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7. srpen 2010 zÛstane
v mé pamûti jako den,
kter˘ v‰echno zmûnil

Mohla to být úplně běžná letní sobota,
kterou asi většina z nás chtěla strávit
odpočinkem, který k prázdninovým
měsícům patří. Mimořádně vydatné
dešťové srážky ale udělaly z potůčků řeky
a z Lužické Nisy půl kilometru širokou
a místy čtyři metry hlubokou dravou
řeku, která brala vše, co jí přišlo do cesty.
Výše hladiny o více než půl metru pře-
konala povodeň z roku 1958 a srovna-
telná je asi jen s ničivou povodní léta
1897.

Dnes s odstupem tří týdnů považuji
za velké štěstí a největší úspěch záchran-
ných operací prvních dvou povodňových
dní to, že k apokalyptickému seznamu
zničeného majetku nepřibyla v Hrádku
nad Nisou žádná jména obětí povodní.
Poděkování za to patří hrádeckým hasi-
čům, vojákům z grabštejnské posádky,
policistům a dobrovolníkům, kteří po-
máhali evakuovat obyvatele ze zaplave-
ného města. Přiznám se, že ve chvíli,
kdy museli být z vojenského auta v ulici
Jiřího z Poděbrad vrtulníkem zachraňo-
váni lidé, byla pro mě v období povodní
asi nejhorší.

Letošní první srpnová sobota změnila
natrvalo životy stovek rodin nejenom
v Hrádku nad Nisou. Velká voda vzala
mnoha rodinám všechno, co měly, řada
lidí musí začít úplně od začátku, mnoho
živnostníků, firem a podnikatelů přišlo
ze dne na den o všechno, na čem dopo-
sud pracovali. Deset domů nápor vody
nevydrželo a buď už byly zbořeny, nebo
na ně demolice čeká, škody na majetku
města jsou vyšší než 130 milionů korun
a škody na soukromém majetku se teprve
vyčíslují.

Pokračování na straně 18

Povodnû 2010: Uklizeno, obnova
ale bude trvat roky

Blesková povodeň. Tak jí začali říkat novináři. Někteří meteorologové se tomuto pojmenování bránili.
Faktem ale je, že pro obyvatele, kteří bydlí u řeky či potoka, blesková byla. Během 12 hodin od chvíle, kdy
začalo pršet, dosáhla Nisa 3. stupně povodňové aktivity, Václavický potok to stihl ještě rychleji. Nic ne-
pomohly přehrady na Nise, které spoustu vody zadržely. Nejvíce vody se valilo z jindy neškodných potoků
a říček Jeřice, Fojtky, Albrechtického potoka. Ten dokázal naplnit přehradu Mlýnice tak, že se voda nekon-
trolovaně valila přes hráz do Nové Vsi, Chrastavy a pak společně s Nisou do Hrádku.

Voda v řece naštěstí začala také poměrně rychle klesat. Do Hrádku nad Nisou se hned od dalšího dne
začaly sjíždět desítky hasičských sborů, desítky vojáků a stovky dobrovolníků, kteří začali pomáhat všude,
kde bylo potřeba. Lidem u řeky ale voda stejně klidně spát nedá. Přesně po týdnu po krátkém dešti byla
hladina řeky opět v úrovni 206 cm. 36 domů mělo znovu nařízenou evakuaci. Naštěstí se ale počasí
umoudřilo a ještě ten den mohli být dobrovolníci, kterých stále bylo ve městě několik set, využiti k tomu,
aby pokračovali v odklízení následků povodně.

Pokračování na straně 2

âíslo úãtu vefiejné sbírky pro povodní postiÏené obyvatele
v Hrádku nad Nisou:

6015-984856329/0800

PPrroo  úúččeellyy  ddookkuummeennttaaccee,,  ppřřííppaaddnněě  uuvveeddeenníí  ppřřii  KKoonncceerrttuu  pprroo  HHrrááddeekk,,  uuvvííttáámmee  vvaaššee  zzaajjíímmaavvéé  ffoottooggrraaffiiee,,  
ppřřííppaaddnněě  vviiddeeaa  zz  ppoovvooddnníí  vv  HHrrááddkkuu  nnaadd  NNiissoouu,,  VVááccllaavviiccíícchh,,  DDoollnníí  SSuucchhéé  aa  OOllddřřiicchhoovvěě..  

Nabídněte je prosím na adrese strupl@branatrojzemi.cz
nebo na telefonu 725 357 278.
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Dokončení ze strany 1
Záchranné práce, práce při úklidu následků po velké vodě i volání města
o materiální a finanční pomoc vzedmuly velkou vlnu solidarity. V krizovém
centru v hasičárně se vystřídaly desítky aut s pomocí v podobě čisticích
prostředků, pitné vody, nářadí, oblečení a dalšího potřebného materiálu.
Během pěti dnů bylo k dispozici dostatek vysoušečů pro všechny, kteří 
si je chtěli zapůjčit. Úsilí všech, kteří se na odklízení následků povodně
podíleli, podpořily zprávy o prvních a velice rychle poskytnutých darech.
Statutární město Liberec tři čtvrtě milionu korun, D Plast – Eftec půl mili-
onu korun a 300 tisíc korun pro své zaměstnance postižené povodněmi,
Královehradecký kraj 100 tisíc korun, obec Modlany 150 tisíc korun, Kra-
lupy nad Vltavou 88 tisíc korun, Ikea matrace v hodnotě 380 tisíc korun
a další desítky velkých i menších dárců přispěly do veřejné sbírky města
Hrádek nad Nisou. Do konce srpna putovaly do Hrádku finanční a věcné
dary za více než 3 mil. Kč. 

Sobota 7. 8. 2010 – boj o holé životy
Ještě o půlnoci byla Nisa normální řekou. Vytrvalý déšť dokázal její 
hladinu během hodiny zvednout o více než 70 cm. V šest ráno už měli
někteří lidé vodu u zápraží. 

První hrozba ale přišla z Václavic. Ještě den před povodní zde těžká
technika připravovala podklad nové vozovky. Václavický potok, který se
změnil v řeku, ji v délce 3 km zcela rozebral. S sebou vzal 50 mostků, pro-
pustků a lávek. Václavice se díky tomu staly na několik dní dostupné pouze
pro hasiče a vojáky. Potok se dostal do 95 domů. Tři domy byly zasaženy
sesuvem půdy. 

Oldřichovský potok, kterým v létě díky těžbě uhlí v Polsku neteče žádná
voda, opět bleskově zaplavil desítku domů.

Záplavy vodou tekoucí divoce z kopců, luk a polí ale byli zasaženi i ti,

kteří bydlí daleko od vodních toků. Oldřichovskou a Husovou ulicí teklo
několik desítek centimetrů vody, stejně tak Žitavskou. Zaplaveny byly i ob-
jekty na Dolním Sedle.

To nejhorší ale mělo teprve přijít. Krátce po poledni byla nařízena eva-
kuace ze záplavových oblastí. Rychle stoupající voda a proud v ulicích 
připomínající divokou řeku zakrátko znemožnil jízdu i armádním tatrám.
Desítky vyvrácených stromů, trámů, zbořených kůlen a králíkáren se v řece
proměnily v beranidla. Tam, kde tento materiál neprošel, vytvořila se hráz,
která způsobila další nárůst hladiny v ulicích. 

Životy nasazovaly desítky hasičů, vojáků a dobrovolníků liberecké 
organizace Hand for Help. Voda si i s těžkými nákladními auty dělala, co
chtěla. Navíc podemílala silnice a chodníky. Nebezpečí, kterému se vy-
dávali všanc, si mnozí zachraňující ani nestihli uvědomit. Tak to bylo 
i s vojenskou Tatrou, která zachraňovala 10 lidí v ulicích U Nisy a Růžová.
Proud vody ji nejdříve otočil o 180 stupňů. Řidič se proto snažil co nej-
dříve dostat z proudu do bezpečí i za cenu, že bude couvat. U restaurace
Avas se pod přední nápravou Tatry propadla vozovka. Celá posádka
včetně evakuovaných osob zůstala uvězněna v proudu vody, ze kterého
je zachránil až vrtulník. 

Příběhů, ve kterých hasiči a vojáci bojovali při záchraně osob s divo-
kou vodou, by bylo možné popsat celou řadu. Přidat by se daly desítky
osobních tragédií lidí, kteří přišli o vše, nebo pár dní před povodní kou-
pili dům, dokončili rekonstrukci, vypověděli pojistku. Nebo jim zbyly oči
pro pláč po návštěvě likvidátora pojišťovny, který jim sdělil, že právě jejich
pojistka obsahuje omezené plnění v případu povodně.

Proti smutným příběhům stojí úsilí všech těch, kteří se snažili od prv-
ních okamžiků pomáhat svým nasazením, materiálními či finančními
dary. Jedním pozitivním příkladem za desítky dalších může být ochota

Povodnû 2010: Uklizeno, obnova
ale bude trvat roky
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zaměstnanců hrádecké prodejny Albert. Od sobotního poledne s námi
spolupracovali při zajišťování zásobování krizového a evakuačního centra.
Noc ze soboty na neděli strávili v prodejně pro případ potřeby zásobo-
vání. Bleskově byla vyřízena také poptávka krizového štábu po pitné 
vodě. Během sedmi hodin dorazily do hrádeckého Albertu dva kamiony
s 15 paletami balené pitné vody.

Škola T. G. Masaryka se na týden stala azylem pro evakuované obyva-
tele města. První noc zde spaly i desítky rekreantů z Kristýny, kteří se 
nedostali ven z města obklíčeného vodou. Dalších deset dní fungovala
jako ubytovna pro armádu, hasiče a dobrovolníky. Školní jídelna po celou
tuto dobu dodávala stovky porcí jídel, která byla rozvážena nejen dobro -
volníkům, ale také obyvatelům do postižených částí města.

