
lantské nemocnici. Důvodem, proč 
bude porodnice od 1. 7. 2008 uza-
vřena, je nedostatek pediatrů v této 
nemocnici. To bude znamenat to, že 
veškeré porody budou přesunuty do 
nemocnice v Liberci. Na setkání sta-
rostů s managementem frýdlantské 
nemocnice byl tento krok ze strany 
starostů a zastupitelů sice ostře kri-
tizován a bylo vysloveno mnoho ne-
souhlasných stanovisek, ale bohužel 
už ve fázi, kdy bylo o uzavření to-
hoto oddělení definitivně rozhodnu-
to. Z mého pohledu se jedná jedno-
značně o selhání managementu této 
nemocnice, neboť nedokázal za celý 
rok zajistit dostatečný počet pediat-
rů. Jedná se totiž o uzavření odděle-
ní, jež bylo bezesporu chloubou této 
nemocnice, a které si na nedostatek 
maminek vyhledávajících jeho služ-
by rozhodně stěžovat nemohlo. Že se 
jedná o krok v podstatě nevratný je 
každému jasné. Osobně nevěřím, že 
bude tato nemocnice dále investovat 
finanční prostředky do modernizace 
například porodního sálu, jenž bude 
fungovat pouze v případě překotných 
porodů, kdy nebude možné dopravit 
nastávající maminku do nemocni-
ce v Liberci. Další otázku, kterou si 
v souvislosti s tímto uzavřením frýd-
lantské porodnice musím bohužel 
položit je to, které další oddělení této 
nemocnice může potkat stejný nebo 
podobný osud. Chci věřit, že na dlou-
hou dobu už naštěstí žádné.

Jiří Horák, starosta města
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Prioritní stavbou, která v součas-
nosti probíhá, je přestavba bývalé-
ho objektu mototechny na patnáct 
bytových jednotek. Akce byla zahá-
jena v listopadu loňského roku jako 
II. etapa rekonstrukce této budovy 
s plánovaným termínem dokonče-
ní v prosinci roku 2008. Díky úsilí 
všech zainteresovaných se zatím zdá, 
že tento termín bude zkrácen přibliž-
ně o dva měsíce. 

Další významnou investiční akcí 
bude výměna oken a balkónových 
dveří na starém sídlišti. Na tuto akci 
bylo vypsáno výběrové řízení, které 
o vítězi na realizaci této zakázky roz-
hodne v červnu letošního roku. Před-
pokládaný termín realizace stavby je 
naplánován na letní měsíce s dokon-
čením do 30. 9. 2008. Dojde k výmě-
ně nejen všech oken a balkónových 
dveří na starém sídlišti u panelových 
domů v majetku města, ale i k vyzdě-
ní parapetních zdí balkónových stěn.

Město bylo také vcelku úspěšné 
při podávání žádostí o poskytnutí 
dotací z prostředků Libereckého kra-
je. Byla nám přidělena účelová dotace 
ve výši 500 000 Kč, kterou využijeme 
k vybudování nového bezdrátového 
rozhlasu s digitálním kódováním. 
Akce byla zahájena v květnu letošní-
ho roku a dokončena má být v srp-
nu. Předpokládáme však, že i v tom-
to případě dojde ke zkrácení tohoto 
termínu ze strany dodavatelské firmy 
a nový rozhlas začne pracovat dřív.

Další dotace, kterou město obdr-
želo, je z fondu PO Libereckého kraje 
a je určena na nákup nového vozidla 
Land Rover Defender, které nahradí 

dožilou hasičskou Avii. Celková výše 
investice je odhadnuta na více než 
1 100 000 Kč a dotace dosahuje část-
ky 690 000 Kč. 

Ale v našem městě nebudou pro-
bíhat pouze investiční akce. Připra-
vujeme se také na tradiční červenco-
vou pouť. Po loňských zkušenostech, 
kdy došlo k vytěsnění vietnamských 
trhovců z centra dění, se letos bude-
me snažit o další posun v kvalitě 
této významné kulturní událos-
ti. Díky uvolněným finančním pro-
středkům ze strany města a spon-
zorským darům oslovených firem se 
pokusíme obohatit tuto pouť o další 
kulturní akce jak pro děti, tak pro 
dospělé. Návštěvníci se tedy mohou 
těšit na krátké divadelní představení, 
vystoupení několika hudebních kapel 
nebo na speciální promítání našeho 
kina. Více podrobností o letošní pouti 
najdete jistě i v dalších článcích toho-
to zpravodaje.

Smutné však stále je to, že náv-
štěvníci pouti budou stále procházet 
kolem ruiny bývalého hotelu Perun. 
V říjnu loňského roku se už zdálo, že 
tato chátrající budova našla nové-
ho majitele, který bude mít zájem 
na její rekonstrukci. V dražbě tuto 
nemovitost získala společnost Bailiff 
s.r.o. z Prahy. Naše počáteční nad-
šení však bylo vystřídáno velkým 
zklamáním z jednání této společnos-
ti. Vydraženou nemovitost totiž ani 
v náhradním termínu nezaplatila 
a raději nechala propadnout dražeb-
ní jistinu ve výši 100 000 Kč. Další 
dražba této budovy se koná v Praze 
5. 6. 2008 a město bude opět přítom-
no. Doufejme, že tentokrát bývalý 
hotel Perun najde opravdu dobrého 
majitele, který bude mít jasnou před-
stavu o tom, jak jej dále využije. 

Dovolte mi, abych na závěr ještě 
vyjádřil svůj názor na věc, která se 
ve své podstatě podle mého soudu 
projeví negativně na životě obyvatel 
celého frýdlantského výběžku. Tou 
věcí je uzavření porodnice ve frýd-

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i v tomto čísle zpravodaje vás chci 
nejprve podrobněji informovat o pro-
bíhajících investičních akcích města.
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K VĚCI – OČIMA REDAKTORA ZPRAVODAJE
REfORMA, úsTAVní sOuD, POPlATKy A OČEKáVání

Nad rozhodnutí ústavního soudu 
není a musí se plně respektovat. Přes 
všechen respekt se nikomu nezaka-
zuje to rozhodnutí okomentovat. A to 
byl také jeden z důvodů, proč mě to 
vůbec napadlo. Ta myšlenka se přímo 
nabízela a vycházela z praktik a také 
z již zcela obvyklého postupu užíva-
ného v našem zákonodárném sboru. 

„Prohráli jsme hlasování a přijatý 
zákon se nám nelíbí, podáme stížnost 
k ústavnímu soudu“. Je to jednodu-
ché a jednoduché věci bývají geniální. 
Proč tedy neudělat jinou jednodu-
chou a zásadní změnu. Zákony ať 
navrhuje jen vláda a schvalovat by 
je mohl rovnou jen ústavní soud. 
Nikdo by už pak nemohl protesto-
vat a bylo by zaručeno, že všechno 
je v naprostém pořádku. Parlament 
by se stal definitivně nepotřebným 
a mohl by být na návrh opozice, za 
podpory rebelantů z koalice, zrušen. 
Změna by přinesla tolik potřebné 
finance pro důchodce a také by 
možná zbylo na pokleslé reálné mzdy 
učitelů. Nepřehlédnutelnou by se 
stala skutečnost, že 280 odborníků, 
poslanců a senátorů, včetně jejich 
schopných asistentů, by mohlo posí-
lit manažerské sféry mnoha firem 
a institucí. Vzrostla by ekonomika, 
ustaly by nekonečné hádky a spory 
a média by se mohla věnovat i pozi-
tivním událostem. Humorná před-
stava, která je však jen zdáním. Až 
příliš často se mnohé její vymyšlené 
a nadsazené akty přibližují skuteč-
nosti. Reforma veřejných financí, 
především její reforma zdravotnictví 

a zavedené regulační poplatky, ale  
nadsázkou není. 

Myslím, že není třeba pochybovat 
o tom, že je-li něco úplně zadarmo, 
téměř nikdo si toho neváží, nešetří 
se a plýtvá a nebyli bychom v Česku, 
aby se taková věc i nezneužívala. 
Druhou nezpochybnitelnou věcí je, 
že peníze jsou vždy až na prvním 
místě a jakmile se objeví nové pla-
cení, nastane vždy v populaci velký 
odpor. Všechno je tedy normální, ve 
zdravotnictví byly zavedeny regulační 
poplatky a obyvatelstvo protestuje 
a nadává. Velká většina se přidává 
jen ze zvyku, přestože vlastně nemá 
proč nadávat. V konečném důsledku 
si pak mnozí z té většiny začnou více 
svého zdraví vážit, nenechají všechno 
jen na doktorech, přijdou na to, že 
mají i jiné možnosti, jak své zdraví 
upevnit a v tu chvíli bude úplně jedno, 
jestli jim jde opravdu o zdraví nebo 
jen o peníze. Důležitý bude výsledek 
a peníze v tomto případě asi dokáží 
zázraky. Jsou tu však i jiná hlediska 
a rád chci zopakovat slova jednoho 
invalidy, který ve svém článku v novi-
nách prohlásil, že vítá a rád zaplatí 
u lékaře poplatek, který ho zbavil 
dvouhodinového, zničujícího čekání 
v lékařské čekárně. Teď nečeká déle 
než patnáct minut a dodal, že žádný 
polistopadový ministr neudělal pro 
zdravotnictví víc, než pan ministr 
Julínek. Uznává-li to nemocný, proč 
by se neměli přidat i ti zdraví. Než se 
tak stane a než dojde k úplné změně 
návyků z dob socialismu, bude vět-
šina ještě dlouho nadávat. Pravdu, 

Tak nám ústavní soud zrušil část zdravotnické reformy. nemocní s diagnózou chronické lenosti a s alergií 
na práci se budou moci znovu alespoň tři dny flákat, vychytralci si čas od času prodlouží víkend a zcela 
jistě se najdou i firmy, které když zrovna nebudou mít pro své lidi práci, přikážou jim jít marodit.

vycházející z upraveného verše známé 
písničky: „Prachy, prachy, ale zdraví 
si za ně nekoupíš“, tím s určitostí 
nezmění.

Protože jsem až na pár maličkostí 
všeobecně přesvědčený optimista, 
věřím, že peníze z poplatků časem 
přinesou i technické a materiální 
vylepšení zdravotnických zařízení. 
Jsem přesvědčen, že částečný pokrok 
se brzy dostaví i k nám. Pro začá-
tek by mohlo stačit třeba jen několik 
kvalitních rohožek, na kterých by 
spolu se špínou z bot zároveň skon-
čilo i přezouvání, známý to zvyk pro-
vázející po léta vstup z čekárny do 
lékařských ordinací. Nevidím důvody 
bránit reformám. Socialismus by 
měl být vytěsněn i ze zdravotnictví. 
Nechceme snad žít s heslem: „Po nás 
potopa“. Vím, že ani z té velké nadá-
vající většiny by nakonec všichni 
nechtěli návrat toho tak spravedli-
vého řádu.

K. Finkous 
vedoucí redakce HZ

JAK JsEM sI hRál nA šERIfA

Kvůli letošním májovým svát-
kům a nabitému dubnu byl domlu-
ven termín až na 17. května. To pro 
mnohé občany byl termín špatný, 
pozdní a svoji půdu či sklep chtěli 
vyčistit, jakmile slezl sníh, proto se 
už dříve objevovaly po městě různé 
kupičky a skládečky nepořádku. 

Po katastrofálním loňském jarním 
svozu jsme museli přistoupit na jiná 
pravidla hry a zvolili jsme systém, 
který se snaží eliminovat následky 
nájezdů rabovačů a dětských pozná-
vacích zájezdů. Proto v pátek před 
dnem „D“ se na Službách zavelí 
a celoroční ranní směna se změní na 

odpolední. Na každé stanoviště se 
určí jedinec, který sleduje, monito-
ruje, počítá, uklízí, kontroluje, vyhání, 
brání a hlavně riskuje svoje zdraví. 
Je to prostě takový správce mobilní 
skládky. Pro snadný průběh akce 
a proto, že je tu stále málo zaměst-
nanců, které navíc i v tu nejnevhod-

Bylo nebylo jedno jaro, ale spíše bylo, jinak bych se tu o tom nezmiňoval. A na toto roční období, 
které někdo označuje jako nejkrásnější, připadal každoroční svoz nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu. Tím pádem pro mě zase jaro není nejkrásnějším obdobím, neboť trnu hrůzou, co si na nás 
naši obyvatelé připraví. 
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nější dobu skolí nějaká ta nemoc či 
úraz, tak se i já hlásím mezi tyto hej-
nické odpadové šerify.

