií 
a vyrážejí na běh Císařským údolím. Naprosto oprávněně mu lze přidat
přívlastek tradiční – letos se konal už po čtyřicáté. 

Pořadatelé – hrádečtí horolezci – se proto připravili ještě pečlivěji než
v předchozích letech. Pro dva muže, kteří stáli u zrodu jednoho z nej-
hezčích běhů v okolí, nachystali pamětní startovní čísla 1 a 40. Jiří Novák
a Petr Vinklárek se i v dalších ročnících v pořadatelství vystřídali. Letos na
trať oba dva vyrazili, byť na kole, prý je k tomu vedly „technické dů vody“.

Běh Císařským údolím je závodem pohodovým, proto je na výběr 
z mnoha kategorií. Kdo z mužů si netroufl na 13 km dlouhou trať, mohl
zvolit i 5 nebo 3 km. U žen se také najdou výjimky – ač jim primárně 
bývala určena 5km trať, vždy se najde alespoň jedna běžkyně, která vy-
razí na 13 km.

Kulaté narozeniny Běhu Císařským údolím přišlo nakonec oslavit 
145 běžců, což byla pro pořadatele z řad hrádeckých horolezců, kterým
asistovaly dračice z DDM Drak, hlavní odměna.

Vítězové jednotlivých kategorií
Batolata Alexandr Bobajevský
Předškoláci 2010–2012 Karolína Víchová a Antonín Feix
Žákyně a žáci 2007–2009 Natálie Sklenárová a Dalibor Novotný
Žákyně a žáci 2005–2006 Adéla Frýdlová a Václav Novotný
Žákyně a žáci 2003–2004 Lea Zamrzlová a Radovan Kryštůfek
Vetché stařenky Jana Roztočilová
Dorostenky do 15 let Pavla Švikruhová
Dorostenky do 17 let Lucie Scholzová
Dorostenci do 15 let Radim Černický
Dorostenci do 17 let Pravoslav Mansfeld
Ženy 3 000 m Jana Novotná 0:19:36
Ženy 5 500 m Ita Krafková 0:29:01
Ženy 13 000 m Jana Farská 1:15:24
Muži 3 000 m Václav Novotný 0:16:40
Muži 5 500 m Pavel Bukvic 0:31:29
Muži 13 000 m Petr Urbánek 0:54:11

âtyfiicetiny Bûhu Císafisk˘m údolím

Maják na Krist˘nû
Některý z květnových víkendů už tradičně patří na Kristýně nádherným
a dokonalým modelům historických plachetnic, řízených rádiem. Na 
letošní IX. Evropský pohár, který připadl na první víkend, se z České 
Republiky, Slovenska, Polska a Ruska sjelo čtyřicet modelářů. Ve všech
třech dnech budily modely zasloužený zájem diváků, kteří obdivovali
lodě nejen při regatách, ale i na břehu, kdy bylo možné prohlížet i nej -
menší detaily modelů. Jsou to také jediné tři dny v roce, kdy na hladině
nepřehlédnete přes 3 metry vysoký maják, který slouží jako točný bod
při regatě.

O pořadatelství se v letošním roce opět postaral Klub lodních mode-
lářů ADMIRAL Jablonec nad Nisou.
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Životní výročí

Občanům, kteří v měsíci dubnu 2016
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Marie Řezníčková, Vladimír Syrový
81 let Walter Sitte
83 let Margit Ručková
84 let Adolf Ručka, Jaroslava Ivanová
85 let Jiří Brožík
87 let Antonín Procházka
88 let Mária Hošková, Henrieta Kasalová
89 let Žofie Machalová
90 let Jaroslav Urban
93 let Marie Prošková, Olga Marhanová

Marie Zimová, matrikářka

Květen je nazýván lásky čas, už u jeho nástupu se líbáme pod rozkvetlou
třešní a zamilovaná děvčata se těší, když se jim pod okny objeví májka.
Své o lásce věděl i Karel Hynek Mácha. Květen je úzce spjat i s církevními
svátky, které jsou úzce svázány s událostmi Velikonoc.

Nanebevstoupení Krista a Den otců – mužů
Tento církevní svátek připomíná výstup Ježíše Krista na místo „k Bohu
nejvyššímu“. Tradice tohoto svátku sahá až do roku 370 a slaví se 40 dní
po Velikonocích, vždy připadá na čtvrtek.