Dny další aneb těžká dřina
Rychlé opadnutí vody umožnilo hned druhý den nasadit stovky hasičů,
vojáků a dobrovolníků na pomoc s odstraňováním následků povodně.
Teprve klesající hladina řeky odhalila, co vše voda odnesla. Škody v řádu
stovek miliónů korun, řada neobyvatelných domů, stovky hodin práce,
týdny čekání na to, než domy alespoň částečně vyschnou. Vynášení 
zaplaveného vybavení domácností, nakládání na nákladní auta, v dalších
dnech čištění sklepů a ještě o něco později čištění zahrad. Odvezeno bylo
asi 3 500 tun odpadů, které v drtivé většině prošly rukama lidí, kteří ná-
sledky povodní odklízeli.

Nisa si na mnoha místech upravila své koryto. Sebrala s sebou desítky
metrů břehů, vytvořila ostrovy a mělčiny, laguny a nové hráze. První od-
had škod státní podnik Povodí Labe jen pro řeku Nisu odhadl na jednu
miliardu. Hned v dalších dnech se u řeky objevila technika, s jejíž pomocí
bylo koryto řeky alespoň částečně upraveno. Kritická místa ale v řece stále
zůstávají: stržený břeh a chodník v Doníně umožní řece, že si při zvýšené
hladině vezme i silnici. Dům u mostu v Doníně má zcela obnažené zá-
klady, podle kterých proudí řeka. V Loučné se řeka dostala až k bývalému
mlýnu poté, co sebrala 50 metrů břehu. Podél cyklostezky na Trojmezí
má řeka až dvojnásobnou šířku. Povodí Labe má v nejbližších dnech začít
tato kritická místa opravovat.

Ve městě se dařilo zachovat bezpečnost. Své stavy posílila na tři týdny
Policie České republiky, své strážníky, zvláště pro noční hlídky, „zapůčily“
Městská policie Jablonec n. Nisou a Liberec.

Sčítání škod
Sčítání škod na obecním majetku stále není dokončeno. Čísla se zpřesňují,
ale stále přibývají nové skutečnosti, které původní odhady spíše zvyšují.
Řada podemletých chodníků, vozovek, zničené mosty a lávky. Jen na 
komunikacích vznikla škoda za 130 mil. Kč. Do konce srpna proběhla ales-
poň provizorní oprava nejvíce poškozených míst zásypem a hutněním. 

Pro auta je nepoužitelný most u Nývltů v Doníně, voda opět strhla mos-
tek na Kristýnu, vzala s sebou i lávku u Pragy. Most do Hartavy a lávka 
u Koruny budou vyžadovat opravy. Neprůjezdná a nebezpečná je Kančí
rokle, kde voda zničila propustek a silnici tvoří jen vrstva asfaltu.

Z provozu je vyřazena čistírna odpadních vod, kudy voda tekla jako 
řekou. Nápor vody nevydržela protipovodňová hráz na Kristýně, která
byla protržena na dvou místech. Poté se začaly proudy vody valit i sa-
motnou Kristýnou. Tlak vody, působící z obou stran, nevydržela hráz 
u jachtklubu. 15 metrů široká a až 5 metrů hluboká průrva rozdělila 

oblíbenou cyklostezku na dvě části. Hráze, kterými při každém dešti 
začala do Kristýny znovu proudit voda, už byly provizorně zasypány. 
Obnova cyklostezky, hráze u jachtklubu a dalších částí areálu si vyžádá
podle odhadů náklady ve výši asi 37 mil. Kč.

Zpustošené je i místo, kde se setkávají hranice České republiky, 
Německa a Polska. Mostek do Polska beze stopy zmizel, neodolal ani těžký
hraniční patník, pryč jsou lavičky a dlažba. 

Voda zaplavila ve městě 596 domů. Pět z nich již muselo být zbouráno,
další na demolici čekají. Některé mají osud nejistý. Rozhodne to, jak tyto
stavby přečkají vysoušení a zimu.

Škody začne ještě letos odstraňovat také správce kanalizací a vodo-
vodů. Týká se to ulic U Lávky, U Nisy, Růžové, Rybářské a Hartavské (pod
řekou), Úzké a obchvatu. Příští rok přijdou na řadu ulice U Koruny, Pro-
střední, Truhlářská, K Bytovkám, Rybářská, Tovární a Legionářská. Pořadí
se ale může změnit, v některých úsecích budou teprve prováděny zkoušky,
kterými se zjistí rozsah poškození.

Školy otevřou všechny
Voda nejvíce poškodila budovu školky v Doníně. V průběhu prázdnin zde
probíhala výměna oken a zateplování fasády podpořené dotací ze Stát-
ního fondu životního prostředí. Protože voda zatopila celé přízemí, musí
být odloženo dokončení této rekonstrukce, aby byl umožněn přístup
vzduchu k venkovním zdem. Pro rekonstrukci přízemí uvnitř školky byla
vybrána firma B + F. Po otlučení omítek bude potřeba počkat na vysušení
zdí. Až poté bude moci být rekonstrukce dokončena. Předpoklad je, že
by se tak mohlo stát do konce listopadu. Náklady na opravu budou asi 
1 mil. Kč. Školka v Doníně se o své děti postará v náhradních prostorách
v DDM Drak na Žitavské ulici.

Ostatní školy zahájí školní rok 1. září. Škola v Doníně měla zatopený
sklep se šatnami a tělocvičnu. Zcela zničené je venkovní hřiště a přízemí
objektu družiny a výdejny jídel. Družina i výdejna najdou provizorní umís-
tění přímo v budově školy.

Škola v Loučné měla zatopeny sklepy s kotelnou a sociálním zázemím
tělocvičny. I tady ale začne školní rok 1. září.

Pomoc přichází ze všech koutů 
Kromě dárců humanitární a finanční pomoci, kterým věnujeme samo-
statné poděkování, se řada sdružení a obcí snaží pomáhat benefičními
akcemi. Agentura Štěk, která pořádá mimo jiné grabštejnský festival 
alternativní hudby Worldfest, uspořádala v Praze koncerty na pojízdném
vozíku s názvem Nenechme to plavat! Výtěžek bude určen pro Chotyni 
a Hrádek. Další koncerty pro Hrádek pořádají například Vilémovice 
u Ledče nad Sázavou, Rychnov u Jablonce nad Nisou nebo Jílové u Prahy.

Benefiční bude rovněž utkání fotbalových hvězd, které se koná 
31. srpna na donínském hřišti v rámci oslav 100 let hrádecké kopané. 
Podobnou akcí přispěl na povodňové konto i discoclub „M“.

Svůj koncert s podtitulem Díky vám jsme nad vodou chystá i Hrádek
nad Nisou. Nabitý program plný zvučných jmen začne 18. září v 15 hodin
na Horním náměstí. Pomoci můžete i vy – zvěte své příbuzné a známé,
ať do Hrádku přijedou a pomohou tak zvýšit výtěžek koncertu. Minimální
vstupné je 150 Kč, horní hranice není určena. Bez nároku na honorář 
vystoupí mimo jiné David Koller se svým Bandem, David Kraus, Lenka
Dusilová, Krucipüsk, Jarret, O5 a Radeček, South Paw, Hush, Rara Avis.

Vít Štrupl

ulice Turistická, Foto: J. Větravský

ČSAD, Foto: V. Štrupl
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02.53 vyhlášení poplachu pro JSDHO Hrádek nad Nisou – zatápění
dolní části Václavic

02.56 výjezd JSDHO Hrádek nad Nisou
03.02 příjezd JSDHO Hrádek nad Nisou na místo – zjištěno zatopení

dolní části Václavic – spodní částí objektů, zahrady – komunikace 
průjezdná

03.47 rozhodnutí o informování obyvatel Václavic o možném zatápění
objektů v blízkosti Václavického potoka

04.03 velitel zásahu rozhodl o dovozu pytlů s pískem pro zamezení
vniku vody

04.19 JSDHO Dolní Sedlo na místě události
04.30 velitel zásahu rozhodl o informování starosty města o vzniklé

situaci
04.56 velitel zásahu rozhodl o odjezdu JSDHO Hrádek nad Nisou 

zpět do Hrádku po informaci o vývoji na řece Nise, na místě 
ponechány jednotky SDH Václavice a Dolní Sedlo

05.02 vyhlášen 2. SPA na řece Nise – 210 cm
05.04 1. zasedání krizového štábu – starosta, místostarosta, velitel zásahu
05.19 záchrana zvířat ve Václavicích u č. p. 317
05.28 voda mimo koryto řeky Nisy u Koruny v Hrádku nad Nisou
05.30 odjezd pytlů s pískem do Václavic
05.37 dovoz dalšího písku k hasičské zbrojnici v Hrádku nad Nisou pro 

další pytlování
05.40 rozhodnutí o informování obyvatel Donína
05.42 pokles vody ve Václavicích
05.52 stav vody na Nise – 240 cm – vyhlášen 3. SPA
06.08 odvoz pytlů do ulice Tovární
06.11 odvoz pytlů do ulice Rybářská
06.30 uzavřená silnice do Chotyně z Donína
06.45 ulice Tovární se zaplavuje
06.47 v ulici u Nisy a Jiřího z Poděbrad je asi 30 cm vody z kanalizace
06.53 hlášena povodňová vlna od HZS LK
06.55 požadavek na první stěhování
07.00 písek do ulice U Lávky
07.14 informace z Bílého Kostela nad Nisou o zvýšení hladiny Nisy 

o cca 30 cm
07.40 hlášen autobus mimo komunikaci ve Václavicích – výjezd CAS

32 T 815
07.43 informace od HZS LK o 2. povodňové vlně na Nise ve 12.00 hodin
07.47 zajištění evakuačního místa na 2. ZŠ TGM
08.04 autobus vyproštěn, postupné zaplavování komunikace ve 

