
tel do konce roku 2010 byla u nás 
splněna na požadovanou úroveň 
cca 85 % všech obyvatel města. Tře-
tí velkou investicí je výměna oken 
a vchodových dveří v šedesáti by-
tech ve vlastnictví města v panelové 
zástavbě. V současnosti probíhá vý-
běrové řízení, jehož výsledek by měl 
být znám do konce června letošního 
roku. Jednou z podmínek výběrové-
ho řízení je i termín dokončení této 
akce, který je plánován nejpozději 
do 20. 9. 2009.

A nyní mi ještě dovolte, abych 
se zmínil o připravovaném prode-
ji stavebních parcel. Zastupitelstvo 
na svém veřejném zasedání dne 
29. dubna 2009 rozhodlo o záměru 
prodeje těchto parcel i o pravidlech, 
podle kterých by se měl tento pro-
dej realizovat případným zájemcům. 
Tato pravidla jsou nastavena tak, 
aby umožnila stavebníkům zahá-
jit stavbu bez zbytečných odkladů 
a komplikací, které by mohly nastat 
třeba v případě, že zakoupeným sta-
vebním pozemkem chtějí ručit bance 
za poskytnutou hypotéku nebo úvěr 
na stavbu domu. Jistě však nedoká-
ží zabránit případným spekulacím 
s nákupem těchto pozemků. Nedo-
káží zabránit nákupům prostřednic-
tvím „nastrčených“ kupců pro jiné 
zájemce a podobně. V tomto případě 
bude na rozhodnutí zastupitelů, kte-
ří budou prodej schvalovat, jak roz-
hodnou. V jejich pravomoci je i kraj-
ní možnost, kdy se prodej takového 
pozemku zastaví. Za sebe říkám, že 
takový spekulativní nákup pozem-
ků nepodpořím a předpokládám, že 
stejný postup zvolí i ostatní zastupi-
telky a zastupitelé. 

Na závěr chci všem občanům 
Hejnic popřát krásné, slunečné léto 
a ničím nerušené dovolené, na které 
se jistě velká většina z vás oprávně-
ně těší.

 Jiří Horák, starosta města

Hejnický

zpravodaj
Násilí, nesnášenlivost... ● Jednání městské rady a zastupitelstva ● 

● Tip na výlet ● Kultura v Hejnicích ● Sport v Hejnicích ●
ČERVEN

2009
Cena: 6 Kč

S c h v á l e n ý 
rozpočet měs-
ta Hejnice 
pamatoval na 
naše hasiče 
částkou 200 
tisíc korun 
v případě zís-
kání grantu 

z Požárního fondu Libereckého kra-
je a částka byla určena na výměnu 
garážových vrat hasičské zbrojnice 
za vrata segmentová. Podaná žádost 
byla úspěšná a navíc byla z tohoto 
fondu podpořena další žádost, tý-
kající se obměny zastaralé dýchací 
techniky za novou. Zastupitelé ak-
ceptovali, že město bylo úspěšné při 
podání obou žádostí a schválili na-
výšení rozpočtu o částku potřebnou 
na spolufinancování při realizaci 
obou projektů.

Další investiční akcí zajišťova-
nou městem bylo zřízení veřejného 
osvětlení komunikace vedoucí k bu-
doucím stavebním parcelám. Toto 
veřejné osvětlení bylo vybudováno 
současně se zasíťováním stavebních 
pozemků a tato investiční akce byla 
řádně dokončena.

Na opravy místních komunikací 
bylo v rozpočtu pamatováno částkou 
1 milion korun. Vzhledem k tomu, 
že se pracuje na projektové doku-
mentaci na dokončení kanalizace 

v Hejnicích, snažili jsme se počkat 
na informace, kterých komunikací 
se dotknou výkopové práce a opravy 
povrchů komunikací směřovat tam, 
kde se kanalizace budovat nebude. 
To bude přesně známo v druhé po-
lovině letošního roku a pak přistou-
píme i k realizaci obnovy živičných 
povrchů vybraných místních komu-
nikací. S opravou komunikací je spo-
jena i další investiční akce, kterou 
měla být oprava cesty vedoucí mezi 
domy manželů Kaplanových a Ša-
bakových. Částka 300 tisíc korun, 
která byla na tuto akci určena, však 
bude zřejmě nedostačující, neboť 
předložené nabídky firem se pohy-
bují kolem půl milionu korun a bude 
záležet na rozhodnutí zastupitelstva, 
jak v tomto případě dále postupovat. 

Naopak hladce proběhlo rozdělení 
finančních prostředků, které slouží 
k podpoře a rozvoji sportující mláde-
že. Na společné schůzce se zástupci 
sportovních oddílů ve městě korekt-
ně dohodli na rozdělení této dotace, 
která již byla vyplacena.

Tři finančně nejnákladnější in-
vestiční akce jsou zatím realizovány 
částečně. V prvním případě se jedna-
lo o nákup víceúčelového komunál-
ního stroje. Z prostředků města byl 
zakoupen malotraktor ISEKI, který 
nám v zimních měsících vydatně 
pomáhal s úklidem sněhu a násled-
ným posypem chodníků. V této době 
ho využíváme ke kvalitnímu poko-
su městských pozemků včetně sbě-
ru a odvozu posekané travní hmoty. 
Druhou finančně nákladnou akcí je 
příprava projektové dokumentace na 
dokončení kanalizace v našem měs-
tě. Vítězem řádného výběrového říze-
ní se stala firma Hydroprojekt Praha, 
která neodkladně zahájila práce na 
pořízení této projektové dokumen-
tace. Po jejím dokončení požádáme 
o podporu z dotačních programů 
Evropské unie, aby podmínka od-
kanalizování měst nad 2000 obyva-

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se polovina roku a je mým 
úkolem, abych vás informoval 
o pokračujících investičních akcích 
města a o dalších skutečnostech, 
které jsou podle mého soudu pro 
chod města důležité nebo z pohledu 
občana zajímavé. 
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K VĚCI – OČIMA REDAKTORA ZPRAVODAJE
NÁSILÍ, NESNÁŠENLIVOST, OSOBNÍ  SPORY  

A ZÁJMY  BODUJÍ

Jen těžko může někdo z nás ovliv-
nit válečné události, činy teroristů 
nebo pirátů. Řekl bych, že můžeme 
jen poděkovat našim vojákům, kteří 
při svých zahraničních misích 
často nasazují životy v boji proti zlu 
a potvrzují svou přítomností na čí 
straně naše armáda a náš stát stojí. 
Hordám vyholených křiklounů pro-
vokujících a pochodujících v okova-
ných botách našimi městy po vzoru 
svých fašistických ideálů, stejně 
jako rváčům z anarchistického 
hnutí se zakrytými obličeji vyzná-
vajícím komunistické myšlenky, by 
mělo být jasně dáno najevo, že jsou 
nežádoucí, stejně tak i zbabělcům, 
kteří skryti tmou dokázali nevinným 

lidem ve spánku zapálit střechu nad 
hlavou a téměř upálit malé, dvou-
leté dítě. Jsou nebezpeční a vedou je 
velmi schopní a vzdělaní vůdci, kteří 
přesně vědí k čemu a kde je chtějí 
mít. Protože je jim to trpěno, mohou 
a dovolují si víc a víc. Bezplatná 
reklama v médiích jim plně vyhovuje, 
proto se možná i tak předvádějí, byla 
jim zdarma zajištěna široká předvo-
lební propagace. Veřejně propagované 
násilí a nenávist proti sobě zaměře-
ných skupin i jednotlivců narůstá. 

Možná se mýlím, ale takhle nějak 
to mohlo začínat ve třicátých letech 
v Německu. Naši nenapravitelní 
politici zřejmě tyto obavy nepociťují 
a narůstající incidenty přehlížejí. 
Svým chováním a konáním, vzájem-
nou nenávistí, arogancí, obcházením 
zákonů a nerespektováním soudů,  
nadřazováním především vlastních 
zájmů nad zájmy veřejné a státní, 
i když nechtěně, pak nesnášenlivost 
a anarchii podporují. Připomenu jen 
pár z mnoha příkladných událostí.

V době vrcholícího předsednictví 
Evropské unii byla svržena vláda 
a strana, která pád vyvolala, pak 
sama vládnout nechtěla. Drahé zvi-
ditelnění, výsledkem byla jen veliká 

ostuda pro náš 
stát. Po dlou-
hém jednání 
byla sestavena 
a jmenována 
ú ř e d n i c k á 
vláda. Ještě 
ani nestačila 
zahájit práci 
a už jí byly 
kladeny pod-
mínky a byla 
doslova vydí-
rána hrozbou, 
že neobdrží 
v parlamentu 
důvěru.

Kraje v čele 
s hejtmany 

stále obcházejí platné zákony o vybí-
rání poplatků ve zdravotnictví a našel 
se i hejtman, který veřejně odmítl 
splnit rozhodnutí soudu, hádky 
a ostouzení byly a jsou trvalým dějem 
v parlamentu, osobní nenávist a nere-
spektování jednoho veřejného čini-
tele druhým je doplňují. Příkladem 
všem je ten nejvyšší. Připadá si asi 
velmi silný, když nerespektuje schvá-
lení Lisabonské smlouvy parlamen-
tem, sněmovnou i senátem, možná 
má pocit, že zcela ovládá Evropu. On 

Ještě neskončily války v Iráku a v Afgánistánu a už vypukl v Pákistánu nový konflikt, který 
vyhnal statisíce lidí ze svých domovů, útoky sebevražedných atentátníků znovu a znovu na 
různých místech zabíjely zcela nevinné lidi, somálští piráti jsou čím dál drzejší a navzdory 
nasazeným válečným plavidlům pokračují v únosech a vydírání, extrémisti beztrestně zvyšují 
aktivity, demonstrují a veřejně propagují rasovou nenávist. Tisk má z čeho vybírat, válčení, teror 
a neonacistické řádění velmi láká i televize, pro politiky vděčná témata k debatě. 

se totiž nikdy nemýlí, v ekologické 
odbornosti dokáže oponovat i světu. 
Ve skutečnosti však jako představi-
tel státu, který je právě v čele Evropy, 
jen trapně k jedné ostudě připojuje 
ostudu druhou. Nejenom vysocí poli-
tici podporují extrémistické nálady, 
dokáží to příkladně i ti malí. Valaš-
ské Meziříčí není daleko od Vsetína 
a tak si mezi sebou možná  vyměňují 
zkušenosti a metodiku. Vytvořit pro 
prvňáčky dvě třídy, 1. A pro bílé a 1. 
B pro Romy,  to je skutečně nápad 
hodný géniů. Radnice ve Valašském 
Meziříčí, ale určitě není rasistická, 
stejně jako kdysi nebyla rasistická 
ta ve Vsetíně.  Zastupitelé jen plní 
přání voličů. Je to jejich povinnost 
a stejně to tvrdí i poslanci a sená-
toři. Vždy rozhodují jen v zájmu 
voličů a v zájmu státu. Že z jejich 
činnosti často voliči  ani stát nic 
nemají, o tom už tolik nemluví. 
Důležité je, že jsou sami se sebou 
spokojeni, že jsou vidět a slyšet, že 
se o nich, nejen doma, mluví a píše 
a také, že z toho mají patřičný užitek. 
Ve svém neutuchajícím snažení by 
pak všichni mohli po  říjnových par-
lamentních volbách překvapeně zjis-
tit, že v parlamentních lavicích nově 
zasedli zvolení vůdci Dělnické nebo 
Národní strany.  A tak mi nezbývá 
než říct „Bůh ochraňuj Česko“! 
Snad ještě není, alespoň pro voliče,  
úplně pozdě.

