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VáÏení spoluobãané,
rád bych na úvod roku 2011 popřál
mnoho štěstí a zdraví Vám i Vašim blíz-
kým.

Rok 2010, který před několika málo
dny skončil, asi bude v historii města
a také v paměti většiny jeho obyvatel
zapsán jako rok, kdy nás postihla velká
voda, která prošla městem a kromě poni-
čených domů, cest a chodníků za sebou
zanechala také mnoho lidského neštěstí
apohnutýchlidskýchosudů.Přesvšechno
neštěstí, které nás potkalo, a přes obrov-
ský rozsah škod, které povodeň ve městě
způsobila, zůstala alespoň pro mě osobně
jedna důležitá a pozitivní zkušenost.
V těžkých chvílích se našlo dost slušných
lidí, kteří neváhali pomáhat svým zná-
mým nebo úplně cizím lidem, poslali
tolik potřebnou humanitární pomoc
nebo finanční dary pro obyvatele posti-
žené povodní. Věřím, že až bude v bu-
doucnu potřeba tuto pomoc splatit
a oplatit ji na jiném místě u nás nebo
v zahraničí, že si budeme srpen 2010
dobře pamatovat.

Rok 2010 ale nebyl pro Hrádek nad Ni-
sou a jeho části jenom rokem povodně.
Podařilo se v něm dokončit rekonstrukci
historického centra města, která na
dlouhé měsíce znepříjemňovala život
nejenom obyvatelům města, ale také
jeho návštěvníkům. Věřím, že nová po-
doba Horního náměstí a okolních ulic je
dostatečnou odměnou na způsobené
nepříjemnosti. Byla dokončena pře-
stavba domu č. p. 71 na Horním náměstí
azprovozněnaBránaTrojzemí,kteránám
bude otevírat okno do historie našeho
města a regionu. Podařilo se nám vylep-
šit podmínky pro život obyvatel sídliště
Liberecká nebo zateplit budovu MŠ
v Doníně. Pokračování na straně 4

Rok 2011: odstraÀování
povodÀov˘ch ‰kod

Rozpočet města pro letošní rok byl zastupitelstvem schválen ještě v prosinci. Priority jsou jasné: investice,
které budou ve městě probíhat v dalších letech, budou ty, které povedou k odstraňování škod z loňského
srpna. Nepůjde přitom jen o peníze města. Investovat budou i správci sítí a zatím to vypadá, že města
a obce nenechá na holičkách ani stát. Nejen o rozpočtu města jsme si proto povídali se starostou Marti-
nem Půtou.
Jakým způsobem se sestavoval rozpočet města na letošní rok?
Rozpočet roku 2011 bych charakterizoval jako úsporný, stejně jako v letech předešlých. S tím rozdílem,
že pro letošní rok bylo potřeba počítat s odstraňováním povodňových škod a s financováním výstavby
povodňových domků. Pokud jde o příjmy, počítali jsme s daňovými příjmy podle skutečnosti roku 2010.
Nepočítáme tedy s nárůstem vybraných daní. Pokud k němu dojde, budou zohledněny příjmy a tyto pří-
padné vyšší příjmy budou použity rovněž na odstraňování povodňových škod. Na straně výdajů se všechny
kapitoly přizpůsobily tomu, že město v roce 2011 bude splácet krátkodobé úvěry, které si vzalo na před-
financování projektů Revitalizace historického centra města a Multifunkční centrum Trojzemí. Chceme
v letošním roce splatit i všechny vlastní podíly, aby si město nemuselo brát kvůli realizovaným projektům
žádné dlouhodobé úvěry.

Asi nejviditelnější úsporou, která se asi projeví i na chodu úřadu je to, že se ve výdajích na mzdy na
městském úřadě šetří částka 860 tisíc korun, což je částka o kterou město dostane méně od státu na
financování výkonu státní správy. To znamená, že tyto peníze musí tajemnice městského úřadu někde
ušetřit. Nevyhneme se tedy snižování platů, poprvé za tu dobu, co jsem na radnici. Myslím si ale, že vzhle-
dem k tomu, že snižování platů probíhá ve veřejném sektoru plošně všude, není to žádné velké překva-
pení. Toto opatření považuji za nutné. Ke snížení platů došlo v minulých letech i v soukromých firmách,
kterým se díky krizi nedařilo.
Jsou v rozpočtu města na rok 2011 nějaké prostředky na investice?
Co se týká investic, kromě odstraňování povodňových škod město žádné velké investice nechystá. Jedi-
nou výjimkou je příprava zasíťování pozemků jedné lokality v Doníně a úprava křižovatky Liberecká –So-
kolská směrem od Penny k vlakovému nádraží. Ta byla plánovaná už na konec roku 2010, ale vzhledem
k tomu, že město bylo díky ostatním rekonstrukcím rozkopané a obtížně průjezdné, byla tato akce odložena
na letošní rok. Nepředpokládám, že by došlo k nějakému bouřlivému vývoji příjmů a tedy i investic. Ke
změně dojde snad až v roce 2012.
Zbyly v úsporném rozpočtu prostředky na každoroční nutné výdaje jako je údržba komu-
nikací a jejich opravy?
Úklid sněhu, vzhledem k tomu, kolik ho zatím napadlo, myslím probíhá dobře. Řešením není neuklízet
sníh, abychom ušetřili peníze v řádu statisíců korun. Pokud jde o opravy komunikací, peníze na ně vyčle-
něny jsou. K poměrně velkým opravám dojde v rámci odstraňování povodňových škod. Opravy děr a vý-
tluků budou na jaře probíhat standardně.
V minulých letech probíhaly opravy dalšího majetku města, hlavně budov. S těmi se asi pro
letošní rok nepočítá.
Naplánováno je to tak, že částka, která se vybere z nájmů a pronájmů, směřuje zpět do oprav budov. Ale
investice typu opravy fasády domů na náměstí se letos neplánují.
Město získalo v loňském roce dotace z programu Zelená úsporám. Budou se realizovat ales-
poň tyto stavby?
Je pravda, že máme schválené dvě dotace z programu Zelená úsporám. Je to zateplení budovy MŠ Libe-
recká a zateplení budovy domu s pečovatelskou službou na Žitavské ulici. Obě tyto akce se letos uskuteční,
pokud se navýší příjmy města díky vyššímu výběru daní nebo díky prodeji majetku. Pokud se tak nestane,
využijeme toho, že dotaci lze čerpat do roku 2014 a tyto stavby proběhnou v příštím roce.
Jaký bude další osud průmyslové zóny?
K průmyslové zóně proběhla poměrně rozsáhlá diskuse na prvním jednání zastupitelstva města. Závě-
rem, který z diskuze vyplynul, je, že bychom měli v roce 2011 intenzívně volné pozemky v průmyslové
zóně nabízet dalším investorům. Pokračování na straně 8



Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
2222..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
22. schůze rady města v roce 2010 konaná dne 1. prosince se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila podání žádosti o poskytnutí slevy za uložení povodňového

odpadu ve výši 427 164 Kč
— neschválila odpuštění úroku z prodlení na pachtovném, který činí od

roku 2007 celkem 1 025 Kč
— vzala na vědomí informaci ohledně grantového projektu výzva č. 69 –

projekt s názvem Dalším krokem ke kvalitě na vědomí. Schválila účast
města v projektu Dalším krokem ke kvalitě, která spočívá v účasti za-
městnanců na pořádaných školeních. Projekt je bez finančního plnění
ze strany města Hrádek nad Nisou.