S tímto datem je spojován zvyk, který s tímto církevním svátkem nemá
nic společného: Den otců – mužů, u jehož zrodu stáli v polovině třicá-
tých let dvacátého století holandští dělníci ve fabrice na výrobu cigaret,
který připadá na druhou neděli v květnu jako protiklad ke dni matek. Na
Horní Lužici využívali svátek nanebevstoupení muži již v 19. století k vý-
letům do přírody, které nezůstávaly na sucho. Dodnes tak činí v tento
den naši němečtí sousedé, kteří si užívají volna státního svátku k ná-
vštěvě našich hrádeckých občerstvoven. Někteří táhnou ozdobené káry,
mají zvonky na holích nebo přijíždí na kolech, koních či zahradních 
sekačkách.

Svatodušní svátky – letnice
se slaví padesátý den po Velikonocích a jsou též označované jako „zro-
zení církve“. Církev si Svatodušními svátky připomíná událost, kdy po
smrti Kristově a jeho zmrtvýchvstání sestoupil Duch svatý na jeho učed-
níky. Někdy se jím také říká rozálie – podle růží, jimiž se zdobí oltáře nebo
zelené svátky, protože připadají na dobu, kdy se již vše zelená a kvete.

Příbytky se v tento den zdobily zelenými ratolestmi, aby na ně mohla
usednout holubička – symbol Ducha svatého. Dřevěné vyřezávané 
holubičky se také věšely ze stropu, a to jak ve staveních, tak i v kostelech.
Pozor na pověru – pokud větvičky, utržené na Svatodušní svátky (v ne-
děli či v pondělí) ve vodě uvadly či uschly do svátku Božího těla, měl 
v tomto roce někdo z rodiny umřít.

Na svatodušní pondělí bylo zvykem poprvé vyvádět dobytek na 
pastvu. Pastýři se na to vždy těšili, protože to bylo spojeno s tradicí 
smažení vajíček. Vaječnice se připravuje ve Slezsku dodnes. Později byl
tento zvyk spojen se zdobením proutků vaječnými skořápkami. 

S dobou letnic jsou spojené i tzv. královské slavnosti a hry, které se
kraj od kraje liší a asi nejznámější je jízda králů na území Slovácka. Ve
městech se během letnic konaly střelecké slavnosti, které pořádaly 
střelecké spolky nebo řemeslnické cechy. Střílení „ku ptáku“ však nebylo 
pro každého a vybíralo se startovné, ze kterého se pak financovaly ceny.

O tom, že s letnicemi v našem regionu byly spojeny velké slavnosti,
svědčí i to, že český král Václav II. nechal v Žitavě uspořádat v období
okolo roku 1300 velké turnaje a rytířské hry. V roce 1303 se jich například
zúčastnilo 400 šlechticů s nádherně nazdobenými koňmi a bohatým 
doprovodem vznešených paní i lokajů. A stejně tomu bylo i v dalších
městech Šestiměstí. Na německé vesnici se volila májová královna (nej-
krásnější panna ze vsi), uzavíraly se tzv. „májové svatby“ na jeden rok –
taková zkušební doba pro budoucí sňatky. Stavěly se také májky na 
důkaz lásky a pořádaly letniční tance. V 19. století přišla móda letnič-
ních výletů a na Horní Lužici, kde bylo mnoho pěveckých sborů, si lidé
užívali letničních slavností zpěvu. O přitažlivosti tohoto svátku svědčí 
i to, že je v současnosti spojován se dny otevřených mlýnů a podstávko-
vých domů.

Svátek Božího těla
je tradiční církevní slavnost, spojená s průvody kolem oltářů, které byly
rozmístěny na význačných místech v obci, později kolem kostelů. Prů-
vodu se zúčastnili věřící, kněz šel v jeho čele pod nebesy, které obyčejně
nesli místní obecní představitelé. Na cestu, po které šel průvod, se sy-
paly květiny (lístky růží, pivoněk, ale i jiné), také oltáře byly vyzdobeny
březovými nebo lipovými ratolestmi, které si pak ženy odnášely domů 
a dávaly je za obrázky jako ochranu před bleskem. Metlou z břízového
proutí se pak vyháněli zlí duchové nejen z lidí, ale také ze zvířat. Již ve
středověku se o svátku Božího těla nosily věnce upletené z růží. Růže při-
náší lásku a štěstí a věřilo se, že její okvětní plátky, rozsypané po cestách
nebo kolem stavení, zahánějí nejen smutek, ale také hádky a konflikty.
Na polské straně našeho regionu Trojzemí můžete i dnes potkat velko-
lepá procesí.

