
stva Libereckého kraje, orgánu, který 
na další čtyři roky bude rozhodovat 
o rozvoji celé oblasti. Podpořím ty 
kandidáty, kterým není Frýdlantsko 
cizí, kteří jasně defi nují, jakým způ-
sobem chtějí našemu regionu pomoci.

Jiří Horák, starosta města
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Cena: 6 Kč

Akcí, která je objemem fi nančních 
prostředků bezesporu nejrozsáhlejší, 
je rekonstrukce objektu čp. 5 (bývalá 
Mototechna), kde probíhá přestavba 
budovy na patnáct bytových jedno-
tek. Tato stavba pokračuje bez pod-
statných problémů a dodavatelská 
fi rma dodržuje harmonogram prací 
tak, aby mohlo dojít ke kolaudaci to-
hoto objektu v závěru letošního roku.

Povedlo se také realizovat dvě in-
vestiční akce podpořené z fondu in-
vestic Libereckého kraje. Jako první 
se provedla celková rekonstrukce 
městského rozhlasu, který nyní spl-
ňuje nároky kladené na toto zaříze-
ní integrovaným záchranným systé-
mem. Druhou takovouto investicí je 
pořízení nového hasičského vozidla 
Land Rover Defender, které nahradi-
lo dožilou Avii. Toto vozidlo bude dále 
doplněno přívěsem, který bude vyba-
ven potřebnou hasičskou technikou. 
Dodávka tohoto přívěsu je stanovena 
na polovinu listopadu letošního roku.

V prázdninových měsících došlo 
také na výměnu střešní krytiny na 
MŠ 2 a podařilo se tak odstranit ha-
varijní stav střechy tohoto objektu 
i zabránit dalším případným škodám, 
které by zatékání mohlo způsobit. 

Další významnou investiční akcí, 
která mohla být zahájena v letních 
měsících, je plánovaná výměna oken 
v panelových domech na starém síd-
lišti. Na tuto akci byla vypsána řádná 

soutěž, která stanovila vítěze a tím 
i dodavatele stavebních prací. Ačkoli 
se nikdo ze zúčastněných proti roz-
hodnutí výběrové komise neodvolal, 
přesto jsme obdrželi výzvu Úřadu 
pro hospodářskou soutěž, který na 
základě podnětu provedl prošetření 
celého výběrového řízení. Při probí-
hajícím šetření tento úřad neshledal 
v proběhlém výběrovém řízení žád-
né pochybení z naší strany, ale do 
jeho rozhodnutí nemohla být uvede-
ná investiční akce zahájena. Došlo 
tím proto k posunutí realizace stav-
by nejméně o jeden měsíc. Původní 
předpokládaný termín dokončení 
30. 9. 2008 byl z tohoto důvodu od-
sunut na závěr října letošního roku. 

Za zmínku v této kapitole ještě 
stojí návrh na celkovou opravu míst-
ních komunikací. Dojde k obnově 
živičného povrchu autobusové otoč-
ky na Ferdinandově, dále ke zříze-
ní zpevněného asfaltového povrchu 
k místní komunikaci k Bulíčkům od 
státní komunikace a k vybudování 
nové penetrace spojující dvě již dříve 
opravené vozovky v Zátiší. Z prostřed-
ků určených na opravu komunikací 
byly dále provedeny lokální výspravy 
povrchu vozovek na Ferdinandově 
a určitá část peněz bude uvolněna na 
nákup nového dopravního značení 
místních komunikací. 

V druhé části tohoto článku bych 
se chtěl zmínit o podzimních vol-
bách do zastupitelstva Liberecké-
ho kraje. Volby proběhnou ve dnech 
17. a 18. 10. 2008. V Hejnicích jsou 
ustanoveny čtyři stálé volební okrsky. 
Sídla volebních okrsků jsou stejná 
jako při předešlých volbách. Najdete 
je v Základní škole Hejnice, v diva-
delní přístavbě, v restauraci Dělnický 
dům a v Mateřské škole ve Ferdinan-
dově. Rozhodnout o své účasti nebo 
neúčasti při těchto volbách je právo 
každého z vás. Za sebe však musím 
říct, že se voleb rozhodně zúčastním. 
Vždyť rozhodnou o složení zastupitel-

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás i v tomto vydání 
městského zpravodaje informoval 
o pokračování investičních akcí plá-
novaných na tento kalendářní rok, 
a podal vám informaci o připravova-
ných krajských volbách, které pro-
běhnou ve dnech 17. a 18. 10. 2008.

POZOR 

ZAJISTĚTE SI 
VČAS VÝMĚNU 
OBČANSKÉHO 

PRŮKAZU
Nejpozději do konce 

listopadu je nutné požádat 
městský úřad o výměnu 

růžového OP.

Od 1. ledna 2009 platí pouze 
nově vydávané (zelené) OP. 
Ostatní pozbývají platnosti!

ZÁŘÍ
2008
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K VĚCI – OČIMA REDAKTORA ZPRAVODAJE

VÝROČÍ SRPNOVÉ OKUPACE 1968, 
RADAR A OLYMPIJSKÉ HRY V ČÍNĚ

Uplynula dlouhá doba a pamět-
níků ubývá, přesto je neuvěřitelné, 
že existuje stále mnoho lidí, kteří se 
i dnes znovu obracejí k Rusku, jako 
k příteli a záruce bezpečnosti. I po 
těch čtyřiceti letech si stále dokážu 
vybavit ten nekonečný proud špina-
vých a nevzhledných aut s bílými 
pruhy, plných cizích vojáků, mířících 
ráno 21. srpna 1968 přes Mníšek 
na Liberec, po silnici obklopené jen 
bezmocně přihlížejícími lidmi poly-
kajícími slzy a dávajícími najevo 
svou bezmoc a vztek. Stejně jako 
oni, stál jsem tam v tom ponurém 
ránu i já. Svou první pomoc nám 
náš velký přítel poskytl už v roce 
1948, když pomohl v naší zemi demo-
kraticky nastolit krutý, stalinský, 
lidově demokratický pořádek. Ten 
režim trval 20 let. Po smrti Stalina 
a Gottwalda jen pozvolna přicházelo 
postupné uvolňování, ale to oprav-

dové očekávání se naplnilo až počát-
kem roku 1968, opravdu až po 20 ti 
letech. Tehdy přišlo po všech strán-
kách krásné jaro, prosluněné a pře-
devším prodchnuté vírou v lepší časy. 
Brzy jsme věděli, jak jsme byli naivní, 
když jsme uvěřili v existenci lidského 
socialismu. Naše naděje defi nitivně 
zhasla v noci na 21. srpna 1968. 
Do země vtrhla bez ohlášení vojska 
našich přátel s pomocí na dalších, 
dlouhých 20 let. Tisíce emigrantů 
a další tisíce perzekuovaných, trvalý 
pobyt okupačních vojsk na našem 
území a pak normalizace ruku v ruce 
s kolaborací a degradací základních 
hodnot života, to byl výsledek vojen-
ské okupace od přátelské mocnosti, 
výsledek druhé pomoci. 

Dnes po čtyřiceti letech jsme 
spojencem mocnosti, která se na 
nás nikdy ničeho podobného nedo-
pustila, o jejíž přízeň jsme stáli a do 

svazku s ní jsme vstoupili 
zcela dobrovolně. Když 
je teď od nás žádáno 
umístění radarové sta-
nice na našem území, 
místo vstřícnosti proje-
vujeme obavy. Obavy ze 
systému, který má chrá-
nit naše spojence spolu 
s námi, obavy z reakce 
nepřátel, obavy z nesou-
hlasu Ruska. Dost dobře 
nechápu, že po dvojí 
zkušenosti s přátelskou 
pomocí může být Rusko 
stále mnoha lidmi pova-
žováno za pro nás úplně 
přátelský stát a ostré 
výhružky jeho prezidenta 
a generálů mohou mít 
větší účinek než záruky 
bezpečnosti a spoje-
nectví od představitelů 
a armády Spojených 
států. Svět není jednotný, 
je rozdělen a mocensky 
ovládán, jen prostředky 
světových mocností 
nejsou stejné a přede-
vším nejsou pod stej-
nou veřejnou kontrolou. 

21. srpna 2008 uplynulo již dlouhých 40 let od potupné okupace naší země vojsky varšavské 
smlouvy. Okupace, „Internacionální bratrská pomoc“, kromě mrtvých a materiálních škod nastolila 
období tvrdého a cíleného potlačení lidských práv a svobody v Československu, nám všem dobře 
známou normalizaci. 

Myslím, že ke ztraceným přátelům 
se vracet nemusíme a ani nebudeme. 
Naše země poznala co umí přátelské 
tanky stejně, jako to nedávno poznali 
lidé v Gruzii, naše země byla po dobu 
dvacetileté okupace částečně i trochu 
Tibetem. 

Na svobodu a lidská práva mají 
nárok všichni lidé světa, alespoň tak 
to velcí politici hlásají. Stále je na 
světě dost míst a dost lidí, kterým 
je toto právo odepíráno. Připadá mi, 
že se o té věci více mluví než koná 
a navíc jsou pak státy, které svět 
odsuzuje a podporuje zároveň. Jak 
se to mocným zrovna hodí. To pla-
tilo i v případě pořadatelství olympij-
ských her v Číně. Už hry v roce 1936 
se neměly konat v Berlíně. Stejně jako 
jsou dnes známy poměry v komunis-
tické Číně, byly tehdy známy poměry 
v hitlerovském Německu. Uspořá-
dání her fašistický režim jen ještě 
více upevnilo. Po 72 letech pak byl 
stejným způsobem podpořen čínský 
komunistický režim. Odpovědní 
tvrdí, že do sportu politika nepatří 
a aktivní sportovci se politikou neza-
bývají. Nebylo by žádoucí hry boj-
kotovat a znehodnotit dlouholetou 
dřinu a přípravné úsilí účastníků. 
Účast na olympiádě je vrcholným 
cílem každého sportovce. Celosvětové 
prosazování olympijské myšlenky 
je víc než politikou a mezinárodní 
olympijský výbor by porušování svo-
body a lidských práv rozhodně neměl 
tolerovat. Proto nemělo k uspořádání 
olympijských her v zemi, jakou Čína 
je, nikdy dojít.

K. Finkous, vedoucí redakce HZ
Okupanti v Liberci
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–  schválilo správu fi nančního a kontrolního výboru
–  schválilo a vydalo 3. změnu Územního plánu sídelní-

ho útvaru Hejnice
–  schválilo změnu hranic katastrálního území pře-

vedením hraničního pozemku p.č. 543, o výměře 
1027 m2, z katastrálního území Města Hejnice do ka-
tastrálního území Obce Bílý Potok

–  schválilo navýšení fi nančních nákladů pro akci „Pa-
nelové domy – výměna oken“, o částku 1 095 000 Kč

–  schválilo rozpočtové opatření ve výši 200 000 Kč na 
zřízení elektrické přípojky do objektu čp. 5

–  schválilo přijetí dotace z Krajského úřadu Liberec-
kého kraje ve výši 500 000 Kč na rekonstrukci měst-
ského rozhlasu

–  schválilo rozpočtové opatření týkající se části dota-
ce ze Státního fondu rozvoje bydlení Praha ve výši 
5 817 337 Kč na výstavbu 15 bytových jednotek 
v čp. 5

–  schválilo přijetí dotace z Krajského úřadu Liberec-
kého kraje ve výši 690 000 Kč na pořízení požárního 
automobilu

–  přijalo interpelaci člena zastupitelstva pana Fran-
tiška Schejbala ve věci dopravního značení v prostoru 
hasičské zbrojnice

Z jednání městské rady

–  schválila žádost MCDO Hejnice, týkající se pronájmu 
kina v Hejnicích od 28. 9. do 1. 10. 2008

–  schválila žádost ZŠ a MŠ Hejnice, týkající se bezplat-
ného využívání koupaliště v době školní výuky a provo-
zu školní družiny

–  schválila poskytnutí příspěvku 3000 Kč na zajiš-
tění akce „Jízda historického parního vlaku“ dne 
28. 6. 2008

–  projednala žádost pana Petra Humla a pana Jarosla-
va Kadlece o úpravu přístupové komunikace k domům 
čp. 42 a 49 a schválila jejich žádost týkající se zřízení 
veřejného osvětlení přístupové cesty k těmto domům

–  schválila žádost obyvatelek panelových domů čp. 598 
a 594 – 6 o provedení údržby dětského koutku

