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cena 12 Kã

PoÏadujeme spravedlivé
peníze obcím

Do Liberce rychleji za dva roky

Společně upozornit na znevýhodnění
obcí a měst o velikosti do 100 tisíc obyvatel při rozdělování výnosů daní bylo cílem
protestní akce, ke které se připojilo i město
Hrádek nad Nisou.
V úterý 26. května vyvěsili starosta
města Martin Půta s místostarostou
Josefem Horinkou na vjezdu do města
od Liberce a Chotyně cedule s nápisem
DAŇOVĚ DISKRIMINOVANÉ MĚSTO.
Akci po celé republice organizovalo
sdružení místních samospráv, jehož je
Hrádek nad Nisou členem.
V současné době se daňové výnosy
rozdělují tak, že čtyři největší města
(Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) získávají
téměř polovinu všech peněz rozdělovaných místním samosprávám na zajištění
chodu obcí, základního školství a dalších
investic do nutné infrastruktury, zbývajících 6 600 obcí něco málo přes polovinu.
Ve zmíněných čtyřech městech ale bydlí
jen 20 % obyvatelstva České republiky.

Na konci května byla na nové silnici, která prozatím končí na polských hranicích, slavnostně zahájena
výstavba silnice Bílý Kostel–Hrádek nad Nisou. Dokončena má být v říjnu 2011. Jde o poslední úsek
silničního propojení ČR,
Polska a Německa na české
straně.
Nová silnice bude začínat
mimoúrovňovou křižovatkou
před Bílým Kostelem, která
rovněž projde přestavbou.
Pokračovat bude nezastavěným územím převážně po
zemědělských pozemcích.
Bílý Kostel mine nad hřbitovem, dále bude stoupat
k Hlásnému vrchu. Mimoúrovňově zkříží silnici mezi
Pekařkou a Václavicemi. Před
Václavicemi projde vytěženou částí pískovny, kde bude
vybudována křižovatka pro
odbočení do Václavic. Dále
silnice vrchem zkříží stávající
silnici do Václavic a okraj Václavické přehrady. U trafostanice se napojí na nynější obchvat Hrádku.

Pokračování na straně 4

Pokračování na straně 9

Policie v novém

V červnovém čísle:
— Krajské dny v Hrádku n. N.
— Rockové léto
— Stoletá škola v Doníně
— Den dětí
— Zachráněný Pohár Kristýny
Příloha: Skály u hranic

Od začátku června sídlí hrádecké obvodní oddělení Policie ČR na nové adrese v Husově ulici v objektu,
kde byl do loňského roku referát cizinecké policie. Budova prošla uvnitř částečnou rekonstrukcí. Nové
podmínky pocítí především veřejnost v případě, že bude potřebovat využít policejní služby.
V rámci projektu P1000
probíhá rekonstrukce tisícovky služeben po celé
republice, jednou z nich se
stala i hrádecká. Cílem
celého projektu je vytvořit
z dosud nevzhledných
a ponurých místností
moderní recepce, ve kterých budou zaměstnanci
policie jednat s občany
při vyřizování jejich záležitostí.
Nové prostory hrádeckého obvodního oddělení jsou vybaveny nábytkem v odstínech šedé
a modré.
Pokračování na straně 3

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: zpravy@hradeknadnisou.cz, tel./fax: 482 720 170
nebo písemně na MěÚ paní Půtové. Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ. Internetová
podoba časopisu vychází na www.hradek.cz. Uzávěrka prázdninového čísla je 24. 6. 2009. Časopis se
objeví na pultech prodejen okolo 7. 7. 2009.
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Informace
z
radnice
Usnesení rady mûsta

9. schůze rady města
9. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 29. dubna se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila pronájem nebytového prostoru o velikosti 34 m2 v objektu
ul. 1. máje 428 firmě Pekařství Šumava, Jablonec nad Nisou, za účelem
provozování prodeje pekařských, cukrářských a lahůdkářských výrobků
za cenu 3 670 Kč/měsíc včetně DPH (sazba19 %) s účinností od 1. 5. 2009
na dobu 5 let
Komentář: pekařství Šumava otevře svou prodejnu v objektu bývalého
kina.
— schválila pronájem nebytového prostoru o velikosti 32,50 m2 v objektu
č. p. 70. v ul. Liberecká firmě Pekařství Endler za účelem provozování
pekařství od 1. 8. 2009 za cenu 11 700 Kč + DPH tj. 13 923 Kč/měsíc na
dobu určitou 5 let
Komentář: prodejna pekařství Endler bude přemístěna do prodejny,
kde dříve bylo pekařství Šumava (dočasně náhradní prodejní prostor
prodejny Jednota). Důvodem je rekonstrukce objektu č. p. 71, ve kterém vznikne Multifunkční centrum Trojzemí.
— schválila na základě výběrového řízení dodavatele pro zabezpečení
veřejné zakázky „Oprava části střechy a výměna oken na objektu Sokolovny“ firmu Imstav za celkovou cenu 1 042 079 Kč vč. DPH
— po projednání schválila příspěvek na sportovní akci „Silniční běh Hrádek nad Nisou–Žitava“ pořádaný ABK Liberec ve výši 1 000 Kč, který
bude hrazen z grantového programu města
— po projednání schválila příspěvek na akci „O pohár Kristýny – 12. ročník“ pořádaný Kynologickým klubem Armády ČR ve výši 5 000 Kč, který
bude hrazen z grantového programu
— schválila zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vyhlášenou dne 27. 1. 2009 „Zpracování studie optimálního uspořádání základního školství v Hrádku nad Nisou“
— vzala na vědomí vydání vyjádření k projektu pro realizátora pana
Vladimíra Malenu a schválila podporu projektu „Přístup k průmyslové
zóně – Hrádek nad Nisou, ul. Oldřichovská“, který je v souladu s Rozvojovým plánem města Hrádku nad Nisou v letech 2005–2015 a uložila
OISM připravit potřebné majetkoprávní úkony (zveřejnění pozemku,
příprava smlouvy).
Komentář: k výstavbě nové výrobní haly by měly být využity pozemky
mezi Oldřichovskou ulicí a areálem Vulkanu s respektováním ochranného zeleného pásu Oldřichovské ulice.
— souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku 5 tis. Kč o. s. Centrum
pro zdravotně postižené LK pro rok 2009 k částečné úhradě nákladů
na poskytování odborného sociálního poradenství a osobní asistence
občanům Hrádku nad Nisou
Komentář: centrum zdravotně postižených LK poskytuje služby,
doplňující činnost pečovatelské služby.
— schválila zpracovatele realizační projektové dokumentace „Regenerace
sídliště Pod Tratí“ firmu Nýdrle, projektová kancelář, za cenu 177 310 Kč
vč. DPH
— vzala na vědomí informaci o jednání o odkoupení budovy Flaga Český
plyn včetně pozemku a uložila OISM předložit na jednání zastupitelstva města odkup objektu
Komentář: jedná se o objekt za budovou Policie ČR ve Václavské ulici.
Záměrem města je zcelit pozemky v jeho vlastnictví, včetně získání
budovy policie, která se v červnu stěhuje do Husovy ulice.
— schválila vypsání výběrového řízení na pronájem pozemku p. p. č.
1083/17 v k. ú. Hrádek nad Nisou za účelem umístění a provozování
fotovoltaické elektrárny
Komentář: jedná se o pozemek na Liberecké ulici mezi ulicí ke hřbitovu a Libereckou ul.
— vzala na vědomí závěrečné vyhodnocení stavby – TJ Hrádek nad
Nisou – Reko přírodního hřiště FS
— schválila uzavření Smlouvy o konzultační a poradenské činnosti mezi
městem Hrádek nad Nisou a f. Envicon, s. r. o., Liberec
Komentář: město usiluje o snížení nákladů na odpadové hospodářství,
které vysoce převyšují částku vybranou na poplatcích za odpady. Jednou z cest je například úprava počtu odpadových nádob při zachování
funkčnosti systému.
— vzala na vědomí záměr úpravy p. p. č. 1598/8 v k. ú. Hrádek nad
Nisou, Nádražní ulice

ãerven 2009
Komentář: jedná se o pozemek v blízkosti železničního hradla u přejezdu. Zelený pás mezi hradlem a plechovým skladem podél nádražní
ulice město získá od ČD jako zápůjčku a následně zde osadí zeleň
a lavičky.
— schválila uzavření dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku mezi městem Hrádek nad Nisou
a Policí České republiky, obvodním oddělením Hrádek nad Nisou.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta

4. zasedání zastupitelstva města
4. zasedání zastupitelstva města v roce 2009 konané dne 22. dubna se
zabývalo těmito záležitostmi:
— po projednání schválilo odkoupení pozemků p. p. č. 388/5, trvalý travní
porost o výměře 291 m2, a p. p. č. 404/4, trvalý travní porost o výměře
81 m2, oba v k. ú. Hrádek nad Nisou, od Pozemkového fondu České
republiky, za celkovou kupní cenu 17 500 Kč
Komentář: jedná se o pozemky nutné k výstavbě cyklostezky mezi Dělnickým domem a Luční ulicí.
— schválilo přímý prodej p. p. č. 352/5 o výměře 1 341 m2 a p. p. č. 353
o výměře 119 m2, včetně objektu č. p. 142 a 134 na těchto pozemcích,
za cenu 1 000 000 Kč. Dále pak část pozemku p. p. č. 352/1 (3 000 m2)
za částku 350 Kč /m2 t. j. za 1 050 000 Kč a zřízení věcného břemene
přístupu k p. p. č. 352/5, firmě Bydlení Šestajovice, s. r. o.
Komentář: jedná se o pozemky a objekt bývalého statku Starý dvůr.
Bydlení Šestajovice zde plánuje výstavbu bytů. K projektu se vrátíme
v jednom z dalších čísel HRÁDECKA.
— po projednání schválilo změnu pravidel přidělování a čerpání prostředků fondu rozvoje města
Komentář: podle upravených pravidel mohou majitelé objektů v městské památkové zóně žádat o půjčku až do výše 200 tisíc korun na opravu
vnějšího vzhledu objektů. Zároveň se u půjček nad 100 tisíc korun zvyšuje splatnost až na 8 let.
— schválilo doplnění členů Osadního výboru Dolní Sedlo ve složení: paní
Jaroslava Peštová, pan Štefan Lipták, paní Jana Roztočilová, pan Richard
Vietze. V souladu s §120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválilo
paní Jaroslavu Peštovou předsedkyní OV Dolní Sedlo.
— uložilo starostovi města ukončit smlouvu o sdružení Grabštejn – benefiční koncerty s panem Luďkem Vele
Komentář: nutnost zrušení smlouvy vyvstala v souvislosti s tím, že se
město stalo plátcem DPH.
— vzalo na vědomí oznámení o odebrání účelové dotace na rok 2009
v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany,
zaslané ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru České republiky
— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o dotaci na projekt „Čištění odpadních vod Kopaczow (PL) – Oldřichov na Hranicích (CZ) – Projektová dokumentace“, který je podáván
do Fondu mikroprojektů (Fond malých projektů) – program přeshraniční spolupráce 2007–2013, Cíl 3
— vzalo na vědomí informaci o uznatelnosti DPH z Ministerstva zemědělství ČR a uložila finančnímu odboru navýšit vlastní podíl o výši DPH
v rámci 2. změny rozpočtu u projektu „Rekonstrukce chodníku, Liberecká ulice – Hrádek nad Nisou“
— vzalo na vědomí návrh smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou
a Orlem jednota Hrádek nad Nisou a uložilo radě města od sezóny
2009/2010 zajistit do 18 let bezplatné užívání bruslení zdarma a rekreační hokej do 18 let zdarma.
5. zasedání zastupitelstva města
5. zasedání zastupitelstva města v roce 2009 konané dne 20. května se
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo odkoupení budovy č. p. 668 včetně pozemku p. p. č. 419/3
v k. ú. Hrádek nad Nisou za cenu v celkové výši 349 500 Kč
Komentář: jde o budovu „plynárny“ za budovou Policie ČR ve Václavské ulici.
— nesouhlasilo s finanční náhradou za pozemek p. p. č. 567/5 v k. ú.
Hrádek nad Nisou ve výši 464 700 Kč pro Pozemkový fond ČR dle
znaleckého posudku č. 7139-083/09 znalkyně Ing. Aleny Koucké, který
nerespektuje stav pozemku v době jeho bezúplatného převodu, a uložilo starostovi města v tomto smyslu informovat Pozemkový fond ČR
a trvat na finanční náhradě ve výši 80 430 Kč dle odhadu č. 22c/07
znalce pana Zdeňka Procházky.
Komentář: jedná se o pozemek, který byl v r. 2006 na město bezúplatně
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—
—

—
—
—

—

—

převeden pozemkovým fondem a který je nyní součástí parkoviště
u prodejny Plus (Penny). Jelikož nebyly splněny podmínky bezúplatného převodu (veřejně prospěšná stavba, stavba pro bydlení), požaduje pozemkový fond finanční náhradu, jejíž výše ale neodpovídá
znaleckému posudku, který si město nechalo zhotovit.
delegovalo p. Martina Půtu na řádnou valnou hromadu Severočeské
vodárenské společnosti, a. s., která je svolána na 3. června 2009.
schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o dotaci na projekt „Intenzifikace třídění biologicky rozložitelných
složek komunálních odpadů“, který je podáván do Grantového fondu
Libereckého kraje na rok 2009 (program G-23).
Komentář: v případě úspěšné žádosti budou z prostředků projektu
pořízeny domovní kompostéry, které budou předány majitelům
nemovitostí k likvidaci biologicky rozložitelných složek komunálních
odpadů. Tento projekt má být prvním krokem k systému likvidace
biologicky rozložitelných složek komunálních odpadů, který budou
muset města a obce zavést.
vzalo na vědomí oznámení o přidělení dotace ze dne 7. 5. 2009 na projekt „Regenerace panelového sídliště Pod Tratí – Hrádek nad Nisou“
vzalo na vědomí rezignaci Ing. Josefa Růžičky ze členství v dozorčí radě
společnosti Kristýna, a. s.
schválilo konání mimořádného zastupitelstva města v termínu 8. 6. 2009
od 17 hodin s body jednání: 1. schválení hodnocení výběrového řízení
na veřejnou zakázku Zhotovitel stavby v rámci projektu „Zlepšení
dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ) – Bogatynia
(PL) a Heřmanice (CZ) v česko-polském příhraničí“, 2. schválení podmínek výběrového řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
Zhotovitel stavby v rámci projektu „Revitalizace historického centra
v Hrádku nad Nisou“, 3. schválení podmínek výběrového řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Zhotovitel stavby v rámci projektu „Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek n. N. (CZ) – Bogatynia
(PL)“
schválilo založení obecně prospěšné společnosti Benefiční koncerty
Grabštejn, o. p. s., se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad
Nisou. Členové správní rady za město Hrádek nad Nisou volí 2 členy,
p. Martina Půtu, p. Luďka Veleho. Členové dozorčí rady za město Hrádek nad Nisou volí 1 člena, JUDr. Miloše Vorla. Uložilo starostovi města
svolat první schůzku orgánů společnosti k volbě předsedů správní rady
a dozorčí rady, zajistit sepsání notářského zápisu o založení společnosti
a následné kroky ve věci zápisu společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností.
schválilo příspěvek žadatelů na pořízení změny územního plánu města
Hrádek nad Nisou v tomto znění:
Žadatel po posouzení zadání změny zastupitelstvem města Hrádek
nad Nisou (dále jen ZM) a schválení jejího pořízení, zaplatí zálohu
ve výši 15 000 Kč.
Záloha bude splatná před zahájením prací na pořízení změny (resp.
při podání žádosti o změnu), nejpozději však před jednáním zastupitelstva.
V případě, že zastupitelstvo pořízení změny neschválí, bude záloha
žadateli vrácena nejpozději do 30 dnů po jednání v ZM.
V případě schválení úplné úhrady nákladů na pořízení změny bude
s žadatelem uzavřena dohoda o úplné úhradě nákladů. K vyúčtování zálohy bude žadatel vyzván po předložení faktury od zpracovatele změny (vyúčtování skutečných nákladů). Součástí pořízení
změny územního plánu je i grafické zpracování změny ÚP. Platí pro
žádosti podané po 21. 5. 2009.

Policie v novém
Dokončení ze strany 1

Součástí recepce je i dětský koutek pro případ, že si občan potřebuje své
záležitosti vyřídit a nemá komu svěřit dítě. Za recepcí vznikla místnost, ve
které je možné sledovat monitorované prostory celé budovy obvodního
oddělení, dále výjezdová místnost a menší hala upravená pro společné
porady. Kompletní rekonstrukce přízemí se týkala i sociálních zařízení.

V patře budovy mají své služební prostory policisté. Rekonstrukce zde
znamenala jen malování a částečnou obměnu nábytku. V suterénu je
umístěno potřebné technické zázemí, sociální zařízení pro policisty a také
cela. Tu dosud policisté v Hrádku neměli k dispozici. Suterén má navíc
samostatný vchod, takže v případě nutnosti využít celu zadržená osoba
nepřijde do kontaktu s veřejností, pro kterou je vyhrazeno přízemí.
Ještě před přestěhováním služebny podepsali starosta města Martin
Půta a vedoucí oddělení npor. Petr Jakubec dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Dohoda
vymezuje formy spolupráce, úkoly policie a obce a také spolupráci při
zajišťování pořádku při konání významných politických, kulturních a sportovních akcích.
Vít Štrupl

Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát
6 x 2,5 cm
6 x 5 cm
A6 (ãtvrtstránkov˘)
A5 (pÛlstránkov˘)
formát A4 (celostránkov˘)
reklamní reportáÏ

cena
119 Kã
357 Kã
595 Kã
1 190 Kã
2 380 Kã
cena dohodou

Nová prodejna na Dolním náměstí
Otevíráme 2. září!
Sortiment: dárkové zboží, nábytek (ratan, bambus), proutí, keramika,
bytové doplňky, atd.
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Zelená úsporám

StráÏníci opût mûfií

V dubnu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR program „Zelená
úsporám“. Vlastníci rodinných nebo bytových domů z něj mohou získat
podporu pro instalaci vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie,
ale také na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.
V programu je podporováno například kvalitní zateplování rodinných
domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění
za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace
těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba
v pasivním energetickém standardu.
V souvislosti s vyhlášením tohoto programu chce vedení města Hrádku
nad Nisou spoluobčanům přiblížit, kdy a za jakých okolností je možné
získání dotace na výše uvedené akce.
Prezentace uvedeného programu a bližší seznámení s pracovníky, kteří
zájemcům o tuto problematiku poskytnou potřebné informace o postupu
a dokladech potřebných k podání žádosti o dotaci (nevratnou podporu),
proběhne 23. června od 16 hodin při Dnu starosty.

Od 20. května strážníci mohou opět používat radar pro měření rychlosti
v ulicích města. K dispozici mají přenosné značky, kterými musí být
měřený úsek označen a od Policie ČR a Magistrátu města Liberec schválený seznam 20 úseků, kde lze rychlost měřit.
V první červnový den byl v Doníně v blízkosti školní družiny nainstalován ukazatel okamžité rychlosti s možností záznamu statistických údajů
o počtu projíždějících vozidel a jejich rychlostech.

