
odvozu odpadů, stavebních prací 
a všech dalších služeb. Před Vánoci 
se nesluší mít černé myšlenky, ale na 
druhou stranu ani přehnaně růžové 
brýle, ty ponechme na hraní dětem. 
Ostatně každý z nás se zanedlouho 
přesvědčí sám. 

Nepředbíhejme – uvidíme. Čekají 
nás přece svátky klidu, míru, poho-
dy, lásky a všech těch hodnot, které 
jsou nakonec pro život důležitější než 
všechno ostatní. 

Přeji vám tedy spokojené Vánoce 
prožité s těmi nejbližšími, do nového 
roku všechno nejlepší, hodně štěstí, 
úspěchů, hlavně pak zdraví a vese-
lou mysl.

Jiří Horák, starosta města
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Pro město Hejnice to byl rok ná-
ročný, ale přesto si dovolím tvrdit, že 
úspěšný. Kromě rekonstrukce čp. 5 
(bývalý sklad Mototechny), kde vznik-
lo patnáct nových startovacích bytů, 
se dále podařilo pokračovat napří-
klad v rekonstrukci místních komu-
nikací nebo vyměnit okna ve více jak 
osmdesáti bytech v majetku města 
na starém sídlišti. Úspěšně jsme zre-
alizovali projekty podpořené z inves-
tičního fondu a požárního fondu Li-
bereckého kraje. Díky těmto dotacím 
byl vybudován nový bezdrátový měst-
ský rozhlas a zakoupeno nové požár-
ní vozidlo s přívěsným vozíkem, které 
nahradilo dožilou hasičskou Avii. 

Díky vysoké aktivitě kulturní ko-
mise a místním občanským sdruže-
ním jsme se pokusili o řadu kultur-
ních akcí. Byly to většinou takové  

„první vlaštovky“, takže je určitě co 
vylepšovat. Na druhou stranu, pokud 
by se úspěšnost měřila hojnou účastí 
lidí, dostali bychom asi jedničku. 

Ať už to bylo pálení čarodějnic, 
Hejnická pouť, promítání letního 
kina na místním koupališti nebo 
třeba rozsvěcení vánočního stromu, 
účast nás příjemně překvapila. Člo-
věka to pohladí na duši a dodá chuť 
do další práce. Osobně si ale ještě 
více cením další věci. Nejen zaměst-
nanci městského úřadu a zastupitelé, 
ale i hasiči, lidé ze spolků a sdružení 
v obci, podnikatelé a další nadšenci 
se začínají stále více zapojovat. I tady 
platí staré známé… „Jaké si to udě-
láme, takové to budeme mít.“ Pokud 
tento trend vydrží, bude to jednoduše 

„stát za to“. Příští rok bychom chtěli 
v těchto aktivitách dále pokračovat. 

 I v nadcházejícím roce nás budou 
čekat investiční akce, které se nám 
podaří zvládnout pouze v případě zís-
kání potřebných dotačních prostřed-
ků. Pracujeme na přípravě projektové 
dokumentace, která by nám měla vy-
řešit dokončení odkanalizování měs-
ta na vládou požadované hodnoty, 
které jsou pro obce s určitým počtem 
obyvatel závazné. Proto uvažujeme 
s dokončením odkanalizování Ferdi-
nandova a s případným rozšířením 
kanalizační stoky směrem na Bílý 
Potok, pokud nám to ekonomické 
ukazatele efektivity rozšíření dovolí. 
Dále se budeme věnovat obnově ži-
vičných povrchů místních komuni-
kací a také investicím do stávajícího 
bytového fondu města. Bohužel se 
od příštího roku mnohé státní dota-
ce ruší – např. programy na bytovou 
výstavbu. Velké nároky na pracov-
níky městského úřadu také přinese 
změna fi nančního účetnictví města, 
kdy se staneme ze zákona plátci DPH. 
Jen těžko dnes odhadujeme, co nám 
tato změna v budoucnosti přinese, 
zda bude ve své podstatě pozitivní či 
negativní. Růst cen energií, poplatků 
a ekologických daní bude znamenat 
výrazné zdražení topení, elektřiny, 

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, vhodný čas na to 
zpomalit a popřemýšlet. Mít radost 
z toho co se povedlo a poučit se 
z chyb. 

Redakce Hejnického zpravodaje Redakce Hejnického zpravodaje 
přeje všem svým čtenářůmpřeje všem svým čtenářům

příjemné prožití příjemné prožití 
Vánočních svátků,Vánočních svátků,  

do nového roku 2009 zdraví, do nového roku 2009 zdraví, 
štěstí, spokojenost štěstí, spokojenost 

a mnoho osobních úspěchů.a mnoho osobních úspěchů.
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Nemá obdoby slíbit něco jen 
za miliardu a tolik vyhrát. 

(J. Paroubek)

K VĚCI – OČIMA REDAKTORA ZPRAVODAJE
V ČESKU SE VOLÍ PŘIKRÁŠLENÉ VZPOMÍNKY, 

V AMERICE NOVÁ BUDOUCNOST

Umožnili jim to voliči a ani je 
nemuseli volit. Sociální demokracie 
vsadila na poplatky a udělala dobře. 
Stačilo zvýraznit ve volebním pro-
gramu ZRUŠENÍ POPLATKŮ a dál 
už nemuseli ani nic dodávat. Nad-
šený národ, jak své voliče nazvali 
představitelé vítězů, nechtěl nic víc 
slyšet a ke své škodě také už víc 
neslyšel. Nedá se říci, že voliči byli 
podvedeni, podvedli se jednoduše 
sami. I u nás v kraji ve své zaslepe-
nosti a stále působících vzpomínkách 
na krásné časy, kdy bylo zadarmo 
téměř všechno, přijali a zvolili zru-
šení poplatků v krajských nemocni-
cích, které jim bylo slíbeno. Všechno 
ostatní jakoby přestalo existovat. 
Přiřadili se k vítězům, ale mnozí 
z nich dodnes netuší, že i nadále 
budou svým lékařům i ve frýdlantské 
nemocnici dál platit poplatky, jako 
kdyby žádné volby nebyly. Od toho 
jim nová krajská vláda určitě nepo-
může. Pro ni nebude snadné splnit 
alespoň klíčový volební slib a zrušit 
poplatky v liberecké krajské nemoc-
nici. Bude to jistě řešit a projednávat, 
hledat překážky a zdůvodňovat a než 
se nadějeme, budou tu zase jiné volby 
a s nimi přijdou i jiná hesla. Věřme, 
že především taková, která podpoří 
myšlenky na lepší budoucnost, než 
ta, která často i nechtěně vrací lidi 
do snů minulosti a která s nimi vrací 
do hry i ty právem vyloučené. Ta hra 
se pak stává nebezpečným hazardem. 
Vždyť na komunisty si zvyknete, pro-
hlásil Paroubek. Možná má pravdu, 
slyšel jsem, že zvyknout se dá i na 
šibenici!

Volby, tentokrát prezidentské, se 
odehrály v Americe. I v době fi nanční 
krize a začínající hospodářské recese 
bylo znovu prokázáno, že Spojené 
státy jsou opravdu zemí neomezených 
možností pro každého schopného 
člověka. To přímo dokazuje i zvolení 
demokratického kandidáta, afroa-
meričana Baracka Obamy, novým 
americkým prezidentem. Ještě před 
pár lety by to byla pro mladého, vzdě-
laného, kultivovaného a ambicióz-
ního, ale černého amerického občana, 

zcela nemožná věc. Američtí voliči 
se rozhodli pro změnu a tak ji také 
provedli. Změnu ve prospěch svobody 
a pokroku, ve prospěch svého státu 
a ostatních demokratických spole-
čenství, změnu s ukázkou vycho-
vání, slušnosti a taktu. Přehlédnout 
nešlo ani gentlemanské vystupování 
poražených, republikánů Bushe 
a McCaina. Dokázali nejen přijmout 
porážku, ale především zůstali na 
straně své Ameriky. Příkladné cho-
vání a vzor pro naše politiky, včetně 
toho nejvyššího. Náš pan prezident 
v poslední době hájí především své 
ambice a názory a to bez ohledu na to, 
jestli jsou v souladu s politikou vlády 
zastupující náš stát. Svým vystupo-
váním škodí nejen vládě a státu, ale 
také především sobě. Z uznávaného 
oponenta se pomalu stává, jak sám 
říká, disidentem, podle mnohých 
spíše komikem. To by se snad pre-
zidentovi stávat nemělo a Obamovi 
se to určitě nestane. S jistotou pro-
vede mnoho prospěšných změn, ale 
to základní, čím jsou Spojené státy 
pro nás a pro celý svět tak důležité, 
se nezmění. Myslím, že paní poslan-
kyně Zubová a Jakubková mohli 
ušetřit za poštovné, Amerika neod-

Uběhly téměř dva měsíce od nevídaného volebního vítězství sociální demokracie v krajských 
volbách. Kraje se zbarvily do oranžova a postupem času mnohé z nich začaly rudnout. Ani sami 
komunisti určitě nečekali, že vstoupí do vlád nebo do kontrolních mechanismů v mnoha krajích. 

stoupí od projektu protiraketového 
deštníku budovaného v Evropě, tedy 
ani od radaru v Česku. O budoucnost 
Ameriky nikdo nemusí mít obavy, 
o budoucnosti Česka už takovou jis-
totu necítím. 

To, že v krajských volbách vyhrála 
sociální demokracie není nic tak 
nenormálního. To, že se k moci v kra-
jích derou komunisti už tak úplně 
na místě určitě není. Ovšem to, že 
někteří krajští zástupci pravice, pře-
devším z řad ODS, dokáží ustoupit od 
základů stranou prosazované reformy 
za cenu udržení svých pozic, je alar-
mující. Dokazuje to, že opravdu více 
než měnit politiku je třeba vyměnit 
politiky. Už je asi nejvyšší čas, aby se 
tento stav postupně nestal normál-
ním, nebo dokonce normalizačním! 