–  z důvodů vysokých fi nančních nákladů zamítla žá-
dost zástupce školního parlamentu, která pojednávala 
o rozšíření skateparku u základní školy

–  schválila výměnu oken v bytě pana Radka Gampera 
a paní Gabriely Jožákové za podmínky, že náklady si 
budou fi nancovat žadatelé

–  schválila rozpočtové opatření ve výši 10 000 Kč, týkají-
cí se výměny ventilů a doplnění izolace UT v budově ha-
sičské zbrojnice a rozpočtové opatření ve výši 6000 Kč 
na renovaci informačního systému města

–  podpořila OS Jizerské aktivity při organizování Jizer-
ské noty a to částkou 2000 Kč a bezplatným proná-
jmem kina

–  schválila žádost OS Lunária Jindřichovice pod Smr-
kem o umístnění jejich informační tabule v parčíku 
před bývalým hotelem Perun

–  vyhověla žádosti paní Blanky Bittnarové o prodlouže-
ní nájemné smlouvy nebytových prostor v čp. 252 na 
dobu 5 let

–  zamítla žádost týkající se prodeje pozemků pana Mila-
na Poustky, slečny Markéty Veverkové, slečny Veroniky 
Houhové a pana Ondřeja Horáčka

–  schválila žádosti o přidělení bytů slečně Michaele 
Bulíčkové, slečně Růženě Lányové a panu Martinu 
Tesařovi

–  zamítla žádosti o přidělení bytů paní Janě Pallošové 
a panu Otovi Dobešovi

Z jednání městského 
zastupitelstva

- Město Hejnice -

OZNÁMENÍOZNÁMENÍ  

ZASEDÁNÍ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVAZASTUPITELSTVA
 MĚSTA HEJNICE MĚSTA HEJNICE

KTERÉ SE KONÁ 

VE STŘEDU 24. ZÁŘÍ 2008 OD 18.00 HODIN
V DIVADELNÍ PŘÍSTAVBĚ V HEJNICÍCH

Program zasedání:
1)  Zahájení, schválení programu, kontrola 

usnesení
2) Interpelace členů zastupitelstva
3)  Plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 

2008
4) Informace o plnění investičních akcí 
5) Informace o zajištění přípravy zimní 
údržby města  
6) Projednání zprávy fi nančního výboru
7) Projednání zprávy kontrolního výboru
8) Prodeje pozemků
9) Různé
10) Schválení návrhu usnesení
11) Rozprava členů zastupitelstva a občanů
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REAKCE NA KRITIKU 
V HEJNICKÉM 
ZPRAVODAJI

Po sedmnácti letech v Hejnicích

Tímto si dovoluji reagovat 
na článek, který vyšel v červnu 
2008 v Hejnickém zpravodaji, pod 
značkou -K.F.-.

Je dobře, že si autor všímá 
nepořádku ve městě, ale při svém 
fotografování zapomněl na bývalý 
hotel Perun.

Uvítal bych v některém z příštích 
čísel Hejnického zpravodaje infor-
mace o současném stavu a výhledu 
do příštích let této nemovitosti, 
která patřila po bazilice Navštívení 
Panny Marie a MCDO mezi domi-
nanty města Hejnic.

Jan Podhora

Článek splnil svůj účel a vzbudil 
zájem veřejnosti a to je pozi-
tivní zjištění i přesto, že reakce 
autora vyznívá téměř jako pokus 
o přesunutí pozornosti od menšího 
nepořádku k většímu.

- K.F. –

MĚSTSKÝ ÚŘAD
PŘIPOMÍNÁ

Městský úřad připomíná  plátcům poplatku za komu-
nální odpad, že nejpozději do konce měsíce září má  být 
zaplacen  poplatek za komunální odpad za 2. pololetí roku 
2008. Zároveň upomínáme všechny poplatníky, kteří zapo-
mněli a dosud nezaplatili poplatek za první pololetí roku, že 
mohou beztrestně zaplatit právě teď po tomto upozornění. 
Po ofi ciální upomínce již může následovat sankce ve formě 
navýšení poplatku.

Městský úřad  upomíná  plátce poplatku ze psů, kteří na 
svou povinnost zaplatit místní poplatek za svého psa zapo-
mněli a dosud za svého psa městskému úřadu nezaplatili, 
že v měsíci září mají poslední příležitost poplatek beztrestně 
zaplatit po tomto upozornění. Po ofi ciální upomínce již bude 
následovat sankce ve formě navýšení poplatku.

Neodkládejte své poplatky a nedoplatky! 

Městskému úřadu ušetříte náklady a práci, 
sobě nepříjemnosti a také peníze!

! !

POZEMKY K PRONÁJMU
NABÍDKA POZEMKŮ KE ZŘÍZENÍ ZAHRÁDEK

Město Hejnice nabízí k pronájmu za účelem zřízení zahrádek 3 travnaté pozemky. Jeden o výměře 
377 a dva o výměře 350 m2 na parcele p. č. 793/13 v k. ú. Hejnice ve vlastnictví města. Pozemky se nalézají 
v horní části Lázeňské ulice v Hejnicích, v prostoru za transformační stanicí, jejich menší část leží pod 
vedením vysokého napětí. Pozemky ke zřízení zahrádek budou vytyčeny na rovné, travnaté části plochy 
snadno přístupné z Lázeňské ulice. Celkový vzhled pozemku, včetně zakreslení umístění jednotlivých 
zahrádek znázorňují obrázky. 
Cena nájemného 2 Kč za 1 m2 plochy pozemku ročně. Písemné žádosti doručené poštou nebo osobně 
v podatelně MěÚ, přijímá Městský úřad v Hejnicích do 15. 10. 2008.

Pohled na pozemek ke zřízení zahrádek 
z chodníku Lázeňské ulice

Grafi cké znázornění umístění zahrádek a přístupové cesty 
v katastrální mapě
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Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Měsíc září nám připomene, že léto jde do fi nále a máme za sebou poutě, prázdniny, letní pobyty a dovolené.

Letní sezonu zahájili poutníci 
z Německa (Wallfahrt 2008), kteří 
přijížděli již od 27. června a 2. čer-
vence se účastnili poutní mše. Dále 
následoval třídenní seminář na 
téma česko – německé smíření „Síla 
kořenů“. Rekondiční pobyt hendi-
kepovaných evangelických farníků 
s Essenu (Evangelische Kirche in 
Essen) se uskutečnil od 19. července 
do 9. srpna. Týdenní rekondiční pobyt 
nevidomých z křesťanského sboru 
AVE Praha pod vedením Dr. Koutské 
se konal od 16. srpna do 23. srpna.

Komplex baziliky a MCDO je 
navštěvován nejen lidmi dané víry, 
ale také věřícími jiných vír a lidmi 
bez vyznání. Motivem návštěvy je 
poznání kulturního dědictví-genius 
loci-místa, účast na akcích pořáda-
ných v církevních objektech, nebo 
pouze obdivování exteriérů staveb. 
Poutní místo Hejnice je zařazeno do 
kategorie národního, celostátního 
významu, ovšem jeho vliv sahal v his-
torii dále a sahá i dnes. Patří mezi 
nejvýznamnější poutní místa severu 
Čech, je to místo s poutní tradicí, a to 

nejen Čechů, ale i Němců, Poláků 
a Lužických Srbů. Tato tradice trvala 
několik staletí, ačkoli byla v dějinách 
několikrát přerušena, naposledy po 
druhé světové válce. Od roku 1990 
dochází k její obnově. Neobnovuje 
se však jen tradice poutní, nýbrž 
i kulturní a vzdělávací, a to od roku 
2001 prostřednictvím Mezinárod-
ního centra duchovní obnovy. Díky 
projektu EU se podařilo v r. 2000 
opravit klášterní konvent se zahra-

dou.  Kostel, který vytváří s konven-
tem kompoziční celek, na svoji vnější 
opravu dosud čekal. 

Od července 2008 fi rma JABLO-
COM s. r. o. se sídlem v Jablonci nad 
Nisou, prostřednictvím darovací 
smlouvy poskytuje finanční pro-
středky na opravu a rekonstrukci 
průčelí vnějšího pláště poutního kos-
tela Navštívení Panny Marie. Děku-
jeme zástupcům fi rmy JABLOCOM 
s.r.o.. Toto šlechetné gesto si zaslouží 
vděk od všech, kteří mají k Hejnicím 
vztah. Oprava průčelí kostela má být 
ukončena v prosinci tohoto roku.

V podzimních měsících již tra-
dičně zveme na Hubertskou mši, 
přijďte společně s hubertskou jízdou 
24. října. Varhaní sezónu, ukončí 
J. Stivín – fl étna, R. Hugo – varhany 
a Collrgium Quodlibet 25. října. 
V galerii v září vystavuje Terezka 
Semerádová moc pěkné, paličkové 
obrazy. Programy výstav, koncertů 
a Věstník Mater Formosa zájemci zís-
kají na recepci Centra.

Za MCDO Hnízdilová J.
Současný pohled na provádění oprav 

průčelí kostela

POHÁDKOVÝ LES V HEJNICÍCH

Zúčastnila jsem se také a byla 
jsem nadšená a překvapená záro-
veň, protože na každém stano-
višti dostala má 2,5-letá dcera za 
úspěšně (i neúspěšně) splněný úkol 
odměnu, sladkou nebo věcnou. Na 
konci cesty nás čekalo dokonce 
občerstvení (buřtík a pití, co hrdlo 
ráčí). A vše zdarma! Bez vstupních 
poplatků a s mnoha dalšími roz-
ptýleními. Jaké bylo pak moje velké 
překvapení, když jsem slyšela hod-
nocení akce ze strany některých 
rodičů ve stylu: „Hm, moc toho 
nedostali…“ Bylo mi z toho trochu 
smutno. Nějak jsme zapomněli, že 
nám v dětství při podobných akcích 
(pokud se vůbec konaly) stačily 
k radosti papírové žetony a na konci 
pár bonbonů. A teď my sami vedeme 
děti k neskromnému přesvědčení, 
že všude musí dostávat plné ruce 
odměn už jen za to, že se přišli poba-
vit. Že jablíčko nebo buchta nic není, 
že omalovánka je za pár kaček a buřt 
v cíli… no, jedním kouskem se celá 
rodina přece nenasytí a zmrzlina je 

taky drahá... A tady ta cizí bedýnka 
s neuklizenými pitíčky, ta se nám 
líbí, to si dáme kluci do nosu, šup 
s nimi do kapsy! Škoda, že takové 
darebáctví přímo podporují ti, kteří 
si jména těchto vykuků ponechávají 
pro sebe… Zkrátka jsem si připa-
dala jako Alenka v obludné říši divů, 
kde se jaksi zapomnělo na kouzelné 
slovíčko Děkuji. 

Nějak jsme také zapomněli na 
to, že Pohádkový les není jenom 
o setkání s pohádkovými postavič-
kami a plnění různých úkolů a sou-
těží, za které dostane dětský účast-
ník něco dobrého či zajímavého do 
svého cestovního pytlíku. Je to také 
příležitost k setkání rodičů spolu 
s dětmi ve společenství dalších rodin 
a to při aktivitě přece jenom ne 
běžné. Je to také (nebo by mělo být) 
o vděčnosti ke všem, kteří podobné 
akce připravují pro nás lenochy 
a nečekají přitom na odměny… 

Takže za podobné nevděčníky 
se tak trochu stydím a moc děkuji 
všem pořadatelům za podařený 

Pohádkový les, který byl pro mě 
osobně (a také naštěstí pro většinu 
účastníků) příjemným zpestřením 
všedních dní.

Marie Mrňávková

Pár informací k Pohádkovému lesu:
Letošní ročník Pohádkového lesa • 
připravilo Centrum Mateřídouška 
o.s. a navštívilo jej 504 účastníků
Stanovišť bylo celkem 10 a na • 
každém čekalo pro děti překva-
pení s odměnami
V cíli byl připraven hudební pro-• 
gram divadla Andromeda z Prahy
Akce byla završena parádním • 
seskokem 3 parašutistů z Parak-
lubu Liberec
Po celé odpoledne vozil malé • 
zájemce na svém koni pan 
Zástěra
Akci podpořilo na 30 fi rem z okolí, • 
jejich štědrosti patří velký dík! 
Jmenný seznam najdete na 
www.materidouska.info

Ráda bych se vrátila k jedné tradiční akci, která se koná pro děti a rodiče ze širokého okolí 
v Hejnicích. Pohádkový les. 
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 Z a č á t -
k e m 

měsíce června 
došlo k vlou-
pání do rekre-
ační chaty č. 23 
v Hejnicích na 
Ferdinandově. 
Kdy neznámý 
pachatel vnikl 

do prostor chaty a odcizil dvě 
horská kola zn. AC Star, stříbrno 
černé barvy, i s příslušenstvím. 
Tímto jednáním způsobil majiteli 
škodu ve výši 35 132 Kč.