PoÏadujeme spravedlivé
peníze obcím
Dokončení ze strany 1

Například Praha získává na jednoho svého obyvatele částku asi 30 tisíc
korun, v malé obci do 5 tisíc obyvatel je to jen 6 890 korun na obyvatele.
Ministerstvo financí ČR nechalo v loňském roce zpracovat vysokou školou ekonomickou analýzu financování výkonu státní správy a samosprávy
obcí a měst z celé ČR. V průběhu roku 2008 bylo zkoumáno financování
přenesené státní správy a samosprávy, jak v jejich příjmové, tak i výdajové části. Základní zjištění analýzy podle Sdružení místních samospráv
ČR odkrylo nedostatečné financování výdajových nákladů obcí a měst
pod 100 tis. obyvatel a nesystémovost stávající právní úpravy financování
samospráv. A to přesto, že i starostové menších obcí se shodují, že existuje mnoho výdajů, které mají velká města větší (doprava, bezpečnost,
infrastruktura, kulturní a sportovní vyžití), ale s řadou výdajů je to naopak
(např. zajištění pitné vody, čištění odpadních vod, požární ochrana,
veřejné osvětlení).
Analýza VŠE sloužila jako podklad návrhu sdružení místních samospráv na změnu financování obcí a měst ze sdílených daní. Analýza zřetelně prokazuje, že všechny samosprávy mají přibližně 40 % výdajů na
jednoho obyvatele stejných bez ohledu, zda jde o malou obec, městečko
či velké město. Dnes se však rovným dílem dělí pouze 3 % sdílených daní.
To je zcela neodůvodněný nepoměr.
Podle návrhu sdružení místních samospráv by se posílily rozpočty
všech obcí na úkor čtyř největších měst o asi 21 miliard Kč. Přínos do
obecních rozpočtů by rozhodně nebyl zanedbatelný, například obec
s tisícovkou obyvatel by získala ročně asi 2,5 mil. Kč.
Kromě akce s cedulemi DAŇOVĚ DISKRIMINOVANÉ MĚSTO zároveň
zástupci SMS ČR zahájili jednání s politickými stranami o nápravě nynějšího stavu.
Vít Štrupl

Odpady se tfiídí dál
Po zprávách z médií o tom, že v současné době někteří zpracovatelé
odmítají nadále vykupovat tříděný odpad (především plasty a papír) se
vyrojily spekulace také o tom, že odpad nemá cenu třídit, protože stejně
končí na skládce či ve spalovně. Protože Hrádek nad Nisou patří mezi
města, kterým se v minulosti dařilo každým rokem zvyšovat množství
vytříděného odpadu, zajímalo nás, kde vytříděný odpad končí.
Hospodářská krize měla kromě jiného vliv i na výkupní ceny druhotných surovin, které radikálně poklesly. Systém obchodování s vytříděnými
odpady se na druhou stranu vyčistil od řady překupníků. Spekulace, při
kterých obchodníci vyčkávali na opětovné zvýšení výkupních cen měla
paradoxně za následek až nedostatek surovin u některých zpracovatelů.
V současné době jsou již výkupní ceny poměrně stabilizované, i když
nedosahují úrovně, jako v předchozích letech. A ani jí asi v brzké době
nedosáhnou, protože byla nadhodnocená.
„Veškerý vytříděný odpad nadále předáváme k dalšímu zpracování tak,
jako v předchozích letech. Rozdíl je ale v tom, že za některé komodity nyní
musíme platit, zatímco ještě v loňském roce to bylo naopak“, vysvětluje
Václav Krejčík, vedoucí hrádecké provozovny SKS Jablonec, která má svoz
odpadů v Hrádku na starosti. I nadále má tedy smysl odpad třídit. Obavy,
že plasty či papír končí ve spalovně nebo na skládce jsou zbytečné.
Vít Štrupl
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Vefiejná sluÏba

IDOL startuje za mûsíc

Zákon o pomoci v hmotné nouzi umožňuje využít pro zaměstnání osob
v hmotné nouzi, tj. pro osoby vedené na úřadu práce a pobírající sociální
dávky pomoci v hmotné nouzi, nový prvek „veřejnou službu“, která tak
doplňuje vedle veřejně prospěšných prací, krátkodobého zaměstnání
a dobrovolnické služby, možnosti zachování pracovních dovedností u osob
dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné nouze. Rada města schválila
organizování veřejné služby s účinností od 1. července 2009.
Na základě písemné smlouvy, uzavřené mezi obcí a osobou v hmotné
nouzi, budou tyto osoby zabezpečovat pomoc v záležitostech, které
jsou dle ustanovení zákona konány ve prospěch obce a jejích občanů.
Jde zejména o zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty
ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje
a sociální péče.
Smluvní vztah bude uzavírán na základě pracovně právních předpisů,
především dle zákoníku práce, a žádost o výkon veřejné služby bude možno
podávat na správním a sociálním odboru, přízemí č. dv. 8, Městského
úřadu Hrádek nad Nisou od 8. června 2009, kde bude možno získat další
informace. Potřebné informace bude možno obdržet i na pobočce Úřadu
práce Liberec v Hrádku n. N. Bc. Petr Grim, ved. správního a sociálního odb.

IDOL, neboli integrovaný dopravní systém Libereckého kraje, začne
fungovat od 1. července. Pokud cestujete vlakem či autobusem a zvláště
pokud používáte různé dopravní prostředky včetně městské hromadné
dopravy, měl by vás IDOL zajímat. Tím více, pokud cestujete často nebo
dokonce pravidelně.
IDOL totiž nabídne cenově výhodné cestování prostředky veřejné
dopravy – na jeden jízdní doklad vlakem, autobusem i tramvají. Pravidelní uživatelé si mohou pořídit sedmidenní či třicetidenní jízdenky.
Jak už bylo výše uvedeno, tarif IDOL ocení zvláště ti cestující, kteří
využívají zároveň městské hromadné dopravy. Například při cestě do
Liberce ušetří za městskou hromadnou dopravu.
Příklad: při cestě vlakem z Hrádku do Liberce stálo dosud jednotlivé
jízdné 34 Kč, zákaznické 26 Kč. V případě cestování v autobusech či tramvajích MHD bylo potřeba připočítat dalších 16 Kč. V tarifu IDOL zaplatí
cestující 28 Kč. V této ceně je už zahrnuto i cestování v autobusech a tramvajích MHD v Liberci.
Cestující ze Sedla zaplatí za cestu do Liberce 32 Kč, z Václavic a z Chotyně 24 Kč, ze Suché 26 Kč.
Slevu lze využívat i v případě, že nejdříve pojedete prostředky MHD
v Liberci. Při zakoupení jízdenky na vlak vám bude cena jízdenky na MHD
od ceny jízdenky na vlak odečtena.
Uvedené ceny (a zakoupené jízdenky) navíc platí na vlaky ČD i na
autobusy ČSAD. Cestující se tak může rozhodnout, kterým dopravním
prostředkem bude cestovat. Je potřeba upozornit, že tarif IDOL se nevztahuje na vlaky společnosti Railtrans.
Co budete potřebovat pro cestování s IDOLEM? Čipovou kartu,
tzv. Opuscard, kterou pořídíte na prodejních místech za 140 Kč. Pokud
vlastníte Libereckou městskou kartu, můžete použít ji – stačí na ni na prodejních místech nechat nahrát aplikaci IDOL.
Samozřejmě, že i po 1. červenci je možné cestovat stejně jako dosud
na klasické „papírové“ jízdenky. Na ně ale nelze čerpat výhody tarifu IDOL.
Další podrobnosti včetně map, tarifního počítadla a prodejních míst
najdete na www.iidol.cz.

·tûstí v ne‰tûstí
Náhlá, i když meteorology předpovídaná změna počasí na konci
května přišla spolu se silným větrem, který způsobil pád několika stromů.
30. května se necelou hodinu po poledni rozezněly sirény v Hrádku nad
Nisou a v Chotyni a jednotky hasičů vyjely odstraňovat popadané stromy.
O velkém štěstí může hovořit posádka nákladního auta, na které mezi
Grabštejnem a Hrádkem nad Nisou spadla vzrostlá lípa. Ze zdemolované
kabiny vyvázla jen s odřeninami na hlavě. Zatímco hasiči odstraňovali lípu
ze silnice, na parkovišti hradu Grabštejn další strom zcela zdemoloval dvě
zaparkovaná osobní auta.
Další strom spadlý přes silnici mezitím likvidovali chotynští hasiči na
hlavní silnici do Liberce v blízkosti skládky.
Vít Štrupl