K. Finkous, vedoucí redakce HZ

Nový americký prezident 
Barack Obama
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Městské zastupitelstvo na svém zasedání:

projednalo a schválilo zprávu fi nančního a kontrol- –
ního výboru
 schválilo úhradu příspěvku města Mikroregionu  –
Frýdlantsko ve výši 95 830 Kč
 vzalo na vědomí plnění investičních akcí a přípravy  –
na zajištění zimní údržby města
schválilo investiční záměr dokončení odkanalizová- –
ní území města Hejnice
vzalo na vědomí rezignaci pana V. Juklíčka na člen- –
ství ve fi nančním výboru a na uvolněné místo zvolilo 
paní M. Salabovou
schválilo investiční záměr výstavby chodníku podél  –
komunikace do Ferdinandova
schválilo prodej pozemků manželům Davidovi  –
a Martině Kosovým, panu Petrovi Pleštilovi a man-
želům Milanovi a Danuši Majorovým

Z jednání městské rady

Městská rada na svých zasedáních:

–  schválila bezplatný pronájem kina MC Mateřídouška za úče-
lem divadelního představení pro děti a rodiče (15. 11. 2008) 
a občanskému sdružení Náš kraj pro promítání fi lmu v rám-
ci oslav 40. výročí CHKO Jizerské hory (23. 10. 2008)

–  projednala investiční záměr týkající se dokončení kanaliza-
ce v Hejnicích

–  zamítla nabídku fi rmy Geogalilieo, týkající se prezentace 
města v publikaci „Poznávejte kraje České republiky“

–  podpořila částkou 3000 Kč akci „Hejnický dřevorubec 
2008“

–  schválila návrh společnosti ČEZ DISRIBUCE týkající se pro-
vedení zasíťování stavebných pozemků určených k individu-
ální výstavbě 
 schválila prodloužení pronájmu nebytových prostor  –
v čp. 299 panu Miroslavu Peškovi

–  zamítla nabídku fi rmy ACR Alfa, týkající se zařazení města 
v propagační publikaci Libereckého kraje

–  schválila pronájem rybníku v parku DPS panu Miroslavu 
Peškovi a to na zkušební dobu jednoho roku

–  projednala a postoupila k projednání a rozhodnutí ZM žá-
dost o sponzorský příspěvek ve výši 775 737 Kč, určený na 
opravu věžních hodin

–  schválila žádost paní Marcely Lesákové o prodloužení pro-
nájmu nebytových prostor v čp. 598

–  schválila fi nanční příspěvek ve výši 5000 Kč na činnost MC 
Mateřídouška

–  schválila žádost sportovního klubu Bikefreas Hejnice o pře-
vedení nečerpané dotace na stavbu bikeparku do rozpočtu 
roku 2009

–  schválila příspěvek ve výši 2000 Kč SO Ferdinandov, urče-
ný na Mikulášskou nadílku

–  schválila pronájem bytů panu Otovi Dobešovi, paní Janě 
Pallošové

–  schválila žádosti na odprodej pozemků paní Alžbětě Majbro-
dové, panu Miroslavovi Petříčkovi, panu Milanu Poustkovi

Z jednání městského 
zastupitelstva

- Město Hejnice -

OZNÁMENÍ

5. ZASEDÁNÍ 5. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVAZASTUPITELSTVA
 MĚSTA HEJNICE MĚSTA HEJNICE

KTERÉ SE KONÁ 

ve středu 17. prosince 2008ve středu 17. prosince 2008
od 18.00 hodin v Mezinárodním centru 

duchovní obnovy v Hejnicích

Program zasedání:
1) Úvod, kontrola usnesení
2) Úprava rozpočtu města roku 2008
3)  Informace o plnění příjmu daní a poplatků 

za rok 2008
4) Činnost RM a ZM do 10. 12. 2008
5)  Frýdlantská vodárenská a.s. – informace 

s výhledem na rok 2009
6)  ČSAD Liberec a. s. – informace s výhledem 

na rok 2009
7)  Projednání a schválení zprávy fi nančního 

výboru
8)  Projednání a schválení zprávy kontrolního 

výboru
9)  Projednání návrhu rozpočtu města pro 

rok 2009
10) Majetkové převody

prodej pozemků• 
výměna pozemků• 

11) Různé
12) Rozprava
13) Závěr
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Nabízíme účast na přípravě, 
úpravě a vydávání zpravodaje

Redakce Hejnického zpravodaje nabízí členství v redakční 
radě zájemcům o práci na přípravě a zpracování 
materiálů dopisovatelů zpravodaje pro konečnou podobu 
vydávaného čísla před odesláním do tisku. Redakční rada 
se schází čtvrtletně, pravidelně, vždy před vydáním kaž-
dého nového čísla. Členství v redakční radě není placené, 
uvítáme, pokud má zájemce o členství předpoklady a schop-
nosti stát se i dopisovatelem, reportérem nebo fotografem. 
Důvodem nabídky je určitě nutnost obsazení uvolněného 
místa v radě, neméně důležitá je z toho i plynoucí možnost 
příchodu nových nápadů a změn do stylu současně vydáva-
ného zpravodaje. Zájemci přihlaste se! Určitě se domluvíme 
a rádi vás pak mezi sebou uvítáme.

Volejte na čísla: 482322215 nebo 605101442
Pište na adresu karel.fi nkous@mestohejnice.cz
Písemnou přihlášku můžete předat i v podatelně MěÚ.

K. Finkous, vedoucí redakce

Městský úřad oznamuje 
občanům, že budova 
městského úřadu bude 
na přelomu roku, v týdnu 
od 29. prosince 2008 do 
2. ledna 2009, z důvodu 
nařízeného čerpání dovo-
lené všemi pracovníky, 
pro veřejnost uzavřena. 
Úřad bude znovu otevřen 
v pondělí 5. ledna 2009.

Děkujeme 
za pochopení.

OZNÁMENÍ 
MĚSTSKÉHO 

ÚŘADU

VÝZVA HEJNICKÉHO 
ZPRAVODAJE

Novinky v knihovně
Jako první bych chtěla sdělit webovou adresu knihovny: www.knihovnahejnice.wz.cz, která je 
udělaná podle projektu knihovny v Hradci Králové „Web pro malé knihovny“. Můžete se tady 
podívat na fotky z akcí, dozvědět se o nových knihách, podrobnou historii knihovny, otvírací dobu, 
termín dovolené, případně se emailem informovat o dostupnosti hledané knihy.

V červenci vystřídala při vkládání 
knih do automatizovaného systému 
Clávius paní Radku Čapkovou pani 
Dana Kopecká. Momentální počet 
zpracovaných titulů se pohybuje 
kolem 8500.

 Ráda bych také poděkovala 
paní Gabriele Hankeové za daro-
vané knihy v hodnotě kolem 7000 Kč. 
Jedná se o knihy autorů: Steel Dani-
elle , Small Beatrice, Segal Erich, 
Grisham John, Vandenberg Philipp 
a jiních. 

Chtěla bych vám také předsta-
vit pár nových knížek, které by 
i vám mohli vyplnit dlouhé zimní 
večery. Kdo má rád historická témata 
a neodradí ho ani tloušťka knihy, 
tak si určitě vychutná příběh lékaře 
ze starověkého Egypta v podání 
Mika Waltariho, ve známé knize 

Egypťan Sinuhet. Je to už dávno co 
jsem ji četla a utkvěla mi v paměti 
často opakovaná a pravdivá věta: 

„O zítřku nikdo nic neví.“ Historickému 
tématu se taky věnuje Noah Gordon 
v knize Poslední Žid. Ženám na 
mateřské dovolené určitě dobře padne 
Deník špatné matky od Stephanie 
Calman. Když nic jiného, tak je aspoň 
trošku rozveselí. Na lidičky , kteří se 
chtějí zdokonalit v angličtině tady 
čeká anglicko-česká verze Farmy 
zvířat od Georga Orwella. Chyběl mi 
tady taky můj oblíbený autor, mistr 
románu Isaac Bashevis Singer, a tak 
sem si dovolila pořídit román Nepřá-
telé: příběh lásky. Z úplně jiného 
soudku je thriller Tahle země není 
pro starý od Cormaca McCarthyho. 
Na jeho fi lmové zpracování (v režii 
bratrů Cohenových) jsem se těšila, 

ale bohužel fi lm se nepromítal, pro-
tože se někde zatoulal. Od stejného 
autora pochází román Cesta, příběh 
o přežití v časech post-apokalypsy. 
Je to smutné putování otce a syna po 
vyprahlé a zničené Zemi.

Na děti tady čekají krásné kní-
žečky z vydavatelství Baobab: 
Kočička z kávové pěny a Adam 
a koleno, které mě nadchly hlavně 
originální technikou ilustrace. 

Taky oceněná kniha Petra Síse: 
Zeď – Jak jsem vyrůstal za želez-
nou oponou.

A protože se blíží Vánoce, je aktu-
ální vyprávění sedmiletého děvčátka 
o narození Ježíška ve knížce Vánoční 
knížce od Říčanové Terezy.

Prožití hezkých Vánoc 
vám přeje Eva Prokešová

! !
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Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Doba adventní, doba příprav na vánoce začíná od neděle 30. listopadu. Než nás pohltí, krásná, vánoční 
atmosféra, dovolím si čtenáře zpravodaje informovat o restaurátorských pracích na bazilice a o poselství, 
které bylo objeveno..

Firma Jablotron Alarms a.s. se 
sídlem v Jablonci nad Nisou převzala 
po fi rmě Jablocom s.r.o. fi nanční 
záštitu nad rekonstrukcí průčelí vněj-
šího pláště poutního kostela Navští-
vení Panny Marie. Děkujeme tímto 
zástupcům fi rmy jednateli panu Eld-
nerovi a řediteli ing. Dědkovi.

Př i rekonstrukci věží byly 
16. 9. 2008 sundány kříže s očekává-
ním, že v tzv. ořechu, který je sou-
částí kříže, bude poselství. Na pravém 
ořechu kříže byl skutečně přístupový 
otvor. Pater Raban, za přítomnosti 
ředitelky státního archivu Liberec, 
představitelů obce, městské kroni-
kářky, restaurátorů a dalších, vyzvedl 
archiválie – poselství minulosti. Nej-
starší poselství, sepsal pater Kajetán 
a bylo uloženo 11. 7. 1846. Listina nás 
informuje o dění v hejnické farnosti 
a klášteře, opravě kostela od roku 
1833, dále je přiloženo několik kusů 
mincí z různých částí Rakouskouher-
ského mocnářství. V poselství z roku 
1900 je listina od františkánů a infor-
muje nás o oslavách sv. Michala z 
29. 9. 1887, zřejmě šlo o velmi zdaři-
lou oslavu. Dále, pamětní list s pečetí 
a fotografi í majitele panství hraběte 
Clam Gallase a dobovou fotografi i 
Hejnic z roku 1900. Při opravě v roce 
1936, sepsal 25. června pater Ana-
stás Peer farní tiskopis „725 let Hejnic 
1211 – 1936“ a k němu přiložil ručně 
psanou listinu sepsanou v hostinci 
Deutsche Haus 25. 6. 1936 panem 
Francem Augstenem. Pan Augsten 
píše o „špatných časech, je nedosta-
tek práce, řemeslníci na opravě kos-

tela pracovali za mzdu 5,50 Kč na 
hodinu. V den kdy stavbu dokončili, 
bylo parno a dusno, šli to oslavit do 
hostince, s příjemnou číšnicí“, kde 
on toto píše. Poslední poselství je 
z 18. srpna 1958 obsahuje fotogra-
fi e oprav kostela, fotografi e profesora 
Rudolfa Pfába děkana, který sloužil 
8. 6. 1958 slavnostní mši Božího těla. 
Na dalších fotografi í jsou hejnický 
varhaník Jarolím Homolka, slečna 
Jaroslava Falková, hospodyně děkana 
Pfába, s hejnickou madonou. Lepo-
relo Hejnice – Jizerské hory, katolické 
noviny z 16. března 1958 obsahující 
článek Katolickým světem od profe-
sora Pfába a v ozdobné plechové kra-
bičce byly různé růžence, modlitbičky 
a obrázky od sester Voršilek. 