 K odcizení motorového vozi-
dla zn. Škoda Felicie combi, 

tmavě modré barvy, došlo začát-
kem července v Hejnicích. Maji-
teli byla způsobena škoda ve výši 
80 000 Kč.

 V měsíci červenci došlo v jed-
né z restaurací, ke slovnímu 

a následně fyzickému napadení 
mezi dvěma hosty tohoto zařízení. 
Při potyčce došlo k poškození dře-
věného obložení dveří v restauraci 
v hodnotě cca 1000 Kč. Proti pacha-
teli byly zahájeny úkony trestního 
řízení pro trestný čin výtržnictví.

 Koncem července došlo v re-
stauraci v Hejnicích ze stra-

ny podezřelého k napadení dvou 
děvčat, kdy je nejdříve vulgárně 
urážel a následně i jedné z nich 
roztrhl část oblečení. Tím jí byla 
způsobena škoda ve výši 550 Kč. 
Dále došlo i k fyzickému napadení, 
kdy bylo způsobeno zranění hla-
vy a žeber u druhé z napadených. 
Proti pachateli byly zahájeny úko-
ny trestního řízení pro trestný čin 
výtržnictví.

 Jako otrlost pachatelů uvá-
dím příklad z Raspenavy, kdy 

došlo v polovině července ze strany 

neznámého pachatele k vniknutí 
do volně přístupné chalupy a zde 
odcizil z prostor kuchyně odložené 
věci. podařilo se mu odnést peně-
ženku, osobní doklady, doklady od 
vozidla, kožený batoh a mobilní te-
lefon. Tímto způsobil oznamovatel-
ce a zároveň poškozené škodu ve 
výši 9740 Kč. Tohoto jednání byl 
schopen i přesto, že majitelka domu 
byla po celý čas na své zahradě!

 V období měsíce června do 
srpna bylo zjištěno celkem 

184 přestupků v dopravě. Na po-
kutách bylo uloženo 42 800 Kč. 
Přítomnost alkoholu byla zjištěna 
v deseti případech, nejvíce bylo na-
měřeno 2,89 g/kg. Dále bylo v pěti 
případech zjištěno řízení motorové-
ho vozidla bez řidičského oprávně-
ní. Ve třinácti případech byl zjištěn 
špatný technický stav vozidla.

npor. Lubomír Kaplan

Vzhledem k tomu, že je Mate-
řídouška nezisková organi-
zace, je třeba získávat potřebné 

fi nance od různých státních i nestát-
ních organizací a nadací. Aby to 
nebylo tak jednoduché, každý projekt 
je třeba spolufi nancovat minimální 
částkou přibližně 30% ze zdrojů 
vlastních či jiných. Jak jsme šikovní 
a co se nám daří pro vás rodiče a děti 
zajistit, můžete posoudit sami. 
Projekty realizované k srpnu 2008:

„Aktivizační zařízení pro rodiny 
s dětmi v Hejnicích“. 

Velký projekt, který má ambice 
vytvořit v našem regionu skutečně 
profesionální zařízení pro rodiče 
a děti, byl podpořen Ministerstvem 
práce a sociálních věcí částkou 
394 680 Kč. 

„Šikulové“. Projekt na vybavení 
hudebně dramatických programů byl 
podpořen nadací Euronisa částkou 
10 000 Kč. 

„Poustevníci sobě“. Projekt, který 
dlouhodobě navazuje spolupráci 
s dětským domovem Frýdlant z pro-
gramu Kompenzace, byl podpořen 
nadací VIA, nadací Terezy Maxové 
celkovou částkou 140 000 Kč. 

„Setkávání s nadějí“. Navazující 
projekt spolupráce s dětským domo-

vem Frýdlant, v prvních dvou etapách 
byl podpořen nadací Terezy Maxové, 
nadací Euronisa celkovou částkou 
157 000 Kč.

„Krok dopředu“. Projekt na tech-
nické vybavení centra byl podpo-
řen Krajským úřadem Libereckého 
kraje, odborem regionálního roz-
voje a evropských projektů, částkou 
99 500 Kč.

Bez těchto výrazných donátorů 
by se naše projekty nemohly usku-
tečnit. Otevřenost a štědrost nadací 
vůči našemu dílu nám dovoluje nabí-
zet stále kvalitnější služby veřejnosti. 
Mateřídoušce se daří zásluhou právě 
těchto subjektů a my rodiče s dětmi 
si můžeme do sytosti vychutnávat 
luxusu, když využíváme programy, 
které nám Mateřídouška s takovou 
péčí nabízí. A není jich málo. Nabídka 
programů je k nahlédnutí na inter-
netu www.materidouska.info nebo 
např. na vývěsní tabuli u lékárny. 
Vedle kroužků a různých dílen pro 
děti i dospělé nabízí nově poradenství 
a další informační servis pro rodiče. 
Teď už jenom stačí těchto možností 
využívat. Mateřídouška je tu přece 
pro nás.

Marie Mrňávková

Centrum Mateřídouška nezapomíná na své malé a velké svěřence 
a má velkorysé plány do budoucna. Aby ale mohla své velké pro-
jekty realizovat, potřebuje k tomu samozřejmě fi nance.

Obrázky ze srpnového 
„Indiánského pobytu“

v Bílém Potoce

Lampička na noční stezku odvahy

Centrum Mateřídouška o. s. informuje

Keramické masky rodičů
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Narodily se děti:
Emil FINKOUS

Anna BERNATOVÁ

Lukáš KRČIL 

Pavel LORENZ

Veronika HUBÁČKOVÁ

Petra ŽATECKÁ

Jan ŠIMON

Lucie HROMÁDKOVÁ

Přistěhovali se občané:
rodina Storchmannova

rodina Fialova

Veronika Kavuličová

Jana Půčková

rodina Čermákova

Jana Dedeciusová

Odstěhovali se občané:
rodina Melova 

Diana Kadlečková 

František Prágr

Zdeněk Hryščenko 

rodina Farkašova

Lucie Zlatohlávková

Jiřina Šiplová a syn Achim Šipl

Libuše Kohútová

Rozloučili jsme se 

se zesnulými občany:
Milan Vokáč 

Miloslava Novotná

Miloslav Pecháček

Jarmila Petříčková

Soňa Strnadová

Ladislav Szemrád

Vlasta Pavlíčková

Anna Jirásková

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Kdybyste přesto nevěděli, oč 
vlastně jde, vězte, že slacklining 
je sport, který je často zaměňován 
s provazochodectvím. Lajny jsou 
vlastně ploché popruhy, krátké nebo 
dlouhé, vysoko nebo nízko, nad 
zemí nebo nad vodou, povolené jako 
kšandy nebo napjaté jako struna 

– přejít se dají všechny. Existuje mnoho 
činností, které se dají na lajně dělat 
– sedy, lehy, skoky, dokonce i žong-
lování, jeden borec už zvládl i salto. 
Trocha trpělivosti, vůle, smyslu pro 
rovnováhu a můžete začít.

Právě na konci června byl jeden 
víkend v areálu hejnického koupaliště 
věnován lajnám všeho druhu. Nováčci 
se snažili udělat co nejvíc kroků nebo 
dokonce přejít od stromu ke stromu 
a ostřílení borci zkoušeli nové triky 
a lajny dlouhé až 60 metrů. Tentokrát 
se sice nedostalo na nervy drásající 
highline (disciplína, kdy se chodí ve 
velké výšce s jištěním. Takto byla už 
loni zdolána průrva mezi Frýdlant-
ským cimbuřím a letos na začátku 
září i mezi předskalím a druhým 
vrcholem Ořešníku), ale zato se celá 
akce nesla především v duchu cho-

Ostravaci, Pražáci, Liberečáci, Novoměštáci..., prostě lidé s mladou 
duší ze všech koutů České republiky a dokonce dva Sasíci se 
zúčastnili Slackline festu v Hejnicích. Po loňském startovacím 
ročníku v prostředí Adršpašských skal šlo o druhou akci lajnových 
nadšenců u nás a bylo vidět, že tento sport už dávno není jen zábavou 
pro pár „postižených“ jedinců.

Slackline fest Hejnice

zení nad vodou (waterline) a závodění. 
Všichni si vyměňovali zkušenosti, jak 
nejlépe napnout tu svojí lajnu a také 
čile nakupovali, protože si organizá-
toři dali práci se stánkem, kde se pro-
dávaly lajny všech barev a vlastností, 
napínací pomůcky a trička s tématic-
kým potiskem.

Podmračená sobota nikomu 
nezkazila výbornou náladu a závodilo 
se jako o život. Formát nových sou-
těží je vždy velkým otazníkem. Fre-
estyle byl omezen předem ohodnoce-
nými triky, pořadí se stanovilo podle 
součtu bodů. Závod na rychlost byl 
ve znamení souboje dvou běžců proti 
sobě. Nízkou účast dívek vyrovnala 
dlouhá startovní listina mužů, takže 
bylo na co koukat. Nakonec nejvíce 
triků předvedl Jiří Kolouch Janou-
šek, v dívčí kategorii Terka Kosinová 
a v rychlosti s brutální převahou zví-
tězil Honza Janoušek se svými chá-
pavými palci u nohou.

Exhibice nad vodou a kulturní 
večer byly další na programu, a ani 
podmračené nebe nikoho neodradilo. 
Posilněni vším možným začali někteří 
zkoušet i triky, které vlastně neumí. 

Posezení u ohně, úvahy 
o svítících lajnách, přechodu 
Macochy a zkazky o někom, 
kdo si na lajně lehne do spa-
cáku a uvaří večeři, důstojně 
zakončily den.

Nedělní horko všichni 
přivítali a jali se znovu 
pokoušet dvě lajny nad 
koupalištěm. Kratší měla 
dvacet osm metrů, delší rov-
ných čtyřicet. Někomu sta-
čilo pár pokusů, jiní zkou-
šeli všechno možné včetně 
couvání a chození ve dvou, 
všichni prostě pořád padali 
do vody ze všech možných 
pozic. V odpoledních hodi-
nách se všichni řádně vylu-
hovaní z osvěžující vody 
koupaliště vydali na cestu 
domů Nezbývá než podě-
kovat organizátorům v čele 
s Kolouchem za opravdu 
podařenou taškařici a těšit 
se na další ročník v příštím 
červnu.
   J.K.

Ztráta rovnováhy

Na lajně
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Brigáda 60. léta

Příběh hejnického koupaliště

Emil Jahn, který tehdy bydlel 
v hejnické Lázeňské ulici čp. 412 
(dnes p. Sršeň) odkoupil tedy od 
místního rolníka Hermanna Berg-
manna z čp. 30 jeho starý rybník 
a přilehlý pozemek pro stavbu kou-
paliště v Hejnicích. Plány na stavbu 
vypracoval frýdlantský architekt A. 
R. Fischer 14. února 1931 a hned 
na jaře se začalo se stavbou a úpra-
vou okolního terénu.

Koupaliště o rozloze 41 x 59 m 
a průměrné hloubce 2 m / pod 
skokanským můstkem bylo však 
2,30 m/ bylo lemováno sítí cestiček 
a nechyběla ani pláž na slunění. 
Dvě malé zátoky s kapry a zlatými 
rybami porostlé lekníny byly od 

plochy určené k plavání oddělené 
česlicemi, nechyběly ani přístaviště 
pro osm loděk a ohrazený prostor 
pro neplavce a výuku plavání

V prostoru napravo od vchodu 
se počítalo i se stavbou obytného 
domu, zůstalo však jen u stavby 
domečku s kasou a šatnou tak jak 
jej známe dnes, v podkroví však 
plavčík v letním období bydlel. Kou-
paliště napájel a stále napájí vodou 
Safírový potok pramenící na úbočí 
Ořešníku, jeho název je prastarý 
a je uváděn již v textech z roku 1785. 
Dnešní název Ořešnický potok, 
který se objevil na nových turistic-
kých mapách. je omylem převzatým 
z tzv. „ Školní mapy“ z roku 1918.. 