Václavicích – CAS 32 T 815 zůstává ve Václavicích pro řízení 
záchrany osob a ostatních činností v obci

08.10 krizový štáb rozhoduje o evakuaci – informování obyvatel pomocí
PČR a JSDHO Hrádek nad Nisou

08.13 upozorňování obyvatel Oldřichova na Hranicích o možném 
vzestupu hladiny Oldřichovského potoka

08.50 po Oldřichovské ulici se valí voda – asi 10 cm směrem do 
Husovy ulice

09.37 krizový štáb uzavírá přístupové cesty do města z důvodu průjezdu
vozidel po postupně se zatápějících komunikacích

09.45 stav vody na Nise – 260 cm
09.50 vypnutí el. proudu v Oldřichově na Hranicích

10.00 stav vody na Nise – 270 cm
10.02 rozhodnutí o evakuaci stanoviště záchranky z Tovární ulice 

k JSDHO Hrádek nad Nisou
10.08 začíná záchrana dalších osob
10.30 dovoz pytlů na písek z Liberce
11.38 Povodňový štáb LBC – informace z Povodí Labe o upouštění 

Harcovské přehrady
11.44 ukončena záchrana osob ve Václavicích – 5 osob
11.59 podemletá silnice v dolní části Václavic
13.00 stav vody na řece Nise – 314 cm
13.25 oznámen protržený jez na Dolní Suché
13.30 krizový štáb nařizuje okamžitou evakuaci oblasti Donína, Loučné,

dolní části města
13.48 začíná záchrana desítek osob v Doníně, Dolní Suché, Loučné,

Tovární, Václavské ul. a dalších míst
14.30 vypnut elektrický proud ve městě
14.52 stav vody na Nise – 329 cm, průtok cca 140 m3/min
15.07 most U Wienera v Loučné ucpán
15.16 Nasazen Vojenský útvar Grabštejn
15.21 totální kolaps sítí mobilních operátorů

15.28 problémy s evakuací, k některým osobám se již nelze dostat 
vozidly

16.30 ul. U Nisy, u Avasu – záchrana 10 osob, uvíznutí vojenského 
vozidla Tatra, pro silný proud se k vozidlu není možné dostat 
vozidly

16.32 velitel zásahu požaduje vrtulník na záchranu osob
16.32 stav vody na Nise v Hrádku – 379 cm, Jeřice klesá, Nisa v Liberci

kulminuje
18.00 stav vody na Nise – 390 cm
18.00 vrtulník postupně zachraňuje 20 osob
18.15 Donínská č. p. 1 – spadlá stěna objektu
19.00 stav vody na Nise – 361 cm
21.00 stav vody na Nise – 312 cm

V průběhu noci prováděna průběžná kontrola zatopených oblastí 
a záchrana dalších osob.

Sobota 7. srpna 2010 v Hrádku nad Nisou

most u Ný�vltů� v Doníně�, Foto: V. Š�trupl

Tovární ulice, Foto: V. Štrupl
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((ssttaavv  kk  2277..  ssrrppnnuu))

– SSttaattuuttáárrnníí  mměěssttoo  LLiibbeerreecc
– DD  PPllaasstt  –– EEfftteecc
– OObbeecc  MMooddllaannyy
– KKrráálloovveehhrraaddeecckkýý  kkrraajj
– KKrraalluuppyy  nnaadd  VVllttaavvoouu
– IINNPPOO  CCZZ,,  ss..  rr..  oo..
– MMaakkrruumm,,  ss..  rr..  oo..
– NNaaddaaccee  NNaaššee  ddííttěě
– VVyyssooččiinnaa
– FFCC  SSLLOOVVAANN  
– KKoolláářřoovváá  MMaaggddaalleennaa
– SSoollvvaayy  –– cchheemm..  ssppooll..
– EErrnnsstt  BBrrooeerr,,  ssppooll..  ss  rr..  oo..
– MMggrr..  KKoorraann  JJaann
– MMěěssttoo  HHrroonnoovv
– OObbeecc  RRáájjeeččkkoo
– OObbeeccnníí  úúřřaadd  VVrraannéé
– OObbeecc  SSuucchháá
– OObbyyvvaatteelléé  ŽŽiittaavvyy
– DDiimmaatteexx  CCSS,,  ss..  rr..  oo..  SSttrráážž  

nnaadd  NNiissoouu
– MMěěssttyyss  VVeellkkéé  PPoořřííččíí
– HHrraaooaaoovviinnoovvaa  ––

ddáárrccoovvsskkáá  ssbbíírrkkaa
– ČČeerrnnííkkoovvii  TTUULL  LLiibbeerreecc
– HHaaggaall,, ss..  rr..  oo..
– IInngg..  HHllaavvááčč  PPeettrr
– HHuubbnneerr  RRuuddoollff
– JJUUDDrr..  ŠŠmmííddeekk  AAnnttoonníínn
– KKaassrroo,,  ssppooll..  ss  rr..  oo..
– LLiifflleexx,,  ss..  rr..  oo..
– MMaarryyšškkaa  JJiiřříí
– MMUUDDrr..  SSvvoobbooddoovváá  EEvvaa
– NNýýddrrlloovváá  JJaarrmmiillaa
– PPAAKKLLII  SSPPOORRTT  KKLLUUBB
– PPrreevvuužžňňáákk  RRoossttiissllaavv
– SSttuucchhllííkk  VViikkttoorr
– VVaanněěkk  MMiillaaddaa
– VVEERRAA,,  ss..  rr..  oo..
– ZZaamm..  ppoojjiiššťťoovvnnaa  šškkooddaa
– RReeggiiooppllaann,,  ss..  rr..  oo..
– SSiimmoovváá  PPeettrraa
– MMaarrššááll  ZZddeenněěkk
– NNoovváákkoovváá  VVěěrraa
– RRaattiibboořř
– JJuurráákkoovváá  JJaannaa
– AAlleexxaannddeerr  BBeenneešš
– AAlliivviiaa,,  ss..  rr..  oo..
– BBeennaafftt  PP,,  ssppooll..  ss  rr..  oo..
– BBeenneeššoovváá  VVěěrraa
– FFoojjtt  JJoosseeff
– HHaavveell  JJiiřříí
– JJuurráákkoovváá  JJaannaa
– KKooppeecckkáá  LLuuddmmiillaa
– KKoosstteecckkáá  JJaannaa
– MMaarrttiinnoovvsskkýý  JJiiřříí
– RRoosseecckkýý  JJaarroossllaavv,,  ŘŘííččaannyy
– SSllaaddkkýý  JJaann
– SSoorrnneerr  IIlloonnaa
– OObbččaannsskkéé  ssddrruužžeenníí  

SSuummiikkoo
– PPeettzzrrůůjjoovváá  JJaannaa  
– VViitttteekk  ŠŠtteeffaann
– PPaanníí  HHaavvllííččkkoovváá
– AAnnttoonníínn  HHuullíínnsskkýý
– IInngg..  KKaassttnneerr  KKaammiill

– IInngg..  KKuubbííččeekk  JJoosseeff  
– PPeettrr  SSýýkkoorraa
– SScchhrreeiieerroovváá  OOllggaa
– IInngg..  SSllaabbýý  MMiillaann
– KKrraaccííkk  VVllaaddiimmíírr
– ŠŠkkrrddllaannttoovváá  ZZuuzzaannaa
– BBuurryy  JJiiřříí
– IInngg..  DDuubboovváá  MMaarrkkééttaa
– HHeemmzzaall  LLaaddiissllaavv
– HHoorrnnookk  MMaarrttiinn
– HHuubbnneerroovváá  IIvvaa
– JJaassaannsskkýý  PPeettrr
– JJUUDDrr..  HHaavveell  JJaann
– JJUUDDrr..  TTuuvvoorroovváá  NNaattaaššaa
– JJuurráákkoovváá  JJaannaa
– MMaarreeššoovváá  MMaarrcceellaa
– MMeerrttlloovváá  MMiilleennaa
– MMoorraavveecc  PPaavveell
– PPeeřřiinnoovváá  MMiilleennaa
– PPooddrroouužžeekk  TToommáášš
– RRůůžžiiččkkoovvii,,  RRáájjeeččkkoo
– SSzzuuttkkoovváá  MMoonniikkaa
– TTaallaaffoouussoovváá  RReennaattaa
– TTiiššll  RRaaddoovvaann
– UUrrbbáánnkkoovváá  MMiillaaddaa
– VVoožžiicckkýý  SSllaavvoommiill
– KKřříížž  TToommáášš
– RRNNDDrr..  SSmmrrččkkaa  VVíítt
– ŠŠeebbeessttoovváá  AAnnddrreeaa
– ŠŠkkuubbllaa  JJoosseeff
– TTřřiiccááttnnííkkoovváá  ZZuuzzaannaa
– BBaallkkoovvsskkýý  RRaaddeekk
– JJUUDDrr..  BBeerrnnddttoovváá  MMiillaaddaa  
– BBllaažžeekk  JJoosseeff
– BBllaažžkkoovváá  DDaannuuššee
– BBuurreeššoovváá  EEvvaa
– ČČááppoovváá  MMaarriiee
– DDookkttoorroovváá  JJiiřřiinnaa
– DDuussiill  VVllaaddiimmíírr
– DDvvoořřáákk  IIvvaann
– FFiiaallkkoovváá  IIvvaannaa
– FFookkttoovváá  YYvveettaa
– FFrryyccoovváá  JJaarrmmiillaa
– HHaannzzll  TToommáášš  --  RRyynnoollttiiccee
– HHeessss  MMiicchhaall
– HHookkrr  MMiillaann
– HHoonnzzááttkkoovváá  DDááššaa
– HHoorráákk  OOllddřřiicchh
– CChhuuddoobbaa  JJoosseeff
– IImmrraammoovvsskkáá  VVeenndduullaa
– IInngg..  LLuuddvvííkkoovváá  JJiittkkaa
– IIvvoo  KKrrááll
– JJaarrooššoovváá  VVěěrraa
– JJííllkkoovváá  HHaannaa
– JJiinnddřřiicchh  KKrrááll
– JJiiřříí  KKaalliibbaa
– KKaaňňoovváá  EEvvaa
– KKaaššppaarroovváá  ŠŠttěěppáánnkkaa
– KKiinnddlloovváá  HHaannaa
– KKiinnddlloovvii,,  BBrraannddýýss  nn..  LL..
– KKoossaarr  MMaarrttiinn
– LLaauukkoovváá  MMiillaaddaa
– LLaazzáákkoovváá  JJaarroossllaavvaa
– LLyyssííkk  JJaann
– MMaaccuuaacc  IIvvaannaa
– MMggrr..  MMaarrkkoovváá  VVěěrraa
– MMUUDDrr..  KKaaddlleeccoovváá  DDoorroottaa
– MMUUDDrr..  MMiilliiccaa  ČČeeňňkkoo

