
ta. K dobrému pocitu návštěvníků 
jistě přispěla i letošní červencová 
pouť. Program byl proti jiným lé-
tům opravdu bohatý. Vystřídalo se 
zde několik známých umělců, zájem 
dětí byl především o divadelní před-
stavení a loutkový film v městském 
kině. Návštěvníci poutě mohli dále 
obdivovat množství staročeských 
řemeslných stánků, či využít boha-
té nabídky občerstvení. Své diváky 
si během prázdninových večerů na-
šlo i letní kino na koupališti. I když 
mnohdy bojovalo s nepřízní počasí, 
bezesporu přispělo kvalitní zábavou 
ke zpříjemnění pobytu nejen mno-
hým návštěvníkům našeho městě 
ale i místním občanům.

Během podzimu nás čeká ješ-
tě jedna velmi významná udá-
lost. Podle předběžných informa-
cí navštíví naše město v říjnu pan 
prezident Václav Klaus. Chci zde 
podotknout, že jeho návštěva je plá-
nována na dobu po říjnových par-
lamentních volbách a není proto 
nutné v ní hledat žádný politický 
podtext. Je to poprvé v polistopado-
vé historii, kdy budeme moci v Hej-
nicích přivítat nejvyššího ústavního 
činitele našeho státu. Program této 
oficiální návštěvy není ještě přesně 
stanoven, ale pan prezident se jistě 
bude chtít mimo jiné pozdravit s ob-
čany našeho města, navštíví zřejmě 
baziliku Navštívení Panny Marie 
v Hejnicích a plánuje se i společný 
oběd s pozvanými starosty Frýd-
lantska. O přesném programu této 
oficiální návštěvy se budeme snažit 
občany podrobně informovat na na-
šich webových stránkách a pomocí 
městského rozhlasu. Věřím, že tak 
významnou událost si nechá ujít 
asi málokdo a prostor před bazili-
kou bude naplněn do posledního  
místečka. 

 Jiří Horák, starosta města

Hejnický

zpravodaj
 ● Jednání městské rady a zastupitelstva ● Nepojízdné vraky 

● Tip na výlet ● O starých hejnických hospodách  ● Sport v Hejnicích 
ZÁŘÍ
2009

Cena: 6 Kč

Skončily dny dovolených, firmy, 
úřady a všechny instituce se vracejí 
do zaběhnutých kolejí ke svým po-
vinnostem. I když je to období, které 
se s neúprosnou pravidelností kaž-
doročně opakuje, pro některé naše 
občánky je velmi významné. Myslím 
tím teď ty chlapce a děvčátka, je-
jichž kroky nebudou už každé ráno 
směřovat do mateřských školek, ale 
kteří začínají svá školní léta. Končí 
pro ně bezstarostné období a začíná 
období povinností. Budou poznávat 
nové kamarády, budou se pozvolna 
učit novým dovednostem, které po-
stupně výrazně ovlivní jejich další 
život. Popřejme jim tedy všichni, aby 
měli štěstí nejen na nové kamarády, 
ale hlavně na kvalitní učitele, kte-
ří je budou připravovat na nesnad-
nou cestu životem. A je nesporné, že 
čím kvalitnější vzdělání jim bude 
poskytnuto na naší základní škole, 

tím snadnější bude jejich další stu-
dium a vzdělávání. Odměnou pro 
nás ostatní by pak mělo být, že na 
školní léta prožitá v hejnické škole 
budou s láskou vzpomínat po celý 
život. Nejen na své spolužáky, ale 
i na učitele, kuchařky, personál jí-
delny a všechny ty, kteří se o ně 
po několik let starali a formovali je 
pro jejich další životní cestu a kte-
ří budou jejich osudy se zájmem  
dále sledovat.

Do běžných pracovních kolejí se 
vrátí i život ve městě. Opustí nás 
většina turistů, kteří v době dovole-
ných přijeli do našeho města. Podle 
jejich reakcí byli většinou spokojeni. 
Spokojený host se o své dobré zkuše-
nosti a zážitky jistě podělí se svými 
známými a ti třeba také zatouží ně-
kdy navštívit naše město.  Turistický 
ruch se v době, kdy průmysl stagnu-
je, může stát odvětvím, které začne 
výrazně ovlivňovat i náš region. Ji-
zerské hory a krásná příroda našeho 
okolí jsou proto pro naše město stále 
významnější. Pokud se bude s tímto 
potenciálem citlivě pracovat, pokud 
se vyhneme pouze jeho komerčnímu 
využití, můžeme z něho dlouhá léta 
čerpat a prosperovat. Pro spokoje-
nost návštěvníků ale nestačí pouze 
krásy přírody. Neméně důležité jsou 
i služby, které v našem městě vyu-
žijí. S určitým napětím jsem proto 
očekával, jakým způsobem zvládne 
nový nájemce kempu turistickou 
sezónu a musím říct, že jsem byl 
velmi mile překvapen. Pan Eliáš 
splnil to, co nám při výběrovém ří-
zení na provozovatele kempu slíbil. 
Zmodernizoval sociální zařízení 
kempu, investoval do údržby chatek 
i okolí a kladná reakce návštěvní-
ků na sebe nedala dlouho čekat. Je 
příjemné číst dopisy chvály na toto 
zařízení, které návštěvníci adresují 
našemu úřadu a líčí v nich své pozi-
tivní dojmy z návštěvy našeho měs-

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
doba prázdnin jako obyčejně uplynula 
velmi rychle a začátek školního roku 
nás všechny vrátil k normálnímu 
každodennímu životu.
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K VĚCI – OČIMA REDAKTORA ZPRAVODAJE
PRÁZDNINOVÝ KLID PŘED BOUŘÍ,  

KONEC TOLERANCE A KRIZE

I předvolební kampaň soci-
ální demokracie, odstartovanou již 
před prázdninami, ten klid utlu-
mil a nebýt oslavné ódy manželky 
Jiřího Paroubka na jeho mužské 
kvality, zveřejnění výsledku veřej-
ného průzkumu jeho nadále klesající 
popularity v očích veřejnosti a aféry 
poradce hejtmana Ratha, probíhala 
by doslova v tichosti. Ještě, že řádily 
povodně a přírodní živly, že umírali 
šílení jezdci na motorkách, že teroristi 
neodešli na dovolenou a že nepřestala 
padat letadla. Bez těchto standard-
ních událostí by média strádala a ani 
nastolování pořádku ve vrcholovém 
fotbalu, ke kterému kromě nových 
funkcionářů v čele s Ivanem Haškem 
přistoupila i policie, spolu s chlap-
ským a v Čechách nevídaným rozhod-
nutím Martina Bursíka nekandidovat 
znovu ve volbách do parlamentu, by 
jim moc nepomohlo. A tak větší pro-
stor dostala nejen slavná Tour de 
France, ale dostalo se i na reportáže 
o zcela obyčejných věcech .  

Byl to právě jeden z takových 
nenápadných článků co mě zaujal 
a následně také inspiroval. Náplní 
byly hospody a jejich obsáhlé jídelní 
lístky, množství jídel a jejich často 
exotické a především nic neříkající 
názvy,  užívání systému UHO (uni-
versální hnědá omáčka), zavalení 
kuchyní polotovary a mraženými 
výrobky, pomocí kterých jsou často 
hosti klamáni. Ještě jsem reportáž 
ani nedočetl a už jsem věděl, že podle 
mé zkušenosti to stejně jako o popi-
sovaných hospodách platí i o naší 
školní jídelně. 

Škola má léta stejného ředitele 
a jídelna stejnou vedoucí, zkušené 
jsou i kuchařky a plně obsazena jsou 
i místa ostatního personálu. Kuchyně 
prodělala velkou modernizaci, ale 
výsledky, které z ní vycházejí tomu 
neodpovídají a mají naopak tendenci 
kvalitativně klesající. Jídelníček bývá 
často sestaven jako by šlo jen o vypl-
nění prázdných kolonek v tiskopisu, 
zato některá jídla mají přímo honosné 
názvy. Tak honosné, že nikdo vlastně 
nepozná o co se jedná a co se bude 
jíst. Výsledkem pak často bývá zjiš-
tění, že čím honosnější název, tím 
nechutnější jídlo, jako v hospodách. 
Vaří se i UHO v mnoha modifika-
cích a vždy nepřehlédnutelně řádně 
zahuštěná velkým množstvím mouky, 
v oblibě jsou také polévky a brambo-
rová kaše vařené z prášku. Polotovary 
a speciality z mrazáku už nejsou 
žádným překvapením, sehnat se dá 
přece všechno, jen se lžící hořčice 
patřící k čevapčiči bývá někdy pro-
blém, ale zato se zase na stole objeví 
v době, kdy je všude plno čerstvého 
ovoce a zeleniny, kompot z tropic-
kých plodů, samozřejmě z plechovky. 
Tyhle dobroty zatím nepřevažují, ale 
možná, kdyby se trochu navýšilo 
stravné, šla by nabídka určitě ještě 
vylepšit. Je velmi těžké pochopit, že 
kuchařky, které mimochodem umí 
uvařit i velmi dobré jídlo jsou ochotny 
přijímat a tolerovat všechny tyhle 
praktiky, které většině strávníků 
nechutnají, které nemají nic společ-
ného se zdravou výživou určenou 
především dětem a které znehod-
nocují přímo jejich práci. K čemu 

Letošní prázdniny byly doslova nabité atmosférou klidu před bouří, v přírodě to platilo doslova, 
v politice obrazně, ale obojí bylo opravdové. Zatímco počasí celkem pravidelně střídalo období 
dešťů s několikadenním vedrem, po kterém častovalo různé kraje republiky prudkými bouřemi 
a ničivými záplavami, v politice panoval nevídaný klid a napětí narůstalo jen pomalu v očekávání 
výbuchu předvolební kampaně. 

jim je jejich kuchařské umění, při 
úpravě prášku nebo polotovaru se 
dá asi těžko využít. Nevím a nechci 
nikomu křivdit, ale často mi při-
padá, že k těmhle věcem je personál 
kuchyně zcela lhostejný, že se smířil 
s nastupujícími novinkami . Ještě 
stále nejsem ochoten připustit, že mu 
to dokonce vyhovuje. Vzájemná tole-
rance je základem každého soužití, 
ale i každá tolerance má své meze.