Pater Raban sepsal poselství 
pro příští generace 11. listopadu 
v 11. hodin a 11. minut. Poselství 
informuje o událostech v Hejnicích od 
roku 1958 (informace dodala kroni-
kářka města paní Sokolová), přiložen 
bude také Hejnický zpravodaj číslo 
3/2008. Pater píše o činnosti farnosti 
Hejnice, Raspenava, Mníšek a Bílý 
Potok, kde působí jako farář a o Mezi-
národním centru duchovní obnovy, 
kde působí ve funkci ředitele. 

Montáž křížů se uskutečnila 
8. 12. 2008 a poselství minulosti 
bylo opět uloženo spolu s naším 
poselstvím do ořechu kříže, bylo 
vztyčeno nad Hejnicemi a připraveno 
sdělit našim potomkům, jak jsme 
v Hejnicích žili. Obrazová galerie 
oprav vnějšího pláště baziliky je na 
stránkách MCDO www.mcdo.cz

6. prosince se koná tradičně 
od 14.00 hodin Vánoční strom dětí, 
V bazilice vystoupí žáci a učitelé 
základní umělecké školy Frýdlant 
a pěveckého sboru Veselost při DDM 
Nové Město pod Smrkem. Po ukon-
čení programu v bazilice bude v pro-
storách Centra zahájena výstava 
prací dětí mateřských a základních 
škol. Připraveno bude i vánoční 
občerstvení a dětský vánoční trh. Od 
18.00 hodin se koná benefi ční kon-
cert na podporu Fondu ohrožených 
dětí, pod záštitou MUDr. Přemysla 
Sobotky předsedy senátu, přítomna 
bude také Dr. Vodičková. Účinkují, 
pěvecký sbor Gymnázia F. X. Šaldy 
v Liberci a Symfonický orchestr 
ZUŠ Liberec.

24. prosince na štědrý večer ve 
24.00 hodin bude v bazilice půl-
noční mše vánoční.

27. prosince od 10.00 hodin 
do 16.00 hodin ve velkém refektáři 
MCDO se bude konat vánoční šachový 
turnaj. 28. prosince na silvestrovský 
pobyt přijíždí německá skupina sdru-
žení Ackermann – Gemeinde a české 
rodiny s farnosti sv. Vojtěcha. 

Úplný program pro dobu adventní 
a dobu vánoční poskytuje Věstník 
Mater Formosa, který je volně v bazi-
lice a na recepci MCDO, kde je také 
program pořádaných výstav v galerii 
a další informace. Na závěr si dovo-
lím jménem Mezinárodního centra 
duchovní obnovy popřát všem čtená-
řům Hejnického zpravodaje příjemné 
svátky vánoční a úspěšný rok 2009.

Za MCDO Hnízdilová J.

p. Cajhaml při demontáži kříže Pater Raban s archiváliemi
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Narodily se děti:

Petr Farský• 

Natálie Macková • 

Jiří Dvořáček• 

Vittoria Colleoni• 

Přistěhovali se občané:

rodina Žáčkova• 

Dino Gašpierik• 

a Michaela Smržová

Vlasta Švedovová• 

rodina Kubíkova• 

Jiří Mach• 

Marcel Mařan• 

Roman Nicht• 

Odstěhovali se občané:

rodina Kohoutkova• 

Miroslav Fiřt• 

Rozloučili jsme se 
se zesnulými občany:

Jindřich Jirásko• 

Jan Kohut• 

Marie Pávková• 

Marie Šourková• 

Milada Bílá/• 

Jiří Sádovský• 

Anna Hyšková• 

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

INFORMACE POLICIE INFORMACE POLICIE 
HEJNICKÉ STÍNYHEJNICKÉ STÍNY

 Počátkem 
m ě s í c e 

září 2008, bylo 
oznámeno odci-
zení měděných 
rozvodů z WC 
na nádraží ČD 
v Hejnicích. 
Pachatel vytrhal 

rozvody a poškodil pisoáry. Způso-
bil škodu v celkové výši 15 000 Kč.

 V polovině měsíce září a října, 
došlo ve dvou případech 

k vloupání do chaty u rekreačního 
vleku na Ferdinandově. Pacha-
tel rozbil okno chaty kamenem, 
následně vnikl do chalupy a z ní 
odcizil finanční hotovost. Poté se 
vloupal do přilehlé boudy na nářadí. 
Svým jednáním způsobil škodu ve 
výši 2100 Kč. Šetřením se podařilo 
pachatele ustanovit.

 V uvedeném období byla 
prováděna kontrola budovy 

ZŠ v Hejnicích. Hlídka zjistila roz-
bití okna u sborovny ZŠ a pohyb 
neznámé osoby v budově. Následně 
zadržela pachatele vloupání, který 
okno rozbil donesenou tyčí a obha-
joval se tím, že si chtěl vzít pouze 
peníze pro svoji potřebu. Pachateli 
bylo sděleno obvinění pro trestný 
čin krádeže vloupáním.

 V polovině měsíce října bylo 
ve večerních hodinách ozná-

meno odcizení horského kola v hod-
notě 8500 Kč z chodby restaurace 
v Hejnicích. Pachatel, který přišel 
z Raspenavy do Hejnic pěšky za 
svým známým, si všiml uvedeného 
kola, jak je volně opřené v chodbě. 
Využil tedy situace, a nejen že 
byl v Raspenavě dřív na kole než 
pěšky, ale také se dopustil trest-
ného činu krádeže. V souvislosti 
s jinou trestnou činností byl zjištěn 
pachatel uvedeného kola, kterému 
ve zkráceném řízení bylo sděleno 
podezření z trestného činu krádeže. 
Kolo se ještě před prodejem dalšímu 
zájemci podařilo zajistit a vrátit 
zpět majiteli. Státní zástupce uve-
dený skutek podmínečně zastavil.

 V polovině měsíce listopadu 
oznámil majitel prodejny 

v Hejnicích, že bylo provedeno 
v noční době do jeho obchodu 
vloupání. Pachatel vytlačil okno 
prodejny, vytrhl a vyhnul mříž, 
následně vnikl do prodejny a z ní 
odcizil cigarety ve větší finanční 
částce. V současné době probíhá ve 
věci šetření.

V měsíci září 2008 proběhla tra-
diční akce Jizerská nota. Samotný 
průběh byl klidný, nedošlo k naru-
šení veřejného pořádku a v souvis-
losti s touto akcí nebyl řešen žádný 
přestupek, nebo jiné protiprávní 
jednání.

Od počátku měsíce září do polo-
viny listopadu 2008 bylo zjištěno 
celkem 148 přestupků v dopravě. 
Na pokutách bylo uloženo celkem 
27 500 Kč. V 9-ti případech bylo 
zjištěno řízení vozidla po požití 
alkoholu. Nejvyšší hladina alkoholu 
v krvi řidiče byla 2,3 g/kg. Šest 
řidičů řídilo bez řidičského opráv-
nění a dva si zapomněli ze zákona 
vozidlo pojistit. 

Závěrem bych chtěl upozornit na 
zvlášť zarážející fakt, kdy většina 
z nás čekala na výměnu zastara-
lého přejezdového zabezpečovacího 
zařízení za nové s automatickými 
závorami. Odpadlo dlouhé čekání 
u přejezdu jak pro řidiče, tak pro 
chodce. Interval, kdy výstražný 
signál zakazuje vjíždět na želez-
niční přejezd s následným sklo-
pením závor a přejezdem vlaku je 
zkrácen na minimum. I přesto jsou 
tací co čekání na opětovné povolení 
přejezdu nebo přechodu kolejiště 
považují za zbytečnou ztrátu času. 
Nemá smysl tady citovat paragrafy, 
které jak chodci, tak řidiči poru-
šují a zároveň sankce, které plynou 
z tak závažného porušení. Jen je 
potřeba si uvědomit, jestli skutečně 
pár minut čekání stojí za všechny 
ty případné následky v případě 
nehody.

Dále bych vás chtěl upozornit 
na novou dopravní značkou „Zimní 
výbava“ (č. C 15a). V místech, kde 
bude tato dopravní značka umís-
těna, musí řidič bez ohledu na 
aktuální počasí nebo stav vozovky 
mít na vozidle zimní pneumatiky 
a to v období od 1. listopadu do 30. 
dubna příslušného roku. Vyhláška 
dále umožňuje umístit pod znač-
kou dodatkovou tabulku s uvede-
ním požadované hloubky vzorku 
pneumatiky či odlišnou délkou 
doby platnosti. Platnost úseku 
ukončuje dopravní značka „Zimní 
výbava-konec“ (č. C 15b). Věřím, že 
rozumného řidiče, ale nebude nutit 
k přezutí letních pneumatik na 
zimní dopravní značení, ale vlastní 
rozum s pamatováním na pravidlo 
šťastného návratu.

npor. Karel Kopecký
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 Komplexní ošet ení pleti 
 Pé e o o i – mikromasáž 
 Barvení as a obo í 
 Lí ení 

 

 Semipermanentní asy 
 Depilace 
 Kosmetické poradenství 
 Dárkové poukazy 

 
 

OBJEDNÁVKY.:  +420 775 929478 

KLÁŠTERNÍ 226, HEJNICE 

Novinky z klubu důchodců v Hejnicích

Od měsíce září už se zase pravidel-
ně scházíme a tak jsme si vyslechli vy-
právění o pocitech člověka, který měl 
tu možnost vznést se horkovzdušným 
balonem až do výšky téměř 1 km nad 
okolní krajinou. Jak kolem něho krou-
žilo sportovní letadlo a vznášela se dvě 
rogala. Krajské město Hradec Králové 
se svým ruchem v ulicích a se svými 
objekty a výškovými budovami se pro-
padlo a vzdalovalo, rýsovaly se vesnič-
ky se svými zahradami, vystupovaly 
obrysy polí, rybníků a lesů. V dálce, 
v mlhavém oparu, vystupovalo pohoří 
severních Čech – a do toho zapadalo 
slunce..., nádherný zážitek. A vzpo-
mínka na závěrečný ceremoniál; paso-
vání na vzduchoplavce.