Abych to neměl daleko domů 
a pro znalost místních poměrů, bylo 
mi protekčně přiděleno místo na 
obratišti autobusu na Ferdinandově. 
Vybaven instrukcemi, co se může 
a co nemůže, kam mám lidi posí-
lat a co mám vlastním tělem bránit, 
jsem zašel domů, nasadil nenápadný 
oblek pracujícího jedince – montérky 
a sbalil mobil s číslem naší policie, 
v horším případě první pomoci, jal 
jsem se jít vlastním tělem chránit 
pořádek okolo sběrného místa. Když 
jsem ještě přemýšlel, jak bych mohl 
vypadat důvěryhodněji na domlou-
vání občanům co můžou a co nesmí, 
tak jelikož jsem svalovou muskula-
turu nechal doma v šatníku, vzal 
s sebou našeho psa. Jistě by se mohli 
budoucí problémoví jedinci zaleknout 
jeho ostrého pohledu a velkých zubů. 
Jak jsem se ale mýlil, po příchodu na 
stanoviště spíše naši Kelly zajímaly 
okolní pachy a v nestřežené chvilce 
usnula. 

Vše šlo jako po másle, spoluobčané 
odpad dováželi, odkládali, někteří 
byli v zájmu pořádku posláni na 
místní skládku a nic neobvyklého se 
nestalo. Jen občas jsem nestačil zírat, 
co si někteří lidé vybaví pod pojmem 
nebezpečný či velkoobjemový odpad. 
Třeba rozebraná králíkárna, kolečko 
stavební suti (3 x během dvou dnů) 
či jiné poklady opravdu pro tento typ 
svozu nejsou žádoucí. 

Vždy, když kolem projel měst-
ský traktor, tak jsme tento odpad 
naložili a nehrozilo tak, že bychom 
museli uzavřít Ferdinandov z důvodu 
zaskládání příjezdové komunikace 
odpadem. Odpoledne ubíhalo, blížil 
se večer a začaly se vyskytovat zají-
mavé úkazy. Nebýt po dešti, myslel 
bych, že mě postihuje fata morgána. 
Že lidé své poklady na mé místo svá-
želi jsem chápal a bylo to v pořádku, 
ale že se objeví jedinci, kteří je naloží 
a odvezou jsem netušil. Nastala totiž 
situace, kterou jsme před tím neznali. 
Část tmavší minority totiž dříve rabo-
vala na místě – rozkopáním televize 
či vybrakováním lednice získávala 
měď, kterou jistě velice rychle dopra-
vila do sběrny a přispěla tak k recyk-
laci barevných kovů. Že tímto činem 
vlastně z nebezpečného odpadu udě-
lala ještě nebezpečnější asi netušila, 
či tušit nechtěla. Takže až zase bude 
někdo říkat, že se ozónová díra zvět-
šila, vzpomeňte si na to, že to je také 
vina této skupiny, která v pohodě 
vypouští do ovzduší freón z desítek či 
spíše stovek lednic ročně.

No a co s tím? Postřehl jsem 
změnu taktiky, jsou učenliví chlapci 
jedni. My změnili organizaci, oni rea-

govali pohotově. Už to nerozmlátí na 
místě, ale naloží a odvezou, v sou-
kromí rozeberou a na jiné stanoviště 
vrátí. Jenom upozorňuji, že už to pak 
není nebezpečný odpad, který svo-
zová firma odebírá zadarmo, ale jen 
normální odpad, za který musí město, 
potažmo my všichni zaplatit. Takže 
co chvíli tam začala zastavovat auta 
s rómskou posádkou, která se sna-
žila pohotově přemístit ze skládky do 
auta tu lednici, tu televizi, tu sporák. 
Podle informací místního četnictva to 
byl nějaký raspenavský klan, který 
takto „obhospodařuje“ celé Frýdlant-
sko.

Na začátku stačilo jen svoji pří-
tomností v blízkosti tyto nájezdy 
eliminovat. Jenže nastával večer, 
kroužících „recyklačních“ automo-
bilů přibývalo a jejich osádky byly 
stále více neodbytné, vlezlé, drzé 
a podlé. Byl jsem tedy nucen vzbu-
dit psa a místo sezení na pohodlné 
lavičce jsem vyměnil za posez na 
staré televizi uprostřed harampádí. 
Jaké bylo mé nadšení, když pak 
přijeli chlapi a veškerý odpad opět 
odvezli na skládku a Služby. S poci-
tem, že jsem to uhlídal a vyzrál 
nad nenechavci, jsem začal realizo-
vat přemístění domů. Nastala totiž 
mimořádně prekérní situace. Man-
želka se rozhodla, že pojede navštívit 
svoji rodinu za kopcem, aby nemu-
sela vidět, jak se celý víkend hrabu 
v odpadcích. Jenže přes Smědavu 
nerada jezdí za tmy sama, tak mi 
odebrala mého čtyřnohého společ-
níka. Jen smutně jsem mával mize-
jícímu autu v zatáčce s obavou, jak 
nyní budu bránit své stanoviště. 
Těsně před odchodem domů se stalo 
nejhorší, spořivý občan přivezl tři 
televize, mrazák, sporák a vysavač. 
Pochopil asi, že konečně po deseti 
letech poctivého uložení na půdě 
nebude tyto věci potřebovat. 

Rozhodnul jsem proto, že musím 
tyto poklady uchránit, aby až do 
rána vydržely kompletní. Setmělo se, 
a tak po příchodu domů jsem zvolil 
pozorovací stanoviště s krásným 
výhledem na obratiště. Ani jsem se 
nestačil pořádně usadit a už tam 
byli. Byli menší a jen s kárkou, ale 
i tak bylo jasné, co chtějí. Vyrazil 
jsem z domu, přes rosou zkrope-
nou louku se doklopýtal na doslech 
a řádným hlasem je vykázal. Bylo mi 
odseknuto, že televize sbírají, neboť 
mají doma sbírku už šedesáti kusů. 
Nevěřil jsem. Taky určitě nevěříte, 
když vám řeknu, že to byly ty dvě 
malé děti, které momentálně obývají 
rozestavěnou „haciendu“ typu „Co 
zahrada dala“ na cestě za Službami. 
Došel jsem zpět, sotva jsme převlékl 
rosou zmáčené ponožky, mohl jsem 
vyrazit znovu, to už jsem je spíše 
řevem upozornil, že tam nic nedali, 
tak ať nic neberou. Po návratu mě 

tento výlet čekal ještě třikrát. Až 
potom jsem pochopil, že neuspěji. 
Konstatoval jsem jen, že neuhlídám 
a rezignovaně jsem kolem jedenácté 
hodiny večerní pozoroval, jak se to 
na skládce hbitě pohybuje. Bylo ale 
vskutku zajímavé pozorovat, kolik 
tmavých postav využilo, ba přímo 
čekalo až padne tma a začalo tam 
na kolečkách, vozících či v ruce pře-
misťovat své trošky na skládku. Inu 
anonymita je věc pěkná, zvlášť když 
někdo nemá čisté svědomí. Největší 
problém měli pak asi ne s tím, jestli 
je tam někdo poznal, ale aby oni 
někoho poznali a mohli vyprávět, kdo 
že tam ten „bordel“ dal. 

Ráno naprosto otráven jsem vyra-
zil na domluvený sraz před svozem. 
Situace byla drastická, tři televize 
byly povaleny a zbaveny vnitřností, 
sporák a mrazák pryč. Jen kupka 
směsného odpadu se změnila spíše 
na kupu či malou horu.

S pocitem zmaru jsem se v duchu 
omluvil všem „černým šerifům“ za to, 
že jsem si myslel, že jejich práce je 
pohodové hlídání areálu hypermar-
ketu. A už se těším na další souboj 
s větrnými mlýny alias nájezdnými 
barbary.

-DEM-

Informace MěÚ
PLACENÍ POPLATKŮ 

V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU
(za odpad, ze psů, 

z pronájmu pozemků)

Městský úřad v Hejnicích při-
pomíná, že v první polovině roku 
vypršel termín zaplacení základ-
ních místních poplatků vybíra-
ných městem na základě platných 
vyhlášek a termín úhrady nájem-
ného za pronajaté pozemky. Popla-
tek za odvoz odpadů v prvním 
pololetí roku byl splatný do konce 
března stejně jako poplatek ze psů. 
Úhrada nájemného za pronájem 
pozemků je ve smlouvách určena 
vždy do konce března za daný  
kalendářní rok.

Městský úřad připomíná 
všem plátcům, kterým se stala ta 
věc, že zapomněli některý z výše 
uvedených poplatků v termínu 
zaplatit, aby si svou povinnost 
splnili do konce měsíce června. 
Výše poplatků zůstala pro rok 
2008 nezměněna.

-taj -

Pokračování článku ze strany 2
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–  projednalo a zamítlo záměr společnosti FOBOS , kte-
rá se týkala výstavby malé vodní elektrárny ve Fer-
dinandově

–  zamítlo zpracování energetického auditu objektu Zá-
kladní školy v Hejnicích v době, kdy je zpracována 
studie rekonstrukce objektu

–  vydalo vyhlášku č. 1/2008, kterou se mění výška 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

–  projednalo a schválilo uvolnění finančních prostřed-
ků z rezervního fondu Základní školy a Mateřské 
školy Hejnice v celkové výši 350 000 Kč. Prostředky 
budou použité k vybavení sborovny 1. stupně nábyt-
kem, tapetování chodeb budovy Chanos, na výškově 
stavitelné lavice a židle do dvou tříd a na vymalování 
prostor 1. a 2. stupně školy

–  schválilo účast města na dražebním jednání k objek-
tu bývalého hotelu Perun, konaného dne 5. 6. 2008 
a schválilo vydražení uvedené nemovitosti Městem 
Hejnice za stanovenou cenu nejnižšího podání ve 
výši 750 000 Kč

Z jednání městské rady

–  schválila uvolnění částky 10 000 Kč na zajištění vydání 
informační publikace k propagaci Frýdlantska

–  projednala a schválila návrh starosty na zajištění peri-
odických prohlídek mostních objektů v majetku města 
Hejnice a  za tímto účelem schválila částku 15 000 Kč

–  projednala a opakovaně zamítla žádost manželů Anto-
nových týkající se pronájmu jejich bytu třetí osobě

–  schválila žádost společnosti S§D, týkající se použití 
znaku města ve velké turistické encyklopedii Liberec-
kého kraje

–  schválila příspěvek ve výši 11 000 Kč určený na zkva-
litnění příjmu TV NOVA v DPS

–  odmítla stížnost p. Marty Korandové týkající se domně-
lého zápachu z chemikálií v jejím bytě

–  schválila opatření na základě doporučení kulturní 
komise, které stanovuje, že stánkový prodej a pou-
ťové atrakce budou umožněny jen při červencové  
městské pouti

–  schválila projektovou dokumentaci novostavby Bike-
parku v Hejnicích

–  schválila žádost knihovnice paní Evy Prokešové 
týkající se přestavby kuchyňky v knihovně na  
dětský koutek

–  projednala a schválila pracovní cestu starosty a mís-
tostarosty do polského města Leknice 

–  schválila žádost SDH Hejnice o příspěvek 2 000 Kč na 
pálení čarodějnic a žádost MC Mateřídouška o příspě-
vek ve výši 3000 Kč na akci“ Pohádkový les“

–  projednala žádost Lázní Libverda týkající se umístění 
informační tabule v prostoru vlakového nádraží

–  schválila žádost Českého vysokého učení technického 
v Praze týkající se pronájmu kina v Hejnicích v termí-
nu od 17. 6. do 19. 6. 2008

–  přidělila byty panu Antonínu Junovi, panu Petru Hof-
mannovi, paní Věre Čukové 

–  schválila prodej pozemků paní Petře Šrutkové, manže-
lům Novákovým, panu Otakaru Koštejnovi, manželům 
Majorovým a panu Petru Pleštilovi

Z jednání městského 
zastupitelstva

- Město Hejnice -

OZnáMEní 

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
 MĚSTA HEJNICE

KTERÉ SE KONÁ  
VE sTŘEDu 25. ČERVnA 2008  

OD 18.00 hODIn
VE FERDINANDOVĚ JAKO VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ

Program zasedání:

1)  Zahájení, schválení programu, kontrola 
usnesení

2) Interpelace členů zastupitelstva
3)  Informace o požární ochraně 

a bezpečnosti ve městě 
4) Činnost rady města do 25. 6. 2008
5)  Informace o přípravě a plnění 

investičních akcí
6)  Projednání a schválení zprávy 

finančního výboru
7)  Projednání a schválení zprávy kontrol-

ního výboru
8)  Majetkové převody – prodej pozemků
9)  Různé 
10)  Schválení návrhu usnesení
11) Rozprava členů zastupitelstva a občanů
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Z historie hejnické knihovny

Knihovnictví má v hejnicích má velmi dlouhou tradici. Již v roce 1897 byla zřízena svazem němců v Čechách 
německá obecní knihovna, která měla přibližně 2000 svazků. V roce 1921 měla údajně již 3800 knih. 