— vzala na vědomí žádost JSDHO Stráž pod Ralskem o koupi automobilu
VEA 1 Mitsubishi Pajero Wagon 2,5 TDI za cenu 40 000 Kč. Rada města
na základě této nabídky souhlasila s prodejem.

— vzala na vědomí zamítnutí žádosti o udělení výjimky o prodloužení 
termínu ukončení realizace vestavby 8 bytových jednotek do domu 
č. p. 130 v Oldřichově na Hranicích (povodňové byty). 

2233..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
23. schůze rady města v roce 2010 konaná dne 15. prosince se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila organizační řád městské policie
— schválila etický kodex strážníka městské policie
— udělila souhlas s přijetím finančních a věcných darů v celkové výši 

364 601 Kč pro MŠ Donín
— vzala na vědomí informaci o čerpání neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu na zajištění zmírnění škod po povodni v roce 2010 u přís-
pěvkové organizace Mateřská škola Donín, Rybářská 36, Hrádek nad
Nisou

— udělila souhlas s přijetím finančních a věcných darů v celkové výši 
63 597,90 Kč pro ZŠ Donín 

— vzala na vědomí informaci o čerpání neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu na zajištění zmírnění škod po povodni v roce 2010 u přís-
pěvkové organizace Základní škola Donín, Donínská 244, Hrádek nad
Nisou

— udělila souhlas s přijetím finančního daru od Nadace Syner ve výši 
10 000 Kč pro ZŠP Loučná 

— po projednání schválila návrh smlouvy na veřejnosprávní kontrolu 
a po projednání schválila veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových 
organizací ZŠ TGM a Pečovatelské služby

— vzala na vědomí informaci o nákladech na provozování SMS kanálu,
které činí 591 690 Kč do 30. 11. 2010, a uložila tajemnici MěÚ
1. aktualizaci telefonních čísel v SMS kanálu
2. připravit na příští jednání rady města návrh na provozování SMS 

infokanálu na rok 2011
— vzala na vědomí předloženou žádost p. Chaloupky o povolení pořá-

dání prodejních trhů na Horním náměstí v roce 2011. Schválila záměr
užívání části Horního náměstí v Hrádku nad Nisou za účelem pořádání
prodejních trhů v termínech: 23. 03. 2011, 20. 04. 2011, 18. 05. 2011,
22. 06. 2011 v době od 6 do 18 hodin s podmínkou, že se pořadatel
bude snažit zajišťovat prodejce tradičního prodejního sortimentu,
včetně farmářských a regionálních produktů, a to při vlastním zajištění
všech potřebných náležitostí pořadatele, zejména souhlasu a vyřízení
povolení od příslušných orgánů státní a místní samosprávy.

— schválila Program na obnovu přístupových mostků poničených po-
vodní v srpnu 2010 v obci Václavice za podmínek dle zápisu osadního
výboru Václavice

— schválila pravidla pro činnost komisí rady města včetně návrhu na usta-
novení komisí

— schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy v souladu s ust. § 63 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, s obcemi Chotyně a Rynoltice k zajiš-
tění výkonu přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, na dobu neurčitou 

— schválila poskytnutí finanční pomoci na provoz Hospice Anežky České
pro rok 2011 v částce 5 000 Kč z rozpočtu města na rok 2010

— souhlasila se smlouvou o výpůjčce mezi Bránou Trojzemí, o. p. s, 
a městem Hrádek nad Nisou na č. p. 71, Horní náměstí, Hrádek nad
Nisou s předmětem výpůjčky takto:

a) Budova č. p. 71, 463 34 Hrádek nad Nisou – rekonstruovaná 
část a nová část, které byly realizovány v rámci projektu Multi-
funkční centrum Trojzemí Hrádek n. Nisou (CZ) – Bogatynia (PL),
reg. č. CZ.3.22/2.2.00/08.00035 (dále jen projekt), která je specifi-
kována v příloze č. 1, jež je nedílnou součástí této smlouvy.

b) Vybavení budovy č. p. 71 získané v rámci projektu které je specifi-
kováno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

c) Vybavení budovy č. p. 71 promítací technologií získanou v rámci
projektu, které je specifikováno v příloze č. 3, která je nedílnou sou-
částí této smlouvy.

d) Vybavení budovy č. p. 71 3D technologií, které je specifikováno 
v příloze č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy.

— souhlasila se zvýšením nájemného na 55 Kč/m2 v č. p. 225 a uzavře-
ním dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám pro ordinace a příslu-
šenství ordinací MUDr. Lenkvíkové a MUDr. Janatové z důvodu rekon-
strukce 

— schválila přidělení povodňových domků dle uvedeného seznamu ná-
jemců a pověřila starostu města podpisem nájemních smluv: výměra
bytu 66,37 m2, měsíční nájemné 65 Kč/m2, na dobu určitou – 20 let

— schválila uzavření pojistné smlouvy na majetek města s Kooperativa
pojišťovna, a. s., prostřednictvím QUATRO FINANCE, a. s., pojistné na
rok 2011 činí 449 692 Kč, čtvrtletní splatnost 112 423 Kč

— schválila firmu Window Holding, a. s., Toušeň, která nabídla nejnižší
cenu za kompletní dodávku oken pro suterén ZŠ v Doníně, a to v cel-
kové výši 96 520 Kč bez DPH, tj. 115 824 Kč včetně DPH

— schválila podmínky pro vypsání výběrového řízení na dodavatele
služby: vypsání a koordinace podlimitního výběrového řízení – údržba
veřejné zeleně – město Hrádek nad Nisou

— schválila uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace na
plynofikaci Jezerní ul. s firmou TOPKLIMA za cenu 39 300 Kč bez DPH

— vzala na vědomí nabídku firmy Valbek na vypracování projektové do-
kumentace na některá stavební opatření na zabránění škod při povodni
pro areál Kristýna za smluvní cenu 766,7 tis. Kč bez DPH (920,04 tis.
Kč vč. DPH) a uložila OIaSM předložit na mimořádném zasedání rady
města 22. 12. 2010 návrh řešení

— uložila OIaSM přípravu podlimitního řízení na veřejnou zakázku
Oprava ulic a mostů po povodních 2010 – inženýrská činnost a před-
ložit zadávací dokumentaci 5. 1. 2011

— vzala na vědomí informaci o jednání s firmou Centropol (dodavatel
elektrické energie) a uložila OIaSM předložit na jednání rady města 
v lednu 2011 návrh dodatku, případně návrh na výpověď ze smlouvy