Když o Božím těle zmoknou na oltářích věnečky, zmoknou na lukách
děvečky.

Na Boží tělo den jasný – celý rok šťastný. 

Světci a pranostiky
Tento měsíc si lidé připomínají i dva významné patrony. 4. 5. sv. Flo-
riána, v minulosti velmi považovaného světce, neboť chránil stavení před
ohněm, a proto nechyběl tento patron hasičů ve výklencích a pomníč-
cích. A 16. 5. sv. Jana z Nepomuku, který je patronem zachování tajem-
ství, mlčenlivosti, kněží, mostů a lodníků.

Dodnes se dochovávají květnové pranostiky o zmrzlých mužích: Pan-
kráci, Serváci a Bonifáci a počůrané Lucii vážící se k době určující výsadbu
rostlin. A májový čas je také dobou čištění studánek, tak nezapomeňte
na tu vaši v lese hlubokém.

Na naší cestě prostorem a časem jsme došli do konce, během uply-
nulého roku jsme si připomněli část zvyků a tradic, které jsou nedílnou
součástí koloběhu našich životů, a nahlédli jsme také do obyčejů našich
sousedů. Bylo mi potěšením a ctí vás na této cestě doprovodit a těším se
na setkání příští, přátelé, a nezapomeňte, že zachovávat tradice zna-
mená nést hořící pochodeň a ne jen ochraňovat doutnající popel…

Hedvika Zimmermannová

Zvyky a tradice regionu Trojzemí

K tradicím přelomu dubna a května patří pálení čarodějnic
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Rčení „pod svícnem bývá tma“ výstižně popisuje stav, kdy vyrážíme na
výlety a dovolené do vzdálených krajů a často přehlížíme to, co máme
za humny. Je to určitě i případ Grabštejna, který si ale zaslouží naší po-
zornost z mnoha důvodů. O nich jsme si povídali s kastelánkou Ing. Ivou
Bártovou.
Paní kastelánko, zkuste nalákat obyvatele Hrádku nad Nisou:
proč by v současnosti měli vyrazit na Grabštejn?
Jedním z hlavních důvodů je určitě nejen dokončení rozsáhlé rekonstrukce
hradu, která skončila již před několika lety, ale aktuálně především 
otevření nové prohlídkové trasy, která více reflektuje historii hradu, to, co
se na hradě dělo, kdo ho obýval a jak byl využíván. Taková expozice 
samozřejmě v době, kdy hrad byl z části ruinou, nebyla možná. Dnes 
mohou návštěvníci vidět expozici, která nevychází z jednoho časového
období, ale na základní prohlídkové trase procházejí proti proudu času.
Seznámí se z nejmladších období s životem vrchního nadlesního a s jeho
pokojem, dále jsou k vidění prostory, které sloužily pro správu panství,
protože za Clam-Gallasů již hrad sloužil jako správní středisko pro celé se-
veročeské panství. Návštěvník uvidí kancelář a bydlení vrchnostenského
úředníka. Ale samozřejmě jsou na základní prohlídkové trase i prostory
z období Jiřího Mehla ze Střelic, kterému vděčíme za současnou podobu
hradu. Pohybujeme se tak od poloviny 16. do počátku 20. století. 
Unikátem je samozřejmě kaple sv. Barbory, která rovněž prošla rekon-
strukcí. Malým zázrakem je návrat sochy sv. Barbory, která byla mnoho
let považována za ztracenou a nyní ji přes sezónu můžeme ukazovat 
návštěvníkům.

V Hrádku asi nebude nikdo, kdo by nevěděl o benefičních koncertech
Luďka Veleho ve prospěch hradu Grabštejna. Socha sv. Barbory byla res-
taurována z výtěžku koncertů. Za vybrané peníze se ale udělala spousta
dobrého, o čemž se může každý návštěvník přesvědčit.