– NNaavvrrááttiilloovváá  HHaannaa
– NNiižžnnííkkoovváá  VVěěrraa
– NNoovváá  EEvvaa  
– PPaařřííkkoovváá  JJiiřřiinnaa
– PPeettrraa  SSttrrnnaaddoovváá
– PPiilleecckkýý  ZZddeenněěkk
– PPyytteellaa  VVííttěězzssllaavv
– RRaammiisscchh  HHaarrrryy
– RRaammiisscchhoovváá  RReennaattaa
– RRůůžžiiččkkoovváá  MMaarriiee
– RRyyššaavvýý  KKaammiill
– ŘŘeehhoořřoovváá  PPaavvllaa  
– SSeeddllááččkkoovváá  VVllaassttaa
– SSvvoobbooddoovváá  HHaannaa
– ŠŠiiccoovváá  EEvvaa
– ŠŠoouurrkkoovváá  MMoonniikkaa
– ŠŠvveehhllaa  SSttaanniissllaavv
– TTrrlliiccoovváá  MMaarrcceellaa
– VVaallddmmaann  SSttaanniissllaavv
– VVííttěězzssllaavv  PPyytteellaa
– VVooddsseeddáállkkoovváá  MMaarriiee
– WWuurrmm  LLuubboommíírr
– PPaasseekkoovváá  PPllaammíínnkkoovváá
– CCiilloovváá  PPeettrraa
– BBaabbyylloonn
– AAnnddrryyššoovváá  EEvvaa
– BBrrttkkoo  MMiirroossllaavv
– DDuuddeekk  VVoojjttěěcchh
– FFiilliippoovváá  LLuuddmmiillaa
– HHoorráákk  VVllaaddiimmíírr
– HHrroonneekk  JJaann
– IInngg..  KK..  PPrroocchháázzkkoovváá
– KKrráálloovvccoovváá  JJiiřřiinnaa
– KKuunniiccoovváá  AAlleennaa
– MMaacchhoovvccoovváá  DDiittaa
– MMáálleekk  MMiicchhaall
– MMaannssffeellddoovváá  BBoožžeennaa
– mmaannžžeelléé  KKrráálloovvii
– mmaannžžeelléé  VVeesseellíí
– NNoovváákkoovváá  DDááššaa
– OOppáállkkaa  MMaarrttiinn
– PPěěkknnáá  VVeerroonniikkaa
– PPěěkknnýý  JJaarroossllaavv  
– PPeetteerrkkaa  JJaarroossllaavv
– ppíí  VVeetteeššnnííkkoovváá
– PPoossppííššiilloovváá  JJiittkkaa
– RReesssseelloovváá  MMoonniikkaa
– TToommáášškkoovváá  MMaarrttiinnaa
– VVaaňňááttkkoovváá  JJaarroossllaavvaa
– VVrráággoovváá  KKaatteeřřiinnaa
– ZZeelleennýý  JJiiřříí
– ŽŽiižžkkaa  OOttaakkaarr
– IInngg..  DDaammaajjkkaa  PPeettrr
– FFoollpprreecchhttoovváá  MMoonniikkaa
– KKoozzáákkoovváá  MMiicchhaaeellaa
– SSeezziimmoovváá  ZZddeeňňkkaa
– JJaannůů  JJaann
– MMaannssffeelldd  TToommáášš  
– HHeekk  PPaavveell
– GGrruuzz  JJaann
– HHaarrssoovváá  KKlláárraa
– HHoorráákkoovváá  HHaannaa
– HHuuddeecc  IIvvoo
– KKooppeejjsskkoovváá  EEmmíílliiee
– mmaannžžeelléé  BBaabbůůrrkkoovvii
– mmaannžžeelléé  PPáávvkkoovvii
– mmaannžžeelléé  SScchhoollzzeeoovvii
– IInngg..  MMaarreeččeekk  MMiicchhaaeell

– MMuussiill  JJiiřříí
– pp..  DDiittttrriicchh
– pp..  ŠŠuuppkkoo
– pp..  VVaalleešš
– ppíí  PPoolláákkoovváá
– ppíí  SScchhiieerroovváá
– ppíí  ŠŠkkooddoovváá
– PPiillnnáá  LLiibbuuššee
– SSttaanniissllaavv  CCiinnllaacc
– KKllaabbaannoovváá  JJoollaannaa
– mmaannžžeelléé  OOrrttoovvii  mmll..
– mmaannžžeelléé  OOrrttoovvii  sstt..
– SSttrroouuhhaall  JJoosseeff
– TTůůmmaa  MMiillaann
– VVaacchhaalloovváá  MMaaggddaalleennaa
– ŽŽuurrkkoovváá  HHaannaa
– DDvvoořřááččeekk  FFrraannttiiššeekk
– FFlleeiiššmmaannoovváá  VVeenndduullaa
– GGaaiisslleerroovváá  JJaarrmmiillaa
– KKoottkkoovváá  JJaarroossllaavvaa
– KKvvaaččaa  VVááccllaavv
– mmaannžžeelléé  MMííšškkoovvii
– NNoovváákkoovváá  VVllaassttaa
– pp..  BBaalleejj
– pp..  ČČiihháákk
– pp..  KKuuttiiffeell
– pp..  ŠŠťťaassttnnýý
– pp..  TTaarraanntt
– pp..  TTiicchhýý
– pp..  ZZaammrrzzllaa
– ppíí  FFuutteerroovváá
– ppíí  JJiirráánnkkoovváá
– ppíí  KKuuttiiffeelloovváá
– ppíí  MMaarrkkoovváá
– ppíí  RRuuččkkoovváá
– ppíí  ŠŠkkooddoovváá
– ppíí  TTiimmuulláákkoovváá
– SSaammiieecc  PPeettrr
– SSuukkoovváá  AAnnddrreeaa
– ŠŠiimmáánněě  LLuubboommíírr
– ŠŠmmííddoovváá  JJiittkkaa
– ŠŠoollccoovváá  KKlláárraa
– HHeellmmuutt  SSlluukkaa
– DDvvoořřáákkoovváá  MMaarrcceellaa
– mmaannžžeelléé  PPeeccáárroovvii
– mmaannžžeelléé  ŠŠnnaajjddrroovvii
– OOttaavvaa  DDaanniieell
– pp..  FFuukkáárreekk
– ppíí  HHuuddccoovváá
– ppíí  CChhooddoobbeeššoovváá
– ppíí  RRoosscchhlloovváá
– ppíí  UUllmmaannoovváá

– SSkklleennáářř  MMiillaann
– SSttrrccuullaa  JJaann
aa  řřaaddaa  nneezznnáámmýýcchh  ddáárrccůů..

DDěěkkuujjeemmee  zzaa  ppoosskkyyttnnuuttoouu
hhuummaanniittáárrnníí  ppoommoocc::
– IIkkeeaa
– AArrttmmaann  MMooddee,,  ss..  rr..  oo..
– MMěěssttoo  JJiilleemmnniiccee
– HHllaavvnníí  mměěssttoo  PPrraahhaa
– PPeettrr  HHaavvlleennaa
– KKSSMM  CCaassttiinnggss  CCZZ,,  aa..  ss..
– SSDDHH  CChhaacchhoolliiccee
– DD  PPllaasstt  –– EEfftteecc,,  aa..  ss..
– MMeeddiiccaa  FFiilltteerr,,  KKaaššppeerrsskkéé

HHoorryy
– JJaattkkaa  VVrrcchhllaabbíí
– PPřřáátteelléé  MMooddllaannsskkaa,,  

KKvvííttkkoovv
– PPíísskkoovvnnyy  HHrrááddeekk,,  aa..  ss..
– MMěěssttoo  KKuunnoovviiccee
– VVááccllaavv  MMaaššeekk,,  ÚÚjjeezzdd  ssvv..

kkřříížžee
– VViikkttoorr  SSttrráánnsskkýý,,  VVrrcchhllaabbíí
– AAuuttookkrreeddiitt,,  ss..  rr..  oo..
– OObbyyvvaatteelléé  ŽŽiittaavvyy
– AAuuttooddoopprraavvaa  JJaarroossllaavv  UUllčč
– OOKKLL,,  aa..  ss..,,  BBzzeenneecc
– VVááccllaavv  CChhaalloouuppkkaa
– OObbyyvvaatteelléé  oobbccee  RRáájjeeččkkoo
– OObbyyvvaatteelléé  oobbccee  SSppeeššoovv
– HHaanndd  ffoorr  HHeellpp
– ČČlloovvěěkk  vv  ttííssnnii
– NNaaddaaccee  AAddrraa
– SSKK  SSlluunnééččkkoo,,  ŘŘííččaannyy
– SSeevveerrooččeesskkéé  kkoommuunnáállnníí  

sslluužžbbyy,,  JJaabblloonneecc  nnaadd  
NNiissoouu

– ZZaahhrraaddnniicckkéé  sslluužžbbyy,,
JJiinnddřřiicchh  BBuurrssííkk

– SSttaattuuttáárrnníí  mměěssttoo  LLiibbeerreecc
– ČČeerrvvaa  eexxppoorrtt  iimmppoorrtt,,  

aa..  ss..,,  HHoossttiivviiccee

– ZZvvllááššttnníí  ppoodděěkkoovváánníí  
zzaamměěssttnnaannccůůmm  hhrrááddeecckkéé
pprrooddeejjnnyy  AAllbbeerrtt..
AA  mmnnoohhaa  ddaallššíímm  nneezznnáá--
mmýýmm  ddáárrccůůmm..