Zbývá už jen otázka, kdo za to 
může? Kuchařky, vedoucí, snad sám 
pan ředitel nebo všichni dohromady? 
A co když byla na vině postupně při-
cházející „KRIZE“, dokázala různé 
věci, tak proč by nemohla škodit 
i v kuchyni. Je tu pak jistá naděje, 
že až skončí, vrátí se zlepšení i do 
naší školní jídelny. Z jídelníčku se 
dozvíme, co budeme jíst, jídlo nám 
bude často chutnat a jako kdysi 
z toho pak budou mít nakonec radost 
i paní kuchařky. 

 K. Finkous, vedoucí redakce HZ

V úterý 1. 9. se otvírají brány naší školy, pro některé žáčky je to poprvé, pro jiné už naposledy. 
K zápisu do hejnické školy přišlo letos 45 dětí, do 1.tříd jich nastoupí 37. Naopak deváťáků, kteří se 
v příštím červnu se školou definitivně rozloučí, je přes 40.  Změny nastaly i v pedagogickém sboru 
na druhém stupni, naopak na „národce“ (1. až 5. třída) je vše při starém. Během prázdnin byly ve 
škole provedeny drobné stavební úpravy, další dvě učebny byly vybaveny datovými projektory. A tak 
nezbývá než všem, kteří v září do školy vstoupí, popřát úspěšný a klidný školní rok 2009/10.

Hurá do školy….
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Program zasedání:
1)  Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení
2) Interpelace členů zastupitelstva
3) Plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2009                        
4) Informace o plnění investičních akcí          
5) Projednání a schválení zprávy finančního výboru 
6) Projednání a schválení zprávy kontrolního výboru
7) Informace o zajištění přípravy zimní údržby města 
8) Majetkové převody
9) Různé
10) Schválení návrhu usnesení
11) Rozprava členů zastupitelstva a občanů

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:
projednalo a schválilo zprávu o činnosti finančního  –
a kontrolního výboru
schválilo rozpočtové opatření týkající se zadání pořízení  –
změny „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Liberecké-
ho kraje“ ve výši do 30 000 Kč
schválilo rozpočtové opatření týkající se úhrady práv- –
ních služeb spojených s vymáháním dluhu za teplo fir-
mě TROOP-TRAIN, s.r.o. ve výši do 24 000 Kč
opakovaně projednalo a zamítlo žádost firmy FOBOS,  –
s.r.o. týkající se výstavby malé vodní elektrárny Ferdi-
nandov
schválilo prodej pozemku manželům Bohuslavu a Jitce  –
Novým
schválilo prodej 21 parcel pro výstavbu rodinných  –
domů

Z jednání  
městské rady

Rada města na svých zasedáních:
 schválila nabídku Mikroregionu Frýdlantsko připojit se  –
k projektu komunitního plánování obcí Frýdlantska
 schválila rozpočtové opatření ve výši do 20 000 Kč týkající  –
se úhrady nákladů města spojených se zpracováním 
komunitního plánu obcí Mikroregionu Frýdlanska
 odložila rozhodnutí týkající se žádosti pana Luboše  –
Krejčího o odkoupení nebo dlouhodobého pronájmu 
garáže mezi domy čp. 303 a 314 v Hejnicích
přidělila byty paní Jarmile Krejčové, p. Zdeňku  –
Hromádkovi, p. Tomáši Obešlovi, pí. Mgr. Jitce Pospíšilové, 
pí. Lucii Jandové a pí. Martině Holouškové
zamítla žádost o přidělení bytu pí. Jany Kupcové –
schválila žádosti p. Josefa Zavřela a p. Tomáše Hofmeistra  –
týkající se pronájmu parkovacích míst v čp. 5
přidělila byt velikosti 1+2 v čp. 299 manželům  –
Káraszovým
přidělila byt velikosti 1+kk v čp. 5 panu Korolčukovi –
přidělila byt velikosti 1+2 v čp. 96 rodině pana Boušky –
zamítla žádost pana Gampera a paní Jožákové o úhradu  –
nákladů za výměnu oken v jejich bytě povolenou 
a provedenou na vlastní náklady 
schválila pronájem pozemku pod garáží v čp. 299 panu  –
Brennerovi
schválila bezúplatný pronájem kina pro bezplatné  –
divadelní představení pro děti Centru Mateřídouška
schválila příspěvek ve výši 2000 Kč a bezúplatný  –
pronájem kina na podporu akce organizátorům Jizerské 
noty
schválila za správce hřbitova ve Ferdinandově od  –
1. 9. 2009 pana Miroslava Jandu
schválila rozpočtové opatření č. 15/2009 ve výši 7400 Kč  –
na humanitární pomoc Benešovu nad Ploučnicí
schválila rozpočtové opatření č. 16/2009 ve výši 45 000 Kč  –
na zřízení datových schránek a instalaci programů do 
nově pořízených počítačů na městském úřadu.

Z jednání městského 
zastupitelstva

- Město Hejnice -

OZNÁMENÍ 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MĚSTA HEJNICE
KTERÉ SE KONÁ 

VE STŘEDU 23. ZÁŘÍ 2009 OD 18.00 HODIN
V NOVÉ ZASEDÁCÍ MÍSTNOSTI  

V ČP. 5 V JIZERSKÉ ULICI

HLÁSÍ SE ZAPOMENUTÉ PLATEBNÍ TERMÍNY

Termíny 1. pololetí uplynuly – 2. termín úhrady za odpady končí 30.9.2009

Připomínáme všem zapomětlivým poplatníkům, kteří zapomněli a proto dosud nesplnili svou povinnost 
uhradit poplatek za pronájem obecního pozemku, poplatek za psa a poplatek za komunální odpad, že by měli 
svou chybu napravit. Termíny plateb prvního pololetí uplynuly a neúprosně se blíží termín platby poplatků za 
komunální odpad druhého pololetí. Poplatky by měly být zaplaceny nejpozději do 30. září 2009.

Připomínka a upozornění také všem přihlášeným k trvalému pobytu v objektu městského úřadu, v Nádražní 
521. I pro vás platí zákonná povinnost zaplatit poplatky, především poplatky za komunální odpad. Vaše 
případné dlužné částky nebudou promlčeny a vymáhání, především v případě exekuce, se konečném výsledku 
určitě nevyplatí.            - MěÚ - 

! !
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NEPOJÍZDNÉ VRAKY PATŘÍ NA VRAKOVIŠTĚ
Zákon o pozemních komunikacích ve své části o užívání komunikací hovoří jasně a srozumitelně, když 
říká, že na místních komunikacích je zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky 
nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou, nebo které je zjevně trvale technicky 
nezpůsobilé k provozu a je tedy vrakem.

Možná toto celkem srozumitelné 
ustanovení není všem majitelům 
vozidel obecně známé a tak považu-
jeme za prospěšné dát je tímto způ-
sobem široké veřejnosti na vědomí. 
Možná nám pak veřejnost pomůže 
objevit některé další vraky nezá-
konně odstavené na plochách míst-
ních komunikací. Úřední cestou 

byly zatím prokazatelně zjištěny  
dva případy.

V jedné z ulic na Skřivánku, před 
domem čp. 518 stojí odstavená žlu-
tohnědá  Škoda 105/120 bez státní 
poznávací značky a stojí tam už dosti 
dlouhou dobu o čemž vypovídá vzrostlá 
tráva, kterou obrůstá. Domníváme se, 
že je nejvyšší čas k jejímu odstranění. 

Stejně by mělo být naloženo i s vozem 
BMW vínové barvy, který je odsta-
ven bez státní poznávací značky na 
odstavné ploše místní komunikace 
u hejnického nádraží. Stojí tam už 
dlouho bez jakéhokoliv pohybu, což 
i zde dokazuje tráva vyrůstající ze spár  
v dláždění.

Další postup už bude asi každému 
jasný, vraky jsou majitelé povinni 
z místní komunikace odstranit. Kam 
je mají odstranit, nebo jak je mají 
zlikvidovat jim nařizovat nechceme. 
Je na nich, jak s vozidly nezávadně 
naloží. Naším nejlepším řešením by 
bylo po všech stránkách odtažení na 
vrakoviště. Dáváme majitelům pří-
ležitost napravit své pochybení zavi-
něné možná jen neznalostí zákona.

- MěÚ -

Hejnice se rozrůstají,  
staví se nové rodinné domy

Jak houby po dešti rostou a přibývají rodinné domky podél cesty kopírující železniční trať k Bílému 
Potoku a to přesto, že není právě nejlepší doba a ekonomické podmínky k uskutečnění tak náročné 
investice, jakou je stavba nového domu.

Stavba domu bývá naplněním vel-
kého snu, odvahy a pracovního úsilí, 
které nemalou měrou dokážou moti-
vovat  právě ty nepříznivé podmínky. 
Narůstající ceny energií, nájemné-
ho spojené s nenaplněnými nároky 
na kvalitu nájemních bytů a stále 
větší potřeba užívat klidu a výhod 
soukromí, vykonávají své. Navzdory 
hospodářské recesi lidé staví, domy 
přibývají a obrysy města mění svou 
podobu. Lze téměř s jistotou před-
pokládat, že zahájený stavební ruch 
bude pokračovat i v následujících 
měsících a letech.

Z celkem 35 pozemků připrave-
ných k výstavbě podél silnice k Fer-
dinandovu a v Zátiší bylo na červno-
vém mimořádném zastupitelstvu v 1. 
kole 21 pozemků prodáno hejnickým 
zájemcům. Zbylých 14 pozemků bylo 
za cenu vyšší o 100,- Kč za 1 m2 na-
bídnuto ostatním zájemcům k prodeji 
ve 2. kole, které bude na programu 
jednání zářijového zastupitelstva. 

Aby nedocházelo ke spekulativním 
nákupům, stanovilo zastupitelstvo 
města pro obě kola pravidla pro pro-
dej stavebních pozemků, která kromě 

přijatých opatření obsahují i nabídku 
cílové prémie na vrácení části kupní 
ceny zaplacené za stavební pozemek, 
za účelem podpory včasného ukonče-
ní a zkolaudování provedené stavby. 

Že většina stavebníků stavbu domu 
odkládat nehodlá, to dokazuje stálý 
ruch na stavebním úřadě.