 K. Finkous, vedoucí redakce HZ
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Program zasedání:
1)  Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení
2) Interpelace členů zastupitelstva
3)  Informace o požární ochraně a bezpečnosti ve městě
4) Činnost rady města do 24. 6. 2009
5)  Informace o přípravě a plnění investičních akcí
6)  Projednání a schválení zprávy finančního výboru
7)  Projednání a schválení zprávy kontrolního výboru
8)  Závěrečný účet hospodaření města za rok 2008
9)  Majetkové převody
10)  Různé

projednání žádosti firmy FOBOS• 
informační zpráva k plánované výstavbě malé vodní • 
elektrárny Ferdinandov

11) Schválení návrhu usnesení
12) Rozprava členů zastupitelstva a občanů

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:
schválilo prodej nemovitosti čp. 4, obytného domu a pozemku  –
o výměře 650 m2, za cenu 1 325 000 Kč panu Tomáši Brojírovi, 
a panu Lubomíru Domorákovi
vzalo na vědomí odstoupení pana Antonína Noska z funkce čle- –
na kontrolního výboru a zvolilo do funkce členky kontrolního 
výboru paní Dagmar Berkovou
schválilo možnost připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka  –
pro Tibet“
schválilo prodej pozemku zahrádky o výměře 334 m – 2 manželům 
Františkovi a Lence a Šerhaklovým, za cenu 60 Kč za 1 m2

schválilo rozpočtové opatření týkající se přijaté státní dotace ve  –
výši 80.000 Kč na zajištění voleb do Evropského parlamentu
schválilo rozpočtové opatření ve výši 200.000 Kč týkající se ob- –
měny dýchacích přístrojů JSDH Hejnice
schválilo hospodářskou činnost města s předměty podnikání  –
výroba, obchod a služby
schválilo provedení energetického auditu a zpracování projek- –
tové dokumentace, která bude řešit zateplení objektu základní 
školy a schválilo rozpočtové opatření do výše 170.000 Kč týka-
jící se zmíněného auditu
schválilo návrh „Pravidel pro prodej stavebních parcel v lokali- –
tách směrem na Ferdinandov a Zátiší pro rok 2009
schválilo svolání mimořádného zastupitelstva na den 10. 6. 2009  –
za účelem projednání podaných žádostí o koupi stavebních po-
zemků
schválilo „Přílohu č.1 pravidel pro prodej parcel“, ve které sta- –
novilo minimální cenu pozemků za 1m2, a to následovně: lo-
kalita na Ferdinandov vpravo 350 Kč, na Ferdinandov vlevo  
300 – 350 Kč, na Zátiší 200 – 300 Kč

Z jednání  
městské rady

Rada města na svých zasedáních:

zamítla nabídku firmy Bohemia Energy, týkající  –
se alternativní dodávky elektrické energie
zamítla návrh společnosti Studio ReVi, s. r. o., tý- –
kající se mediální prezentace města
zamítla opakovanou nabídku firmy Studio plus –  –
Tv studio Liberec , týkající se zhotovení propagač-
ních materiálů města
schválila žádost Lázní Libverda o umístnění 3 ks  –
propagačních poutačů
schválila příspěvek ve výši 5.000 Kč Kruhu přátel  –
hudby, určený na sponzorování koncertů v Bazi-
lice
schválila nabídku Centra pro zdravotně postiže- –
né, pojednávající o odborném poradenství senio-
rům a zdravotně postiženým
v rámci efektivnosti práce střediska zrušila pra- –
covní místo dělníka – přidavače a vytvořila pra-
covní místo zahradníka – mechanizátora
projednala žádost paní Hany Šidélkové o odškod- –
nění za zlomeninu kotníku a žádost paní Jaro-
slavy Prášilové o odškodnění za zlomeninu ruky, 
které žadatelky utrpěly v zimě  a případy postou-
pila pojišťovně
schválila sponzorský dar ve výši 4.000 Kč  na akci  –

„Pohádkový les“ pořádanou MC Mateřídouška
schválila příspěvek ve výši 3.000 Kč na akci „Pále- –
ní čarodějnic“ pořádanou SDH Hejnice a 2.000 Kč 
na stejnou akci pořádanou Sdružením osadníků 
Ferdinandova
schválila příspěvek ve výši 2.000 Kč na pořádání  –
závodu Smědava cup 2009 
schválila rozpočtové opatření č. 9/2009 do výše  –
13.000 Kč na úhradu nákladů věcného břemene 
v souvislosti s výstavbou chodníku a dešťové ka-
nalizace směrem na Ferdinandov
schválila žádost nájemníků bytového domu čp. 5,  –
týkající se vybudování dětského hřiště a venkov-
ního sušáku na prádlo
schválila pronájem prostoru koupaliště 20. 6. 2009  –
Horolezeckému oddílu Hejnice na sportovní akci 
Slackline Tour 2009 a souhlasila s prodloužením 
večerního klidu do 24:00 hodin z důvodů hudební 
produkce
schválila pronájem pozemku paní Janě Veselé za  –
účelem pasení koní
schválila žádosti o přidělení bytů pí. Jaroslavě  –
Gurinové, p. Michalu Krčilovi, pí. Silvii 
Maturové, manželům Kavůrovým,  Šiklovým, 
Podhorovým  a Michelovým, pí. Simoně Davidové  
a pí. Marii Novotné.

Z jednání městského 
zastupitelstva

- Město Hejnice -

OZNÁMENÍ 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MĚSTA HEJNICE
KTERÉ SE KONÁ 

VE STŘEDU 24. ČERVNA 2009 OD 18.00 HODIN
VE FERDINANDOVĚ JAKO VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ
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Město Hejnice se jako právnická osoba se podle zákona stalo od 1. 4. 2009 plátcem daně z přidané 
hodnoty. Tato změna nepřinesla jen velké starosti pracovnicím finančního odboru, ale přinesla i změny, 
které se týkají veřejnosti. Nová daň zasáhla ceny některých služeb, které městský úřad nebo středisko 
služeb veřejnosti a občanům města v rámci své činnosti poskytují. Nárůst dotčených cen není nijak 
dramatický. Změny se dotkly vyvážení fekálií, práce výsuvné plošiny, krátkodobých pronájmů prostor 
kina a divadelní přístavby i ceníku služeb v knihovně. Podražily i kopírování, reklama v Hejnickém 
zpravodaji, hlášení městským rozhlasem a navýšen byl i poplatek za svatební obřad. Čtenáře může 
potěšit, že prodejní cena  zpravodaje se nemění.

Ceny některých ekonomických činností města:

 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
 MĚSTO PLÁTCEM DPH – MĚNÍ SE CENY SLUŽEB

Název činnosti Základní cena Sazba daně 19 % Cena s DPH
Kopírování strana A4 2,52 Kč 0,48 Kč 3,00 Kč

strana A3 5,04 Kč 0,96 Kč 6,00 Kč
Hlášení rozhlasem 33,61 Kč 6,39 Kč 40,00 Kč
Platba za svatební obřad 336,12 Kč 63,88 Kč 400,00 Kč
Reklama  
v Hejnickém  
zpravodaji

celá strana A4 672,24 Kč 127,76 Kč  800,00 Kč
polovina strany 420,15 Kč 79,85 Kč  500,00 Kč
čtvrtina strany 252,09 Kč 47,91 Kč  300,00 Kč
menší plocha 168,06 Kč 31,94 Kč 200,00 Kč
inzerát do 15 slov 50,42 Kč 9,58 Kč 60,00 Kč
inzerát do 30 slov 126,05 Kč 23,95 Kč 150,00Kč

Pozvánka na Hejnickou pouť 2009

I v letošním roce se v Hejnicích 
uskuteční pouť spojená s kolotočář-
skými atrakcemi a stánkovým pro-
dejem v ulicích, doplněná o kulturní 
program před Perunem. Chceme 
totiž předložit návštěvníkům různé 
nabídky, které by je mohly oslovit 
a nechat je prožít tak v Hejnicích 
krásné chvíle, díky kterým se sem 
budou i nadále vracet. Postupem jed-
notlivých ročníků se tato akce mění 
spíše v městské slavnosti spojené 
s hudebním festivalem, který v tomto 
malebném podhůří Jizerských hor 
má jistě neopakovatelnou atmosféru.

Můžete se těšit na kolotočář-
ské atrakce, stánkový prodej všeho 
druhu, řemeslný jarmark a také na 
bohatý kulturní program po oba dny 
se zajímavým obsazením.

Letošní velká změna bude spočívat 
v přesunutí kolotočářských atrakcí 
do prostoru druhé části stánkového 
prodeje vedle základní školy. Na pro-
stranství před ruinou Perunu se pře-
místí kulturní pódium, kde vznikne 

místo, kam by měly směřovat kroky 
všech návštěvníků. Další novinkou je 
spolupráce se Spolkem Frýdlantské 
okresní dráhy, který připravil jízdy 
parního vlaku na Hejnickou pouť. 
V sobotu 4. července tak budou moci 
zájemci využít mimořádného par-

ního spoje, který pojede z Liberce 
do Hejnic. Pak bude pendlovat mezi 
Hejnicemi a Frýdlantem, a v odpoled-
ních hodinách opět vyrazí z Hejnic 
do Liberce. Můžete si tak vyjet  histo-
rickou parní lokomotivou, která vás 
přenese pár desetiletí zpět v čase.

Kulturní program je naplněn, 
a tak se návštěvníci akce mohou těšit 
na různá vystoupení, která nabí-
zejí rozličné žánry a umělce. Jsme 
opravdu rádi, že můžeme nabíd-
nout vystoupení Lenky Filipové 
(sobota 16 hodin), Dědy Mládka IB 
(neděle 14 hodin) nebo třeba Med-
věda 009 (sobota 13 hodin). To jsou 
ta známější jména. Další vystupu-
jící také slibují zajímavé zážitky, ať 
již hudební (folk, rock, cimbálovka), 
divadelní či filmové. Doufejme, že 
v onen letní červencový víkend zde 
vytvoříme atmosféru, která by doká-
zala nalákat návštěvníky z širokého 
okolí a nabídla jim nezapomenutelné 
okamžiky a zážitky. 
Kompletní program a další informace 
najdete na www.mestohejnice.cz

 

Hejnická pouť se slaví u příležitosti vysvěcení baziliky Navštívení panny Marie.