Kromě toho byla 
v Hejnicích 
ještě podstatně 

skromnější německá 
dělnická knihovna, 

která sídlila v domě č. 73 
– hostinci U Majerů, později hotel 
U slunce, dnes již zbouraném objektu 
naproti službám. Za první republiky, 
přesně v letech 1923 – 1938, byla 
v provozu také malá česká veřejná 
knihovna pro českou národnostní 
menšinu z Hejnic, Bílého Potoka, 
Lázní Libverda, Lužce i Pekla. Byla 
pořízena většinou z darů a její slo-
žení tomu odpovídalo. Čítala ne 
více než 220 svazků většinou odlo-
žených knih malé literární hodnoty, 
i když se našlo i několik hodnot-
ných výtisků našich předních spi-
sovatelů. Knihovna byla umístěna 
v jedné z místností školního kabi-
netu v klášteře. Půjčovalo se jednou 
týdně – v neděli dopoledne, v zimě, 
v létě v nevytopené místnosti a zájem 
u čtenářů byl veliký. 

Po druhé světové válce, již roku 
1945, kdy od června probíhalo osid-
lování pohraničí českými obyvateli, 
se začal rozvíjet i kulturní život. 
Na podzim vznikla místní osvětová 
rada, jejímž předsedou byl nový 
ředitel měšťanské školy, pan Václav 
Jirásek. Jeho zásluhou se ustavila 
i knihovní rada, která zahájila práci 
na otevření místní veřejné knihovny. 
Umístěna byla v domě č. p. 297 – 
dnešní Hotel Zvon – a k otevření 
došlo koncem října 1946. Základ 
tvořilo 1500 knih, darovaných hej-
nické knihovně Sokolem Králov-
ské Vinohrady. Zbytek do přibližně 
2000 svazků byly dary obyvatel 
a údajně i vybraný zachráněný 
pozůstatek původní české knihovny 
z kláštera. Prvním knihovníkem 
se stal pan Jaromír Sládek, který 
nastoupil 1. října 1946 jako odborný 
učitel do měšťanské školy a v roce 
1949 i kronikář města Hejnice. Od 
10. listopadu 1946 se začalo v sále 
v 1. patře budovy veřejné knihovny 
hrát loutkové divadlo a od té doby 
se hrálo pravidelně každou neděli 
odpoledne až do poloviny roku 1949, 
kdy se celé poschodí přestavovat pro 
založení jeslí. V září roku 1947 se 
začalo přízemí budovy připravovat 
pro mateřskou školku a knihovna se 
z objektu přemístila do domu č.p. 97, 
dnes řeznictví U Prošků. Pro dosta-
tek prostoru vznikla i čítárna, která 
umožnila pořádání čtenářských 

besed a výstav včetně prodeje knih, 
hlavně o vánocích a o prázdninách. 
Počet knih se přiblížil 2500 svaz-
kům, a to hlavně nákupem nových 
knih a částečně i darům od občanů 
a výměnou knih s okresní knihov-
nou ve Frýdlantu. Knihy si půjčilo 
296 čtenářů, to bylo 15 % z celko-
vého počtu obyvatel města a zhruba 
polovinu tvořily děti a mládež. 
Knihovna získala dvakrát první 
cenu v okresní soutěži o nejlepší 
knihovnu a čestným uznáním byl 
vyhodnocen i knihovník pan Sládek. 
Od roku 1951 byla knihovnicí uči-
telka národní školy paní Gahutová, 
po pěti letech knihovnu převzal 
úředník pan František Krpata. To 
už měla v roce 1958 ke 3000 svazků 
a 578 výpůjček. V té době se mimo 
běžných výstav a prodeje knih orga-
nizovaly v Kavárně Ořešník čtenář-
ské besedy o nových knihách, dopl-
něné hudebním vystoupením a reci-
tací v provedení hejnické hudební 
skupiny pod vedení MUDr. Karla 
Jandy. V letech 1959 až 1972 vedl již 
přejmenovanou Lidovou knihovnu 
učitel základní školy pan František 
Jaček, kterému do roku 1969 vypo-
máhal pan Jaroslav Heinzl, hlavně 
s výpůjčkami knih pro spoluobčany 
německé národnosti. V knihovně 
bylo evidováno 3669 svazků a 175 
čtenářů, do 15 let z toho bylo 92 čte-
nářů. V té době se v čítárně pořá-
daly i jazykové kurzy německého 
jazyka a pod vedením mladých uči-
telek zdejší školy i kurzy lidových 
tanců. Od září 1972 se knihovnicí 
stala Taťána Janouchová, provdaná 
Hromádková. V roce 1975 měla 
knihovna již 8103 svazků a v roce 
1979 pak 10 584 knih a 379 čtenářů. 
V roce 1984 nastoupila jako knihov-
nice paní Jana Heinzlová, která se 
současně stala po onemocnělém 
panu Mojmíru Mlejnkovi i městskou 
kronikářkou. Knih bylo již 12 tisíc 
svazků a počet čtenářů průměrně 
400. Počet knih v té době narůstal, 
v roce 1987 to bylo 13 573 svazků, 
o rok později 13 912 svazků a počet 
čtenářů se zvýšil na 600. V násle-
dujícím roce 1989 nastal všeobecný 
pokles výpůjček a počet čtenářů se 
snížil na 435. Bylo také provedeno 
vytřídění knih na 11 416 svazků. 
Počet čtenářů nadále klesal i v roce 
1990, kdy bylo evidováno 397 trva-
lých klientů, z toho 168 dětí. Začát-
kem roku 1995 odešla z knihovny 
paní Heinzlová, v srpnu se pak 

knihovna přestěhovala do vhodněj-
ších prostor v uvolněné části budovy 
II. mateřské školy v Nádražní ulici, 
kde je dodnes. Jako nová knihov-
nice přišla učitelka základní školy, 
paní Melicharová. V tomto roce byl 
čtenářský pokles největší, pouhých 
140 dospělých a 100 dětí. Dobrou 
propagační činností nové kni-
hovnice počet čtenářů postupně 
stoupal – v roce 1996 to bylo 213 
dospělých a 91 dětí, zakoupilo se 
283 nových knih. Rok 1997 navští-
vilo knihovnu 320 dospělých a 98 
dětí, kteří si vypůjčili celkem 1276 
knih, z toho 130 nově zakoupe-
ných. MěÚ v tomto roce získal do 
knihovny jeden počítač, který slou-
žil jak knihovnici, tak čtenářům. Po 
odchodu paní Melicharové v červnu 
1998 převzala knihovnu paní Mar-
tina Vondráčková. Knihovna evi-
dovala 16 000 svazků a průměrně 
350 čtenářů. MěÚ v roce 2000 
uzavřel se Státní vědeckou knihov-
nou v Liberci smlouvu o nákupu 
nových knih a vybavil knihovnu  
novým počítačem.

Koncem října 2001 byla zavedena 
v knihovně veřejná internetová sta-
nice. K dispozici byly dva počítače 
s přístupem na internet. Do konce 
roku služby využilo 114 uživatelů 
v délce 83 hodin. Jednalo se přede-
vším o školáky a studenty. Zvýšila 
se tím jak popularita knihovny, tak 
i návštěvnost. S příchodem nové 
knihovnice paní Marie Mrňávkové 
v roce 2005 se zkvalitnila hlavně 
činnost s dětmi a mládeží a prodlou-
žila se i doba přístupu na internet. 
Po nástupu paní Kamily Šťastné 
v říjnu 2005 přibyl do knihovny 
další počítač pro využití internetu. 
Nyní pracuje v knihovně od 1. srpna 
2006 paní Prokešová. K dispozici 
jsou tři počítače s přístupem na 
internet pro veřejnost. 

K 31. 12. 2007 bylo evidováno 
17 048 knih, z toho 5 214 naučné 
literatury a 11 834 krásné literatury, 
registrováno 269 čtenářů, z toho 
107 do 15 let, celkový počet výpůj-
ček 6628. Knihovnu navštívilo 2092 
návštěvníků, z toho na internet 
497. V současné probíhá vkládání 
knih do automatizovaného systému 
Clávius a připravují se jednoduché 
internetové stránky.

S pomocí všech dostupných hej-
nických kronik zapsala Kristina 
Sokolová
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InfORMACE POlICIE – hEJnICKÉ sTíny

 V polovině měsíce března 
2008 bylo oznámeno obvod-

nímu oddělení policie, že se 
neznámý pachatel pokusil odcizit 
vozidlo zn. Škoda Fábia, které bylo 
zaparkováno v Hejnicích na sídlišti. 
Pachatel vytrhl zámek dveří u řidiče 
a vnikl do vozidla. Ve vozidle poško-
dil spínací skříňku a dále poškodil 
řídicí jednotku vozidla. Majiteli způ-
sobil škodu ve výši 30 000 Kč.

 Koncem měsíce března 2008 
odcizil neznámý pachatel 

v Hejnicích z parkoviště restaura-
ce motocykl zn. BUELL v hodnotě 
200 000 Kč.

 Počátkem měsíce dubna do-
šlo v Raspenavě a v Hejnicích 

k postříkání většího množství omí-
tek na různých objektech barvou. 
Šetřením byl zjištěn pachatel, který 
při vytěžení uvedl, že je tady nuda 
a tak pro větší zábavu provedl tyto 
postřiky. Pachateli bylo sděleno ob-
vinění pro trestný čin poškozování 
cizí věci a věc je nadále v šetření.

 V polovině měsíce dubna 
2008 došlo na WC v restau-

raci v Hejnicích k napadení hosta 
dalším hostem jen proto, že agreso-
rovi bylo sděleno od personálu, že 
je opilý a již nedostane další pití. 
Pachatel si vybral náhodného, nic 
netušícího hosta. Chytil ho pod kr-
kem, hlavou mu několikrát udeřil 
o zeď, poté ho kopl do hlavy a bři-
cha. Jmenovanému způsobil zraně-
ní, které si vyžádalo pracovní ne-
schopnost. Pachateli bylo sděleno 
obvinění pro trestný čin ublížení 
na zdraví a výtržnictví.

 V měsíci květnu byl oznámen 
pokus vloupání do rekreační 

chalupy v Hejnicích. Pachatel roz-
lomil zámek FAB u vstupních dveří. 
Do chalupy ale nevnikl. Přesto způ-
sobil škodu ve výši 2000 Kč.