– K.F. –
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ČTVTLETNÍ UDÁLOSTI – NABÍDKY A INFORMACE

Veřejná služba  
v Hejnicích netáhne

V souvislosti s novinkou pro dlou-
hodobě nezaměstnané občany by se 
dalo říci, že právě pro hejnické ucha-

zeče o zaměstnání není 
f inanční motivace 
žádným velkým láka-
dlem. Z dvaceti před-
pokládaných zájemců 
a klientů Veřejné 
služby se totiž aktivně 

do tohoto projektu zapo-
juje jen zlomek, který byste doká-

zali spočítat na prstech jedné ruky, 
a to ještě po jejím neblahém setkání 
s kotoučem cirkulárky. Je vidět, že 
zde asi finanční motivace, která aktiv-
ním nezaměstnaným přinese zhruba 
tisíc korun navíc k dávkám, není nic 
proti třiceti hodinám práce, které si 
musejí pro město odpracovat. Raději 
pak spadnou o nějakou tu stovku 
níže, ale dále si mohou užívat svo-
bodný život. Každý ať si sáhne sám do 
svědomí co je pro něj lepší. Já bych 
ale byl velmi zvědavý, co by nastalo, 
když by tato neaktivní skupina byla 
úplně odříznuta od dávek, v případě, 
že se vyhýbala Veřejné službě. Vždyť 
v současné době už zadarmo není 
vůbec nic a šestina pracovního měsíce 
k zvládnutí není takový problém. Nebo 
snad ano?

Pozitivní zpráva  
– teplo zlevňuje

Jedna potěšu-
jící zpráva přichází 
v této době, kdy se 
ze všech koutů valí 
slovo krize. Kvůli 
klesající ceně plynu 
dochází k postup-
nému zlevňování 
ceny tepla v bytech, 
které jsou napo-
jeny na centrální 

plynové vytápění. Tento stav začal 
ihned v lednu a postupným poklesem 
se po sedmi měsících dostala cena za 
gigajoule tepla o 28 procent níž, než 
byla na přelomu roku. Neznamená 
to, že každý nájemce bytu tak oproti 
loňsku ušetří skoro třetinu nákladů 
na vytápění a teplou vodu. Ale vyúč-
tování za tento rok tak jistě bude pří-
jemnější než loni, kdy naopak cena 
tepla drasticky narostla a byla tak 
důvodem velkých nedoplatků většiny 
domácností.

Kaplička vedle baziliky 
dostává nový háv

Po loňské opravě čelní strany 
fasády naší baziliky se v současné 
době „obléká“ do nového, slušivěj-
šího hávu i přilehlá kaple. Celý areál 
tak z příjezdové strany bude laho-
dit pohledům občanů, návštěvníků 
i poutníků. Součástí akce je i rekon-
strukce zídky mezi parkem a nádvo-
řím, ta se zbavila vlhkého zdiva 
a padající omítky, za nové výplně 
a povrchy. Všechny změny přispí-
vají k jedinečnému pohledu na tuto 
dominantu Hejnic.

Parkoviště u kostela má 
novou značku

Na parkovišti u kostela objevila 
nová dopravní značka, která dvě místa 
vyhrazuje našim postiženým spoluob-
čanům. Je to reakce na požadavek, 
aby imobilní občané mohli zaparkovat 
na místě hned vedle baziliky a měli 
šanci na volné místo. Touto značkou 
začíná výměna dopravního značení 
po celém městě, kdy staré a nevyho-
vující značky vystřídají nové, které 
vyhovují předpisům po všech strán-
kách. Výměna bude probíhat v jednot-
livých etapách. Nejdříve přišly na řadu 
zákazy upravující tonáže na místních 
mostech a následovat bude označení 
vedlejších silnic, které se napojují na 
hlavní státní silnice. V současné době 
se po městě vyskytuje na 150 doprav-
ních značek, přičemž jedna nová 
značka přijde na 2500 korun.

Předlánecký obr padl

Vichřice na konci července t.r. 
napáchala v severní části Čech 
značné škody. Fatální následky měla 
bohužel i pro památný dub v Před-
láncích u Višňové na Frýdlantsku, 
jehož kmen podlehl náporu větru 
a zlomil se.

Tento dub, právem nazývaný 
Předlánecký obr (ač rostl na katas-

tru Poustky), vévodil svým impozant-
ním zjevem údolí Smědé. V době jeho 
vyhlášení za památný strom, v roce 
1998, činil obvod jeho kmene ve výšce 
1,3 m nad zemí úctyhodných 540 cm.

- J.D. -
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Zprávy z Klubu důchodců v Hejnicích
V jednom rozhlasovém pořadu „Písničky od srdce“ zaznělo, že člověk musí 
dělat tělu dobře, aby duše v něm chtěla zůstat. Toto rčení jsme měli na 
mysli, když jsme se zúčastnili předváděcí akce „Nádobí“. Pan Jiří Paďour 
doporučoval dva druhy pánví a jako bonus nabízel sadu nožů a příborů; 
také měl magnetickou plotýnku (vařič). Zboží bylo velice zajímavé, ale pro 
nás důchodce je obsah tohoto sortimentu poněkud velký.

V tisku byla informace o volbách 
Evropského parlamentu, které se ko-
naly ve dnech 5. - 6. 6. 2009 a my 
jsme se jich zúčastnili jednotlivě.

Celý „pršavý“ týden jsme sledovali 
jaké bude na víkend 13. června 2009 
počasí. Přizpůsobili jsme se progra-
mu výletu, a tak jsme z Hejnic odjíž-
děli až 8,45 hodin. Ráno bylo chladno, 
ale obloha už bez mráčku, jak jinak. 

První zastavení bylo v Hradča-
nech u Mimoně. Prohlédli jsme si 
soukromou MINI ZOO a pak jsme 
obsadili částečně zastřešená místa 
trampského kiosku u velkého rybní-
ka, abychom zkonzumovali objedna-
né klobásky. Navštívili jsme i otevře-
né INFOCENTRUM a někteří, až na 
druhém konci rybníka, připravený 
areál k nějaké oslavě (asi DEN DĚTÍ). 

Potom jsme odjeli do Doks. Men-
ší výletní lodí Hynek, která byla při-
pravene jenom pro nás, jsme „bráz-

dili“ hladinou jezera kolem Myšího 
ostrůvku, kolem chatiček a kempu 
a pozorovali koupající se lidi. Míjela 
nás různá šlapadla, loďky i výletní 
parník. Dozvěděli jsme se, že hloub-
ka Máchova jezera je 12 m.

Ve městě Benátky nad Jizerou se 
mohutně buduje. Celé náměstí i při-
lehlé ulice byly rozkopané, přesto 
jsme se autobusem dostali téměř až 
k zámku. Všichni měli možnost in-
dividuálně si prohlédnout muzeum 
hraček, které bylo umístěno na dvou 
místech v přízemí – a znovu si připo-
menout dobu, kdy jsme si, ještě jako 
malí chlapci a děvčátka, hrávali. 

A k večeru, když už jsme se vrace-
li domů, jsme mohli spokojeně zpívat: 

„Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, 
už jsme tu!“

Období konce června a začátek 
července se přihlásilo záplavami. 
Plavčík ze hry Rozmarné léto (pod-

le V. Vančury) by zajisté zopakoval, 
že „…způsob tohoto léta zdá se mi 
poněkud nešťastným…“. Co k tomu 
dodat? Musíme se pomalu připravo-
vat na změnu podnebí? – Oheň snad 
uhasíš, ale vodu nezastavíš.

Mnohem radostnější chvíle pro nás 
nastaly, když k nám „Přijela pouť“. 

V letních měsících červenec – sr-
pen už v Klubu důchodců nemíváme 
program a věnujeme se vnoučatům, 
návštěvám, dovoleným – prostě odpo-
činku a nabírání nových sil. 

A od září už na nás čeká v klubov-
ně nový program.

Za Klub důchodců Hejnice  
Alena Karrasová

Máchovo jezero – loď Hynek

 INFORMACE POLICIE 
 HEJNICKÉ STÍNY

 Začátkem měsíce května došlo 
k odcizení OA Škoda Fabia 

combi, zlaté metalízy, na parkovišti 
před panelovým domem v Hejnicích. 
Tímto jednáním se neznámý pacha-
tel dopustil trestného činu krádeže.

 V květnu došlo, po odstra-
nění visacího zámku, k vlou-

pání do stodoly u rekreační chalupy 
v obci Lázně Libverda, ze které odci-
zil neznámý pachatel motorovou 
sekačku. Následně po vyháčkování 
okna z přední části chalupy zde 
odcizil motorovou pilu, el. nůžky na 
živý plot a elektroniku.

 Začátkem měsíce června odci-
zil neznámý pachatel z uza-

mčené řadové garáže v Hejnicích 
motocykl KTM 660 SMC Supermoto 
4T-SC, čtyřkolku Kawasaki Vulcan 
700 a dále motocyklové příslušen-
ství. Tímto jednáním byla naplněna 
skutková podstata trestného činu 
krádeže a neoprávněného užívání 
cizí věci.

 V červnu došlo k odcizení note-
booku, fotoaparátu a mobil-

ního telefonu ze sklepní kóje v domě 
č. 5 v Hejnicích. Neznámý pachatel 
se vloupal a tyto věci odcizil bez 
jakéhokoliv násilí. Celková škoda 
v tomto případě činila 40000,- Kč.

 Koncem měsíce června se 
ve Ferdinandově vloupal 

neznámý pachatel, po poškození 
zámku řidiče nezjištěným předmě-
tem, do vozidla Škoda Fabia, a dále 
poškodil vylomením spínací skříňku 
vozidla a odcizil z něj řídící jednotku. 
Tímto jednáním se dopustil pacha-
tel pokusu neoprávněného užívání 
cizí věci, krádeže a poškozování cizí 
věci.

 Koncem července bylo ozná-
meno vloupání do rekreační 

chalupy v Bílém Potoce, kde pachatel 
z různých místností odcizil motoro-
vou pilu zn. Husquarna, horkovzduš-
nou pistoli, elektrickou příklepovou 
vrtačku Einhel a sadu vrtáků. Tímto 
jednáním byla způsobena celková 

škoda 10.590,- Kč. Následným šetře-
ním se podařilo ustanovit pachatele 
a sdělit mu podezření z trestného 
činu porušování domovní svobody 
a krádeže.

 V měsíci červenci byl v Hej-
nicích zjištěn 24letý pachatel 

trestného činu nedovolené výroby 
a držení omamných a psychotrop-
ních látek a jedů podle §187, za 
který pachateli hrozí trest odnětí 
svobody od dvou do deseti let. Obvi-
něný je podezřelý z výroby, držení 
a následné distribuce drog. Jde tak 
o třetí obdobný případ na území 
Hejnic za poslední rok.