Dûkujeme v‰em dárcÛm, ktefií vûnovali peníze
na pomoc postiÏen˘m povodní:

Tovární ulice, Foto: V. Štrupl
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PovodeÀ v ãíslech
SSttaavv  vvooddyy  vv  řřeeccee  77..  88..  22001100
00.00 76 cm
05.00 210 cm
05.52 240 cm
10.00 270 cm
13.00 314 cm
18.00 390 cm
21.00 312 cm

PPooččeett  zzaacchhrráánněěnnýýcchh  oossoobb:: asi 400
PPooččeett  eevvaakkuuoovvaannýýcchh  vvrrttuullnnííkkeemm:: 20
PPooččeett  eevvaakkuuoovvaannýýcchh  vv  eevvaakkuuaaččnníícchh  cceennttrreecchh  ((pprrvvnníí  nnoocc)):: 107

PPooččeett  zzaappllaavveennýýcchh  ddoommůů:: celkem 596 
(Hrádek 460, D. Suchá 15, Oldřichov n. Hr. 26, Václavice 95)
PPooččeett  ddeemmoolliicc:: 5 provedených, dalších 5 očekávaných
ZZnniiččeennéé  mmoossttyy,,  lláávvkkyy  aa  pprrooppuussttkkyy:: asi 50 v Hrádku a ve Václavicích

ŠŠkkooddyy  nnaa  kkoommuunniikkaaccíícchh  aa  mmoosstteecchh  ((ssttaavv  kk  3300..  88..)):: 130 mil. Kč 
ŠŠkkooddyy  vv  rreekkrreeaaččnníímm  aarreeáálluu  KKrriissttýýnnaa:: 37 mil. Kč
ŠŠkkooddyy  zzeemměědděěllccůů  nnaa  úúrroodděě  aa  oobbjjeekktteecchh:: 62 mil. Kč

VVyyppllaacceennéé  ssoocciiáállnníí  ddáávvkkyy:: 300 v hodnotě 10 mil. Kč
DDaallššíí  žžááddoossttii  oo  ssoocciiáállnníí  vvýýppoommoocc  ((kk  3300..  99..)):: 110 v hodnotě 3,3 mil. Kč

PPooččeett  nnaassaazzeennýýcchh  hhaassiiččsskkýýcchh  ssbboorrůů:: 62
PPooččeett  vvoojjáákkůů  ppoommááhhaajjííccíícchh  ppoo  ppoovvooddnnii:: v prvním týdnu až 130
PPooččeett  ddoobbrroovvoollnnííkkůů  ppoommááhhaajjííccíícchh  ppoo  ppoovvooddnnii:: denně okolo 200
NNaassaazzeennáá  tteecchhnniikkaa  ((nneejjvvěěttššíí  ppooččeett  1100..  88..)):: 54 nákladních aut, 9 osobních,
12 traktorbagrů, 9 nakladačů a 11 traktorů a dalších vozidel

OOddvveezzeennýý  ooddppaadd:: 3 500 tun.

Povodnû v historii
Letošní povodeň se svou ničivou silou zařadila mezi ty největší. Pamět-
níci mohou vzpomínat na velkou vodu na začátku července 1958, tehdy
ale Nisa zdaleka nedosáhla takové hladiny a průtoku. V roce 2002 po-
vodně sužovaly většinu Čech a Moravy, v Hrádku nad Nisou ale oproti 
letošnímu roku způsobily jen malé škody.

Lidé bydlící pod Jizerskými horami, kde řeka pramení, by určitě oče-
kávali, že největší povodně budou přicházet na jaře, když tají sněhy. 
Kupodivu ale ty nejničivější vody přicházejí do obcí na Nise vždy v létě.
Prameny hovoří o velké vodě v srpnu 1858. Mnohem horší povodeň při-
šla na konci července roku 1897. Jen v Hrádku nad Nisou bez Donína 
a Loučné bylo tehdy zcela zničeno 50 domů. Pravdou je, že tehdy byly
domy stavěny převážně ze dřeva či vepřovic. Na druhou stranu Nisa tehdy
podemlela i základy Dělnického domu, jehož část u křižovatky se následně
zřítila. To dokumentuje i jedna z pohlednic z té doby. Asi před měsícem
se mi víceméně náhodou dostal do ruky obrázek ulice U Nisy z toho roku,
kde je další ze zřícených domů, v pozadí se zmíněným Dělnickým domem.

Na začátku července 1958 řeka po deštích zaplavila rovněž celou dolní
část města. Fotografie z Luční a Tovární ulice a Dolního náměstí celého
pod vodou se mohly zdát až do letošního roku většině současných oby-
vatel města jako těžko uvěřitelné. Rozsah letošní povodně ale lze s vodou
v roce 1958 porovnat. Výška hladiny se lišila až o 120 cm. V Doníně 
a v Tovární ulici, kde má voda spoustu překážek, byl rozdíl největší. Na
loukách pod Starým dvorem, kde se řeka snadno rozlije do stran, dosá-
hla hladina asi o 50 cm výše než před 52 lety.

Letošní povodeň a ta z roku 2002 mají společné snad jediné: v obou
případech voda stoupala velice rychle, během několika hodin. Většina
vody v obou případech nepřišla z Lužické Nisy z Liberce, ale z Jeřice a dal-
ších menších přítoků. Letos ale Nisa dosáhla 398 cm oproti 310 cm v roce
2002. Před 8 lety bylo zaplaveno 35 domů, letos, pokud započteme i domy
ve Václavicích a v Oldřichově, 596. V roce 2002 byly škody na městském
majetku odhadnuty na 2,5 mil. Kč. Letos jen na komunikacích na 130 mil. Kč,
na Kristýně na 37 mil. Kč. Další peníze bude stát obnovení školy a školky
v Doníně a v Loučné, zdravotního střediska v Tovární ulici a dalších ob-
jektů. Odhady se dále zpřesňují, bohužel ale každé další zpřesnění částku
spíše zvyšuje. Vít Štrupl

Dolní náměstí – 1958

Tovární ulice – 1958Trojzemí, Foto: V. Štrupl

Demolice prvního domu, Foto: V. Štrupl
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1133..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
13. schůze rady města v roce 2010 konaná dne 23. června se zabývala 
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí nabídky podané v rámci výběrového řízení na veřej-

nou zakázku malého rozsahu vedené zadavatelem na služby s názvem
Architektonický návrh interiéru výstavních a koordinačních prostor 
v Hrádku nad Nisou (výtvarná, dispoziční a barevná studie) včetně 
manuálu grafického stylu a výkonu autorského dozoru a architekto-
nický a technický návrh výstavy (mobiliáře výstavních prostor) včetně
výkonu autorského dozoru, které bylo vypsáno v rámci realizace pro-
jektu Vzpomínka na společnou budoucnost – Koordinační a výstavní
centrum oblasti muzeí Trojzemí CZ-D-PL. Schválila v souladu s hodno -
cením hodnoticí komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče Projek-
tový ateliér David, Liberec XIV, za celkovou cenu 890 000 Kč bez DPH.

— na základě Výzvy Programu obnovy nemovitého majetku ve vlastnic-
tví neziskových organizací a dalších vybraných subjektů na území města
Hrádek nad Nisou na rok 2010 vzala na vědomí podané žádosti a schvá-
lila poskytnutí finanční podpory z Grantového programu města Hrádek
nad Nisou pro rok 2010 organizacím:
– Český svaz chovatelů Hrádek nad Nisou ve výši 51 600 Kč
– Základní kynologická organizace 521 Hrádek n. N. ve výši 33 072 Kč
– Klub horolezců Hrádek nad Nisou ve výši 40 000 Kč

— schválila mandátní smlouvu na vypracování projektové dokumentace
pro výběrové řízení, včetně dalších specifikovaných činností, které 
budou realizovány v rámci projektu Zateplení DPS Žitavská, a to se 
subjektem: Energy Benefit Centre, a. s., Praha 6, za celkovou cenu 
47 400 Kč vč. DPH 

— schválila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na základě dopo-
ručení hodnoticí komise a schvaluje pro realizaci akce Regenerace 
sídliště Liberecká – II. etapa firmu SKANSKA, a. s. , divize silniční 
stavitelství, Stráž nad Nisou, 5 103 264 Kč vč. DPH 

— schválila pro realizaci technického dozoru v rámci akce Regenerace 
sídliště Liberecká – II. etapa firmu Ing. Jaroslav Karel, Česká Lípa, za
cenu 46 000 Kč 

— souhlasila s finanční pomocí oblastem, které byly postiženy povodní 
v květnu 2010, formou finančního daru ve výši 20 000 Kč (Českému
červenému kříži 10 000 Kč, obci Petrovice u Karviné 10 000 Kč na nákup
odvlhčovačů).