Návštěva hradů a zámků je dnes často spojena s nejrůznějšími
akcemi. Co chystáte na Grabštejně? 
Pokračujeme v akcích, které se na hradě odehrávají už léta, jako jsou třeba
Létohrádky. Nově jsme pojali i starší akce, jako jsou třeba večerní pro-
hlídky hradu se svatou Barborou. V červenci a v  srpnu probíhá hradozá-
mecká noc, která měla dříve formu prohlídek, dnes je to spíše hraná pro-
cházka hradem, kterou vždy inscenujeme do jednoho vybraného období.
Vloni jsme se připojili k noci kostelů a letos se 10. června připojíme znovu. 

Já bych se ještě rád vrátil k soše sv. Barbory, jejíž příběh je zají-
mavý. Jak se jí podařilo objevit?
Sochy sv. Barbory jsou nyní na hradě dokonce dvě. Protože ta původní
byla považována za ztracenou, byla nákladem benefičních koncertů 
vyrobena její volná kopie, která vycházela z fotografií originální sochy. Pů-
vodní sochu našel náhodou v depozitáři Oblastní galerie v Liberci ředitel
Městských muzeí v Žitavě Dr. Marius Winzeler. Znal ji z fotografií a jako
první si všiml, že to je ztracená sv. Barbora z Grabštejna. Posléze se 
poda řilo dohledat i dokumenty a potvrdit tak, že je to opravdu ona. 
V loňském roce byla nákladem Benefičních koncertů restaurována a nyní
se na hrad vrací vždy na „letní byt“. 

Podobně náhodně byly objeveny i varhany z kaple nebo panneau, které
leželo v Mnichově Hradišti.

Dá se vyjádřit kolik exponátů je na hradě původních?
Je to asi polovina. Tím, jak jsou dnes koncipované prohlídkové prostory,
bylo potřeba exponáty zapůjčit. Většinu grabštejnského inventáře dnes
tvoří fotografie, obrazy a grafiky a z takové expozice by návštěvníci nad-
šeni asi nebyli.

Když bych chtěl na Grabštejně vidět vše, co je veřejnosti přís-
tupné, kolik času budu potřebovat?
Máme vlastně tři prohlídkové okruhy. Základním okruhem člověk projde
od 20. do 16. století. Nezahrnuje ale prohlídku kaple sv. Barbory. K tomu
nás vedly dva důvody: prvním bylo to, že by prohlídka byla už moc dlouhá,
druhým právě koncepce prohlídky proti proudu času. Tím, že kaple je 
v srdci hradu, tok informací bychom přerušili, nebo by se návštěvníci mu-
seli vracet, ani jedno jsme nechtěli. Dnes má prohlídka hradu hlavu a patu
a kdo chce vidět vše, vyrazí na dva okruhy. Je k tomu potřeba asi půldruhé
hodiny. Třetím okruhem nazýváme prohlídku se sv. Barborou.

Nejbližší akce na Grabštejně:
29. 5. Den dětí na Grabštejně
10. 6. Noc kostelů
24. 6. Oslava letního slunovratu
20. 8. XXIV. Benefiční koncert: Leoš Janáček – Její pastorkyňa

Nová publikace Hrad Grabštejn v proměnách času
Na sklonku loňského roku byla vydána nová publikace, ve které jsou
shrnuty nejnovější poznatky o hradě a jeho historii. V knize můžete 
absolvovat prohlídkové okruhy, její součástí je bohatá obrazová doku-
mentace. Knihu můžete zakoupit na hradě Grabštejn nebo v Bráně 
Trojzemí.

Na Grab‰tejn za svatou Barborou

Ing. Iva Bártová, kastelánka Grabštejna

Originální socha sv. Barbory, foto Vojtěch Černý
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Tip na v˘let
Zámek Lemberk
S dnešním tipem na výlet nepojedeme daleko. Naším cílem je zámek
Lemberk. Po Grabštejně je to nejbližší zámek, který můžeme navštívit. 
Z Hrádku je to nějakých 15 kilometrů. Přesto je námi Hrádečáky Lemberk
stále trochu opomíjený a myslím, že je to velká škoda. Původně gotický
hrad byl vystavěný ve 40. letech 13. století, v polovině 16. století byl pře-
stavěn na renesanční zámek a o zhruba 100 let později upraven do sou-
časné raně barokní podoby. Prohlédnout si tady můžeme jedinečnou
barokní štukovou výzdobu, původní Zdislavinu světničku, rytířský sál 
i černou kuchyni. Zřejmě největším lákadlem je bajkový sál s kazetovým
stropem z roku 1610. Nejnovější chloubou zámku je pak velkolepá
ukázka sedmi uměleckých slohů. Vidět tu můžeme jedenáct místností,
zařízených v duchu klasicismu, empíru, biedermeieru, druhého rokoka,
novorenesance, secese a kubismu.