Mgr. Šárka Mazánková nám přiblí-
žila své zážitky z dovolené na jednom 
z ostrovů Atlantského oceánu MA-
DEIŘE, Vyprávěla poutavě o přírodě 
a hlavně květeně, kterou se, jako bota-
nička, zabývá. Vše dokladovala barev-
nými diapozitivy. Tak úžasnou škálu 
tvarů a barev se prostě „musí vidět“.

Také vyprávění z týdenního po-
znávacího zájezdu na Slovensko bylo 
poučné, i když hlavním cílem bylo 
koupání v termální vodě v Podhájské. 
Každý den se vyjíždělo jiným směrem. 

I když se sv. Martin s bílým koněm poněkud opozdil, přece je tu. Oprášil sněhem okolní obce, i do ulic našeho 
městečka vběhl, dětem přinesl radost a řidičům způsobil problémy – nám zanechal vzpomínky na léto.

Magdaléna Dobromila Rettigová

Na programu byly různé pamětihod-
nosti, náměstí, hrady, zámky, chrámy, 
vyhlídky apod. Navštíveno bylo vodní 
dílo Gabčíkovo, město Nitra, Komár-
no, Nové Zámky, v Maďarsku Buda-
pešť, Ostřihom včetně lázní a město 
Bratislava. Byly předloženy pohledni-
ce a leporela. Bylo to velice náročné, 
ale pozdní čas babí ho léta to umož-
nil. Většinou až po večeři se relaxova-
lo v bazénu, kde byla voda příjemně 
38 stupňů teplá.

Naše DROGERIE nás navštívila 
13. 11. 2008.

Pan Miroslav Jech si pro nás při-
pravil povídání o vyhlášené kuchařce 
Magdaleně Dobromile Rettigové, která 

sice pocházela z německé rodiny, ale 
své KUCHAŘKY psala česky. První 
z roku 1825 byla psána česky, ale ješ-
tě švabachem. Dále jsme se seznámili 
s Vídeňskou měšťanskou kuchařkou, 
která obsahuje 2500 receptů. Tato 
kniha je však psána německy a po-
drobnosti z ní nám později přeloží paní 
Gita Bulíčková. Obě kuchařky jsme 
si mohli prohlédnout a zjistit, co v té 
době bylo servírováno. Byly to různé 
delikatesy pro mlsné jazýčky, třeba: 
žabí stehýnka, zadělávané kuřecí hře-
bínky apod. Také nás zaujaly dřívější 
váhy a míry; např. špetky, libry atd. 
Dnešní kuchařky už většinou vaří 
z polotovarů.

Jako každý rok, tak i letos si do-
přejeme dárek ve formě společné veče-
ře. Letos si ji připravíme v ADVENTNĚ 
vyzdobené klubovně a bude pro mno-
hé překvapením.

V polovině prosince nám přijde ješ-
tě zapívat KOLEDY pěvecký sbor paní 
učitelky Aleny Jandové ze zdejší ZŠ 
a tím ukončíme náš letošní rok 2008.

Přejeme všem krásné prožití vánoč-
ních svátků a šťastný celý příští nový 
rok 2009.

Za Klub důchodců Hejnice 
Alena Karrasová

Pl
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Lípy před kostelem čeká ořezLípy před kostelem čeká ořez
Jelikož od posledního ořezu stromů v parčíku před kostelem uběhlo několik roků, je třeba tento úkon v tomto 
předjaří zopakovat. Jistě se tento krok nesetká s pochopením u všech obyvatel města, proto jsem se rozhodl 
touto cestou informovat o co se vlastně jedná a uvést zde odborný posudek a názory odborníků v oboru.

Lípy nejsou v nejlepším zdravot-
ním stavu, některé mají viditelné 
trhliny v kmeni, proto by velká zátěž 
na koruně mohla být příčinou poško-
zení jedince zlomením či rozlome-
ním. Právě proto jsme se rozhodli 
o ořez lip na hlavu, a abychom mohli 
argumentovat a vysvětlovat podlože-
nými názory, požádali jsme o vyjá-
dření libereckou pobočku Agentury 
ochrany přírody a krajiny. Tady je 
z něj část uvedená.

Lípy rostou v travnaté ploše kolem 
cesty ke kostelu. Jedná se o lípy se 
sekundárními korunami, v minulosti 
již několikrát řezané tzv. na hlavu 
v jednotné výšce cca 6 m nad zemí. 
Počet hlavních větví je různý, nejčas-
těji se kmen dělí na dvě kosterní větve, 
vyskytují se i jedinci s větším počtem 
hlavních větví. Po předchozím zmlazo-
vacím řezu, který byl proveden zhruba 
před třemi lety, se vytvořil hustý 
obrost. Průměr jednotlivých větví 
se pohybuje od 2 do 6 cm. Lípy jsou 
vitální, i když kosterní větve nesou 
známky infi kace dřevokaznými hou-
bami, což však při pravidelné redukci 
sekundárních korun významně neo-
vlivní statické poměry stromů. Koruna 

však nesmí být v žádném případě 
ponechána samovolnému růstu. Strom 
zapěstovaný na hlavový řez již není 
možné jinak zapěstovat a ošetřovat jej 
jiným typem řezu. Pokud sekundární 
výhony zesílí, dochází k jejich vylamo-

Bazilika Navštívení
 Panny Marie

Paní Kiedroňová, původním povo-
láním dětská rehabilitační sestra, 
vypracovala systém správného 
zacházení a manipulace s dítětem. Je 
autorkou knihy Něžná náruč rodičů, 
která je určená jak rodičům, tak také 
dětským zdravotním sestrám a léka-
řům, rehabilitačním pracovníkům 
a všem, kteří se věnují kojencům 
a batolatům. 

Přednáška paní Kiedroňové 
nebyla ovšem suchým shrnutím 
faktů na poli moderních poznatků 
o psychomotorickém vývoji dítěte. 
Musím uznat, že paní Kiedroňová 
se svého úkolu ujala více jak ori-
ginálně. V úvodu si s přítomnými 
dětmi a jejich rodiči řádně protáhla 
tělo a mysl různými říkadly, takže to 
za chvíli v Mateřídoušce vypadalo jak 
ve včelím úlu nebo v mateřské škole. 
Děti se náramně bavily, ohromně se 
uvolnily a paní Kiedroňová tak uká-

zala, že dětem rozumí a má je ráda. 
Po tomto veselém a odlehčujícím 

úvodu nás paní Kiedroňová sezná-
mila se základními způsoby nošení 
malých kojenců a dále o možnostech 
a benefi tech, které nabízí Všeobecná 
zdravotní pojišťovna rodičům a které 
nejsou v širším povědomí. Např. 
o možnosti fi nančního příspěvku VZP 
na kurzy plavání rodičů s malými 
dětmi částkou 1000 Kč. 
V závěru nám všem pustila 
krátkou projekci o příchodu 
dítěte na svět.

Podvečer, strávený s paní 
Kiedroňovou, byl skutečně 
osvěžující. Děkuji Mate-
řídoušce za toto nevšední 
setkání. Fotografi e z před-
nášky můžete shlédnout na 
internetových stránkách 
www.materidouska.info

M. M.

Centrum Mateřídouška hostilo dne 9. října paní Evu Kiedroňovou 
s její přednáškou Zdravý pohyb dětí a maminky.

Děkujeme Vám za přízeň 
a důvěru, kterou jste nám 
v uplynulém roce věnovali. 

Přejeme Vám krásné prožití 
vánočních svátků, v roce 2009 

zdraví, spokojenost a hodně 
osobních i pracovních úspěchů. 

Centrum Mateřídouška, o. s. 
v Hejnicích

INFORMACE Z MATEŘSKÉHO CENTRAINFORMACE Z MATEŘSKÉHO CENTRA

vání, což dále zvyšuje riziko infi kace 
kmene fytopatogeny. Při průběžné 
kvalitní péči o tyto stromy lze zajistit 
prodloužení perspektivy lip v dané 
lokalitě. Tím by bylo možné odsunout 
potřebu fi nančně poměrně dost nároč-
nou obnovu zeleně řádově o desetiletí. 
Staré stromy s redukovanými koru-
nami zároveň představují ekologicky 
cenné prostředí pro řadu organismů. 

Z těchto důvodů doporučujeme 
zajistit jejich pravidelnou údržbu. Stá-
vající obrost sekundární koruny je 
třeba neodkladně ještě v tomto období 
vegetačního klidu odstranit.

Podle tohoto názoru se tedy zaří-
díme a koruny zmladíme. Je jasné, 
že se to každému nebude líbit, ale ta 
chvíle holých korun bez větví bude 
jen krátká, brzy vyrazí nové větvičky 
a listy zahalí tvar koruny do pohled-
nějšího tvaru. Příkladem může být 
třeba hřbitov na Ferdinandově, který 
touto procedurou prošel minulou 
zimu a již teď tam jsou vidět výsledky. 
Hlavně, že se nám podaří tento cenný 
park uchránit před přírodní devas-
tací v podobě zničených stromů.

-DEM-
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Od 2. ledna 2009 zahajuje činnostOd 2. ledna 2009 zahajuje činnost

Terénní pečovatelská službaTerénní pečovatelská služba
Diakonie Beránek o.s.Diakonie Beránek o.s.

Popis realizace poskytování sociální službyPopis realizace poskytování sociální služby

Druh poskytované sociální služby:Druh poskytované sociální služby:
Pečovatelská službaPečovatelská služba

Místo působnosti sociální služby:Místo působnosti sociální služby:
Liberec, sídlo organizace: Mařenova 650, Liberec 25, 463 12, tel: 481 120 506, 482 737 383Liberec, sídlo organizace: Mařenova 650, Liberec 25, 463 12, tel: 481 120 506, 482 737 383
Hejnice, terénní pečovatelky:  Michelová Dagmar, tel: 482 322 502, 731 582 456Hejnice, terénní pečovatelky:  Michelová Dagmar, tel: 482 322 502, 731 582 456

Fainová Dana, tel: 602 173 879Fainová Dana, tel: 602 173 879

Cílová skupina, pro kterou je sociální služba určena:Cílová skupina, pro kterou je sociální služba určena:
Senioři, ale i mladší osamělí lidé, dlouhodobě nemocní, lidé po úrazech, propuštění pacienti Senioři, ale i mladší osamělí lidé, dlouhodobě nemocní, lidé po úrazech, propuštění pacienti 
z nemocnice nebo LDN, fyzicky handicapovaní. Všichni ti, jejichž zdravotní stav není tak z nemocnice nebo LDN, fyzicky handicapovaní. Všichni ti, jejichž zdravotní stav není tak 
vážný, aby museli být umístěni ve zdravotním nebo sociálním zařízení a kteří mohou žít vážný, aby museli být umístěni ve zdravotním nebo sociálním zařízení a kteří mohou žít 
i nadále ve svém přirozeném prostředí, avšak pro svůj věk, nemoc či postižení nejsou schopni i nadále ve svém přirozeném prostředí, avšak pro svůj věk, nemoc či postižení nejsou schopni 
si své základní životní potřeby zajistit sami bez pomoci druhých.si své základní životní potřeby zajistit sami bez pomoci druhých.

