
dat potřebné informace pro občany 
a jsou schopny poskytnout i větší 
prostor pro zájemce z řad například 
zájmových organizací v našem městě, 
které vlastní webové stránky nemají. 
Věřím, že až objevíme všechny mož-
nosti, které nám tento nový redakč-
ní systém tvorby webových stránek 
města poskytuje, získáme důležitý 
nástroj pro vzájemnou komunika-
ci mezi městským úřadem a občany 
nebo návštěvníky Hejnic. S informo-
vaností občanů souvisí i další z novi-
nek. Kdo navštívil poslední veřejné 
jednání zastupitelstva města mohl 
vidět, že i zde došlo k určitému posu-
nu. Projednávané věci jsou elektro-
nicky zpracovány a v prezentacích 
předkládány nejen zastupitelům, ale 
i přítomným občanům. Domníváme 
se, že jednání zastupitelstva se i díky 
tomuto prvku stane pro občany zají-
mavější a více navštěvované. Určitou 
změnu zaznamenal v počátku roku 
i návštěvník našeho kina. Zbylé dře-
věné lavice zde byly nahrazeny pol-
strovanými sedadly, které bezesporu 
přispějí k pohodlí diváků. Poslední 
informaci pro občany bych trochu 
spojil s významným výročím naše-
ho města. V roce 2011 budeme slavit 
800 let založení města. Věříme, že to 
budou oslavy důstojné a předpoklá-
dáme, že jejich vrcholem by měla být 
tradiční hejnická letní pouť. Proto 
rada města po dohodě s místní far-
ností už v současnosti rozhodla, že 
květnová pouť Smíření bude poutí 
církevní s vyloučením stánkového 
prodeje a lunaparkových atrak-
cí. Tyto atrakce a prodejní aktivity 
budou součástí městské pouti, která 
se bude konat 5. a 6. 7. 2008 a kte-
rou bude organizačně zcela zajišťo-
vat město. Naším zájmem je, aby tato 
tradiční pouť měla vzrůstající úro-
veň, aby se stala postupně význam-
nou kulturní akcí regionu, která by 
dokázala přilákat do našeho města 
nejen další návštěvníky, ale třeba 
i atraktivní umělce a hosty.

Jiří Horák, starosta města
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Rozpočet města na rok 2008 byl 
na 5. jednání zastupitelstva města 
dne 19. 12. 2007 schválen jako schod-
kový se zapojením vlastních fi nanč-
ních rezerv města. Schodek rozpoč-
tu je z rozhodující části zapříčiněn 
rozsáhlou investiční akcí započatou 
v roce 2007 a tou je přestavba č.p. 5 
(bývalá Mototechna) na 15 bytových 
jednotek. Na tuto akci město obdrželo 
dotaci od Státního fondu rozvoje byd-
lení ve výši 8 250 000 Kč. Akce byla 
zahájena v listopadu loňského roku 
a termín dokončení je předběžně sta-
noven na závěr roku 2008 tak, aby 
noví nájemníci už prožívali vánoční 
svátky v nových bytech. Zastupitelé 
však při schvalování rozpočtu neza-
pomněli ani na stávající bytový fond. 
Částkou ve výši 3,5 milionu korun 
podpořili opravu panelových domů 
v majetku města na starém sídliš-
ti. Na prvním zasedání zastupitel-
stva města v roce 2008 konaného 
dne 20. 2. 2008 byla tato investiční 
akce upřesněna tak, že dojde k cel-
kové výměně všech oken a balkóno-
vých dveří ve všech bytech v majetku 
města na starém sídlišti za plastová, 
včetně vyzdění balkónových parapet-
ních zídek pod okny. Pro nájemníky 
těchto bytů to je jistě zpráva potě-
šitelná, která by jim měla pomoci 
dosáhnout hlavně úspory za vytápění 
bytů. Rozpočet pamatoval i na zájem-
ce o individuelní výstavbu v našem 
městě. Obsahuje fi nanční prostředky 
potřebné na zasíťování zamýšlených 
stavebních parcel v Hejnicích. Vím, 

že tato věc se už táhne bezvýsledně 
několik let, ale mohu případné zájem-
ce informovat o tom, že Severočeská 
energetika, a.s., v současnosti podala 
žádost o stavební povolení k prove-
dení této akce. To nám dává určitou 
naději v to, že snad konečně bude 
tento problém vyřešen a bude moci 
dojít k prodeji těchto parcel žadate-
lům o výstavbu. Z dalších akcí měs-
ta, které byly zahrnuty do rozpočtu 
roku 2008, bych chtěl ještě upozornit 
na celkovou rekonstrukci městského 
rozhlasu. Současný nevyhovující roz-
hlas by měl nahradit moderní bez-
drátový rozhlas s digitálním kódo-
váním a s napojením na integrovaný 
záchranný systém tak, aby splňoval 
všechny požadavky, které jsou na 
takováto zařízení kladeny. Dalším 
smyslem rekonstrukce městského 
rozhlasu je zlepšení informovanosti 
občanů i v odlehlých částech našeho 
města. Na tuto akci se snažíme získat 
část fi nančních prostředků z dotač-
ních titulů Libereckého kraje. Tolik 
v krátkosti k hlavním bodům rozpoč-
tu města na rok 2008. Život našeho 
města ale není ovlivněn pouze roz-
počtem. Probíhá zde i mnoho dalších 
aktivit, na kterých se město význam-
ně podílí nebo je přímo řídí. Jsou sice 
třeba fi nančně méně náročné, ale 
o to víc si jich ceníme. Proto mi dovol-
te, abych se o několika z nich na tom-
to místě zmínil. Kdo alespoň občas 
nakoukne na webové stránky města, 
jistě si všiml, že i na tomto poli došlo 
k výrazné změně. Nové webové strán-
ky města umožňují rychleji vklá-

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v prvním čísle letošního zpravodaje 
mi dovolte, abych se trošku podrob-
něji vrátil ke schválenému rozpočtu 
města Hejnice na rok 2008 a dále 
vás seznámil i s dalšími záměry 
města v letošním roce.
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VÁCLAV KLAUS BYL ZNOVU ZVOLEN HLAVOU STÁTU,
PREZIDENTSKÁ TRADICE ZŮSTALA NENARUŠENA

Své posty ohájili T. G. Masaryk 
i E. Beneš, po listopadové revoluci V. 
Havel a po něm i V. Klaus. Taková 
je tradice. Její naplnění bylo daleko 
složitější, než se všeobecně očeká-
valo. V bouřlivém prostředí dvou 
únorových týdnů byl nedůstojnou 

formou znovu zvolen důstojný pre-
zident. To, co jeho zvolení provázelo, 
předčilo zřejmě všechna očekávání 
a z toho, co široká veřejnost byla 
nucena vidět a vyslechnout, se 
často mnohým, stejně tak, jako mně, 
musel zvedat žaludek. Myslím, že 

Od vzniku Československé republiky v roce 1918 byli všichni demokraticky zvolení českoslovenští 
i čeští prezidenti vždy znovu zvoleni do funkce v zákonem stanoveném počtu prezidentských období.

už jsme si v posledních letech zvykli 
na ledacos, ale na to, co předváděli 
a jak se vyjadřovali k osobě stále 
ještě prezidenta republiky, Václava 
Klause, dva nejbližší představitelé 
vládní koaliční strany, Strany zele-
ných, si snad ani zvyknout nelze. 

Jejich vystoupení 
nemohlo splnit 
ani jen ta nejzá-
kladnější pravidla 
slušného chování, 
o morálce a inte-
ligenci se snad 
v tomto případě 
ani nedá hovo-
ř it. V př ípadě 
mladé a vzdě-
lané ženy to pak 
platí dvojnásobně. 
Jejich vystoupení 
nemohlo být ani 
velkou podporou 
pro jejich vlastního 
kandidáta pro 
volbu prezidenta, 
Jana Švejnara, 
kterého navrhly 
a jehož zvolení 
prosazovali. Pod-

pora, vycházející z hrubého ostou-
zení protivníka představiteli Strany 
zelených a v umírněnější formě pak 
především ze strany opoziční Soci-
ální demokracie, úspěch neslavila. 
Václav Klaus svůj boj se všemi pro-
tivníky těsně, ale zaslouženě vyhrál. 

Co znamená modrá samolepka s nápisem CZECH POINT

Hejničtí občané a spolu 
s nimi i všichni ostatní, zís-
kali možnost pořízení ově-
řeného výpisu z Katastru 
nemovitostí, Obchodního 
rejstříku, Živnostenského 
rejstříku a Rejstříku trestů 
přímo na městském úřadě. 

Výpis z prvních tří jme-
novaných rejstříků obdrží 
žadatel na počkání pokud Označení kontaktního místa

Pan prezident a první dáma

Stal se znovu českým prezidentem, 
který nikdy neopustil svou zem, 
který poznal náš život před listopa-
dem a který zažil i bydlení v pane-
láku. Přestože má spoustu chyb, 
kterými si svůj obraz často doma i za 
hranicemi kazí, tak i s těmi chybami 
svého soupeře předčil. Také svým 
pragmatismem, neměnnými názory, 
vlastenectvím a postojem k České 
republice, vynikal nad projevy bez 
konkrétních a přesných cílů svého 
protikandidáta,. Proti konzervativ-
nímu kandidátovi pravicové strany 
postavila levice pravicově smýšle-
jícího kandidáta a ten měl hájit její 
zájmy. Už to samo o sobě je nezvyklá 
taktika. Přesně to vystihl Miloš 
Zeman, když ji pohotově a vtipně 
okomentoval dvěma slovy, která 
vyjadřují vše: „Impotence levice“.

Myslím, že za dané situace je 
pro nás dobře, že byl prezidentem 
znovu zvolen Václav Klaus, člověk 
vyjadřující a neměnící názory, vzdě-
laný i ješitný pan profesor, ale také 
sportovec a vlastenec v tom dobrém 
slova smyslu. Je dobře, že dál máme 
tu první dámu, která při své chari-
tativní činnosti bude s lidmi sama 
hovořit, bez tlumočníka a česky. 
A říkám to i přesto, že pro mne 
samotného to nic nezmění na tom, 
že tím mým, symbolickým „panem 
prezidentem“ vždy byl, stále je 
a i nadále bude Václav Havel.

K. Finkous

předloží potřebné podklady 
(číslo parcely, objektu, 
vlastníka, identifi kační 
číslo IČ) a uhradí správní 
poplatek ve výši 100 Kč za 
první a 50 Kč za každou 
další stranu vydávaného 
výpisu. 

Na počkání obdrží 
žadatel výpis i ze čtvr-
tého, nejčastěji požadova-

Také Městský úřad v Hejnicích se stal kontaktním 
místem v síti Czech POINTu a po lednovém zahájení 
zkušebního provozu přešel od 1. února 2008 plynule 
do pravidelné činnosti určené široké veřejnosti.

ného rejstříku, Rejstříku 
trestů. K vydání tohoto 
výpisu je nezbytně nutný 
platný občanský průkaz 
a úhrada poplatku, ten-
tokrát však v poloviční 
výši  50 Kč a to za kom-
pletní výpis. 

Žadatelé, kteří nejsou 
občany ČR, nemohou 
bez občanského prů-
kazu obdržet výpis na 
počkání, ale z Rejstříku 
trestů jim na základě 
podané písemné žádosti 
bude výpis zaslán, stejně 
jako v minulosti, na jejich 
adresu poštou. 

Takže Czech POINT 
je pro upřesnění Český 
Podací Ověřovací Infor-
mační Národní Terminál.