Koupaliště mělo 
jen prosté pří-
rodní břehy 
někde obložené 
kamenem jinde 
porostlé kosatci, 
jen nepatrná 
část v okolí sta-
vidla byla beto-
nová. Dno bylo 
písečné a voda 
někdy kalná 
ale nikdy se zde 
nemuselo bojo-
vat se zelenými 
řasami.

V šedesátých 
létech minulého 

století se začalo nejprve s brigád-
nickými úpravami břehů. V něko-
lika etapách pak koupaliště získalo 
dnešní podobu.

Do nejstarších dob existence 
koupaliště se můžeme vrátit na 
plánech na jeho stavbu, staré foto-
grafi e nám zase přiblíží hemžení 
u stavidla na sklonku třicátých let. 

Zachovaly se i fotografi e z prv-
ních brigád při betonování břehů. 

V době těsně po válce se zde 
denně odpoledne na místním 
kuželníku hrávaly turnaje, veselá 
společnost mívala někdy naražený 
i soudek piva. U okénka, kde se vybí-
ralo vstupné jste se ale také mohli 
občerstvit šťávou s vodou. Věčně 
hladová omladina si zde mohla 
koupit krajíc chleba s máslem, tat-
ranky nebo horalky tehdy nebyly 
a tak se paní Vondrová vždy ptala 
: „Chceš to se solí nebo s cukrem ?“, 
a tak krajíc chleba s máslem posy-
paný cukrem nahradil tatranku.

Jako veliké tajemství se zase 
mezi kluky předávala místa, kde 
v šatnách byl vypadlý suk. A tak 
se v době, kdy i v lékařských kni-
hách byla místa nejvyššího zájmu 
napevno přelepena fíkovým listem 
stalo koupaliště místem poučení. 
Tím hlavním však zůstane to, že se 
zde tisíce hejničáků naučilo plavat, 
jsem jedním z nich.

M.Jech

Psal se rok 1930 a nájemci a plavčíkovi koupaliště v Lázních Libverda Emilu Jahnovi bylo naznačeno, 
že libverdské koupaliště bude moci nadále provozovat jen jako půjčovnu loděk. Neúnosná hygienická 
situace vrcholila vždy v sezóně, kdy v obci bývalo ubytováno až 600 lázeňských hostů a veškeré splašky 
vtékaly do nepatrného místního potoka, který právě koupaliště napájel.

Koupaliště 30. léta

Plány koupaliště
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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 

 
Novinka na trhu Automatický teplovodní kotel 

s násypkou na d evo, hn dé uhlí a pelety. 
 

Licotherm  24kw a 44kw za nízké ceny !!!!!!! 
 
 
      Kontakt:   
 

Michal Zrubec, Klášterní 176,   
Hejnice 463 62 

      Mob.: 777 136 078 
      Mob.: 721 226 719 
 
      E-mail: vodo-topo-zrubec@seznam.cz 

Knihovna vás zve na
Den otevřených dveří

7. 10. 2008 od 10.00 – 17.00

Týden knihoven
6. 10. – 10. 10. 2008

Téma: KNIHOVNY – RODINNÉ STŘÍBRO

Vážení čtenáři (nebo ti, kteří se ještě jenom chystají, že se čtenáři stanou), chci vás pozvat do knihovny 
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude konat v rámci akce „Týden knihoven“ a to 7. 10. 2008 od 
10.00 do 17.00 hod. Kromě toho, že si můžete knihovnu prohlédnout, stát se čtenáři bez registračního poplatku, 
můžete si tady se svými dětmi taky něco hezkého vyrobit. Bude taky probíhat výprodej vyřazených knih.

Těší se na vás Eva Prokešová
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Jizerská nota v Hejnicích 
s novinkou – Dětskou notou

Dětská nota v sobotu 27. září 
začíná od 10 hod. vystou-
pením kouzelníka Alexe 

v kině a poté od 10.30 hod. budou 
v centru Hejnic – v prostoru před 
Perunem a kostelem – zahájeny 
dětské soutěže a hry nazvané Na 
divokém západě. Současně proběh-
nou různé rukodělné dílny, které 
připravuje hejnické Mateřské cen-
trum Mateřídouška. Hudební pro-
gram Dětské noty začíná v 11 hod. 
a divákům představí osm soutěží-
cích skupin a sólistů, např. Ata-
kama, Duo D, Kabája, Duo Jáma 
s.r.o. ad. Na všechny akce v rámci 
Dětské noty je vstup ZDARMA!!!

Souběžně s Dětskou notou se 
uskuteční od 11 hod. tzv. Potlach 
v kině – setkání s oblíbeným spi-
sovatelem Zdeňkem Šmídem (autor 
knížek Proč bychom se netopili, 
Proč bychom se nepotili, Miss Porta, 
Trojí čas hor...) a křest jeho nové 
knížky Jak nabalit plavou dívku. 
Hrát budou Roháči z Lokte.

Od 15 hodin se v areálu Auto-
kempu rozběhne pod konferenci-
érským mikrofonem Honzy Dobi-
áše hlavní koncert Jizerské noty, 
na němž vystoupí skupiny Beze-
fšeho, Hluboké nedorozumění, 
Chudinkové, Kámen úrazu, Lístek, 
Ozvěna, Sekvoj a Roháči, jako host 
letošní Noty. 

Po vyhlášení výsledků soutěže 
bude již tradičně ve 21 hod. zapá-
len slavnostní oheň a ti, co u něho 
nevydrží noční písničkový mara-
tón do ranního kuropění, mohou 
zdarma nocovat ve vlastních
stanech.

Folkový a trampský festival 
Jizerská nota, který patří k nej-
starším festivalům našeho regionu, 
je organizován libereckým občan-
ským sdružením Jizerské aktivity 
ve spolupráci s Městským úřadem 
Hejnice. 

Více najdete www.nota.wz.cz
Pavel D. Vinklát

777 797 878
 

Poslední zářijová sobota, tedy 27. září, je tradičně věnována festivalu Jizerská nota v Hejnicích. 
Letos se bude konat po osmadvacáté, přesto bude mít na tomto ročníku premiéru nová 
soutěž – Dětská nota, soutěž mladých skupin do 18 let. 

  2288..  rroo nnííkk        JJJ  II  ZZ  EE  RR  SS  KK  ÁÁ    NN  OO  TT  AA    
   HHeejjnniiccee  2266..  – 2277..  zzáá íí  22000088  

 

Již po 28. zazní v Hejnicích trampské a folkové písni ky. 
P ije  to i ty v pátek rozto it na country bále, v sobotu 
dopoledne si poslechnout mladé nad jné skupiny, nebo 
posed t v kin  u komponovaného Potlachu se spisovate-
lem Zde kem Šmídem a Rohá i a odpoledne si v kempu 

pod jizerskohorskými svahy poslechnout pravou trampskou a folkovou 
muziku. P i dešti se program p esouvá do kina. www.nota.wz.cz 

  
 

PÁTEK 26. 9.    
* 20 hod. – Country bál – Ferdinandov, hostinec Cimpl 

Hraje Hazard, p edtan ení The Wings, sout že, trampská tombola. 
 

SOBOTA 27. 9. 

* 10 hod. – D tská nota – p ed Perunem 
    Sout ž mladých skupin: ATAKAMA, DUO D, KABÁJA, ŽITO... 

Host: DUO JÁMA s.r.o. 
* 10 hod. – Na divokém západ  – p ed Perunem 

Sout že a hry pro d ti a mladé..., kouzelník Alex v kin  

* 11 hod. – Potlach v kin   
Setkání se spisovatelem Zde kem Šmídem a k est jeho nové  
knížky Jak nabalit plavou dívku. Hrají Rohá i.  
Uvádí: M. Antony – Tony, M. Plch – Belmondo 

* 14 hod. – JIZERSKÁ NOTA 2008 – Autokemp  
BEZEFŠEHO, HLUBOKÉ NEDOROZUM NÍ,  

CHUDINKOVÉ, KÁMEN ÚRAZU, LÍSTEK, OZV NA, SEKVOJ 
Host: Rohá i 

Uvádí: Jan Dobiáš 
* 21 hod. – Slavnostní ohe  – Autokemp 

 

 
O poslední zá ijové sobot , AHOJ v Hejnicích na Not ! O poslední zá ijové sobot , AHOJ v Hejnicích na Not ! O poslední zá ijové sobot , AHOJ v Hejnicích na Not ! O poslední zá ijové sobot , AHOJ v Hejnicích na Not ! 
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Šnorchlman
Dlouho toužím potápět se, je to moje gusto

často koukám na fi lmy, co natočil Jacques Cousteau.
Podmořský život chci vidět, celý rok jen spořím
tak jsme letos rozhodli se, jet k Rudému moři.

Po příchodu na pláž vypadám jak vodní muž
ploutve, šnorchl, brejle – no a ve vodě jsem už.

Zklamán trochu, neb u břehu není to moc hezký
no tak aspoň pod hladinou okukuju ženský.

Děti chtějí škebličky, tak hned se o to starám
na dně jich pár nasbírám a za plavky je dávám.
Najednou mě to „tam“ pálí, křížím nohy v stoje
mušle jsou vám pěkně ostré – sůl udělá svoje.

To není to ořechový – ženě, dětem tvrdím
já chci vidět ryby, ježky – na mušle vám prdím.

Delegáta o svém přání po obědě zpravím.
A ráno na ostrov Gitfun lodí už se plavím.

Slunko pálí, širé moře – na tu krásu koukám
vlnky s jachtou pohupují, na přídi si broukám.

Jedna vlna přehnala to a já asi budu
svou snídani (i když nerad) házet přes palubu.

U ostrova kotvíme a kapitán loď točí
prý, kdo není posera, tak z paluby si skočí.

Chytl jsem se (ba že jo) a voda notně zacáká
všichni hlavou pokyvují po shlédnutí placáka.

Pak přišlo to, nač jsem čekal – korálový břeh
z té nádhery kolem sebe tajil se mi dech.

Ryby různých barev, druhů - kolem mne se hemží
jak v obrovském akváriu, věřit lze jen stěží.

Do brýlí mi trochu teklo, vody jsem se nalokal
šťastný však, že záhy vidím dole na dně rejnoka.

Vpravo ryby pruhované a v sasankách vlevo
je ta rybka z pohádky. Jak jmenuje se? Nemo?

Každý, kdo to jednou spatří zážitky si přiveze
vracel jsem se unavený, ale s tváří vítěze.
Záda rudá od sluníčka, od placáku břicho.

Stejně bych chtěl znovu spatřit to „barevné ticho“.
    

Standa Smutný

SMUTNÁ VZPOMÍNKA

Ačkoliv byl Miloslav, všichni jsme mu ří-
kali Milane a bylo nás hodně, vždyť jeho 
záběr byl široký. Byl to poctivý chlap co 
měl rád lidi a především pak děti, tvrdý 
pravičák se sociálním cítěním, sporto-
vec až do morku kosti, vypravěč a hu-
morista a taky věčně mladý a veselý ele-
gán. Všem nám bude chybět a často si 
na něj se smutkem v duši, ale i s úsmě-
vem v srdci vzpomeneme. Postrádat ho 

budou jeho malí elévové, fotbaloví žáčci, které dlouho tréno-
val i věkem již zkušené  hejnické volejbalistky, kterým vě-
noval kus svého života. Chybět bude i všem těm, se kterými 
dokázal sjíždět řeky, chodit po horách nebo hrát fl orbal, těm 
se kterými se uměl dobře pobavit, pozpívat a pro dobrou věc 
i impulsivně pohádat. Jeho lidský optimismus, humor a ve-
selé historky, z jeho ne vždy lehkého a jednoduchého života, 
budou chybět i čtenářům zpravodaje.

Milan Pecháček odešel do svého sportovního nebe, ale na 
fotbalovém hřišti, volejbalovém kurtu i u skleničky, ve spo-
lečnosti všech, kteří ho měli rádi, jeho duch zůstane.

Čest jeho památce.             - K.F. -

Rychlostí blesku se ve středu 30. 7. šířila po 
Hejnicích smutná zpráva, Milan Pecháček zemřel.

Novinky z klubu důchodců 
v Hejnicích

Nyní, v letních měsících, vždy naše řady prořídnou, proto-
že část nás odjíždí za odpočinkem, část se věnuje vnoučatům, 
či jinak tráví svůj letní čas. Těm „sklaním“, kteří si přijdou 
do KLUBU vypít své kafíčko, jsou nabízeny informace z tis-
ku. A tak se dozvídáme, že třeba v Ekocentru v Oldřichově 
v Hájích se slavil Den Země (40 let CHKO Jizerské hory), že 
Liberecký kraj má novou přírodní památku „Okřešické hory“ 
na Českolipsku, že sousední Polsko žádá část pozemků na 
Frýdlantsku jako kompenzaci územního dluhu z let 1958, 
že byla ukončena činnost porodnice ve Frýdlantě... a mnoho 
dalších informací.