— schválila podání žádosti o demolici na objekt autobusové zastávky 
v Doníně na p. č. 282 a na objekt v areálu Cihelny na p. č. 1 755

— nominovala p. Josefa Horinku do krajské poradní skupiny.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
99..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
9. zasedání zastupitelstva města v roce 2010 konané dne 22. prosince se
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo žádost o převod pozemků pod cyklostezkou k hraničnímu

přechodu Žitavská ve vlastnictví Pozemkového fondu do majetku
města Hrádek nad Nisou

— vzalo na vědomí zamítnutí žádosti od ministerstva pro místní rozvoj 
o udělení výjimky a prodloužení termínu ukončení realizace vestavby
8 bytových jednotek do domu č. p. 130 v Oldřichově na Hranicích (po-
vodňové byty) a současně vzalo na vědomí, že se výběrové řízení na
stavební práce vestavby 8 bytových jednotek do domu č. p. 130 v Old-
řichově na Hranicích ruší

— vzalo na vědomí a schválilo přijetí dotace na projekt Hrádek nad Ni-
sou – 8 bytových jednotek z podprogramu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR – podprogram č. 117 516 Podpora výstavby obecních nájem -
ních bytů pro občany postižené živelní pohromou, ve výši 8 mil. Kč,
kdy bylo žádáno o dotaci ve výši 9,2 mil. Kč a 1,2 mil. Kč by město mělo
obdržet v roce 2011

— po projednání schválilo poskytnutí příspěvku z veřejné sbírky na platbu
stravného a školného rodičům dětí postižených povodní v srpnu 2010
na základě předložení nákladů jednotlivých školských zařízení v Hrádku
nad Nisou v maximální výši 35 670 Kč

— schválilo úhradu dodavatelských povodňových faktur nepokrytých 
z dotací od Krajského úřadu Libereckého kraje z veřejné sbírky v maxi -
mální výši 2 085 170,39 Kč

— schválilo úhradu dodavatelských faktur na stavbu družiny u ZŠ Donín
v max. výši 2 000 000 Kč z veřejné sbírky
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— po projednání schválilo schodkový rozpočet města Hrádek nad Nisou
pro rok 2011 zajištěný úvěry v celkové výši 136 416 252 Kč

— schválilo složení a předsedy jednotlivých osadních výborů
— pověřilo v souladu se zákonem č. 183/2006 (stavební zákon) pana Petra

Kudláčka výkonem činnosti určeného zastupitele pro spolupráci s po-
řizovatelem všech územně plánovacích dokumentací, zpracovávaných
ve funkčním období současného zastupitelstva, zvoleného na období
let 2010–2014

— schválilo vstup města Hrádek nad Nisou do Sdružení vlastníků obec-
ních a soukromých lesů v ČR.

Ekonomické okénko
DDaaňňoovvýý  kkaalleennddáářř  ((nneeoobbssaahhuujjee  ddaanněě  ssppoottřřeebbnníí,,  eenneerrggeettiicckkéé  aa  bbiiooppaalliivvaa))
20. 1. ssoocciiáállnníí  ppoojjiiššttěěnníí

– odvod zálohy OSVČ za prosinec 2010
– odvod pojistného za zaměstnance za prosinec 2010

zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod pojistného za zaměstnance za prosinec 2010

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

2255..  11.. ddaaňň  zz  ppřřiiddaannéé  hhooddnnoottyy
– přiznání + odvod za prosinec nebo 4. čtvrtletí 2010

3311..  11.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod daně vybírané srážkou za prosinec 2010

ddaaňň  zz  nneemmoovviittoossttii
– přiznání na rok 2011

ddaaňň  ssiillnniiččnníí
– přiznání + odvod za rok 2010

88..  22.. zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod zálohy OSVČ za leden 2011

KKoonneecc  ddaaňňoovvýýcchh  sslloožžeenneekk  
Stát tento projekt dotoval roční částkou 46,5 milionu korun, a proto bylo
rozhodnuto o zrušení daňové složenky k 31. 12. 2010. Od 1. ledna 2011
budou muset poplatníci využít klasické složenky typu A a při jejím podání
uhradit poplatek za převod peněz.

NNoovvéé  ttiisskkooppiissyy  pprroo  ppřřiizznnáánníí  kk  DDPPHH
Nový tiskopis vzor č. 17 bude platný již pro použití ve zdaňovacím období
od 1. 1. 2011. 

SSoocciiáállnníí  aa  zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– minimální záloha na sociální pojištění do 31. 3. 2011: 1 731 Kč, 
od 1. 4. 2011: 1 807 Kč
– minimální záloha na zdravotní pojištění do 31. 12. 2010: 1 601 Kč, 
od 1. 1. 2011: 1 670 Kč.

SloÏení komisí rady mûsta
Sociální a bytová
Předseda Daniela Bartošová, tajemník Eva Uhrová

Členové: Hana Zelenková, Blažena Krejčíková, Ivana Pavlová, Dagmar
Škublová, Petr Grim, Vlasta Landová, Jana Nováková, Miroslava Karlíková

Komise SPOZ
Předseda Ivana Petkovová, tajemník Marie Zimová

Členové: Alena Sladká, Stanislava Dudášová, Vlasta Němečková, 
Jana Němečková, Vlasta Ortová, Věra Málková, Eva Červeňová, Zdeňka
Čápová, Jaroslava Libnarová, Jaroslava Palasová, Jaroslav Šnajdr, Bohu-
slava Damová

Komise přeshraniční spolupráce
Předseda Hedvika Zimmermannová, tajemník Jiří Timulák

Členové: Jaroslav Poláček, Vít Štrupl, Jana Farská, Jana Moravcová, Jana
Válková, Hana Prchlíková

Kulturní a sportovní komise
Předseda Stanislav Dlouhý, tajemník Jana Válková

Členové: Radek Horák, Jiří Novák st., Jan Sladký st., Petr Vinklárek, 
František Bobvoš, Miroslav Hreha, Lenka Maťková, Vladimíra Půtová, 
Jana Ryšánková, Jana Farská, Vít Štrupl

Komise životního prostředí a zemědělství
Předseda Petr Dlouhý, tajemník Marcela Nováková

Členové: Václav Krejčík st., Petr Peuker, Iva Červená, Romana Cerma-
nová, Daniel Prchlík, Josef Olša

Komise pro dopravu a bezpečnost
Předseda Petr Kudláček, tajemník Josef Olša

Členové: Václav Růžička, Miroslav Řezníček, Petr Peuker, Václav Krejčík
ml., Jan Krečman, Milan Slezák, npor. Roman Pokorný, Jaroslav Čermák

Komise pro městskou památkovou zónu
Předseda Martin Půta, tajemník Libor Šimeček

Členové: Miroslav Hochman st., Marek Prchlík, Petr Kudláček, Petr 
Brestovanský, zástupce MML (Magistrát města Liberec), zástupce NPÚ
(Národní památkový ústav)