K. Finkous, taj. MěÚ
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–  projednalo a schválilo zprávy fi nančního a kontrolního 
výboru

–  zamítlo návrh částky příspěvku města Hejnice mikrore-
gionu Frýdlantsko ve výši 95 830 Kč a členství v mikro-
regionu podmiňuje zachováním předchozí výše poplatku 
5 Kč na 1 obyvatele

–  schválilo rozpočtové opatření č. 2/2008 týkající se spolu-
účasti města na pořízení nového požárního automobilu ve 
výši 460 000 Kč, podmíněné udělením dotace fondu Požární 
ochrany Libereckého kraje 

–  schválilo upřesnění průběhu investiční akce „Panelový dům“, 
v rámci které v 1. etapě proběhne výměna oken v pane-
lových domech v majetku města č.p. 531, 532, 533, a 620

–  vzalo na vědomí rezignaci člena zastupitelstva Mgr. Jana 
Heinzla a odmítnutí mandátu Mgr. Šárkou Mazánkovou

–  zvolilo za členku zastupitelstva Ing. Lucii Podhorovou BSc., 
která byla taky zvolena do funkce předsedkyně kontrolního 
výboru

–  stanovilo nejvyšší počet provozovaných hracích automatů 
v územním obvodu města na 20 ks

–  přijalo interpelaci člena ZM pana Stanislava Smutného ve 
věci změny názvů ulic, které jsou v katastrálních mapách 
stále uváděny pod názvy J. Fučíka a Rudé Armády

Z jednání městské rady

–  schválila žádost Správy CHKO Jizerské hory, 
týkající se umístění odkazu na internetové strán-
ky města Hejnice na webových stránkách CHKO 
Jizerské hory

–  schválila poskytnutí částky 3000 Kč na akci 
„Setkání s jubilanty“

–  schválila sponzorský příspěvek ve výši 5000 
Kč určený na pořádání koncertů v Bazilice 
v Hejnicích

–  projednala upozornění pana Václava Křivánka 
týkající se neutěšeného stavu budovy ČD

–  schválila žádost Lenky Špetlíkové týkající se zříze-
ní a provozu infocentra v č.p. 87 v Klášterní ulici

–  projednala a odložila návrh manželů Vlasutin 
z Nizozemí na odkoupení kempu v Hejnicích s tím, 
že zatím je v platnosti současná nájemní smlouva

–  rozhodla s platností od 1. 2. 2008, že nájemné u nově 
nebo opakovaně uzavíraných nájemných smluv na 
byty v majetku města se bude pohybovat od 21 Kč do 
31 Kč/m2, u nebytových prostorů 400 Kč/m2 
a rok

–  zamítla žádost Jednoty bratrské o poskytnutí 
fi nančního příspěvku na konání výstavy u pří-
ležitosti 550. výročí jejího vzniku

–  schválila žádost Ještědské stavební společnosti 
o pronájem nevyužitých garáží v č.p. 5 

–  schválila žádost sdružení Lungta týkající se připo-
jení města Hejnice k celosvětové kampani „Vlajka 
pro Tibet“

–  projednala a schválila zpracovaný povodňový plán 
města Hejnice

–  schválila žádost Česko-německého pracovního 
kroužku „Síla kořenů“ o poskytnutí sponzorského 
daru ve výši 3000 Kč na akci konanou od 10. 7. do 
13. 7. 2008

–  přidělila byty paní Lenke Akrmanové, slečně Zuza-
ně Pitrové, slečně Boženě Ivančicové, slečně Janě 
Prágrové, panu Vratislavu Petrovi a panu Zdeňkovi 
Launovi

jm

Z jednání městského 
zastupitelstva

Problémy s úhradou za teplo v panelových domech se vyhrotily

Z pohledu uplynulých čtyřech měsíců se zdá, že 
situace se nejen neuklidnila, ale naopak spíše vyhro-
tila. Vyvrcholením tohoto stavu byl nepopulární, avšak 
nezbytný krok ze strany města, kdy v závěru února 
jsme museli přistoupit k nejhoršímu a omezit (zastavit) 
dodávku teplé vody do těchto panelových domů. Důvo-
dem bylo neuhrazení faktur za poskytnuté teplo a tep-
lou vodu ze strany nového majitele.

Vím, že se jedná o výrazný zásah do práv nájemníků 
v této lokalitě, ale v současné době jsem jiné možné 
řešení neviděl. Jsem zodpovědný za fi nanční hospoda-
ření města a v žádném případě nemohu dopustit další 
zvyšování dluhu za dodávku tepla a teplé vody do těchto 
soukromých objektů. Nový majitel s městem Hejnice uza-
vřel řádnou smlouvu o dodávkách tepla a teplé vody do 

svých objektů, bohužel tato smlouva byla plněna pouze 
jednostranně a ze strany majitele domů tyto služby hra-
zeny nebyly.

Tento článek jsem napsal proto, abych se omluvil těm 
nájemníkům, kteří své závazky k novému majiteli řádně 
plní, za poskytnuté služby platí a přesto je v součas-
nosti nemohou využívat. Věřím, že při společném tlaku 
na majitele domů dojde k vypořádání jeho závazků vůči 
městu Hejnice a ke stabilizaci této neutěšené situace. 
Nechci, aby tento krok byl chápán tak, že si město bere 
nájemníky těchto domů jako rukojmí k řešení svých 
vztahů s nezodpovědným majitelem. Kdyby tomu tak 
opravdu bylo, byl by postup ze strany města asi daleko 
razantnější a došlo by ihned k přerušení dodávek nejen 
teplé vody do těchto objektů, ale i k úplnému odstavení 
celého topného systému v těchto domech. Naopak, město 
hledá ve spolupráci s nájemníky těchto bytů takové 
řešení, které by vedlo k nápravě tohoto stavu a vrátilo 
život v těchto domech zase do normálních kolejí.

Jiří Horák, starosta města

V závěru roku 2007 získal dva panelové domy na starém 
sídlišti nový majitel. Při osobních jednáních se zdálo, že 
to bude pro obyvatele těchto domů i pro město Hejnice 
vítaná změna.
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Počasí v roce 2007

Za celý měsíc duben zde spadlo jen 1,8 mm srážek, toto 
suché období začalo již 24. března a skončilo 6. května.

Dalším extrémem je roční průměrná teplota vzduchu, 
loni dosáhla 9,4 °C, je to opět více než v roce 2006.

Podrobné údaje jsou uvedeny v následující tabulce, pro 
porovnání jsou uváděny i třicetileté průměry jednotlivých 
sledovaných meteorologických prvků.

Nejvíce sněhu loni leželo 25. ledna, sněhová pokrývka 
dosáhla 40 cm.
Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 10. srpna, namě-
řeno bylo 30 mm, to je 30 litrů vody na m2.
Nejvyšší teplota vzduchu ve stínu byla 16. července, 
teploměr ten den zaznamenal 34,8 °C.

•

•

•

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok

srážky
mm

průměr 59 50 64 70 86 119 129 112 77 67 71 74 978
2007 112 60 83 2 72 61 102 99 117 38 102 80 928

slun.svit
hod.

průměr 54 79 112 143 191 170 186 193 138 117 56 41 1480
2007 29 64 145 265 224 197 182 220 121 107 39 59 1652

teplotaoC
průměr -0,7 0,0 3,3 7,0 12,4 15,0 16,7 16,5 12,8 8,8 3,7 0,5 8,0
2007 3,8 3,2 5,6 10,4 14,7 17,7 17,7 17,3 12,1 7,5 2,7 0,4 9,4

srážkové dny 28 22 18 8 19 21 27 17 20 17 23 16 236
dny se sněh. pokrývkou 9 3 1 1 14 18 46

Nejnižší teplota byla 26. ledna, teploměr ten den klesl 
na –14,1 °C, ten samý den bylo ve výšce 5 cm nad 
zemí jen –17,8 °C.
Naposledy padal a zůstal ležet sníh 20. března, 
poprvé padal 20. října.
Poslední přízemní mrazík byl 18. května, teplota ten 
den klesla při zemi na –2,3 °C, první „šedivák“ pak 
byl 20. září.
Srážky byly na stanici zaznamenány v 241 dnech 
a sníh loni ležel 46 dní.
Hejnickým údolím prošlo loni 70 bouřek.
V prvním měsíci roku 2008 byla průměrná teplota 
opět o 4 °C vyšší než je dlouholetý průměr.   M. Jech 

•

•

•

•

•
•

Rok 2007 se zapsal do tabulek padesátiletého pozorovaní počasí v Hejnicích dalšími dvěma extrémy.

CiS SYSTEMS s. r. o.
Výrobce kabelové konfekce pro státy EU
přijme pracovníky na pozice

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám strukturovaný životopis v Čj a Nj, a vysvědčení 
na adresu: CiS SYSTEMS s.r.o., V. Zdráhalová, Zámecká 626, 463 65 Nové Město p/S, nebo
na e-mail: v.zdrahalova@cis-systems.cz, Tel.: 482 465 590

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK/DĚLNICE
Požadavky:

manuální zručnost 
možnost pracovat ve 3 směnném 
provozu

•
•

TECHNOLOG 
Požadavky:

znalost Nj na komunikativní úrovni,
Aj výhodou
znalost práce na PC 
vzdělání technického směru 
(vhodné pro absolventy)
technické myšlení
bydliště: Nové Město p. S., Frýdlant v Č. 
a okolí

•

•
•

•
•

PŘÍPRAVA VÝROBY, DISPONENT/KA MATERIÁLU
Požadavky:

středoškolské vzdělání (vhodné pro absolventy)
uživatelská znalost práce na PC 
znalost Nj na komunikativní úrovni, Aj výhodou
bydliště: Nové Město p. S., Frýdlant v Č. a okolí

•
•
•
•

KONTROLOR/KONTROLORKA
Požadavky:

základní znalost práce na PC – Microsoft Offi ce
samostatnost
znalost Nj výhodou
vzdělání USO, SOU
vhodné pro absolventy
odolnost proti stresu
možnost pracovat ve 3 směnném provozu

•
•
•
•
•
•
•

Nabízíme:
zaměstnání ve stabilní a rozvíjející 
se fi rmě

•

možnost profesního růstu
odpovídající platové ohodnocení
práci v příjemném prostředí

•
•
•

Placená inzerce
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Co se děje u nás na Ferdinandově
Kromě toho, že se pořádají 4x do roka mariášové turnaje jsme se 
rozhodli, že bychom mohli obnovit některé české tradice.

V loňském roce v říjnu jsme si uspo-
řádali tradiční české posvícení. Mezi 
sousedy jsme rozhlásili, aby přinesli 
to co doma nepotřebují, co jim dala 
letošní zahrádka, cosi již zavařili do 
sklenic, no prostě něco do tomboly. 
Libuška Hradilová a holky Henclovy 
napekly posvícenské koláče a preclíky. 
O posvícenskou výzdobu se hlavně 
postarala Lenka Štorkánová. V hej-
nické pekárně nechala Kačka Zema-
nová upéct veliké rohlíky a housky jako 
dekoraci. Všichni, kdo mohli, pomáhali 
s výzdobou a s veškerou přípravou 
naší první velké akce. Samozřejmě, že 
se obětoval kohout a jako se „stínala“ 
hlava. Hrály se různé hry, u některých 
jsme se opravdu tak smáli, že někteří 
brečeli smíchy. K tanci nám hrál 
Kamil Novotný. Tanečníků bylo dost 
a malý parket byl stále plný. Rozdala 
se tombola, hrálo a tancovalo se skoro 
až do rána.

V prosinci jsme uspořádali na Miku-
láše nadílku pro děti. Přišli hlavně děti 
z MŠ na Ferdinandově, některé byly 
z Hejnic, ale přišli i přespolní. Jen 
taktak se všichni vešli. Samozřejmě 
jsme na tuto akci sháněli sponzory, to 
jsme již z vlastních prostředků nemohli 
zvládnout. Mezi ty, kdo nám přispěli 
byli: MÚ Hejnice, fi . Zemanová-Coubal, 
Jarda Demčák ml., Henclovi, Tomáš 
Hradil, Olina Mařanová, Karel Klouček, 
Ilona Hofmanová a Luďka Nejedlá, všem 
ještě jednou děkujeme. Celou akci vedla 
Jarmila Palmeová, děti kreslily obrázky, 
říkaly básničky a zpívali. Samozřejmě, 
že nechyběl ani opravdový čert (Miloš 

„Paragán“), Mikuláš (Marek Štorkán) 
a anděl (Jarča Švarná). Pak následo-
vala diskotéka, kterou celou uváděl 
Kamil Novotný. Děti si domů odnášely 
balíčky se sladkostmi a jinými dárky. 
Účast byla veliká, ani jsme nepočítali 

s tím, že se tolik dětí sejde. Hlavně, že 
nám balíčky vystačily pro všechny.

A když už jsme tady měli diskžokeje, 
využili jsme ho na večerní Mikuláš-
skou zábavu pro dospělé. Tentokrát 
již bez tomboly, ale zase s hrami pro 
dospělé. Odcházeli jsme všichni spoko-
jení v ranních hodinách.