Že na Lemberk lákáme právě v květnovém čísle HRÁDECKA není ná-
hoda. 21. května totiž uplyne 21 let od svatořečení sv. Zdislavy. Šlech -
tičny, jejíž jméno se spojuje s dominikánským klášterem a špitálem 
v Jablonném v Podještědí, do kterého, navzdory svému vysokému pos-
tavení, osobně docházela a ujímala se nemocných. Zámek Lemberk
právě pro Zdislavu a jejich čtyři děti nechal vystavět její manžel Havel. 
V roce 1907 byla Zdislava prohlášena za blahoslavenou a roku 1995 
papežem Janem Pavlem II. za svatou. Od roku 2002 je patronkou Libe-
reckého kraje.

Svaté Zdislavě je v našem kraji zasvěcená řada kostelů či kaplí. Její
jméno nese také mnoho institucí a organizací, které pečují o staré a ne-
mocné lidi a udržují tak odkaz této světice stále živý. Nedaleko zámku
můžeme navštívit i Zdislavinu studánku. Je ukrytá v přístřeší empírového
altánu, ke kterému pohodlně dojdeme za pár minut. Místo dýchá 
úžasnou a klidnou atmosférou, kterou v dnešní uspěchané době určitě
oceníte. A nezapomeňte si na cestu přibalit lahev. Voda z přírodního
pramene je údajně léčivá.  

Věra Baumgartnerová

Pozvánka k sousedÛm
V květnu začíná sezóna poutí a městských slavností. S pozvánkami na 
zajímavé akce u sousedů se tak přesouváme hlavně pod širé nebe. Kolem
nás se toho v tomto období děje spousta, stačí si jen vybrat. A já vám 
k tomu přeji hlavně dobré počasí! 

12.–14. květen Císařské slavnosti – Zámek Zákupy
Další ročník historických slavností pořádaných na zákupském zámku na-
bízí tradičně bohatý program i mimořádné prohlídky. Letos u příležitosti
kulatého výročí zavítá na zámek sám císař František Josef I. 

14.–15. květen – Svatopankrácká pouť Jitrava
Už tradiční počin našich blízkých sousedů. Během víkendu si užijete 
jarmareční stánky, klasickou pouťovou veselici, ale i řadu divadelních 
a hudebních vystoupení. 

20. květen – Muzejní noc pod Ještědem
V rámci festivalu muzejních nocí se opět otevřou brány muzeí a galerií 
a pozvou návštěvníky na netradiční prohlídky v netradičních časech. 
Severočeské muzeum pořádá akci ve spolupráci s Oblastní galerií 
Lázně, IQlandií a Muzeem skla a bižuterie v Jablonci. Děti se mohou 
těšit na výtvarné dílny, dospělí zase na komentované prohlídky, před-
nášky či kulturní vystoupení. Stejně jako v minulých letech bude 
zajištěné občerstvení a doprava historickou tramvají či historickými 
autobusy.

21. květen – Otevírání Máchova jezera – Doksy
Oslava 650 let od založení Máchova jezera a 700 let od narození jeho za-
kladatele Karla IV. Pestrý program nabídne historii i současnost. Uvidíte
slavnostní průvod císaře Karla IV., ceremoniál k založení Velkého rybníka
i hudební vystoupení Bohuše Matuše či skupiny Turbo. 

28. květen – Večerní prohlídky s hudbou a květinami –
zámek Frýdlant
Užijte si prohlídku nejkrásnějších místností frýdlantského zámku vyzdo-
beného aranžovanými květinami a hudebním doprovodem v romantic-
kém večerním čase. 

28.–29. květen – Staročeské řemeslnické trhy Turnov –
Muzeum Českého Ráje
Zřejmě největší akce svého druhu v našem kraji každoročně přiláká stovky
řemeslníků. Vidět můžete řemesla tradiční i méně známá, ale i ta už
skoro zapomenutá. Zajímavý je i doprovodný program, na dvou pódiích
se vystřídá řada kapel a umělců. O hudební část programu se letos po -
starají Vladimír Mišík a etc., Lenka Dusilová, Sto zvířat, Michal Prokop 
a Framus Five a mnozí další. 