Dětem nastaly prázdniny a před námi byla pouť v Hejni-
cích, jejíž tradice sahá až do 18. století. V polovině měsíce 
července nás město Hejnice pozvalo do kina na živé hudební 
odpoledne, kde zazněly písničky Karla Hašlera, Jaromíra Vej-
vody, Karla Vacka a dalších a také staropražské a lidové písně 
ze všech koutů naší vlasti, doplněné písničkami na přání.

Škoda, že tak málo lidí z Hejnic má zájem o kulturní akce, 
které jsou pro ně připravovány.

Začátkem září se vrací život do kluboven. My už víme, že 
se seznámíme s nabídkou výrobků fi rmy ROVER LIVING 
PRODUCTS – ALOE VERA prostřednictvím paní Ivy Schötto-
vé, že přijde naše pojízdná Drogerie a že navštívíme podzim-
ní výstavu Zahrady Čech v Litoměřicích.

Už se těšíme na naše opětné setkání v klubovně.
Za Klub důchodců Hejnice Alena Karrasová

Scházíváme se už pátým rokem v naší klubovně, 
v Domě seniorů v Hejnicích a už jsme prožili mnoho 
společných chvil při besedách i výletech. Bohužel, 
i nám roky přibývají.
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Pokračování na straně 13

Letošní pouťování

S předstihem jsme pozvali kla-
sické řemeslníky a trhovce, 
abychom mohli návštěvní-

kům opět nabídnout lidový jarmark. 
Pro ostatní stánkaře byla rezervace 
zahájena na začátku června. Ten den 
si mě opravdu vychutnali. Nejenže 
na mě již v půl sedmé ráno čekal 
před úřadem jeden vietnamský pro-
dejce s obvyklým úsměvem na tváři 
a s přáním místa pro jeho stánek 
s nudlemi, ale celý den se mně stří-
daly spousty telefonů na mobil či na 
pevnou, někdy i na oba najednou. 
Vzpomněl jsem si na komedii „S tebou 
mě baví svět“, kde chtěl být jeden 
chlapec hadem, aby mohl při chůzi 
ležet. Já si přál být chobotnicí a mít 
osm rukou. Také jsem se zařekl, že 
musím být hodnější, aby mi konečně 
Ježíšek přinesl onen vytoužený Čes-
ko-vietnamský slovník. 

Pro letošek bylo rozhodnuto, že 
v rámci zkvalitnění úrovně a přilá-
kání dalších návštěvníků zkusíme 
zajistit kulturní program a další pozi-
tivní změny. Lehce se řekne, hůře 
udělá. Nabídka sponzorské spolu-
práce s okolními fi rmami se nesetkala 
s velkým ohlasem, ale na to, že to byl 
první krok k navázání spolupráce, 
jsme byli docela spokojeni. Přišel čas 
zajistit technické zázemí a program. 
Po chvíli dumání jsem se rozhodl 
pro začátek zajistit mobilní WC. To 
jistě půjde jako po másle, říkal jsem 
si. Omyl! Po zjištění, že na trhu jsou 
desítky fi rem, které tito službu nabí-
zejí, jsem se rozhodl obvolat všechny. 
Nyní se samolibě pasuji na papírového 
odborníka přes mobilní „podpapíráky“ 

- kdo by chtěl poradit, jsem k službám. 
Netušil jsem, o jak výnosný obchod 
se jedná, a že budeme muset přemýš-
let, jestli bude návštěvníkům stačit 
zásobník na 240 či na 360 litrů, či 
jestli stačí vůně fi alek nebo raději 
mořského vánku.

Přešli jsme raději k příjemnějším 
problémům, a těmi byla kulturní 
náplň. Je skvělé, že jsou v našem 
okolí takové kapely jako jsou Proudy 
či Úpolín nebo H.U.M.R.. Naše pro-
dukce (kulturní komise), se ale 
rozhodla, že hlavní hřeb dne bude 
nějaká slavnější osobnost, která při-
táhne více lidí i svým jménem. Takže 
můj návrh na vystoupení hudebního 
tělesa „Pořadatel band“, kde hraji na 
triangl, byl smeten ze stolu. Opět 
spousty telefonů, nabídek a vysvět-

lování, že měsíc před akcí je pozdě 
na shánění umělce. Ale podařilo se, 
i přes vysvětlování, že Lauru a její 
tygry nemůžeme vzít, protože by se 
nám nevešli na pódium. Rozhodli 
jsme se pro Pavla Dobeše. Pouť se blí-
žila, napětí stoupalo, obavy z počasí 
se začaly naplňovat. Vylepili jsme pla-
káty, na lesní cestě při jízdě z Liberce 
udělali rozhovor do RCL, sehnali 
partu dobrovolníků a oblékli je do 
triček „POŘADATELÉ“. Již v úterý 
před akcí jsem vesele hlásil volajícím 
o prodejní místo, že máme všechna 
z dvou stovek prodejních míst rezer-
vovaná. Osobně jsem byl pyšný na to, 
že jsme sehnali přes padesát klasic-
kých řemeslníků. 

A tak nastal páteční večer před 
poutí a nám začala třídenní směna 
na stanovištích. Ten večer totiž začí-
nají najíždět první prodejci. A jak už 
je zvykem, i ti, kteří rezervaci neřešili, 
ale všemocně se domáhali prodejního 
místa. Prvním byla vietnamská pro-
dejkyně, která nabízela bistro. Po 
třicetiminutovém pokusu o rozhovor 
přes tři další trhovce (česky uměla 
jen „Doblý, doblý“) a mém tvrdošíj-
ném odmítání, že máme plno, jsem 
byl odvlečen za náš štábní automobil, 
který v tu chvíli sloužil jako pojízdná 
pokladna. A tam se to stalo. Nevím, 
jestli jsem to někam neměl hlásit, ale 
říkám si, že by stejně pak tvrdili, že 

„nelozumí“. Mladý muž, který celý náš 
rozhovor překládal, mi sdělil, že když 
ji nechám prodávat, nebudu škodný... 
Prý, že ona nám něco dá. Docela síla. 
Tvrdošíjně jsem odmítl a hledal kolem 
sebe skrytou kameru protikorupční 
policie. Další, kdo se rozohnil při pří-
jezdu, byl jakýsi muž z Ostravy, který 
nám nejdřív vynadal, že z toho děláme 
guláš, že on si bude prodávat, kde 
chce a co chce, protože on je známý 
v Německu a Rakousku. Jaké bylo 
naše pobavení, když pak po dva dny 

„patlal“ Niveu na zrcadlo a roztíral to 
chlupatou rukavicí ve snaze prodat 
ji důvěřivým kolemjdoucím. Pár dal-
ších problémů jsme řešili za pochodu. 
Třeba objížďku, o které nebyl každý 
řidič „dostatečně“ informován. I když 
názor, že se hosté nemohou dostat do 
Lázní Libverda, protože přeci v osm-
desáti letech nebudou koukat, kde 
jim značka ukazuje objížďku, u nás 
neuspěl.

Ráno začal nejdůležitější den 
v třídenního marathonu. Vše klapalo, 

přijížděli stánkaři, platily se poplatky. 
Jen místa rezervovaná pro jarmareční 
řemeslníky se naplňovala jen čás-
tečně. Nastalo velké zklamání. Celý 
parčík před kostelem měl být zaplněn 
stánky, více než polovina prodejců 
však bez udání důvodu nedorazila. 
Ale co, pódium přijelo, zvukař i první 
kapela také, takže jsme se těšili na 
kulturní vložku. Jenže obloha byla 
proti, začalo pršet a pohled na hory 
napovídal, že to nebude jen malá 
přeháňka. Sami asi víte, že až do 
odpoledne se střídalo období sucha 
s obdobím dešťů. Jen co jsme vzali 
do rukou hadry a utřeli mokré lavice 
před pódiem, začalo znovu pršet. 
V zájmu vyzkoušení všech možností 
jsem zakázal sahat na hadry. 

Přišel čas pro hlavní hvězdu. 
Chvilku nejistoty nám připravilo 
její hodinové zpoždění. Údajně se 
na druhé straně hor přimíchal mezi 
závodní piloty Rallye Bohemia a nutili 
ho do další rychlostní zkoušky. Pak 
trochu nervozity, ale někdo nás měl 
rád, a tak i nebe se nad námi ustr-
nulo a vykouklo sluníčko, které i na 
mé tváři, do té doby s výrazem děcka, 
kterému sebrali hračku, vykouzlilo 
blažený úsměv. Na chvíli jsem se tak 
mohl posadit, poslechnout si Dobeše 
i HUMŘí nářez a libovat si s limoná-
dou a steakem v ruce. K tomu ještě 
úžasná návštěva v kině, kde jsme 
rozdali sponzorské koblihy a kartony 
piv a mohl jsem jít domů odpočívat 
před nedělním závěrem. 

Mé relaxační choutky však odha-
lil Kryštof Š. a abych nebyl doma 
dřív než on z kina, nechal si v kapse 
mé klíče od štábního vozidla, které 
jsem měl na starosti. Stálo uprostřed 
křižovatky. A tak jsem veškeré věci 
a materiál, který jsem měl po kap-
sách, uložil do různých zákoutí pod 
autem, že si vše vyzvednu potom 
a uložím do něj. Jak jsem posléze 
tohoto činu litoval! Mezitím jsem 
tři hodiny nuceného volna trávil na 
večeři u vietnamského bistra, kde 
jsem se s jednou Vietnamkou bavil 
o našich rozdílných zvycích a kul-
turách a tahal z ní rozumy a tajné 
triky na pouliční prodej, abychom 
příště už na ty ďáblíky vyzráli. Letos 
jsme totiž několikrát potřebovali asi-
stenci místní Policie, když nám odmí-
tali platit a vydávali ze sebe opět jen 
obligátní „Doblý, doblý“. Byli jsme 

Rok se s rokem sešel a nastal čas, kdy se v našem městečku koná pouť. Po dlouhém probírání kladů a záporů 
jsme se po domluvě s panem farářem rozhodli uspořádat jen jednu pouť spojenou se světskými slavnostmi 
a radovánkami. To proto, abychom mohli připravit jedinou, zato však kvalitní akci místo dvou paběrkujících 
a nedůstojných jména Hejnice. Květnová pouť smíření byla tedy opravdu ničím nerušeným církevním svátkem.



HEJNICKÝ ZPRAVODAJ / 13

ale s Kryštofem tvrďáci a neoblomně 
jsme požadovali každou korunu za 
každý obsazený metřík. V čase nej-
horším jsem se i já stal smluvním 
prodejcem, a smlouval s obchodníky 
cenu za zabraný chodník. 

Druhý den jsem při vidině krás-
ného počasí začal hledat sandále. 
Jejda, právě ty jsem zapomněl scho-
vané pod autem na křižovatce. A že se 
mi, když jsem odjížděl, zdálo, že jsem 
něco přejel. I co, jel jsem velmi brzy, 
tak tam přeci igelitku musím najít. 
Kdo by chtěl použité botky? Jaké 
bylo mé zklamání! Taška pryč, boty 
taky. Všude uklizeno. Přemýšlel jsem, 
kde by mohly být a v tom jsem spat-
řil chlapy ze Služeb, jak vyváží pře-
plněné koše. Pár dotazů a jistota, že 
právě onu igelitku, co hledám, sebrali 
a odvezli na skládku. Požádal jsem 
tedy o rychlý převoz na určené místo, 
kde měly odpadky skončit, a těšil se, 
jak se budu moci konečně přezout. 
Při vystoupení na skládce jsem však 
strnul hrůzou. Nikde nic, jen přepl-
něný obrovský kontejner, který přeté-
kal odpadky z pouti. Rezignoval jsem. 
Při myšlence, že bych se měl potopit 
do toho „voňavého“ moře obsahující 
hlavně kelímky, mastné tácky či pře-
pálené zbytky z bister a hledat malou 
tašku mi vyhrkly do očí slzy. San-
dály byly zánovní, pohodlné a byly 
moje. Opravdu již jen BYLY. Smutně 
jsem se odebral zpět do centra města. 
Tam před celým osazenstvem nedělní 
pořadatelské služby nařídil minutu 
ticha za mé sandály. Úšklebky a gri-
masy i přemáhání smíchu mě ujistily, 
že můj smutek moji přátelé nesdílejí.