A přišel únor. Naplánovali jsme si na 
9. února masopustní průvod Ferdinan-
dovem. Ještě v týdnu před plánovanou 
akcí jsme obešli pár stavení a domlu-
vili si, že se v těchto rodinách zasta-
víme s celým průvodem na štamprličku 
a něco k zakousnutí. V pekárně v Hej-
nicích jsme si nechali napéct koblihy, 
ty k Masopustu patří. „Kat“ požádal 
starostu Hejnic pana Jiřího Horáka 
o povolení masopustního reje a večer 
masopustní veselice. Pan starosta, vše 
o co bylo žádáno, povolil a odpustil již 
předem maskám všechny nezbednosti, 
kterých se mohou během průvodu 
dopustit a zapůjčil po dobu této akce 

„klíč“ od města Hejnic a Ferdinandova. 
V čele průvodu šel pár ozdobených 
koní a kterých seděli „Paragán“ a Míša 
Farský, Průvod masek prošel uličkou 
kolem nových domků a první zastávka 
byla u Markvartů. Lenka byla zdě-
šena tak početným průvodem. Myslela 
si, jako my organizátoři, že v průvodu 
půjde tak 10 maskovaných spoluob-
čanů. A nás bylo kolem 30 masek a ještě 
spousta „civilistů“. Lenka přikazovala 
manželovi: nalévej, foť. Samozřejmě, že 
Honza to všechno nemohl stíhat. Další 
zastávka byla u Votavových, nahoře 
u kurtů. I zde jsme dostali něco na 
posilněnou a nevypitou láhev jsme 
dostali jako výslužku. V průvodu se 
také zpívalo za doprovodu harmoniky 
pana Jardy Mrňávka , vozembouch 
obsluhoval Jarda Stránský, ostatní 
zpívali, foukali na frkačky a rámu-

sili na řehtačky. Dále se průvod ještě 
zastavil u Oliny Mařanové, u manželů 
Těhníkových, u Krausů, u Mazánko-
vých (měli výborné koblihy), u Turzů, 
u Petrnoušků a poslední zastávka byla 
u Hanusů. Všude byli výborně připra-
veni, dostali jsme něco alkoholu, něco 
k zakousnutí a dokonce i výslužku. 
Podél trasy stálo také hodně spolu-
občanů, kteří fotili a fandili nám. Ale 
ještě jsem se nezmínila, kde se všechny 
tyto akce odehrávají. No přeci v restau-
raci U Tetřeva, kde nám vždy poskytne 
azyl a služby Kačka Zemanová a Pepča 
Coubal. Masky začaly a zakončily svůj 
pochod Ferdinandovem právě v této 
restauraci. Večer se nám o zábavu 
staral Kamil Novotný, hospoda byla 
zase plná tancechtivých občanů. 
Abyste měli představu, které masky se 
v průvodu sešli, předem se omlouvám, 
jestli jsem na někoho zapomněla: Kat, 
jeptiška, sultán, sultánka, bezdomovec 
s manželkou a plným nákupním koší-
kem krámů, indián, kovboj, strakatý 
(laufr), vodník, medvěd, smrtka, babka 
s nůší, ženy v domácnosti, upírka, 
Karkulka, beruška, policajti, Mar-
fuša, princezna, myslivec, mušketýr, 
kominík, čarodějnice a děti v maskách 
pohádkových bytostí.

Jsme rádi, že se dokážeme poba-
vit i bez televize a že se najdou nad-
šenci, kteří se přípravy takovýchto akcí 
účastní.Určitě příští rok masopustní 
akci na Ferdinandově opět zopakujeme, 
tentokrát se snad trefíme do správného 
termínu a možná se stavíme i u vás. 

Děkujeme ještě jednou všem, 
kteří nás v této akci podpořili a fandí 
nám. Určitě příští rok bude masek 
mnohem víc. 

A co ještě plánujeme. V březnu to 
bude velikonoční zábava, v dubnu 

„čarodějnice“, v květnu májový vínek. 
O všech akcích budeme včas informovat. 
Máme také své internetové stránky:
www.osada-ferdinandov.wz.cz.     A.H. 

Jednota bratrská v Hejnicích
Samostatné České republice je letos 15 let. Stejně tak Hejnickému sboru. 
Jsme stejně staří. Ofi ciálně byl sbor založen 4. dubna 1993. Jednotě, „té staré 
dámě“ je 550 let. Náš sbor je vlastně takový její prapravnuk v pubertě.

Života Hejnického sboru se účastní 
26 aktivních členů, 17 dětí a 30 přá-
tel Jednoty. Jak je historicky u Jednoty 
obvyklé, život sboru se přestěhoval do 
civilních prostor.

Několik let se sborové aktivity ode-
hrávaly v sále objektu moštárny a od 
roku 2005 se setkáváme v bývalé 
restauraci U Kocoura. Sborové aktivity 
se rozrostli od práce s dětmi, jak s před-

školními tak s dorostem, přes cviče-
ní pro ženy, pořádání akcí, jako např. 
Turnaje ve stolním tenise, Silvestrovské 
večery pro rodiče s dětmi, dětský kar-
neval, Tvůrčí dílna pro děti a Klub pro 
matky a podobně. Pro dospělé Manžel-
ské semináře a semináře o výcho-
vě. Sbor pořádal několik větších akcí 
a programů pro veřejnost. Mezi nejú-
spěšnější patřily Kurzy Alfa. Další zají-

mavou akcí, která oslovila především 
mladou generaci, byl Hej-fest, Festival 
pro mládež. Do budoucnosti plánujeme 
spolupráci s Libereckou Diakonií berá-
nek, a chceme nabídnout některé služ-
by seniorům, otevřít Klub a centrum 
pro mládež.

Církev jako instituce působí jako 
nepřístupná společnost. Církev jako 
živé společenství, které je otevřené 
lidem, s pochopením „Nejsme tu pro 
sebe = jsme tu pro druhé“, má lidem 
co nabídnout a může jim i pomoci, jak 
v praktických věcech, tak i v orientaci 
v duchovních oblastech. 

Tak jsme i my tady v Hejnicích, ote-
vření pro všechny. 

Rostislav Dankanič
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Mateřské centrum v Hejnicích
zve všechny tvořivé maminky na nové kurzy

Jedná se o kreativní dílnu, 
která probíhá o sobotních dopo-
ledních a nabízí dětem a rodičům 
pestrý program různých výtvar-
ných a řemeslných technik. Kurz je 
placený a cena kurzu zahrnuje veš-
kerý materiál, který je k dané tech-
nice potřeba, a samozřejmě fi nální 
výrobek, který si účastníci odnášejí 
domů. O aktuálních programech 
Šikulek se můžete informovat na 
tel. 776 665 336 nebo na emailu: 
pavlapetrnouskova@centrum.cz

První kurz Šikulek proběhl 
16. 2. 2008 a byl věnován technice 
pedigu. Maminky si během sobot-
ního dopoledne vyrobili pedigový 
košíček s mašlí a jehelníček. Přestože 
se některé účastnice setkali s pedi-
govou technikou poprvé, zvládli 
náročnou práci dokonale a s velkým 
nadšením. Druhý kurz Šikulek byl 
věnován dětem a výrobě veselých zví-
řátek z mosgummi a kamínků. 

Program Šikulek je plánovaný 
s cílem vytvořit vedle pravidelných 
kurzů také malou prodejničku, ve 
které by měli zájemci o kreativní 
techniky možnost výhodně nakoupit 
potřebný materiál. Mateřídouška se 

snaží vyjít co nejvíce vstříc potřebám 
všech, kteří nešetří čas na rozvíjení 
svých zálib a schopností.

Další novinkou, která je v plném 
běhu, jsou pohybové kurzy lektorky 
Lindy Kubale z Liberce. Pro těhotné 
maminky vede kurz Těhulky, cvičení 
gravidjógy spolu s informacemi o při-
rozeném porodu a péči o dítě, pro ty 
nejmenší jsou tu Světýlka, cvičení 
dětí od 4 – 12 měsíců a pro náročné 
Břišní tance.

Vedle těchto novinek fun-
guje v Mateřídoušce již zavedený 
Mamaklub, kde se mohou maminky 
realizovat po boku lektorky Jiřiny 
Němcové, a dále dětská Tvůrčí dílna 
bez doprovodu rodičů. Maminky 
i děti si vyzkouší různé výtvarné 
techniky, především práci s keramic-
kou hlínou.

Další bohatý pravidelný program 
je k nahlédnutí na našich webových 
stránkách. Do Mateřídoušky jsou 
zváni všichni, kteří chtějí rozvíjet své 
schopnosti nebo si jenom tak popoví-
dat s ostatními maminkami a zhodno-
tit své mateřské zkušenosti. Maličké 
děti mají možnost už od útlého věku 
zakoušet společenství těch nejmen-

Od nového roku 2008 se v hejnickém Mateřském centru otevřelo několik 
nových kurzů pro maminky a děti. Ráda bych všechny tvořivé duše pozvala do 
kreativní dílny Šikulky, jejichž lektorkou je Pavla Petrnoušková z Raspenavy.

ších vrstevníků a vyzkoušet si své 
motorické schopnosti tak, jak by 
doma nebylo možné. 

Mateřídouška má určitě co nabíd-
nout nejen těm nejmenším, ale i jejich 
rodičům a dalším příznivcům neza-
hálčivého života. 

Jako maminka, která absolvovala 
v centru dva kurzy a několik hracích 
návštěv s dcerou, musím skutečně 
nezaujatě pochválit všechny, kteří se 
na činnosti podíleli a nově podílejí, 
a byť nemohu vzhledem ke svému 
vytížení navštěvovat centrum více, 
jsem moc ráda, že tu je a že stále na 
sobě pracuje. Držím Mateřídoušce 
palce!

Marie Mrňávková

Webové stránky, na kterých naleznete 
vedle aktuálního programu také foto-
grafi e z kurzů a dění v Mateřídoušce: 
http://www.mcmateridouska.wz.cz/

550. výročí založení Jednoty bratrské

Výstavu zaštítilo Ministerstvo 
kultury České republiky, předseda 
Senátu PČR pan Přemysl Sobotka 
a hejtman Libereckého kraje pan Petr 

Skokan. Slavnostního odpoledne se 
zúčastnili biskupové Mgr. Evald Ruc-
ký Th.D. a Petr Krásný Th.D., ředi-
tel MCDO p. PhDr. Ing. Miloš Raban 

Th. D., starosta Hejnic pan Jiří 
Horák, pozvaní hosté a členové 
hejnického sboru Jednoty.

 550 let je útyhodný věk. 
Málokterá instituce či státní 
útvar se může chlubit podob-
nou délkou své existence. 
Během této doby Jednota bra-
trská prošla různými období-
mi a historickými událostmi, 
z nichž mnohé měly hluboký 
význam v českých dějinách. 

Součástí tohoto výročí je 
i tato první kompletní výsta-
va v novodobé historii České 

republiky. Dokumentuje vznik, vývoj 
a současnost Jednoty bratrské jako 
nejstarší reformační církve, která 
vznikla na našem území. 

V současné době působí také 
v mnoha zemích Evropy, v Sever-
ní a Jižní Americe, v Africe a v Asii. 
Cílem je představit Jednotu bratrskou 
v průřezu pěti a půl století, poukázat 
na významné historické momenty 
a také na její celkové zaměření, ve 
kterém se projevuje zájem o bližního, 
praktická i konkrétní pomoc a péče. 
Tolik v úvodu tištěného průvodce 
výstavy.

Po úvodních projevech a kultur-
ní vložce pan starosta symbolickým 
přestřižením pásky výstavu otevřel 
pro veřejnost. Výstava je putovní, po 
skončení 17. 2. bude pokračovat ještě 
v dalších centrech Jednoty Bratrské.

Kristina Sokolová, kronikářka
Slavnostní zahájení výstavy

Dne 4. února 2008 se v MCDO v Hejnicích konala vernisáž, která zahájila 
výstavu, zaměřenou k 550. výročí založení Jednoty bratrské.
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Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Děkujeme tajemníkovi MÚ, že i v letošním roce nám, bylo umožněno 
informovat čtenáře Hejnického zpravodaje o programech Centra 
a farnosti. Zpravodaj je dobrý zdroj informací pro nás, kteří tu žijeme 
dnes a do budoucna pro naše potomky, aby věděli jak se na přelomu 
20. a 21. století v Hejnicích žilo.