3.–5. červen – Chrastavské slavnosti
Největší kulturní událost roku v Chrastavě. Slavnosti letos nabídnou opět
řadu koncertů. Hlavní hvězdou je Michal Hrůza, na pódiu vystoupí ale
také Těla, Abba Stars, Walda gang, 20 deka duše a mnozí další. 

Pozvánka „pod čarou“ je tentokrát na jednu prospěšnou akci, kterou
jistě dobře znají milovníci turistiky a obzvlášť Jizerských Hor. 

OO vvííkkeenndduu  1144..––1155..  kkvvěěttnnaa  pprroobběěhhnnee  ddaallššíí  rrooččnnííkk  aakkccee  UUkklliiďďmmee  JJiizzeerrkkyy..
Zapojit se může úplně každý. Stačí, když si naplánujete výlet, vezmete 
s sebou pytel a cestou budete sbírat odpadky. Pytle pak můžete nechat
na nějakém dobře dostupném místě a nahlásit organizátorům, kteří je 
z hor svezou. Pomůcky pro úklid si můžete vyzvednout i v infocentrech
v Liberci a Jablonci nad Nisou nebo v průběhu konání akce na velkých
parkovištích v Jizerkách.

Věra Baumgartnerová
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Chcete vidět, jak se dělá přímý přenos z terénu? Český rozhlas Sever
chystá další přímé přenosy a vy můžete být u toho. V květnu budeme na
dvou zajímavých akcích, 21. 5. vysíláme z liberecké ZOO, chystá se křest
malých bílých tygřat. O týden později, 29. května, vysíláme ze Staročes-
kých řemeslných trhů z Turnova. Opět jsme partnerem této velkolepé
akce v areálu Muzea Českého ráje. V červnu (12. 6.) se těšte na Den 
otevřených dveří libereckého rozhlasu a s tím spojený Gody festival v Li-
dových sadech. Dále budeme v Příchovicích na akci Po stopách Járy
Cimrmana nebo na Svatojánské pouti v Českém Dubu. Přijďte se za námi

podívat a popovídat si s moderátory 
Českého rozhlasu Sever, s našimi milými
hosteskami a něco pěkného si určitě od
nás odnesete. Na viděnou nebo na slyše-
nou. Český rozhlas Sever vysílá na Libe-
recku a Jablonecku na 102,3 FM, v Semi-
lech na 103,4 FM, Harrachov a Tanvaldsko
107,9 FM, Frýdlant a Nové Město pod Smrkem 97,4 FM a konečně Česká
Lípa a okolí nově na 94,3 FM.

Ostrov Ïivota zve na 
6. Benefiãní koncert!

Rok se s rokem sešel a opět se přiblížil termín Benefičního koncertu. 
Letos se na Hasičské louce sejdeme už pošesté. A opět máme připra-
vený bohatý program. Při jeho přípravě jsme mysleli na všechny vě-
kové kategorie a věříme, že se nám podařilo pozvat účinkující, kteří 
návštěvníky dokážou oslovit. Dobrovolné vstupné je veřejnou sbírkou 
„OSTROV POMÁHÁ“ a je určené na pomoc vážně nemocným spoluob-
čanům. 

Do letošního roku naše sdružení vstoupilo s jednou zásadní změnou.
S platností nového Občanského zákoníku nastala i nám povinnost 
změnit sdružení na zapsaný spolek. Podstata naší činnosti se ale nezmě-
nila. Stále tu jsme hlavně proto, abychom, s Vaší pomocí, pomáhali 
těm, kteří to potřebují. 

Koncert je stěžejní akcí celého roku a budeme moc rádi, pokud naši
myšlenku i v letošním roce podpoříte. Těší nás, že i díky Vám je Benefiční
koncert jednou z největších akcí v kulturním kalendáři Hrádecka. 

Program koncertu tradičně zahájí vystoupení dětí z hrádeckých ma-
teřinek. 