V době od května do července 
bylo na OOP Hejnice řešeno celkem 
141 přestupků v dopravě. Na poku-
tách bylo uloženo celkem 21.800,- 
Kč. Ve třech případech bylo při 
kontrole zjištěno požití alkoholu 
před jízdou. Nejvyšší naměřená hod-
nota byla 1,65 g/kg. Čtyři řidiči řídili 
bez řidičského oprávnění. V červenci 
se konala Hejnická  pouť, která 
proběhla bez větších komplikací. 
V rámci této akce bylo řešeno 35 
přestupků v dopravě, na pokutách 
bylo vybráno 5.800,- Kč. Dále byly 
spáchány dva majetkové přestupky 
a jeden trestný čin výtržnictví.

npor. Lubomír Kaplan
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Již po 29. zazní v Hejnicích trampské a folkové 
písni ky. P ije  to i ty v pátek rozto it na country bále, 

v sobotu dopoledne si poslechnout mladé skupiny, nebo posed t v kin   
u komponovaného Potlachu a odpoledne si v kempu trampské a folkové 
kapely. P i dešti se program p esouvá do kina.    www.jizerskanota.cz 
Po ádatelé: Jizerské aktivity, Liberec, M sto Hejnice a Avalon Praha      
 

PÁTEK 25. 9. 
* 20 hod. – Country bál (hostinec Cimpl, Ferdinandov) 

Bluegrassová hudba, tanec, p edtan ení, sout že, trampská tombola 

SOBOTA 26. 9.
* 10 hod. – D tská nota (p ed Perunem) 
    Sout ž mladých skupin a duet do 18 let. Duo D Jablonec n. N.,  
    Kabája Liberec, V ndy Litomyšl a další 

* 10 hod. – Na divokém západ (p ed kostelem) 
Sout že a hry pro d ti a mladé... Po ádá: Mate ídouška Hejnice 

* 11 hod. – Potlach v kin
Po ad o rumunských, slovenských a ukrajinských Karpatech,  
setkání se spisovatelem Miloslavem Nevrlým a dalšími hosty  
Uvádí: Michael Antony – Tony, Milan Plch – Belmondo 

* 14 hod. – JIZERSKÁ NOTA 2009 (Autokemp)  
Bezefšeho, Epy de Mye, Hluboké nedorozum ní, Lístek,  
P elet MS, Sekvoj a další 
Host: JITKA VRBOVÁ a KNEZAPLACENÍ 
Uvádí: Jan Dobiáš, zvuk Pája Jindrák

* 21 hod. – Slavnostní ohe  (Autokemp) 

O poslední zá ijové sobot , AHOJ v Hejnicích na Not !O poslední zá ijové sobot , AHOJ v Hejnicích na Not !O poslední zá ijové sobot , AHOJ v Hejnicích na Not !O poslední zá ijové sobot , AHOJ v Hejnicích na Not ! 

Tip na víkend – ZA KRÁSNÝMI VÝHLEDY ZE SMRKU
Pevně věřím, že si užijeme krásné babí léto provázející nástup podzimu do Jizerských hor a to bude ta nejlepší 
doba k návštěvě Smrku, nejvyšší hory našich Jizerek. Nebudeme-li nikam spěchat, strávíme na okružní túře celý 
den, zdoláme vrchol ve výši 1124 m n.m. a převýšení více než 700, naše nohy při tom vstřebají přibližně 20 km.

Místo startu, střed Hejnic s kos-
telem, odkud nás povede do Libverdy 
červená značka. Na vrcholu kopce od-
bočíme vpravo, obcházíme Libverdu 
a stále se držíme červené, která nás 
vede do stále většího kopce kolem 
opuštěné chaty Jizerky a dále lesem 
k chatě Hubertce. Tady je možnost 
prvního a také posledního občerstve-
ní, pro dalších několik hodin je tře-
ba mít občerstvení z vlastních zásob. 
Vydechneme, neopouštíme červenou 
a stoupáme úvozem a později asfal-
tovou silničkou k rozcestí na Tišině. 
Opouštíme asfalt a pokrčujeme stále 
vzhůru po lesní cestě stále červeně 
značené, která se stáčí vlevo, aby po 

vrstevnici kopírovala úbočí hory až 
k rozcestí pod Smrkem na Nebeském 
žebříku. Zbývá pár stovek metrů po 
modré a jsme na vrcholu. Že tomu tak 
opravdu je dokazuje pomalu se vyno-
řující stavba vrcholové rozhledny. Ten 
pohled je přímo dopingem, pomáhá 
jak magnet. Vystoupáme na ocelovou 
konstrukci a už nás čeká jen nádher-
ný výhled na jizerské vrcholy, hřebeny 
Krkonoš a Lužických hor i na polskou 
nížinu s oblaky páry nad chladícími 
věžemi elektráren. Sestupovat bude-
me po modré Nebeským žebříkem až 
na asfaltovou silnici. Tady odbočíme 
vlevo a pokračujeme až na Písčiny 
a odtud stále po modré vpravo až na 

Rozhledna na Smrku

Paličník vyhlídka

rozcestí nad Paličníkem. Vyměníme 
modrou za žlutou, odbočíme vpravo 
a lesní pěšinou jsme za chvilku pod 
vyhlídkovou skálou Paličníku. Tady 
na vyhlídce pod mohutným křížem 
si vychutnáme pohled na panoráma 
protilehlých vrcholů i do hlubokého 
údolí Smědé, na Bílý Potok a Hejni-
ce. Sestupujeme, vracíme se na žlu-
tou, která nás vede do údolí Hájeného 
potoka a podle jeho toku příjemnou 
cestou k Bártlovce. Jen málokdo tu 
příjemnou hospůdku přejde bez za-
stavení a po něm už zbývá jen projít 
Bílým Potokem, Zátiším a podél řeky 
se vrátit ke kostelu. 

Tak co myslíte, zkusíte to? Je to 
trochu namáhavé, ale věřte, že ta ná-
maha za to určitě stojí.

- K. F. -
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Narodily se děti:
Václav Hille• 
Matěj Kozlovký• 
Miloš Veselý• 
Jiří Formánek• 
Valérie Frolíková• 
Leona Gamperová• 
Tea Melounová• 
Viktor Vojtek • 
Ondřej Janda• 
Štěpán Cifra• 

Markéta Brojírová• 

Přistěhovali se občané:
Alena Krausová• 
Eliška Vimrová• 
Alžběta Hniková• 
Jana Petrášková• 
Jitka Pospíšilová• 
Martin Andrš• 
Soňa Heyda se synem • 
a dcerou
Josef Řehořek• 
Dana Vecková• 

Odstěhovali se občané:
rodina Vokurkova• 
Lukáš Říha• 
Zdeňka Muchová• 
Kateřina Hanzlová se • 
synem
Jan Zahořík• 
manželé Javůrkovi• 
Faris Ali• 

Rozloučili jsme se 
se zesnulými občany:

Zdenka Kaplanová • 
Milan Čapek• 

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

NAŠÍ MAMINCE 
K NAROZENINÁM
Dnes je ten správný den,toto přáníčko ti dát.

Vždyť právě dnes slavíš 50.
K tvým narozeninám chceme Ti přát:

vše nejlepší,co Ti život může dát.

Ať v Tvém životě potká Tě jen to nejkrásnější,
ať najdeš lásku svému srdci nejmilejší.
Miluj jen toho,kdo v životě tě obšťastní,

neboť bez radosti a smíchu byli byste nešťastní.

Ať lásku,zdraví i moudrost vždy máš
a plnými doušky si jich užíváš.

Jdi stále za svým vysněným snem,
se vším a s každým se ctí se per.

A peníze? Ty jsou možná potřeba,
ke štěstí je jich však netřeba.

Přátele pečlivě vybírej,vždy si je i srdcem vybírej
a na slabosti jejich,na ty se nedívej.

Sama však poznáš,že přátelé,co Tě opravdu rádi mají,
Tě v problémech a smutku nikdy nenechají.

Proto Ti chceme říct:
Když se Ti život nejsmutnější bude zdát,
když moře slz Tě každý úsměv bude stát,

když nikdo nepochopí,co je bolest v srdci mít,
potom Ti můžeme jenom říct,

že ze srdce Tě má každý z nás rád
a vždy za Tebou bude stát.

Alča, Jirka a Matoušek
Janča, Tomáš, Matyášek a babička

Potleskem vestoje odměnilo publikum vystoupení Cimbálové muziky 
Dušana Kotlára z Liberce v rámci hejnické pouti. A byl to potlesk 

dlouhý, právem zasloužený a trval od prvních tónů závěrečného Offen-
bachova Kankánu. Ale i v průběhu vystoupení se obecenstvo několikrát 
neubránilo a aplaudovalo vysoce kultivovanému projevu, uším lahodně 
znějícím lidovým písním, které vhodně střídaly výpady z jiných hudeb-
ních žánrů, profesionálnímu podání. Snad každý zde slyšel tu svoji nej-
oblíbenější, někoho rozparádila A já taká dzivočka, jiného Išiel Macek do 
Malacek. Smetanovu Vltavu však nečekal nikdo, při Dvořákovu Largu 
z Novosvětské symfonie se leckdo zastavil. Atmosféru dokreslil kom-
plex církevních budov, slunné počasí, množství stánků s občerstvením 
a atrakcemi. Děkujeme tímto všem pořadatelům a dělíme se o zážitek.

Jan a Marie Andrsovi

REAKCE DIVÁKŮ 
Cimbálová muzika Dušana Kotlára 

rozdává radost a zážitek
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Co nového v knihovně
Milí čtenáři. Vím, že se budu opakovat, ale znova upozorňuji na to, že normální výpůjční lhůta knih je 1 měsíc. 
Začínám se totiž děsit přechodu na automatizované půjčování. Mám dojem, že nebudu stíhat vyplňovat 
stvrzenky za upomínky. Také mám obavu o narušení rozpočtu města – poštovné je 10 Kč, a kdybych měla 
posílat 1. upomínku po měsíci, byla by to překvapivá suma.

Jen pro srovnání uvedu, co by zaplatil čtenář v KVK 
Liberec, kdyby vracel po třech měsících 5 knih. Suma by 
se vyšplhala na 220 Kč. Za třetí upomínku se platí 20 Kč, 
ale zpozdné za 1 dokument a 1 provozní den překročení 
řádné výpůjční lhůty je 1 Kč za knihu (jiný dokument).