Termín  
sobota 4. července

a neděle 5. července 2009

Na letošní Hejnickou pouť vás 
zve generální partner
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Mezinárodní centrum duchovní obnovy
V měsíci květnu jsme si připomněli celou řadu událostí. Jednou z nich byla Mezinárodní pouť smíření pořádaná 
při příležitosti svátku Panny Marie Prostřednice všech milostí a k výročí ukončení II. světové války. Mši svatou 
koncelebrovali kněží z Polska, Německa a Čech. Jedním z cílů Centra je podpořit příhraniční turistiku, navázat 
a pokračovat v tradici upevňování vztahů mezi našimi zahraničními sousedy. Mezinárodní pouť smíření naplňuje 
tyto cíle. Kněží i poutníky, včetně pozvaných hostů, zástupců města Hejnice a Libereckého kraje, jsme v Centru 
pohostili pouťovými koláči a gulášem. 

V květnu se také konal osmý 
ročník týdenního rekondičního 
pobytu Unie Roska. Jde o občanské 
sdružení, které pomáhá postiženým 
s roztroušenou sklerózou. Jejím 
základem je vždy efektivní svépomoc 
postižených, kdy oni sami působí 
aktivně na svůj zdravotní stav. Mají 
rozsáhlý sociálně zdravotní program, 
který zahrnuje např. konkrétní 
ozdravné akce, rekondiční pobyty se 
zdravotním programem a rehabili-
tační cvičení, odborné přednášky či 
poradenství. Realizují jej pro všechny 
postižené touto nemocí bez ohledu na 
členství v organizaci.

Od 9. února 2009 v prostorách 
Centra působí zájmový kroužek 
při farnosti Hejnice, do kterého 
pravidelně chodí 17 dětí z 1. až  
5. třídy ZŠ.

Pod vedením paní Pavlíčkové 
se děti mohou pochlubit různými 
výrobky např. stojánky na tužky, 
chňapky pro maminky, výrobou 
kraslic, batikováním triček a výrobou 
mýdlových košíčků k svátku „Dne 
matek“. Kroužek jezdí na výlety do 
Oldřichova, také na chatu Hubertku, 
kde si děti pod dozorem zkuše-
ného horolezce pana Berana mohou 

vyzkoušet své horolezecké schop-
nosti. Jindy děti hrají různé hry, kdy 
vedoucí kroužku pečlivým výběrem 
her klade důraz na spolupráci mezi 
dětmi, kamarádství a chválí děti za 
tvořivost i sportovní výkony.

2. července ve čtvrtek v 10.30 
hodin na svátek Navštívení Panny 
Marie, bude velká Německá poutní 
mše. V předvečer tohoto svátku 
v 17.00 hodin, se koná slavnost posvě-
cení kostela. Němečtí rodáci a jejich 

potomci budou slavit také výročí 850 
let zázraku místa Navštívení Panny 
Marie, ke kterému dle pověsti, došlo 
2. července 1159. První písemná 
zpráva o poutním místě je letopočet 
1211, který Bibrštejnové našli roku 

1252 na trámu první sakrální 
stavby, dřevěné kaple. Kaple 
zastřešovala pařez již dožité 
lípy a na tomto pařezu byla 
upevněna soška Panny Marie, 
Mater Formosa (matka spa-
nilá nebo sličná, protože má 
na gotiku nevídaně usměvavou 
tvář). Proto se ve starých leto-
pisech hejnickému poutnímu 
místu také říká Panna Marie 
Na Pařezu. Trám s letopoč-
tem byl zazděn do kamenného 
klenutí gotické stavby kostela. 
Kostel byl v roce 1722 – 1725 
obestavěn barokním monu-
mentem do dnešní podoby.

Koncertní sezóna začíná  
30. května v sobotu v 15.30 
hodin. Programy koncertů 

a výstav galerie MCDO i věstník Mater 
Formosa jsou k dostání na recepci 
Centra a pobytové programy hostů 
Centra jsou na stránkách MCDO.

Hnízdilová J., vedoucí MCDO 

Výlet kroužku  
se sportovním zaměřením

POPLATKY – DLUHY – EXEKUCE
V době, ve které narůstá všeobecný nedostatek peněz, narůstají dluhy a rozšiřují se počty dlužníků, 
vyvíjí i druhá strana maximální úsilí své peníze od dlužníků získat. Peníze chybí i městům a jejich úřadům, 
dluhy plátců poplatků narůstají, výzvy a domluvy neúčinkují a dochází k tvrdému řešení. Nastupují exe-
kuce, především exekuce na sociální dávky. Začali s nimi v Chomutově, přidává se Litvínov a brzy zřejmě 
tento způsob nalezne podporu i jinde. 

Osobně nejsem zastáncem tohoto 
řešení, v tom se shodnu i s pracovníky 
úřadu, který řídím. Metoda je neje-
nom na hraně zákona, ale z hlediska 
lidského a morálního je v podobě, 
kterou je prováděna, pro nás napro-
sto nepřijatelná. Věci se však vyvíjejí 
a zahájený trend se nezastaví, pokud 
nedojde ke snížení dluhů a dlužníků. 
Vznikne jiný způsob, dostane zákon-
nou podobu a nakonec bez ohledu na 
morálku, města a obce dlužné částky 
do svých pokladen dostanou. Doba 
krize a všude chybějící finance tomu 
jen nahrávají. Je teď i na dlužnících, 
jak se k tomuto vývoji postaví.

Tak jako jiné úřady i ten hejnický 
má své dlužníky. Připouštíme, že je 
možné na povinnost zaplatit zapo-
menout, připouštíme, že u každého 
může dojít k poklesu příjmů, při-
pouštíme, že se člověk či rodina může 
dostat do finančních nesnází. 

Nemůžeme však připustit, aby se 
neplacení poplatků stalo pravidlem, 
aby poplatníci přestali vnímat své 
dluhy, aby přestali s úřadem komu-
nikovat a nabyli dojmu, že jsou zcela 
beztrestní a nepostižitelní. Právě 
takový způsob jednání byl příčinou 
zahájení tvrdého vymáhání dluhů. 
Dluhům na poplatcích není možné 

uniknout. Evidence je přesná a pro-
mlčecí lhůty velmi dlouhé. Každý 
dlužník by měl přijmout nabízenou 
šanci projednat svůj dluh s úřadem, 
zaplatit nebo sjednat splátkový 
kalendář. 

Na svém jednání rozhodně nepro-
dělá. Může však snížit pravděpo-
dobnost budoucího zavedení nových 
a mnohem nepříjemnějších metod 
vymáhání i na našem úřadě. Jsem 
přesvědčen, že oboustranná vstříc-
nost se v tomto případě opravdu 
vyplatí.

Karel Finkous, tajemník MěÚ

! !
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Co nového v knihovně
Vážení čtenáři. Snad alespoň někteří z vás postřehli, že probíhá anketa KMS- kniha mého srdce. Do 31.5.2009  
se hlasováním v 2. kole vybíralo z TOP 100. Výběr knih, které se do něho dostaly mně potěšil. Myslím, že  
jejich různorodost je dost bohatá. Kdo by neznal takové knihy jako Vejce a já, Vinnetou, Tři kamarádi. 
Jsou tady zastoupené taky dětské tituly , např. Ferda mravenec, Honzíkova cesta, Krtek a kalhotky a další. 
V červnu bude odhaleno pořadí Top100 a zároveň bude spuštěno třetí kolo hlasování o nejoblíbenějších  
12 knih (Top12) a potrvá do neděle 13. září.

V březnu jsem se třetími tří-
dami  navštívila Veletrh dětské 
knihy v Liberci. Nápor před 

branami byl děsivý a dodneška 
nechápu, jakým zázrakem jsme se 
všichni vrátili. Taky je pro mě záha-
dou schopnost učitelek spočítat děti 
v neorganizovaném útvaru. Myslím, 
že dětem se to líbilo a snad to bylo 
pro ně přínosné.

8. dubna v knihovně proběhla 
ukázka zdobení kraslic vyškrabova-
nou technikou. Paní Jana Jožáková 
se skutečně svou úrovní řadí k profe-
sionálkám. Kdo přišel, mohl si zkusit 
taky méně náročnou techniku zdo-
bení voskem. 

S 3.B pokračujeme ve čtení .  Za 
sebou máme čtení z knihy Bubáci 
a hastrmani, pohádku od Boženy 

Němcové O kohoutu, kocouru a kose 
a naposledy to byl Požár mlýna od 
Zdeňka Svěráka, který je plný rčení. 
Překvapilo mě, jak málo děti o jejich 
významu vědí. Vlastně by mě to ani 
překvapit nemělo, protože maminek, 
které dětem čtou, asi ubývá. Ještě 
nás čeká jedno čtení a pak si děti 
svážou ze svých obrázků knížku.

Další novinkou je, že se povedlo  
získat grant se spoluúčastí města, ze 
kterého byly zakoupeny nové počí-
tače a taky pořízen on-line katalog. 
To znamená, že seznam knih, pří-
tomných  v knihovně, bude na webu, 
takže kdo má přístup k internetu, 
může se doma podívat, jestli tady 
požadovaná kniha je, případně po 
zřízení konta si ji rezervovat nebo 
prodloužit výpůjčku.

Za velkou událost (téměř histo-
rického charakteru) považuji mytí 
oken a praní záclon. Protože jsem 
se na ně už nemohla (jako ředitelka 
knihovny) dívat, dala jsem požadavek 
na vedoucí úklidu v knihovně (zase 
já) a ta dala příkaz uklízečce (opět já) 
a ta je umyla. Být 3 v 1 má své výhody 
i nevýhody. Byla to vcelku fuška 
i když  výsledek je 50%, protože na 
rozšroubování 14 oken nemám ener-
gii a taky nejsem přesvědčená, jestli 
by to ta okna přežila . Takže teď mají 
dekorační předměty přišpendlené na 
záclonách skutečně jenom dekora-
tivní charakter a nejsou použité jako 
maskování „ptačích pozdravů“.

Z nových knih bych chtěla 
vyzvednout komiks mého oblíbeného 
autora Františka Skály Skutečný 
příběh Cílka a Lídy. Jde o komiks  
udělaný naprosto netradiční tech-
nikou. Dalším skvostem je náročná 
pohádka Alenka v říši divů a za 
zrcadlem. O její náročnosti svědčí 
i to, že si ji zatím nikdo nepůj-
čil. A nakonec jsou tady Jělěňovití 
od všestranně hravého Petra Nikla, 
který je taky spoluautorem Interak-
tivní expozice LEPORELOHRA, která  
probíhá v KVK Liberec od 23. 5. až do 
14. 7. 2009.