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
22..  mmiimmoořřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
Zastupitelstvo města se na zasedání konaném 28. července zabývalo 
těmito záležitostmi:
— schválilo prodej pozemkových parcel v průmyslové zóně u Oldřichova

na Hranicích firmě VGP CZ III., a. s., Jenišovice u Jablonce nad Nisou
a s tím související uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a pově-
řuje starostu jejím podpisem.
Komentář: Jedná se o parcely pro výstavbu výrobní haly nového pod-
niku mezi obchvatem města a silnicí do Oldřichova na Hranicích.

— schválilo pověření starosty města hlasovat na jednání členské schůze
družstva Nové bydlení pro uzavření zástavních smluv na nemovitosti
Starý dvůr, č. p. 730 a č. p. 731, v Hrádku nad Nisou ve prospěch ban-
kovních ústavů na straně kupujících a pověřilo předsedu družstva Nové
bydlení podpisem těchto smluv

— schválilo výběr zhotovitele dodatečných stavebních prací v rámci 
Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou a dodatek č. 5 
ke smlouvě o dílo, který navyšuje cenu díla o 3 209 560 Kč vč. DPH

— vzalo na vědomí výběr zhotovitele v rámci VZMR na akci Dodávka 
a montáž technologické jímky fontány, zámečnických a kamenických
prací a dodávka a montáž technologie fontány – Horní náměstí Hrá-
dek nad Nisou – firmu Metrostav, a. s., za cenu 2 382 060 Kč vč. DPH.

33..  mmiimmoořřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
Zastupitelstvo města se na zasedání konaném 13. srpna zabývalo těmito
záležitostmi:
— schválilo 2. rozpočtové opatření, tj. navýšení strany příjmů a výdajů 

o částku 6 192 000 Kč, takže celková výše rozpočtu činí 340 363 025 Kč.
Zároveň zastupitelstvo města schválilo dosavadní čerpání prvotních

nákladů a nezbytných opatření přijatých primárně pro řešení krizové
situace v obci. Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení veřejné sbírky
Město Hrádek nad Nisou – Povodně – 08/2010. Pověřilo radu města
schvalováním použití dalších finančních prostředků získaných na 
pomoc při povodních na pokrytí dalších výdajů vzniklých v souvislosti
s povodní.

— schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Jablonec nad
Nisou a městem Hrádek nad Nisou na výkon úkolů strážníků Městské
policie Jablonec nad Nisou na území města Hrádek nad Nisou na 
provádění hlídkové činnosti k zabezpečení místního pořádku ve dnech
7. 8.–14. 8. 2010. Schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi sta-
tutárním městem Liberec a městem Hrádek nad Nisou na výkon úkolů
stanovených zákonem č. 553/1991 Sb.,o obecní policii, nebo zvláštními
zákony, vodním zákonem a krizovým zákonem na území města Hrádek
nad Nisou ve dnech 14. 8.–5. 9. 2010.

— vyhradilo si veškeré pravomoci spojené s rozhodováním o věcech sou-
visejících s odstraňováním škod na majetku a následnou obnovou ma-
jetku města Hrádek nad Nisou po povodních a záplavách v srpnu 2010.
Uložilo odpovědným osobám, které se podílejí na věcech souvisejících
s odstraňováním škod na majetku a následnou obnovou majetku města
Hrádek nad Nisou po povodních a záplavách v srpnu 2010, využívat
co nejefektivněji všechny prostředky tak, aby bylo odstranění škod 
a obnova majetku provedena rychle a kvalitně v podmínkách místně
obvyklých. Uložilo v co největší míře využívat zrychlené postupy pro
zajišťování všech činností a prací, souvisejících s odstraňováním škod
na majetku a následnou obnovou majetku města Hrádek nad Nisou po
povodních a záplavách v srpnu 2010, v souladu s realizací zadávacích
řízení na veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zrušilo platnost a použití
směrnice č. 2/2007 Rady města Hrádek nad Nisou na zajišťování všech
činností a prací souvisejících s odstraňováním škod na majetku a ná-
slednou obnovou majetku města Hrádek nad Nisou po povodních 
a záplavách v srpnu 2010, pro veřejné zakázky, které nedosahují limitů
pro použití postupů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů.

— pověřilo a delegovalo veškeré pravomoci spojené s rozhodováním 
o věcech souvisejících s odstraňováním škod na majetku a následnou
obnovou majetku města Hrádek nad Nisou po povodních a záplavách
v srpnu 2010 na starostu města pro období, kdy svou činnost vykonává
krizový štáb, a omezuje delegaci pravomocí starosty v této době tak,
že starosta vykonává delegované pravomoci v souladu s rozhodnutím 
krizového štábu.

— pověřilo a delegovalo veškeré pravomoci spojené s rozhodováním 
o věcech souvisejících s odstraňováním škod na majetku a následnou
obnovou majetku města Hrádek nad Nisou po povodních a záplavách
v srpnu 2010 na starostu města v období od ukončení činnosti krizo-
vého štábu do konce roku 2010 a omezuje delegaci pravomocí starosty
v této době tak, že starosta vykonává delegované pravomoci v souladu
s rozhodnutím rady města.

— odvolalo z krizového štábu Ing. Blanku Karlovou a p. Petra Dlouhého
a jmenovalo jako tajemníka povodňové komise Mgr. Víta Štrupla 
a člena Jana Krečmana s platností od 8. 8. 2010.

Pacienti mají k dispozici novou
ãekárnu

Pacienti navštěvující ordinace praktických lékařek v Tovární ulici se na 
začátku srpna dočkali zásadní změny k lepšímu. Po letech, kdy se museli
před ošetřením tísnit pouze v tmavé chodbě, mají nyní k dispozici novou
čekárnu. Během července byl prostor v prvním patře střediska zrekon-
struován. Ordinace dvou praktických lékařek nyní využívají společnou 
čekárnu, která nabízí dostatečný počet míst. Nové prostory jsou navíc pro-
světlené a dobře větratelné.

Při rekonstrukci byly vybourány dělicí příčky, stávající stropní konstrukce
byla podchycena ocelovými nosníky. Stropy byly obloženy sádrokarto-
novými podhledy, zdi vyštukovány a byla položena nová podlahová 
krytina. Do ordinací vedou nové vstupní dveře.

Rekonstrukci prováděla pro město Hrádek nad Nisou firma Regionální
stavební z Liberce. Náklady, hrazené z rozpočtu města, činily 221 992 Kč.

Velká voda bohužel zničila v loňském roce zrekonstruované prostory
rehabilitace. Tato ordinace proto dočasně funguje v objektu pohotovosti
v Nádražní ulici. Vít Štrupl
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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

Vefiejná v˘zva
TTaajjeemmnniiccee  MMěěssttsskkééhhoo  úúřřaadduu  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  vvyyhhllaaššuujjee  ddllee  zzáákkoonnaa
331122//22000022  SSbb..  vveeřřeejjnnoouu  vvýýzzvvuu,,  kktteerráá  jjee  ppooddmmíínnkkoouu  pprroo  vvzznniikk  pprraaccoovvnnííhhoo
ppoomměěrruu  úúřřeeddnnííkkaa

referent Odboru investic a správy majetku
Městského úřadu Hrádek nad Nisou

MMííssttoo  vvýýkkoonnuu  pprrááccee:: Hrádek nad Nisou – Městský úřad Hrádek nad Nisou
PPllaattoovvéé  zzaařřaazzeenníí:: 8. platová třída, 15 000–19 500 Kč 
ZZáákkoonnnnéé  ppřřeeddppookkllaaddyy::
– dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících, v platném znění
KKvvaalliiffiikkaaččnníí  ppřřeeddppookkllaaddyy::
– středoškolské vzdělání – technického směru výhodou
JJiinnéé  ppoožžaaddaavvkkyy::
– praxe ve státní správě výhodou
– zkušenosti se správou nemovitého majetku výhodou
– praxe v investiční výstavbě výhodou
– dobrá znalost práce na počítači – MS Office, Windows, Internet
– samostatnost a flexibilita
– organizační a komunikační schopnosti
– jazyková vybavenost
– řidičský průkaz skupiny B
UUcchhaazzeeččii  ppřřeeddlloožžíí  ppíísseemmnnoouu  ppřřiihhlláášškkuu,,  kktteerráá  mmuussíí  oobbssaahhoovvaatt  ttyyttoo  nnáállee  --
žžiittoossttii::
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost uchazeče
– místo trvalého pobytu uchazeče
– číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li 

o cizího státního občana
– datum a podpis uchazeče
VVýýččeett  ddookkllaaddůů,,  kktteerréé  zzáájjeemmccee  ppřřiippoojjíí  kk  ppřřiihhllááššccee::
– strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních

zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
– ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
PPrraaccoovvnníí  ppoomměěrr:: doba neurčitá
PPřřeeddppookkllááddaannýý  tteerrmmíínn  nnáássttuuppuu:: říjen 2010
LLhhůůttaa  pprroo  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy:: 15. 9. 2010 do 15 hodin
ZZppůůssoobb  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy::
– písemně poštou na adresu: Městský úřad Hrádek nad Nisou, Ing. Blanka

Karlová – tajemnice, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
– osobně v podatelně Městského úřadu v Hrádku nad Nisou
– obálku označte textem: Veřejná výzva na místo referenta odboru inves-

tic a správy majetku.