V neděli byla kultura plně v režii 
Panoptika Maxe Fische, což byl 
jeden z vrcholů celé akce. Jejich 
vystoupení a čísla byla vskutku ori-
ginální a dokázala dobře pobavit. Já 
jen stál v ústraní a hrdě se bránil 
snahám o účinkování v čísle s cviče-
ným hadem škrtičem. Už jsem totiž 
v duchu viděl titulky v Blesku: „Mís-
tostarosta se nechal uškrtit na pouti“ 
či „Mírumilovný had dostal smrtel-
nou křeč na krku diváka“. Někteří 
trhovci odjeli, jiní dorazili, ale i tak 
byla neděle úspěšná.

Celkově se snad pouť povedla. To 
ovšem musíte posoudit spíše vy sami. 
Jistě, vše se neobešlo bez problémů, 
ale našli jsme i některá pozitiva. Už 
teď se jedná o příštím ročníku. Nej-
větší změnou by mělo být přesunutí 
kolotočů na plac bývalého autobuso-
vého nádraží vedle školy. Před Peru-
nem by se umístilo pódium, okolo 
stánky a hlavně občerstvení. Lépe 
by se tak dala s ostatní poutí pro-
vázat tradiční řemesla. Předělem by 
tak nebyly kolotoče a jejich dunivá 
muzika. 

Tak zase za rok nashledanou.
-DEM-

Pokračování ze strany 12

O hejnických turistech 
a hlavně dětech

Turistika vždy patřila k Jizerským horám a k Hejnicím obzvlášť. Proto 
na přání všech přátel a milovníků hor a přírody vůbec, byl dne 28. února 
1971 na členské schůzi T. J. Jiskra dán podnět pro znovuvytvoření 
turistického oddílu pod patronací Horské služby Hejnice. 

Oddíl se vytvářel na základě 
dlouholeté tradice býva-
lého Českého klubu turistů, 

který v Hejnicích dlouhá léta vyví-
jel aktivní činnost. 18. března 1971 
proběhla zakládací schůzka oddílu 
turistiky při T. J. Jiskra Hejnice 
a jeho začlenění do Českého svazu 
turistiky. Začínalo se s 12 členy, 
prvním vedoucím oddílu byl pan 
Werner Krause. Nadšení a touha po 
poznání přírodních krás bylo veliké 
a tak se výlety a pochody, prakticky 
po celém území republiky a později 
i v zahraničí, pořádaly každý měsíc. 
V průběhu let přibyli horolezci, měnil 
se název klubu i členská základna, 
aktivita členů však nikdy neustá-
vala a činnost byla velice rozsáhlá 
a bohatá. 

V lednu 1972 oddíl převzal od T. J. 
Jiskra do užívání chatu Hubertku, 
která se stala hlavním stanem hejnic-
kých turistů a horolezců až do sou-
časné doby. V únoru 1976 se vedou-
cím oddílu stal pan Ivan Kuchař, 
který turisty vedl až do konce roku 
1987. A právě on byl iniciátorem 
pochodu Po stopách Železné koruny, 
jehož 36. ročník proběhl i letos 13. 
září. Hejnickým turistům tehdy 
v roce 1972 poděkoval za iniciativu 
sám autor knihy o kováři z Dolní 
Řasnice, pan Václav Kaplický. V té 
době žil ve své chalupě v osadě Peklo. 
Od ledna 1988 až dosud je předse-
dou pan Miroslav Novák, všemi členy 
přátelsky nazýván Mech. V roce 1991 
se hejničtí vrátili do Klubu českých 
turistů. Brzy se tato volba ukázala 
jako nevyhovující, hlavně z fi nanč-
ních důvodů. Následně se v roce 1996 
oddělili horolezci, kteří se začlenili do 
Asociace českých horolezců. Vznikl 
tak samostatný Horolezecký oddíl 
Hejnice a Turistický oddíl Hejnice, 
který je nadále začleněn pod T. J. 
Jiskra. Mnoho akcí ale zůstalo spo-
lečných – Noční přechody Jizerských 
hor, Vánoční výstupy na Ořešník, 
Kočičkový bál, Josefovské vycházky, 
výlety na lyžích a kolech i brigády na 
chatě Hubertka, která loni oslavila 
100 let. Nedílnou součástí oddílu 
jsou TOMíci – Turistický oddíl mlá-

deže. Založili jej členky turistického 
oddílu a turističtí nadšenci pro práci 
s dětmi – Eva Melounová a Mirka 
Kulichová v září roku 1972. TOM se 
stal součástí Českého svazu turistů 
Hejnice, metodicky a fi nančně ovšem 
patřil pod Pionýrskou organizaci 
Základní školy Hejnice. Činnost byla 
rozsáhlá a zajímavá, z mnoha teh-
dejších členů vyrostli stálí milovníci 
turistiky a horolezectví. 

Pod vedením hlavně pana Karla 
Jandy, který od roku září 1973 
TOMíky s panem Jiřím Janouškem 
vedl, oddíl zaznamenal asi nejkrás-
nější a nejproduktivnější léta, která 
trvala do roku 1983. Od roku 1986 
vedla oddíl deset let až do roku 1996 
slečna Hana Pavlačková. Následo-
vala hluchá léta až do roku 2006, 
kdy činnost oddílu znovu obnovila, 
nyní již provdaná, paní Hana Pod-
roužková spolu s panem Lubošem 
Beranem a paní Lenkou Koutnou. 
Hlavním motivem je láska k přírodě, 
rodnému kraji a Jizerským horám. 
Schůzky jsou pravidelně 1x týdně, 
2x v měsíci se konají sobotní výlety, 
některé již od pátku večer. Jsou to 
na příklad výšlapy po Jizerkách, 
nocování na Hubertce, výlet na roz-
hlednu Frýdlant, na kolech do Dolní 
Řasnice či autobusem do Prahy, 
účast na Železné koruně, Josefov-
ských vycházkách i vánočních výstu-
pech na Ořešník. Na závěr školního 
roku se již po dvakrát konal týdenní 
výlet do Moravského krasu. Děti 
se formou hry učí poznávat faunu 
a fl oru naší krásné přírody, zajímavé 
a chráněné památky a v neposlední 
řadě i samostatnosti a ohleduplnosti 
k ostatním. Oddíl TOM má 26 při-
hlášených dětí, pravidelných akcí 
se jich střídavě účastní v průměru 
15 – 16. Jistě činnost záslužná a uži-
tečná, hlavně v naší hektické a uspě-
chané době, kdy pro podobné aktivity 
nezbývá nebo někdy i nechce zbývat 
čas a děti jsou ponechávány sami 
sobě. Poděkujme proto jak vedoucím 
TOMíků, tak členům turistického 
oddílu za čas, lásku a péči, kterou 
dětem věnují.

Kristina Sokolová - kronikářka



HEJNICKÝ ZPRAVODAJ / 14

Riviera za polárním kruhem
V rámci prázdninových aktivit padla letos volba na hodně severní destinaci – souostroví Lofoty, patřící 
Norsku. Nikdo z nás tam ještě nebyl, informace jsou rozporuplné, ale není nad vlastní zkušenost…

A tak vybaveni síťkami proti 
komárům, repelenty, pláštěnkami 
a Gore-texem nakládáme jídlo a pití 
na 14 dnů a v půli července vyrážíme 
na sever. Po 500 km Polskem nastu-
pujeme ve Svinousce či jak se to píše 
na trajekt, který nás za 7 hodin vyloží 
ve švédském přístavu Ystad. Odtud 
pořád na sever, cíl cesty je ještě více 
než 2 tisíce km… Švédsko nám při-
padala dost fádní, lesy, louky a občas 
nějaká usedlost, a tak to bylo skoro 
celou cestu. Za severním polárním 
kruhem se stáčíme na západ, přejíž-
díme téměř neznatelné norské hra-
nice a přes soustavu mostů se dostá-
váme k nejsevernějšímu bodu cesty 
– souostroví Lofoty. Přestože Norsko 
je svoji rozlohou 3,5 x větší než naše 
republika, obyvatel má 4 x méně (pro 
ty, co jim zeměpis není koníčkem : 
cca 287 000 km2 a 2,23 mil.obyvatel). 
Charakteristické je členité pobřeží 
s řadou hluboce zařízlých fjordů, 
které mnohdy zasahují desítky kilo-
metrů do vnitrozemí. Díky tomu měří 
kontinentální pobřeží Norska asi 21 
tisíc km, a připočetli-li bychom ještě 
pobřeží norských ostrovů a ostrůvků, 
dostali bychom se na těžko uvěřitel-
ných 47 tisíc km. My si to pobřeží při 
cestě opravdu vychutnali. 

Na Lofotech jsme strávili týden, 
aktivity se měnili podle počasí – cyk-
listika, lezení, koupání, turistika, 
rybaření, lajna… Komáři neprudili, 
jen to usínání za plného světla jsme 
ze začátku nějak nechápali. V našich 
zeměpisných šířkách není běžné, 
aby si děcka ve dvě ráno hrála před 
stanem… Jen jeden den bylo vyloženě 
hnusně, tak jsme navštívili skanzen 
ve městě s nejkratším názvem – A (to 
je celé!) a vikingské muzeum. 

Další naše cesta už směřovala na 
jih. Navštívili jsme Romsdall a skoukli 
stěnu Trollů, projeli na kole slavnou 
cestu Trollů a vyšlápli do sedla pod 
Trollrigenem. Přes pár fjordů jsme se 
přesunuli k jihu a pokochali se pohle-

dem na jeden z nejznámějších – Gei-
rangerfjord. Ten byl čtenáři National 
Geographic při výběru z 200 atraktiv-
ních destinací označen jako nejkrás-
nější místo světa. I proto je od roku 
2005 v seznamu památek UNESCO.

Naší poslední štací v přírodě byl 
kaňon řeky Sjoy, kde jsme vyzkou-
šeli i rafting a další den vyšlápli na 
druhou nejvyšší horu Norska – Glit-
terting (2470 m). Jsme přeci jen dost 
na severu, a tak se vrcholová pasáž 
odehrává ve sněhovém poli. Odmě-
nou kromě nádherných panoramat 
je i pohled na obrovské stádo sobů. 
V dešti a za mohutné asistence komárů 
balíme a vyrážíme na 
jih, do hlavního města 
Norska. Malé extem-
pore : z pohledu řidiče 
je Norsko hlavně zemí 
velkých vzdáleností, na 
kterých platí poměrně 
přísná pravidla. Maxi-
mální rychlost v obci 
tradičních 50, mimo 
obec ale 80 a na dál-
nici jen 90 km/h (na 
některých úsecích byla 
povolena závratná 100). 
Díky těmto omezením 
je ale v Norsku velmi 
nízká nehodovost. Na 
druhou stranu tamní 
silnice jsou i v nej-
odlehlejších částech 
v dobrém stavu a než 
by se stavěli v kopci 
serpentiny, vykutají 
do kopce tunel – ve 
výsledku to znamená 
hodně plynulou jízdu 
a i přes nízké povo-
lené rychlosti je ta 
průměrná poměrně 
vysoká. Pokud však 
chcete navštívit 
některé přírodní zají-
mavosti jako my (např. 
zmiňovaný fjord Gei-

NABÍDKA PARKOVACÍCH STÁNÍ
 Blíží se zima a tak město Hejnice nabízí občanům možnost pronájmu   
 parkovacích stání pro osobní automobily v č.p. 5 – bývalá Mototechna pod  

kinem. Jedná se o nabídku volných míst pro širokou veřejnost. 
Bližší informace Vám podá Středisko služeb, 

tel.: 482 322 106, mail: sluzby@mestohejnice.cz

Na severu

ranger), připravte se na mnohakilo-
metrové serpentiny. Ale zážitek za to 
stojí ! Velice příjemná jsou odpočíva-
dla s tekoucí vodou (mnohdy i teplou) 
a dobře udržovanými záchody. Stano-
vání je tu tolerováno všude, kde nejde 
o soukromý pozemek.

Úplně poslední zastávkou v Norsku 
je Oslo. Zde je už program ryze kul-
turní, procházíme muzea Kon-Tiky 
a Fram, okukujeme budovu opery 
a divadla a večer odjíždíme přes Švéd-
sko na trajekt, protlučeme zde těch 
sedm hodin a ránem se přes Polsko 
vracíme do Hejnic. 