Eva Prokešová
Požár mlýna Veletrh

Zprávy z Klubu důchodců v Hejnicích
Počátkem tohoto roku bylo počasí velmi náladové a tak jsme se u jednotlivých 
stolů v klubovně probírali informacemi o zdraví, dění ve městě, zprávami 
v tisku a podobně.Třeba i o tom, že z Jizerky nenávratně zmizela postava 
Gustava Ginzela, cestovatele a podivína z „Hnojového domu“.

Minulost jsme si připomněli i be-
sedou se sběratelem panem Wiene-
rem nad starými pohlednicemi. Pan 
Egon Wiener nám vyprávěl, jak se 
dostal ke sbírání a jak své vášni zce-
la propadl. Přinesl s sebou dvě alba 
starých pohlednic, které nám půjčil 
k nahlédnutí; jedno bylo z celého Li-
berecka a Jizerských hor, druhé se 
týkalo jen Hejnic. Dobové obrázky 
znázorňovaly nejen kostel, ale i okolí 

-  a některá místa bychom už ani ne-

poznali. Potom nám přečetl úryvky 
ze své připravované knihy, která má 
vyjít na podzim roku  2009.

Ve čtvrtek 5. března 2009 jsme si 
připomenuli již páté výročí obnovy 
činnosti Klubu důchodců  na adrese 
Dům seniorů, Lázeňská 617, Hejnice. 
Za MěÚ Hejnice byl přítomen staros-
ta města pan Jiří Horák a paní Jana 
Klinkáčková. Po zprávě o činnosti 
nám zástupci města popřáli a pře-
dali karafiáty, protože bylo i MDŽ. 

Následovalo i malé občerstvení. Naše 
„posezení“ se trochu protáhlo, ale ke 
spokojenosti všech.

V měsíci dubnu jsme nechali jeden 
den naši klubovnu uzavřenou a vyjeli 
jsme si na výlet do Liberce. Měli jsme, 
jako obvykle, krásné slunné počasí. 
V Krajské vědecké knihovně se nás 
ujala průvodkyně, která nám nej-
dříve pustila video o historii kniho-
ven v Liberci a pak o činnosti nynější 
nové Krajské vědecké knihovny. Ná-
sledně poskytla odpovědi na veškeré 
dotazy a provedla nás celou budovou, 
která má 4 patra a mnoho oddělení. 
Seznámili jsme se  spoustou zajíma-

Pokračování na straně 7
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Vodopád Černého potoka

Tip na nedělní výlet
PŘES DVA VODOPÁDY ZA KRÁSNOU VYHLÍDKOU

Není nic krásnějšího, než za svitu slunce pod jasnou modrou oblohou, v tichu nedělního rána, vyrazit na 
výlet. Hory se oblékly do nové zeleně, potoky jsou ještě plné vody, ze vzduchu ještě nevyprchalo všechno 
jaro a tak to chce jen dobré boty, do ruksaku trochu jídla a pití a pak už jen vyrazit.

Nastoupíme  u kostela na žlutou 
značku a svižným krokem, abychom 
se pěkně rozdýchali, procházíme pro-
ti proudu Smědé do Zátiší, překraču-
jeme Černý potok a začínáme stoupat 
k horám.  Míjíme hájenku u Kordíků 
a po chvilce přicházíme na rozcestí, 
od kterého pokračujeme dál po zele-
né. Dostáváme se na příjemnou cestu 
nad šumícím Černým potokem a ta 
nás zanedlouho přivede k odbočce 
na stezku mezi skalami, která nás 
po krátkém strmém stoupání dovede 
k padajícím vodám Černého potoka, 
k jeho vodopádu. Pokocháme se, na-
bereme dech, sejdeme zpět na zeleně 
označenou cestu a vydáme se vzhůru 
údolím. Téměř celou cestu nás bude 
provázet příjemné, uklidňující šumě-
ní vody. Docházíme k první odbočce, 
k pěšině na vyhlídku Hajního kostela. 
Máme dost času, nikam nespěcháme 
a tak doporučuji vyhlídku navštívit. 
Je to jen malá zacházka a za pohled, 
který nám poskytne, určitě stojí. 
Druhou odbočku, která nás bude lá-
kat navštívit Frýdlantské cimbuří, už 
určitě mineme a necháme si ji na jiný, 
samostatný výlet. Stoupáme, cesta 
se zhoršuje, zdá se, že kopec je stále 
větší. Dech se zrychluje, potu přibý-
vá a v nejlepším kopec najednou kon-
čí. Ubývá kamenů a za chvilku nohy 
samy zrychlují po pěkné písčité cestě 
vinoucí se podél potoka. 

Jsme nahoře, přicházíme na pa-
nelovou silnici k rozcestí se žlutou 
značkou. Dáváme se doprava, drží-
me se pokud možno levé strany, aby-
chom neohrožovali sebe ani četné 
cyklisty a táhlým kopcem pokračuje-
me do sedla s rozcestím Na Žďárku. 
Jsme v půli cesty a nejhorší máme za 
sebou, obrazně řečeno, to hezčí nás 
teprve čeká. Cesta mění sklon, krá-

číme z dlouhého kopce, pod kterým 
opouštíme asfalt a pokračujeme lesní 
cestou vpravo dolů,  po červené. Ces-
tu znovu provází tok potoka, jsme 
u Velkého Štolpichu. Brzy přichází-
me k mostu nad vodopádem, přechá-
zíme, dál se držíme červené značky 
a mezi skalami pomalu sestupujeme 
hlouběji do údolí k padajícímu vodo-
pádu. Slunce již vystoupalo na vr-
chol své dráhy, příjemně ohřívá vlhký 
vzduch a hraje barevnou hru s pada-
jící a rozstřikující se  vodou. Nabírá-
me sílu a zaháníme myšlenku sejít po 
žluté značce údolím Štolpichu rovnou 
do Ferdinandova. Naopak, držíme se 
dále červené a stoupáme dobrou ces-
tou, zakousnutou v příkré stěně, na 
protilehlý hřeben masivu Ořešníku. 

Ani se moc nezadýcháme a už začí-
náme znovu klesat po pěšině mezi 
skalami ve stínu nádherných  buků 
k odbočce na dominantní vrchol, kte-
rý patří k našemu městu stejně jako 
jeho kostel, k Ořešníku. 

Ještě několik minut a jsme u paty 
skalní vyhlídky. Zbývá zdolat že-
lezný žebřík, pár chytů a stupů ve 
skále a jsme nahoře. Vítá nás ticho 
podbarvené šuměním listů ve větru, 
mohutný dřevěný kříž a nádherný 
výhled. Vlevo divoká stěna Krásné 
Máří, vpravo mohutný Smrk se svou 
rozhlednou a pod námi Hejnice s Fer-
dinandovem a do dáli se rozšiřující 
údolí, které přechází do široké pol-
ské nížiny.  Rád se tu nechávám tro-
chu dojmout, mám to místo rád. Je 
tu krásně v každém ročním období, 
v záplavě všech možných barev listů 
okolních stromů nebo v třpytivě bílé 
námraze  pokrývající zábradlí i ská-
ly.  Potěšili jsme oko i duši a nezbývá 
než zahájit sestup zpět do civilizace. 
Vracíme se k cestě do sedýlka k roz-
cestníku a pěšinou v severní stranou 
hřebenu rychle a pohodlně během 
půlhodinky vycházíme z lesa nad 
koupalištěm, pokračujeme nad lou-
kami mezi první domy a po chvilce 
jsme zase tam, odkud jsme ráno vy-
šli, v parku u kostela. Určitě si ještě 
stihneme dát nějakou dobrotu v cuk-
rárně nebo studené pivo v zahrádce 
některé z restaurací. Přál bych si, 
aby se popsaný výlet líbil všem, kteří 
se rozhodnou ho absolvovat. Chodit 
po horách může zdravý člověk  v kaž-
dém věku. Chtěl jsem svými slovy 
a přidáním pár obrázků krásu na-
šich Jizerek přiblížit alespoň trochu 
i těm, kteří se do nich už sami vydat 
nemohou.    

- K. F. -

vých informací. Do židovské synagó-
gy jsme se však nedostali, byla za-
mčená přesto, že naše návštěva byla 
řádně ohlášená. Byli jsme zklamaní, 
že nám to nebylo oznámeno včas.

Prohlédli jsme si tedy velké ob-
chodní centrum NISA v Liberci a po-
řídili si předvelikonoční nákupy.

Hned po Velikonocích nás v klubu 
důchodců navštívila paní  Klinkáč-
ková z MěÚ (sociální odbor). Infor-
movala nás o paní Piskové a Centru 

zdravotně postižených Libereckého 
kraje, která bude od 5. května t.r. 
v Hejnicích jednou měsíčně poskyto-
vat bezplatné poradenství. Je to ob-
čanské sdružení.

Naše hudební odpoledne. Paní 
Pohanovou jsme přivítali s besedou 
o zpěvákovi Karlu Černochovi. Sezná-
mila nás s jeho životopisem a aktivi-
tami na poli hudebním i uměleckém, 
prohlédli jsme si fotografie a poslechli 
několik hudebních nahrávek. Škoda, 
že takoví zpěváci tak brzy odcházejí 
do „hudebního nebe“.

Do prodlouženého pracovního vol-
na zapadl i náš  DEN MATEK. Připra-
vili jsme si dobroty… K vzácnému vý-
ročí narozenin jsme kytičkou popřáli 
paní Martě Myslíkové a pak i všem 
přítomným ještě hodně svěžesti 
a radosti ze života. Byly pozdvihnu-
ty sklenky s červeným vínem – NA 
ZDRAVÍ!

Náš pocit štěstí a pohody byl podpo-
řen zpěvem i harmonikou Víti Průška.

Tak zase příště na shledanou…
Za Klub důchodců Hejnice  

Alena Karrasová

Pokračování ze strany 6
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Narodily se děti:
Matyáš Šíp• 
Adéla Krejčíková • 
Kateřina Stehlíková• 
Daniel Diml• 
Ella Faith Studenovsky • 
Anežka Vokurková• 
Matyáš Motl• 
Matyáš Belin• 

Přistěhovali se občané:
Eva Sýkorová• 
Michal Šíp• 
Iva Vaškovičová• 
Vlastimil Holštajn• 
Monika Volfová• 
Michaela Horvátová  • 
se synem Danielem
Jana Dedeciusová• 
Nikola Fialová• 
Marie Ticháčková  • 
s dcerou Sarah

Odstěhovali se občané:
Kamil Křiklava• 
Lenka Hilmarová• 
Andrea Havlová se synem • 
Alešem
Lenka Sršňová• 
Magdalena Krčková• 
Václav Škarýd• 
Eva Pýchová• 
Gabriela Bernatová• 

Rozloučili jsme se 
se zesnulými občany:

Aurelie Špetlíková• 
Helena Krejčíková• 
Marie Rybová• 
Roman Nicht• 
Rostislav Pavlík• 
Anna Stará• 
Anna Kubištová• 
Irena Stěhulová   • 
Valter Augsten• 
Ján Slopovský • 
Františka Machanová• 

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

 INFORMACE POLICIE 
 HEJNICKÉ STÍNY
 V polovině měsíce března si 

skupinka mladíků zpříjemňo-
vala cestu z restaurace tím, že vysy-
pala několik košů, strhla okapové 
roury a vykopla několik latěk u plotu.  
Na základě oznámení byla prove-
dena kontrola uvedené skupinky 
osob.  Ve věci bylo zahájeno trestní 
stíhání pro trestný čin výtržnictví 
a sděleno podezření ve zkráceném  
přípravném řízení.