  Od měsíce března do současné 
doby bylo zjištěno celkem 125 

přestupků v dopravě. Na pokutách 
bylo uloženo k zaplacení celkem 
31 500 Kč. V devíti případech bylo 
zjištěno řízení vozidla pod vlivem 
alkoholu. Nejvyšší zjištěná hladina 
alkoholu u řidiče byla 2,55 g/kg. 
Sedm řidičů řídilo bez řidičského 

oprávnění a tři řidiči si zapomněli 
vozidla ze zákona pojistit.

 Tak jak jsem vás informo-
val již v předešlém vydání 

zpravodaje, dále probíhá nábo-
rová kampaň k policii. O mož-
nosti práce u policie je možné se 
informovat na telefonním čísle  
800 880 910, na internetové stránce  
www.nabor.policie.cz, nebo na 
zdejším OOP Hejnice, popř. OŘP 
ČR Liberec, ul. Pastýřská.

npor. Karel Kopecký

ORGAnIZAČní ŘáD hEJnICKÉ POuTĚ
konané na začátku měsíce července

1. Pořadatelem akce je Město Hejnice.
2.  Stánek či prodejní zařízení (dále jen stánek) smí 

být postaveno jen se souhlasem pořadatele. Jen na 
místě, které má prodejce rezervované, či které mu 
pořadatel přidělí. Rezervace probíhá předem před 
poutí a prodejci obdrží čísla stání, která pak mohou 
využít k prodeji.

3.  Stánky mohou být postaveny nejdříve v 15 hodin 
dne, který předchází konání poutě.

4.  Platba za umístění stánku se provádí před zahájením 
prodeje v mobilní pokladně MěÚ Hejnice umístěné 
v prostorách poutě. Doklad o zaplacení poplatku 
musí prodejce při požádání kdykoliv ukázat.

5.  Zákaz vyznačování míst stánků či jiných značek 
jakýmkoliv způsobem na asfaltové a ostatní plochy.

6.  Prodejní stánek musí být na viditelném místě ozna-
čen obchodním jménem, sídlem, popř. bydlištěm 
odpovědného zástupce.

7.  Při pronájmu nebo užívání veřejného prostranství 
je odpovědnou osobou nájemce nebo osoba, která 
prostranství užívá.

8.  V zájmu ochrany veřejného pořádku je každý povi-
nen dodržovat pravidla občanského soužití, chovat 
se tak, aby nebyli ostatní občané rušeni nadměr-
ným hlukem, křikem nebo provozem zařízení 
sloužící k podnikatelské činnosti.

9.  Město Hejnice upozorňuje na § 47 zák. č. 200/1990 Sb. 
o dodržování nočního klidu v době od 22 hodin do 
6 hodin.

10.  Prodejci a účastníci poutě jsou povinni respekto-
vat pokyny pořadatelů. V případě porušení tohoto 
Organizačního řádu bude stánkař okamžitě bez 
náhrady vypovězen.

11.  Po celou dobu konání poutě (mimo noční klid) 
budou k dispozici pořadatelé, kteří budou viditelně 
označeni.

12.  Placení poplatků z místa:
V pokladně MěÚ Hejnice – Nádražní 521
– do pátku před poutí v době od 8 do 14 hodin
–  v pouťovou sobotu a neděli od 7 hodin v mobilní 

pokladně v prostorách poutě

CENY – POPLATKY za místa: 
Standardní šířka stání – 3,5 metru
Hloubka do 3,5 metru vč. –  200 Kč/stání a den
Hloubka od 3,51 metru do 5 metru – 300 Kč/stání 
a den

13.  V případě dalších dotazů se informujte pouze 
u organizátorů poutě.
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Narodily se děti:
Kryštof Koníček
Natálie Kostelníková
Matouš Tichý
Nikola Boušková 
Francesco Guida

Přistěhovali se občané:
Lucie Komersová
rodina Frolíkova
Eva Dvořáková
Zuzana Kaplová
Simona Demčáková 
Aleš Kapl
Kamil Janík

Odstěhovali se občané:
Stanislava Čápová se synem 
Markem
rodina Červova
Petra Gebauerová
Alžběta Fialová

Rozloučili jsme se 
se zesnulými občany:

Alenka Hromádková
Jindřich Filo

Hana Pohnanová, matrikářka

Vzpomínka
V letošním roce by se dožili 100 
let moji prarodiče František 
a Julie Hromádkovi.
Za vzpomínku děkuje vnuk Michal 
Liška.

společenská 
kronika 

Novinky z klubu důchodců 
v Hejnicích

Na čtvrtek 6. března jsme si při-
pravili malé občerstvení, abychom 
si připomněli MDŽ, kdysi tak slav-
ný a časem zprofanovaný den. Jedi-
ný muž, který mezi nás momentál-
ně dochází, inspirován nedávným 
masopustním veselím, se chtěl pre-
zentovat také za ženu. Vydal se na 
půdu, málem si způsobil úraz, ale 
vytouženou paruku nenašel. Všech-
ny nás tou příhodou pobavil.

13. března se nám konečně 
poštěstilo, že mezi nás přišla paní 
Hana Pohnanová a my jsme moh-
li uskutečnit plánované hudební 
odpoledne, Vyprávěla nám o živo-
tě známé šansoniérky – paní HANY 
HEGEROVÉ – a přinesla nám na 
CD nahrané některé její písničky. 
Seznámila nás s jejím životopisem 
i celou její uměleckou dráhou a pak 
jsme „jako pěny“ poslouchali nahráv-
ky z koncertů. Došlo i na známou  

„LEVANDULOVOU“…
O Velikonocích se scházíváme na 

ZELENÝ ČTVRTEK a ještě si doplňu-
jeme recepty na sváteční tabuli.

Cílem prvního letošního výletu 
bylo KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ s novým 
vesnickým ORLOJEM, v Liberci 
voňavá a barvami hýřící BOTANIC-
KÁ ZAHRADA a jak jinak – návštěva 
GLOBUSU, nového nákupního stře-
diska v Liberci.

V sobotu 12. dubna jsme se připo-
jili k HUMANITÁRNÍ SBÍRCE, zajišťo-
vanou MěÚ pro Diakonii Broumov.

Také přišla mezi nás paní Mgr. 
Šárka Mazánková se snahou ukázat 
nám záběry z dovolené na KORSICE 

– bohužel, tentokrát nás zklamala 

technika. Nepovedlo se nám zpro-
voznit přístroj na promítání. Paní 
Mazánková nám tedy „slovně“ přib-
lížila své zážitky a postřehy a nechala 
kolovat ALBUM s fotografiemi. Bese-
du si však chceme znovu zopakovat, 
což máme od ní přislíbeno.

Ještě koncem měsíce dubna nás 
navštívila paní učitelka Alena Jando-
vá se svými žáky z II. třídy ZŠ. Děti 
předvedly scénku O dvanácti měsíč-
kách a ve druhé části svého vystou-
pení i přednesly několik básniček 
a zahrály na flétničku na téma JARO.

Přišlo úterý 13. května. Otevře-
nými okny vdechujeme svěží jarní 
vůně a očekáváme harmonikáře, 
který nás potěší svou hrou při oslavě 
DNE MATEK. Připravili jsme si malé 
občerstvení a už je tu Víťa Průšek 
v doprovodu své babičky paní Lama-
čové. Klubovnou se linou nám všem 
známé melodie a my k harmonice 
připojujeme svůj zpěv. Jsme moc spo-
kojení. Díky, Víťo!

Při druhém našem výletě jsme 
se zúčastnili krmení chovaných 
bílých jelenů v oboře v ŽEHUŠICÍCH 
a potom navštívili KUTNOU HORU, 
která je jedním z nejkrásnějších his-
torických měst. Pro tentokrát měl 
každý možnost, bez skupinového 
průvodce, navštívit ten objekt, ve 
kterém dosud nebyl. A že je stále co 
obdivovat, neboť v současné době 
město Kutná Hora nabízí 11 téma-
tických tras (bližší informace budou 
v naší KRONICE).

A počasí nám přálo!
Alena Karrasová, 

Klub důchodců Hejnice

Tak už tu máme měsíc červen a brzy bude první letní den.

V KnIhOVnĚ JE nOVÝ KOuTEK PRO DĚTI
Milí čtenáři, vlastně hlavně 
čtenářky – maminky, mám pro 
vás dobrou zprávu.

Když  přijdete do knihovny se 
svými ratolestmi, tak budete mít 
víc času na výběr knih, protože 
od 2. června budou mít děti k dis-
pozici svůj koutek a ne jenom dvě 
staré sady kostiček. Prostor je 
to malý, ale hezky barevný a já 
doufám, že si tam děti budou  
rády hrát.

Taky bych chtěla představit 
pár nových knih.

Pro nejmenší čtenáře Človíč-
kova dobrodružství známé taky 
z televize, nebo Mach, Šebestová 
a kouzelné sluchátko.

 Pro starší děti třetí svazek sci-fi 
trilogie Jeho temné esence – Jan-
tarové kukátko, nebo na procvi-
čení češtiny knížka s názvem leg-
račním Kuna nese nanuk. A pro-
tože jsem si všimla, že někteří jsou 
ochotni číst jenom komiksy, tak 
jsem pro rozšíření jejich obzoru 
koupila komiks s historickým pří-
během Oidipus Rex.

Pro dospěláky z kategorie 
labužníků je tady Šaman od 
Egona Bondyho a krásně hravé 
Záhadky  Petra Nikla.

Na  milovníky historie  tady 
čekají  Toulky českou minulostí 
11 a na milovníky přírody číhají  
Tisícovky Jizerských hor.

Vím, že přes léto je času na 
čtení méně, ale doufám, že přesto 
si přijdete něco hezkého vybrat.

 
S pozdravem knihovnice 

Eva Prokešová
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Mezinárodní centrum duchovní obnovy
V květnu farnost Bamberg s panem paterem Angelem Waldsteinem 
cestovala po stopách jeho předka Albrechta z Valdštejna. setkání s far-
ností byl příjemný zážitek, osobnost patera Waldsteina na mě ihned 
udělala dojen velice váženého a vzdělaného pána.

Pouť smíření se 
pořádá 8. května, v den 
výročí konce II. světové 
války. Mezinárodní cen-
trum duchovní obnovy 
se snaží přispět duchov-
ním podílem na usmí-
ření Čechů, Poláků 
a Němců v pohraničí. 
Poloha Hejnic je jako 
stvořená pro setká-
vání zástupců těchto 
zemí. Letos se sešlo 
pouze několik desítek 
lidí, kterým záleží na 
budoucnosti přátel-
ského soužití, ale to 
nijak nesnížilo význam 
této netradiční poutě.  

Ve dnech 6. – 8. 
června se v našem Centru 

setkají laici aktivní 
v církvi pod vede-
ním litoměřického 
pastoračního stře-
diska. Téma: Kdo 
má naději, žije 
jinak.

P ř e d n á š e j í c í 
P. ThLic. Bohumil 
Kolář, P. Jan Balík. 
Součástí programu 
bude v sobotu 
7. června od 20.30 
hodin v bazilice 
Navštívení Panny 
Marie v Hejnicích 
koncert duchovní 
hudby – Musica 
da Chiesa – Tomáš 
Najbrt a P. Jaroslav 

Konečný, na který 

zveme i další zájemce, vstupné dob-
rovolné.

Filosofický ústav Akademie věd 
České republiky již čtvrtým rokem 
u nás pořádá mezinárodní týdenní 
seminář ve dnech 16. – 20. června. 
Vědecká činnost ústavu je zaměřena 
na transdisciplinární výzkum vybra-
ných klíčových problémů filozofie 
a příbuzných humanitních oborů, 
zejména logiky, klasických a medie-
vistických studií, komeniologie, 
teorie vědy a globálních studií. Tento 
výzkum je realizován v těsné spolu-
práci s vysokými školami a s dal-
šími vědeckými institucemi. Značná 
část vědecké produkce pracoviště je 
publikována v šesti odborných peri-
odikách vydávaných ústavem nebo 
knižně v ústavním nakladatelství 
Filosofia.

Na závěr připomenu, že programy 
výstav a koncertů jsou k dispozici na 
recepci MCDO.

Za MCDO Hnízdilová J.P. Angelus Waldstein

HEJNICKÉ LETNÍ KINO
Dovolte nám, abychom vás srdečně pozvali do areálu koupaliště na projekt Letního kina.