- J.K. -
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Night show a Meatfl y 3DH Cup
Víkend utekl jako voda, máme tu pondělí a s ním plno dojmů a zážitků, že nevím kde mám vůbec 
začít. No vezmeme to pěkně od začátku.

My jako stavitelé trati pro Meatfl y 
3DHCup a pořadatelé noční dirtové 
exhibice v jednom jsme toho s našimi 
představami neměli vůbec málo, teda 
v tom případě když chcete začít něco 
pořádat týden předem. Ale to bychom 
nebyli my a nebyl by to ten pravý 
adrenalin a stres, se kterým bojujete 
každou noc, když usínáte a nevíte na 
co dřív myslet. Stručně řečeno… to, 
co by jiní připravovali měsíc a stejně 
by jim potom něco neklaplo, my při-
pravovali týden a dá se říct, že je 
všechno úspěšně za námi.. 

Je pátek, lidi co přijeli trénovat na 
sobotní závody se už pomalu sjíždí 
a my máme takřka na dnešní večerní 
show všechno připraveno . Osvětlení 
v podobě osmi halogenů je už odzkou-
šeno z minulé noci a tak dnešní den 
probíhá v klidnějším tempu. Lubka 
ještě dolaďuje přípravy na večerní 
vystoupení kapely The Duchod 
a mezitím už první nedočkavci trénují. 
Postupem času se už začíná scházet 
i docela tučné publikum, které zabírá 
spolu s kempem celou louku. Už jen 
pár minut nás dělí od prvního úderu 
kapely The Duchod. Myslím si, že 
hodně nezasvěcených lidí nevědělo 
co má vůbec od „důchodců“ čekat, 
ale mně osobně velice překvapili a od 
loňského roku jde vidět velký posun 
dopředu.. klobouk dolů dědci!

A je to tady! Patnáct písniček je 
pryč, lidé skandují , chtějí vidět show! 
Tři dva jedna Mr. Kagot hlásí a halo-
geny svítí! V tom už parta ostrých 
hochů postává na hranách skoků 

a nechává se vyhecovat přítomným 
publikem. Neuplyne hodně času 
a rozjíždí se první zahřívací vláček 
v podání jak místních tak cizích 
riderů. Postupem času se přitvrzuje, 
kluci se navzájem hecují a diváci 
nemají tak nouzi o pořádnou podíva-
nou! Není se také čemu divit, první 
cena za nejlepší prolítnutí vzduchem 
byla láhev červeného a to třikrát! 
Tím chci poděkovat místní hospodě 

„Rytíř“. Ještě teď je našemu fotogra-
fovi blbě. Strach z páteční deštivé 
předpovědi byl tak zcela za námi, ale 
nahradil ho bohužel jiný defekt a tím 
byl slabý přívod elektřiny a tak halo-
geny časem slábly a hlavně hudba ze 
začátku vůbec nehrála. Tím pádem 
se nemohli ani komentátoři zúčast-
nit. To byl ten největší mínus, ale na 
druhou stranu asi i jediný. Chtělo to 
začít dříve s přípravami? Nezvládli 
jsme to? To nechám už na Vás samot-
ných… Nakonec sem převzal já zmi-
ňovanou symbolickou cenu „pár litrů 
vína“ a šlo se oslavovat až do rána. 
Jen ze strany jezdce můžu říct, že 
pro nás to bylo opět něco jiného, moc 
jsme si to užili a hlavně jsme si toho 
zas hodně vzali. Takže příští rok ještě 
větší a ještě lepší? Těšíte se? Čtěte 
dál!

Následný den jsme se nestačili ani 
rozkoukat a už se jel další závod ze 
série Meatfl y 3DHCupu 2008... Tento 
víkend byl opravdu nabitý!

Po noci plné deště a oslavování 
jsme se ráno probudili překvapivě do 
dobrého počasí, které naznačovalo 

povedené závody. 
A taky že jo! Naše 
místní parta při-
chází na místo 
přece jenom 
o něco déle, neboť 
páteční noc plná 
oslav byla dlouhá. 
Na kopci ale už 
všechno jede jak 
má, lano se točí, 
hudba hraje. 

 Vzhledem 
k předešlé deš-
tivé noci ale 
doznává trať 
jiných obtížností 
a tak většina 
riderů přezouvá 
svoje pneuma-
tiky za speciální 
pláště do mokra. 
Kdo měl z páteč-

ního dne natrénováno, měl hold 
smůlu. Já osobně abych pravdu řekl 
jsem si deštivé přeháňky na sobotu 
přál. Trať se tak stala jednak o dost 
zajímavější a na druhou stranu si 
neumím představit, jak by se rychle 
a hlavně nebezpečně jezdilo v někte-
rých pasáží za sucha. Tréninkové 
dopoledne uběhlo jako voda a už se 
jely první jízdy měřeného tréninku. 
Postupem času trať až na pár lesních 
pasáží opravdu zcela vysychá a to se 
hned poznamenává na časech prv-
ního a druhého kola, které se oproti 
jízdám v tréninku zlepšují. Nejlepší 
čas dne zajel opět jako loni Petr Heiník 
ze Suzuki RB a to s časem 1:12.38. Se 
ztrátou 2:03s na nejlepší čas dojíždí 
do cíle na druhém místě Jan Šavr 
z CYKLOMAX–BRS TECHNOLO-
GY-4EVER a hned za ním na třetím 
místě v kategorii FULL SUSPENSION 
(celo-odpružená kola) Jakub Šosvol 
za KONA.CZ s časem 1:15.48. V téže 
kategorii startuji tenhle rok i já 
a dojíždím celkově na šestém místě 
s časem 1:16:27. V kategorii JUNIOR 
jsme měli letos hojné zastoupení a to 
Tomáše Kybice, který zajel první 
místo s časem 1:16:96 před Luká-
šem Melicharem, který projel cílovou 
bránu s časem 1:17.58. Patrik Albert 
se umístil na místě 18. Ženám kra-
lovala Jana Trojanová, která nadě-
lila nejednomu závodníkovi a to když 
dojela s časem 1:28.35! Další katego-
rie byla HARTAIL (kluci na pevných 
rámech), kde startoval od nás Filip 
Horák, který v tréninku skončil pár 
metrů po startu, když testoval tvr-
dost místních buků. Chvilku za ním 
startoval Tomáš Melka, který aby 
toho nebylo málo Filipa ještě přejel. 
Nakonec ale jeden zvýše zmiňova-
ných Filip Horák dopadl na slušném 
14. místě. A málem bych zapomněl 
na letos novou a nejmladší kategorii 
KADET, kde se zúčastnili a probojo-
vali i lokální mladí borci , tím jsou 
Jiří Burda na místě čtvrtém a Tadeáš 
Hradil, který se umístil na místě 
pátém. Jen tak dál!

To by bylo k letošnímu pestrému 
ukončení prázdnin asi vše. Doufám 
že jsme Vám i tentokrát nabídli něco 
jiného něco víc a že budete tuto akci 
i nadále podporovat svojí účastí a pro-
pagací. Příští rok na viděnou!

Více informací a fotek naleznete 
na našich nových webových strán-
kách www.bfh.cz

Za Bike Freaks Hejnice  Jan Trnka 

V plném nasazení
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Kinománie aneb i nové ozvučení zve do kina

V minulém roce, kdy se vlastně 
z „hecu“ uskutečnilo první promí-
tání v letním kině, jsme se letos 
připravili na celou letní sezónu 
a divákům nabídli veškeré služby. 
Lešení na plátno vystřídala sta-
bilní konstrukce, stan na promítání 
zase pevná budka i s elektrickými 
rozvody a zapůjčený projektor zase 
nahradil vlastní, městský a nové 
ozvučení už svým výkonem stačí na 
venkovní projekci.

V letošním roce se oproti pláno-
vaným čtyřem představením nako-
nec odehrálo promítání šest. Ač 
nás vrtochy počasí také potrápily, 
nakonec jsme jen jedno museli pře-
sunout do kamenného kina. Byl to 
sice oscarový Once, ale i tak přišla 
slušná návštěva. Asi to také bylo 
tím, že partnerem tohoto fi lmu se 
stal pivovar Konrad a cena pěni-
vého moku byla neuvěřitelných 8 
korun. Do areálu koupaliště, kde 
jsme letní kino, vybudovali si doká-
zali najít cestu i ti, kteří normálně 
do kina nechodí. Nevím přesně čím 
to je, ale je to příjemné. Někdo říká, 
že tam je větší volnost, může se tam 
kouřit, někdo zase, že se tam dá 
prožít romantický večer, někomu je 
bližší místní občerstvení a taková 
neobvyklá zábava, kterou jsme tam 
připravovali. Proto také návštěv-
níci mohli vidět př i ROMingu 
místo trhače lístků pravého Róma, 
u snímku Václav zase celou řadu 
sportovců z ČSSR, irský Once byl 
doplněn pravou irskou whisky. Při 
Chyťte doktora to vypadalo, že se 
na koupališti točí jeden z dílu seri-
álu Ordinace v Růžovce, neboť se 
po areálu pohybovali doktoři v ope-
račním oblečení či 
zdravotní sestry. No 
a vrcholem léta bylo 
loučení s prázdni-
nami, kdy snímek 
Ať žijí duchové uvá-
dě ly pohádkové 
postavičky v čele 
s L eontýnkou, 
rytířem Brtníkem 
z Brtníku, trpas-
líky (trošku nám 
ale přerostli) a pod-
vodníkem Jouzou, 
kter ý neustá le 
nabízel Pribiňáky, 
ač je měl prošlé 
a stejně mu došly. 
Fotky z těchto akcí 

můžete vidět na webu města, či se 
je pokusíme umístit na nástěnku do 
nějaké výlohy v centru.

Celkem těchto šest představení 
navštívilo 630 lidiček a to nepo-
čítáme ty, kteří se schovávali za 
plotem a bylo jim líto si za 30 koru-
nek koupit lístek. Jak vidíte, vstupné 
bylo lidové, takže Vám nic nebrání, 
abyste si udělali příští sezónu čas 
a přišli se podívat mezi nás. Nebojte 
bude to zábava a nevšední kulturní 
zážitek. Pro příští ročník víme, že 
bychom chtěli uvést snímky jako 
Bobule či U mě dobrý.

V klasickém kině bylo doznáno 
také několik změn. Tou největší je 
letošní investiční akce, kdy bylo 
nahrazeno ozvučení sálu. Staré 
mono, pocházející z roku 1963 bylo 
nahrazeno moderním systémem 
Dolby SR, pro laiky stereo doplněné 
o efektové reproduktory na obou 
bočních stěnách. Rozdíl je ihned 
znát a zvláště fi lmy točené pro tuto 
techniku – což je současná většina, 
se na tomto systému dají užít i po 
hlasové stránce na jedničku. Ještě 
jednou děkujeme městu za příspě-
vek a zveme všechny občany, aby si 
našli čas a fi lm v programu, a zašli 
si sami vyzkoušet, jaký je rozdíl ve 
sledování fi lmu doma a na fi lmovém 
plátně s tímto skvělým zvukem.

Kino je i nadále ztrátovým pod-
nikem, ale co jiného než kulturu 
ve městě, která se zúžila pouze na 
kino a pár dalších akcí, nedotovat. 
I tak se stále snažíme, aby ztráta 
byla co nejmenší a statistiky divác-
kých návštěv a tržeb nám dávají 
lepší vyhlídky. Propad z roku 2005 
a 2006 se podařilo zastavit a růst 

obou žebř íčků je 
patrný i letos. Zatímco 
v roce 2006 byla prů-
měrná návštěva na 
představení 25 diváků, 
v roce 2007 to již 
bylo 48 a tento údaj 
je stejný i letos. Cel-
kově se do kina v roce 
2006 přišlo podívat 
3792 diváků, loni to 
již bylo 6472 lidí a do 
září letošního roku to 
bylo 4237 diváků. Jen 
tak dále. U tržeb je to 
podobné, oproti roku 
2006 se nám podařilo 
zvýšit tržbu zhruba 
o 80 tisíc korun. A to 

i přes to, že vlastně ceny vstupenek 
zůstaly na stejných výších. 

Vím, že někdo namítne, proč bych 
měl dávat 50 korun za jeden lístek 
do kina, když mi to soused vypálí 
na DVD za 60 pro celou rodinu 
a nemusím opustit teplý obývák. Ale 
zkuste se zamyslet proč jen nadá-
vat, že nikde nic nedávají a raději 
zajít třeba na nějaký český snímek 
do kina. Ten, kdo jste již zapomněl, 
jaké to je sedět před ohromným 
plátnem a smát se spolu se sálem, 
máte jedinečnou šanci si zavzpomí-
nat na staré časy. Zkuste si udělat 
třeba čas jen jednou do roka a splnit 
si tak vlastně takovou hejnickou 

„povinnost“. Vždyť když nebudou 
diváci, nebude ani kino. A já nevím, 
jestli se těšíte na to, až budeme mít 
z kina jen novou diskotéku či viet-
namskou tržnici.