 Počátkem měsíce dubna 
natankovala řidička na ben-

zínovém čerpadle v Hejnicích benzín 
a při placení údajně zjistila, že nemá 
peníze na zaplacení.  Prokázala se 
dokladem pojištěnce a slíbila, že 
s penězi je ihned zpět.  Vzhledem 
k tomu, že se nedostavila k zaplacení 
slíbeného dluhu, věc byla oznámena 
na policii. Šetřením bylo zjištěno, že 
žena neměla nejen v úmyslu zaplatit, 
ale také není vlastníkem řidičského 
oprávnění. Jmenované bylo sděleno 
mimo jiné ve zkráceném trestním 
řízení podezření pro trestný čin řízení 
osobního automobilu bez řidičského  
oprávnění.

 Koncem měsíce dubna bylo 
oznámeno na zdejší oddělení 

odcizení zahradního slunečníku  od 
restaurace v Hejnicích. Vzhledem 
k výši škody bylo ve věci zahájeno 
šetření pro trestný čin krádeže. Do 
současné doby nebyl zjištěn pacha-
tel.

 Dne 27. 4. 2009 v ranních 
hodinách byl oznámen pokus 

odcizení vozidla z parkoviště v Hej-
nicích. Neznámý pachatel poškodil 
centrální zamykání vozidla, vnikl do 
vozidla a poškodil neznámým před-
mětem skříňku zapalování vozidla 
i interiér vozidla. Způsobil škodu cca 
2000 Kč.

 V měsíci květnu se neznámý 
pachatel vloupal do restau-

race v Hejnicích. Do restaurace 
vnikl po rozbití skleněné výplně 
dveří. Z restaurace odcizil finanční 
hotovost a alkohol.

 Pro zamyšlení uvádím skutek, 
který zde byl oznámen 

v měsíci dubnu, nestal se však v Hej-
nicích. Bylo přijato oznámení o odci-
zení vozidla z parkoviště hotelu. 
V tomto hotelu byly ubytovány dvě 
rodiny, které spolu trávily víkend. 
V ranních hodinách se muž se podí-
val z okna a viděl dvě osoby, které 
se snažily vytlačit vozidlo jeho zná-
mého z parkoviště. Poté ještě sledo-
val, jak poškozují vjezdovou bránu. 
Když asi po 15 min. u silnice vozidlo 
nastartovali a s vozidlem pachatelé 
odjeli, pak teprve věc oznámil svému 
známému a následně policii.

Během vánočních svátků nebylo 
řešeno vážnějšího narušení veřej-
ného pořádku. Řešilo se několik 
rodinných rozepří a stížností na 
rušení nočního klidu. Silvestr také 
proběhl bez vážnějšího problému. 
Oznámení bylo řešeno většinou na 
místě domluvou nebo oznámením na 
městský úřad, přestupkovou komisi.

V období od února do současné 
doby bylo řešeno celkem 65 pře-
stupků v dopravě. Na pokutách bylo 
uloženo celkem 23 500 Kč. V pěti 
případech bylo zjištěno požití alko-
holu před jízdou u řidiče. Nejvyšší 
hladina v krvi řidiče byla 2,4 g/kg.  
Na tři řidiče bylo zasláno oznámení 
na referát dopravy ohledně vjíždění 
na železniční přejezd v době, kdy 
svítilo červené světlo.

V tomto období bylo zahájeno 
také trestní stíhání ve věci domá-
cího násilí. Nebylo zjištěno vážné 
narušení veřejného pořádku nebo 
vznik mimořádné události.

npor. Karel  Kopecký

Jistě jste si povšimli krásně osázených parků růžemi. Co to stálo práce 
a peněz, máme krásné Hejnice. Vždyť tady projde hodně cizinců, turistů 

a návštěvníků. Je velká škoda, že nejsou vedeni k odpovědnosti „PÁNÍČ-
KOVÉ“, jejichž čtyřnozí miláčkové ztrácí všude své exkrementy. Ani nemu-
síme za hranice, protože už i u nás v Čechách jsou vychovaní lidé, kteří si 
po psu uklidí. Ti ovšem Hejnicím chybí. Denně mi pod okny projde kolem 
patnácti psů, pejsků, pinčlíčků. Ani jeden na vodítku. Kdybyste se páníčka 
zeptali, kde má sáček na trus, ještě vám vynadá. A kdybyste se prošli Hej-
nicemi a vybírali jenom 100 Kč za znečištění, bylo by to hezkých pár stovek 
denně, třeba na další růže.                (- M.K. -)

Spoluobčanům… 
NÁZOR ČTENÁŘKY ZPRAVODAJE
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Centrum Mateřídouška o. s. 

Jedná se o program určený přede-
vším pro děti předškolního věku, jejich 
rodiče a těhotné ženy. Hlavní myšlen-
kou je podpořit prevenci vzniku zub-
ního kazu a zároveň motivovat k pra-
videlným lékařským prohlídkám.

Transformací zdravotnictví došlo 
ke zrušení sítí školních stomatologů 
a zdravotní péče tak přešla na bedra 
rodičů. Tímto zásahem 
bohužel došlo k situaci, že 
část dětské populace pře-
stala docházet na preven-
tivní zubní prohlídky. 

Projekt Zdravé první 
zoubky bude probíhat od 
5. června 2009 v okolních 
mateřských školkách (Hej-
nice, Ferdinandov, Ras-
penava, Lázně Libverda 
a Bílý Potok) a v Centru 
Mateřídouška, o. s., a jeho 
hlavním úkolem bude 
zábavnou, nenucenou 
formou motivovat děti 
a rodiče k pravidelným 
lékařským prohlídkám 
u stomatologa. Pro děti je 

připravena pohádka o Zubejdě, dále se 
naučí rozlišovat „zdravé“ a „nezdravé“ 
potraviny pro své zoubky, v umývár-
nách MŠ nacvičí správnou techniku 
čištění zoubků a dozví se, jak důležité 
je se o svůj chrup starat, a že je zby-
tečné bát se zubních lékařů. 

Za absolvování programu obdrží 
každé dítě balíček obsahující kvalitní 

zubní kartá-
ček a pastu na 
zuby, kelímek 
a jiné drobnosti, 
a zároveň také 
z á z n a movou 
kartu, kam 
budou spo-
lečně s rodiči 
v následujících 
dvou měsících 
z a z n a m e n á -
vat pravidelné 
čištění zoubků. 
Pokud budou 
mít kartu vypl-
něnou a přine-
sou ji společně 
s rodiči v září 

NOVÝ PROJEKT Z CENTRA – ZDRAVÉ PRVNÍ ZOUBKY
 Centrum Mateřídouška, o. s. stálo u zrodu projektu Zdravé první zoubky, který bude 
realizován za podpory firmy LIFTEC CZ, s. r. o., Elmex, VZP ČR a KÚ Libereckého kraje.

do CM, o. s. dostanou přímo na místě 
po kontrole zoubků hygienistou druhý 
balíček, ve kterém najdou kromě pro-
středků zubní hygieny i přesýpací 
hodiny pro dodržování správné doby 
čištění zubů.

Doufejme, že si nejen děti, ale 
především jejich rodiče uvědomí, že 
zubní kaz není dědičnou nemocí, a že 
za jeho vznik mohou nedodržování 
správné zubní hygieny a špatné stra-
vovací návyky. Je také vědecky proká-
záno, že o tom, jaký bude chrup dítěte, 
rozhodují maminky ještě předtím, 
než se dítě narodí. Vývoj mléčného 
chrupu totiž začíná již ve 12. týdnu 
těhotenství a v tomto období velmi 
záleží na pestrosti jídelníčku nastáva-
jící maminky.

CM, o. s. si do budoucna klade 
za cíl projekt Zdravé první zoubky 
rozšířit do všech mateřských škol 
ve Frýdlantském výběžku. Držme 
palce, aby se vynaložené úsilí odra-
zilo na krásných a zdravých zoubcích  
našich dětí!.

P. Bartošová 

Na koni Libereckým krajem
Občanské sdružení Jezdecké stezky Libereckého kraje sdružuje 
nejen jezdce na koních, ale milovníky koní, pohledu na svět z nich 
a všechny, kteří chtějí podporovat všechny formy dopravy a lid-
ských činností, šetrných k přírodě a lidem jako takovým. 

Občanské sdružení v současné 
době monitoruje možnosti čerpání 
krajských i evropských prostředků za 
účelem vzniku sítě jezdeckých stezek 
v první řadě v rámci Jizerských hor 
a Krkonoš, postupně i v rámci čes-
ko-polského a česko-německého pře-
shraničí. Vedle toho si klade za cíl 
navázat na aktivity ve prospěch koní 
a podpořit je v rámci jiných krajů. 
V první řadě se jedná o vyznačení 
stezek pro koně, ale postupně má 
dojít i k rozšiřování základny úvazišť, 
jiných forem přístřešků a veškerého 
zázemí pro koně včetně jezdců.

Městečko Hejnice v podhůří 
Jizerských hor je pro jezdeckou sta-
nici jako stvořené. Je zde celá řada 
pěkných výhledů a svou polohou je 
vhodné nejen pro turistiku, cyklotu-

ristiku, lyžaře a další, ale i pro nad-
šence do koní. 