SloÏení osadních v˘borÛ
Osadní výbor Václavice
Předseda Jaroslav Sklenář

Iva Červená, Ing. Radek Petr, Petr Housa, Ing. Petr Grof

Osadní výbor Uhelná
Předseda: Roman Sedláček

Ivana Manová, Josef Suchánek st., Daniel Gabryš, Roman Strnadík

Osadní výbor Dolní Suchá
Předseda: Hana Zůčková

Ladislav Jindra, Rudolf Dofek, Luboš Hausmann, David Musil

Osadní výbor Dolní Sedlo
Předseda: Miroslav Hochman

Jaroslav Řeháček, Josef Zárybnický, Jaroslav Postl, Jindřiška Kutifelová

Osadní výbor Oldřichov na Hranicích
Předseda: Jakub Mazánek

Michal Málek, Vladislav Řípa, Miroslav Šoter, Petr Jilemnický

Na cestu bez tabákového d˘mu
dostanete balíãek

Novoroční předsevzetí pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny, kteří
se rozhodnou skončit s kouřením, podpoří krajská pobočka VZP pro Li-
berecký kraj. Ve spolupráci s Centrem léčby závislosti na tabáku v Liberci
(CLZT) od začátku roku poskytuje na všech přepážkových pracovištích
VZP motivační nekuřácké balíčky.

Lidé, kteří se chtějí vymanit ze závislosti, v nich najdou metodické po-
kyny a praktické pomůcky, například antibakteriální ubrousky na zažloutlé
prsty, antistresový míček pro překonání abstinenčních příznaků nebo 
vitamíny. Na územních pracovištích VZP je obdrží na základě dokladu 
o léčení závislosti v některém z pracovišť CLZT. Lékařka libereckého CLZT
Milada Šípková uvádí, že se starají přibližně o 350 kuřáků, ročně k nim
přibude zhruba stovka nových. Podle lékařů lidé bez odborné pomoci boj
se závislostí většinou nezvládnou. Léčba trvá tři měsíce a její úspěšnost
je přibližně čtyřicetiprocentní. Slabosti pro cigarety se podle doktorky 
Šípkové chtějí zbavit hlavně muži středního a vyššího věku, a to nejen ze
zdravotních, ale i společenských nebo finančních důvodů. 

Projekt pro aktivní podporu odvykání kouření je pilotní a poběží 
zatím jen v Libereckém kraji, kde jsou tři čtvrtiny obyvatel pojištěny ve
VZP ČR. „Pojišťovně se vyplatí podporovat odvykání kouření. Léčení 
nemocí způsobených kouřením výrazně převyšuje zisky, které státu 
přináší spotřební daň na tabákové výrobky,“ uvedl Jiří Benedikt, ředitel
krajské pobočky VZP ČR pro Liberecký kraj. Lidem, kteří se v roce 2011
rozhodnou zanechat kouření, může rovněž pomoci Linka pro odvykání 
kouření, která také funguje za podpory VZP. Odborní konzultanti odpo-
vídají na dotazy volajících každý pracovní den od 14 do 18 hodin. Stačí
vytočit číslo 844 600 500.
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Do nového se nastûhuje
osm rodin

V polovině ledna budou připraveny k nastěhování čtyři povodňové domky,
které během necelých čtyř měsíců vyrostly mezi Turistickou a Jižní ulicí. Ve
čtyřech domcích je osm bytů, každý o výměře 66,37 m2. Ve všech bytech
naleznou nový domov lidé, kteří díky srpnové povodni přišli o bydlení.

Rozpočet stavby ve výši 15,262 mil. Kč bude kryt z několika zdrojů. 
Ministerstvo pro místní rozvoj zaplatí 9,2 mil. Kč formou dotace pro vý-
stavbu bytů pro obyvatele postižené živelní pohromou. Díky tomu, že se
stavbu podařilo dokončit do šesti měsíců od povodní, získalo město do-
taci na každý byt ve výši 1 mil. Kč a dalších 150 tisíc Kč na připojení domů
k sítím.

Dalším zdrojem financování by měla být dotace z programu Zelená
úsporám. O jejím přidělení dosud nebylo rozhodnuto, ale vzhledem 
k tomu, že povodňové domky jsou stavěny jako nízkoenergetické a navíc
budou vybaveny solárními panely pro ohřev vody, město o tuto dotaci
požádalo. Třetím zdrojem financování je rozpočet města. Uvolněná částka
bude splácena z vybíraného nájemného. O jeho výši 65 Kč/m2 rozhodla
rada města. Nájemní smlouvy s obyvateli domků budou podepisovány
na dobu určitou 20 let.

Město se snažilo získat ještě dotaci na vestavbu osmi bytů do objektu
bývalé školy v Oldřichově na Hranicích. I tyto byty měly být určeny jako
bydlení pro obyvatele postižené povodní. Vzhledem k tomu, že projektu
nebyla udělena výjimka pro prodloužení termínu dokončení stavby, město
od záměru ustoupilo. Vít Štrupl

Navrhnûte své kandidáty na
ocenûní

Vážení čtenáři, upozorňujeme vás, že můžete zasílat své návrhy na 
udělení ocenění městem Hrádek nad Nisou za rok 2010. Ocenění může 
být uděleno za výjimečné aktivity, které v loňském roce přinesly prospěch
městu a jeho občanům v různých oblastech jejich života. Dalším oceně-
ním je pak sportovec roku 2010.

Návrhy mohou podávat občané i spolky či jiné právnické osoby na 
sekretariátu městského úřadu, případně elektronicky na e-mailovou adresu
vinsova@muhradek.cz. Termín odevzdání návrhů je 20. leden 2011. Z kan-
didátů bude vybírat rada města.

Ocenění bude předáno na společenském večeru města 29. ledna 2011.

Informaãní centrum se 
pfiestûhovalo na námûstí

V prvních dnech nového roku se do objektu Multifunkčního centra pře-
stěhovalo informační centrum ze dvora radnice. I když ještě není zcela
vybaveno nábytkem ani technikou, začalo plnit funkci informačního
centra pro veřejnost i pro turisty. V infocentru lze také zakoupit vstupenky
na akce pořádané Bránou Trojzemí, o. p. s., i na akce ostatních pořada-
telů. Díky zapojení Brány Trojzemí do sítě Evstupenka je možné v infor-
mačním centru zakoupit i vstupenky na akce v Liberci či Jablonci.

K dispozici je zde řada informačních a propagačních materiálů, map 
a turistických produktů ve formě turistických známek nebo slevových ka-
ret. Jejich nabídka bude ještě rozšiřována. Z infocentra je možné odesílat
faxy, kopírovat a laminovat dokumenty.

Otevřeno je prozatím šest dní v týdnu. V pondělí, středu a pátek od 8.30
do 16 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 17 hodin. V sobotu je otevřeno od 9
do 12 hodin. Pokladna se otevírá také 30 minut před každým představe-
ním v multifunkčním sále. V turistické sezóně bude otevírací doba info-
centra upravena.

VáÏení spoluobãané,
Dokončení ze strany 1
Byl to také rok, ve kterém jsme rozhodli o složení zastupitelstva města 
na období let 2010 až 2014 nebo rok, kdy jsme společně mohli oslavit
140 let od vzniku dobrovolných hasičů ve městě. 