Vít Štrupl
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Krajské dny v Hrádku nad Nisou
26.–27. ãervna 2009
PROGRAM V PÁTEK 26. 6.
Hrádek nad Nisou–Horní náměstí (14.–22. hodin)
14.00
Oficiální zahájení akce: uvítání moderátorem Petrem Kumpfem, zahájení akce představení Libereckého kraje hejtmanem panem Stanislavem Eichlerem a starostou Hrádku nad Nisou panem Martinem Půtou,
zahájení soutěže „Malujeme pro děti“.
14.10–14.30 ZŠ Lidická: hudební vystoupení flétny + zpěv
14.30–14.55 ZŠ T. G. Masaryka: divadelní vystoupení
15.00
Vyhlašování výsledků soutěže nejhezčí tričko
15.45–17.00 Hraje kapela Seven: bigbeatová a pop-rocková kapela
z Bělé pod Bezdězem, hrající po celé ČR téměř 20 let. Zabývá se převážně
současnou nejen komerční populární hudbou jako jsou např. Kabát, Brichta,
Chinaski, Turbo, Argema, The Rasmus a mnoho jiných a také samozřejmě
vlastní tvorbou (CD Rockový děti).
17.00–17.30 Balonková show: zábavná show pro nejmenší, kdy se před
zraky dětí tvoří různé pohádkové postavičky, zvířátka atd. (zapojení dětí
formou soutěže).
17.50–19.30 Hraje country kapela Sešlost z Liberce: repertoár obsahuje
více než 120 písní od nejznámějších českých interpretů jako jsou Michal
Tučný, Greenhorns, Rangers, Eva Olmerová, Waldemar Matuška, Věra
Martinová, Wabi i Miky Ryvola atd., ale i série pravých českých a moravských lidovek.
19.50–20.50 Žákovský big band BB band: na pódiu se představí dvacetičlenný band z umělecké školy v České Lípě hrající převážně swing,
latinu a jazzrock
21.15–22.00 Ondřej Ruml + band: jedna z nejvýraznějších postav první
řady X-Factoru vystoupí se svou kapelou hrající převážně jazzovou hudbu
22.05
Ukončení pátečního programu moderátorem Petrem
Kumpfem
Po celou dobu programu na Horním náměstí probíhá stánkový prodej
s tradičními řemeslnými produkty a občerstvením. Zároveň probíhá rozdávání balónků s logem Libereckého kraje a balónková dílna.
PROGRAM V SOBOTU 27. 6.
Hrádek nad Nisou–hrad Grabštejn (10.–19. hodin)
10.00–19.00 Bohatý dobový program (velké nádvoří): diváci uvidí, jak
tábořili vojáci ve středověku a seznámí se s různými dovednostmi, jak
bojovými, tak z běžného života. V pestrém programu jsou předvedeny
techniky zacházení s mnoha středověkými zbraněmi, střelba z děl, ukázky
šermířských dovedností – humorně i akčně. Vše doplňuje veselé žonglování kejklířů a šaška, středověká hudba a tanec, do kterých se mohou
zapojit i diváci.
10.00
Zahájení: program zahajuje hejtman vojáků, dobová hudba
10.15
Šermířská škola: představení, ve kterém jsou předvedeny techniky zacházení se všemi středověkými zbraněmi (humorně i akčně). Hra
pro děti s hadrovými bijáky a gumovými noži.
10.30
Kat
10.35
Středověká hudba a středověké tance a výuka tance pro
diváky
11.00
Kat
11.15
Přestávka v programu
13.00
Ukázky palných zbraní: dělo a ručnice
13.20
Středověká hudba a středověké tance a výuka tance pro
diváky
14.10
Landsknechti: šermířsko-divadelní představení
14.40
Kat, myší dostihy
15.10
Maškarní bál: šermířsko-divadelní představení
15.30
Středověká hudba
15.50
Šermířská škola: představení, ve kterém jsou předvedeny techniky zacházení se všemi středověkými zbraněmi (humorně i akčně). Hra
pro děti s hadrovými bijáky a gumovými noži.
16.10
Tanec krásných cikánek
16.20
Středověká hudba
16.40
Ukázky palných zbraní: dělo a ručnice
17.00
Středověká hudba a středověké tance a výuka tance pro
diváky

17.40
Landsknechti: šermířsko-divadelní představení
18.30
Ukázky palných zbraní: dělo a ručnice
19.00
Ukončení programu
Malé nádvoří: prezentace projektu Laterna Futuri – interkulturní vzdělávací projekt, v jehož rámci se od roku 2004 setkávají žáci a učitelé z Trojzemí Čech, Německa a Polska na uměleckých dílnách. Hlavním smyslem
projektu je setkávání studentů a učitelů z pohraničí a vzájemné poznávání
díky společné práci na jednom tématu. Účastníci tak mají šanci, poznat jiné
kulturní prostředí a uvědomit si specifika příhraničního regionu.
Promítání studentských filmů, prezentace prací studentů z Čech, Německa
a Polska.
Po celou dobu programu je na hradě zajištěno občerstvení a stánkový
prodej.
PROGRAM V SOBOTU 27. 6.
Hrádek nad Nisou–rekreační areál Kristýna (10.–24. hodin)
10.00
Zahájení akce moderátorem, zahájení soutěží: putování
trojzemím a malování triček
10.10–10.30 DDM Drak: vystoupení mažoretek a roztleskávaček
10.30–10.50 Prezentace zahraničních partnerů: přehlídka tradičních
krojů, představení jednotlivých regionů
10.50–11.00 Ukončení soutěže malování triček, taneční vystoupení
skupiny Mysstery
11.00–11.10 Předání dvou triček: prezentace daných obcí
11.10–11.20 DDM Drak: taneční vystoupení s různými dekoracemi
a kulisami
11.20–11.30 Předání dvou triček: prezentace daných obcí
11.30–11.40 DDM Drak: taneční vystoupení skupiny Mysstery
11.40–11.50 Předání dvou triček: prezentace daných obcí
11.50–12.00 DDM Drak: taneční vystoupení mažoretek
12.00–12.10 Předání dvou triček: prezentace daných obcí.
Počet předávaných triček a konečný itinerář bude upřesněn na základě zúčastněných obcí.
12.20–13.20 Kapela Koneckonců: pětičlenná regionální poprocková
mladá kapela
13.20–14.00 Exhibice Biketrial Martin Šimůnek: zde diváci uvidí úchvatnou biketrialovou exhibici plnou vysokých skoků, triků a přeskoků přes
nejrůznější překážky, do tohoto programu jsou zapojeni i diváci (humornou formou jako živé překážky)
14.20–15.50 Monika Agrebi + band: velice šikovná rocková zpěvačka,
která spolupracuje s kapelami Metalindou a Elánem, přijede zahrát se
svou vlastní kapelou
15.50–16.40 Silácká exhibice René Golem Rychtr: známý silák a rekordman představí svou novou show, do které zapojí i diváky
16.40–16.50 Ukončení soutěží + vyhlášení a předání cen: putování trojzemím a malování triček
17.00–18.30 Kapela Rawell: zaběhlá kapela hrající vlastní skladby příjemného melodického rocku
18.50–20.30 Kapela Morigen: parta výborných instrumentalistů, míchajících do své tvorby prvky rocku, funky, jazzu. Pouze vlastní tvorba.
20.50–22.00 Las Vegas: působí na hudební scéně již od roku 1992
a celých 6 let vířila prach na všech možných pódiích západní Evropy.
V roce 1998 se vrací zpět do ČR. Mimo bohatý repertoár taneční hudby,
složený ze skladeb z období od let padesátých až po současnost, přiváží
velkolepou hudebně kostýmovou show.
22.00–22.20 Ohňostroj: velkolepý ohňostroj s originálním hudebním
doprovodem
22.45–24.00 DJ Spyro: objev roku v prestižní anketě Dance Music
Awards v roce 2006 zahraje speciální set pro Krajské dny 2009.
Po celou dobu programu bude v areálu Kristýna k dispozici tenisový
a volejbalový kurt, mnoho atrakcí pro děti, do 17 hodin mega multifunkční
nafukovací atrakce Alcatraz, profesionální horolezecká stěna, 2 stanoviště
lukostřelby, adrenalinová atrakce – 4 trampolíny v jednom, dále pak obří
lidský stolní fotbal, face painting, malování triček a malování airbrushem
a samozřejmě stánkový prodej a rozdávání balónků s logem Libereckého
kraje.
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Rockové léto v Hrádku n. Nisou
Máme před sebou další ročník Hrádeckého rockového léta. Vše vypukne
13. 6. na tradičním místě – v blízkosti areálu Kristýna. Letos se festival
vrací k zavedené jednodenní formě. Opět budou střídavě hrát dvě scény –
malá a velká.
Jsem moc rád, že jsme na moderování letošního ročníku našeho festivalu sehnali osobnost vskutku fundovanou, a to nestora české rockové
novinařiny, Petra Korála. Jsem rád, že si Petr našel čas a odpověděl mi na
pár otázek.
Petře, jaká je v rocku tvoje krevní skupina? Co tě osobně chytí
za srdce a co tak úplně nemusíš?
Především bych chtěl zdůraznit, že celá léta sleduji rock úplně ve všech
jeho podobách, a vlastně nejen rock. Když to zjednoduším, poslouchám
vše od jazzu, šansonu a folku přes hip hop a elektronickou hudbu až po
extrémní metal a grindcore. Ale nejvíce přece jen tu rockovou muziku
s kytarami. Oblíbenců mám strašně moc. Speciální slabost mám ovšem
léta letoucí třeba pro Mňágu a Žďorp, a o to víc se k vám těším. Moc
nemusím například – až na výjimky – moderní r’n’b, ale to vlastně není
rock, nebo nějaké rádoby hardrockové tancovačkové kapely s těžkým zadkem a naprosto pitomými texty. I když pozor, existují i dobré zábavové
skupiny!
Známe tě z působení v Radiu Beat nebo Radiu 1. Dnes opravdu
není problém naladit si rockové rádio, ale třeba já nostalgicky
vzpomínám na doby, kdy jsme lovili v éteru každou novou rockovou pecku. Jak třeba ty vzpomínáš na pořad „Posloucháte
Větrník“?
Řekl bych, že stejně jako ty – s obrovskou porcí nostalgie. Byl to pro mne
jeden ze „zdrojů poznání“, Větrník jsem v 80. letech poslouchal téměř
každý týden a dokonce si z něj spoustu písniček nahrával na kazety, které
bych ve své domácí sbírce stále ještě našel.
Za „komančů“ jsme museli na pořádný koncert vyrazit do Budapešti nebo Polska. Ale jeli jsme a rádi. Na druhou stranu dnes
mi připadá publikum zhýčkané až rozmazlené. Jaký na to máš
názor?
Vidím to podobně, ale zároveň si myslím, že to je normální situace, kdežto
před těmi dvaceti a více lety u nás vládla situace naprosto nenormální.
Mrzí mě, že spoustu kvalitní muziky dnes lidé takříkajíc odzívnou anebo
že si – v lepším případě – dost vybírají a nepodpoří už téměř všechno jako
kdysi, ovšem ani omylem bych si nepřál, aby se ještě někdy vrátilo to, co
tu bylo před listopadem 1989. Nechci už nikdy zažít, že půjdu na nějaký
koncert nebo si pracně seženu nějakou nahrávku, která se oficiálně koupit nedá, a budu tím riskovat problémy v zaměstnání, ve škole nebo
dokonce výslechy na StB. Sám jsem to zažil na vlastní kůži a opravdu jsem
šťastný, že už je to pryč, i když to byl svým způsobem pořádný „adrenalin“ a opravdové dobrodružství. Jediné, čeho je mi upřímně líto, je to,
že lidi u nás už nemají moc potřebu sami vyhledávat nějaké mladé,
nadějné kapely. I rock se stal dost konzumní záležitostí, což tak nebývalo.
Pořádám koncerty a zábavy už nějaký ten pátek a bohužel
návštěvnost klesá. Vím, že dnes je pro lidi milion jiných lákadel,
ale nemyslíš si, že klasický rock je tak trochu na ústupu?
V určitém ohledu ano (viz třeba ta klesající návštěvnost, byť ani to neplatí
obecně), ale zase některé jiné skutečnosti dokládají, že klasický rock si
drží svoji pevnou pozici. Svědčí o tom třeba obrovská poslouchanost
Radia Beat nebo zlínského Radia Rockmax, stejně jako neutuchající zájem
o koncerty i desky interpretů jako AC/DC, Kiss, Ozzy Osbourne a mnoha
dalších. Nicméně o české klasicky rockové kapely až na pár výjimek opravdu
takový zájem jako kdysi už zdaleka není, to uznávám.
Zeptám se tě na tvůj názor na věc, která mě osobně moc trápí.
Na jedné straně pořadatelé, na druhé kapely. Na jedné straně
rozpočet, na druhé požadavky kapel. Nemyslíš si, že tenhle boj
do budoucnosti nemá vítěze a že to projedeme všichni? Ptám
se proto, že jako malý fest chci pro lidi také přivézt to nejlepší,
ale bohužel, nemám naději to zaplatit. Podle mě to časem
skončí u pár velkých festů a šlus.
Mám bohužel podobné obavy jako ty. Řekl bych, že k tomu všechno spěje
a požadavky některých „velkých“ kapel nebo spíš jejich managementů
(protože samotní muzikanti většinou ve skutečnosti dostanou k rozdělení mezi sebou podstatně nižší částku, než kolik jejich vystoupení pořadatele stojí) mě vážně udivují. Občas si říkám, že se někdo musel úplně
zbláznit. Nároky některých interpretů prostě neodpovídají ekonomické
realitě tohoto státu, kupní síle zdejší posluchačské obce a jejímu zájmu