Na začátku května se zvedla 
vlna zájmu místních obyvatel o to, 
co se děje na travnatém trojúhel-
níku u železniční trati mezi Bílým 
Potokem a Hejnicemi. A proč tam za 
dopoledne vyrostly kůly jak houby po 
dešti? Tady je snaha o vysvětlení. Čle-
nové občanského sdružení Jezdecké 
stezky Libereckého kraje  a jeho příz-
nivci dali hlavy dohromady a přiložili 
ruce k dílu, za což zaslouží poděko-
vání. Vznikla ohrada pro koně, která 
byla hned následující víkend využita. 
Tři jezdci na koních se ve složení Petr 
Střelec (na koni Meganovi), Vladi-
mír Zelníček (Běta) a Iveta Jelínková 
(Benji) vydali z Buřan u Jablonce nad 
Jizerou na bezmála 40 kilometrovou 

pouť přes Krkonoše a Jizerky právě do 
Hejnic. Druhý den pokračovali přes 
Novou louku do Albrechtic v Jizer-
ských horách a naše kolečko bylo 
zakončeno opět v Buřanech u Jab-
lonce nad Jizerou, kam z Albrechtic 
už jezdecká stezka vede, ale zatím 
není z finančních důvodů vyznačená. 
To by se však mohlo brzy změnit. 
Velmi inspirativní a povzbudivá je 
situace v jižních Čechách, kde jsou 
projekty jezdeckých stezek v plném 
proudu a na jezdecké stanice různého 
stupně vybavení narazíte poměrně 
často. Mnohem dál jsou i v dalších 
krajích naší republiky. Doufejme, že 
se našemu sdružení podaří získat 
dotace a v Libereckém kraji, který má 
ideální podmínky, vznikne síť znače-
ných stezek pro koně a odpovídající 
zázemí pro ně i jezdce, které osloví 
stále více lidí, aby si vyzkoušeli na 
vlastní kůži pravdivost arabského 
přísloví, že nejkrásnější pohled na 
svět je ze sedla koně.
Iveta Jelínková a Jindřich Berounský
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Cyklista
Říkám si, že línej jsem dost, mám už metrák skoro

otestuju fyzičku svou – taky nový kolo.
Trasu jsem si naplánoval, chtěl bych objet kopce

takže sedám na bicykl a vyrážím z obce.

Nejprv do Nového Města – kouřit méně budu
slibuju si funíce už u Obřího sudu.

Pomalu, vždyť nespěchám, však šlapat musím stále
z Města k pramenu kyselky ubírám se dále.

Odsud lesní pěšinou až k Červenému buku
tam se v duchu pochválím – sám sobě podám ruku.

Jsem docela ušlapanej, trochu odfukuju
po odbočce na Tišinu očkem pokukuju.

Vyrážím.Však za chvíli už koukám jako blázen
hlavou kroutím nad tím strmým, nekonečným srázem.

Tohle vyšlapat se nedá, vedle kola kráčím
slunce pálí, nohy bolí, pot už tričko smáčí.

Na Tišině hotovej jsem, odpočívám v kleče
po tom hrozným výstupu mám v obou nohách křeče.
Když jsem se dal dohromady, tiše jsem jen prohodil

„Kdybych to byl býval věděl, tak bysem sem nechodil“.

Přes Nebeský žebřík potom na rozcestí Předěl
že jsem blízko Smědavy, jsem v tu chvíli už věděl.

Ať se děje, co se děje – tam snad nějak dojedu
posedím si, odpočinu, zasloužím si odměnu.

Na Smědavě ZAVŘENO! To turistu jen rozpláče
od paní na parkovišti dám si aspoň lahváče.

Už toho mám plný zuby, kleju – „U sta hromů!“
Přemýšlím zda pokračovat, nebo rovnou domů.

Pokračuju.Kolo tlačím na Smědavskou horu
krásné je to panorama, když se dívám dolů.
Cimbuří, pak Tetřevky a taky Krásná Máří
už cítím jak dohání mě moje mladé stáří.

Z Hřebínku pak Rigrverkem na Ferďák se řítím
každý kámen, každý hrbol na svým těle cítím.
U Tetřeva v hospodě teď zastavím se na dvě
domů už je to jen kousek, to dojedu hravě.

Unavenej, ale šťastnej, sám v svých očích hrdina
doufám jen, že nenapadne mě už tahle kravina.

Od tý chvíle plánuju si jenom trasy krátký
nejoblíbenější mám tu – k Dělňáku a zpátky.

Standa Smutný

CENTRUM ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH LIBERECKÉHO 

KRAJE o.s.

zastoupené paní Danou Piskovou

poskytuje za spolupráce města Hejnice 
v přízemí objektu městského úřadu 

odborné sociální poradenství.

KAŽDÉ PRVNÍ  
ÚTERÝ V MĚSÍCI 

OD 9.00 DO 10.30 HODIN

pro zdravotně postižené a seniory bezplatné 
poradenství zaměřené na sociální a terapeutickou 
pomoc v případech nepříznivé životní situace, 
ve které se lze ocitnout z důvodů chronického 
onemocnění, zdravotního postižení, úrazu  
nebo věku.  

Poradenství je určeno:
osobám s tělesným, sluchovým, zrakovým •	
a mentálním postižením
osobám s chronickým duševním onemocněním•	
osobám s kombinovaným a jiným zdravotním •	
postižením
seniorům, nacházejícím se v nepříznivé životní •	
situaci
osobám v poúrazovém stavu, osobám po těžkých •	
operacích

Na poradách jsou řešeny otázky zajištění osobní 
asistence, odlehčovací služby, rehabilitace a také 
používání a možnosti zapůjčení kompenzačních nebo  
rehabilitačních pomůcek a naučení jejich správného 
používání.

Dozvíte se o možnostech zapůjčeni:
francouzských a podpažních holí•	
vozíků, chodítek•	
toaletních židlí, nástavců na WC sedaček do van•	
polohovacích postelí a dalších•	

Posláním centra je umožnit osobám 
se zdravotním postižením a seniorům 

plnohodnotný život v prostředí,  
na které jsou zvyklí.
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Aprílová zábava vyzkoušela Rytíře
V sobotu 28. března pořádalo město Hejnice svoji první Aprílovou zábavu. Zábava byla 
zvolena proti plesu proto, že přeci jen je již plesů v sezóně v tomto kraji hodně a hlavně 
nemáme zde v Hejnicích důstojný sál, kde by se ples mohl uskutečnit. A když mají i okolní 
města a obce své veselice, tak proč by Hejnice nemohly mít také vlastní slávu.

Po znovuotevření restaurace 
U Rytíře jsme se domluvili, 
že bychom vyzkoušeli zdejší 

nový sál a tuto akci uspořádali tam. 
Vlastní sál má kapacitu kolem šede-
sáti míst což by bylo málo, proto se 
využily všechny prostory restaurace 
a vznikly tak tři oddělené salónky, 
kterým byly k dispozici dva bary 
a jedna kuchyň a v další místnosti 
byl taneční parket a pódium s kape-
lou. O muziku se staral S.P. Band 
(Sex Primalex Band), který po roční 
pauze a reorganizaci vlastních řad 
stál poprvé před publikem. Můžeme 
konstatovat, že i přes drobné mouchy 
a nějaké ty výčitky se své role zhostil 
s přehledem a předvedl výkon, který 
běžně na taneční zábavě nebo plesu 
neuslyšíte. Postupem času se tak 
začaly naplňovat prázdné židle, ser-
vírky začaly mít více práce, někteří 
nelenili a brzy se vrhli na taneční 
parket, který postupem času pras-
kal ve švech. Program večera byl 
jednoduchý, taneční zábava se vším 
všudy doplněná tombolou. A tak 
v čase, kdy hudba zavítala na pozdní 
večeři, se účastníci shromáždili na 
sále a v rukou „svírajíce“ číslované 
vstupenky doufali, že se zrovna na 
ně usměje štěstí. Nastalo losování 
tomboly. Po předání klasických cen, 
které nám věnovali naši sponzoři 
v podobě velkých koláčů, obrazu, 
dárkových piv, permanentek na 
koupaliště nebo volných lístků do 
kina, došlo na tombolu speciální, 
hodnotnou.

Vylosovaní výherci se shromáž-
dili před pódiem a plni optimismu 
a radosti z výhry čekali, co dosta-
nou za skvělou cenu, vždyť bylo 
avizováno, že první cenou je televi-
zor. Úsměv na rtech možná někomu 
ztuhnul, když se začali jeden po 
druhém dovídat, co že to vlastně 
vyhráli. Ale publikum se bavilo 
skvěle a chvílemi ani mikrofon 
nepomáhal, aby bylo slyšet jednot-
livé komentáře k výhercům. Zde 
jsou oni výherci i s jejich vzácnými 
cenami.
 • Paní Štěpánová vyhrála pamá-
teční amplión ze starého drátového 
městského rozhlasu.

 • Paní Honysová vyhrála pamá-
teční cihlu a parketu ze sálu 
hotelu Perun.
 • Pan Polívka vyhrál pytel na 
odpadky od společnosti A.S.A., 
s vlastnoručním věnováním a pod-
pisem pana starosty. 
 • Slečna Nová vyhrála exkluzivní 
večeři s panem starostou – pozor, 
večeři platí výherce.
 • Paní Bernatová vyhrála mož-
nost namluvení jednoho hlášení 
do městského rozhlasu.
 • Anonymní paní vyhrála dva 
pytle naší nové ekologické štěpky.
 • Anonymní pán vyhrál mož-
nost strávení jednoho dne v kůži 
městského zametače na Službách, 
koště, lopatu, popelnici a parťáka 
zapůjčíme.
 • Pan Špetlík vyhrál zapůj-
čení dvou kusů městské vánoční 
výzdoby, v období červenec až 
srpen.
 • Paní Dytrychová vyhrála umís-
tění své fotografie na webových 
stránkách města a v Hejnickém 
zpravodaji. Takže slib výhry plníme 
a na přiložené fotografii můžete 
vidět výherkyni paní Dytrycho-
vou, která má jistě velkou radost 

z této výhry. Můžete si všimnout, 
jak se její radostný výraz měnil. 
Z leva doprava je zachycena před 
oznámením konkrétní výhry – v tu 
dobu již věděla co vyhráli ostatní, 
tak začala nastupovat nervozita, 
co že jsme si to na ni připravili. 
Dále je vidět „ohromná“ radost 
z právě vyhlášené výhry a nako-
nec povinná fotografie do našeho 
zpravodaje.
 • Pan Šorm vyhrál hlavní cenu 
televizor. Nejdříve byl pozloben 
a byla mu nabídnuta možnost 
vybrat si jednu ze dvou televizí, 
které zůstaly na Službách po 
minulém svozu nebezpečného 
odpadu. Ale po chvilce mučení 
a pozorování rozčarování jsme mu 
předali opravdový televizor, který 
je naprosto funkční a nový.

Zábava pak pokračovala až do 
ranních hodin, kdy ani posun na 
letní čas neubral tanečníky na par-
ketu. Takže výhercům gratulujeme, 
ostatním děkujeme za účast a dou-
fáme, že zase příště se uvidíme na 
dalším ročníku. To pak i vy ostatní 
můžete vyhrát nějakou z těchto 
skvělých cen.