Koncem roku 2007 se Centru 
podařilo získat peníze na restaurá-
torské práce pro vstupní a dvoje ved-
lejší kované vrata kostela, dále na 
restaurování kamenných ostěních 
vstupních portálů průčelí, včetně 
erbů nad nimi a na malířské a natě-
račské práce v ambitech. Vrata byla 
odvezena do pražského ateliéru 
a další práce jsou závislé od přízně 
počasí. Těší mě, že mohu napsat tuto 

zprávu, protože jsem si v minulých 
číslech Zpravodaje posteskla, že se 
na Hejnice nedostalo.

V lednu v Centru probíhal seminář 
Matematického ústavu AV ČR Praha 
s mezinárodní účastí, pod vedením 
doktora Balcara. V únoru profesoři 
a studenti Humboldtovy univerzity, 
již jako každoročně u nás pořádali 
čtyřdenní seminář. Jednalo se o ber-
línský institut pro statiku a ekono-
metrii. 14. února začala regionální 
konference a kuratorium za účasti 
kněží z Anglie, Belgie, Irska, Litvy, 
Polska, Slovinska, Německa, Čech 
a dalších zemí. Důležitost této teo-
logické konference potvrdila v pátek 
15. 2. účast kardinála Vlka, který 
v angličtině ve 12.00 hodin celebro-
val v bazilice mši svatou.

29. listopadu 2007 Praze v Mra-
morovém sále Clam – Gallasova 
paláce se konalo slavnostní ote-
vření výstavy Clam-Gallasův palác. 
Výstava trvala do 27. ledna 2008. Na 

žádost Archivu hlavního města Prahy, 
Mezinárodní centrum duchovní 
obnovy zapůjčilo ze svého majetku 
čtyři exponáty a obdrželo publikaci 
k výstavě. Čtenář, který jen trošičku 
inklinuje k historii, přečte tuto pub-
likaci jedním dechem. A ještě dlouho 
bude přemýšlet o osudech a činech 
lidí, kteří významně ovlivnili vývoj 
frýdlanska a za místo svého posled-
ního odpočinku si zvolili Hejnice. 

Svátkem vítání jara a oslavou 
nového života v přírodě jsou veliko-
noce. Farnost má připravený bohatý 
program pro tyto nejdůležitější cír-
kevní svátky. Ve věstníku Mater For-
mosa, který je k dispozici v kostele 
a na recepci Centra je velikonoční 
program podrobně uveden. Centrum 
pořádá na zelený čtvrtek jako každo-
ročně pro farníky hostinu Pesach. 
Programy výstav, koncertů a pouťo-
vých slavností zájemci dostanou na 
recepci Centra. Zájemcům o uspořá-
dání rodinných oslav a dalších akcí, 
hostin, rautů, slavnostních obědů 
rádi vyhovíme. Objednat a domluvit 
se na akci je možné pondělí až pátek 
od 8.00 do 16.00 hodin, na recepci 
Centra je také možnost vizitky na 
provozní MCDO.

Za MCDO Hnízdilová J.
Práce na portálech

IV. ročník Mikulášského bench pressu v Hejnicích

Čtvrtý ročník Mikulášského bench pressu se nesl v rodin-
ném duchu. V sobotních dopoledních hodinách dne 
1. prosince 2007 jsme začali připravovat podmínky pro začátek 
závodů. V odpoledních hodinách se začali sjíždět závodnice 
a závodníci. Ve fi tku panovala pohoda jako v útulném pokojíč-
ku. Na tyč činky se začaly přidávat první kotouče. 
Borci svým úsilím bojovali o co nejlepší výsledky. 
Svaly se napínaly, tyč se ohýbala, obličeje se krou- Ženy Jméno Zvednutá hmotnost Dosažený koefi cient

1. místo Mirka Štíchová 50 kg 0,833
2. místo Zuzka Pitrová 47 kg 0,758
3. místo Ilonka Pecháčková 45kg 0,725

Muži Jméno Zvednutá hmotnost Dosažený koefi cient

1. místo Ondra Štícha 130 kg 1,508
2. místo Martin Bak 127 kg 1,435
3. místo Petr Stephan 140 kg 1,4
4. místo Pavel Just 97 kg 1,259
5. místo Petr Hladík 122 kg 1,251
6. místo Roman Staněk 95 kg 1,25
7. místo Fanda Šrutka 90 kg 1,111
8. místo Jirka Scheuer 112 kg 0,991

„Chceš změnit svůj život? Změn svoji postavu!“ Radost v srdci a úsměv na rtu přejí: Petr a Dáša

Stálí hosté posilovny

tily v nepopsatelných křivkách, aby následně přecházely ve 
šťastné úsměvy. Po třech hodinách bylo jasné, kdo je nejlepší. 
O vítězství v obou kategoriích se postarala manželská dvoji-
ce. Málo platné, ne nadarmo se říká: ve dvou se to lépe táhne. 
A takhle to dopadlo:
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INFORMACE POLICIE – HEJNICKÉ STÍNYINFORMACE POLICIE – HEJNICKÉ STÍNY

 Koncem měsíce listopadu 
2007 došlo k napadení pra-

covníka vinárny v Hejnicích, který 
odmítl vpustit podnapilého muže 
na diskotéku. Napadený muž 
musel vyhledat lékařské ošetření 
a vznikla mu pracovní neschopnost. 
Následně došlo i k poškození zaří-
zení vinárny. Ve věci bylo zahájeno 
šetření a pachateli bylo sděleno 
obvinění pro trestný čin výtržnictví 
a ublížení na zdraví.

 Průběh vánočních svátků byl 
bez vážnější události. Řešily 

se pouze drobné neshody v rodi-
nách, nebo jiná oznámení, která se 
vyřídila ihned. Poslední den v roce 
a oslavy, které vždy doprovázejí 
jeho příchod, byly klidné. Hlídka 
řešila pouze jedno vážnější vzájem-
né napadení v rodině, která spo-
lečně oslavovala příchod nového 
roku. Oslava přerostla do výčitek, 
urážení a nakonec došlo k vzájem-
nému fyzickému napadení mezi 
všemi oslavujícími členy rodiny.

 Poslední den v roce bylo 
oznámeno odcizení kabelky, 

kterou měla poškozená volně zavě-
šenou na židli . Měla v ní mobilní 
telefon a fotoaparát. K odcizení 
došlo na diskotéce ve vinárně v Hej-
nicích. Neznámý pachatel způsobil 
škodu ve výši 10  000 Kč.

 Nový rok začal oznámením 
vloupání do vozidla v Hej-

nicích. Pachatel rozbil skleněnou 
výplň okna a z vozidla odcizil nářa-
dí v hodnotě 6000 Kč.

 Počátkem měsíce ledna 2008 
v noční době si všimla hlíd-

ka pohybu dvou mladíků, kteří se 
snažili před hlídkou schovávat. Po 
zastavení služebního vozidla mla-
díci začali utíkat. Následně jeden 
z nich stačil skočit do řeky a poté 
už stačilo mladíka sledovat a čekat, 
až mu začne být v řece zima. Po 
chvilce sám z vody vylezl. Násled-
ným ohledáním místa bylo zjištěno 
vloupání do nápojového automatu, 
ke kterému se mladíci po chvilce 
přiznali. Způsobili škodu ve výši 
3500 Kč. Ve věci bylo zahájeno 
šetření a pachatelům bylo sděleno 
obvinění pro trestný čin krádeže 
vloupáním.

 Za rok 2007 bylo na OOP Hej-
nice oznámeno celkem 197 

trestných činů a 275 přestupků. 
Ze závažnějších trestných činů je 
zde evidováno pohlavní zneužívání 
a loupežné přepadení se zbraní. 
Ve dvou případech bylo provedeno 
vykázání násilníka se zákazem 
vstupu do obydlí.

 Od počátku roku 2007 bylo 
při dopravních kontrolách 

zjištěno celkem 12 řidičů, kteří 
řídili pod vlivem alkoholu. Ve čty-
řech případech byla věc řešena jako 
přestupek a ve zbývajících byla hla-
dina alkoholu v krvi vyšší, tudíž 
bylo zahájeno proti řidičům trestní 
stíhání.

 V současné době probíhá 
náborová kampaň k poli-

cii. O možnosti práce u policie je 
možné se informovat na tel. čísle 
800 880 910, na internetové stránce 
www.nabor.policie.cz, nebo na 
zdejším OOP Hejnice, popř. OŘP 
Liberec.

Závěrem bych chtěl poděkovat za 
spolupráci v roce 2007. Doufám 
a přeji si, aby spolupráce pokra-
čovala nadále i v tomto roce.

npor. Karel Kopecký

Policejní kontrola

POZOR NA TO, CO SI DOVOLÍTE

Síla zvyku vítě-
zí, pohled doleva, 
doprava, v poho-
dě přecházím 
koleje a to jsem 
zřejmě neměl. 
Mé utlumené 

smysly probouzí 
ostrý hlas „Tak to si 

snad děláte legraci“ a přede mnou 
se jako blesk z čistého nebe zjevuje 
blonďatá dívka v policejní uniformě. 
Teprve teď jsem zaregistroval, že ve 
frontě před závorami stojí zelenobí-
lé policejní auto. Trochu jsem ztuh-
nul, trochu jsem se styděl a trochu 
mě to nutilo k smíchu. Má drzost 
byla z jejího pohledu asi nekonečná. 
Vážné a smutné na tom bylo jedině 
to, že měla pravdu a tak mi nezbylo 

nic jiného než mlčky vyslechnout 
slova domluvy k mému pochybe-
ní, zatnout zuby, přiznat chybu 
a zaplatit vyměřenou pokutu. Scé-

na, jak z naučného fi lmu a plno, 
tentokrát nežádoucích a dobře se 
bavících, diváků. Přes to všech-
no to u mně nakonec ta policistka 

vyhrála. Vědomě jsem překročil 
dovolené meze a tak jsem za to 
zaplatil. Tak by to asi mělo být, 
vždycky a všude. K té veselejší 
podobě příhody mě pak napadla 
ta známá westernová průpovíd-
ka z časů divokého západu „Při-
šla a s ní přišel zákon“! Že to asi 
opravdu myslí váženě jsem uvi-
děl o pár hodin později znovu, 
když v záři blikajícího majáku 
policejního auta zasahovala na 
hejnické křižovatce. Tak ať jí ten 
elán vydrží a hlavně, ať u nás 
v Hejnicích zůstane! 

- K.F. - Připraveni k zásahu

Pátek, všední, obyčejný den. Jako jindy jdu domů z práce, moc nevnímám dění kolem sebe, těším se 
na víkend a jako vždy jsou na hejnickém hlavním přejezdu zavřené závory.
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Narodily se děti:
Kristina Grace Studenovsky
Samuel Hamáček
Tereza Koňaříková
Lucie Hájková 
Adam Běťák
Milan Šikl

Přistěhovali se občané:
Milena Frousová
Bohuslav Černý
David Koníček
rodina Bažantova
Klára Bufáková
Robert Šolc
Martina Loudová se syny Jiřím 
a Jakubem
Lucie Belatková se synem 
Petrem a dcerou Eliškou
Robert Cina

Odstěhovali se občané:
Jitka Nová
Veronika Pohanková
Marek Hypl
Zdeněk Kejzlar
Libuše Vondráčková
Hana Hryščenková
Hana Launová se synem 
Karlem
Martin Horák
Petra Novotná
Jiří Prokop
Jana Běhounková se synem 
Maximem

Rozloučili jsme se 

se zesnulými občany:
Karel-Jindřich Storchmann
Ján Macek
Ivan Kohút
Věra Vernerová
Zdeněk Palarec
Ladislav Bílek
Helena Gondkovská

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Zprávy z činnosti klubu 
důchodců v Hejnicích

Svoji letošní činnost jsme zahajo-
vali 8. ledna a znovu ve vzpomínkách 
prožívali vánoční a novoroční čas. 
Přišel mezi nás i pan Pokorný s kyta-
rou, takže jsme vlastně zahajovali 
svá setkávání vesele a s písní. Později 
nás potěšily děti z I. MŠ s paní uči-
telkou Věrou Leckou. Průběh letošní 
zimy je zatím poměrně teplý, ale stále 
dost dětí pro nemoc v tomto zařízení 
chybí. Přesto děti přednášely básnič-
ky, zpívaly a předváděly, jak si před-
stavují hry s poletujícím sněhu, který 
bohužel této zimě chybí. Jeden chla-
pec hrál na fl étničku, paní učitelka 
děti doprovázela na přenosné klávesy. 
Nakonec každá z nás dostala dětmi 
vyrobenou kytičku. Dostala ji i paní 
Naďa Ledvinková, která v součas-
né době mezi nás z důvodu nemoci 
nechodí. Byla jí dána k prohlédnutí 
i Kronika o naší činnosti za uplynulý 
rok 2007.