o daného umělce. Navíc někteří pořadatelé nepřiměřeným požadavkům
některých skupin ochotně vyhovují a někdy je vyloženě přeplácejí, aby je
přetáhli konkurenci, což také není zdravé a deformuje to zdejší festivalový trh. Neuvědomují si, že se to může obrátit – a nejednou obrátí – proti
nim.
Už jsi někdy náš region navštívil a jestli ne, jak se těšíš?
Přímo v Hrádku jsem nikdy nebyl, ale párkrát jsem navštívil Liberec a Jablonec a celkem pravidelně jezdím na Turnovsko, i když to už je o kousek
dál. Samozřejmě, že se těším. Už jen proto, že v posledních letech mě
daleko víc než na nějaké megaakce baví jezdit na menší festivaly. Bývá
na nich takové „rodinnější“, přátelštější prostředí, lidé k sobě mají tak
nějak blíž, a to mě vyhovuje a cítím se tam líp.
Díky za rozhovor a 13. 6. se budeme těšit nashledanou.
Standa Dlouhý

Program Hrádeckého rockového léta – 13. června 2009 od 16 hod.
Malá stages
Velká stages
16.00–16.45 ANABÁZE
16.45–17.45 DOOWHENBLADE
17.45–18.30 THE POOH
18.30–19.30 KURTIZÁNY Z 25. AVENUE
19.30–20.15 NO HEROES
20.15–21.15 MŇÁGA A ŽDORP
21.15–22.15 PĚCHOTA
22.15–23.15 TATABOJS
23.15–00.00 RATTLE BUCKET 00.00–01.00 FAST FOOD ORCHESTRA
01.00–01.45 SIN THE EIGHTH 01.45–02.45 MANDRAGE
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Do Liberce rychleji za Zástupci parlamentÛ diskutovali
se starosty
dva roky
Dokončení ze strany 1

Nová silnice bude mí délku 7,6 km a bude vybudována jako dvoupruhová
s možností rozšíření. Ve stoupání nad Bílým Kostelem přibude třetí pruh.
Díky řadě potoků a komunikací je potřeba na silnici vybudovat 11 mostů.
Součástí stavby jsou také přeložky místních a účelových komunikací,
kterých je na trase deset.
Stavbu bude provádět sdružení firem Eurovia CS, Integra Liberec
a Eltodo EG za cenu bezmála jeden a tři čtvrtě miliardy korun. Stavba
bude financována z peněz Evropské unie a Evropské investiční banky. Na
rozdíl od jiných staveb je finančně zajištěná a měla by proto být dokončena v plánovaném termínu.
Silnice z Bílého Kostela do Hrádku měla být původně posledním úsekem na propojení české a německé silniční sítě. Již dnes je ale jasné, že
v době dokončení českého úseku ještě polský úsek hotov nebude.
Pokud se vše podaří, bude na polském území v roce 2011 nedokončený
pouze most přes Nisu. Právě budovaný úsek ale bude pro obyvatele
Hrádku přínosem: urychlí cestování mezi Hrádkem a Libercem, podstatně
uleví i obyvatelům Bílého Kostela a Grabštejna, přes které nyní jezdí velké
množství osobních i nákladních aut.
Vlastní stavba silnice začne v Bílém Kostele a bude postupovat k Hrádku
nad Nisou.

Ve středu 13. května proběhlo na radnici v Zittau společné zasedání „Parlamentu dětí a mládeže Libereckého kraje s Mezinárodním parlamentem
dětí a mládeže a zástupci Svazku měst Malý trojúhelník“. Tématem
setkání bylo především zapojení mládeže do mezinárodní spolupráce,
představení činnosti Mezinárodního parlamentu prostřednictvím krátkého filmu a také diskuse se starostou města Hrádek nad Nisou panem

Vít Štrupl

Nabídka nov˘ch knih v Mûstské
knihovnû
Červen 2009
Austenová, J. – Sanditon (společenský román)
Cole, M. – Krutost (kriminální román)
Clarke, P. – Letectví od Ikara po rakety (vývoj letectví)
Clarke, P. – Automobily od dřevěných kol (vývoj dopravy)
Clarke, P. – Velké okamžiky dějin (postavy a události dějin)
Fieldová, E. – Jak se bránit šikaně (praktický rádce pro každého)
Gottlieb, E. – Okamžik prozření (detektivní román)
Grossman, V. – Život a osud (historický román o 2. svět. válce)
Janouchová, K. – Horká stopa (mezilidské vztahy)
Kessler, L. – Operace Irák (z historie pluku SS Wotan)
Kirkwood, J. – Oceloví giganti (co skrývají velké stroje)
Maurer-Mathison, P. – Magie papíru (tvorba z papíru)
McNab, A. – Temná čerň (špionážní román)
Schottová, H. – Máma Masajů (život mezi Masaji)
Smith, T. – Dítě číslo 44 (diktatura, teror)
Stewart, D. – Velké objevy (objevy, vynálezy)
Swarup, V. – Milionář z chatrče (společenský román)
Švecová, J. – Mé slzy zůstaly v Iráku (román pro ženy)
Vaňková, L. – Genesis (sci-fi román)
Wilsonová, J. – Moje sestra Jodie (dívčí román)
Pracovnice knihovny

Martinem Půtou, který je také krajským zastupitelem, a panem starostou
města Bogatynia Andrzejem Grzmilewiczem, kteří vyzvali přítomné
zástupce parlamentů k podání návrhů projektů, na kterých by se chtěli
společně s městy podílet a také ocenili činnost obou parlamentů.
Diskutovalo se i o potřebě nových webových stránek parlamentu, aby
parlament mohl informovat o dalších činnostech chystaných v příštích
měsících. Na závěr setkání měli všichni možnost prohlédnout si pamětihodnosti města Zittau.
Technické zajištění zasedání proběhlo v rámci projektu „Společný
sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník“ financovaného z dotačního programu EU Cíl 3 CZ-D.
Organizační zajištění zasedání proběhlo v rámci projektu „Mezinárodní parlament dětí – Nisa nás spojuje“ financovaného z dotačního programu EU Cíl 3 CZ-PL.
Společnému zasedání obou dětských parlamentů předcházelo setkání
členů Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže Euroregionu Nisa v Hrádku
nad Nisou. Jeho největší část byla tentokrát věnována aktivnímu sportování. V pátek absolvovali členové parlamentu cyklovýlet od pramenů Nisy
do Hrádku nad Nisou, v sobotu pak pokračovali po Nise na lodích až do
německého St. Marienthalu.
Hedvika Zimmermannová
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník
Cíl 3 CZ-D 100011677