-DEM-
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ČTVTLETNÍ UDÁLOSTI – NABÍDKY A INFORMACE

Pozvánka na zasedání  
zastupitelstva města

Ve středu 10. června 
se koná mimořádné 
zastupitelstvo, které 
má na programu  
1. kolo prodeje sta-
vebních pozemků a ve 

středu 24. června se 
koná 3. letošní pravidelné  

zasedání Zastupitelstva města Hej-
nice. Mimořádné zasedání se usku-
teční v nové zasedací místnosti, která 
se nachází v suterénu bytového domu 
čp. 5, nové části. Vchod je ze dvora - 
parkoviště, za průjezdem. Pravidelné 
zasedání je zasedáním výjezdním 
a uskuteční se v restauraci  

U Cimpla ve Ferdinandově.  
Začátky jsou tradičně od 18 hodin. 

Všichni jste srdečně zváni.

V těchto dnech můžete spatřit na 
městských loukách a parcích pra-
covat nový komunální stroj. Malo-
traktor ISEKI už asi znáte ze zimní 
údržby, ale ten oran-
žový stroj, který má 
připevněn je nový mul-
čovač Humus. Jedná 
se o zařízení, které 
dokáže z nevzhledné 
a zarostlé louky udělat 
pohledný trávník, 
který není ani třeba 
hrabat. Je to jedno 
z dalších přídavných 
zařízení, které má 
v kombinaci s japon-
ským malotraktorem 
pozvednout úroveň 
údržby městské zeleně. 
Bude se hlavně vyu-
žívat na sekání ploch 

Od měsíce května se můžou oby-
vatelé Hejnic a okolí nechat odvést 
do nákupního centra Géčko zdarma, 
a to i zpět do Hejnic. Každý měsíc 
totiž bude tato společnost vypravo-
vat autobus, který zákazníky dopraví 
do Liberce. Bude se jednat o jednu 
středu v měsíci, kdy v 15,35 hodin 
bude z autobusového nádraží odjíž-
dět speciální autobus, který se bude 
v 19,45 hodin vracet zase zpátky. 
Jízdné je zdarma a termíny jsou: 
středy – 13. 5., 10. 6., 15. 7., 12. 8., 
16. 9., 14. 10., 11. 11., a 9. 12. 2009.

Po loňské zkoušce pilotního 
pálení čarodějnic na Ferdinandově se 
i letos rozhodlo Sdružení osadníků 
Ferdinandova uspořádat vlastní verzi 
hejnické oslavy Filipo-jakubské noci. 

Kdo byste nevěděl, co je tento spolek 
osadníků zač, pak na vysvětlenou 
snad stačí, že je to parta nadšenců, 
kteří pro obyvatele Ferdinandova, ale 
i Hejnic a širokého okolí připravují 
různé kulturní akce, mezi které patří 
veleúspěšný masopust, posvícenské 
oslavy, Mikulášské besídky, Veliko-
noční zábavy nebo třeba venkovní 
letní slavnosti a další akce.

Jistě stojí 
za zmínku 
u p o z o r -
nit místní 
o b y v a t e l e 
a návštěv-
níky strá-
nek na velmi 
z a j í m a v ý 
web jednoho 

spolku, který se stará o památky 
Jizerských hor. Jedná se o Spolek 
Patron, který je občanským sdru-
žením, které má v popisu činností 

Nová pomůcka na boj proti trávě

Liberecké nákupní 
centrum sváží zákazníky 

z Hejnic zdarma

Čarodějnictví

Nabídka nevšedních webových stránek

mimo centrum města, kde není třeba 
vytvářet anglický trávník a také na 
sekání příkopů a krajnic městských 
komunikací.

například i vyhledávání, evidence 
a opravy drobných památek Jizer-
ských hor nebo seznamování veřej-
nosti s činností a posláním spolku 
prostřednictvím spolkového perio-
dika PATRON. Na těchto stránkách  
www.patron.bdnet.cz se tak 
dočtete mnoho zajímavého o pomníč-
cích v Jizerkách, uvidíte spoustu 
fotografií a dozvíte se další zají-
mavé informace o tomto koutě České 
republiky.

- J.D. -
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HEJNICKÉ LETNÍ KINO
Dovolte nám, abychom vás srdečně pozvali do areálu koupaliště na 
projekt Letního kina. Uvedené letní večery se rozjede promítání pod 
širým nebem, které nabízí pohodové sledování úspěšných filmových titulů. 
Přijďte se podívat na tento nevšední kulturní zážitek a vychutnejte si na 
velkém plátně nějakou filmovou lahůdku.

Pátek 19. června od 22 hodin

JAK DOSTAT TATÍNKA DO POLEPŠOVNY
V rámci Slackline festu na hejnickém koupališti proběhne zahájení sezóny Letního kina úspěšnou horolezeckou 
komedií o trampotách malého Vaška a jeho rodiny v podání nezapomenutelného Tomáše Holého, tentokrát na 
dovolené u dědy ve skalách.

Sobota 27. června ve 22 hodin

U MĚ DOBRÝ
Česká letní komedie Jana Hřebejka se ohlíží do devadesátých let, do doby našich prvních krůčků na novém, 
neprobádaném území rašícího kapitalismu a hazardu v Čechách. Skvělé herecké obsazení je jistota kvalitního 
filmového večera.

Sobota 11. července ve 21.30 hodin

MAMMA MIA!
Svěží letní komedie, která se stala hitem loňské sezóny a jistě i teď rozproudí diváky v rytmech hitů od švédské 
skupiny ABBA. Cesta na řecký ostrov kvůli jedné svatbě a hledání otců.

Sobota 25. července ve 21.30 hodin

BOBULE
Letní melancholická komedie o dvou kamarádech, kteří pochopí, že nejen u moře se dá prožít fantastická 
dovolená. Nevinně o víně...

Sobota 8. srpna ve 21 hodin

SNĚžENKY A MACHřI PO 25 LETECH
Náhlé setkání profesora Kardy, Vikiho Cabadaje a Mariky Kardové vede ke svolání „staré party Sněženek 
a machrů“ do horského střediska v Peci pod Sněžkou a spustí nové humorné příběhy, reflexe a reminiscence 
Karla Máchy, Radka Převrátila, profesora Kardy, profesorky Hanky a samozřejmě Mariky Kardové a Vikiho 
Cabadaje.

Pátek 14. srpna ve 20.30 hodin

„SNÍMEK JE PřEKVAPENÍM“
Sobota 29. srpna ve 20 hodin

PřIJELA K NÁM POUŤ
Rozloučení s prázdninami i pro děti. První český dětský muzikál Přijela k nám pouť je film s dětmi, o dětech a pro 
děti, s písničkami, tancováním a se spoustou příhod, které se udály díky příjezdu poutě na malou vesnici.

Aktuální program a více informací na www.mestohejnice.cz
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Moderní rakouská klasika –  Feráta Johann na Dachstein

Prodloužené květnové víkendy jsou ideální pro trošku delší než 
dvoudenní zájezdy, a toho se snažíme  náležitě využít. Po loňském 
Glockneru padla letos volba na klettersteig (ferátu) Der Johann 
v pohoří Dachstein. Tato zajištěná cesta vznikla v roce 1999 díky 
úsilí horských vůdců z Ramsau. 

Po celé délce vede 1 200 m dlouhé 
ocelové lano o průměru 30 mm 
a je doplněna hlavně v expo-

novaných pasážích ocelovými kolíky. 
Výška stěny je 600 m. Leze se od polo-
viny července do poloviny září. Obtíž-
nost na ferátové stupnici se pohybuje 
v nejtěžších místech mezi D a E, při-
čemž stupeň E je nejobtížnější.

Vzhledem k dobré předpovědi 
počasí vyrážíme ve čtvrtek 7. 5. odpo-
ledne z Hejnic. Cestu 
na jih nám kromě 
zacpané Prahy zpes-
třil i jeden defekt, 
naštěstí ochotný pán 
v pneuservisu vše 
hbitě vyřešil. Po půl-
noci přijíždíme na 
výchozí bod naší cesty 
– parkoviště pod lanov-
kou  nad Ramsau. 
Doba pokročilá, takže 
neleníme, vytáhneme 
karimatky, spacáky 
a hurá do hajan. 
Obloha je jasná, sem 
tam mráček, hvězdy 
na dosah, co víc si 

můžeme přát. Jen ať to vydrží do 
druhého dne. 

V půl šesté vstáváme a balíme. 
Vyrážíme o šesté a při pohledu na 
nebe se ujišťujeme, že počasí určitě 
vydrží. Jen toho sněhu je mnohem víc, 
než jsme čekali. Procházíme kolem 
dolní stanice lanovky na Hunnerko-
gel (1 700 m n.m.), a tady to začíná. 
Po kolena (v lepším případě) ve sněhu 
se brodíme k chatě Südwandhütte 

(1871). V letních podmínkách je to 
příjemná 30 minutová procházka, my 
sem docházíme po více než hodině 
a pěkně zmakaní. Traverzujeme pod 
chatou a snažíme se držet směr, pro-
tože červené tečky a kamenní mužíci 
jsou hluboko pod sněhem. Další tři 
hodiny dřiny v exponovaném terénu 
a stojíme pod převislým nástupem na 
vlastní ferátu.

Feráta Johann začíná třímetro-
vým převisem doplněným o ocelové 
stupy.  Konečně se zbavujeme sněhu, 
a lezení po kolmé skále je pro nás 
odpočinkem po těch gale-
jích na přístupu. Cesta se 
mírně uklání a pokračuje 
dále po kolících vzhůru. Po 
dvoustých metrech nám 
ale lano mizí pod ledem 
a opět nastupuje lezení 
s cepínem, naštěstí jen přes  
50 m dlouhé sněhové pole. 
Pak již dolézáme k místu, 
které vypadá z celé stěny 
nejimpozantněji: expono-
vaný zářez, kudy vedou 
kolíky a ocelové vodící lano. 
Tento úsek je tak zajištěn, 
že cesta spíš připomíná 

hasičské cvičení. Kolíky jsou po stěně 
jako na žebříku, míjíme „Orlí hnízdo“ 
a po přelezení sto padesáti metrů 
kolmé stěny jsme pod vrcholovou 
knihou na malé plošině. Zde obtíže 
cesty končí, po ukloněných rampách 
a přes několik skalnatých výšvihů se 
v pohodě dojde až na plošinu, kde stojí 
chata Dachsteinwartehütte, ktreré se 
říká též Seethalerhütte (2 740). Jenže 
za těchto podmínek jsou zde sněhová 
pole, vodící lano pod nimi a sníh na 
sluníčku pěkně měkký. Po chvilkové 
debatě se rozhodujeme k návratu. 
Vzhledem k tomu, že lanovka má 
v květnu odstávku, byl by při těchto 
podmínkách sestup druhou cestou 
dost nebezpečný. Takže se rozhodu-
jeme pro návrat stejnou cestou. V létě 
by to bylo nemožné, cesta je plná lidí 
a vyhýbání se nepřipadá v úvahu. 
Ale vzhledem k tomu, že za celý den 
jsme nepotkali ani jednoho turistu či 
lezce, tak tu problém nebude. Lano 
do rukavic a jedeme dolů. Jde to 
celkem v pohodě, jen přes sněhová 
pole musíme slaňovat. Sněhová pole 
v nástupu jsou ukloněná a sněhem 
rozměklá, tak se osmělujeme a jez-
díme je po zadku dolů. Oproti té 
dřině ráno je to pohoda. Za dvě 
hodinky jsme zpátky pod Südwand-
hütte, vylijeme vodu z goráčových bot  
a vyrážíme k poslednímu úseku po 
vlastním směru, abychom se vyhnuli 
sněhu . Napříště víme, že se vyplatí 
držet značených cest, toto zpestření 
zase potvrdilo, že nejvíc se nadře 
lenoch…

Po dvanácti hodinách jsme zpět 
u auta a již nás čekají jen samé pří-
jemné věci: gáblík, pivko, groček 
a spacák. V noci přichází bouřka 
a déšť, naštěstí v bivaku to nevadí. 
Ráno dokonce potkáváme první turisty, 
koukají na  nás dost udiveně, myslím, 
že tu vypadáme jako Holanďani na 
Smědavě. Na a teď už jen 550 km do 
Hejnic a vymyslet nějaký nový cíl. 