Každá ze zmíněných událostí by se neuskutečnila bez lidí, kteří svoje
znalosti, zkušenosti a volný čas, nebo jejich alespoň malý kousek, věnují
našemu městu a jeho obyvatelům. Moje novoroční poděkování patří jim
všem, bez nich by fungování mnoha aktivit bylo složitější a jiné by se 
neuskutečnily vůbec. 

Na samém začátku roku 2011 si přeji, aby byl rokem, kdy se nám bude
společně dařit vracet město do stavu před 7. srpnem 2010, rokem kdy
nás potká co nejméně mimořádných událostí, rokem, který si vlastně 
nestojí za to pamatovat. 

Ať je pro nás pro všechny rok 2011 alespoň o kousek lepší než byl rok
2010.

Váš starosta Martin Půta

Z· T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou
pfiijme pracovnici na místo hospodáfiky

PPoožžaaddaavvkkyy – úplné střední vzdělání (s maturitou) ekonomického zamě -
ření, dovednost práce na PC (Word, Excel).
NNáássttuupp – květen 2011
PPrraaccoovvnníí  nnááppllňň – vedení pokladny, vyřizování korespondence, účetní
doklady, administrativa, spisová služba, archivace, objednávky a dodávky,
fakturace, inventarizace majetku, sledování čerpání rozpočtu, personální
evidence, školní matrika, vyúčtování nákladů

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na adresu zstgm@skoly.net
nejdéle do 6. 2. 2011.

MASÁÎE
KLASICKÁ, LYMFATICKÁ,

LÁVOVÉ KAMENY

PPrrvvnníí  nnáávvššttěěvvaa  –– 5500%%  sslleevvaa

IInnffoo  aa  oobbjjeeddnnáávvkkyy  nnaa  tteell..  660077  550033  224444
Strmá 353, Donín, Hrádek nad Nisou
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Před vánočními svátky bylo slavnostně otevřeno Multifunkční centrum
Trojzemí. Veřejnost prozatím může využívat multifunkční sál, podkrovní
sál a informační centrum. V prvním patře je k vidění putovní výstava o pří-
rodě Lužických hor.

Oba sály byly vybaveny nábytkem z rozpočtu projektu Multifunkční
centrum Trojzemí Hrádek n. N. (CZ) – Bogatynia (PL). Výstavní prostory
centra budou vybaveny v rámci projektu Vzpomínka na společnou bu-
doucnost – Koordinační a výstavní centrum oblasti muzeí Trojzemí, rea-
lizovaného z Operačního programu na podporu přeshraniční spolupráce

mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v letech 2007–2013.
V průběhu loňského roku vznikal koncept vybavení výstavního a ko-

ordinačního centra. Výstavní prostory se nacházejí v prvním patře histo-
rické části objektu. Tři z místností pocházejí z r. 1785, kdy bylo postaveno
hrázděné patro domu. Čtvrtá místnost se nachází nad dnešní trafikou 
a je podstatně novější. I když to tak při pohledu zvenčí nevypadá, tato
část domu byla postavena až ve dvacátých letech minulého století. V této
místnosti jako v jediné nejsou dřevěné prvky a má o něco výše položený
strop. Z toho důvodu bude určena pro výstavy obrazů a fotografií. Ve vy-
bavení výstavního centra ale budou i mobilní demontovatelné skleněné
vitríny, které bude možné použít pro vystavování trojrozměrných expo-
nátů i v této místnosti.

Všechny výstavní prostory v hrázděné části domu mají dřevěné a po-
měrně nízko usazené stropy. Pro výstavní využití bylo potřeba najít vhodné
řešení především z hlediska optimálního využití prostoru, možného 
nasvícení exponátů, jejich bezpečnosti a přitom variability uspořádání 
výstavních vitrín pří obměnách výstav. Výsledkem je návrh atypických 
vitrín vyvinutých specielně pro hrádecké výstavní centrum. Exponáty bu-
dou nasvíceny uvnitř vitrín a v místnostech bude minimum denního světla. 

Z prostředků projektu bude pořízeno také technické vybavení centra
zahrnující zařízení pro udržování vlhkosti, počítače, dataprojektory apod.

Vít Štrupl

V˘stavní ãást multifunkãního centra
otevfie na jafie

Jednou z prvních prezentací ve výstavní části multifunkčního centra Troj-
zemí bude výstava věnovaná výsledkům archeologického výzkumu 
v centru Hrádku nad Nisou. Ve spolupráci se Spolkem přátel žitavského
muzea ji chystá obecně prospěšná společnost Brána Trojzemí. Na výstavě
budou k vidění předměty nalezené na Horním náměstí a v přilehlých 
ulicích. Část exponátů, které odkazují na společné dějiny a které vhodně
doplní hrádecké nálezy, zapůjčí pro tyto účely žitavské muzeum. Na jejich
výběru pracovali archeolog žitavského muzea Günter Oettel a archeolog,
který prováděl výzkum v Hrádku nad Nisou, Petr Brestovanský. Výstava
bude doplněna fotografiemi nalezených stavebních objektů a fotogra -
fiemi z průběhu výzkumu.

V průběhu loňského roku se podařilo při zpracování tisíců střepů 
z náměstí mimo jiné sestavit prakticky celý džbán a pozdně renesanční
malované misky. Konzervovány byly kovové předměty nalezené v hrobech
v Kostelní ulici a také část trámu z nejstaršího dochovaného objektu 
v Hrádku nad Nisou, datovaný do let 1219–1235.

Výstava bude jednou z aktivit projektu Historie a archeologie Trojzemí
v textu a obrazech, na který společnost Brána Trojzemí získala dotaci 
z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa z programu na podporu 
přes hraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2007–2013. V rámci projektu připravuje kolektiv autorů sborník,
který bude k dispozici rovněž v březnu. Tým autorů z České republiky 
a Německa v něm představí dosavadní poznatky z archeologického 
průzkumu centra města a také poznatky ze stavebně historického 
průzkumu domu č. p. 71, ve kterém se buduje multifunkční centrum. 
Další dvě kapitoly sborníku se budou týkat drobných památek v krajině
Trojzemí a historie osídlení Trojzemí. Sborník bude kompletně dvojja-
zyčný. Díky aktivitě projektového partnera bude v rámci projektu vydán
rovněž dvojjazyčný katalog archeologických nálezů umístěných v Žitav-
ském muzeu.

Vít Štrupl

Archeologické nálezy spatfií vefiejnost v bfieznu
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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

Celý prosinec se odehrával v duchu vánočním. To znamená, že jsme si
poslední měsíc v roce užili dny plné vánoční atmosféry a nasbírali jsme
spoustu nových radostných zážitků. 

Vše začalo na náměstí, kde jsme zpívali s ostatními školkami a chrámo -
vým sborem koledy při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. Tímto
krásným podvečerem jsme všichni společně započali adventní čas. Nád-
herný vánoční strom na náměstí a lampióny přání, vznášející se k nebi, 
v nás probudily pocity radosti a štěstí z Vánoc. 