V červnu jsem ukončila s 3. B čtení kapitolou Cirkus 
z Nových Mikulášových patálií. Uvědomuji si, že tato 

povídka je humorná 
hlavně pro pedago-
gické pracovníky, ale 
děti si na téma cir-
kusu udělaly krásné 
obrázky a miniknihy 
si samy svázaly. Aby 
to mělo také nějaký 
propagační význam, 
knihy jsem jim nedala, 
ale chtěla jsem, aby si 
je přišly vyzvednout 
spolu s rodiči. Nevím, 

kolik dětí bylo schopných sdělit tuto jednoduchou infor-
maci rodičům, ale knihy si vyzvedly zatím jenom tři. Tak 
přemýšlím, jestli jsou rodiče tak zaneprázdnění, nebo 
mají do knihovny tak daleko (většina bydlí na sídlišti).

Anketa Kniha mého 
srdce se blíží do finále 
a tak bych chtěla požádat 
čtenáře, kteří tak ještě 
neudělali a mají zájem 
dát hlas jedné z níže uve-

dených knih, aby tak učinili, a to buď hlasováním na webu  
www.knihasrdce.cz, anebo SMS ve tvaru KMS mezera 
číslo knihy (např. KMS 1) na číslo 906 06 09, a také 
osobně v knihovně. Hlasovat můžete do 30. září. Jen pro 
zajímavost, tady v knihovně v posledním kole zatím vítězí 
Harry Potter těsně před Babičkou a Saturninem.

Eva Prokešová

TOP 12
1. Alchymista Paulo Coelho

2. Babička Božena Němcová

3. Co život dal a vzal Betty MacDonald

4. Děti z Bullerbynu Astrid Lindgren

5. Egypťan Sinuhet Mika Waltari

6. Harry Potter J.K.Rowling

7. Malý princ Antoine de Saint-Exupéry

8. Osudy dobrého vojáka 
Švejka za světové války

Jaroslav Hašek

9. Pán prstenů J.R.R.Tolkien

10. Rychlé šípy Jaroslav Foglar

11. Saturnin Zdeněk Jirotka

12. Stmívání Stephenie Meyr

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškového materiálu

Dominant  žíhaný, kropenatý, černý, hnědý a modrý.
Stáří slepiček: 16 – 19 týdnů - těsně před snáškou 

Cena -128 – 148 Kč/ks, dle stáří

Prodeje se uskuteční:    Hejnice – u Jednoty 
V neděli 20. září – v 15.00 hod
Případné bližší informace na tel.: 728605840, 415740719, 728165166



Hejnický zpravodaj / 10

O starých hejnických hospodách  
a jejich zapomenutých názvech

V dnešním výletu do historie Hejnic jsem zvolil téma hodné perných letních dní. Po prohlédnutí seznamů 
živností, oživení vzpomínek na vyprávění pamětníků, nahlédnutí do dějin od pana Benesche a hledání inzerátů 
ve starých svázaných ročnících Frýdlantského týdeníku, starých někdy i 120 let, mohu říci, jisté je to, že v roce 
1730 byla v Hejnicích jen jedna hospoda. To bylo zlé, stálo zde tehdy již 60 domů a obec byla poutním místem. 
Na začátku minulého stoletíto již bylo všechno jinak. Své služby nabízelo někdy až 25 hospod, některé z nich 
poskytovaly i hotelové služby. O jejich zapomenutých názvech si dnes budeme povídat.

Začneme nešťastným „Perunem“. 
Původní jeho název byl „Klášterní 
dvůr“, „Císařský dvůr“, ale i „U císa-
ře rakouského“, po válce pak „Hotel 
Praha“. Vždy ale s krásným zrcadlo-
vým sálem lemovaným balkóny. Prá-
vě zde se začaly v roce 1921 promítat 
první filmy. Před ním na rohu dneš-
ního parčíku stál hotel „U města Víd-
ně“, po válce znám jako „Skuteč“, pak 

„Ořešník“, ten v padesátých letech vy-
hořel. Směrem na Bílý Potok byla hos-
poda „U dubu“, je to dnes dům čp. 4 
vedle hasičské zbrojnice. Za bývalým 
závodem Helana (Vlnap) v čp. 278 
byla restaurace u“U bílého koně“, ješ-
tě dnes najdete nad vchodem plecho-
vý půllitr, symbol hospody. Dnešní 
tzv. „Dělňák“ se tehdy jmenoval pod-
le názvu nejvyšší hory našeho pohoří 

„U Smrku“, ještě dříve byl znám jako 
„Mechový výčep“. V domě, kde bydlí 
pan Jirátko, byla hospoda „Skalní 
sklípek“. Naproti podniku Knorr-
Bremse pak pohostinství s prostým 
názvem „Zotavovna“. Po postavení 
železniční tratě již ale označovaná 
jako „Nádražní restaurace“.Jelikož 
jsme dospěli na hranice obce, vraťme 
se do jejího středu. V domě čp. 288 
v Jizerské ulici byla hospoda „U měs-
ta Zhořelce“. Hosté se zde museli 
chovat velmi slušně, neboť v domě, 
kde je dnes papírnictví a hračkárna, 
sídlili tehdy c.k. žandáři. Velký hotel 
byl také v domě, kde je dnes internát 
lesnické školy. Jmenoval se „U zlaté-
ho anděla“, po válce pak „Partyzán“ 
a později „Jizera“. Na silnici k Libver-
dě byla ještě hospoda „U zlaté hvězdy“, 
dnes je to obytný dům. V domě pana 
Šulce, kde je dnes řeznictví a bufet, 
byla restaurace „U koruny“, majitel 
se chlubil řeznictvím a uzenářstvím 
v domě. Hospoda „U města Frýdlant“ 
byla v hrázděné budově, kterou jsme 
dlouhé roky nazývali „Noclehárna“, 
po válce krátce známá jako „U města 
Kladna“. Cestu od křižovatky ke ko-
stelu lemovaly další hospody. „U čer-
ného orla“ se nazývala dnešní cuk-
rárna. V nově opraveném domě, kdysi 
u Jedounkových, byla hospoda „U ze-
leného stromu“, ta byla s pekárnou. 
Zde je na místě poznamenat, že tady 
našly vždy přístřeší české menšinové 
spolky. V domě, kde má železářství 

pan Bartoš, byla hospoda „U tří lip“. 
Naproti dnešní kavárně, která tehdy 
ještě nestála, byla hospoda „Německý 
dvůr“, po válce jsme zde říkali „U fr-
ňáka“, podle velkého nosu pana hos-
podského. Směrem k Ferdinandovu 
byla restaurace „U slunce“, byla kou-
sek od „Konga“ směrem na Raspena-
vu, byl zde velký sál, jeviště a ještě 
po válce se zde odehrávaly školní 
besídky. Objekt pak chátral a byl 
zbourán. K restauraci později patři-
la i tzv. „Horská chata“ na vrch nad 
restaurací, dnes tu říkáme „Na chat-
kách“. Byla tady jen dřevěná bouda 
a několik stolů venku, ještě dnes zde 
naleznete zbytky sklípku na nápoje. 
Odtud byl také nejkrásnější pohled 
na kostel, hory a závěr našeho údolí.

Tam, kde je dnes obratiště auto-
busů na kopci před Ferdinandovem, 
stály dvě hospody. Ta vlevo, v čp. 410, 
se jmenovala „U vodopádu Štolpich“ 
a ta naproti, v čp. 73, „Luční záme-
ček“. V domě čp. 291, který vlastní 
pan Patříček, byla restaurace „U pyt-
láka“, měli zde prý nezapomenutelný 
orchestrion, kde do taktu tloukla fi-
gurína černocha. Dnešní rekonstruo-
vaná „Lesní restaurace“ nad bývalým 
závodem Elitron, se tehdy nazývala 

„Lesní zámeček“. Na místě hospody, 
které zůstal název „U Cimpla“, byla 
restaurace „Lesní zátiší“. Kam se asi 
poděl velký mechanický betlém vypl-
ňující celou jednu místnost v podkro-
ví? Ještě dlouho po válce byl v provo-
zu. Další hospoda byla v domě, kde 
je dnes školka, měla název „Ořešník“. 
Následovala velká hospoda v domě 
při cestě pod školkou. A to nebylo 
vše, čepovalo se i v domě vlevo před 
vchodem na kamenný most, svého 
času i v budově lékárny a v domě pod 
křižovatkou, kde se dnes prodává 
obuv. Vinárny pak byly v domech čp. 
11 a 119.

Zde všude byly a tak se jmenova-
ly hejnické hospody zhruba před 110 
lety. Ty, které vznikly později, v mém 
vyprávění nejsou. Snažil jsem se co 
nejpečlivěji názvy z němčiny přeložit, 
někdy jsem název musel i zjednodu-
šit. Tak, jako se po válce názvy ně-
kterých hospod několikrát změnily, 
došlo k velkým změnám po vyhlášení 
samostatnosti Československé re-

publiky  v roce 1918. Mnozí majitelé 
nepřipojili k německému názvu ga-
sthaus český název hostinec a český 
překlad názvu, ale volili název mezi-
národní, např. „Hotel Worf“, dle jmé-
na majitele. Nejdéle přetrvával starý 
dobrý název „Vinný hrozen“, ale i ten 
musel nakonec ustoupit názvu „Kon-
go“. Snad pod hlavičkou názvu této 
tropické země chutná pivo lépe.

Sám ještě pamatuji, jak pivo z pi-
vovaru ve Frýdlantu rozváželi mo-
hutní pivovarští koně. Vypravuje se, 
že kočí byl od povinných ochutnávek 
v každé hospodě již v Hejnicích una-
ven tak, že koně objížděli zbylé hos-
pody v Bílém Potoce sami.

Končí vyprávění o starých ná-
zvech hejnických hospod, připijme 
si na jejich slávu a památku alespoň 
symbolicky černým frýdlantským pi-
vem, bývalo velmi dobré. A komu čer-
né pivo nechutná, může zvolit tehdy 
v inzerátech velmi nabízenou „Hej-
nickou klášterní hořkou“.

M. Jech

„PERUN“ kdysi chlouba,  
dnes ostuda města

Hotel „U ZLATÉHO ANDĚLA“  
zůstal jako internát
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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

O hejnických kronikářích a kronikách
Ve středu 1. července 2009 byl na hejnickém hřbitově odhalen nový náhrobní kámen na obnoveném 
hrobě významného rodáka, někdejšího kronikáře a čestného občana Hejnic, pana Josefa Bennesche.