- J.K. -

REKLAMA A INZERCE 
V HEJNICKÉM ZPRAVODAJI

Využijte nabídku k umístění reklamy 
nebo inzerce v Hejnickém zpravodaji. 

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.finkous@mestohejnice.cz

REKLAMA
Celá strana – A4 800 Kč
Polovina strany – A5 500 Kč
Čtvrtina strany – A6 300 Kč
Jiná, menší plocha 200 Kč

INZERCE
Inzerát do 15 slov 60 Kč
Inzerát do 30 slov 150 Kč
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Pokračování na straně 16

pravidel. Analyzovat důvody tohoto 
nesporného poklesu hejnického fot-
balu bude práce pro výbor našeho 
fotbalového klubu. Vždyť v jarní části 
soutěže se našemu mužstvu zatím 
podařilo bodovat pouze ve třech 
zápasech, když v domácím prostředí 
dokázalo porazit pouze celky Želez-
ného Brodu a VTJ Liberec shodným 
výsledkem 2:1 a s Mimoní uhrálo 
pouze remízu 3:3. V ostatních zápa-
sech jarní části jsme svým soupeřům 
podlehli. Někdy možná i trošku ve 
smolných zápasech, kdy jsme před-
váděli pohledný fotbal, ale na to 
se nehraje. Důležité jsou vstřelené 
branky a získané body. Tuto pod-
mínku dobrého úspěchu jsme však 
splnit nedokázali. 

To, že výsledky A-mužstva nena-
plnily naše očekávání, je úzce spo-

jeno i s B-mužstvem 
dospělých. Účast 
v nejnižší okresní 
soutěži, která trvá již 
několik let, nezaru-
čuje kvalitní doplnění 
A-mužstva v případě, 
kdy je to zapotřebí. 
Navíc věkové složení 
B-mužstva ani nedo-
voluje nějaké výrazné 
zlepšení. Zatím se 
B-mužstvo pohybuje 
v polovině tabulky 
a na lepší umístění 
v současnosti bez 
posil z A-mužstva 
pomýšlet nemůže. 

Řádky z hejnického fotbalu
Vážení sportovní přátelé,
vždy, když jsem se chystal vás informovat o dění v hejnickém 
fotbalovém klubu, byly to většinou informace pozitivní. Tentokrát 
tomu bude bohužel jinak. Důvodem této změny jsou opodstatněné 
obavy z možného sestupu A-mužstva do nižší soutěže..

Je pravdou, že ve sportu, a pro 
fotbal to platí o to víc, jsou sestupy 
a postupy běžnou záležitostí a vlastně 
principem, který zajišťuje neustálé 
napětí patřící k tomuto sportu a dělá 
ho divácky zajímavým. Přesto sestup 
do nižší soutěže je vždy nepříjemný, 
protože potvrzuje to, že někde zřejmě 
došlo k chybám. A to k chybám 
zásadním. Vlastní hodnocení sou-
těžního ročníku bude provedeno až 
po jeho řádném ukončení. Už teď je 
ale zřejmé, že mužstvo, které se loni 
umístilo na čtvrtém místě krajského 
přeboru, očekávání nesplnilo. Vliv 
na tento propad mohl mít odchod 
určitého počtu hráčů, slabá trénin-
ková morálka a nebo třeba i částečné 
uspokojení a podlehnutí zkreslenému 
dojmu, že fotbal na této úrovni se 
dá zvládnout i při porušení letitých 

Určité zlepšení si slibujeme až v době, 
kdy se do mužstva podaří zapracovat 
mladé hráče, kteří překročí věkovou 
hranici dorostu a budou chtít u fot-
balu zůstat. Věříme, že se nebudou 
chtít smířit s tím, že se budou utká-
vat se soupeři z Řasnice nebo Jokersu, 
ale že budou mít i motivaci k postupu 
do vyšší soutěže.

Obě mužstva dorostu jsou účast-
níky krajského přeboru. Starší dorost 
se pohybuje v polovině tabulky a svá 
utkání vcelku zvládá. Mladší dorost 
se zabydlel na páté příčce a je na 
něm patrný další fotbalový růst. 
V případě, že tito fotbalisti, kteří jsou 
zatím v mládežnickém věku, u tohoto 
sportu dále vydrží, dalo by se říci, 
že o budoucnost má fotbalový oddíl 
postaráno. Na druhou stranu je však 
nutné přiznat, že právě v tomto věko-
vém období je mezi hráči největší 

„úmrtnost“ a hodně jich z různých 
důvodů aktivní činnosti zanechá. 

Družstvo žáků nás reprezentuje 
v další krajské soutěži, v 1.A-třídě. 
I tuto soutěž žáci zatím zvládají 
a patří jim průběžné šesté místo 
v tabulce. 

Nejmladší naši členové tvoří 
družstvo elévů. Je to v podstatě 
žákovská přípravka, kde se děti 
seznamují s pravidly hry a získávají 
první fotbalové návyky. Zájem o tuto 
hru je ze strany dětí zatím dobrý 
a o mladé hráče tedy nouzi zřejmě 
ani v budoucnu mít nebudeme.

Na závěr mi dovolte, abych všem, 
kteří se o fotbal v Hejnicích starají, 
popřál hodně sportovních úspěchů 
v jejich další činnosti a osobně věřím, 
že A-mužstvo důstojně dohraje letošní 
soutěžní ročník a v tom novém se 
pokusí o návrat do krajského pře-
boru, který k Hejnicím podle mého 
soudu právem patří.

J.H.

Národní házená
V době psaní tohoto článku je letošní sezóna národní házené téměř u konce a v čase jeho vydání již 
známe její přesné výsledky. Nyní již ovšem víme, na kterém místě se část družstev umístí. 

Mezi  nejúspěšnější celky našeho 
oddílu patří již několik let hejnické 
ŽENY. Po mnohaleté sérii třetích míst 
se letos ještě zlepšily a dva zápasy 
před koncem soutěže jsou na druhém 
místě tabulky. Ať poslední duely 
dopadnou jakkoli, ze stříbrné příčky 
už je nemůže nikdo sesadit. Škoda, 
že už ani nemají šanci dostat se na 
místo první. Přesto je druhá příčka 
v krajském přeboru severočeské 
oblasti velkým úspěchem. Vzhledem 

k tomu, že vítězem je už teď druž-
stvo Žatec B, které nemůže postou-
pit do vyšší soutěže, získaly naše 
hráčky právo zúčastnit kvalifikace  
o I.ligu žen. 

Bohužel, vzhledem k vysoké 
finanční zátěži těchto dvou soutěží 
se společně s vedením oddílu roz-
hodly kvalifikace nezúčastnit. Pro-
zatím budou dál hrát pro radost 
a krásu ze hry a dobývat úspěchy  
v krajském přeboru.
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Jen pro radost ze hry hrají letos 
naši MUŽI. Na jaře se jim moc 
nedaří. Zatím získali jen jeden skalp. 
V domácím utkání porazili muž-
stvo Klášterce n./O. Zůstávají tak 
na sedmém místě tabulky. Pány je 
ale nutno pochválit za mimoherní 
činnosti pro oddíl a celou jednotu. 
Podílejí se na vedení klubu, také 
jako trenéři mládeže a rozhodčí.  
Mimo to jsou základním stavebním 
kamenem udržování našeho sva-
tostánku v chodu a dobrém stavu. 
Navíc také zvažují nabídku od blízké 
Raspenavy, aby tam příští rok přešli 

na hostování. Raspenavské „áčko“ 
bude v nadcházející sezóně hrát 
II.ligu a nemá tak široký kádr, aby 

Národní házená
Pokračování ze strany 15

zvládla kvalitně odehrát 
dvě soutěže najednou. 
S rozhodnutím počkáme 
do červencového aktivu 
oblasti.

Dalším nejúspěšněj-
ším hejnickým družstvem 
jsou již tradičně STARŠÍ 
ŽÁCI. Celou sezónu se 
drželi na třetím místě 
těsně za dvojicí Žatec – 
Most. Na předposledním 
mistrovském turnaji však 
zabrali a porazili Most na 
jeho půdě rozdílem třídy. 
To i přes to, že kvůli zra-
nění, předčasně ukončil 

sezónu náš kapitán a jedna z opor 
družstva, Martin Havlíček. Kluci 
hráli i za něj! Tímto vítězstvím se 

dostali před Most,  o jeden 
bod na druhé místo zaru-
čující postup do finálo-
vých bojů o Pohár České 
republiky 2009. Rozhod-
nutí padne na závěrečném 
klání v Hejnicích. „Mečbol“ 
je na naší straně. Rozho-
dující utkání bude pískat 
ligový rozhodčí pan Jan 
Málek. U starších žáků se 
chci ještě zmínit o před-
sezónním turnaji v Praze 
– SPOJE OPEN 2009, 
jehož se pravidelně a vždy 
s úspěchem zúčastňujeme. 
Turnaj byl i letos nabitý 
kvalitními celky z celé ČR. 
V konkurenci osmi vyni-
kajících družstev se naši 
žáci umístili na druhém 
místě, a to jen díky hor-
šímu skóre s první Jihla-
vou! Toť je velký úspěch 
už proto, že Jihlava je 
letošním vítězem Zimního 
poháru ČR! Vyhlášení 
Jirky Loudy NEJlepším 
brankářem pak už bylo 
jen třešničkou na dortu.

Závěrem mi zbývá už 
jen poděkovat všem našim 
členům a hráčům za 
krásné a bojovné výkony 
v uplynulé sezóně a popřát 
jim hezké prázdniny 
s očekáváním srpnového 
setkání na prvních tré-
nincích pro další ročník.

A.N.
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