Hrát a zpívat nám dále budou: 
Karel Kahovec a George & Beatovens, Vobuty, EFF Trutnov a liberecká

Těla. 
Uvidíte i ukázky irských tanců v podání taneční skupiny Irské sestry,

pro děti je připravená loutková pohádka Loutkářského souboru Klubíčko
Cvikov, vystoupí Verča Klimešová s ukázkou dogdancingu, hrádečtí 
Hasíci, kluci Jakubcovi s tanečním představením a svou ohňovou šou
předvedou také „ohniví muži“ z PlaYmen. 

Přijďte se podívat v sobotu 21. května od 14 hodin na hasičskou louku.
Srdečně zveme a moc se na vás těšíme!

Za občanské sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov života
Věra Baumgartnerová

âesk˘ rozhlas Sever – pfiímé pfienosy z terénu 
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Sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního
odpadu

Vážení občané, město Hrádek nad Nisou ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami, s. r. o., 
pořádá sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční v sobotu 11. června 2016 

dle tohoto časového harmonogramu:

8.00–8.10 D. Suchá bytovky
8.15–8.25 D. Suchá rozcestí u Teubnerů
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 – u p. Sedmidubského
10.15–10.25 Donín Železná – park u p. Uhla
10.30–10.40 Donín Turistická – u p. Raidla
10.45–10.55 Loučná Lipová – p. Hlůže
11.00–11.10 Loučná Lipová – rozcestí u Bistiaků
11.15–11.25 Loučná U Bažin – rozcestí
11.30–11.40 Loučná Lidická – u p. Peukera
11.45–11.55 Loučná U Koruny – restaurace
12.00–12.10 Hrádek I. U Koupaliště – zahrádky
12.10–13.10 bezpečnostní přestávka
13.15–14.15 Hrádek I. Sběrný dvůr
14.20–14.30 Hrádek I. Starý dvůr
14.35–14.45 Hrádek I. Václavská – plynárna
14.50–15.00 Hrádek I. Dolní náměstí – Hovorkův statek
15.05–15.15 Hrádek I. Sokolská – hasiči
15.20–15.30 Hrádek I. Školní – park ZŠ
15.35–15.45 Hrádek I. Zlatá výšina – park
15.50–16.00 Hrádek I. Horní sídliště – ruská vila
16.05–16.15 Hrádek I. Oldřichovská – Tristone
16.20–16.30 Oldřichov n. H. restaurace U Zvoníčků
16.35–16.45 Oldřichov n. H. autobusová otočka
16.50–17.00 Václavice rozcestí – pískovny
17.05–17.15 Václavice rozcestí u Špičky
17.20–17.30 Uhelná rozcestí – vodárna
17.35–17.45 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 pracovníky 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.). NNááddoobbyy  mmuussíí  bbýýtt  oozznnaaččeennyy!!
– 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. JJee  zzddee  zzaakkáázzáánnoo  ooddkkllááddaatt  
ooddppaaddyy ppřřeedd  ppřřííjjeezzddeemm  mmoobbiillnníí  ssbběěrrnnyy!!
2. NNeebbuuddee  ppřřiijjaatt  ooddppaadd,,  kktteerrýý  bbuuddee  uummííssttěěnn  nnaa  ssttaannoovviiššttěě  ppřřeedd  ppřřííjjeezzddeemm  mmoobbiillnníí  ssbběěrrnnyy  nneebboo  ppoo  jjeejjíímm  ooddjjeezzdduu..
3. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.

DDaallššíí  iinnffoorrmmaaccee  ppoosskkyyttnnee  VVáášš  mměěssttsskkýý  úúřřaadd  nneebboo  ppřříímmoo  pprraaccoovvnnííccii  SSeevveerrooččeesskkýýcchh  kkoommuunnáállnníícchh  sslluužžeebb,,  ss..  rr..  oo..,,  
ŽŽiittaavvsskkáá  668899,,  446633  3344  HHrrááddeekk  nn..  NN..,,  nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee  448855114400115599..  SSeevveerrooččeesskkéé  kkoommuunnáállnníí  sslluužžbbyy,,  ss..  rr..  oo..
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âerpací stanice 7 Station 

v Hrádku nad Nisou hledá

do svého kolektivu 

pracovníka na pozici 
obsluhy ČS a směnárny

Požadujeme spolehlivost, 
zodpovědnost

a aktivní znalost německého jazyka. 

VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  nnááss  kkoonnttaakkttuujjttee  
nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee

773333  662288  332211

Poplatky za inzerci v mûsíãníku

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