Po čtyři letní večery se rozjede promítání pod širým nebem.

Přijďte se podívat na tento nevšední kulturní zážitek  
a vychutnejte si na velkém plátně nějakou filmovou lahůdku.

28. června od 21.30 hodin

ROMing
Komediální road-movie s Bolkem Polívkou a Mariánem Labudou o cestě tří mužů za tajemnou nevěstou nabízí 

lákavý mix atraktivní situační komiky, laskavého humoru  
a typické člověčiny v duchu nejlepších tradic české veselohry.

19. července ve 21.30 hodin

Jízda
Svobodný film o dvou chlapcích, jedné dívce, zeleném kabrioletu a horkých letních hrách.

Na další dva termíny je více možností filmů, proto probíhá anketa, která vybere vítěze. Hlasovat můžete 
na www.mestohejnice.cz a nebo mailem na jaroslav.demcak@mestohejnice.cz

  2. srpna ve 21.30 hodin    6. srpna ve 21 hodin
  Pějme píseň dohola     Kvaska
  Nesmiřitelní      Rebelové
  Václav        Once
  Božský Evan       Limonádový Joe
  Rafťáci        Medvídek
  Kráska v nesnázích      Chyťte doktora
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Centrum Mateřídouška o. s. oslavilo své 5. narozeniny

Prostory voněly dobrotami, které 
napekly a připravily spřízněné 
duše Mateřídoušky, vínem, 

čajem a štěbetáním dětí. Program, 
ve kterém se shrnula pětiletá čin-
nost CM, byl obohacen hudebním 
výstupem dětí a završen předáváním 
děkovných certifikátů všem dobro-
volníkům, kteří se podíleli na chodu 
centra. Zbytek odpoledne proběhl 
v přátelském vzpomínání a předávání 
vzácných zkušeností. Setkání bylo 
inspirativní ve všech směrech a při-
neslo nový impuls a tolik potřebnou 
zpětnou vazbu pro další práci. 
Matka Tereza kdysi prohlásila: 

„Nemůžeme dělat velké věci, ale pouze 
malé věci s velkou láskou“. Ale když 
se ty „malé věci“ daří dělat s velkou 
vytrvalostí a ještě větším osobním 
vkladem, dílo je vidět a je oboustranně 
obohacující. To je případ všech nezis-
kových organizací, jakou je i Mate-
řídouška, a které vznikají a dýchají 
zásluhou všech těch, kteří jsou často 
skrytí v pozadí a dělají „pouze malé 
věci“. Pro mne to jsou ale v případě 
Mateřídoušky „věci nemalé“. 
Od svého založení v roce 2003 zor-
ganizovala Mateřídouška přes 1000 
akcí (nepočítám k tomu pravi-
delné programy), kterých se celkem 
účastnilo přes 11 400 osob. To je 

přece úctyhodný kus práce, který si 
zaslouží nejen obdiv, ale i pomocnou 
ruku a pochopení, vzhledem k tomu, 
že tuto práci odvedly zvláště v neleh-
kých začátcích maminky s podporou 
svých blízkých zcela nezištně bez 
nároků na honorář. O to více mne 
překvapuje, že můžou tyto výkony 
všech aktivních spolupracovníků CM 
v někom z okolí vyvolávat až závistivý 
pocit nepřejícnosti a nepochopení. Ale 
jak vtipně říká autorka knihy Proč 
máma potřebuje růžovou kabelku: 

„Závist z okolí přichází tehdy, když 
jsme na správné cestě.“ 
Takže přeji všem spolupracovníkům 
Mateřídoušky a hlavně páteři celého 
sdružení Pavle Bartošové hodně síly 
a nadhledu při setkání se všemi ška-
rohlídy a mudrlanty, otevřené srdce 
pro konání „malých velkých věcí“, 
bystrou mysl a pevnou vytrvalost pro 
konání tohoto záslužného díla.

Marie Mrňávková 

Významní hosté na narozeninách 
Mateřídoušky:
Významní hosté na narozeninách 
Mateřídoušky:

•  Starostové Jan Horák (Hejnice), 
Ing. Jan Pospíšil (Lázně Libverda) 
a Pavel Bejček (Bílý Potok)

•  Rut Kolínská, zakladatelka Sítě 

7. dubna se v prostorách Centra Mateřídouška (CM) uskutečnilo zajímavé setkání u příležitosti 
oslav 5. výročí založení Mateřídoušky. Popřát k malému jubileu přišli starostové okolních měst, 
zakladatelka mateřských center Rut Kolínská a další zástupci organizací a institucí, které  
pro přehlednost uvádím na konci článku.

mateřských center v ČR a Žena 
Evropy 2003

•  Ženy z Polska, přijeli v rámci mezi-
národního projektu „The Grassroots 
Women´s International Academy“, 
zaměřeného na rozšíření, reflekto-
vání a dokumentaci neformálního 
učení

•  Tomáš Kahan, ředitel Dětského 
domova Frýdlant

•  Miranda Suchá a pracovníci odboru 
sociálně právní ochrany Krajského 
úřadu Liberec

•  Eva Hudcová, překladatelka knihy 
„Proč máma potřebuje růžovou 
kabelku“ od S. Schneider

Co vlastně Centrum Mateřídouška 
je, jak funguje a co nabízí:

•  Založeno v dubnu 2003 jako nezá-
vislé dobrovolné občanské sdružení, 
které funguje na principu vlastní 
aktivity členů (hlavně matek, jejich 
rodinných příslušníků a dětí)

•  Posláním je podpora fungující rodiny 
formou volnočasových a vzděláva-
cích aktivit pro děti a rodiče

•  Cílem činnosti je provozování mateř-
ského a rodinného centra, které 
svými projekty a programy vytváří 
prostor pro rozvoj komunitního 
života bez rozdílu věku, pohlaví 
a vyznání

•  Od r. 2005 je CM členem Sítě mateř-
ských center ČR

•  V r. 2006 získalo certifikát „Společ-
nost přátelská rodině“

•  Podílí se na celostátních projektech, 
vytváří vlastní náročné programy, 
spolupracuje s nadacemi

•  Financování je zajištěno zčásti 
z fondu MPSV, hlavně však formou 
dárcovství a spoluprací s nadacemi. 
Nezapomínejme na to, že jde o nezis-
kovou organizaci, která je jednak 
závislá na pomoci druhých a hlavně 
na schopnosti vůdčích členů CM 
tuto pomoc vyhledat a prostředky 
získat!

Plány do budoucna:
•  Získání nových prostor ve středu 

města Hejnice, vznik vzdělávacího 
centra, podpora komunitního života 
v obci a celková profesionalizace 
a stabilizace neziskové organizace.

www.materidouska.info
telefon: 731 087 980
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Pokračování na straně 11

IslAnD – ZEMĚ lEDu A OhnĚ

S očekáváním a obavami jsme 
nasedali do autobusu, který již patřil 
k veteránům staré dobré Karosy. No 
nazdar, znejistěla hlavně ženská část, 
to tam má dojet? Však jsme dobře 
pojištěni, nějak to dopadne. Jak bylo 
milé překvapení, když do polského 
přístavu Swinouste jsme mohli jet 
vleže, protože ze sedaček udělal řidič 
lehátka. Paráda, vypadá to, že to 
půjde bez trmácení vsedě. V poledne 
se nalodíme na trajekt do Švédska, 
kde kontrolujeme zásoby místního 
baru do té míry, že někteří nemohou 
trefit z lodi na celnici a bloudí po lodi 
jako dítě bez mámy. Je potřeba se 
dost napít, v Norsku se žádná silnější 
kapalina nesežene, natož na Islandu. 
Zlaté české hospůdky se zlatavým 
mokem nám asi budou chybět.

Ze Švédska do Norska, kde zpří-
jemníme cestu raftováním po divoké 
řece, uběhla cesta vleže rychle. 
Potom už jenom navštívit nejstarší 
handlovní trh ve známém Bergenu, 
kde čeká náš druhý trajekt, který 
nás ve svých útrobách bude trápit 
celé dva dny, a hurá na moře. Trajekt 
převyšuje okolní zástavbu, takový 
kolos jsem ještě neviděl. Tady se už 
asi nenajdeme, když se rozprchneme 
po jeho osmi palubách. Kajuty pro 
nás „chudinu“ jsou ve druhém pod-
laží, tzn. pod vodou. Ti majetnější je 
mají na 6. a 7. palubě. Vyplouváme, 
kolos se dává na cestu směr Faer-
ské ostrovy a dále na severozápad 
až na Island. Zabíjíme čas koupáním 
v bazénu, saunou, někdo trápí tělo ve 
fitku a někdo v baru. Když personál 
vypustí bazén a vyžene nás ze sauny, 
tušíme nějaké patálie. Navíc začí-
nají roznášet papírové kelímky jako 
na svatební koláčky, že by svatba? 
Kdepak, za pár hodin bylo jasné, na 
co to je, a někteří je plnili po další 
zbytek platby svými zbytky potravin, 
které nešly ven přirozenou cestou. 
Zkrátka mořská nemoc na každého 
doléhala jinak. Venku na horní palubě 
se drží odvážní fotografové a kamera-
mani, aby zachytili tento kolos zmí-
tající se ve vlnách Atlantiku. Někteří 
z nás radši popíjeli „laciné“ alkoho-
lické nápoje z Duty free schopu, aby 

potom padli do bezvědomí a přežili 
tuto divokou plavbu.

Konečně po 44 hodinách přistá-
váme na vzdáleném ostrově. Už jsme 
čtyři dni na cestě a pevná půda pod 
nohama je příjemná. Nemůžu se ale 
zbavit námořnického kroku a ještě 
dlouho se mi pod nohama zvedá 
země. Čekáme v místním přístavu, 
až nám ta mořská mrcha vyplivne 
náš autobus. Všechny autobusy jsou 
již mimo celnici, a náš pořád ne. 
Zřejmě se místním celníkům nelíbí 
ani náš autobus, ani náš vozík, a tak 
nám otvírají krabice s jídlem a berou 
vše, na co asi mají chuť, hlavně sýry, 
salámy, vakuově balená masa, prostě 
jsou to taky lidé a asi neznají naše 
české polotovary. Vždyť dělají jenom 
svoji práci. Díky tomu naše děvčata 
přišla skoro o celý jídelníček a neza-
hynula hlady jenom díky značnému 
množství hříbků a kozáků, kterých 
tu na ostrově je v březovém podrostu 
nespočetné množství. Měníme peníze 
za islandské koruny a první cesta 
vede do místního lesa. Je to jediný 
les na ostrově a je raritou pro místní. 
Nic pro nás, když máme les, kam se 
podíváme, a tak jedeme dál k prv-
nímu vodopádu na naší trase kolem 
ostrova. Popisovat všechny trasy 
a zážitky by vydalo na malou knihu, 
proto se zmíním o největších zajíma-
vostech ostrova.

Na ostrově vede pouze jedna sil-
nice Ringroad č. 1, která má z 80 % 
asfalt. Ostatní cesty jsou ze štěrku 
a lávy a místním cestářům nedělá 
problém cestu grejdrem kdykoliv 
upravit. Je zde velmi řídké osíd-
lení, nejvíce kolem hlavního města  
Reijkjavíku. I přesto, že se uvádí osíd-
lení 20 %, není to nikde vidět. Obrov-
ské vzdálenosti mezi usedlostmi a neo-
sídlené vnitrozemí budí dojem pusté 
nehostinné krajiny, kde se pasou 
obrovská stáda koní a kolonie ovcí. 
Přesto je Island země s nejlepší eko-
nomikou se svými 283 000 obyvateli 
a rozlohou jako Anglie. Leží na stře-
doatlantickém zlomu, kde se stýkají 
dvě tektonické desky, které se od sebe 
vzdalují. Proto je zde stálá sopečná 
činnost a zemětřesení. Není zde žádná 

železnice a hlavní silnice Ringroad 
se stáčí kolem celého ostrova. Je zde 
třetí největší ledovec, který odtéká 
až do moře. Osídlení se datuje od  
roku 800 n. l. Vikingy.