O obnovu již zapomenutého hro-
bového místa včetně nového pomníku 
z liberecké žuly, které vysvětil hejnic-
ký kněz pater Raban, se zasloužila 
Monika Hanika – Heimatbetreuerin 
von Haindorf ze Spolkové republiky 
Německo, pan Miroslav Jech a město 
Hejnice. Odhalení se zúčastnil staros-
ta města pan Jiří Horák, všichni or-
ganizátoři akce, reportéři Libereckého 
deníku a někteří bývalí i stávající ob-
čané Hejnic. Na žulový náhrobek, o je-
hož výrobu a usazení se zasloužil, po-
ložil pan Miroslav Jech kameny ze tří 
místních říček, které kronikář miloval 
a které mu byly inspirací v tvorbě.

Josef Bennesch žil v letech 1873 
až 1940 a svůj život zasvětil dějinám 
Hejnic a přilehlých obcí. Byl spolu-
pracovníkem mnoha významných 
vlastivědců a historiků zdejšího regi-
onu. Napsal zajímavé a poutavé po-
vídky a básně o krajině a obyvatelích 
milovaných Hejnic a Jizerských hor, 
většinou ve svérázném hejnickém ně-
meckém nářečí. Sepsal také množství 
místních pověstí a zkazek, z nichž 
mnohé mají historické jádro. Publiko-
val rovněž svou práci o dějinách domů 
v Hejnicích a Raspenavě. Nejvíce se 
však proslavil svou nejvýznamnější 
prací, Ortsgeschichte von Haindorf 
– Dějiny obce Hejnice, čily Kronika 

Hejnic, která byla první a poslední ně-
mecky psanou souhrnnou a ucelenou 
prací, popisující dějiny Hejnic od jejich 
vniku až do roku 1923. Po druhé svě-
tové válce bylo dílo Josefa Bennesche 
téměř zapomenuto a mnohé jeho prá-
ce nebyly dodnes objeveny. 

O kronice následujících let až do 
roku 1945 se ví jen to, že existovala 
a údajně byla  po osvobození v době 
odsunu německého obyvatelstva 
a osídlování Hejnic českými občany 
zničena, stejně jako mnoho dalších, 
někdy i vzácných německy psaných 
knih. Skončily většinou ve skladu pa-
pírny ve Ferdinandově. 

Prvním česky píšícím kronikářem 
se na podzim roku 1945 stal řídí-
cí učitel hejnické národní školy, pan 
František Doležal. Zaznamenal již 
chronologicky dění v Hejnicích v le-
tech 1945 až 1948, kdy odešel z Hej-
nic na zasloužený odpočinek do svého 
rodného města na Českomoravské vy-
sočině. Psaním kroniky byl národním 
výborem pověřen učitel měšťanské 
školy pan Jaromír Sládek, který za-
psal pouze události roku 1949 a dále 
již s psaním nepokračoval. V roce 
1958, kdy se začaly připravovat osla-
vy 750. výročí vzniku Hejnic, byl po-
věřen představiteli města vedením 
kroniky pan PhMr. Josef Janouch. 
Protože Hejnice neměly do roku 1945 
žádnou česky psanou kroniku, byl 
zastupiteli obce požádán pan Josef 
Koubek o její zpracování. Pan Koubek 
se narodil roku 1911 v české rodině 
a žil v Hejnicích od roku 1912 do roku 
1938. Od roku 1934 pracoval jako re-
daktor Severočeského deníku v Liber-
ci. V zářijových dnech okupace v roce 
1938 musel uprchnout do Prahy, kde 
žil a pracoval jako redaktor zeměděl-
ského tisku. V letech 1958 – 60 sepsal 
souhrnnou historickou reportáž od 
počátku vzniku Hejnic až do 1945, 
neboť pro skutečné kronikářské líče-
ní, jak sám uvádí, nebyly k dispozici 
chronologicky za sebou jdoucí zprá-
vy. K tomu ve spolupráci s panem 
Janouchem přičlenil druhou část, již 
kroniky doby 1945 – 1960. A právě 
při zpracování historické části použil 
pan Koubek, mimo množství jiné li-
teratury, z velké části vlastní překlad 
Benneschovy kroniky. Kroniku tvoří 
strojem psané listy, svázané do knihy. 
Uložena je na obecním úřadě.

Pan Janouch zpracoval kroniku 
zpětně od roku 1950 až od roku 1960. 
Dalším kronikářem se s pověřením  
NV stal pan Mojmír Mlejnek a vedl ji 
až do roku 1983, přičemž i on dopiso-

val léta 1961 – 69. Od roku 1984 až do 
roku 1993 byla kronikářkou knihov-
nice paní Jana Heinzlová a po ní od 
roku 1994 do roku 2000 pan Jaromír 
Kusý. Po jeho smrti následovala hlu-
chá léta 2001 – 2004, která následně 
doplnila v lednu 2005 radou města 
jmenovaná  paní Vlasta Vaníčková. Po 
jejím odstoupení v dubnu téhož roku 
byla do funkce kronikářky ustavena 
paní Kristina Sokolová.

Na městském úřadě je v současné 
době uloženo celkem pět kronik s pří-
lohami: první je historická  do roku 
1960, druhá popisující léta 1961 – 74, 
třetí tvoří události let 1975 – 1983, 
čtvrtá uvádí dění let 1984 – 1999 
a pátá je stávající od roku 2000, na 
které se pracuje. Všechny kroniky 
jsou občanům přístupny k nahlédnu-
tí po dohodě s tajemníkem městského 
úřadu panem Finkousem v prostorách 
úřadu. Německy psaná Benneschova 
kronika je u pana starosty uložena 
v elektronické podobě. Ke koupi je 
v současné době v antikvariátu v Li-
berci za přibližně 2500 Kč.

Kristina Sokolová, kronikářka
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Hejnice ožily poutí
Tak snad už si lidé zvyknou. Touto větou jsem se snažil uchlácholit vlastní svědomí, když 
nám někdo vyčítá, že jsme místní obrali o květnovou pouť a nechali jen tu tradičnější 
červencovou. Je jasné, že po ponurých zimních měsících byla počátkem května tato akce 
vítaným zpestřením místního života, ale přiznejme si, že město v současné době nemá síly 
ani finance na to, aby pořádalo v roce dvě tak velké akce.

Letošní rok nás čekalo další 
kontroverzní rozhodnutí. Pře-
sunout kolotoče k základní 

škole nebo nepřesunout? Nakonec 
jsme je přesunuli. I přes nastalé pro-
blémy, kdy přes ujišťování ze strany 
ČEZu, že se vše v klidu stihne, 
dělala se elektropřípojka až den 
po příjezdu kolotočů. I přes obavy, 
jak se naši „kočovní“ lunaparkisté 
dokáží poskládat na menší místo. 
Nakonec se vše podařilo, sice bylo 
v tomto sektoru trochu těsno, ale 
takhle si to oni sami rozhodli a za 
vše včetně bezpečnosti zodpovídali. 
Můžu slíbit, že jsme se v některých 
věcech poučili a pro příští ročníky 
dojde k nějakým změnám jako je 
větší prostor, zajištění bezpečnosti 
a dopravy na křižovatce.

Základní myšlenkou přemístění 
bylo na place před Perunem umož-
nění vzniku kulturní scény, která 
bude hlavním centrem celé akce. 
Rovněž došlo k posunutí dunících 
hudebních aparatur kolotočů od 
baziliky a přilehlého parčíku, kde 
tak opět mohlo vzniknout příjemné 
zákoutí řemeslného jarmarku, který 
má svou neopakovatelnou atmo-
sféru, která je poznat jakmile pře-
kročíte komunikaci na Ferdinandov. 
Všude klid, pohoda, zajímavé zboží, 
kvalitní sortiment. Něco jiného proti 
komerční zóně, která vede na druhou 
stranu, kde vám prodejci nutí své 
zboží. Tu vám do cesty postaví stojan, 
tu proplouváte mrakem bublin 
z uřvaného autobublifuku a nebo 
utíkáte před opravdu originální 
škrabkou na brambory, kterou 
si nutně musíte sami vyzkoušet. 
Ale i taková je a bude Hejnická 
pouť. V tomto koutu Frýdlant-
ska ještě pořád vítězí finanční 
stránka věci, to znamená, že si 
lidé za kvalitu vesměs připlácet 
nechtějí a řemeslníky berou jako 
atrakci, na kterou se hezky dívá, 
ale nakupuje se u levnějších 
překupníků či asijských domo-
rodců. Naprosto tuto situaci 
chápu, současná nezaměstna-
nost je zde vysoká a průměrné 

příjmy naopak nízké, což je důvod, 
že zde nikdy nemůžeme vytvořit jen 
řemeslný trh, který by konkuroval 
vyhlášeným jarmarkům.

Stejně tak se po uzavření regis-
trace prodejců konečné číslo pohy-
bovalo kolem dvou stovek stánků, 
které vám byly připraveny nabízet 
své služby. Myslím si, že si vybrat 
mohl každý i když někteří prodejci, 
kteří mají opravdu zajímavý sorti-
ment nakonec i přes zaplacenou 
zálohu nedorazili.

K široké diskuzi je propojení 
tradiční poutě, která tu byla dříve, 
s kulturním programem, který 
se nabízí poslední dva roky. Zku-
sili jsme umožnit setkání lidí na 
jednom místě, kde se najde něco 
dobrého k jídlu a pití, je si kam sed-
nout, popovídat si, odpočinout una-
venému tělu a hlavně si užít nějaké 
to vystoupení. Hudba a zábava je 
dokonalé spojení, proto se celý pro-
gram nesl hlavně v rámci hudebních 
čísel. Můžu vám říci, že vybírání 
hudebníků je záležitost velmi zdlou-
havá. Jedna věc je výběr interpreta, 
další jeho volný termín a poslední 
věcí je finanční stránka vystoupení. 
I tak se nám ale myslím podařilo 
přivést na mimo kraj neznámou 
akci docela slušná jména. Hlavní 
hvězda v podobě Lenky Filipové 
dokázala přitáhnout velmi růz-
norodé publikum, které bylo jistě 
potěšeno jejími kytarovými tóny. 
Medvěd 009 zase rozjel zábavu 
mezi přítomnými na rychlejší notu, 

škoda jen, že museli vystupovat tak 
brzy. V neděli zase Děda Mládek IB 
svými upravenými hity alespoň tro-
šičku rozhýbal trošku toporné pub-
likum, které jakoby od posledního 
vystoupení Pavla Bobka, Hložka 
a Kotvalda nebo Michala Tučného 
na sále v Perunu, nějak pozapo-
mnělo, že se při takovémto kon-
certu dá i tancovat. 