Praktická pomoc zahrnuje:Praktická pomoc zahrnuje:
Zahájení vlastní péče u klienta předchází návštěva v jeho domácnosti, kde je provedeno místní Zahájení vlastní péče u klienta předchází návštěva v jeho domácnosti, kde je provedeno místní 
šetření a prověření opodstatněnosti požadavku na péči. Následně je na základě písemné šetření a prověření opodstatněnosti požadavku na péči. Následně je na základě písemné 
žádosti klienta sepsána Smlouva o péči se specifi kací konkrétních úkonů u klienta.žádosti klienta sepsána Smlouva o péči se specifi kací konkrétních úkonů u klienta.
Pečovatelky dochází do domácnosti klienta s cílem naplnění všech jeho základních potřeb, Pečovatelky dochází do domácnosti klienta s cílem naplnění všech jeho základních potřeb, 
které si vlastními silami z důvodů vysokého věku, nemoci a potíží s tím spojených nedokáže které si vlastními silami z důvodů vysokého věku, nemoci a potíží s tím spojených nedokáže 
zabezpečit bez pomoci druhých.zabezpečit bez pomoci druhých.

Naši službu poskytujeme na území města Hejnice.Naši službu poskytujeme na území města Hejnice.

Základní činnosti poskytované služby:Základní činnosti poskytované služby:
pomoc při péči o vlastní osobu, podání lékůpomoc při péči o vlastní osobu, podání léků –
pomoc při osobní hygieněpomoc při osobní hygieně –
příprava jednoduchého jídla, jeho podánípříprava jednoduchého jídla, jeho podání –
běžný úklid, údržba domácnosti, domácí běžný úklid, údržba domácnosti, domácí  –
práce, praní, žehlenípráce, praní, žehlení
běžný nákup, velký nákup, nákup běžný nákup, velký nákup, nákup  –
ošacení, spotřebičů apod.ošacení, spotřebičů apod.
pochůzky – obstarání receptů a lékůpochůzky – obstarání receptů a léků –
doprovod, dohleddoprovod, dohled –
vyřízení úředních záležitostívyřízení úředních záležitostí – Pomoc pečovatelky při osobní hygieně
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Babí létování s vůní skořice

Po posledním ročníku, kdy 
teplota po západu slunce 
padla na úroveň blížící se 

nule a muzikantům mrzlo všechno 
včetně rukou, jsme zvolili termín 
předposlední víkend v září. Někdo 
nás odrazoval, někdo zatracoval, že 
je spousta jiných akcí v okolí, ale 
vlastní termín jen pro tuto akci 
bychom měli až někdy koncem října. 
Což je na akci pro veřejnost pod 
širým nebem trošku pozdě. I letos 
nám počasí nepřálo, večerní mžení 
a noční déšť nám zkomplikovaly 
hlavně balení a úklid akce, vojen-
ský stan jsme sušili ještě čtrnáct 
dní poté. Už jsme si ale zvykli, že 
nám počasí nikdy není nakloněné 
a nemá cenu se kvůli tomu trápit.

Na letošní ročník se podařilo 
sehnat několik partnerů, kteří 
svými sponzorskými prostředky 
pomohli uspořádat akci a pový-
šit ji na vyšší úroveň. Díky nim 
jsme mohli pro děti připravit ská-
kací hrad, pro starší omladinu 
a dospělé zase Gumoběh, popu-
lární nafukovací atrakci, a různo-
rodé soutěže pro děti a dospělé. Pro 

„pohodovější“ organizaci nám týden 
před akcí oznámila známá a popu-
lární kapela, že se právě rozpadli 
a hrát určitě nepřijedou. V den „D“ 
jsme tedy z rána připravili velko-
kapacitní stany, rozbili bufetové 
prostory, dali chladit chmelový 
mok a zatopili pod grily a v udírně. 
Čekání na první návštěvníky jsme 
si zpestřili jako občerstvovací sta-
nice pro tři zájezdní autobusy, 
které mířily do přilehlé baziliky. Po 
tradičním volném promítání v kině 
pro děti mohla začít zábava venku. 
Pro děti byly připravené soutěže za 
odměny či ony nafukovací atrakce. 
Dospělí si většinou nacházeli cestu 
k občerstvovacímu stanu či do par-
číku, kde byly připraveny „lajny“ 
a zájemci si mohli zkusit provazo-
chodectví, někdo provazolezectví 
a někdo provazopadactví. O kul-
turní vložku se postaral spolek 
studentů z frýdlantského gymná-
zia, který nám předvedl své nastu-
dování legendární Maryši. Chudák 
Vávra si ještě týden poté vytahoval 
ze zad třísky, když ho co by mrt-
vého táhli nohama napřed z pódia.

Součástí akce se od letošního 
ročníku stala i soutěž o Krále jab-

Tak jako v minulých dvou letech jsme i letos jako občanské sdružení Za lepší Hejnice v období přelomu 
léta a podzimu pořádali Babí léto, které je takové neformální rozloučení s létem v našem městečku.

lečných moučníků - Zlaté hejnické 
jablko. Ač se jednalo o první ročník, 
který byl spíše obestřen tajemstvím, 
tak se sešlo neuvěřitelných 26 
moučníků. Porota to neměla vůbec 
jednoduché. Po 30 minutách práce 
a přeslazených žaludků nakonec 
vynesla ortel. Takže vítězem a titul 
Zlaté hejnické jablko si odnesl 
Tomáš Exner z Hejnic. Odnesl si 
plaketu pro vítěze, kterou vyro-
bil Milan Šikl, dárek od Konrada, 
nesměl chybět šumivý sekt a hlavně 
domácí pekárnu. Je pravda, že 
Tomáš to pojal trošku akčněji a že 
jeho moučníkový podnos byl trošku 
atypický, ale každý měl tu možnost 
také. Na druhou stranu nás přivedl 
k dalším úpravám pravidel pro příští 
ročníky, aby měli všichni stejné 
šance. Ať je to maximální velikost 
na klasický plech, či jednodruhová 
účast. Na druhém místě se umístila 
paní Štorkánová z Ferdinandova. Na 
třetím místě pak skončila paní Krej-
čová z Hejnic. Po dekorování vítězů 
a předání cen se všechny moučníky 
vyjma vítězného nakrájely a začaly 
ty pravé hody, kdy si návštěvníci 
Babího léta mohli ochutnat výtvory 
všech soutěžících. Asi byly dobré, 
neboť po necelých 15 minutách 
nezbylo nic než pár drobků na zemi 
a několik neuspokojených stráv-
níků. Inu vidět některé jedince, kteří 
si nabrali kupu koláčů a urychleně 
mířili do tepla domova, bylo trošku 
smutné. Vítězný výtvor byl nakonec 
vydražen. Částka se zastavila na 
krásných 1300 korunách a tyto pak 
budou použity na ohňostroj pro děti 
na příštím ročníku. 

Ve večerních hodinách pak byly 
připraveny zábavné soutěže pro 
dospělé. A jelikož 
tento ročník nesl 
podtitul Gurmán-
ské hody, byly 
všechny něja-
kým způsobem 
spojené s „obžer-
stvím“ a pitím. 
Diváci tak mohli 
podporovat své 
favority v dis-
ciplínách jako 
– „Vypij pivo met-
rovým brčkem 
a nezalkni se“, 

„Dostaň co nej-

rychleji obsah sprejové šlehačky do 
žaludku“, „Zblajzni suchý rohlík za 
minutu a neudus se“ a tak podobně. 
Partneři jednotlivých soutěží z řad 
sponzorů připravili velmi hodnotné 
ceny, takže vítězové a další si odná-
šeli třeba masový dort, uzenou 
šunku, sklo a pivo od pivovaru, 
bednu sektu či reklamní předměty. 
Noční oblohu pak ozářil ohňo-
stroj, který asi nejvíce potěšil malé 
návštěvníky, kteří se většinou tímto 
okamžikem loučili s akcí a putovali 
do postelí. 

Nezbývá než bilancovat. Ještě 
jednou děkujeme všem sponzo-
rům a partnerům akce, zvláště 
pak generálnímu partnerovi, fi rmě 
Knorr – Bremse Hejnice. Také děku-
jeme všem dobrovolníkům, kteří 
nám s touto akcí pomáhali. Samo-
zřejmě jsme se setkali i s negativ-
ními názory, které jsme vyhodnotili 
a z některých si bereme ponaučení. 
Ale na vysvětlenou, toto je akce pro 
celou rodinu, tudíž nechceme při-
pravovat jen desítky soutěží pro 
děti, dospěláci si je taky zaslouží. 
Na dětské soutěžení tu je Pohád-
kový les či Pálení čarodějnic a od 
letoška i Rozloučení s prázdninami 
pořádané kolegiálním Spolkem 
osadníků Ferdinandova. A to že se 
některým rodičům nelíbí odměny 
pro děti, je problém jejich. Náš názor 
je, že byly dostatečné jak kvalita-
tivně tak kvantitativně. A když jsem 
to tak poslouchal, tak pro uspoko-
jení některých požadavků rodičů na 
odměny pro jejich ratolesti bychom 
museli rozdávat rovnou asi peněžní 
částky. Takže opět příští září před 
Perunem nashledanou.

-DEM- 

Babí léto
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Pan starosta symbolicky předává 
vládu nad městem

Svatohubertské slavnosti v Hejnicích
Podzim v Hejnicích je už 15 let spojen s akcí, kterou tradičně pořádá hejnické pracoviště Střední 
školy hospodářské a lesnické. V letošním roce bylo pro uskutečnění Svatohubertských slavností 
stanoveno datum 24. října.

Před desátou hodinou dopo-
lední v areálu lesnické školy 
zahájili trubači uvítací fanfá-
rou Hubertskou jízdu. Svatého 
Huberta s celou jeho družinou 
přivítala ředitelka školy Alena 
Dvořáková společně s vzácnými 
hosty – předsedou Senátu ČR 
Přemyslem Sobotkou a náměst-
kem hejtmana Libereckého kraje 
Radimem Zikou. Svatý Hubert 
převzal pro tento den vládu nad 
školou a do své družiny přijal 
bohyni lovu Dianu, která jej po 
dobu slavností provázela. Poté 
se celý průvod vydal na cestu 
městem

První zastavení patří hej-
nické Základní škole, kde Svatý 
Hubert pozdravil kantorstvo 
i žactvo a přijal zdravici a vládu 
z rukou ředitele školy Milana 
Hubáčka. Druhým zastavením 
na cestě Hejnicemi je městský 

Při mši v hejnické bazilice

úřad, před kterým čekal starosta 
města Jiří Horák s pozdravy 
a symbolickým klíčem od bran 
města. 