První noc budujeme tábořiště 
u odpočívadla k vodopádu Hengi-
foss, který se svými 118 m je třetí 
nejvyšší. Stavíme stany, což je zde 
akceptováno. Pokud přímo není 
zákaz stanování či kempování, dá se 
přespat skoro kdekoliv. Na odpočíva-
dlech jsou vybaveny sociálky i teplou 
vodou, která je zde z geotermální 
energie. Každý z dalších vodopádů 
Detigoss, Gullfoss, Godafoss, Skoga-
foss a další a další nás udivuje svoji 
silou a neskonalou krásou. Už nevím, 
kolik jsme jich viděli, ale každý byl 
jiný a osobitý. Několik km od Zla-
tého vodopádu (Gullfoss) je další 
atraktivní, stále činná oblast s gej-
zíry. Nejznámější Geysir, který chrlil 
vodu horkou 125 °C do výšky 70 m je 
ucpaný, a tak nezbývá než se spokojit 
s gejzírem Strokkur, který plive vodu 
v intervalech do 30 m. I tak je to impo-
zantní sledovat obrovskou sílu, která 
žene horkou vodu a páru vzhůru 
k nebi. Když přijede významná státní 
delegace, probudí Islanďané Geysir 
15 kg pracího prášku, který nasypou 
do jícnu. To se potom naštve a plive 
kolem sebe vařící vodu.

 Naše putování kolem ostrova vždy 
nekončilo v kempu s teplou vodou, 
ale většinou jsme spali v divoké pří-
rodě a odolávali rozmarům počasí. 
Islanďané říkají „nelíbí se ti počasí, 
počkej půl hodiny a bude jiné“. Časté 
dešťové přeháňky nám už na konci 
pobytu ani nevadily. Je pravda, že 
stavět stan, vařit, chodit se mýt 
k potoku za ustavičného deště nepat-
řilo mezi oblíbené disciplíny a někteří 
radši spali v autobuse a ani nevařili. 
Ale to nás z Jizerek nemůže odradit.

Velmi dramatický byl výstup na 
činnou sopku Heklu, která se svými 
1490 m byla brána do pekel, jak věřili 
domorodci. Cesta začíná lávovou 
cestou, kde nás autobus zavezl, až 
kam to šlo, zlatá dobrá Karosa vyjela, 
kde Neoplány a Mercedesy skončily. 

nápad kam jet na dovolenou většinou vzniká u piva, nejinak tomu bylo i s naší cestou k polárnímu kruhu. Jednou 
takhle sedíme s partou v rakouském penzionu po celodenním cyklovýletě alpskou přírodou a sdělujeme si 
zážitky z našich cest. Popíjíme lahodný český mok a český kuchař, který zde byl, povídá: „nejhezčí je Island, 
byl jsem tam čtyřikrát a zase bych tam jel. V norsku jsem byl čtyřicetkrát , ale Island je Island. Dej dohromady 
partu otrlých lidí a můžeme tam vyrazit.“ Výhoda byla, že má svůj lehátkový autobus, kterým jezdí nejraději 
na sever – norsko, lofoty, laponsko apod. nejedná se o žádnou cestovku, o to je to dobrodružnější. A bylo to. 
Obvolal jsem pár známých, zbytek doplnila parta z Prahy a nic nebránilo vyrazit na dalekou cestu. na Island 
se dá dostat dvěma způsoby, buď letecky, najmout si tam auto a vyrazit do lůna přírody, nebo po pevnině 
a trajektem, na kterém strávíte dva dny, což byla naše volba.
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Začínáme stoupat lávovou sutí mezi 
značkami, které jsou sotva znatelné, 
až skončí úplně mezi kameny a lávou. 
Začíná pršet, padá mlha a na děv-
čata padá deprese. Kam dál? Cesta 
není vidět, hora je stále v pohybu 
a její povrch se mění. Postupujeme 
opatrně na dohled v mlze směrem 
vzhůru, kde tušíme vrcholový kráter. 
S přibývající výškou začíná klesat tep-
lota. Vzdát nebo pokračovat? Řešíme 
dilema… Jdeme dál, už to nebude 
daleko. Pomalu se suneme vzhůru, 
viditelnost je sotva 20 m, jdeme na 
dohled od sebe. Konečně vrchol, hlásí 
vrcholová schránka. Kráter není 
vidět, je jenom cítit pach síry. Moc se 
nezdržujeme, jsme dosti prochladlí 
a čeká nás ještě dlouhý sestup. Dáme 
vrcholovou kořku a valíme dolů. 
Povedlo se. Jako když si hora řekla, 
že už nás nebude zlobit, odežene část 
mraků pod námi a my zůstáváme 
v údivu stát. Pod námi krajina jako 
z filmu Pán prstenů. Kam až oko 
dohlédne, samá láva, která se zbar-
vuje od černé až po červenou a zelené 
lišejníky dotváří barevné panorama. 
Stálo to za to a večer v kempu u grogu 
všichni zapomínají na právě prožité 
stresy a útrapy.

Komáří jezero Mývatn nás vítá 
příjemným počasím a krásným záze-
mím v kempu. Konečně zase teplá 
sprcha, suchý stan, klidné vaření 
večere, prostě dovolená. Celé dva dny 
nás sluníčko provázelo na pouti po 
další sopce Hverfell, Viti (peklo) čer-
nými skalními hrady Dimmuborgir 
a po činné sopce Krafla, jejíž aktivní 
činnost, kdy se otevřely trhliny, ze 
kterých tekla láva ještě v r. 1977 
a 1984, kdy zničily část vegetace. Dna 
kráterů jsou poseta nápisy z kamenů. 
Jak bylo fajn, když jsme na dně sopky 
Hverfell četli ryze česká slova – Praha 
a hovno. Tato oblast je známa velkou 
geotermální energií, kterou využí-
vají elektrárny, jichž je na ostrově 
nespočetně. Proto je zde elektřina 
zadarmo a každý domek či skleník je 
touto energií vytápěn. V Reijkjavíku 
jsou dokonce v chodnících podlahová 
vytápění, což si pochvalují místní 
bezdomovci.

V této oblasti jsou nejznámější 
zatopené pukliny vzniklé z nakupené 
lávy, kde je voda teplá 43 °C, což je 
v celku dosti a musí se do ní opatrně. 
Voda je tak horká, že se v ní nedá 
dlouho být. Vylézáme ven na světlo 
spaření jak raci. Druhý den volíme 
koupel v zakázané ochlazovací nádrži, 
do které proudí horká pára z elekt-
rárny. Přes zákazové cedule hodíme 
osušky a je po zákazu. Místní mladá 
Islanďanka našim ženám ukazuje, že 
bahníčko ze síry je dobré na pleť a za 
chvilku je z nás parta Indiánů na 
válečné stezce. Neřekla nám ale, že 

když to uschne, nejde to dolů, a tak 
vypadáme jako Indiáni ještě několik 
hodin, než se nám podaří odrbat síru 
z našich papul. Ale pleť máme jako 
nemluvňata.

Další cesta vede na západ na 
poloostrov Sneffelsen. Zastavu-
jeme u Severního ledového oceánu. 
Opravdu je ledový, říkali ti, co ho 
šli vyzkoušet. Nebylo to na dlouhé 
cákání a chlapi z moře vylezli jako 
kloučci, tááková byla kosa. Poloost-
rov je znám svými ustavičnými dešti, 
kde 285 dní neustále prší a nebylo 
tomu jinak ani teď. Počasí nevadí 
jen koloniím ptactva, které tu jsou, 
nám ano, mé kameře také, ta pře-
stala fungovat, a tak vypouštíme tuto 
zastávku. Nestojí to za to, i když za 
námi je už jenom Grónsko a jedeme 
k Bráně Islandu.

Městečko Vík, nad kterým se zvedá 
mys se skalní bránou a kameny před-
stavující zkamenělé Trolly vystupující 
z moře. Jsou hnízdištěm tisíců arktic-
kých ptáků, mimo jiné i papuchalků, 
kteří žijí pouze na tomto ostrově. Tady 
je brána Islandu uzavřená ledovcem 
Mýrdalsjökull a sopečnou pouští. 
Opět uléháme mezi bludiště kamenů 
a v noci pozorujeme polární záři, která 
laškuje se setmělým nebem. Máme za 
sebou druhý týden pobytu a únava je 
už znát. Ráno přejíždíme pod největší 
světový kontinentální ledovec Vatna-
jőkull do kempu. Paráda, zase trocha 
civilizace.

Ledovec pokrývá tři tisíce čtve-
rečních kilometrů, je 150 km dlouhý 
a jeden km silný. Pramení hluboko ve 
vnitrozemí a odtéká přímo 
do moře. Nejvyšší hora kon-
tinentu Hvannadalzhnu-
kur na nás shlíží z výšky 
2179 m. Díky tomuto 
ledovci zasáhla jihovýchod 
země v roce 1200 – 1900 
tzv „malá doba ledová“. 
V roce 1996 pod ledovcem 
vybuchla sopka, která roz-
tavila masy ledu. Vzniklo 
tak podzemní jezero, které 
když se protrhlo, zničilo vše, 
co leželo dravé ledovcové 
řece v cestě, včetně mostů 
a silnice. Množství vody 
bylo dvacetkrát větší, než 
je vody v deltě Amazonky. 
Dodnes jsou zde známky 
této katastrofy. Naštěstí 
tato oblast je řídce osídlena 
a lidské ztráty byly mini-
mální. V blízkosti je letiště, 
které nabízí lety nad ledov-
cem, abyste mohli obdivo-
vat obrovské ledové plochy 
a ledovcová plesa, která 
jsou tyrkysově zbarvena.

Poslední zastávka 
je u ledovcového jezera 
Jökulsárlon, kde teče nej-
kratší řeka světa Jökulsá 

měřící 350 m. Ledovec Vatnajokőll 
se zde telí, tzn. odlamuje se masa 
ledu, která padá do jezera, pomalu 
se rozpouští a odtéká do moře. Nafu-
kujeme čluny a raft a jedeme mezi 
plující ledové monumenty. Zvědavě 
nás doprovázejí tuleni, kterých tu 
je nespočetně a jsou hrozně zvědaví. 
Tuleni se povalují na krách a pozo-
rují návštěvníky, kteří na obojži-
velných vozidlech jezdí mezi krami 
a fotí pózující živočichy. Pádlujeme 
mezi obrovskými plujícími krami, ani 
nedutáme, nesmíme se „cvaknout“ 
(převrhnout), jinak to nerozdejcháme. 
Voda má asi jeden stupeň. V pozadí 
s obrovským rachotem padá další 
kra a pomalu se noří do studené vody. 
Dáváme pozor, aby nás vlna nepře-
vrhla a nemuseli nás rozmrazovat. 
Nádherný zážitek na konec našeho 
třítýdenního cestování na nás doléhá 
ještě na trajektu. Bylo to hezký, stálo 
to za to, všechny útrapy zapomenuty, 
všichni se ve zdraví vrátili, aby se 
mohli podělit o své dojmy s nejbliž-
šími jako já teď tady s vámi. Najeli 
jsme autobusem 6 300 km, z toho na 
Islandu 2 700 km. Kempy vyšly na 
osobu 1 400 Kč za celý pobyt, jídlo je 
tam drahé, alkohol se koupit nedá, je 
dobré ho mít s sebou. Určitě to stojí 
za návštěvu. Kdyby měl někdo zájem, 
o prázdninách 2009 se už tvoří další 
výprava, tentokrát přes Anglii a Skot-
sko. My letos jedeme za polární kruh 
na sever Norska na Lofoty.

Z.M.

Pokračování ze strany 10

Gejzír strokkur

Příroda na jihu
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Po roce znovu v Jizerské ulici

Obecně mohu říci, že celá Jizerská ulice doznala 
určitě zlepšení svého vzhledu, ke kterému přispěly 
nové barevné fasády, opravené střechy, vyměněná okna 
a dokonce nový, pěkný plot. Přibyly i prodejny, měnil se 
sortiment nabídky. Potěšilo, že ten největší nový obchod 
není obchodem s textilem, ale s masem. Otevřeno bylo 
druhé, konkurenční řeznictví. 