Chceme jezdit bezpeãnû!
Toto téma se u nás probíralo celý týden. V ranním kruhu si děti s učitelkami povídaly o tom, ve kterých situacích může policie pomáhat. Jedno
středeční dopoledne děti čekaly na naší školní zahradě zvláštní návštěvu
z městské policie. A když se objevila, všechny děti poznaly policistku Ivu.
Dozvěděly se, jak se zachovat v různých krajních situacích, co dělat a na
koho se obrátit, když se ztratí, jak se správně orientovat v silničním provozu,
vyzkoušely si znalost dopravních značek a spoustu dalších informací.
Na závěr besedy se rozpoutala diskuze. Nyní jsou naše děti bohatší
o nové zážitky a zkušenosti. Děkujeme moc policistce Ivě, že za námi
přišla a těšíme se na další setkání.
Děti z MŠ Donín „Rosničky“
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ãerven 2009

polečenská
rubrika
Životní výročí

Obrázky z lásky
Od 19. května se můžete v galerii v patře městského úřadu v Hrádku nad
Nisou pokochat další výstavou, věnovanou tentokrát grafikám libereckého výtvarníka Václava Plechatého. Proč nese název Obrázky z lásky, to
i sám autor nechává na posouzení jejím návštěvníkům. Po zhlédnutí ale
nebude tak těžké na tuto otázku odpovědět. Pokud budete chtít odpověď také hledat, nenechte si výstavu ujít, v Hrádku nad Nisou potrvá do
30. června.

Občanům, kteří v měsíci
květnu 2009 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.
70 let

80 let
81 let
82 let
83 let
84 let
85 let
86 let
87 let
88 let
89 let

Václav Antoš, Josef Roubíček,
Václav Bartoš, Ema Vrtalová,
Jolana Oláhová
Oldřich Nekola, Miluše Machková,
Marie Štekrová
Barbora Slobodová, Bedřiška Bartůňková
Božena Zemanová, Lisa Tuhá,
Anna Reichelová, Jarmila Kolocová
Ilsa Schovancová, Hedvika Hanušáková
Antonie Růžičková
Vladimír Miklošín
Kristju Ivanov, Zoltán Kovács,
Františka Čechová
Božena Hošková, Ludmila Ledvinová,
Miloslava Malá
Anna Váňová
Věra Ulrichová
Marie Zimová, SPOZ

T˘den na horách
Vše začalo nedělní ráno, 3. 5., kdy ke školce
přijel autobus. Naskákali jsme do něj, naposledy zamávali maminkám a tatínkům a hurá
za dobrodružstvím do Albrechtic v Jizerských
horách! Tam nás přivítal pan Slavík, majitel
penzionu Permon.
Hned po obědě jsme se vydali na průzkum okolí. Naše první kroky nás zavedly až
na Tanvaldský Špičák. Krom tohoto výletu
nás ale čekalo mnoho dalších – lezli jsme po
skalách, hledali ukrytý poklad. Středa nám
propršela, ale i tak jsme měli o zábavu postaráno. Po odpoledním odpočinku bylo vše
vyzdobené a připravené na závěrečný karneval – tancovalo se, zpívalo, rozdávaly se
dárečky.
Pak už byl ale čas pomalu se rozloučit. Paní
učitelky nám zabalily kufry a my měli před
sebou poslední noc.
Týden na horách se opravdu vydařil – děti
byly hodné, příroda krásná, jen počasí nás
trošku potrápilo.
Petra Horáčková
MŠ Liberecká „Beruška“
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Stoletá ‰kola v Donínû UÏ teì se nám po
Sto let není pro budovu žádný vysoký věk. U většiny domů projde takové
kulaté výročí většinou bez povšimnutí. U školy je tomu ale jinak. Za sto
let je její budova svědkem mnoha příběhů, ovlivní život tisícům lidí. A to
i v případě menší školy, jakou ta donínská je.

Postavena byla v roce 1909, pět let poté, co si v Loučné postavili vlastní
novou školní budovu, ač původně chtěly obě obce své síly při výstavbě
spojit. Původní německá škola se po válce stala českou, později zde byla
i mateřská škola a někteří možná budou pamatovat také zvláštní školu.
Ač si počasí při výročních oslavách vybralo svoji horší tvář v podobě
téměř neustálého deště, a oproti předchozím dnům i značného ochlazení, bylo znát, že bývalí žáci i učitelé se nedali odradit a přišly se do „své“
školy podívat. Dvůr byl neustále plný diváků, stejně tak chodby a učebny
školy. Zatímco na dvoře vystupovaly děti z hrádeckých škol a školek,
mažoretky i tanečnice z Mysstery, ve škole probíhaly dílničky pro děti.
Právem největší pozornost poutala alba se spoustou fotografií, dokumentujících co vše škola pamatuje. Hledání spolužáků a učitelů na blednoucích fotografiích a vzpomínání na společné zážitky patří ke vděčným
chvílím.
Pro bývalé učitele, kterých se sešlo přes dvacet, připravili žáci čtvrté
třídy spolu s paní učitelkou „vzpomínkovou třídu“ plnou starých pomůcek, fotografií a dobových nástěnek. Přítomní mohli zasednout i do škamen, které jsou dnes už vzácností.
V průběhu programu došlo také k dražbě: velký dort s obrázkem donínské školy vydražil p. Trnka za 450 Kč. Perníkovou chaloupku vydražil
p. Chaloupka za 800 Kč, aby ji v závěru programu věnoval dětem z Jedličkova ústavu, které při oslavách vystoupili se svým Rachot bandem.
Tečkou za vydařenou oslavou je většinou poděkování. To tentokrát patří
nejen učitelkám donínské školy, žákům a dobrovolníkům, kteří se na programu podíleli, ale také rodičům. Občerstvení, které bylo pro diváky na
dvoře zdarma k dispozici totiž dodali právě oni.
Vít Štrupl

Podûkování Mûstské policii
v Hrádku nad Nisou
Děkujeme Městské policii v Hrádku nad Nisou, jmenovitě paní Ivě Krňákové, která ochotně ve dnech 12.–13. května 2009 připravila dopravní
výchovu pro žáky 2., 3. a 4. třídy ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou.
Žáci prošli městem a seznámili se, jak a kde bezpečně přecházet přes
vozovku, křižovatku. Cestou si žáci zopakovali dopravní značky, pravidla
silničního provozu.
Paní Krňáková dětem také ukázala, kde mohou a nemohou jezdit na
kole, jaké má být vybavení kola apod.
Vysvětlení dopravní výchovy přímo v terénu a na konkrétních místech
je velice poučné a důležité.
Dětem se vycházka s dopravní tématikou líbila a těší se na další akce
s městskou policií.
Mgr. Jana Ryšánková, uč. ZŠ Lidická

nich st˘ská
Letní prázdniny jsou přede dveřmi a my se chystáme na prázdninové
přerušení chodu mateřské školky Sluníčko ve Václavicích. Musím uznat,
že to bude pro děti, ale i rodiče, doba, kdy se nám bude opravdu stýskat.
Se školkou jsme se totiž během velmi krátké doby velice sblížili.
Rodinná atmosféra malého kolektivu, úžasný přístup k dětem, nápaditost a podnikavost paní učitelek Věry Novotné a Marie Řezníčkové nás
všechny mile překvapila. Už si ani nevzpomeneme, že to bylo někdy
jinak. Před dvěma roky jsme bojovali za zachování chodu školky, aby naše
děti nemusely dojíždět do přeplněných školek v okolí. Hodně se mluvilo
o nízkém počtu dětí, neatraktivním a starém prostředí, ale hlavně o špatném fungování a nezájmu vedení školky o děti, natož rodiče. Tehdy se
město v zastoupení místostarosty Josefa Horinky zaručilo, že si vezme
školku pod svou ochranu a zachová její chod. Osadní výbor Václavice
také projevil zájem a nabídl svou pomoc. Školka byla převedena pod
patronát donínské školky, a tím se vše otočilo o sto osmdesát stupňů. Současná paní ředitelka Martina Broschinská se o školku stará výborně.
Tým čtyř lidí (dvě paní učitelky, ředitelka a taky školnice a kuchařka
v jedné osobě Zdenka Jirků) vytvořil prostředí, ve kterém školka funguje
a je dokonce i něčím víc. Působí pozitivně a útulně na každého návštěvníka. Celoročně pořádá spoustu akcí pro děti a také jejich rodiče. Jako příklad zmíním maškarní karneval, kde i rodiče mohli odložit svůj každodenní oblek a stát se na chvíli také dětmi v maskách. Nebo secvičení
vystoupení dětí, které bylo možno shlédnout v Liberci na Mateřince také
na plese starosty města.