Svatohubertská jízda tra-
dičně končí svoji cestu před 
bazilikou Navštívení Panny 
Marie, ve které vyvrcholí slav-
nosti Svatého Huberta troube-
nou a zpívanou mší. Součástí je 
i pasování mysliveckých adeptů 
do mysliveckého stavu.

Jak nejlépe ukončit úspěšný 
den, než veselicí na počest pat-
rona myslivců. I letos byla večer 
uspořádána Hubertská zábava 
v prostorách Mezinárodního 
centra duševní obnovy v Hej-
nicích. Zde také Svatý Hubert 
ukončil svoji vládu nad Hejni-
cemi a my se můžeme těšit na 
příští rok.

Libor Štrom
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Nemocné město

Jde o to, že se pořád opakuje 
nesmyslné skladování odpadu 
a hlavně „bordelu“ po různých 

částech sídliště, sklepů, sušáren či 
chodeb. Každý si totiž asi myslí, že 
když tu svoji věc normálně v noci, aby 
mě náhodou neviděl soused a neo-
pičil se, odložím či pohodím vedle 
kontejneru, tak do rána zázračně 
zmizí. Omyl, někdo ji musí odvézt na 
skládku do kontejneru a to většinou 
po tom co se na ni vyřádí některé 
sídlištní ratolesti, takže pak je na 
tisíc kusů poházená po celé louce. 
A hádejte kdo ji asi uklidí? No ano, 
správně, jsou to Služby města. Cože, 
co jste říkali? Že je to jejich poslání? 
Že by hlavně tohle měly dělat když nic 
jiného? Ale to je omyl, to jste nějak 
zapomněli, že pak nezbývá tolik času 
v létě na sekání a úklid trávy a v zimě 
na protahování a posyp cest. A to se 
pak hned najde spousta lidí co volají, 
píší a nadávají, že právě tyhle věci 
jsou zanedbané. A smutné na tom je 
to, že někteří jsou právě ti nakažení, 
kteří jim práci díky různému druhu 

„bordelaření“ přidělávají. 
Pochopím ještě situaci, když se 

nájemníkům teď na podzim vyměňo-
vala okna v panelácích, že se tu a tam 
objevil nějaký ten koberec, krabice či 
kus nábytku. Ale po tom co se začaly 
objevovat kompletní obýváky, desítky 
pytlů odpadu u jednoho vchodu či jiné 
originality, se domnívám, že si někde 
výměnu oken spletli či spojili s dese-
tiletým úklidem. A přeci se určitě 
najde někdo, kdo výsledek tohoto 
snažení vyhozený z balkónu uklidí. 
Uklidí, ale za peníze nás všech, tudíž 
až někoho uvidíte, kdo takto uklízí, 
dejte mi vědět, osobně mu půjdu 
poděkovat, že díky němu nemů-
žeme investovat čas a fi nance někam 
jinam. Nebo další návrh, osobně mu 
půjdeme uklidit ten odpad zpátky 
před dveře, to nám za tu námahu 
stojí, vždyť to někteří z vás už berou 
jako samozřejmost.

Další kapitolou v našem městě 
jsou mobilní svozy nebezpečných 
odpadů. Někteří z nás obyvatel tohoto 
městečka, kde bychom se měli snažit 
o soužití, které nebude narušovat 
vzhled a obraz města, si totiž myslí, 
že mobilní svoz praček, televizí, gum 
či lednic spočívá v tom, že to vynesu 
před svoje dveře a oni si to odvezou. 
Omyl, když ho ten dotyčný zjistí a vidí, 
že i v sobotu večer mu věc zůstala stát 

za dveřmi, tak ji alespoň odklidí do 
společných sklepů, prádelen či sušá-
ren. Teď budu apelovat na nájemníky 
v městských bytech. I týden po svozu 
nebezpečných odpadů se ve společ-
ných prostorách domů a paneláků 
nachází neskutečný počet tohoto 
odpadu. Nikdo se k němu nehlásí, 
nikdo neviděl, kdo to tam odložil (stě-
hovat lednici na malém schodišti je 
kumšt, aby vás nikdo neslyšel, někdy 
spíše nechtěl slyšet) či komu to patří. 
Ostuda, v bytě byste si takový nepo-
řádek nenechali, ale za dveřmi vás to 
už netrápí. Takže budeme muset při-
kročit k nepopulárnímu kroku, kdy 
se odpad ve společných prostorách, 
který se neuklidí či nebude znám 
majitel, bude muset nechat uklidit 
fi rmou a náklady na tuto akci budou 
rozpočítány všem nájemníkům. Už 
v minulosti se tím hrozilo a vždy to 
uklidily Služby za svoje a je vidět, 
že je to pro nájemníky demotivující, 
některé společné prostory totiž připo-
mínají vetešnický bazar.

Když už jsme u odpadů, tak si 
dovolím upozornit ty, kteří ještě neza-
platili poplatek za komunální odpad 
(někdo tomu říká za popelnice), ať již 
celý rok – 470 Kč za osobu či za půl 
roku – 235 Kč za osobu, tak by tak 
měli v co nejkratší době udělat. Jinak 
se bude muset přikročit k nepopulár-
ním krokům. V první fázi k odebrání 
popelnice, to si pak alespoň někteří 
uvědomí, že něco zapomněli, ve fázi 
další k navýšení částky poplatku až 
na trojnásobek. Proč by totiž měli 
ostatní poctiví plátci a občané města 
na takovéto neplatiče doplácet?

Jinak se opět rozšířilo pokrytí 
města nádobami na tříděný odpad, 
tak se nyní nemůže skoro nikdo 
vymlouvat, že to má daleko, proto 
netřídí. Navíc dojde v čase budoucím 
ke změně četnosti svozu těchto nádob. 
Znamená to, že kromě skla, které 
se vyváží jednou měsíčně, se budou 
všechny ostatní komodity (PET, plast, 
tetrapack, papír) vyvážet každý týden 
oproti dosavadním čtrnáctidenním 
cyklům. Mělo by to zajistit neustále 
částečně volné kapacity nádob, tudíž 
nebude problém s přeplněností kon-
tejnerů dlouho před příjezdem svo-
zové fi rmy.

Ještě poslední věc. V příštím roce 
dochází ke zdražování služeb svozové 
fi rmy o 12 %, což například na ceně 
nejčastější obyčejné plechové popel-

nice s týdenním vývozem dělá 200 Kč. 
Před schválením je nový zákon 
o odpadech, který umožní zvýšit 
poplatek za odpad pro občany až na 
750 Kč. Občané, zkuste se zamyslet, 
jestli byste nemohli mít u své popel-
nice jiný druh vývozu, myslím tím 
hlavně skromnější. Přeci jenom po 
tom, co začala spousta lidí třídit díky 
pokrytí města barevnými kontejnery, 
stačí některým domácnostem vývoz 
jednou za 14 dní. Týdně totiž naplní 
sotva polovinu popelnice. Ale tohle 
potřebujeme vědět, ať již se obrátíte na 
úřad nebo na Středisko služeb, všude 
vám poradí a vyslechnou vás. Přeci 
všichni chápeme, že je jednodušší 
nevyvážet poloprázdné popelnice či 
se spojit do jedné se sousedem, než 
řešit kde, vezmu na zvýšení poplatku 
třeba o 200 Kč. Vím, pro někoho to je 
nic, ale pro čtyřčlennou rodinu je to 
někdy i likvidační. A věřte, že město 
na vás nechce vydělávat, jen je třeba 
zaplatit to, co si lidé v podobě popel-
nic objednají. A přestaňme závidět, že 
soused má týdenní vývoz popelnice, 
tak přeci já nebudu žádný nuzák 
s něčím menším.

-DEM-

Je to nepříjemné, ale městem se nám začíná šířit nákaza. Pochází a rozšiřuje se ze sídliště, ale v poslední 
době si našla své oběti i v řadách občanů bydlících v okrajových částech města, v rodinných domcích. 
Nákazou či infekcí lze odborně nazvat „nenormální bordelaření“. Je jasné, že v intimitě sídliště a panelových 
domů je tato nemoc v příhodném podhoubí a užívá si stále nových pacientů a bacilonosičů.

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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Události Hejnic v letech končící číslicí 8
Letopočty končící osmičkou jsou pro naši zemi velmi často významnými a to v kladném či záporném 
směru. Ne jinak tato skutečnost jako barevná nit prochází i dějinami Hejnic. Připomeňme si alespoň 
některé z nich. 

1298 – král Přemysl Otakar II. 
prodal panství Frýdlant a s ním 
i Hejnice za 800 kop Rulcovi z Bibr-
štejna, slezskému šlechtici. Rod 
panoval na Frýdlantě 273 let až do 
roku 1551.

1408 – první písemná zpráva 
o poutích v Hejnicích. 

1498 – 2. září byl hejnický kostel 
zasvěcen k poctě Nanebevzetí Panny 
Marie.

1558 – bylo panství Frýdlant 
a tudíž i Hejnice, císařem Ferdinan-
dem prodáno za 40 000 říšských 
tolarů protestantským pánům 
z Redernů. Byla to doba renesance 
panství až do roku 1620, kdy po pro-
hrané bitvě na Bílé Hoře propadly 
statky Redernů císaři a majitel 
panství, Kryštof z Redernů, musel 
uprchnout ze země.

1698 – byla ohrazena klášterní 
zahrada kamennou zdí, do níž byly 
později vestavěny tržní stánky.

1848 – byla v Hejnicích zřízena 
lisovna oleje, přestavěná v roce 
1878-9 na porcelánku, v její zbývající 
části je dnes šicí dílna fi rmy Traveli.

1888 – 120 let uplynulo od doby, 
kdy bylo v Hejnicích zavedeno první 
veřejné osvětlení petrolejovými lam-
pami. Osvětlena byla hlavní ulice 
od křižovatky až ke kostelu. Lampy 
obsluhoval městský zřízenec, který 
ručně každou postupně večer rozsvě-
cel a ráno uhasínal, celoročně a za 
každého počasí. Toto osvětlení slou-
žilo až do roku 1907, kdy se obecní 
zastupitelstvo v dubnu usneslo 
zavést v Hejnicích a zároveň i v Lib-

verdě osvětlení plynové. Síť celého 
vedení byla dlouhá 7,5 km a zaří-
zení, provedené podle plánů fi rmy 
Börner a Kidling z Drážďan, si vyžá-
dalo nákladu 80 000 rakouských 
korun. Již v říjnu bylo plynové – ace-
tylenové osvětlení dáno do provozu. 
Plynojem byl v domě č.p. 367 – dům 
s věžičkou, nacházející se u vedle 
atletického hřiště základní školy. 
Po zavedení elektrického osvětlení 
v roce 1919, které bylo napojeno na 
rozvodovou centrálu v Luhu, bylo 
plynové osvětlení zrušeno. Z bývalé 
budovy malé plynárny se pak stala 
truhlářská dílna a v současné době 
slouží jako obytný rodinný dům.