V˘bûrové fiízení
TTaajjeemmnniiccee  MMěěssttsskkééhhoo  úúřřaadduu  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  vvyyhhllaaššuujjee  ddllee  zzáákkoonnaa
331122//22000022  SSbb..  vvýýbběěrroovvéé  řříízzeenníí,,  kktteerréé  jjee  ppooddmmíínnkkoouu  pprroo  vvzznniikk  pprraaccoovvnnííhhoo
ppoomměěrruu  vveeddoouuccííhhoo  úúřřeeddnnííkkaa

vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí
Městského úřadu Hrádek nad Nisou

MMííssttoo  vvýýkkoonnuu  pprrááccee:: Hrádek nad Nisou – Městský úřad Hrádek nad Nisou
PPllaattoovvéé  zzaařřaazzeenníí:: 10. platová třída, 19 500–25 500 Kč
CChhaarraakktteerriissttiikkaa  vvyykkoonnáávvaannéé  ččiinnnnoossttii::
– řízení odboru stavebního a životního prostředí
ZZáákkoonnnnéé  ppřřeeddppookkllaaddyy::
– dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících, v platném znění
– dle § 5 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících, v platném znění
KKvvaalliiffiikkaaččnníí  ppřřeeddppookkllaaddyy::
– vysokoškolské, popř. středoškolské vzdělání – stavebního směru výhodou
JJiinnéé  ppoožžaaddaavvkkyy::
– praxe ve státní správě výhodou
– znalost stavebního zákona
– znalost problematiky životního prostředí
– osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro stavební úřad výhodou
– dobrá znalost práce na počítači – MS Office, Windows, Internet
– schopnost analyticky a koncepčně myslet
– samostatnost a flexibilita
– organizační a komunikační schopnosti
– zkušenosti s řízením kolektivu
– jazyková vybavenost
– řidičský průkaz skupiny B
UUcchhaazzeeččii  ppřřeeddlloožžíí  ppíísseemmnnoouu  ppřřiihhlláášškkuu,,  kktteerráá  mmuussíí  oobbssaahhoovvaatt  ttyyttoo  nnáállee  --
žžiittoossttii::
– přesné označení výběrového řízení
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost uchazeče
– místo trvalého pobytu uchazeče
– číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li 

o cizího státního občana
– datum a podpis uchazeče
VVýýččeett  ddookkllaaddůů,,  kktteerréé  zzáájjeemmccee  ppřřiippoojjíí  kk  ppřřiihhllááššccee::
– strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních

zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
– ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
PPrraaccoovvnníí  ppoomměěrr:: doba neurčitá
PPřřeeddppookkllááddaannýý  tteerrmmíínn  nnáássttuuppuu:: dle dohody
LLhhůůttaa  pprroo  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy:: 15. 9. 2010 do 15 hodin
ZZppůůssoobb  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy::
– písemně poštou na adresu: Městský úřad Hrádek nad Nisou, Ing. Blanka

Karlová – tajemnice, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
– osobně v podatelně Městského úřadu v Hrádku nad Nisou
– obálku označte textem: Výběrové řízení na místo vedoucího odboru

stavebního a životního prostředí.

Nabídka nov˘ch knih v mûstské
knihovnû

Září 2010
Bull, B. – ŠŠaanngghhaajjsskkéé  nnááddrraažžíí (dobrodružný román)
Cornwell, P. – SSccaarrppeettttoovváá (detektivní román)
Devátá, I. – MMeezzii  nneebbeemm  aa  ppeekklleemm (fejetony)
Farrington, K. – SSvvěětt  zzaa  mmřříížžeemmii (skrytý svět zločinu a trestu)
Hong, I. – KKoonnkkuubbíínnaa  zzee  ŠŠaanngghhaajjee (román z čínského podsvětí)
Jackson, L. – PPookkuuššiitteellkkaa (román pro ženy)
Jakoubková, A. – VVššuuddee  mmaannžžeell  oo  ddvvoouu  kkůůrrkkáácchh (psychologický román)
Jeffries, S. – OOddvváážžnnáá  ddáámmaa (historický román)
Kavurová, H. – PPeekkeellnnýý  ssppaassiitteell (psychologický román)
Keleová, T. – RRoozzbbiittéé  ššttěěssttíí (román ze současnosti)
Keleová, T. – SSrrddccee  vv  tteemmnnoottáácchh (psychologický román)
Körnerová, H. M. – PPoozzllaacceennáá  kklleecc (historický román)
Lorentz, I. – DDcceerraa  kkooččoovvnnéé  nneevvěěssttkkyy (další díl dobrodružné ságy)
Ludlum, R. – HHoollccrrooffttoovvaa  úúmmlluuvvaa (špionážní román)
McPhee, S. – MMaannžžeellsskkéé  llžžii (psychologický román)
Swerling, B. – MMěěssttoo  nnaadděějjee (historický román o New Yorku)
Ulč, O. – NNáávvrraattyy  nneennáávvrraattyy (psychologický román)

pracovnice knihovny
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Stavba budoucího multifunkčního centra se blíží k závěru. Rekonstrukce
historické části centra bude dokončena v září. Práce na přístavbě s multi -
funkčním sálem budou pokračovat do poloviny listopadu.

V hrázděné budově centra jsou už osazena nová schodiště, dveře, z větší
části jsou dokončeny podlahy. Zároveň se v rámci projektu Vzpomínky na
společnou budoucnost dokončuje studie vybavení centra.

Pravděpodobně v polovině listopadu by celý objekt nového kulturního
zařízení ve městě mohl začít sloužit veřejnosti.

Vít Štrupl

âást multifunkãního centra bude
hotova v záfií

Výstavní prostory ve 2. patře

Chodba v přízemí, vpravo informační centrum

Podkrovní malý sál

Přístavba multifunkčního sálu

Výstavní prostory ve 2. patře
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Projekt Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou
(CZ), Bogatynia(PL) a Heřmanice (CZ), v rámci kterého proběhly mimo
jiné rekonstrukce ulic Žitavská a Václavská, je u konce. V závěru srpna byly

položeny nové povrchy na vozovky v části Žitavské ulice a v Revoluční
ulici, dokončovány jsou chodníky na Žitavské ulici.

Dokončením této etapy rekonstrukce se alespoň z části zpřístupní cent-
rum města, které bylo od Národního domu dva měsíce nedostupné. Od
začátku září bude celá stavba postupně předávána městu. 

Velká voda napáchala škody také na této stavbě. Poničeny byly 
především chodníky ve Václavské ulici. Jejich obnova proběhne v režii 
dodavatele stavby.

Celý projekt, financovaný z Operačního programu přeshraniční spo-
lupráce Česká republika – Polsko 2007–2013 Cíl3/Cel3, bude dokončen
v listopadu tohoto roku. Vít Štrupl

Ekonomické okénko
DDaaňňoovvýý  kkaalleennddáářř  ((nneeoobbssaahhuujjee  ddaanněě  ssppoottřřeebbnníí,,  eenneerrggeettiicckkéé  aa  bbiiooppaalliivvaa))

1155..  99.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod čtvrtletní zálohy na daň

2200..  99.. ssoocciiáállnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod zálohy OSVČ za srpen 2010
– odvod pojistného za zaměstnance za srpen 2010

zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod pojistného za zaměstnance za srpen 2010

ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod sražených záloh ze závislé činnosti za srpen 2010

2277..  99.. ddaaňň  zz  ppřřiiddaannéé  hhooddnnoottyy
– přiznání + odvod za srpen 2010

3300..  99.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod daně vybírané srážkou za srpen 2010

88..  1100.. zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod zálohy OSVČ za září 2010

Konec žárovek o příkonu 75W 
Od 1. září 2010 nesmějí být na trh uváděny žárovky s příkonem 75 W 
a vyšším, v roce 2011 žárovky s příkonem 60 W a v roce 2012 žárovky 
s příkonem 40 W a méně (25 W). To v praxi znamená, že poté už bude
možný pouze prodej úsporných zářivek.

Okamžik doručení při zastupování v daňovém řízení
Nejvyšší správní soud zveřejnil svůj rozsudek ze 17. června 2010, ze kte-
rého vyplývá, že v případech, kdy se podle zákona doručuje daňovému
subjektu i jeho zástupci, je písemnost za doručenou považována až v oka-
mžiku, kdy je doručena oběma účastníkům řízení, resp. poslednímu 
z nich. Je-li písemnost doručena pouze jednomu z nich, není případné
rozhodnutí účinné a nenabude právní moci.

Tfiídûní je hra
18. 9. 2010 v Hrádku nad Nisou od 10 hodin v rámci hrádeckých Dožínek
proběhne jedna z akcí Libereckého kraje na podporu využitelných složek
komunálních odpadů (papír, plast, sklo apod.) a vyřazených elektro za -
řízení ve vybraných městech Libereckého kraje „Třídění je hra“. Ostatní
akce budou probíhat v dalších osmi městech při různých příležitostech
během měsíce srpna a září.

Na akcích se podílejí společnosti. ASEKOL, s. r. o., ELEKTROWIN, a. s.,
a EKOKOM, a. s., zabývající se recyklací odpadů a zpětným odběrem elek-
trospotřebičů. Ty zajistí bohatý program plný soutěží a her pro malé i velké
návštěvníky. Hlavním záměrem akcí je motivace veřejnosti ke třídění 
odpadů a vysloužilých elektrospotřebičů formou zábavně podaných 
informací.

Informace se budou týkat otázek „Proč se třídí odpad?“, „Co se třídí?“,
„Jak se odpady recyklují?“, ale i dalšího využití vytříděných surovin.

Na akcích se široká veřejnost, ale i školní kolektivy můžou těšit na 
přistavený kontejner, tzv. WINTEJNER, do kterého bude moci návštěvník
přinášet své vysloužilé elektrospotřebiče, a za tento počin si odnese ma-
lou odměnu. Dále uvidí ekopohádku pro malé i velké, pojízdnou výstavu 
s výkladem a hrou, kde si školní děti prakticky vyzkouší třídění. K dispo-
zici bude interaktivní přívěs „Svět recyklace“ spolu s informačním stánkem
a hrami. Přívěs bude vybaven jako běžná domácnost, která bude oživena
fiktivní rodinou, a návštěvníci se dozvědí, jak můžou doma šetřit energií,
z čeho se skládají spotřebiče, kam je odevzdat k recyklaci. V závěru každé
akce budou moci účastníci doplnit místa sběrných dvorů a stanoviště 
kontejnerů na tříděný odpad do mapy svého města a vyplní anketní lístky,
na nichž se budou moci vyjádřit ke třídění a zpětnému odběru ve svém
bydlišti.