Na jiné straně Zpravodaje najdete 
nabídku kina na zbytek roku. 
Uvádím tam ty větší taháky, některé 
teprve připravujeme. Ale ten, kdo 
přijde, určitě neprohloupí. Jen uváž-
livě vybírejte titul. Americký horror 
asi není to pravé na návrat do kino-
sálu.

-DEM-

Dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám tu mohl prezentovat pár údajů o hejnickém 
kině. Kino v našem městečku už není pouze ona kamenná budova postavená 
v blízkosti kostela. Od minulého roku máme zde ve městě i kino letní.

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 
prostřednictvím telefonu, 

faxu nebo elektronické pošty.

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

karel.fi nkous@mestohejnice.cz

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
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Rozloučení s prázdninami  (sobota 23. 8. 2008)

Střípky z hejnického fotbalu
V polovině srpna byl zahájen nový soutěžní ročník krajských a okresních fotbalových soutěží. Náš klub má už 
po mnoho let zastoupení nejen v okresních soutěžích, kde B-tým hraje III.třídu sever, ale chlubíme se hlavně 
zastoupením v soutěžích krajského přeboru Libereckého kraje.

A-mužstvo dospě-
lých začalo novou 
sezónu vcelku 
vyda řeně. Ze 
dvou domácích 
zápasů a dvou 

utkání hraných 
na hřištích soupeřů 

vytěžilo do tabulky 5 
bodů. Mrzí pouze vysoká porážka 
na domácím hřišti s celkem Sed-
mihorek 0:4. Naopak obě remízy ze 
hřišť v Železném Brodě a Pěnčína 
u Jablonce mohou být v závěrečném 
účtování důležité. Asi nejpohlednější 
utkání z naší strany byl domácí zápas 
s nováčkem soutěže ze Cvikova, který 
jsme porazili vysoko 6:0.

Daří se i B-týmu mužů, který 
ve čtyřech odehraných kolech 
získal 9 bodů a zaváhal pouze na 
hřišti v Horní Řasnici, kde utrpěl 
porážku 4:1.

Obě družstva dorostu (mladší 
a starší) jsou nováčky v krajském 
přeboru. Po dvou odehraných kolech 
mají shodný zisk 3 body za jedno 
vítězství a jednu prohru. 

Žáci, kteří v letošním roce hrají 
I. A-třídu, mají po třech odehra-
ných zápasech plný počet bodů 
za tři vítězství.

V prvním poprázdninovém týdnu 
byla zahájena i fotbalová soutěž nej-
mladších fotbalových nadějí, elévů.

Během letních měsíců doznal 
podstatné změny i fotbalový areál. Na 
hlavním travnatém hřišti byl vybu-
dován nový automatický zavlažovací 
systém, který byl pořízen z poskyt-
nutých fi nančních prostředků inves-
tičního fondu Libereckého kraje 
a spoluúčastí fotbalového oddílu.

Systém je tvořen vlastním výkon-
ným čerpadlem, řídící počítačovou 
jednotkou a 24 kusy postřikovačů 
na hrací ploše. Slavnostní uvedení do 
provozu proběhlo v sobotu 7. 9. 2008, 
kdy se konala na našem hřišti velká 
fotbalová sláva. Kdo tuto neděli přišel, 
mohl zhlédnout atraktivní fotbalový 
přátelský duel mezi ligovými celky FK 
Baumit Jablonec a FC Slovan Liberec. 
Tomu, že přijedou oba celky se všemi 
svými hvězdami, věřil zřejmě málokdo 
a tak diváků mohlo být na této akci 
rozhodně víc. Vždyť kdy se nám zase 
podaří takovéto sportovní odpoledne, 
na které bylo i vstupné zcela zdarma. 
Když na trávník nastupovaly oba 
celky v doprovodu hejnických fotba-
lových elévů, byla jistě pyšná nejedna 
maminka, tatínek nebo dědeček. 
A držet za ruku opravdového ligového 

fotbalistu, na kterého se zatím dívali 
třeba jen na televizní obrazovce, je 
snem snad každého začínajícího fot-
balisty. Mít ve svém fotoalbu snímek, 
kde je ten malý špunt vyfocený třeba 
s Honzou Nezmarem, Mírou Holeňá-
kem nebo Davidem Lafetou, to už je 
vzpomínka, která se bude připomínat 
po léta. Slavnostním výkopem zahájil 
toto povedené utkání pan Bc. Radim 
Zika, náměstek hejtmana Liberec-
kého kraje, pověřený vedením resortu 
rozvoje venkova, zemědělství, život-
ního prostředí a informatiky a pan 
Ing. Karel Dlouhý, člen zastupitelstva 
Libereckého kraje. Po ukončení fotba-
lového utkání proběhla i autogrami-
áda hráčů a trenérů obou celků Akce 
byla navíc doplněna o kvalitní občer-
stvení v příjemném prostředí u stolů 
vystavěných přímo u hrací plochy.

Dalším zpestřením akce bylo 
předvedení nového hasičského 
vozu Land Rover Defender přímo 
u hrací plochy. 

Na závěr bych chtěl poděko-
vat jménem hejnického fotbalového 
klubu všem, kteří se přišli na tento 
zápas podívat a zároveň je srdečně 
zvu na všechna další mistrovská 
fotbalová utkání.

J. H.

Vybrali jsme si terén kolem 
sjezdovky na Ferdinandově. 
Důkladně jsme připravili trasu 

a samozřejmě úkoly, které děti měly 
plnit. U startu bylo dětem vysvětleno, 
kudy trasa vede, že za každou spl-
něnou disciplínu dostanou do kar-
tičky razítko a na konci trasy na ně 
čeká balíček se sladkostmi, ovocem 
a také vuřt z udírny a limonáda. 
Děti skákaly v pytlích, strefovaly se 
do plechovek, přecházely po laně, ty 
starší střílely ze vzduchovky, mladší 
házely talířem. Potom pokračovaly 
v lesíku, kde hledaly písmena na 
stromech a musely vyluštit tajenku, 
dále je čekal hod na cíl, překážková 
dráha, chození na chůdách a házení 
šipek do terče. Sportovní odpoledne 
bylo zakončeno dětskou diskotékou 
s různými soutěžemi. Celá akce pro 
děti skončila až kolem osmé hodiny.

 Celkem se zúčastnilo 102 dětí. 
Počasí se nám vydařilo, byl krásný 
slunečný, teplý den. Měli jsme 
opravdu štěstí, protože v pátek 
v noci pršelo a v neděli, když jsme 
vše uklízeli, pršelo jak z konve. 
Děkujeme všem  sponzorům, kteří 
nám přispěli na tuto akci pro děti 
a všem, kteří se podíleli na pořá-
dání dětského odpoledne. Foto-
grafi e jsou vystaveny v hejnické 
lékárně a také jsou k nahlédnutí na 
www.osada-ferdinandov.cz.

Další akce u nás 
na Ferdinandově jsou: 
11. 10. 08 turnaj v mariáši • 
(zahájení 4. ročníku)
18. 10. 08 • 
Ferdinandovské posvícení
29. 11. 08 turnaj v mariáši• Na velikosti nezáleží

A

u
na

Rozhodli jsme se připravit pro děti i na konec prázdnin akci. Takové malé sportovní odpoledne.



HEJNICKÝ ZPRAVODAJ / 18

Hejnický zpravodaj. Registrace: MK ČR 
E 11795. Vydává Městský úřad Hejnice 
4× ročně, náklad 420 ks. Odpovědný 
Karel Finkous. Tel./Fax: 482 322 215. 
E-mail: karel.f inkous@mestohejnice.
cz. Tiskne: Jan Macek a Pavel Kusala,
www.tiskem.cz. Copyright © 2008 Jan 
Macek a Corel Corp. Veškerá práva vy-
hrazena.

Národní házená

Hejnice – Raspenava utkání mužů

S příchodem září začal nejen nový školní rok, ale i nová sezóna národní 
házené. Úvodem ovšem stručně vzpomeneme na závěr té minulé.

Nejprve muži. Těm se na jaře 
příliš nedařilo a obsadili deváté 
místo tabulky. Naopak ženy zúročily 
své zkušenosti a s přehledem získaly 
bronzové medajle. Třetí místo rovněž 
brali starší žáci i starší žákyně. 
Nejúspěšnější však byli mladší žáci, 
kteří se ze druhého místa probojovali 
až na Pohár ČR 2008, kde v těžké 
konkurenci obsadili sedmou příčku.

A nyní již k letošním soutě-
žím. V době psaní tohoto článku se 
do nich zatím zapojili starší žáci 
a muži. Žáci absolvovali mistrovský 
turnaj v Louce u Litvínova a umístili 
se na druhé pozici se ztrátou jednoho 
bodu za Žatcem a náskokem jednoho 
bodu před Mostem. Muži hráli úvodní 
utkání doma proti favorizované Ras-
penavě a bohužel prohráli.

V létě se toho mimo poctivého 
tréninku všech družstev moc neko-
nalo, tudíž je nasnadě zatoulat se 
i do jiných vod, než přímo sportov-
ních. Mimo hřiště se toho v národní 
házené děje hodně i na internetu.

Zajímavé jsou dva nové projekty! 
První projekt nabízí na svých strán-
kách KNH Chem. Litvínov. Jmenuje 
se jednoduše TIPOVAČKA a je obdo-
bou tipovací hry na kopanou, která se 
v našem výběžku hrála U Sáji a poz-
ději také v Libereckém dnu. Jedná 
se o tipování výsledků na ligové 
soutěže NH. Nic při tom nesázíte, 
pouze tipujete a každý týden můžete 
vyhrát zajímavé sportovní ceny. Hru 
najdete na adrese www.knhlitvinov.
com/tipovacka nebo na odkaze všech 
kvalitních házenkářských stránek. 
Druhým projektem je TELEVIZE 
NH na stránkách TJ Sokola Podlázky. 
Na adrese www.nhtv.estranky.cz 
můžete zhlédnout sestřihy z turnajů 
a utkání národní házené.

Mezi další kvalitní adresy musíme 
zařadit stránky hejnického oddílu 
www.hazenahejnice.estranky.cz 
a také stránky Severočeské oblasti 
www.nhsevernicechy.estranky.cz, 
které obě spravuje náš hráč a trenér 
Vojta Jirounek. Závěrem nezapo-
meňme zmínit stránky našeho svazu 
www.svaznarodnihazene.cz, a také 
zajímavé stránky Žatce www.nhzatec.
wz.cz a 1. NH Brno www.1nhbrno.cz.

To je z informací z národní házené 
vše podstatné. Zbývá jen popřát všem 
hejnickým sportovcům, národním 
házenkářům zvlášť, hodně získaných 
bodů a hodně pohybu bez zranění...

Antonín Nosek

HEJNICKÉ FILMOVÁNÍ
Dovolte nám, abychom vás srdečně pozvali do městského 

kina na projekty, které jsme pro Vás na podzimní čas připravili. 
Zasedněte s námi do příjemné atmosféry setmělého sálu 

a vychutnejte si na velkém plátně nějakou fi lmovou lahůdku.

Sobota 27. září ve 20 hodin
BATHORY

Novinka od Juraje Jakubiska o legendě jménem Čachtická paní. 
Legendární víno z čachtických panen nebude chybět.

Úterý 14. října ve 20 hodin
Hejnické fi lmové návraty 

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI (1968)
Legendární fi lm V. Jasného o malebné vesnici a životě po roce 1945.

Úterý 28. října v 17.30 a ve 20 hodin
MAMMA MIA!

Britský muzikál a skvělá ABBA.

Sobota 1. listopadu
Sobota s trilogií – HOMOLKOVI

Kulturní zážitek pro celou rodinu, všechny tři díly v jeden den, spousty zábavy 
a občerstvení najednou.

Úterý 11. listopadu ve 20 hodin
Hejnické fi lmové návraty

PINK FLOYD – THE WALL

Sobota 29. listopadu
Hřebejkova režijní sobota

PUPENDO, MUSÍME SI POMÁHAT, PELÍŠKY
Skousneme v jeden den, spousty zábavy a občerstvení najednou.