Výjimkou byla večerní produkce 
kapely S. P. Band, která bavila 
návštěvníky tak kvalitně, že se 
ani po dvou hodinách od ukončení 
sobotního programu nechtěli rozejít 
domů. Nebudu tu uvádět další jména, 
která byla na programu, všichni si 
zaslouží velký potlesk a poděkování, 
že sem dorazili a pomohli tak navo-
dit tu nádhernou letní atmosféru. 
Je úžasné, když vám potom ony 
„hvězdy“, které před tím mohl člověk 
vidět jen v televizi, pochválí krásné 
prostředí v podhůří Ořešníku, doko-
nalou atmosféru a pohodový den. Je 
pravda, že při počátku letošního 
léta, které bylo vyplněno hlavně 
přívalovými dešti a záplavami, bylo 
počasí, které jsme měli, vlastně 
malým zázrakem. Ani nedělní ranní 
průtrž mračen, která jak na objed-
nání v šest hodin přestala, nezka-
zila celkový dojem, vždyť i plavecký 
bazén před pódiem dokázal do 
hlavní nedělní hvězdy zmizet. 

Myslím si, že to byl takový poho-
dový víkend, který byl naplněn 
příjemným programem v podobě 
naší poutě. Cílená propagace doká-

zala přilákat do města obrovské 
množství návštěvníků. Vždyť 
podle odhadu lidí, kteří se na fes-
tivalech a podobných akcí pohy-
bují jako pořadatelé skoro denně, 
tu bylo v neděli při vystoupení 
Dědy Mládka kolem deseti tisíc 
lidí. Sobota byla podobná, ač 
navíc zde bylo na čtyřicet jiho-
afrických občanů, kteří se krá-
lovsky bavili. A to byl ten záměr, 
ukázat Hejnice, pozvat sem 
další lidi, navodit pocit, že zase 
za rok se musím do tohoto zají-
mavého koutu Frýdlantska podí-

Vystoupení Lenky Filipové
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Nejlepší v nejlepších letech Mladý mechanik

vat opět. Vždyť i menší problémy 
v podobě rozbitého parního vlaku 
byly odstraněny, se zpožděním, 
ale jezdil. Bylo zajímavé, když nás 
zastavovali lidé s tím, že se jim zde 
velmi líbí a že děkují za možnost se 
tady pobavit. Spousta návštěvníků 
zde potkala své staré známé, které 
dlouho neviděli. 

A co nás může čekat v příštím 
roce? Pokusíme se podle možností 
opět uspořádat takovýto způsob 
městských slavností. Chtěli bychom 
zajistit opět nějakou tu hudební 
celebritu, která by zpestřila pro-
gram. Nemusíte se bát, že sobotní 
i nedělní produkce skončí tak brzy 
a areál se bude vyklízet. Vlastní 
kapitolou je parkování návštěvníků. 
A vše by se mělo ubírat k roku 2011, 
kdy tu bude velká sláva spojená 
s výročím 800 let Hejnic.

Závěrem mi dovolte poděko-
vat širokému týmu, který se na 
letošní pouti podílel. Děkuji hlavně 
pořadatelům, že se mnou vydrželi 
a zvládli ty dvacetihodinové směny 
a pomohli tak k zdárné organizaci 
akce. Vypůjčím si zde větu od Honzy 
Trnky, který udělal úžasné pre-
zentační video poutě. Děkuji také 

hlavně letošním sponzorům a part-
nerům akce, bez jejichž pomoci 
by nemohla tato akce proběhnout 
v takové síle a kráse. Děkuji také 
zastupitelům města, že se rozhodli 
finančně podpořit tuto akci a tím 
zajistit určitou jistotu, bez které by 
bylo šílenství pouť pořádat. Každý 
z vás si může položit otázku – Stojí 

to nasazení, práce a finance za ony 
dva letní dny v životě Hejnic?

Já říkám, že zcela jistě. Nechám 
na vás, ke kterému táboru se 
v hodnocení přikloníte. Ofici-
ální video a fotografie najdete 
na webových stránkách města –  
www.mestohejnice.cz

-DEM-

SMĚDAVA CUP 2009 – 10. ROČNÍK
V sobotu 13. června proběhl za krásného počasí 
jubilejní 10. ročník cyklistické časovky do vrchu, 
SMĚDAVA cup 2009. Odstartovalo celkem 82 
účastníků v mužských a ženské kategorii z Česka, 
Polska a Německa v široké škále výkonnosti. Čas 
vítěze na 8,8 km dlouhé trati s převýšením  452 
m byl 22:15 minut, čas posledního dosáhl 54:12 
minut. Přestože výkonnost velké části účastníků 
každoročně stoupá, prvních 34 závodníků zajelo 
čas pod 25 minut a své časy pravidelně vylepšují 
především ženy, traťový rekord 20:42 minut z roku 
2004 znovu odolal a nebyl překonán. S podporou 
sponzorů, za přispění kvalitní organizace a zkušené 
pořadatelské služby proběhl jubilejní ročník časovky 
úspěšně.

- K.F. -

Výsledky nejlepších v jednotlivých kategoriích:

Pohled z věže

Junioři Muži 19 – 39 let Muži 40 – 49 let Muži nad 50 let Ženy

1. Wasylów Szymon
(22:15)

1. Skrzypczynski Andrzej
(21:20)

1. Stránský Jiří
(21:57)

1. Grygonis Ryszard 
(22:57)

1. Dubnová Jana
(26:43)

2. Šlégl Jiří 
(26:48)

2. Živný Miroslav
(21:25)

2. Šlégl Martin  
(22:47)

2. Havrda Rudolf 
(23:01)

2. Kocumová Zuzka
(27:09)

3. Rodziewicz Rafal
(27:06)

3. Valeš Jan
(21:41)

3. Tuž Jaroslav
(22:51)

3. Voňka Jiří
(23:29)

3. Matějová Kateřina
(30:25)
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Jeden rok s HO (aneb ze života horolezeckého oddílu)

Leden: Hned v prvních dnech po 
Silvestru se začnou trousit po jizer-
ských skalkách skupinky lezců, 
aby získali první zápis do vrcholové 
knihy v novém roce, tzv. Hore zdar! 
Nejde o obtížnost vylezené cesty, ale 
o to být první. Když je zima suchá, 
jako v minulých letech, jde to vcelku 
snadno. Pokud ale na skalách leží 
půlmetrová sněhová peřina, bývá 
to leckdy celodenní boj s předem 
nejasným výsledkem.

Další lednovou specialitou jsou 
jizerské ledopády. Lokality ve Štol-
pichu a v oldřichovském lomu 
vyhledávají lezci z širokého okolí, 
i Pražáci sem jezdí zatnout své 
nádobíčko do vodního ledu. Odmě-
nou pak může být pečené kolínko 
v hospůdce u Kozy v oldřichovském 
sedle.

Únor: Hore zdary jsou roze-
brané, běžky už tolik netáhnou, ale 
naštěstí tu máme umělé stěny, které 
jsou skvělou přípravou na novou 
sezónu. V Hejnicích najdeme hned 
dvě, přepočteno dle obyvatel nejvíce 
v republice (pro zajímavost, aby se 
nám např. Liberec vyrovnal, musel 
by k stávajícím pěti ještě šedesát 
stěn dostavět). Vedle pravidelných 
tréninků pořádáme dva závody pro 
děti – celorepublikový TendonCup 
a okresní přebory pro základní 
a střední školy. Den se stovkou dětí 
v malé tělocvičně je opravdu zážit-
kem, ze kterého jde hlava kolem…

Březen: Sněhu ubývá, skály 
pomalu osychají, ale pořád to ještě 

není ono. Chce to vyrazit někam do 
teplých krajů a zúročit zimní pří-
pravu na prosluněných skalkách. 
Tradicí jsou oblasti na jihu Francie 
a Španělska, podívali jsme se na 
Kanáry, do jižní Itálie či exotického 
Thajska, líbilo se nám i na Hvaru. 
Ale pokud jsme doma a svítí, je fajn 
i prosluněných stěnách lomů neda-
lekého Konigshainu. I když po zimě 
jsou všechny ty skály nějak vyšší…

Duben: I do krajů českých 
zavítá jaro, první lezení na Suš-
kách a Matoušovce máme za sebou, 
a když velikonoce poskytnou nějaké 
to volno navíc, dá se vyrazit někam 
dál.  Horolezectví v Čechách je sice 
tradičně spjato s labyrintem skal-
ních věží Českého ráje či Adršpa-
chu, ale jsou i jiné lokality, které 
by bylo škoda přehlédnout. Tufové 
stěny na Kozelce u Plzně, žulové 
obelisky v údolí Ohře u Karlových 
Varů či vápencová bradla Českého 
krasu, to je jen zlomek oblastí, kam 
se chceme podívat. Něco si musíme 
nechat na příští rok…

Květen: Květnové svátky příjemně 
prodlužují víkendy, sněhu ubylo 
i v horách, tak to pojedeme vyzkou-
šet tam.  Dříve byly jediným dostup-
ným horským terénem Tatry, dnes 
to máme snazší - zajet do Alp lze 
i bez devizového příslibu. Na inter-
netu osondujeme počasí, a když se 
směje sluníčko, vyrazíme. Letošní 
zima nadělila spoustu sněhu, snad 
to bude příště lepší…

Červen: Do pískovcových skal 

máme z Hejnic relativně blízko, 
málokdy natočíme přes stovku kilo-
metrů. A tak můžeme za chvíli obdi-
vovat majestátní údolí Labe s téměř 
stometrovými stěnami, ladné tvary 
pískovcových věží v Prachově, Ska-
láku či Příhrazích, propletená blu-
diště v Tiských stěnách nebo hladké 
stěny a spáry Adršpachu. A to nej-
lépe z vrcholku skály, na kterou se 
nám podaří vylézt. 

Prááázdniny: Záběr široký, od 
výletů do hor přes rodinné dovolené 
s odskoky do skal až po doplňkové 
aktivity, jako je chození po lajně (sla-
ckline), kolo či voda. Některé plány 
se naplní, jiné počkají na příště. Jen 
ty houby letos moc nerostou…

Září: Babí léto přichází, zbývá jen 
pár víkendů, než se kopce zabělají. 
Tak ještě rychle do Tisé a Ostrova 
vylézt to, co jsme nestihli na jaře, 
projet si na kole Železnou korunu 
a potrápit se na jizerské žule. 