Ovšem, hned několik osmiček má 
ve svých letopočtech hejnická 
škola.

1788 – vyhořela první škola, 
postavená v roce 1731 ze dřeva, jehož 
bylo použito na lešení pro stavbu 
nynějšího kostela. Stála blízko kos-
tela s průčelím obráceným k němu. 
Měla jednu velkou učebnu, byt pro 
kantora a jednu místnost pro faráře, 
který vyučoval náboženství. Po 
požáru byla škola 11. června 1788 
přemístěna do vrchnostenského 
domu. Stával v místech dnešního 
centra MINA. V něm byla nahoře 
přes celé patro zřízena učebna 
a dole učitelský byt. V této budově se 
s různými úpravami a pomocí něko-
lika externích tříd v domech č.p. 36, 
89 a 359 vyučovalo do roku 1880, 
kdy byla budova zbořena a nákla-
dem 20 350 zlatých postavena na 

stejném místě 
nová obecní 
škola. Po dobu 
stavby se vyu-
čovalo v budově 
č.p. 36, dnešní 
penzion Dvůr. 
Nová škola 
h e j n i c k ý m 
žákům a uči-
telům sloužila 
nepřetržitě až 
do roku 1978 
a následně 
ještě několik 
let jako školní 
družina.

1898 – 110. 
výročí letos 
oslavila budova 

Budova bývalé plynárny veřejného osvětlení 
1888 - 1919

základní školy v Lázeňské ulici, 
která byla postavena za 55 916 zla-
tých a slavnostně otevřena 4. září 
1898 jako měšťanská škola. Ke škole 
byla postavena na tehdejší dobu 
velká a dobře vybavená tělocvična, 
která sloužila nejen škole, ale i hej-
nikým tělocvičným spolkům.

1978 – byla dokončena výstavba 
nové školy se školní kuchyní a jídel-
nou. K slavnostnímu otevření došlo 
shodou okolností také 4. září, stejně 
jako u budovy A v roce 1898. Pro 
výuku nyní slouží tyto dvě budovy 
v Lázeňské ulici. Škola v budově 
C – dnešní Měděnka, byla zrušena 
a vrácena městu, do budovy B byla 
z kláštera přemístěna školní družina 
a klubovna pro pionýrskou orga-
nizaci. V objektu kláštera zůstaly 
pouze školní dílny a pozemky a to 
do roku 1983, kdy po dokončení 
budovy CHANOS a úpravě získané 
školní zahrady na pozemky, bylo 
vše jak z budovy B, tak i z kláštera 
převedeno do areálu školy. V roce 
1985 byla dokončena nová tělo-
cvična a roku 2006 školní víceúče-
lové hřiště.

1948 – v budově č.p. 279 (dnešní 
hotel Zvon), kde byla již rok v pří-
zemí umístěna mateřská školka, 
byly v poschodí upraveny prostory 
pro jesle. V parku směrem na Lib-
verdu byla z honosného zámečku 
upravena druhá mateřská školka, 
jedna z nejhezčích v kraji. 

1958 – 12. srpna byla dokončena 
oprava pravé věže hejnické basiliky 
nasazením nově zbudované kopule. 
Do horní mosazné makovice byly 
vloženy dokumenty o všech proběh-
lých opravách baziliky v letech 1846, 
1900, 1934 a 1958.

1988 – byla zahájena výstavba 
prvního ze čtyř panelových domů, 
postavených na pozemku házen-
kářského hřiště, naproti obecnímu 
úřadu.

2008 – byla provedena rekon-
strukce fasády a horních kopulí 
basiliky. Do pravé mosazné cibule 
byly znovu vráceny dokumenty, 
doplněné o nové údaje. 

2008 – dokončena byla pře-
stavba poslední části budovy bývalé 
Mototechny. Vzniklo 15 nových bytů 
I. kategorie.

Kristina Sokolová - kronikářka
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Pokračování na straně 15

Sardinie, smaragdová chuť Středomoří
Pokud jste sportovně založení a máte rádi teplo i době našich plískanic, je pro vás Sardinie správným 
místem pro prodloužení léta.  Sportovci tu najdou ideální podmínky jak pro suchozemské, tak pro vodní 
aktivity, skály tu vyrostly pěkné a lajny jdou natáhnout všude. Na své si přijdou i ti, kteří se chtějí jen tak 
povalovat na břehu moře a užívat lahodné italské vínko. To už jsme věděli z minula, kdy jsme sem vyrazili 
poprvé. A tak jsme jen čekali (vlastně jako vždy), jak to dopadne s počasím letos.

Trocha geografi e: Sardinie je 
druhým největším ostrovem 
Středozemního moře hned po 

Sicílii. Od roku 1948 je autonomní 
oblastí Itálie. Dělí se na čtyři provincie, 
hlavním městem je Cagliari. Žije tu asi 
1,6 mil. obyvatel, z nichž 80 procent 
mluví sardinštinou, řečí podobnou 
italštině. Je velmi obtížné se mimo 
turistická střediska domluvit jinými 
jazyky. Ceny se velmi podobají pev-
ninské Itálii, obecně lze říci, že sever 
ostrova je dražší, jih levnější. V srpnu 
ale stoupají až na dvojnásobek oproti 
ostatním letním měsícům. 

Povrch ostrova je hornatý, pohoří 
zabírají téměř 80 procent z celkové 
rozlohy 24 090 km2. Nejvyšším vrcho-
lem je Punta la Marmora s výškou 
1833 metrů nad mořem. Nachází se 
v masivu Monti del Gennargentu, kde 
si v zimě můžete i zalyžovat. Ale my se 
těšíme na teplo!

Termín odjezdu byl stanoven na 
druhou polovinu října. Na Ořešníku 
se již sice objevil první sníh, ale pro-
gnózy pro východní pobřeží Sardinie 
byly příznivé. V pátek 23. října vyjíž-
díme z Hejnic přes Plzeň (nezbytné 
občerstvení), Mnichov, Innsbruck 
a Brenner do Itálie. Prvním cílem byla 
Pisa, výstup na zdejší šikmou věž je 
nevšedním zážitkem. Po dokoupení 
zásob na trajekt, nezbytných suve-
nýrů a hodinek světových značek 
vyrážíme do Livorna, odkud je to 10 
hodin plavby do přístavu Olbia na 

severu ostrova. A pak už jen 80 km 
do zátoky Cala Cognone, kde budeme 
týden vegetit ve zdejším kempu, v tuto 
roční dobu snad již poloprázdném.

Jakmile sjedete z rampy trajektu, 
upoutá vás zvláštní atmosféra. Je 
odlišná od pevninské Itálie i od konti-
nentální Evropy. Máte najednou pocit, 
že objevujete něco nového a vzdáleněj-
šího než by vás na kontinentu mohlo 
potkat. Sardinie je ostrov překrás-
ných karibských pláží (my navštívili 
Cala Lunu neboli Měsíční zátoku, 
kam můžete od kempu 6 km pěšky 
podél pobřeží přes několik údolí nebo 
se v pohodě nechat dovézt člunem za 
10 éček), divokých a skalnatých útesů, 
průzračného životem nabitého moře, 
vysokých hor, ale také jedna z nej-
chudších oblastí Itálie, pro kterou ces-
tovní ruch představuje jeden z hlav-
ních zdrojů příjmů. Cestování je tu 
občas trochu dobrodružnější, o to ale 
zábavnější.

Náplň našeho zájezdu byla růz-
norodá: lezlo se na neoklouzaných 
vápencových skalách, chodilo po okol-
ních kopcích a soutěskách, koupalo 
v příjemně teplém moři, potápělo mezi 
murény a chobotnice i chodilo na lajně 
na pobřeží. Dny byly slunné (i když pár 
kapek spadlo), večery ještě příjemné 
a hlavně, strávit 1. listopad v plavkách 
ve vlnách a na pláži pod vymetenou 
oblohou, na to chce mít kliku i na Sar-
dinii… Takže zase někdy!

 - J.K. -

SardinieSardinie

Národní házená
Podzimní část sezóny 2008/2009 skončila. Pro naše družstva a hráče 
dopadla vcelku dobře.

Z mírné krize se již delší dobu 
léčí celek mužů, který se usadil na 
sedmé příčce tabulky. Zbývá mu ale 
ještě dohrávka na jaře s Žatcem. Při 
případném vítězství by se posunul 
na dostřel k pátému místu. Jako 
vždy jsou na tom lépe ženy. Třetí 
místo drží spolehlivě, dalo by se říci 
tradičně, již několik let. Letos je však 
jejich situace o to kurióznější, že 
před nimi jsou „béčka“ Žatce a Cho-
mutova, které nemohou postoupit 
výš, jelikož se ve vyšší soutěži nemo-
hou potkat se svými „áčky“. Pokud 

tedy jejich A-týmy nebudou sestu-
povat, znamená to postup do ligové 
kvalifi kační soutěže pro družstvo za 
nimi. Zatím jsou to Hejnice, ale na 
paty nám šlape vyrovnaná Raspe-
nava s mankem pouhých dvou bodů. 
Výbornou pozici mají také starší 
žáci. Po čtyřech mistrovských tur-
najích jsou na třetí příčce se ztrá-
tou tří bodů na Most a deseti bodů 
na Žatec. Jelikož tato tři družstva 
hrají mezi sebou velmi vyrovnané 
zápasy, dá se očekávat velice napí-
navý průběh jara. Trenéři naordino-

vali tvrdou zimní přípravu a jejich 
jasným cílem je postup na Pohár 
či Mistrovství ČR 2009! Dalším 
celkem jsou mladší žáci. Těch byl 
před začátkem soutěže pouze přesný 
počet k tomu, aby mohli nastoupit 
k utkání. Avšak bez hráčů na stří-
dání se hraje špatně, takže jsme 
dohodli vzájemně prospěšnou spolu-
práci s oddílem Raspenavy, jenž měl 
stejný problém. Vyplatilo se a mladší 
žáci jsou zatím na druhém místě, 
o dva body za Mostem A a násko-
kem třinácti bodů před Žatcem! 
Spolupráce se sousedním oddílem 
se nám hezky rozjíždí. Důkazem 
toho jsou také naše starší žačky, 
které dostaly po půlroční pauze 
opět chuť hrát házenou. V jejich 
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Nejlepší nakonec, 
tentokrát je to malé 

přání pro vás! 

Za všechny 
národní házenkáře 

a házenkářky 
přeji všem 

spoluobčanům 
pohodové 

Vánoce a mnoho 
splněných přání 

v roce 2009!