6. 12. přišel do školky Mikuláš a jeho kamarádi andělé a čertíci. My
jsme se vůbec nebáli. Nebyl důvod. Jsme přeci (skoro) celý rok hodní. No
a když se někdo přeci jen malinko bál, hned ho strach přešel, protože se
ukázalo, že pekelníci jsou hodní. Hezky jsme se se všemi přivítali a pro 
radost jsme zarecitovali básničky či zazpívali písničky. Za odměnu jsme
dostali mikulášské dobrůtky. Čertíci u nás nechali takové uhlíky, sloužící
jako pekelná sledovací zařízení. Domníváme se však, že si je již brzy 
vyzvednou, jelikož u nás ve školce jsou úplně zbytečné. 

V tomto krásném vánočním čase jsme se také věnovali tvorbě dárků 
a přáníček pro své nejbližší. Dále jsme si krásně vyzdobili hernu. Také jsme
využili napadaného sněhu a řádili na zahradě – stavěli jsme sněhuláky,
jezdili na ježdíkách a dováděli. 

No a protože jsme od září nelenili a naučili jsme se ve školce spoustu
věcí, pozvali jsme si do školky rodiče a ukázali jim, co dovedeme. 

U housenek proběhlo setkání v podobě vánočního tvořeníčka v úterý
14. 12. Všichni jsme si přivedli jednoho z rodičů a společně vyráběli hvěz-
dičku (zapichovátko do květináče) a stromeček (stojánek na ubrousek).
Některým šla práce pěkně od ruky, jiní sváděli s nůžkami a lepidlem 
nelítostný boj. Ale nebojte se, všechno dobře dopadlo a každý svou práci
úspěšně dokončil. U stolečků v herně jsme si pochutnali na cukrovíčku,
které nám maminky napekly, a poté jsme jim předvedli, co už umíme. 
Básničky a písničky měly úspěch. A možná i proto nás Ježíšek odměnil 
a donesl nám dárečky.

U motýlků se konala besídka 15. 12. již tradičně v tělocvičně. Pro ma-
minky jsme si připravili celé pásmo písní, básní a tanečků. Také jsme
všichni společně ochutnali cukrovíčko a rozbalili jsme si dárečky. 

Každý rok probíhá v kostele výstava vánočních stromečků. I my jsme
pilně připravovali spoustu ozdob (hvězdiček) na náš stromek. Dozvěděli
jsme se, že v průběhu výstavy sice došlo k záměně „autorských“ kartiček
u stromků, ale nám to nevadí. Hlavní je, že se všechny stromky velmi po-
vedly a návštěvníkům udělaly radost. 

Celé naše školkové vánoční „procesí“ jsme zakončili dárečkovým do-
polednem. V tento den nám totiž Ježíšek nadělil pod stromeček, jak my
říkáme, školkové dárky. Proto jsme si navodili příjemnou vánoční atmo-
sféru – pustili a zazpívali koledy, ochutnali cukrovíčko a nakonec všechny
dárečky rozbalili. Teď již zbývá jen říci: „Děkujeme, Ježíšku.“ 

Po té už jen hurá na prázdniny a na Vánoce s rodinou.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem lidem, kteří nám pomohli

zlikvidovat následky srpnových povodní. Říká se, že ve dvou se to lépe
táhne a veřte, že čím víc lidí podá pomocnou ruku, tím se táhne lépe.
Dále bychom chtěli poděkovat dětem ze Základní školy Lidické za 
výbornou spolupráci při přípravě mikulášské besídky. Poděkování patří 
i dračicím z DDM, které pro nás připravují super akce. A samozřejmě velké
díky za spolupráci patří i rodičům. Děkujeme... 

Lucie Franzová, mateřská škola Loučná

Dokončení ze strany 1
Ještě v tomto roce, nejpozději v polovině roku 2012, by měla být otev-
řena nová silnice do Liberce a tím by se měly plochy pro investory za-
traktivnit. Což ze střednědobého hlediska znamená nová pracovní místa
a také vyšší příjmy pro město. Žádný nový projekt v tuto chvíli neexistuje,
ale vedeme jednání s několika investory.
Je známo kdy začne výroba v nové továrně, která se právě staví?
Mělo by to být v letošním září. Na časté dotazy, kde se mají hlásit zájemci
o místo, musím odpovědět, že nábor nebude organizovat město. Nic-
méně měl by podle dostupných informací proběhnout v letních měsí-
cích. Společnost VGP, která provoz pro zatím nezveřejněného investora
staví, by měla v průběhu ledna konkrétní projekt představit. Včetně jména
firmy, která bude halu využívat.
V několika málo dnech po povodních se v Hrádku vystřídala
řada politiků, každý sliboval pomoc s odstraňováním škod po
povodních. Jak jsou tyto sliby plněny?
V roce 2010 jsme právě na základě slibů politiků prováděli odstranění 
prvotních škod. Ať už jde o úklid nebo nutné opravy na komunikacích.
Musím konstatovat, že sliby byly dodrženy. Na základě žádosti, podané
podle proplacených faktur, jsme obdrželi celkem 45 mil. Kč. To je ohromná
částka odpovídající třem čtvrtinám příjmů města z daní. Z těchto peněz
se platilo občerstvení pro dobrovolníky, SMSky, které se týkaly povodní,
odvoz odpadů, nasazení techniky a také půjčení vysoušečů. Jen část jich
byla zapůjčena zdarma, část byla z klasických půjčoven. Z těchto peněz
se hradily také provizorní úpravy komunikací, provizorní mosty i úprava
opravy hráze na Kristýně. Celkové výdaje města související s povodní byly
asi 47 mil. Kč, to znamená, že ze svého rozpočtu a z darů město zaplatilo
necelé 2 mil. Kč. Naprostou většinu skutečně pokryl stát ze svého rozpo-
čtu a to je pro mě příjemné překvapení.
Které opravy město čekají v letošním roce?
Čeká nás druhá část „návratu před 7. srpen 2010“, možná ta méně 

viditelná. To jsou opravy infrastruktury. Obyvatelé některých částí města
museli v uplynulých měsících vydržet rozkopané ulice, které zvláště 
při oblevě byly plné bláta. Chtěl bych se jim jednak omluvit a jednak je 
požádat o trpělivost, protože se nám podařilo vyjednat, aby Severočeská
vodárenská společnost investovala do Hrádku do oprav po povodních 
30 mil. Kč. Opraveny budou všechny úseky, které byly povodní postiženy.
Některé navíc opravu potřebovaly už před povodní. Bude tak opravena
infrastruktura z prostředků jejího majitele, město bude hradit jen opravy
povrchů komunikací. Na druhou stranu, jen opravy komunikací a mostů
jsou vyčísleny na 200 mil. Kč. Na jejich uskutečnění bude město žádat 
o dotace. Dle slibů vlády by měly pokrýt 90 % nákladů. První žádost 
na opravu mostů již máme podanou. Zahrnuje zcela novou stavbu 
mostu U Nývltů v Doníně, novou lávku u Koruny, drobnou opravu mostu
U Wie nerů. Některé mosty již nebudou nahrazeny. To se týká lávky u Pra-
govky i na Kristýnu, kde bude komunikace vedena tak, aby byla při 
případných dalších povodních jen zaplavena, ale ne stržena. Podobně
bychom chtěli vyřešit i lokalitu u Jachtklubu. 