O spokojenosti dětí svědčí nejenom velký zájem, díky kterému se bude
navyšovat kapacita školky, ale také chování dětí. Jeden příklad za všechny:
jednoho dne přišla culíkatá holčička do školky a hned se hrnula k paní
učitelce a důvěrně jí šeptala do ouška, že už ví, jak je to u ní se srdíčky.
Ona jich totiž má víc. Jedno patří mamince, druhé tatínkovi a jedno je pro
ni. Přitulila se k ní a pak si odběhla spokojeně hrát.
Není divu, že se dětem často nechce vůbec domů. Tuto zkušenost mám
i já, po absolvování několika dobrovolných brigád na úpravu školní
zahrady se i mně nechtělo domů. V přátelské atmosféře šla práce rychle
od ruky. Zajímavé bylo vidět, jak bezprostředně se paní ředitelka a p. učitelky staví k práci na zahradě. Nevadilo jim vzít si těžké kladivo a zatloukat dřevěné kulatiny po obvodu pískoviště. Po celou dobu brigády bylo
k dispozici občerstvení a nikdo neodcházel domů, aniž by neochutnal
vynikající guláš. Což je zase příklad obětavosti a úžasné péče nad rámec
běžných povinností MŠ.
Dalo by se napsat ještě mnoho, ale já bych touto cestou hlavně ráda
poděkovala, jménem všech spokojených rodičů, celému týmu školky Sluníčko, za jejich skvělou a obětavou práci, kterou tak snadno někdy považujeme za samozřejmost.
M. Řezníčková odchází do důchodu. Za její pobyt ve Václavicích jsme
opravdu vděční. Je to žena, která k dětem opravdu patří. Máme se od ní
co učit.
Přejeme jí i celému týmu krásné prázdniny a brzy zase ve školce nashledanou.
Za spokojené rodiče M. Štveráková, Václavice
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Ani dé‰È klaunÛm náladu nepokazil
Chlad, mokro a posléze i pořádný déšť doprovázely letošní oslavy Mezinárodního dne dětí na Kristýně. Pořadatelé den předem váhali, zda dětský den neposunout na jiný termín, ale vzhledem k náročnosti příprav
a nutné spolupráci desítek lidí termín zůstal.

z tomboly splnit jen jeden z úkolů. Těžko říci, zda při následné bikeshow
potřeboval větší odvahu její aktér Honza Sladký nebo figurant Aleš, který
si v dešti lehl na zem pod Honzovo poskakující kolo.
Pořadatelům – klaunům patří poděkování za přípravu, organizaci
i improvizaci při zvládnutí nepříznivých podmínek, které letos při dni dětí
panovaly, a popřát, aby se v příštích letech počasí vrátilo k normálu.

Po loňské indiánské stezce se letos děti vydaly plnit úkoly spolu s klauny.
Pestré masky, oblečení a dobrá nálada klaunů obarvily ponurý sobotní
den. Většinu disciplín se podařilo alespoň částečně ukrýt pod přenosné
přístřešky a rozmístit podél asfaltových stezek rekreačního areálu. Když
ale začalo v půl třetí znovu vydatně pršet, stačilo dětem k vybrání dárků

Poděkování sponzorům dětského dne na Kristýně:
IBR Consulting, s. r. o., Liberec, Nýdrle Zbyněk – projektová kancelář
Liberec, Autotrend, spol. s r. o., Karel Volavka Liberec, ZPA – Praga, a. s.,
Elas, s. r. o., Lersen CZ, s. r. o., Jan Sladký, Trafika Urbánková, V. I. P. Hrádek – P. Uhl, Jitka Hepalová, Restaurace „K“ Arno Teubner, Dřevostyl,
s. r. o., Karel Málek – Kasl Elektro, Hospodářské družstvo NISAP, Trelleborg Fluid Solutions, Drogerie – Vlastimil Kubín, Jaromír Hreha HG–Gril,
MUDr. Radomír Sekvard, Kadeřnictví – Michaela Silnicová, Cukrárna
Florida, Hagal, s. r. o., MAXel, s. r. o., Vulkan – Medical, a. s., Železářství –
Zelený, Ernst Bröer, Pulsklima, Auto Hataš, s. r. o., Trafika – Gabriela
Čarnogurská, Pohřební služba Bartosch, Pískovny Hrádek, a. s., Regula
Therm družstvo, Propos Prouza, spol. s r. o., František Jung, Totex, s. r. o.,
American Leasing Corp, s. r. o., Jiří Bistiak, D Plast – Eftec, a. s., Jednota
spotřební družstvo, Jiří Šulc – Stavebniny, Herea – Vetešník Jan, Zahradnictví Matěcha, Zatáčka Bifé – Jozef Joštiak, Inzatop, UP stavby, s. r. o.,
V+V Elmar, Kristýna, a. s., Kovovýroba Peřina, Alena Robová – Katka,
Sdružení Vietnamců v Hrádku nad Nisou, Smíšené zboží Dana Vojáčková,
Půta Martin, Horinka Josef, František Žána Autoškola, Penzion Kristýna,
Restaurace Kristýna Sever, Teta Drogerie, Pekařství Endler, Pekařství
Šumava, Restaurant Nostalgie, Chaloupka Václav, HPZ, o. s., Hrádek nad
Nisou, město Hrádek nad Nisou, DDM Drak, mateřské školy, Böhmová
Blanka.
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Girls’ Day
V posledním roce školní docházky se žáci rozhodují, kterou školu nebo
učební obor si zvolí.
Někdy je volba těžší pro dívky, protože mají dojem, že nemají tolik možností jako chlapci. V Německu proto každoročně čtvrtý dubnový čtvrtek
slaví Den budoucnosti dívek – Girls´ Day. Děvčata při něm mají možnost
objevit profese a profesní působiště, které jen zřídka berou v úvahu.
Tohoto projektu, který pořádá přeshraniční vzdělávací síť Pontes
z Marienthalu, se zúčastnily žákyně 8. tříd naší školy. Ve dnech 22. až
24. dubna se konalo již čtvrté setkání dívek z česko-německo-polského
pomezí. Při cestování po Euroregionu dívky obdivovaly přírodovědné
a řemeslné profesní oblasti. Seznámily se s možnostmi studia ve vzdělávacích zařízeních a uplatnění v podnicích, zabývaly se tématem profesní
orientace, poznaly ženské vzory ve vedoucích pozicích. Při návštěvách
podniků a besedách získaly mnoho informací o různých profesích. Navštívily závody Bombardier v Görlitz, Benteler v Chrastavě a elektrárnu
v Turově. Prohlédly si technický kabinet Vysoké školy v Žitavě a diskutovaly s profesory o zajímavých možnostech studia techniky, ekonomiky
a přírodních věd. Zajímavé byly také statistiky zaměstnanosti a změn
poptávky po vybraných profesích.
Všechny účastnice se vracely po náročném programu domů. Byly to tři
dny naplněné mnoha informacemi, zážitky, ale i poznáváním. Věříme, že
jim to pomůže při výběru povolání v příštím roce.
Mgr. Věra Týřová, ZŠ Lidická

Dopoledne s hrádeck˘mi
hasiãi
Ráno, hned po příchodu všech dětí do školky, jsme se vydali na překvapení, které si pro nás připravily paní učitelky. Nejdříve nás mrzelo, že jsme
si nestihli ve školce hrát, ale to se změnilo po příchodu k hasičárně.
Páni hasiči na nás byli moc hodní. Připravili nám občerstvení a program na celé dopoledne. Hasičská auta jsme si mohli prohlédnout ze
všech stran, do některých jsme si mohli vlézt. Ukázali nám člun a jinou
techniku, kterou používají při různých záchranných akcích. Zkusili jsme
si helmy a stříkali hadicí. Každý z nás se stal na chvilku hasičem. Odnesli
jsme si spoustu důležitých, zajímavých informací a hlavně pytel zážitků.
Hasičům bychom chtěli poděkovat za vstřícnost a skvělý přístup k dětem.
Celé dopoledne bylo pěkně zorganizované. Děti nepoznaly chvilku nudy.
Jménem MŠ Motýlek (Loučná) děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Franzová Lucie

Pohádkov˘ hrad Zvífietnice
Už od rána se na nás sluníčko mračilo a schovávalo se za mraky, kterým
bylo co chvilku do breku. My jsme se však nevzdali a do autobusu nastoupili s úsměvem. A to se nám vyplatilo.
Na zřícenině na nás čekala spousta pohádkových postav. Třeba Sněhurka,
Červená Karkulka, král, čarodějka, čerti, atd. Naší školce byl přidělen princ,
který nám dělal celý den průvodce a rádce. A že jsme se s ním nenudili.
Stříleli jsme z kuše. Jezdili jsme na koni. Stali se z nás sokolníci a hrnčíři.
V hradním divadle jsme zhlédli pohádku. Kouzelník nám ukázal spoustu
triků. Jezinky nám uvařily oběd. Poník předvedl cirkusová čísla. Dozvěděli
jsme se, jak se vyrábí dřevěné hračky a jednu si odvezli domů. Na závěr
našeho hradního putování jsme našli truhlu pokladu, který jsme si odvezli
domů na památku.
Celý výlet se velmi vydařil. Nakonec se i počasí umoudřilo. Princ se stal
naším velkým kamarádem, se kterým jsme se těžko loučili. Celá akce byla
organizátory skvěle promyšlená a dětem se velmi líbila.
Za MŠ Motýlek (Loučná) Franzová Lucie

Máme skvûlé rodiãe!
Poděkování patří všem rodičům, kteří obětovali páteční slunečné odpoledne a vrhli se do natírání, pletí záhonků, vyřezání uschlých větví, navážení nového písku do pískovišť a zbudování kamínkové řeky pod řetězovým mostkem. Sešlo se nás opravdu hodně, děti také pomáhaly a tak nám
šla práce hezky od ruky. Odměnou nám byl voňavý buřtík a Svijanský máz.

Podûkování od ,,Rosniãek a Sluníãek“
z matefiské ‰koly Donín a Václavice
Velké poděkování posíláme panu Prouzovi, za výrobu sloupků na nový
plot a branku. Další poděkování patří Pískovnám, a. s., za nový písek
a panu Novotnému za dovoz na obě zařízení.

MŠ Liberecká „Beruška“
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Atletick˘ úspûch

Stfielecké dopoledne

V průběhu května se naše škola zúčastnila dvou atletických vícebojařských
závodů ZŠ v Liberci.