Letos poprvé přijela nabídnout 
své služby Drogerie, ale plánované 
hudební odpoledne se neuskutečnilo 
pro indispozici paní Pohanové – bude 
přeloženo na březen.

Na Ferdinandově proběhla Maso-
pustní merenda, na kterou byli 
všichni pozváni a později o průbě-
hu informováni, včetně fotografi í. 
Snahou několika nadšenců z osady, 
patřící k Hejnicím, je obnovení něk-
terých starých zvyků našich předků 
a vězte, že to jsou zvyklosti zajímavé, 
ale i zábavné.

Také by se zdálo, že povídání 
o dávném hledání a následném dolo-
vání železné rudy, p kterém nám 
vyprávěl pan Miroslav Jech, nebude 
až tak zajímavé, ale opak byl prav-
dou. Malá naleziště byla objevena na 
úpatí Jizerských hor už v 16. století, 
ale otevřeny byly štoly vždy jen pro 
několik pracovníků. Dolovalo se pri-
mitivním způsobem a mnoho odpadu 
bylo používáno na zpevňování cest. 

„Doly“ byly krásně pojmenované, ale 
nezachovala se místa jejich nalezišť, 
protože v té době se ještě neprovádělo 
mapování.

Koncem měsíce února se seznámí-
me s obsahem činnosti paní Proke-
šové, naší hejnické knihovnice. Poví 
nám i o práci s počítačem, o inter-
netu – a to budou informace úplně 
čerstvé.
Na letošní rok ještě připravujeme:

-  26. března výlet do Kryštofova údo-
lí a následně návštěvy Botanic-
ké zahrady v Liberci s možností 
nákupu 

-  17. května výlet do Žehušic (krmení 
bílých jelenů), prohlídka Kutné Hory 

-  24. září výlet na prodejní výstavu do 
Litoměřic

Přihlásit na tyto výlety se můžete 
osobně nebo telefonicky u paní Kar-
rasové (tel. 482 323 056). Bližší infor-
mace můžete sledovat v naší vývěsní 
skříňce vedle lékárny.

Alena Karrasová,
Klub důchodců Hejnice

Konec roku 2007 se přehoupl do nového letopočtu 2008. My jsme se 
ještě stačili rozloučit s rokem, který nás opouštěl. Dopřáli jsme si spo-
lečnou „večeři“ v Kavárně pod Ořešníkem. Zúčastnila se i naše 100letá 
členka – paní Helena Gondkovská (i s doprovodem) – a nikdo z nás netu-
šil, že mezi námi své družné chvíle tráví naposledy. Rozloučili jsme se 
s ní, už skutečně naposledy, ve zdejším chrámu Navštívení Panny Marie 
v Hejnicích – v lednu 2008.

NABÍZÍME K PRODEJI ČI PRONÁJMU

Občerstvení na koupališti v Hejnicích
Malý prosklený kiosek možno i odvézt.

Informace v kanceláři J. Meszner,

Klášterní 176, Hejnice

Otevřeno Po – Pá: 13.00 – 16.00 Hod.
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Bestiář trapasů – Peru

Můj syn se se mnou do Peru bál, 
ale nalákala jsem ho na památky 
a dobrého průvodce, se kterým se nám 
nic nestane. Dcera se mnou deset let 
na dovolené nebyla, takže se těšila. 
Pravda je, že nás mělo trošku varovat 
setkání účastníků před odjezdem. Po 
zemětřesení, které našemu zájezdu 
předcházelo, byl trochu upraven pro-
gram, v nadšení jsme to moc nečetli 
a všechno jsme podepsali. Bylo jasné, 
že určité území musíme projet na 
jeden zátah, protože náš původní 
hotel v Piscu tvořil úhlednou hro-
madu suti a část personálu odešla 
tam, kde už ho žádní turisté otravo-
vat nebudou. Cesta do Limy proběhla 
dobře, tentokrát mi nikdo nevypíchl 
oko, jen nám sebrali pasty na zuby, 
sprchové gely a krém s repelentem 
proti komárům. Moje dcera houkala 
v každém rámu, protože měla na kal-
hotách našitou obrovskou přezku, 
která se nedala odpárat, ačkoli se 
o to obsluha několikrát pokusila. Na 
kyslíkovou bombu velikosti pet lahve, 
kterou jsem pašovala kvůli obavám 
z horské nemoci, nepřišli. Let byl 
dlouhý, ale krátili jsme si ho učením 
španělštiny na obrazovce před sebou. 
Strašně mě to bavilo, protože po 
každé lekci byla hra, kdy jste buď 
sestřelili správné slovíčko, nebo hra 
sestřelila Vás. Nakonec mě vyhod-
notili jako výborného studenta, asi 
proto, že jsem po nezdaru tak rychle 
utíkala, že mě prostě netrefi li.Po při-
stání si nás vyzvedl průvodce, který 
odcestoval před námi, aby zajistil 
ubytování a další věci, které nám 
zůstaly navždy utajeny. Naše první 
cesta vedla z Limy do Nazcy, kde jsme 
se ubytovali a absolvovali let nad 
obrazci na obrovské planině, o jejichž 
účelu má jasno jen Daniken. Pilot 
v cesně pro pět lidí to klopil napravo 
a nalevo s takovou vervou, že jsme na 
sobě chvílemi leželi a kromě obrazců 
jsem nafi lmovala zblízka i něko-
lik nechtěných detailů z fyziogno-
mie svého spolucestujícího. Některé 
vypadaly jako 100x zvětšené muší 
oko. Slabší členové výpravy si let 
poctivě odzvraceli, aniž tušili, že to 
je pouze úvod do problematiky zvané 
Zdraví v Peru. Po tomto zážitku jsme 
si prohlédli manufakturu na výrobu 
zlata, nad kterou by našim hygieni-

kům vylezly oči z důlků a pak zdra-
votně o něco méně závadnou kera-
mickou dílničku, kde se vyráběly roz-
košné věci technikou starou stovky 
let. Domácímu umělci jsme se tak 
líbili, že za námi po prohlídce vyběhl 
s lahví jakési kořalky, ze které si po 
něm nepochopitelně zavdalo půl naší 
výpravy v blahém domnění, že tak 
silný alkohol zabije všechny bacily. 
Taky zabil, ale bohužel jen ty naše, 
takže jsme tam za celou dobu neo-
nemocněli ničím, co bychom znali. 
Následoval noční přejezd do Arequipy, 
krásného bílého města ze sopečného 
kamene, kde jsme se měli začít navy-
kat na stoupající nadmořskou výšku. 
Původní plán byl, že si sedneme do 
hospůdky na čaj z koky, který příz-
nivě tonizuje organizmus, aby nepod-
lehl horské nemoci. V Praze nám 
průvodce kladl na srdce, abychom se 
fyzicky nepřepínali a chodili pomalu, 
hodně pili a žvýkali koku. V Arequipě 
změnil názor a usoudil, že trocha 
námahy nám pomůže k lepší aklima-
tizaci. Pochopili jsme, že mu můžeme 
důvěřovat, protože z průvodce po 
památkách se vyklubal trekař, zvyklý 
chodit po Andách a sjíždět s partami 
nadšenců jihoamerické řeky. Historie 
mu moc neříkala, ale v každém městě 
znal alespoň jednu hospodu, do které 
bylo možno zajít. Bude to procházka, 
pravil a vzal nás na 25 km pochod 
kolem sopky. Synovi nebylo dobře 
a na pěšině mezi terasami se tak 
prášilo, že jsme byli uvnitř bělejší než 
místní katedrála. Zaskočeni vlastní 
dočasnou zdatností jsme to ušli.

Následoval oběd sestávající se 
z delikates jako ražniči z lamy (bylo 
stejně tuhé jako maso z velblouda) 
a nutrie celá obalená v trojobalu, která 
na nás cenila zoubky a z osmažených 
paciček jí trčely drápky. Po prohlídce 
města, kde jsme ukázali našemu 
průvodci různé zajímavosti podle 
bedekru, jsme úplně mrtví přistáli 
v hotýlku. Měl to být společenský 
večer, ale mdloby zastihly většinu lidí 
už na pokoji, takže jsme 18. naroze-
niny mého syna oslavili ve čtyřech, 
já s dětmi a průvodce. Jako dárek 
od něj dostal můj náhle plnoletý syn 
pořádný pytel kokových listů s návo-
dem, jak žvýkat. Nijak zvlášť omamné 
to není, ani když jsme to zalili dobrým 

chilským vínem, žádného rauše jsme 
se nedobrali. Druhý den měl násled-
ník neskutečný průjem a zimnici tak 
hroznou, že málem vytloukl okénko 
v autobuse na letiště. Letěli jsme 
vnitrostátní linkou do Juliacy, kde 
naštěstí usnul, takže nebyl svědkem, 
jak se letadlo v turbulencích a mlze 
o metry propadá a neviděl, jak zou-
fale vymýšlím útěšnou větu, něco 
jako „Nebojte se děti, tam se určitě 
shledáme“. Když pilot zahlásil, aby-
chom se před přistáním připoutali, 
neozval se jediný kovový zvuk, pro-
tože se za celou cestu nikdo neod-
vážil odpoutat. Vyklopýtali jsme do 
slunného dne a odjeli do Puna, kde 
jsem dorostenci podala neobyčejně 
silné prášky, které jsem si měli vzít 
jen v nouzi nejvyšší. Celkem brzy mu 
pomohly a pak i všem dalším, kteří 
si s pohostinným Peruáncem zavdali, 
pokud ovšem nedostali horskou 
nemoc. V tu dobu spadl nedaleko 
meteorit, načež onemocněli i všichni 
čumilové z řad Peruánců, protože se 
nadýchali plynu. Možná jsme si taky 
dýchli, ale nebyl čas se šťourat v dia-
gnózách. V následujícím období se 
naše skupina o 17 lidech rozdělila na 
ty zdravé, ty s průjmem a ty s hor-
skou nemocí. Nikdo však nebyl své 
skupině dlouho věrný, rozmohlo se 
přebíhání z jednoho tábora do dru-
hého a tento koloběh života trval až 
do odjezdu. Jen já jsem si nemohla 
vybrat tak dlouho, až mě obě nemoci 
sklátily naráz, a to v nejromantičtěj-
ším hotelu, v jakém jsem kdy byla, 
v Bolívii na břehu jezera Titicaca. 
Z postele jsem měla nejkrásnější 
výhled, jaký je možno mít, pokud 
jsem ovšem nedlela v luxusní kou-
pelně a neměla myšlenky na smrt. 
Nadmořská výška vesničky Copaca-
bana je 4100 m, takže rychlejší krok 
vám rve plíce a za prohlídku incké 
observatoře zaplatíte úpornou bolestí 
hlavy a děsivým zvracením. Druhý 
den vyrazila zdravá část výpravy 
(bez průvodce, neboť ten rovněž ležel) 
v menší kocábce na Ostrov slunce, 
načež se strhla bouře. Silný vítr se 
v nárazech opíral do hotelu s tako-
vou vervou, jako by ho chtěl srazit ze 
svahu, na hladině nejstudenějšího 
jezera na světě se koulely obrovské 
vlny a v kocábce seděly obě moje děti. 