Další žádost se bude podávat v polovině ledna. Chystáme ještě další
žádosti: jedna se bude týkat rekreačního areálu Kristýna, druhá komuni-
kací, které jsou zatím na pozemcích Libereckého kraje a jedná se o jejich
převodu. V rozpočtu města budeme muset najít v dalších dvou letech
prostředky na podíl města ve výši asi 20 mil. Kč. To je částka odpovída-
jící zhruba ročnímu objemu investic. Můj, zatím neprojednaný, názor je,
že bychom měli najít ještě další finanční zdroje. Jedna z možností je si na
vlastní podíl půjčit. Tu vidím jako úplně krajní. Druhou je najít majetek,
který by město mohlo prodat, protože jej z dlouhodobého hlediska ne-
potřebuje. Nabízí se prodej některých bytů nebo právě pozemků v prů-
myslové zóně. Město má majetek za více než 900 mil. Kč, najít v tomto
souboru majetek v hodnotě 20 mil. Kč by nemělo být tak dramaticky 
složité.

Vít Štrupl

Rok 2011: odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod

·kolkov˘ vánoãní ãas v Louãné
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Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
prosinci 2010 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Josef Tůma, Pavlina Brtková
80 let Ing. Vítězslav Žák
82 let Alfred Maier
83 let Josef Ručka, Jiřina Kolouchová,

Edeltraud Benešová
85 let Irenka Špalková, Věra Malinská,

Anna Bačáková, Marie Portová
88 let Marie Nedvědová, Vlasta Strnadová
89 let Jaroslav Fiala, Josef Horák,

Elfrída Weissová,
Zuzana Bergmanová, Vlasta Kaprasová

Dne 26. 11. 2010 byli v obřadní síni hrádecké radnice uvítáni noví hrá-
dečtí občánci: Barbora Pospíšilová, Dominik Suchý, Pavel Kubáň, Josef
Ištok, Daniela Badyová, Leontýna Tomaštíková, Vanesa Horváthová,
Amálie Řeháčková, Daniela Petříčková, Jakub Mazánek, Lukáš Růžička.

Dne 18. 12. 2010 oslavili v obřadní síni radnice manželé Jiří a Hana
Oščiatkovi 50 let společného života – zlatou svatbu.

Marie Zimová, matrikářka

V donínské ‰kole skonãila
první z oprav

Dlouholetou otázku dvou školních budov základní školy v Doníně vyře-
šila loňská povodeň. Poté, co voda značně poškodila budovu družiny 
a výdejny jídel a ve výdejně zničila veškeré vybavení, bylo rozhodnuto,
že tento objekt už město opravovat nebude a obě zařízení se přestěho-
vala do hlavní školní budovy.

Úplně nová výdejna jídel a jídelna se nacházejí v přízemí. Žáci do ní
poprvé přišli hned v pondělí po Novém roce. Připraveny jsou i místnosti
školní družiny, na začátku ledna do nich zbývalo jen přestěhovat nový 
nábytek a hračky.

Stále pokračují práce na opravě tělocvičny, kde bylo potřeba nejdříve
vysušit zdivo. V rámci odstraňování povodňových škod budou vyměněna
všechna okna v suterénu. Původní šatny se sem ale už nevrátí, místo nich
budou mít žáci šatní skříňky na chodbách. V jarních měsících bude opra-
veno také venkovní hřiště, postižené povodní.

Opravy si vyžádaly 3,99 mil Kč a prováděla je stavební firma Syner. Byly
na ně použity prostředky z pojistného plnění a 2 mil. Kč z veřejné sbírky,
které dárce věnoval přímo na opravu školy. Výměna oken bude stát dal-
ších 115 tisíc Kč.

Původní budovu školní družiny město nabídne k prodeji.          Vít Štrupl

Nabídka nov˘ch knih v mûstské
knihovnû

Leden 2011
Abé, S. – PPřříísslliibb  ddeeššttěě (román pro ženy)
Bauer, J. – PPoosslleeddnníí  sslloovvoo  mmáá  ďďáábbeell (historický román s krimi zápletkou)
Bauer, J. – VVee  sslluužžbbáácchh  SSvvaattoopplluukkoovvýýcchh (historický román)
Cabot, P. – VVýýuukkaa  llaaddyy  CCaarroolliinnee (historická romance)
Francková, Z. – VVýýmměěnnaa (román pro ženy)
French, G. – PPrroo  úússmměěvv  ddííttěěttee (životopisný román)
Gressor, M. – OOpprraavvddoovvéé  lláásskkyy (milostné příběhy světových osobností)
Kid, B. – MMěěssííččnníí  kkáámmeenn (dobrodružný román)
Kieser, E. – OOppeerraaccee  LLvvoouunn (2. světová válka)
Martin, K. – NNááhhrrddeellnnííkk  lláásskkyy (román pro ženy)
Martini, M. – SSmmrrtt  vv  bbuuššii (detektivní román)
Melville, H. – RRáájj  kkaanniibbaallůů (dobrodružný román)
Niffenegger, A. – ŽŽeennaa  cceessttoovvaatteellee  ččaasseemm (scifi)
Pleasants, E. – HHiittlleerrůůvv  bbaassttaarrdd (životopisný román)
Riess, C. – PPrroocceessyy,,  kktteerréé  zzmměěnniillyy  ssvvěětt (světové soudní procesy)
Seifert, D. – SSttřřííbbrroozzeelleennýý  vvooddooppáádd (společenský román)
Schellenbergová, L. – ČČaass  vvííttěězzůů (historický román)
Vanoyeke, V. – KKrruuttýý  ffaarraaoonn (román z Egypta)

První leto‰ní miminko je 
z Hrádku

Prvním novým občánkem Hrádku nad Nisou roku 2011 je Matyáš Mottl.
Narodil se pouhých 43 sekund po silvestrovské půlnoci v liberecké po-
rodnici a stal se tak dokonce prvním miminkem v celé republice.

Gratulovat přišli manželům Mottlovým i starosta města Martin Půta 
a místostarosta Josef Horinka. Při té příležitosti věnovali rodičům Matyáše
šek na 13 tisíc korun od města Hrádek nad Nisou, tedy dar ve výši porod -
ného, o které manželé Mottlovi přišli díky novele zákona o sociální pod-
poře.

K řadě gratulantů se připojuje i redakce HRÁDECKA a přeje celé rodině
pevné zdraví, hodně lásky a spokojenosti.
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Batolata opût dojímala
Vidět dvouleté závodníky je dojemné, a možná právě neobvyklá katego-
rie batolat přilákala na Silvestrovský běh v rekreačním areálu Kristýna 
ke dvěma stovkám přihlížejících. Celkem si za silného mrazu zaběhalo 
31 nadšenců, těch nejmenších, v kategorii do 4 let, bylo pět. 