Předstartovní pohoda

Po bahenním pólu St. žáci – Mistrovský turnaj v Hejnicich

PROČ JÍT NA SPINNING ?
Někteří z nás chodí na Spinning možná jen proto, že je to moderní. I to je samozřejmě důvod. Pokud jste 
nad tím doposud nepřemýšleli, možná vám tento článek napoví, jaký je nejpravděpodobnější váš důvod, 
proč chodit na Spinning. A pokud na něj přijdete, tak i zjistíte jakým způsobem a jak často jezdit Spinning, 
abyste byli co nejspokojenější. Aby váš cíl byl co nejvíce splněn.

Asi nepříjdeme na všechny důvody 
proč chodíme na Spinning, ale 
vysvětlíme zákonitosti těch nejpod-
statnějších. 

Tady jsou:
Chci zhubnout•  – absolutně nej-
častější odpověď na otázku „Proč 
chodíš na Spinning?“
Chci zlepšit kondici•  – správně dáv-
kovaným tréninkem zlepšovat svoji 
výkonnost. 
Chci se pobavit•  – výsledek vidím 
spíš v psychické a společenské 
rovině.
Chci vypnout•  – celý den pracuji 
hlavou, ve volných chvílích chci 
vypnout myšlenky na práci.
Chci se zbavit stresu•  – nejbezpeč-
nější způsob jak vybít nahromadě-
nou energii, je pohyb.
Chci být odolnější•  – vůči nemocem, 
chci mít tělo připravené na období 
chřipek apod.

Tyto a mnoho dalších důvodů 
láká každý den tisíce lidí zasednout 
do sedla Spinneru, zaposlouchat se 
do hudby a pokynů instruktora a po 
necelé hodince odejít se spokojeným 
výrazem na prokrvené tváři.

S většinou tréninkových a čás-
tečně i společenských cílů souvisí 
intenzita, jakou při jízdě zvolíte 
a interval v jakém na lekce Spin-
ning programu chodíte. Četnost 
návštěv Spinning centra je jed-
noduché spočítat. A na intenzitu 
je nejlepší kontrolou měřič tepové 
frekvence. V tomto případě máte 
před sebou přesný odraz rytmu 
vašeho srdce. 

„Chceš změnit svůj život? 
Změn svoji postavu.“

Permanentka do fi tness centra 
– ideální vánoční dárek.

V sobotu dne 06. 12. 2008 se ve 
fi tku uskuteční V. ročník Mikuláš-
ského Bench pressu. Přijďte podpo-
řit závodníky.

Radost v srdci a úsměv na rtu 
přejí Vaši instruktoři

Dáša a Petr

kategorii nemáme přihlášku, ale 
vypadá to, že budou trénovat a hrát 
rovněž za Raspenavu. Co se týče 
mládeže, zdálo by se, že po mnoha 
hojných letech, nastal úbytek. Ubylo 
však hlavně družstev, nikoli hráčů 
a hráček. Je to spíše takové pře-
chodné období. V příštím roce plá-
nujeme opět naplno rozjet všechny 
kategorie! Ještě bych se chtěl vrátit 
k mužstvu mužů, které se více než 
mistrovsky-soutěžním, stává spíš 
turnajovým žolíkem. To prokázalo 
dalším úspěchem na přátelském lis-
topadovém klání v Praze na Republi-
kánu. Zaplaveni a ozdobeni bahnem 

z šáreckého údolí a navíc v nekom-
pletní sestavě, dokázali v tvrdé kon-
kurenci šesti družstev ze tří krajů, 
uhrát krásné druhé místo! Neuvě-
řitelné fotky z těchto zápasů v bahně 
si rozhodně prohlédněte na adrese: 
vojta02.rajce.idnes.cz (Bahenní 
pólo...)

V nynější době všechna naše 
družstva pilně trénují v hejnické 
a raspenavské hale. V rámci kvalitní 
přípravy, čeká každé z nich návštěva 
několika z velké nabídky zimních 
halových turnajů, které se uskuteč-
ňují až do půlky dubna 2009. Starší 
žáci se navíc zúčastní zimního 

halového Poháru ČR, jehož turnaje 
budou probíhat od ledna do března 
2009. Mimo to nás také očekává 
tradiční akce „Zimní Hubertka“. 
Víkend před Vánocemi necháme klid 
a pohodu našim maminkám a tatín-
kům, přítelkyním a přítelům, brat-
říčkům a sestřičkám, a vystoupáme 
si trochu potrápit těla do milovaných 
hor. Pak nám bude zbývat už „jen“ 
tradiční velkolepá oslava Silvestra 
v našich kabinách a vstup do nového 
roku plného dalších skvělých dnů 
s národní házenou!

Antonín Nosek ml.
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jednotlivých technických 
disciplín, v doprovodné 
soutěži bylo hodnoceno 
pořadí v jednotlivých disci-
plínách.

V hlavní soutěži se v cel-
kovém pořadí jednotlivců 
na 1. místě umístil Dušan 
Majcher (Tvrdošín, SR), na 
2. místě Pavol Durčák (Tvr-
došín, SR) a na 3. místě 
Martin Roušal (Hejnice). 
V soutěži družstev 1. obsa-
dilo družstvo Tvrdošín, na 
2 a 3. místo dosáhla obě 
družstva z hostitelské školy.

V rámci doprovodného 
programu byly divákům 
předvedeny ukázky disci-
plín lesnického soutěžního sportu 

„Timbersport Stihl“. 
Atraktivnost závodu posílily 

i doprovodné soutěže pro diváky 

Umí to i ručně

Hejnický dřevorubec 2008
Střední škola hospodářská a lesnická, pracoviště Hejnice přivítala již pojedenácté účastníky 
Mezinárodní soutěže žáků v práci s motorovou pilou – Hejnický dřevorubec 2008.
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V letošním roce soutěž proběhla 
ve dnech 1. – 2. října 2008 za účasti 
žáků z lesnických škol ČR a SRN, 
poprvé přijeli i žáci ze Slovenské 
republiky. Místo konání se osvědčilo, 
takže i letos celá soutěž proběhla 
v centru města.

Na startu stála družstva z Kři-
voklátu-Písků, Bzence, Šternberka, 
Písku, Hejnic, Tvrdošína (SR) a SRN. 
Soutěžící změřili své síly ve čtyřech 
technických disciplínách hlavní sou-
těže (výměna řetězu, kombinovaný 
řez, řez na podložce, odvětvování) 
a čtyřech disciplínách doprovodné 
soutěže (řezání kotoučů, směrový 
zásek, hod sekerou, dřevorubecký 
dvojboj). Soutěž hodnotil sbor roz-
hodčích složený z učitelů a odbor-
níků lesnické praxe.

V hlavní soutěži (technické disci-
plíny) bylo hodnoceno celkové pořadí 
jednotlivců a družstev a vítězové 

Hejnický fotbal
Vážení sportovní přátelé, podzimní část mistrovských soutěží, ve kterých jsou přihlášeny týmy 
našeho fotbalového klubu, se z našeho pohledu ne vcelku vydařila.

A-tým mužů, který 
bojuje v krajském 
přeboru Libereckého 
kraje se umístil po 
posledním odehraném 

kole na ne příliš licho-
tivém 13. místě a poda-

řilo se mu získat pouhých 10 bodů 
stejně jako poslednímu celku soutěže 
Cvikovu. Pro jarní část nás tedy bude 
čekat jasný, ale za to hodně nelehký 
úkol, boj o záchranu této soutěže. 
Příčinu špatného umístění výbor fot-
balového klubu vidí hlavně ve ztrátě 
několika klíčových hráčů, kteří buď 
odešli za prací do ciziny a nebo jim 
jejich zaměstnání neumožňuje se 
zcela věnovat této krásné hře. Z této 
absence pak pramenily hlavně ztráty 
bodů v utkáních na domácím hřišti.  
Věříme však, že v době zimní pře-
stávky se nám podaří A-mužstvo po 
hráčské stránce vhodně doplnit a boj 
o záchranu zvládneme.

B-tým  mužů hraje nejnižší 
okresní soutěž – III. třídu Sever. Po 
třinácti odehraných kolech pod-
zimní části této soutěže se umístil 
na 5. místě a vybojoval 23 mistrov-
ských bodů. Snažíme se do rezerv-
ního týmu zapracovávat mladé hráče, 
kteří jsou ještě dorostenci tak, aby 

ským handicapem pak je jejich nízký 
věk, kdy se utkávají  se soupeři, kteří 
jsou většinou o nějaký ten rok starší. 
Přesto se však nevzdávají a statečně 
bojují o mistrovské body. Po odehra-
ných sedmnácti mistrovských zápa-
sech jim patří jedenácté místo se 
ziskem 6 bodů.

Dovolte mi, abych na tomto místě 
poděkoval všem našim věrným divá-
kům za jejich zájem o hejnický fotbal. 
Dále chci poděkovat všem našim 
sponzorům, bez jejichž finanční 
pomoci by náš fotbalový oddíl přestal 
v podstatě existovat. Chci jim popřát 
mnoho rodinné pohody a pracovních 
úspěchů v novém roce.  Popřát jim 
pohodové prožití  vánočních svátků 
a závěru roku 2008. A samozřejmě 
je na tomto místě všechny pozvat na 
jarní část mistrovských soutěží. 

J. H.

získané zkušenosti pak mohli snáze 
uplatňovat, když dostanou příležitost 
v A-mužstvu. Po pravdě však musíme 
přiznat, že se nám tato snaha však 
vždycky nedaří.

Mládežnická družstva fotba-
lového klubu hrají také krajské 
soutěže. Starší a mladší dorost je 
účastníkem krajského přeboru, do 
kterého postoupil díky svému vítěz-
ství v minulém ročníku A-třídy. I zde 
se plně projevuje, že krajský přebor 
už je mnohem náročnější soutěž. 
Starší  dorost  se tedy po podzimní 
části umístil na 8. místě a vybojoval 
10 mistrovských bodů. Mladšímu 
dorostu se dařilo o trošku lépe a za 
19 mistrovských bodů je v tabulce po 
podzimní části čtvrtý. 

Žáci našeho klubu hrají A-třídu. 
V letošním roce máme pouze jedno 
žákovské mužstvo, neboť většina 
hráčů z loňska přešla do vyšší věkové 
kategorie. V jedenácti odehraných 
soutěžních kolech se podařilo žákům 
vybojovat 15 mistrovských bodů 
a tomu odpovídá 5. místo v tabulce 
mistrovské soutěže při skóre 44:53.

Posledním mládežnickým druž-
stvem našeho oddílu jsou hráči pří-
pravky. I tito nejmladší hrají svou 
mistrovskou soutěž. Jejich obrov-

v práci s ručním dřevorubeckým 
nářadím a ekologické aktivity 
pro děti.

Libor Štrom