Milí přátelé, je nepochybné, že každý průšvih má svůj počátek v daleké minulosti. Nenápadná myšlenka, kterou 
nebylo možno v mládí uskutečnit, povstane s revoluční naléhavostí, jakmile poberete rozum, nějaké peníze 
a dobrý člověk na úřadě Vám na důvěryhodný ksicht blondýnky vydá pas. Takový člověk ovšem netuší, že ve 
vás od dětství hlodá přesvědčení, že není jaksi spravedlivé, aby si Lex Barker v Pokladu Inků běhal po Machu 
Picchu, když vy nemůžete. Taky pochopitelně nemá páru o tom, že jste s Danikenem uvěřili v existenci mimo-
zemšťanů a chcete vidět obrazce na planině Nasca jako oni, pěkně shora. Tam u přepážky vypadáme všichni 
stejně, a tak někteří z nás běhají po světě, místo aby byli ve vlastním zájmu internováni.
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Jsou sice podobné svým otcům, ale 
i tak jsem o ně měla strach, který 
mě sžíral o to víc, že tam nejdou 
mobily. Naštěstí vyrazili tak brzo, že 
té bouřce ujeli, jezero je dlouhé asi 
170 km a široké 69, takže je dost 
důležité, kam to v takovém případě 
stihnete. Po návštěvě dalších míst 
v Bolívii jsme se vrátili zpátky do Peru, 
kde nás projevy horské nemoci pus-
tily z drápů až v překrásném inckém 
hlavním městě Cuzku. Průvodce 
taky pookřál a začal obnovovat naši 
formu pochody po horských stezkách. 
Měli jsme skvělého peruánského prů-
vodce, který znal dokonale jak incké 
památky tak hory, ve kterých jsme se 
podle propozic zájezdu neměli vůbec 
vyskytovat. S našim trekařem si 
výborně rozuměl. Den před prohlíd-
kou Machu Picchu a výstupem na 
Wayna Picchu nás podrobil trénin-
kovému sestupu z horské pevnosti 
Pisac do údolí řeky Urubamby, která 
trvala 5 hodin. 

Poslední dvě hodiny jsme se pro-
močení na kost modlili, aby nám 
nějaký bůh hory pomohl a ty dva 
tyrany trefi l bleskem, ale jejich 
bohové umějí jen kečuánsky, Pak se 
už slitovali a odvezli nás na nádraží 
a vláčkem do Aqua Calientes, ves-
nice pod Machu Picchu. Další den 
ráno jsme vstali v 5 hodin, abychom 
byli v 6 na Machu. Pohled, který se 
návštěvníkovi naskytne, se nedá ani 
popsat. Skutečnost, že tu nádheru 
už nikdy znova neuvidím, mi vhání 
slzy do očí se stejnou silou, jako když 
jsem tam stála a měla to všechno 
před sebou. Nedávno se mě spolužáci 
na srazu ptali, jestli mi to všechno 
stálo za to. Mysleli tím skutečnost, že 
jsme se nejmíň v polovině hotelů myli 
ve studené vodě, že tam byla taková 
zima, že jsme po celou dobu pobytu 
spali v posteli kompletně oblečení, 
že jsme trpěli průjmy a vysílením, 
že ceny se od minulého roku zvedly 
dvakrát, že spadl meteorit, bylo malé 
zemětřesení a v Bolivii nás vydírali 
policajti. 

Co na to říct? Peníze už nemám, 
ale kdyby mi někdo řekl, že mě tam 
vezme, když se budu nahá měsíc 
prodírat trním, tak v tom trní vyra-
zím tunel pro dva. Ale dost lyriky, 
řekl José, a po dvouhodinové pro-
hlídce Machu nás zavedl k registraci 
na výstup na Wayna Picchu, což je 
strmá hora hned nad Machu Picchu. 
Je to také jediné místo, ze kterého 
vidíte Machu Picchu jako na dlani, 
hodně z výšky. Pouští tam omezený 
počet lidí a musíte zapsat do knihy 
tak podrobné údaje, že jsem se 
o ostatních členech výpravy hodně 
dozvěděla. Nahoru a dolů jsme to 
šli 5 hodin, ale převýšení je opravdu 
neskutečné. 

Na rozdíl od našeho průvodce 
ten peruánský věděl, že to nebude 
jen tak a před výstupem nás přiměl, 
abychom s pomodlili k bohu hory. 
Tak po něm 17 Čechů opakovalo 
kečuánskou modlitbu, prosilo za 
dobrý výstup ,schovalo do hory 3 
lístky koky a něco si přálo. Asi jsme 
se nemodlili dost, protože nahoře se 
náš český průvodce rozhodl, že nás 

dolů vezme obtížnější a delší trasou. 
Obnášela stezku přilepenou na skále 
na odvrácené straně hory a sestup 
do údolí, hluboko pod úroveň Machu 
Picchu, k jakémusi chrámu Měsíce, 
o kterém byla v bedekru 1 věta . Byli 
jsme na nohou od 5 ráno, měli jsme 
málo vody a skoro žádné jídlo, pro-
tože nám bylo sděleno, že to je pro-
cházka na 3 hoďky.

Dehydratace byla strašná a hlad 
taky, dala jsem dětem pytlík peka-
nových ořechů, po muesli tyčinkách 
s kokovými listy to byla poslední věc 
k jídlu, ale mně to na výdej energie 
nestačilo. Za dobu pobytu už jsem 
se dostala 3 kila pod svoji normální 
váhu a každá námaha v horách mi 
pěkně pustila žilou. Když jsme z toho 
údolí zase stoupali nahoru do sedla, 
začaly mi plíce dávat najevo, že je 
jejich činnost už hrubě nudí a že 
s tím brzy seknou. Bylo dobré, že to 
děti v Bolivii přežily, neboť mi ode-
brali batoh a kameru, takže jsem 
se zcela mohla soustředit na výkon, 
který začal vypadat, že bude můj 
poslední.

Ve výpravě byla zubařka, a ta se 
taktně zdržovala na dohled, zatímco 
já jsem se v duchu mlátila do hlavy, 
že jsem si nevzala s sebou tu kyslí-
kovou bombu, když už jsem ji propa-
šovala tolika letadly. Byl to urputnej 
boj o každý metr a nádech, ale nako-
nec jsem došla jako všichni zpátky 
na Machu Picchu, kde jsem absolvo-
vala s ostatními další hodinovou pro-
hlídku, pěkně nahoru a dolů po kame-
nitých terasách. Nakonec jsme klesli 
na jednu z nich, kde jsme leželi na 
sluníčku a pozorovali Machu Picchu, 
jak se k němu blíží soumrak. Nikdo 
už neměl vodu a žádná se tam nepro-
dávala, ale setrvali jsme do konce 

návštěvních hodin, opření o batohy, 
úplně vysušení, ale neschopní se 
odtrhnout od toho pohledu. Pak jsme 
odjeli zpátky do Aqua Calientes. Byli 
jsme úplně napadrť. Ráno jsem si 
s dětmi přivstala a zamířili jsme do 
horkých pramenů nad městečkem, 
které na cestách využívali i inčtí vlád-
cové. Bylo 6 ráno, když jsme přišli do 
celkem moderních lázniček s venkov-

ními lehce smrdutými bazénky. 
V šatně jsme za plentami nechali 
věci, bundu s doklady jsem svěřila 
dohlížejícímu policistovi a úplně 
sami jsme se ponořili do horké 
vody. Neměla jsem plavky, ale 
nechala jsem si jeden nezbytný 
kousek garderoby na sobě a při 
přechodu z bazénku do bazénku 
jsem se halila do ručníku. Bylo 
to úžasné, ztuhlé svaly tály, nad 
námi se tyčily zamlžené hory, 
nikde nikdo. O to větší překva-
pení nás čekalo, když jsme v šatně 
nenašli svoje svršky. Bylo 10 
stupňů, když jsem zmrzlá a bosa 
stepovala v ručníku před poli-
cajtem, který svědomitě žmoulal 

moji bundu a snažila se mu vyložit, 
že postrádáme oblečení a boty, což 
v celku mělo cenu zpáteční letenky 
pro jednoho. Uměl jen španělsky, 
a když už se mě zmocňovala panika, 
že půjdu bosa v kalhotkách a bundě 
2 km do hotelu a za mnou moje děti 
v plavkách, dovtípil se a odvedl nás 
do recepce, kam nám nějaké dob-
račisko zamklo věci do skříněk. Po 
další čtvrthodině našel klíček a za 
úplatu nám věci vydal, takže jsme 
se už zmrzlí na kost oblékli a šťastní 
mazali do hotelu na snídani. Byl 
nejvyšší čas, dole u pokladny stálo 
asi 30 dorostenců, kteří měli stejný 
nápad jako já. Zbytek pobytu proběhl 
už celkem v klidu, i když na letišti se 
mě dcera zřekla kvůli tomu, že jsem 
měla batoh nacpaný kokovým čajem 
a bonbóny z koky. Zdůvodnila to tím, 
že učí na universitě a potřebuje čistý 
trestní rejstřík. Trošku mě vystrašila, 
tak jsem podobné pochutiny odebrala 
synovi a dala jsem je všechny k sobě. 
Prodavačka v Limě mě upozornila, že 
tyto věci jsou v Evropě považovány 
za drogy, ale psi, kteří by můj kokou 
smrdící batoh ucítili na hony, na letiš-
tích nebyli, a všech tub, pro které by 
mě mohli prohledávat, jsem se prozí-
ravě zbavila. Navíc, nevím, jestli to tu 
policajti chápou, ale vyrobit kokain 
z bonbónů je dost obtížné, takže jsme 
je s přáteli obyčejně snědli.

Co na závěr? Bylo to krásné 
i hrozné, ale každé splněné přání 
nakonec plní duši mírem, zvlášť 
když jste museli dlouho čekat. Tak 
přemýšlejte, jestli si dítě ve vás něco 
nepřálo a nepřeje si to pořád, třeba 
to nestojí svět a třeba už byste mu to 
mohli dát.

Dana Cupáková - Pecháčková

Pokračování ze strany 10

Machu Picchu
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Michal Zrubec 
Provádíme:

Vodoinstalatérské práce 
Topená ské práce 
Kanaliza ní a odpadní rozvody 
Rozvody úst edního topení
Montáže a dodávky kotl , bojler , baterií 
Dodávky sanitárního vybavení 
Pr myslové rozvody kotelen 
Podlahové vytáp ní, tepelná regulace systém
Zahradní zavlažovací systémy 

Zajiš ujeme:

Kompletní rekonstrukce bytových jader
Stavební a dodavatelské práce 
Projekty a revizní zprávy 
Elektriká ské práce
Havarijní služby 

      Kontakt:

      Michal Zrubec, Klášterní 176, Hejnice 463 62 
      Mob.: 777 136 078 
      Mob.: 721 226 719 
      E-mail: 1234michalZ@seznam.cz 

Placená inzerce

Popelnicové aktuality

Určitě víte, že v polovině roku se 
město zabarvilo do čtyř barev, které 
symbolizují třídění odpadu. Podařila 
se nám tak splnit jedna část plánu 
odpadového hospodářství, a to, že 
jsme Vám občanům nabídli kapacity, 
kde můžete tříděný odpad odkládat. 
Asi namítáte, že někde by místa chtěla 
ještě posílit, jinde vybudovat nová, či 
by bylo třeba zvýšit jejich kapacitu. 
Dojde k tomu i letos. Pomůže nám spo-
lečnost EKO-KOM, která nám zajistí 
další nádoby na separaci. Vybudujeme 
asi dvě nová místa a některá se změní 
z malého hnízda (nádoby o objemu 
240 litrů) na hnízda velká (nádoby na 
1100 litrů). 

Zde máme srovnání toho, co nám 
třídění odpadů přineslo. V roce 2007 
jsme vyprodukovali 533 tun směsného 
komunálního odpadu. To je ten, který 
končí ve všech běžných popelnicích 
a kontejnerech včetně těch velkokapa-
citních na skládce a mobilních sběrů 
na jaře a na podzim. Oproti tomu 
v roce 2006 bylo toto množství o 40 
tun větší. Tříděný odpad činil v součtu 
roku 2007 množství 44 tun. Rok před 
tím jsme ho dokázali vytřídit 25 tun. 
V přímé řeči čísel to znamená 22,5 tun 
papíru, 5,1 tun plastů, 1,5 tun směs-
ných obalů a 14,6 tun skla. Z toho 
vyplývá, že se množství vytříděných 
složek odpadu zvýšilo téměř o 80 %. 
Skvělé, všechny, kteří k tomu přispěli, 
je třeba ocenit, a ostatní prosím, aby se 
ke skupině „třídičů“ přidali a pomohli 
také oni. Musíme si totiž uvědomit, že 
všechen směsný komunální odpad 
skončil na skládce ve Větrově u Frýd-
lantu, kde se bude pomalu rozkládat 
a ohrožovat životní prostředí.