Dne 23. května se na zahradě ZŠ praktické v Loučné konala „Střelba ze
vzduchovky“.
Soutěž pro všechny věkové kategorie uspořádal DDM Drak, ZŠ praktická v Loučné a Městská policie v Hrádku nad Nisou.
Střílely děti, maminky i tatínkové. Všichni si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky na panáky a terč. Velkým lákadlem byla střelnice s růžemi, které
zhotovili žáci ze ZŠ praktické.
Poděkování patří i řediteli školy Mgr. Havlovi za přípravu a propůjčení
věcí na toto dopoledne.
Manželé Palasovi pro děti připravili střelbu z indiánských luků.
Pan Bošňak a jeho skupina připravila pro všechny přítomné možnost
vyzkoušet aersoft zbraně (kuličkové zbraně).
Na závěr si všichni opekli uzeniny.
Tato akce má mezi dětmi i rodiči čím dál větší ohlas a vzbuzuje zájem.
Vždyť letošní akce se účastnilo 73 účastníků, což je rekordní počet.
Ani se nám nechtělo domů. Těšíme se zas za rok.
Tato akce byla pořádána za přispění města Hrádek nad Nisou.

Atletický čtyřboj
Dne 13. 5. družstva mladších žáků a žákyň (6.–7. třída) absolvovala atletický čtyřboj ZŠ. A chlapcům se podařil historický úspěch! V konkurenci
11 škol z libereckého okresu závody vyhráli!
Každý závodník absolvoval sprint na 60 metrů, hod míčkem, skok
daleký či vysoký a běh na 800 metrů. Výkony se bodovaly podle atletických tabulek. Letos se nám podařilo sestavit vyrovnaný tým, který nejvíce
bodů získal na závěrečné osmistovce. Gratulace patří M. Klesalovi, J. Součkovi, D. Teologovi a D. Breburdovi.
Děvčata ve své kategorii skončila na pěkném 5. místě z 11 škol. Bojovala ve stejných disciplínách, běh však měla jen na 600 metrů. Družstvo
tvořila T. Danková, K. Repyakh, V. Yurhel, M. Hotmarová a T. Bendová.
41. ročník Poháru rozhlasu
28. 5. vyrazilo na obdobné závody družstvo starších žáků (8.–9. třída) ve
složení L. Vinš, O. Zezula, M. Bulíř, J. Škoda, J. Asauljak, I. Kováč a R. Kundrík. Ani oni se neztratili a skončili na 7. místě z celkových 16 škol. Disciplíny tvořily 60 metrů, dálka, výška, koule, 1 500 metrů a štafeta na 4 x 60 m.
Fotbal
Mezi atletikou jsme sehráli i dva fotbalové turnaje. Školní tým nejprve
nepostoupil ze základní skupiny turnaje O pohár AŠSK, následně jsme
27. 5. uspořádali přátelský turnaj tříd mezi naší školou a Mittelschule
Weinau ze Žitavy. Proti této škole jsme si to rozdali během roku i ve florbalu a volejbalu.
Konečné pořadí: 1. místo TGM 8.–9. třída, 2. Zittau 9. tř., 3. Zittau
8. tř., 4. TGM 7. tř., 5. TGM 6. tř.
V červnu nás ještě čeká prestižní atletická olympiáda mládeže v Liberci.
Tam závodníci bojují již sami za sebe jako na opravdové olympiádě.
Závěrem školního roku bych chtěl poděkovat všem žákům a žákyním
naší školy za vzornou reprezentaci a gratulovat jim za úspěšný sportovní
rok.
Mgr. Tomáš Vávra – učitel Tv na škole T. G. Masaryka

žáci 2. třídy ZŠ Lidická a tř. uč. Mgr. Jana Ryšánková
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Zachránûn˘ Pohár Krist˘ny
Kynologická soutěž pohár Kristýny patří mezi nejoblíbenější obranářské
závody v Čechách. Jenomže letošní 12. ročník ztratil garanta soutěže,
kterým byla dosud armáda. Tak se počátkem roku zdálo, že soutěž
nebude mít pokračování. Hodně o tom debatovali i psovodi sloužící
v Kosovu a právě tam padlo rozhodnutí.
„Máme přeci tradice, zkušené organizátory, sportovní organizaci Kynologický klub AČR a řadu spolupracujících organizací. To je snad dobrý
základ pro uspořádání letošního ročníku,“ uvažoval Petr Richter, jenž po
boku Marcela Rybáře organizoval soutěž už devětkrát. Asi nebylo náhodou, že právě on uvažoval o udržení soutěže na Kristýně. Když se vrátil
z Kosova domů, začal přemýšlet s tužkou a papírem v ruce a zanedlouho
už měl napsaný organizační scénář.
„Pořadatelů jsem měl dost a vyšli mně vstříc i zkušení rozhodčí Tartu,
společnost provozující rekreační areál Kristýna a sponzoři od výrobců
krmiv až po místní podnikatele a radnici v Hrádku nad Nisou a v Chotyni,“
vyjmenoval počáteční pozitiva. A z čeho měl obavu? „Do světa se rozkřiklo, že Pohár Kristýny nebude. Takže velkým otazníkem byla účast. Byli
jsme zvyklí na pět desítek závodníků od Mariánských Lázní po Frenštát
pod Radhoštěm. Nakonec přijelo sedmačtyřicet soutěžících s neobvykle
početným doprovodem a z toho jsem měl velkou radost – to na začátku
soutěže. Na konci mě nejvíce potěšila výkonnostní vyrovnanost,“ svěřil
se hlavní organizátor Petr Richter. „Jeho obavy, že přijede málo lidí byly
zbytečné. Čekali jsme jen na pozvánku. I když přišla pozdě, neváhali jsme.
Jezdíme sem rádi, protože závod, útulné a krásné prostředí i lidé, co se
okolo všeho točí, vytvářejí příjemnou atmosféru. Proto se tady cítíme jako
doma,“ uvažoval za svoji partu Robert Houdek z Nového Jičína.

případech byli psi vedení zkušenými kynology, a tak nebylo divu, že obsadili místa v první polovině startovního pole. Šedesátikilový bandog Bax
zaujal ochotou ke svižnému tempu a lehkostí při překonávání překážek
a všichni jen čekali, co ukáže na obranách. Zákusy měl plné a o síle stisku
ví nejvíc figurant. Zdálo by se, že zkušeného svazového figuranta Petra
Svobodu nemůže nic překvapit, přesto si po kontrolním výkonu musel upravit zploštělý rukáv a prohlížel si paži. Asi aby věděl, jak moc mu zmodrá.

Nechyběla legrace
Také letošní soutěž měla na startovní listině početné zastoupení žen.
Neodradila je tradiční náročnost ani zvláštnosti obranářských disciplín,
jako je třeba zákrok proti agresivní osobě v hospodě, hladké zadržení
i kontrolní výkony podél zátoky jezera, takže koupel v teplém počasí se
psům přímo nabízela. A také ji několik vodomilů využilo, což se zase
nelíbilo rozhodčím a podle toho úlety ohodnotili. Lépe než předchozí léta
dopadli psi na odmítání potravy, což představuje přinesení aportu hozeného na trávník mezi otevřené psí paštiky. Přesto o zábavu při této disciplíně nebyla nouze. Třeba když pro odhozený aport vyběhla border
kolie Pavla Palfi. Jeho dokonale poslušný Adonis si jen mimoděk přičichl
ke konzervě, ale protože v tu chvíli páníček zopakoval rázný povel „aport!“,
pejsek to pochopil tak, že má přinést právě tento voňavý předmět. A přinesl se vzorným přesednutím a předáním psovodovi. Ani on se neubránil
smíchu, byť v tu chvíli věděl, že ambice na nejlepší poslušnost tím skončily.

Varování stačí
Mezi účastníky poháru Kristýny byl také Robert Houdek, jehož pes Ikaro
zaznamenal před časem velký úspěch i v ostré akci. Ikaro sice nevyniká
velikostí, ale když se rozzlobí, zkrotne i ten největší lump. Tak tomu bylo
i v případě nedávného dopadení vlakových lupičů. Vše začalo ve chvíli,
kdy průvodčí mezinárodního rychlíku mezi Studénkou a Suchdolem
odhalil skupinu hledaných lapků a hájil bezpečnost cestujících. Mladíci
ho zbili, zatáhli za záchrannou brzdu a z vlaku vyskočili. Vyšetřovatelé si
vyžádali nasazení psa. Ten po příjezdu snadno vyběhl po stopě, protože
u tratě byly ještě zbytky sněhu. Dál už to bylo pro Ikara náročnější.
„Prchali nejrůznějším terénem, chvílemi po kolejích, překonali také ploty
firem ve Studénce. Když jsme se k nim přiblížili a oni nás spatřili, snažili
se zmást psa broděním v půl metru hlubokém potoce,“ popisuje Robert
Houdek. Ikaro však šel správným směrem a po pěti kilometrech už gang
slyšel výzvu psovoda, pokud se nezastaví, bude použit služební pes.
V mžiku všichni zůstali stát jako zkamenělí. Zda to bylo z vyčerpávajícího
běhu nebo ze strachu ze štěkajícího psa nikdo nezjišťoval, ale pravdou je,
že od této chvíle poslouchali policisty na slovo.

Těžká váha v akci
Každý ročník je pohár obohacený účastí nějakého neobvyklého plemena.
Tentokrát byl k vidění překvapivě dobrý bandog a příjemné bylo pozorovat i vyrovnané výkony premiérové účasti holandského ovčáka. V obou

Vítězové letošního ročníku poháru Kristýny
Jednotlivci: Martin Kiessling, NO Max, Tart Lišov
Družstva: PČR-Tart (Šonský, Vydra, Kiessling)
Josef Růžička

autor fotografie – Josef Růžička
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