K loňskému článku se vracím především proto, že 
jsem v něm vyslovil kritiku a poukazoval na špatný stav 
vývěsní skříňky, nesprávné parkování služebního auto-
mobilu, na špatný stav fasády soukromého domu a na 
zničenou zahradu jakoby zahájenou stavbou podnika-
telského objektu. Sledoval jsem pečlivě reakci vlastníků 
nebo provozovatelů dotčených nemovitostí a dalších 
předmětů kritiky a musel jsem být spokojen. Mé očeká-
vání se téměř do puntíku splnilo. Ostudu dělající vývěsní 
skříňka byla rychle upravena, žlutý služební automobil 
už nikdy nestál na chodníku a bývá vždy správně odsta-

ven na parkovišti a v plném proudu je i rekonstrukce 
obytného domu. Zdobí ho nová plastová okna a podle 
hromady suti ve dvoře je zjevné, že hlubší jsou i úpravy 
uvnitř domu. Lze předpokládat, že na závěr rekonstrukce 
bude provedena i celková oprava opadávající fasády. Až 
potud je všechno v nejlepším pořádku a na místě jsou 
i slova chvály.

Nicméně jedna ostuda, nutno říci, že ta největší, 
zůstala a její stav se i na pohled dále zhoršil. Kdysi upra-
vená zahrada zůstává i po roce ukázkou odstrašujícího 
přístupu soukromého majitele ke správě svého majetku. 
Svým konáním nejenom narušuje vzhled frekventova-
ného středu města, ale vrhá i nežádoucí stín na vlast-
níky sousedních nemovitostí. Za rok se nezměnilo nic, 
jen narůstající plevel je silnější a vyšší a zapomenutá 
míchačka rezivější.

Ještě jedna věc mě udivuje a stojí za zmínku. Docela 
těžko chápu, že někteří zastupitelé, členové výborů 
i občané, jindy i k daleko menším a méně viditelným 
nepořádkům ve městě velmi kritičtí, na ostudný a zře-
telně viditelný nepořádek na pozemku mezi poštou a pro-
dejnou Krejčích, nereagují, nevidí a mlčí. Nevím a nero-
zumím, asi jsem příliš nechápavý!

- K.F. -

Je to již více než rok od mého rozhlédnutí 
v Jizerské ulici, které přineslo slova kritiky na 
stránky Hejnického zpravodaje a možná bude 
čtenáře zajímat, co se od té doby změnilo. 

Projekt  „Péče o krajinu a její tvorba“ se blíží do finále…

střední lesnická škola v hejnicích se již několik let 
zapojuje do nabídky dalšího vzdělávání v oborech, 
které odpovídají jejímu zaměření.

Novou aktivitou v této oblasti je také projekt „Péče 
o krajinu a její tvorba“, který byl v září 2006 schválen 
k realizaci. Tento projekt je financován ze strukturálních 
fondů EU, Libereckým krajem a Střední školou lesnic-
kou v Hejnicích. V budoucnosti by měl rozšířit nabídku 
vzdělávacích programů pro odbornou i laickou veřej-
nost ve čtyřech výukových modulech: Tvorba a realizace 
drobných sadovnických projektů, Výsadba a ošetřo-
vání dřevin, Zakládání a ošetřování trávníků a Údržba 
a obsluha drobné zahradnické mechanizace.

V průběhu roku 2007 – 2008 proběhla předposlední, 
tzv. ověřovací fáze. Jednotlivé moduly byly ve spolu-
práci se sociálními partnery ověřeny v praxi a podle 
jejich připomínek doplněny. Úvodní schůzka realizač-
ního týmu projektu, kde manažer projektu, Ing. Hradil, 
představil náplň a časový plán projektu a jednotlivé  
zainteresované strany. 

V měsíci červnu 2008 se uzavře dvouletá spolupráce 
odborných pedagogů ze SŠL Hejnice, odborníků z praxe 
a sociálních partnerů (Úřade práce v Semilech, Městský 
úřad ve Frýdlantě a Městským úřad Lázně Libverda) pub-
likováním a nabídnutím jednotlivých výukových modulů 
široké veřejnosti. 

Více informací o projektu můžete získat na webových 
stránkách školy (www.leshej.cz)

Rekonstrukce zahájena Plevel roste do výše
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Dřevorubec Junior 2008 – zpátky v hejnicích
Střední škola hospodářská a lesnická, 
pracoviště Hejnice opět po několika 
letech přivítala účastníky Mistrovství 
ČR žáků lesnických škol v práci s moto-
rovou pilou – Dřevorubec Junior 2008. 

V letošním roce soutěž proběhla 
ve dnech 23. – 24. dubna 2008 za 
účasti žáků z lesnických škol ČR 
v areálu školy.
Na start se zařadila družstva ze 
SOU lesnického Křivoklát-Písky, 
SOU lesnického a rybářského 
Bzenec, SOU lesnického Štern-
berk, SOU lesnického Bílá a SŠ 
hospodářské a lesnické Hejnice. 
Soutěžící změřili své síly v pěti 
disciplínách – kácení, výměna 
řetězu, kombinovaný řez, řez na 
podložce, odvětvování. Práce s motorovou pilou

V  soutěži bylo hodnoceno celko-
vé pořadí jednotlivců a družstev 
a vítězové jednotlivých technic-
kých disciplín.

V hlavní soutěži se v celkovém 
pořadí jednotlivců na 1. místě 
umístil Ondřej Serdel (Hejnice), 
na 2. místě Martin Roušal (Hej-
nice) a na 3. místě Jiří Novot-
ný (Hejnice). V soutěži družstev 
1. místo obsadilo družstvo Hejnice, 
2. místo taktéž družstvo Hejnic  
a na 3. místo dosáhlo družstvo 
Písky-Křivoklát.
Atraktivnost  závodu posíli-
ly i doprovodné soutěže v prá-
ci s ručním dřevorubeckým  
nářadím.

Libor Štrom

Projekt „s Krakonošem u počítače“
Vzdělání i do naší obce

Máte zájem se vzdělávat? 
Chcete se naučit pracovat s počí-
tačem nebo cizím jazykům? 
Nyní máte šanci. Úspěšný projekt 

„S Krakonošem u počítače“, který 
je zaměřen na vzdělávání dospělých 
na venkově, má zájem o další roz-
šíření svých aktivit i do naší obce. 
Tento projekt již třetím rokem pro-
bíhá v semilském regionu a je o něj 
velký zájem. Je realizován Úřadem 
práce v SEMILECH ve spolupráci 
s občanským sdružením MOST 
KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDU-
CATION a získal finanční podporu 
v rámci programu CIP EQUAL. 

Cílem programu je nabídnout 
lidem z hůře dostupných lokalit 
příležitost ke zvýšení kvalifikace, 
získání základních dovedností 
nezbytných pro plnohodnotný život 
v moderní společnosti. Občanům 
je nabídnuta příležitost bezplatně 
a přímo v místě bydliště navštěvovat 

vzdělávací kurzy v oblasti obsluhy 
počítače (práce s internetem, office, 
digitální foto atd.), kurzy cizích 
jazyků, školení pro malé a střední 
podnikatele (daňové předpisy, účet-
nictví či legislativní rámec podni-
kání), ale i řada dalších vzděláva-
cích modulů, o které občané projeví 
zájem. Proběhly již kurzy svařování 
a obsluhy motorové pily, s úspě-
chem zejména u dam se setkal 
kurz vánoční vazby a výzdoby, 
velikonoční vazby a kurz studené 
kuchyně. A navíc toto vzdělání při-
jede za Vámi. 
Krakonoš nabízí:

•  flexibilitu, protože kurzy jsou nabí-
zeny mimo pracovní dobu (v odpo-
ledních a večerních hodinách) 
během týdne nebo o víkendech;

•  sladění s ostatními pracovními 
a rodinnými povinnostmi, jako 
jsou sezónní zaměstnání, školní 
prázdniny a svátky;

•  blízké a rodinné prostředí, protože 
kurzy se konají v prostorách míst-
ního obecního úřadu, kulturního 
domu nebo školy, učení probíhá 
ve skupině blízkých, známých 
a sousedů;

•  doprovodné podpůrné služby ve 
formě péče o děti a zapůjčení stu-
dijních materiálů; 

•  poradenství a individuální kon-
zultace;

•  výstupem z kurzu je certifikát, 
který umožňuje průkaznost naby-
tých znalostí a dovedností; 

•  aktivní zapojení se do tvorby 
programu, možnost ovlivňovat 
podobu kurzu, organizaci vzdělá-
vání či navrhnout nové vzdělávací 
obsahy;

• je to zdarma!

Co je potřeba udělat? Vyplnit 
dotazníček a odevzdat ho na obecní 
úřad. První reálná možnost sezná-
mit se s projektem jsou ukázkové 
kurzy na PC, které se budou konat 
18. 6. 2008 od 17.00 a od 18.30 
hod. v naší obci.

MěÚ
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na špičku Rakouska
letošní květnové svátky přinesly i delší volno, které jsme se rozhodli využít 
k výstupu na nejvyšší horu Rakouska – Grossglockner – hřebenem studlgratt.

Zima byla na sněhovou nadílku 
štědrá, a tak jsme i přes pokro-
čilé jaro počítali s ryze zimní tůrou. 
Z parkoviště u chaty Lucknerhaus ve 
výšce 1920 m jsme vyráželi po krát-
kém noclehu s cílem dorazit na Studl-
hutte, nově rekonstruovanou horskou 
boudu o 900 výškových metrů výše. 
Vzhledem k dobrému času padla 
volba na aklimatizační výšlap klasic-
kou cestou, kdyby náhodou sněhové 
podmínky v dalších dnech nedovo-
lily realizovat původní záměr. Počasí 
bylo jak z kýčovitých pohlednic, uví-
tali bychom i nějaký ten mráček 
navíc. Jako jediná parta bez skial-
pových lyží jsme se dostali postupně 
na exponovaný hřebínek vedoucí na 
Kleinglockner. Odtud se sestupuje do 
sedla mezi vrcholy a dále po skalna-
tém výšvihu na vlastní hlavní vrchol 

ve výšce 3797 m. Skoro 1800 m pře-
výšení bylo už trochu znát, pár rych-
lejších temp a lapáme po dechu. Ale 
vrchol je náš, jsme tu úplně sami, což 
je taky rarita, takže ještě nezbytné 
foto a pak dlouhý sestup po sněho-
vých pláních na chatu. Rozbředlý 
sníh nenese tak dobře jako 
ranní firn, a tak se boříme 
až po pás k pobavení okolo 
sjíždějících skialpinistů. 
Království za lyže…

Večer oslavíme v míst-
ním šenku dobytý vrchol 
pivkem za 4 éčka a probí-
ráme plán na další den.
Ráno jsme kupodivu 
všichni vcelku svěží, 
výšlapy na Ořešník  jsou 
znát.  V klídku posnídáme, 
necháme vyrazit ostatní 
vlčáky a skoro poslední 
odcházíme z chaty. Náš 
hřebínek je prázdný, halda 
sněhu asi všechny poten-
cionální zájemce odra-
dila. Takže nejdřív nasadit 
mačky a cepíny,  až od 
půlky cesty začíná lezení 
ve skále. Na sluneční 
straně padáme vedrem, jak 
ale vlezeme za hranu do 
stínu, je tu pěkná kosa. Po 
pěti a půl hodinách opět 

Ještě jednou k článku
Běžecký areál ve Vesci

Pokud ochrana přírody vydá-
vala stanoviska k záměru mistrov-
ství světa na Bedřichově v minulých 
letech, byla to zcela jednoznačně 
v rámci svých kompetencí Správa 
CHKO Jizerské hory. Hovořit tady 
o „ochráncích přírody“ v uvozov-
kách je naprosto nepatřičné. Zákon 
o ochraně přírody a krajiny č. 114/92, 
tedy právní norma závazná pro 
všechny občany ČR operuje s pojmem 
ochrana přírody bez uvozovek a bez 
pejorativního zabarvení. 