Teď k tomu méně příjemnému. 
Ministerstvo připravilo novelu zákona 
o odpadech, která má začít platit 
někdy v polovině tohoto roku. Jedná 
se o zvýšení horní hranice poplatku za 
komunální odpad. Je to logické vyús-
tění jednání a dohadování ze strany 
obcí a měst vůči vládě a ministerstvu. 
Do této doby byl strop zákonně nasta-
ven na 500 Kč, u nás v Hejnicích je 
poplatek vybírán ve výši 470 Kč na 
osobu. V novele onoho zákona, se ale 
horní hranice posouvá až na částku 
900 Kč na osobu či rekreační objekt!!! 
To neznamená, že každá obec teď 
zvedne poplatek na onu necelou tisí-
cikorunu. Stále ovšem musí popla-
tek odrážet náklady obce na systém 
shromažďování a odstranění odpadu. 
Jenže třeba v Hejnicích vychází částka 
někde mezi 550 Kč a 600 Kč. To zna-
mená, že obec místo, aby mohla peníze 

využít na investice přímo pro občany, 
musí doplácet na nakládání s odpady. 
A to myslím jen na ty od občanů, 
nejsou v tom započítány odpady 
z košů ve městě, či ze svozu nebezpeč-
ných odpadů, které musí město hradit 
ze svého rozpočtu.

Nevíme ještě, jaký bude postup 
našeho města, ale chtěl bych vám 
nabídnout, jak můžete ovlivnit výši 
svého poplatku. Jde jen o to, hospo-
dárně využívat prostředků a nádob na 
odpady. O sešlapávání PETek a lisování 
papírových krabic tu mluvit nechci, to 
je dostatečně známé. Ale jde mi o to, 
abyste si uvědomili jakým způsobem 
naplňujete vaši popelnici či kontejner 
na zbytkový odpad. Je totiž důležité, 

Vážení spoluobčané, rok 2008 je v plném proudu, takže můžeme 
směle bilancovat rok loňský, rok 2007. A jak jinak než z pohledu 
odpadového hospodářství v Hejnicích a na Ferdinandově.

abyste se rozhodli, zda je vaše nádoba 
využitá maximálně, a pokud ne, 
abyste o tom uvědomili úřad či stře-
disko služeb. Jedná se např. o spoustu 
popelnic, které mají domácnosti, kde 
žijí tři lidé a místo týdenního vývozu by 
jim stačil jeden za 14 dní. Neohlížejte 
se na to, že má soused také týdenní 
a vy přeci nebudete šetřit, ale zkuste 
si položit otázku, zda vám ublíží, když 
nám umožníte vaši popelnici přehlásit. 
Jedná se o každého z vás, kdo může 
přispět svojí troškou k tomu, abychom 
dokázali využít poplatek v nynější výši 
a nemuseli ho zvedat někam k oněm 
horentním sumám kolem tisíce korun.

Popelnice se vyváží v různých 
intervalech, na kterých se můžeme po 
dohodě domluvit. Neváhejte proto kon-
taktovat pracovníka z úřadu či služeb 
zeptat se jej. 

- DEM -
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REKLAMA
Celá strana – A4 600 Kč
Polovina strany – A5 400 Kč
Čtvrtina strany – A6 250 Kč
Jiná, menší plocha 150 Kč

INZERCE
Inzerát do 15 slov 50 Kč
Inzerát do 30 slov 100 Kč

REKLAMA A INZERCE V HEJNICKÉM ZPRAVODAJI

Využijte nabídku k umístění reklamy nebo inzerce 
v Hejnickém zpravodaji. Příznivé ceny zůstaly nezměněny:

Žádosti o zveřejnění 
reklamy nebo inzerce 
přijímá tajemník MěÚ 
osobně nebo prostřed-
nictvím telefonu, faxu 
nebo elektronické pošty.

Tel./fax: 482 322 215
E-mail:

karel.fi nkous@mestohejnice.cz

Hejnická pouť nově

Již minulý rok doznala pouť něko-
lik změn a zdá se, že jste je přijali příz-
nivě. I letos nás některé změny čekají. 
Tou největší je, že se město Hejnice 
rozhodlo podílet pouze na přípravě 
jediné pouti, a to v tradičním termínu 
5. a 6. července. Důvod je ryze prak-
tický – tak malé město jako Hejnice 
si dvě obdobné akce nemůže dovo-
lit. Nejde zdaleka jen o peníze, ale 
spíše o lidi, kteří se přípravou pouti 
zabývají. Jestliže v minulosti si obě 
pouti žily vlastním životem a město 

Milí spoluobčané, 
naším trvalým a dlouhodobým cílem je mimo jiné zvyšovat kvalitu kulturního života v Hejnicích. Jedním z nej-
důležitějších úkolů se stává proměna Hejnické pouti z tržiště s levným textilem v důstojnou kulturní akci.

se staralo pouze o výběr poplatků od 
stánkařů a majitelů kolotočů za pro-
nájem veřejného prostranství, už při 
poslední pouti, kterou jsme se poku-
sili zorganizovat lépe, mělo po oba 
dny od časných ranních hodin do 
pozdního večera plné ruce práce nej-
méně deset lidí – všichni bez nároku 
na honorář. Proto jsme se rozhodli 
zachovat květnové pouti Smíření 
její původní smysl a spíše duchovní 
rozměr, zatímco z té červencové vytvo-
řit událost, na kterou se budou sjíždět 
lidé z širokého okolí. To neznamená, 
že bychom od pouti Smíření dali 
ruce pryč – po dohodě s panem páte-
rem Rabanem se budeme podílet na 
pozvání významných hostů veřejného 
života nejen od nás, ale též ze sou-
sedních zemí, tak abychom pomohli 
naplnit její původní poslání – setká-
vání v přátelské atmosféře a určité 
otupení hran dané snad až přespříliš 
bohatou historií našeho kraje. Kolo-
toče a stánky však v květnu k vidění 
v ulicích města nebudou. Na organi-

zaci červencové pouti se nám poda-
řilo získat určité prostředky z roz-
počtu města, a tak už dnes začínáme 
s její přípravou. Důležitá je změna 
vyhlášky o pronájmu veřejného pro-
stranství a vytvoření řádu pouti, aby 
pravidla pronájmu veřejných prostor 
získala jasnější obrysy a pevná pravi-
dla a nespočívala pouze na zvyklos-
tech z minula. S tím se pojí i písemná 
smlouva s majiteli kolotočů, která 
dává pořadatelům poněkud širší pra-
vomoci, než tomu bylo v minulosti – 
jde například o možnost omezit hlasi-
tost hudby, zkrátit dobu najíždění na 
pouť, ale též opuštění areálu, parko-
vání vozidel na vyhrazených místech, 
přistavení kontejneru na odpad apod. 
Samozřejmostí bude zřízení mobil-
ních WC. Dalším cílem je rozšířit 
stánky s tradiční řemeslnou výrobou 
na úkor stánků s levným spotřebním 
zbožím. Novinkou by měl být i dopro-
vodný kulturní program. Doufáme, 
že i tyto změny rádi přivítáte.

Za kulturní komisi, Kryštof Špidla

Minulý měsíc uplynulo rovných 60 let od doby, ve 
které se většina československého obyvatelstva 
nadšeně vzdala svých demokratických svobod 
a práv za cenu vidiny spravedlivé společnosti, míru 
a výhod naslibovaných komunistickou stranou. 

Zbytek obyvatel, přestože neuvěřil, většinou 
jen mlčky přihlížel. Akční výbory a ozbrojené 
lidové milice měli volné ruce k likvidaci sou-
kromého vlastnictví, lidských práv a svobod. 
Za svou důvěru, souhlas a pasivitu byla pak 
potrestána a odsouzena k nesvobodě celá spo-
lečnost na dlouhých 40 let. 

Ty události se opravdu staly a do historie je 
můžeme zařadit jako druhou dobu temna. Je 
třeba důrazně připomenout, že komunistická 
strana, která před 60. lety vše řídila, je tu stále. 

Politická situace jí pro-
spívá a netají se ambi-
cemi podílet se na vládě. 
Je to stále stejná strana, 
se stejnou ideologií, stále 
s myšlenkou třídního 
boje v programu. Lidské 
je odpouštět, zapomínat 
by však byl trestuhodný 
hazard. Už se to jednou 
stalo, proto nepřipustme 
už nikdy žádný vítězný 
únor!

Karel FinkousNa věčné časy už nikdy 

UŽ NIKDY VÍTĚZNÝ ÚNOR! Městská knihovna Hejnice

BMI
Březen – měsíc internetu

INTERNET pro nezaměstnané,seniory, zdravotně 
postižené, matky s dětmi ZDARMA

INTERNET pro ostatní 10 Kč za půl hodinu

REGISTRCE nových členů ZDARMA

•

•

•
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V zimě lezou horolezci na umělé stěně
Zimní období je pro horolezce více méně nucenou pauzou, zvláště, 
když je zima taková, jako v posledních letech – ledy ve Štolpichu ani 
Oldřichově díky netypickému průběhu zimy nenarostly, běžky už neba-
ví a do teplého jara daleko.

Alternativou je lezení na umělých 
stěnách v tělocvičně. Kontakt s pří-
rodou tu sice chybí, ale zase nikoho 
netrápí rozmary počasí. Vedle lezení 
pro radost z pohybu na naší stěně 
v tělocvičně základní školy pořá-
dáme i soutěže, kdy všichni zájemci 
z řad hejnických i přespolních lezců 
mají možnost změřit své síly s fanta-
zií stavitelů cest. Nejinak tomu bylo 
i letošní zimu. Prvním počinkem byly 
Silvestrovské závody v tradičním 
termínu 29. prosince. Závody s nej-
delší historií, která se začala psát již 
roku 1990, přilákaly celkem šede-
sát závodníků, kteří se vešli do čtyř 
kategorií. Na mírně převislý profi l se 
stropem a tradičním trámem, zdejší 
specialitou, byli jako první vypuštěni 

chlapci do 15 let. S přehledem zvítě-
zil domácí Honza Kašpar před oddí-
lovým kolegou Honzou Janouškem. 
Stejnou trať poté lezli i dívky, zde 
jsme ale želízka v ohni neměli. 

Na ženy, z hlediska diváka nej-
zajímavější kategorii, čekala cesta 
s technickým začátkem v plastových 
strukturách, závěr byl ale opět spíše 
silovou záležitostí v hadovitých pro-
fi lech. Jako loni se prosadila Eliška 
Karešová (Elmada), převisy jí nedě-
laly problémy a dolezla několik chytů 
před závěr. 

Kvalifi kace pro 29 mužů byla 
silově i technicky dost náročná, 
řešení našel za bouřlivého potlesku 
diváků pouze jeden závodník, ostatní 
se zapletli mezi plastovými rampou-

chy. Podle výkonů postoupilo 
do fi nále celkem 14 lezců. Zde 
to tahalo za ruce hned od prv-
ních kroků, trochu to protřídil 
první trám, ale řešení se hle-
dalo až v posledních chytech 
před topem. O pomyslné centi-
metry své soupeře přelezl Petr 
Havrda (Lomnice n. Popelkou), 
loňské druhé místo zopakoval 
Dalibor Muráň (HO Hejnice). 
Kromě již zažitého kostýmo-
vého defi lé libereckých Koček 
se o pohodu závodníků i diváků 
staral dobře zásobený bufet.

Další závody byly už výhradně 
mládežnickou záležitostí: první kolo 
série českého poháru TendonCup 
2008 proběhlo v sobotu 9. února. 
Čtyři věkové kategorie a celkem 
102 závodníků – to byl stručný 
pohled do startovní listiny. 

Kvalifi kace to pěkně roztřídily, 
a tak dále postupovali jen ti opravdu 
nejlepší. Finálové cesty důkladně 
prověřily vytrvalostní sílu všech, 
co se sem dostali. A tak ani nebyla 
nutná další kola, o konečném pořadí 
se rozhodlo zde. Potěšitelné je vítěz-
ství J. Kašpara v nejstarší chlapecké 
kategorii a 5. místo Šimona Němce 
mezi nejmladšími.