Říjen: Měsíc relativně poklidný, 
občas ještě počasí dovolí zajet na 
písek nebo zajít do Jizerek,  ale 
nejvíc se líbily  podzimní výlety za 
teplem. Dvakrát to byla Sardinie, 
jednou Korsika a jednou Paklenice  
(lezecká oblast u chorvatského 
Zadaru). Kdoví, kam letos..

Listopad:  Venku lezeme už jen 
sporadicky, počasí vyhání ze skal 
na umělé stěny, nejvíc se líbí ta 
na Dlouhých mostech (má i dobrý 
bufet). A pak tradiční akce: Noční 
přechod Jizerek, leckdy již v novém 
sněhu, Poslední slanění (symbo-
lické loučení s horolezeckou sezó-
nou) a první dětské závody pro naše 
naděje..

Prosinec: Ten je opravdu nabitý, 
jako bychom chtěli vše dohnat. 
Začíná to stanováním na Jizeře 

- v sobotu odpoledne nahoru, zbu-
dovat improvizovaný přístřešek 
a doufat, že nebude moc fučet. Bude. 
Tenhle kopec umí v zimě potrápit, po 
profoukané noci se všichni těší na 
česnečku v Dělňáku. 25.prosinec 
a Ořešník, to už k sobě patří řadu 
let, schází se i přes třicet lidí. No 
a tečku za rokem udělají Silvestrov-
ské závody v lezení na umělé stěně 
v tělocvičně hejnické školy. Letošní 
ročník bude již dvacátý, horolezecké 
závody s delší tradicí u nás nejsou. 
Tak, rok je za námi, a za dva dny 
vzhůru sbírat nové Hore zdary!

- J.K. -
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Posezení studentů na zahradě

Pokračování na straně 16

Národní házená
Sezóna 2008/2009 je již minulostí. Jak si v ní vedla jednotlivá naše družstva?  

Nejlépe se dařilo celku ŽEN. Po 
dvanácti mistrovských utkáních se 
ženy umístily na výborném druhém 
místě tabulky. Po dvou třetích příč-
kách z minulých let tak ještě přidaly 
nový úspěch a stříbrné medaile do 
své sbírky. Méně se dařilo oslabe-
nému družstvu MUŽŮ. Torzo hráč-
ského kádru dokázalo zvítězit pouze 
třikrát a skončilo na sedmém místě 
soutěže. Smůlu měli i STARŠÍ ŽÁCI. 
Před posledním mistrovským turna-

jem živili postupové naděje s násko-
kem jednoho bodu na Most. Před 
domácím kláním se však po Marti-
novi Havlíčkovi zranila i druhá opora, 
klíčový hráč mužstva, Míra Němec. 
S touto ztrátou, nejen herní ale i psy-
chickou, nedokázalo hejnické druž-
stvo náskok udržet. Do finálových 
soubojů o Pohár ČR tak postoupil 
Most. Přesto nás mohou alespoň 
trochu těšit bronzové medaile za cel-
kové třetí místo.

Po skončení sezóny měla naše 
družstva menší či větší letní pře-
stávku. Jako první začali po čtrnác-
tidenní pauze MUŽI. Trénují dvakrát 
týdně od začátku července a za kaž-
dého počasí. Jejich sestava se opět 
rozrostla o navrátivší se hráče. Chtějí 
zapomenout na špatné výsledky 
z poslední doby a jejich cílem je boj 
o přední místa, kam tradičně patří. 

Mezinárodní centrum duchovní obnovy

Období červen až srpen bylo bohaté na události v Centru i farnosti. Například v červnu exercicie pol-
ských kněží, zasedání Libereckého kraje, mezinárodní setkání kaplanů vězeňské služby, mezinárodní 
seminář Filosofického ústavu AVČR – Logika, pobyt divadelního spolku vozíčkářů. 

Na přelomu června a července 
pobyt německých poutníků, kdy se 
2. července konala německá pouť 
na svátek Navštívení panny Marie. 
Tato pouť je významná zejména pro 
občany Německa, kteří v Hejnicích 
žili, pouť je v Německu centrálně 
koordinována. Při této příležitosti je 
sloužena mše v němčině. 

Další důležitou akcí v MCDO  byl 
v červenci seminář bohoslovců Legio-
nari Di Christo, kterého se účastnilo 
devadesát studentů teologie z celého 
světa, kteří studují na univerzitě 
v Římě. Tito studenti přijeli do Centra 
na měsíční seminář od 5. července 
do 2. srpna. Tato událost podtrhuje 
význam Mezinárod-
ního centra a poutního 
místa i samotného 
města Hejnice. Semi-
naristé do svého pro-
gramu zařadili také 
výlety do okolí Hejnic, 
výlety do Terezína, 
Prahy, Karlových Varů, 
Berlína a Lipska. Dále 
sportování na hejnic-
kém stadionu a kou-
pališti. V polovině 
pobytu přijel semina-
risty navštívit i litomě-
řický biskup.

V srpnu proběhly 
již tradičně exerci-
cie AVE sboru Praha 
zrakově postižených 
a také pobyt němec-
kých rodáku s názvem 

„Síla kořenů“. 
O víkendu 15. a 16. 

srpna Organizační 

výbor rybářského svazu pořádal 
24. ročník soutěže v disciplínách na 
sucho. Účastníci soutěžili na stadi-
onu, vyhlášení výsledků, ubytování 
a zábavný program měli v Centru. 
Koncem srpna se také uskutečnila 
konference Gymnázia F. X. Šaldy.

Na závěr se vracím ke slovu pouť. 
Když se dnes řekne slovo pouť, člo-
věku bez vyznání se vybaví houpačky 
a kolotoče, které dříve tvořily pouze 
doprovodný program náboženských 
poutí. Z historického hlediska byla 
velmi důležitou částí fyzická cesta 
do poutního místa, která trvala dny, 
týdny, měsíce i roky a v průběhu 
které se poutník kál, modlil. Pouť – 

cesta mnohdy znamenala utrpení 
a překonávání překážek. Přispěla 
však k poznávání přírody, k sezna-
mování se s dalšími poutníky. Novo-
dobý poutník o toto přichází. Poutě 
jsou organizované farností nebo die-
cézí a na pouť se vypraví skupina lidí, 
kteří se již znají v doprovodu svého 
duchovního a jedou jedním autobu-
sem. Současný životní styl, snaha 
udržet si zaměstnání, ekonomické 
aspekty, to nedovolí člověku obětovat 
tolik času. Náboženské poutě patří 
k nejstarším formám cestovního 
ruchu. Poutnictví přispělo k rozvoji 
infrastruktury v Evropě. Poutnictví 
napomáhalo k rozvoji zemědělství, 

řemesel, k budování 
hostinců, silnic, mostů 
jak na trasách, tak 
zejména v cílových 
místech poutí a jejich 
okolí. Poutnictví přiná-
šelo možnost výdělků 
a poutníci svými dary 
přispívali k budování 
a obnově církevních 
staveb. Docházelo 
k přenosu kulturních 
vzorců a myšlenek 
z poutní cesty a z pout-
ního místa do místa 
bydliště poutníků. 
Poutníci přispěli k pro-
pojování izolovaných 
sídel i států. Poutnic-
tví v Evropě pomohlo 
k upevnění evropského 
vědomí.

J. Hnízdilová, 
vedoucí MCDO 
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V půli srpna se zúčastnili turnaje 
v Raspenavě, jehož se mimo jiné 
zúčastnilo i jedno ligové a tři dru-
holigová družstva. V dresu ligového 
Krčína také nastoupil NEJlepší 
házenkář letošní sezóny, Jiří Pešek, 
z jehož umění naši borci jistě okou-
kali nějaké pěkné tríčky. Naopak, 
naše fanynky od něj nasbíraly něko-
lik podpisů na povolené části těla. Do 
začátku sezóny v půlce září má ještě 
celek mužů v plánu zajet na několik 
přátelských utkání do Středočeské 
oblasti. Tam se podívá i v sezóně na 
základní kolo Českého poháru. Spo-
lečně s muži trénují a své dovednosti 
zlepšují i DOROSTENCI. Jejich kate-
gorii letos znovuobnovujeme a těšíme 
se na jejich úspěchy. Vzhledem k roz-
jetým hráčům příchozím ze starších 
žáků a fyzicky vyzrálým navrátil-
cům vkládáme i do nich velké naděje. 
STARŠÍ ŽÁCI trénují od začátku 
srpna. Na domácí půdě sehráli dva 
přípravné zápasy se Spoji Praha, 
kteří u nás byli na soustředění. 
V prvním z nich zvítězili. V katego-
rii starších žáků byl letos prosazen 
nový, dle našeho oddílu velmi špatný, 
herní systém, který bude pro druž-
stva, a to nejen z Liberecka, značně 
nevýhodný. Přesto je cílem trenérů 
boj o první místo tabulky. Nic míň! 
ŽENY začaly svou tréninkovou čin-
nost rovněž v srpnu. Po prvním tré-
ninku se na rozhýbání zúčastnily 
víkendového soustředění a současně 
velmi pěkného a povedeného turnaje 
v Řevnicích u Prahy. Nekompromis-
ním stylem si poradily se všemi sou-
peřkami a stanuly na prvním místě! 
Letos mají stejný cíl jako starší žáci. 
Ve sbírce už mají dost bronzu a stří-
bra, jen krajské zlato dosud chybí. 
Poprvé se také zúčastní Českého 
poháru žen.

To bylo stručné zhodnocení 
uplynulé sezóny společně z vyhlíd-
kami do té následující. Zbývá jen 
pozvání na domácí střetnutí hejnic-
kých družstev, o jejichž termínech 
a časech se dozvíte z městských 
a našich vývěsek a internetu  
(www.hazenahejnice.estranky.cz). 
Příznivce národní házené také zveme 
na druholigová utkání sousední Ras-
penavy, jež se již poněkolikáté do této 
soutěže probojovala.

A.N.

Národní házená
Pokračování ze strany 15

VYUŽIJTE SLEVU 200 Kč 
pro permanentku na spinning zakoupenou do 30. září!

Foto starších žáků s bronzovými medailemi: Stojící zleva - Dan Dankanič, Kuba Štrom, Vojta Jirounek, Tonda 
Nosek, Míra Němec, Martin Havlíček, David Mrlina / Sedící zleva - Roman Janovský, Honza Svratecký, 
Adam Novák, Marek Janovský, Kuba Kalina, Dominik Michoň, Martin Janoušek / Ležící - Jirka Louda