K podstatě věci. Tvrzení, že lyžařský 
areál do Vesce z Bedřichova vytlačila 
svými zápornými stanovisky ochrana 
přírody je lež, která se trvalým opa-
kováním nestane pravdou. Tuto sku-

K předposlední větě článku v HZ zveřejňujeme výhrady Správy CHKO Jizerské hory.
tečnost jsem již sdělil také organizač-
nímu výboru mistrovství světa 2009, 
neboť informace byla šířena i z jejich 
strany. Pravda je taková, že pro 
poslední kandidaturu, kterou podá-
valo společně sdružení měst a obcí 
(Liberec, Jablonec, Bedřichov, Janov) 
na rok 2007 byly předjednány návrhy 
a podmínky, které umožňovaly Správě 
CHKO se záměrem souhlasit (tratě 
byly vyvedeny z lesa – už se nejed-
nalo o přímý zábor čtyřiceti hektarů 
lesních porostů, obrovský stadion 
na Hrabětických loukách, kapacitní 
pozemní lanovka z Liberce a řada 
dalších prvků s rysy megalomanie). 
Rozhodnutí města Liberec kandido-
vat pro rok 2009 samostatně, tedy 

bez ostatních partnerů a na „svých“ 
pozemcích tedy nemá pražádnou sou-
vislost se stanovisky ochrany přírody, 
je to rozhodnutí možná ekonomické, 
určitě politické a Správa CHKO Jizer-
ské hory v něm nehrála vůbec žádnou 
úlohu. Veškeré negativní průvodní 
jevy, které souvisejí s volbou místa 
pro mistrovství světa v lyžování v nad-
mořské výšce 450 metrů si tedy musí 
připsat k tíži organizátor tohoto pod-
niku. Vinit z toho ochranu přírody 
je nekorektní a svědčí to buď o tra-
gické neinformovanosti pisatele, nebo 
o zlém úmyslu.

Ing. Jiří Hušek
VEDOUCÍ SPRÁVY  

CHKO JIZERSKÉ HORY

Na špičce Rakouska

Grossglockner: 3797 m

stojíme na vrcholku u kříže. Vrcho-
lová fota máme ze včerejška, sestup 
už známe, a tak jsme za dvě hodinky 
na chatě a za další dvě na parkovišti 
u auta. 

Ještě něco uvařit, fotku rakous-
kého top-kopce v zapadajícím slunci 
na rozloučenou a tradá 750 km do 
Hejnic. 

- J.K -
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První ročník Jarního turnaje ve stolním tenisu 

Protože se jednalo o v celku zdaři-
lou taškařici - tradice je na světě. Již 
po druhé a tedy první ročník Jarního 
turnaje ve stolním tenisu se uskuteč-
nil v sobotní odpoledne dne 3. května 
2008. Oproti loňským osmi účastní-
kům se nás sešlo úctyhodných jede-
náct. Řekl bych že v našem „lenoš-

loni na jaře jsme ve fitku uspořádali nultý ročník Jarního turnaje ve stolním tenisu.

ném koutě“ poměrně slušná účast.  
Velkou radost mi udělali ti, kteří 
ač naprostí začátečníci, nezalekli 
se konkurence „ostřílených borců“ 
a přišli změřit síly. Neméně velkou 
radost mi udělal Ládík Kobr a náš 
Péťa, kteří loni skončili na posled-
ních místech a letos, po pravidelné 
celoroční přípravě sahali na stupně 
vítězů. Málo platné, potvrdilo se, že 
důsledná příprava přináší ovoce.  

Výsledky turnaje:
Na pátém místě se shodně umís-

tili Kuba Sika, Zuzka Pitrová, Jirka 
Burda, Martina Siková, Vašek Janda, 
Míša Alli, Pepa Zavřel.

Na čtvrtém místě se umístil Péťa 
Návesník jun.

Na třetím místě se umístil  
Ládík Kobr.

Druhé místo obsadil Pavel 
Mičunovič.

Bylo hodně těžké obhájit prven-
ství z loňského roku, ale po úmorném 
boji, hlavně s Ládíkem, ale i ostat-
ními jsem na první příčku dosáhl já, 
tedy Petr Návesník sen.

Všem zúčastněným gratuluji 
a těším se na příští setkání u zele-
ného stolu.

Rád bych připomněl, že akce 
pro pojištěnce Všeobecné zdravotní 
pojišťovny (sleva 250 Kč na perma-
nentku) platí do konce června 2008.   

„Chceš změnit svůj život?
Změn svoji postavu.“

Radost v srdci a úsměv na rtu přejí 
Vaši instruktoři Petr a Dáša.

Pokračování na straně 16

národní házená
V době psaní tohoto článku jsou již dvě třetiny jarní části odehrány a celá soutěž se tak pro většinu družstev 
blíží do svého závěru. u některých již víme či můžeme odhadnout, jaké bude jejich umístění.

Začněme dnes od nejstarších po 
nejmladší. Muži oslabení v každém 
jarním utkání o několik hráčů, a to 
vinou zranění, operací, hostování či 
rodinných důvodů, se snaží hrát se 
ctí. Avšak to letos bohužel nestačí 
na víc, než na souboj s béčky Cho-
mutova, Mostu a Litvínova o sedmou 
příčku tabulky.

Ženy jsou na tom o poznání lépe. 
Začaly na silně obsazeném příprav-
ném turnaji v Praze na Spojích. Tam 
v konkurenci jedenácti družstev, 
včetně dvou ligových, vybojovaly 
bronzové medaile! V mistrovské 

soutěži drží již tradičně svůj nad-
průměr a před posledním zápasem 
doma s Mostem jsou na výborném 
třetím místě!

Starší žáci začali rovněž pří-
pravným turnajem, a to na vyhlá-
šeném Spoje OPEN 2008. Po třech 
prohrách i vítězstvích brali, stejně 
jako ženy, třetí místo a navíc náš 
bek Daniel Dankanič byl vyhlášen 
NEJlepším obráncem celého klání. 
Čísla 3 se budeme dál držet, jeli-
kož starší žáci byli po podzimu třetí, 
a to pouze díky horšímu skóre se 
druhým Mostem. Ovšem na prvních 

dvou turnajích jara vinou 
nemoci a zranění několika 
klíčových hráčů nestačili 
udržet krok se špicí tabulky. 
I když na třetím a domá-
cím turnaji skončili druzí, 
s postupem na Pohár ČR 
se musí rozloučit. Na jejich 
konečném třetím místě již 
poslední klání v Mostě nic 
nezmění.

Starší žákyně držely 
po podzimu s náskokem 
čtyř bodů druhou příčku 
zajišťující postup do bojů 
o Pohár ČR 2008. Po dal-
ších třech mistrovských 
turnajích tomu není jinak. 

Chomutov je na dostřel se čtyřmi 
a Louka s pěti body ztráty. Na závě-
rečném zápolení sezóny se tedy 
rozhodne, kdo z koho. Smůla s kom-
pletností sestav se však nevyhnula 
ani tomuto celku. Celé jaro chyběla, 
vinou zranění a hrou kopané za 
Slovan Liberec, opora celého druž-
stva a hejnického útoku Silva Hor-
čičková. Tato ztráta byla citelná. Na 
posledním mistrovské zápasy budou 
navíc z rodinných důvodů chybět 
další dvě hráčky základní sestavy. 
Úspěch tedy nebude záležet jen na 
troše štěstí, ale především na velké 
bojovnosti našich hráček.

Poslední z výčtu hejnických 
družstev jsou mladší žáci. Předse-
zónní přípravu završili vítězstvím 
v přátelském zápase nad Raspena-
vou 12 : 5 a druhým místem na pří-
pravném turnaji v Lázních Bělohrad. 
Před závěrečným mistrovským 
soubojem se svými soupeři ztrácí 
na první místo, a postup do bojů 
o Mistra ČR, jeden bod!!! Na místě 
druhém už je nemůže nikdo ohro-
zit. Při případném dílčím neúspě-
chu tak již máme jistotu postupu na 
Pohár ČR 2008! Gratulujeme všem 
hráčům a samozřejmě trenérovi Voj-
tovi Jirounkovi...Druhé místo mladších žáků  

v lazních Bělohrad
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národní házená
Pokračování ze strany 15

V květnu byl zahájen již
23. ročník koncertů varhanní a duchovní hudby

v bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích

14. června
Josef Popelka – varhany, Dana Min-
rová – f létna, Monika Brychtová 

– soprán

28. červena
Smíšený pěvecký sbor „CANTARE 
CON VIVO“ USA /80 členů/, dirigent 
David Morales, doprovod Stewart 
Scharch

12. července 
Jiřina Pokorná – varhany, Sylva 
Čmugrová – soprán, Dagmar 
Vaňkátová – soprán

26. července
Přemysl Kšica – varhany, Lucie Hájk-
ová – soprán

9. srpna
Peter Kleinert – varhany, Lutz Hilde-
brand – trubka

23. srpna
Jiřina Pokorná – varhany, Miro-
slav Kejmar – trubka, Jan Kejmar 
– trubka, Miroslav kejmar – 
tympány

Představujeme účinkující v programu 
letošních koncertů:

30. srpna
Vladimír Roubal – varhany, Čeněk 
Pavlík – housle, Marek Jerie – violon-
cello

6. září
Koncert v rámci festivalu Wratislawia 
Cantans

20. září
Radim Linhart – klavír, Lee Andrew 
Davison – Baryton, Vít Fiala – kon-
trabas, Jaroslav Šindler – kytara

4. října
Jan Hora – varhany, Ivan Štraus 
– housle

18. října
Květa Novotná – cembalo, Jan 
Adamus – hoboj a Komorní sólisté 
České filharmonie (M. Vilímec 
– housle, J. Adamusová – housle, P. 
Ciprrys – viola, F. Host – violoncello, 
J. Waldman – kontrabas)

25. října
Jiří Stivín – flétna, Robert Hugo – var-
hany a Collegium Quodlibet

Vstupné: 
90 Kč, děti 10 – 15 let 30 Kč

Začátek koncertů vždy  
v 15.30 hodin. 

Prodej vstupenek  
1 hodinu před koncertem.

Třetí místo žen v Praze

Krátkou zmínku věnujeme i spřá-
teleným Spojům Praha, za jejichž 
druholigové mužstvo hraje náš hráč 
Tonda Nosek. Ty po velmi nepove-
deném podzimu začaly vyhrávat 
až na jaře a na odvrácení sestupu 

to již nestačilo. Prostřednictvím 
našeho útočníka alespoň získáme 
cenné zkušenosti z moderního 
pojetí národní házené. Navíc i jeho 
samotného, jelikož toho za Hejnice 
v letošní sezóně moc nenahrál.

Na jaře jsme na utkání všech 
družstev a kategorií začali z finanč-
ních důvodů jezdit pouze osobními 
auty. To nám navíc znepříjemnil 
zákon o autosedačkách, u kterého 

byla zrušena výjimka 
pro sportovce. Je 
tedy na místě podě-
kování všem, kteří 
byli ochotni pomoci 
s dopravou svými 
automobily a trá-
vit celý den čekáním 
někde na Mostecku 
v „Prdelákově.“ Neje-
dená se pouze o tre-
néry a další členy 
oddílu, ale i o ochotné 
rod iče, př íbuzné 
a přátele. Vážíme 
si jejich významné 
pomoci a velmi za ni 
děkujeme.

Závěrem bychom vás chtěli 
pozvat na naše NOVÉ interne-
tové stránky. Tam se dozvíte nejen 
o aktuálních výsledcích hejnic-
kých družstev a novinkách v oddíle, 
ale najdete i celou škálu dalších 
informací, mnoho fotek hejnic-
kých borců i odkazů na zajímavé 
stránky našeho sportu. Adresa je 
(www.hazenahejnice.estranky.cz). 
Další informace z hejnické národní 
házené naleznete buď na nástěnce 
u vchodu do základní školy, nebo na 
naší vývěsce vedle lékárny.

A. N.
Mladší žák jde do boje,

doma proti Mostu