Protože sportovní lezení na umělé 
stěně není sport úplně běžný (lezec-
kých stěn je v kraji jen několik), roz-
hodli jsme se jej přiblížit širokému 
okruhu mládeže v rámci krajských 
přeborů v lezení určených pro žáky 
všech typů škol. Ve středu 13. února 
jsme přivítali na padesát dětí ze ZŠ, 
o den později pak ještě vyšší počet 
středoškoláků. Přes počáteční obavy 
a strach z neznámého jsme viděli 
řadu bojovných výkonů, i když zku-
šenost se nakonec přeci jen prosa-
dila a k naší radosti se na stupně 
nejvyšší dostali a ve svých katego-
riích zvítězili hejničtí odchovanci 

– Honza Janoušek a Lukáš Tesař. 
A pokud jsme u těch, co po překližce 
lezli poprvé, vyvolali trochu zájmu 
o tenhle sport, pak tyto akce určitě 
splnily svůj cíl.

- J.K -

CiS SYSTEMS s. r. o.
Výrobce kabelové konfekce pro státy EU
přijme pracovníka na pozici

MZDOVÁ/Ý ÚČETNÍ

Požadavky:
znalost práce na PC – Microsoft Offi ce
vzdělání, praxe v oboru mzdové účetnictví
bydliště: Nové Město p. S., Frýdlant v Č. a okolí
základní znalost Nj výhodou 
zájem učit se či zdokonalovat znalost Nj.

•
•
•
•
•

Nabízíme:
zaměstnání ve stabilní a rozvíjející 
se fi rmě
možnost profesního růstu
odpovídající platové ohodnocení
práci v příjemném prostředí

•

•
•
•

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám strukturovaný životopis v Čj a Nj, a vysvědčení 
na adresu: CiS SYSTEMS s.r.o., V. Zdráhalová, Zámecká 626, 463 65 Nové Město p/S, nebo
na e-mail: v.zdrahalova@cis-systems.cz, Tel.: 482 465 590

Placená inzerce
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Běžecký areál ve Vesci 

Bylo to velmi špatné rozhod-
nutí začít odvážet sníh ze zákonem 
chráněného území v Jizerkách bez 
předchozího projednání s kompe-
tentními orgány stejně tak, jako 
bylo hloupé začít brát sníh z míst 
Jizerské běžecké magistrály. Ten 
počin musel zákonitě rozbouřit 
milovníky hor a především běžkaře, 
zasloužil si okamžité veřejné odsou-
zení a usměrnění do patřičných mezí. 
Byl jsem jedním z prvních, kdo se 
k vydanému protestu na internetu 
připojil, ale s davovou hysterií, která 
následovala a před konáním závodů 
světového poháru dosáhla nevída-
ného mediálního rozměru, už roz-
hodně souhlasit nemohu. Kde byli 
všichni ti odborníci po celou tu dobu 

Běžecký areál ve Vesci v nadmořské výšce 450 m bude mít problémy se sněhem,  tuto všeobecně 
známou věc objevili rádoby odborníci a odpůrci areálu až nyní!

Sněhové dělo ve Vesci Zde se bral sníh na Jizerce

od schválení výstavby běžeckého 
areálu ve Vesci, proč své protesty 
razantně nezveřejnili dříve v libe-
recké části Mladé fronty DNES. 

To, že v nadmořské výšce 
450 m bývá jen výjimečně sníh je 
stará známá věc. Protestovat ve 
chvíli, když je areál za stovky milionů 
dokončen, mi připadá velmi laciné, ne-
li téměř hloupé, stejně tak, jako spo-
jovat navážení sněhu k uspořádání 
závodů světového poháru s hrabi-
vostí a bezohledností vrcholící odebí-
ráním přídavků na děti a zvyšováním 
daně z přidané hodnoty, s problémy 
města Frýdlantu nebo s nedostatkem 
peněz na zimní údržbu Soušské sil-
nice. Přímo příkladnou ukázkou úče-
lového zviditelnění pak byl otevřený 

dopis občanského sdružení Frýd-
lantsko představitelům Mezinárodní 
lyžařské federace. Ještě, že se nako-
nec ty závody mohly v rámci daných 
podmínek konat. Zloba, nespokoje-
nost na nepravém místě a účelové 
fráze ničemu a nikomu nepomohou! 
Věřím, že nebudu sám, kdo uvěří, že 
podobné pochybení se sněhem se už 
nebude nikdy opakovat a natruc všem 
odpůrcům se nakonec i celé mistrov-
ství světa v Liberci příští rok vydaří. 
A ještě jedna maličkost. Lyžařský 
areál do Vesce dotlačili svými pro-
testy a zápornými stanovisky přede-
vším „ochránci přírody“. Lyžaři ho 
chtěli mít v Bedřichově!  

Karel Finkous, 
sportovec a milovník hor

 Pár vět pro příznivce hejnického fotbalu

Nejinak je tomu i u nás v Hejnicích. 
Zimní přestávka je pryč, každý, kdo 
na podzim říkal, jen aby už byl pro-
boha konec a my si od toho kolotoče 
utkání odpočinuli, se po měsíci bez 
fotbalu cítil jako ryba bez vody. Ale 
to vše je už zapomenuto, vždyť první 
mistrovská utkání jsou v dohledu.

Fotbalisté Hejnic do nich vstoupí 
jako ostatně vždy ve všech soutěžních 
kategoriích. Na trávnících se začnou 
objevovat vycházející hvězdičky těch 
nejmladších – elévů. I když jsou to 
děti, které se většinou prvním fot-
balovým krůčkům právě učí, o to 

Tak jako každoročně s nástupem prvních jarních dnů se příznivci tohoto národního sportu začí-
nají připravovat na jarní část soutěžních bojů.

větší emoce jejich utkání provázejí. 
Radost z vítězství je zde opravdu nelí-
čená a naopak slzičky po prohraném 
utkání této věkové skupiny k tomu 
také patří. Popřejme jim proto, aby byl 
pro ně fotbal hlavně dobrou zábavou 
bez ohledu na dosažené výsledky. 

V další mládežnické kategorii, 
v žácích, je situace už podstatně dra-
matičtější. Oba celky, mladší i starší 
žáci, hrají v současnosti na naše 
poměry kvalitní soutěž, oba jsou 
účastníky krajského přeboru žáků. 
Starší žáci fi gurují po podzimní části 
na šestém místě se ziskem 26 bodů 

a mají dobrou výchozí pozici pro jarní 
boje. V této věkové kategorii je pro ně 
reálné se pohybovat v klidné polovině 
tabulky. Mladší žáci ve stejné soutěži 
jsou bohužel na posledním čtrnáctém 
místě se ziskem 3 bodů. Pro tyto naše 
naděje bude odměnou každý dobrý 
výsledek jak na domácím, tak i na 
soupeřově hřišti. Věříme, že jarní část 
je zastihne v lepší fotbalové pohodě 
než ta předešlá, a že dojde u tohoto 
družstva k částečnému zlepšení jeho 

Pokračování na straně 16
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Nakonec se v ono sobotní ráno 
při prezentaci dostavilo devět týmů. 
Škoda jen, že se nepodařilo získat 
ještě větší množství hráčů, kteří by 
se ucházeli o vítězství. Pokusili jsme 
se nabídnout účast lidem z celého 
frýdlantského výběžku, a proto jsme 
turnaj propagovali v celém regionu. 
Sešla se družstva skutečně ze širo-
kého okolí – z Raspenavy, Frýdlantu, 
Hejnic, Liberce, ale opět také z Nym-
burska, Mladé Boleslavi a Sadské. 

Po rozlosování a vyjasnění pra-
videl začaly líté boje v jednotlivých 
skupinách o co nejlepší umístění. 
Zvolili jsme delší hrací dobu, což 
v průběhu turnaje dělalo postupně 

problémy týmům, jež neměly nikoho 
na střídání. I tak ale byla k vidění 
úžasná utkání, kdy se každý chtěl 
předvést v tom nejlepším světle 
a lesk poháru pro vítěze dodával 
každému nějakou tu špetku bojov-
nosti navíc. 

Vše vyústilo v závěrečná utkání 
play-off, která se stala vražedná 
pro minulého vítěze, tým Vidláků. 
Takže po závěrečném hvizdu jsme 
mohli připravit diplomy, ceny a začít 
vyhlašovat výsledky. 

1. místo – REAL Pilich Vivatus
2. místo – Hasiči Raspenava
3. místo – Zvěř Sadská

Je zajímavé, že týmy z druhého 
a třetího místa obhájily svá umís-
tění z minula. Nebylo překvapivé 
vítězství týmu z Mladoboleslavska, 
jelikož za něj hráli hráči, kteří mají 
veliké zkušenosti se systémem tři 
hráči v poli a brankář.

Jen co byly předány ceny, vítězné 
šampaňské vypito, uděláno pár 
fotek vítězů a už jsme si říkali 
nějaké nápady na příští ročník. Rádi 
bychom uvítali větší účast místních 
celků a jedinců. Nechceme tu pořá-
dat jen turnaj, který bude mít velké 
renomé, ale nebudou se ho účastnit 
místní lidé. To chceme změnit. Není 
třeba se čehokoliv bát, v systému, 
kterým se hraje, není jasných favo-
ritů ani outsiderů. Jsou jen dva 
týmy, které se utkají o potřebné body. 
Proto doufáme, že až se opět v pro-
sinci sejdeme, uvidíme mezi hráči 

spoustu místních 
a známých tváří.

A na závěr bych 
vás rád pozval jako 
diváky na mistrov-
ský turnaj, který 
pořádá místní tým 
hrající Libereckou 
ligu. Bude se konat 
v neděli 6. dubna 
po celý den v raspe-
navské sportovní 
hale. Přijďte pod-
poř it náš tým 
složený z výběru 
Frýdlantska.

Jaroslav Demčák

Vánoční fl orbal
V předvánočním čase jsme uspořádali v místní tělocvičně turnaj 
ve fl orbale pro širokou veřejnost. Šlo již o druhý ročník, kterým jsme
se chtěli zapojit do zdejších vánočních sportovních akcí. Rozhodli 
jsme se pořídit putovní pohár, který bude pamětníkem dalších ročníků.

Pár vět pro příznivce 
hejnického fotbalu

postavení v tabulce. Poslední mládež-
nická kategorie, dorost, nám všem 
příznivcům fotbalu v Hejnicích dělá 
v tomto ročníku jen radost. Podzimní 
část bojů v 1A třídě kraje zakončili 
na skvělém prvním místě s násko-
kem 5 bodů před druhou Mimoní. 
V případě, že se jim jarní část sou-
těže vydaří stejně jako ta podzimní, 
postup do krajského přeboru by jim 

neměl uniknout. 
V soutěžích 

dospělých mají 
Hejnice zastou-
pení ve dvou sou-
těžích. A- mužstvo 
je účastníkem 
krajského přeboru 
a po podzimní 
části se drží na 

7. místě tabulky se ziskem 18 bodů. 
Tímto výsledkem se však nemůžeme 
dát v žádném případě ukolébat. Při 
současné vyrovnanosti všech družs-
tev hrajících krajský přebor bude boj 
o záchranu v této soutěži ještě velmi 
napínavý a jeho výsledek se nedá 
vůbec odhadnout. B-mužstvo dospě-
lých je účastníkem nejnižší soutěže, 
III. třídy Sever. Sice obsadilo po pod-
zimní části dobré 3. místo, pouhé dva 
body za vedoucím celkem soutěže, 
ale o nějakém výrazném úspěchu se 
z pohledu našich dlouholetých tradic 
mluvit nedá. Věřme, že i do B-mužstva 
se vrátí fotbalová kvalita, která mu 
zaručí postup z pralesní ligy alespoň 
na úroveň okresních soutěží.

Na závěr mi dovolte, abych 
z tohoto místa pozdravil i našeho 
dlouholetého člena a svého osobního 
přítele Milana Pecháčka, který vážně 
onemocněl, a proto tyto dnešní řádky 
o hejnickém fotbale píši vlastně já. 
Všem nám chybí jeho neotřelý smysl 
pro humor, kterým se často prezen-
toval ve zpravodaji. Za všechny členy 
oddílu i za sebe mu přeji co nejrych-
lejší uzdravení a zároveň zvu všechny 
příznivce hejnického fotbalu k náv-
štěvě prvních mistrovských utkání 
našich mužstev.

J. H.
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