Soutěž:
Pro školní kolektivy je vyhlášena soutěž o vytvoření plastického modelu
tzv. hnízda (stanoviště) kontejnerů na tříděný odpad z vytříděných obalů,
kde mohou naprosto bez omezení uplatnit svou fantazii. Modely přine-
sou na akci, kde budou odměněny drobnými dárky, a po akci budou práce
vystaveny v prostorách městské knihovny.

Celou akcí bude veřejnost provázet moderátor, malí účastníci si složí
puzzle a velcí vyluští křížovku, tím si ověří znalosti získané sledováním
jednotlivých aktivit. Všechny čekají drobné dárky.

Více informací o termínech akcí a aktivitách, na které se můžete těšit,
najdete na www. strevlik.cz pod heslem „Třídění je hra“.

Rekonstrukce Îitavské je pfied ukonãením
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polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí
Občanům, kteří v měsících
červenci a srpnu 2010 
oslavili významné životní
jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Margita Robová, Július Oláh,
Erich Brigant, Ľudovít Kokoš,
Jaroslava Válková, Božena Vaverková,
Drahoslava Tehníková

80 let Anna Martincová, Marie Skalická

81 let Miloš Viehmann, Ludmila Hofmanová,
Anna Nýdrlová

83 let Josef Jiránek, Vlasta Šrajerová,
Jiřina Vyšohlídová

85 let Miroslav Šimůnek, Jiřina Kalfeřtová,
Gertruda Koťátková, Marie Heislerová

86 let Josef Kordík, Margit Řežábová

87 let Marie Košťáková

88 let Jarmila Dušková, Jiřina Matušková

93 let František Balihar, Marie Jermanová

95 let Karel Jíra
Marie Zimová, tajemnice SPOZ

V rámci letošního, již devátého ročníku mezinárodního hudebního festi-
valu Lípa Musica budou mít příznivci hudby ojedinělou příležitost nav-
štívit koncert vynikajícího souboru Schola Gregoriana Pragensis. V Hrádku
nad Nisou uvede Schola, spolu s hosty violoncellistou Jiřím Bártou, harfe-
nistkou Kateřinou Englichovou a Davidem Řehořem, hrajícím na vibrafon,
program Dialog lidského hlasu a strun.

Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce
1987. Od konce roku 1989 se intenzivně věnuje nahrávání a často kon-
certuje doma i v zahraničí (Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemí,
Německo, Rakousko, Švýcarsko, Norsko, Švédsko, Slovensko, Maďarsko,
Polsko, Izrael). CD nahrávky souboru vznikají výhradně ve spolupráci 
s největším českým hudebním vydavatelem, firmou Supraphon, a získaly
již řadu ocenění (Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, „Zlatá
Harmonie“ za nejlepší českou nahrávku roku). Soubor zároveň natáčí 
i pro Český rozhlas – zde již seznam nahrávek dosáhl úctyhodného po-
čtu 319 skladeb.

Soubor se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní
hudby. Zaměřuje se na interpretaci gregoriánského chorálu podle 
nejstarších neumatických pramenů z 10.–11. století i na uvádění gregori-
ánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky
intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech často
i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13.–15. století. V širokém
spektru repertoáru souboru lze však najít i soudobou tvorbu (viz např.
CD Antica e moderna) – některé skladby mladé české skladatelské gene-
race byly napsány přímo pro Scholu a v premiéře zazněly v jejím podání.

Pozoruhodný a originální je i program, který bude uveden v Hrádku
nad Nisou. Dialog lidského hlasu a strun Scholy Gregoriany Pragensis 
s instrumentalisty Jiřím Bártou, Kateřinou Englichovou a Davidem Řehořem
je výsledkem několikaleté spolupráce známého vokálního souboru s vio-
loncellistou Jiřím Bártou a v této ucelené podobě byl zaznamenán i na
CD firmou Supraphon.

Koncert se uskuteční 9. října od 19 hodin v Chrámu Pokoje. Vstupenky
v ceně 160 Kč jsou již v prodeji v hrádeckém turistickém informačním
centru, případně v knihovně. Studenti a důchodci mají možnost zakou-
pit vstupenku se slevou 80 Kč, ZTP mají vstup zdarma.

Hrádek hostí jedineãn˘ koncert
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Dokončení ze strany 1
První fáze obnovy města po povodních pomalu končí. Podařilo se uklidit
většinu zaplavených domů, velkou část poničených pozemků a provi-
zorně zprovoznit dodávky vody, plynu a energií. Většina chodníků a sil-
nic je použitelná. V této fázi obnovy nám pomáhalo dát Hrádek dohro-
mady mnoho dobrovolníků, techniky soukromých firem, měst a obcí.
Také pomoc desítek sborů dobrovolných hasičů z celé republiky a stovky
vojáků z Žatce byla nenahraditelná. Spolupráce s Libercem a Libereckým
krajem nám umožnila pomáhat v prvních dnech rychle a snad i účinně.
Bez nich by rychlý úklid a odstraňování škod nebylo možné. Začíná další
fáze, ne tak dramatická a možná o to obtížnější. Zájem médií o povodně
a škody po nich klesá a s tím štědrost dárců a vstřícnost kraje a státu. 

Bude nutné změnit priority rozpočtu města a zahájit nutné opravy
městského majetku. Zásadní rekonstrukce silnic, chodníků a mostů včetně
obnovy protipovodňové ochrany Kristýny budou moci být provedeny 
až po získání finanční pomoci ze strany státu. Bude nutné zpracovat 
projektové dokumentace, získat potřebná povolení ke stavbám, zajistit
součinnost s Povodím Labe a majiteli vodovodů a kanalizací, plynovodů 
a dalších rozvodů, kteří musí svůj majetek také opravit. Proto vás z tohoto
místa žádám o trpělivost a pochopení – konečné úpravy povrchů se město
dočká ve většině případů až v roce 2011. Většina silnic a chodníků 
zůstane až do příštího jara opravena pouze provizorně a rovněž některé
mosty a lávky budou fungovat pouze v omezeném provozu. Pro zajištění
financování použiji všechny zkušenosti a znalosti, které jsem jako starosta
měl možnost za osm let získat.

Příroda nám nastavila svou méně přívětivou tvář a jasně si řekla o náš
respekt a prostor. Nyní bude záležet na nás, jak si tento vzkaz vyložíme 
a zda jej budeme v příštích letech respektovat při veřejných i soukromých
investicích. Podle mého názoru bude muset zásadních změn dostát 
i územní plán, který by měl v aktivním záplavovém území omezit jakou-
koliv výstavbu.

Na začátku srpna nás potkala pohroma, která přinesla neštěstí, strach 
a utrpení lidí. Povodeň ale také ukázala, kolik lidí, firem a obcí v České 
republice, ale také v zahraničí nezůstalo lhostejnými a nabídlo nám pomoc,

v prvních dnech přivezlo potřebný materiál nebo poslalo dar na odstraňo-
vání následků povodně. V krizových situacích se také projevuje charakter
lidí a pro mě je příjemným zjištěním fakt, kolik Hrádečáků pomáhalo svým
příbuzným, sousedům nebo úplně cizím lidem, kolik z vás nabízelo pomoc,
ubytování, oblečení nebo nové vybavení pro lidi, kterým toho moc nezů-
stalo. Pomoc a to, že v této situaci držíme pohromadě, je jedna z věcí, 
která drží všechny postižené nad vodou. Váš starosta Martin Půta

7. srpen 2010 zÛstane v mé pamûti jako
den, kter˘ v‰echno zmûnil

ulice Rybářská, Foto: J. Olša

Kristýna – protržená hráz, Foto: V. Štrupl

Demolice č. p. 1, Foto: V. Štrupl

Francouzská ulice, Foto: V. Štrupl
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u Dělnického domu, Foto: J. Olša

Dolní Suchá (2007), Foto: V. Štrupl

Dolní Suchá (7. 8. 2010), Foto: pí Smetáková

Dolní Suchá (10. 8. 2010), Foto: V. Štrupl
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Původní předpoklad dokončení rekonstrukce centra města do pouti bylo
po povodních potřeba upravit. Metrostav se, jako hlavní dodavatel stavby
revitalizace centra města, spolu s ostatními stavebními firmami 14 dnů
podílel na odstraňování následků povodně, včetně neblahých, ale nutných
demolic. Ani v tuto dobu se ale stavba nezastavila zcela. V práci pokra-
čovali hlavně dlaždiči, osazena byla většina mobiliáře na Horním náměstí.
Zabudováno je zde veřejné osvětlení, lavičky, stojany na odpadkové koše,
stojany na kola.

V dláždění je již možné nalézt časovou osu, podél které se nacházejí
vzorky dlažby nalezené při archeologickém výzkumu. Kovové konstrukce
dávají tušit podobu budoucí fontány i krytí středověké studny. Na ná-
městí zbývá vysadit stromy a vybudovat bezbariérovou rampu do budovy
městského úřadu.

Konečný povrch má ulice Anglická. Mnohem snadněji se již prochází
ulicí 1. máje, i když zde ještě práce pokračují. Rekonstrukce těchto ulic 
a náměstí bude dokončena okolo 20. září. Stejný termín dokončení je sta-
noven i pro ulici Školní.

Rekonstrukce zbývajících ulic bude dokončena do konce října. Týká se
to ulic Husova, Lutherova, Tichá a Liberecká. Vít Štrupl

Vût‰ina ulic v centru bude hotova v záfií

Ulice Anglická

Kostelní ulice Ulice 1. máje

Čtverec s nejstarší dlažbou nalezenou v úvozové cestě