„Mráz kolem osmi pod nulou zřejmě odradil řadu tradičních účastníků
a sportovců mládežnických kategorií,“ vysvětlil prořídlé startovní pole
hlavní pořadatel Jindřich Vejstrk. Ten také rozhodl, že se nepojede závod
na horských kolech, neboť trať byla extrémně nebezpečná: „Jet na ledo-
vých plotnách pod sněhem a ještě kličkovat mezi výmoly od povodně 
by byl hazard.“ Naštěstí se podařilo den před závodem upozornit tradiční
účastníky, a tak žádný cyklista nedorazil. Zato dorazil loňský vítěz v kate-
gorii běhu mužů (dva okruhy kolem jezera) Martin Hrstka z SKP Pardu-
bice, prvenství však neobhájil, neboť měl na trati bolestivý pád a do cíle
dokulhal.

30. ročník Silvestrovského běhu na Kristýně měl být posledním. Závod
založili a společně organizovali členové Jachetního oddílu Hrádek n. N. 
a vojáci z grabštejnské posádky a ti se rozhodli, že s pořadatelstvím končí.
Nenašel se však tým, který by chtěl převzít pořadatelskou štafetu. „Bylo
by škoda v takové tradici nepokračovat,“ povzdychl si po ukončení zá-
vodu Miloš Věroněk, několikanásobný vítěz běhu a podnikatel z Hrádku
nad Nisou. A nabídl organizační i finanční zaštítění dalších ročníků. A tak
se příznivci závodního a rekreačního běhání snad dočkají pokračující šňůry
silvestrovských běhů. 

Cenami závod podpořili sponzoři, kterým pořadatelé tímto chtějí po-
děkovat: DDM Drak Hrádek nad Nisou, Informační centrum Hrádek nad
Nisou, Jachetní oddíl Hrádek nad Nisou, Městský úřad Hrádek nad Ni-
sou, OVV LB – STO Liberec, SKS Marius Pedersen, Slovák Václav, Sparkasse
Oberlausitz–Niederschlesien Zittau, Veterinární základna Grabštejn, VZV
Směnárna, s. r. o., 1. máje 125, Hrádek n. N. Josef Růžička
Vítězové jednotlivých kategorií:
Batolata 50 m – Dušková Kateřina Předškolní 100 m – Landová Ema
Žákyně ml. 400 m – Čermáková Sára Žáci st. 1 kolo – Gottstein Adam
Ženy 1 kolo – Vejstrková Zuzana Muži 2 kola – Hradec Pavel

Pilates pro zaãáteãníky
KKaažžddýý  ččttvvrrtteekk  oodd  1188  ddoo  1199  hhooddiinn  ssookkoolloovvnnaa  vv  HHrrááddkkuu  nnaadd  NNiissoouu..
NNěěkktteerréé  vvýýhhooddyy  ccvviiččeenníí  PPiillaatteess::
– zlepšuje motoriku člověka, kvalitu dýchání, držení těla, zvětšuje sílu
– zlepšuje uvědomění si vlastního těla, posiluje a zlepšuje svaly páne-

vního dna, prevence proti úniku moči a problémům s prostatou 
– vede ke zvýšení nitrobřišního tlaku – opora pro dobré zažívání
– aktivuje hluboký stabilizační systém, tzv. core (střed těla)
– posiluje svaly podél páteře v boji proti bolesti zad
– vede ke zlepšení síly břišního svalstva s plochým břichem 
– protahuje a tvaruje postavu 
– řeší cvičení pro různé vady páteře (skolióza, zvětšená hrudní kyfóza,

lordóza, plochá záda)
– odbourává psychický stres v těle
KKoommuu  jjee  PPiillaatteess ccvviiččeenníí  uurrččeennoo??
Všem bez rozdílů pohlaví, věku, zdravotního omezení a možností. Cvičí se
pomalu, v pohodlném oblečení, obvykle naboso, popřípadě v ponožkách. 

IInnffoorrmmaaccee  nnaa  tteell..  660022  996655  992211  nneebboo  nnaaddaaffaallttuussoovvaa@@cceennttrruumm..cczz..

âtyfii mûsíce po povodních se do
‰kolky v Donínû vrátil Ïivot

Srpnová povodeň s sebou v donínské mateřské školce vzala celé vybavení
přízemí, ve kterém se nacházely šatny, sociální zařízení, kuchyně s jídel-
nou a také kancelář ředitelky školy. Prostory byly poškozeny i po stavební
stránce.

Bezprostředně po opadnutí vody byly prostory vyklizeny, byly otlučeny
omítky. Opravy se ale protáhly až do začátku prosince, protože mohly za-
čít až po vysušení objektu. Děti se do školky vrátily v pondělí 13. prosince. 

Opraveny byly omítky, dlažba, elektroinstalace, dveře, malby, budova
byla odizolována. Pořízeno bylo nové vybavení šaten, sociálních zařízení,
ředitelny a kuchyně. Mimo jiné bylo potřeba pořídit nové všechny led-
nice, mrazáky i kuchyňského robota. Opravy stály 900 tis. Kč, vybavení
přišlo na 750 tis. Kč.

Opravu školy prováděla firma B&F. Práce a nové vybavení byly finan-
covány z více zdrojů. Část byla kryta z pojistky vyplacené zřizovateli školky.
Na opravu ale přispělo také mnoho dárců. Největší dar, 442 166 Kč, 
poskytlo Konto bariéry, které věnovalo výtěžek z letních projekcí Kine-
matografu bratří Čadíků. Další, menší dárci na opravu školky přispěli 
sumou téměř 400 tis. Kč. Vít Štrupl

Hola hola, Rosniãka volá!
Už jsme začali, už jsme zpátky!

V novém opraveném a krásném prostředí naší mateřské školy!
S našimi starými a novými kamarády, v plném počtu dětí a personálu!
S novým zařízením a hračkami!

Malé ohlédnutí za posledním měsícem v MŠ Donín
Dokončení všech stavebních úprav, úklid, instalace nábytku, výzdoba 
a dekorativní úpravy vygradovaly slavnostním otevřením naší školky 
v pátek 10. 12. 2010 za účasti pana starosty a místostarosty, rodičů, dětí
a celého personálu.

Příjemné chvíle s rodiči jsme prožili na besídce 16. 12. s písničkami, vá-
nočními koledami, s dárky a sladkým cukrovím.

O velké překvapení v odpoledních hodinách se postarali i zástupci Čes-
kého červeného kříže, kteří všem dětem předali stavebnice Lego.

Chceme ještě jednou moc poděkovat všem lidičkám, firmám, nadacím
za sponzorské dary.

Dále děkujeme všem rodičům, prarodičům, kteří se na dokončovacích
pracích, úklidu a přípravách podíleli. Děti a celý kolektiv z MŠ Donín
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