
lidské solidarity, kdy pomoc nabízely 
nejen obce a města, firmy a podnika-
telé, ale také fyzické osoby, obyčejní 
lidé z celé republiky i ze zahraničí, 
turisté a náhodní návštěvníci našeho 
města. Těm všem patří náš obrovský 
dík. I proto jsem ochotně přijal po-
zvánku na konferenci ICCN, která 
proběhla ve dnech 8. – 11. 9. 2010 
v Uherském Hradišti, na kterou mě 
pozval starosta Vlčnova, jedné z obcí 
Zlínského kraje, který nám poskytl 
v době záplav významnou humani-
tární a finanční pomoc. Účastníci 
konference byli ze všech kontinen-
tů – zástupci samospráv, starostové, 
guvernéři, experti, zástupci meziná-
rodních organizací z Evropy, Severní 
a Jižní Ameriky, Asie, Afriky, před-
stavitelé univerzitního světa a vrchol-
né světové organizace UNESCO, ale 
především odborníci z oblasti kultury 
své země. Účast na této konferenci 
jsem mimo jiné využil k osobnímu 
poděkování nejen panu Pijáčkovi, 
starostovi slovácké obce Vlčnov, zná-
mé u nás i v zahraničí tradiční jízdou 
králů, ale také pánům starostům Lu-
hačovic a Tlumačova, statutárnímu 
náměstkovi hejtmana Zlínského kra-
je panu Šulcovi a paní Veronice Zá-
horské, zakladatelce nadace Korunka 
Luhačovice, která celou humanitární 
pomoc pro naše město zorganizovala.

Vážení spoluobčané, i když se 
s následky povodní budeme vypořá-
dávat ještě dlouhou dobu, život v na-
šem městě běží dál. Blíží se komu-
nální a senátní volby, které na další 
volební období určí složení zastupitel-
stva i rady města. Využijte proto své-
ho nezastupitelného volebního práva 
a rozhodněte svou účastí o dalším 
osudu našeho města. Všem dosavad-
ním zastupitelům chci touto cestou 
poděkovat za jejich práci ve prospěch 
města a popřát jim hodně úspěchů 
v nadcházejících volbách, pokud se 
rozhodnou kandidovat. 

Jiří Horák, starosta města
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Povodeň, která postihla naše měs-
to, byla opravdu ničivá. Celkem bylo 
řekou Smědou zaplaveno více jak 60 
domů v ul. P. Bezruče, v lokalitě Fer-
dinandov Malý Štolpich zasáhl další 
rodinné domy i rekreační objekty. Od 
sobotních ranních hodin byly prová-
děny evakuační práce, do městského 
kina se soustředilo více jak 250 eva-
kuovaných osob z autokempu u kou-
paliště, dětských pobytových táborů 
a zaplavených domů. Od tohoto dne 
bylo zahájeno i náhradní stravová-
ní ve školní jídelně, kde se kolektiv 
kuchařek staral nejen o evakuované 
osoby, ale postupně i o stravování 
záchranných složek a dobrovolní-
ků, kteří nám nabídli svou pomoc. 
Náhradní ubytování pro postižené 

povodní městu ochotně poskytla 
Střední škola hospodářská a lesnická 
Frýdlant, pracoviště Hejnice ve svém 
internátním zařízení. Velký dík pat-
ří především členům IZS, jednotkám 
dobrovolných hasičů v podstatě ze 
všech koutů republiky, jednotkám 
armády, pracovníkům humanitár-
ních organizací a v neposlední řadě 
místním dobrovolným hasičům, kteří 
průběh záchranných a likvidačních 
prací koordinovali. Všichni odvedli 
úžasný kus práce při odstraňová-
ní následků povodně. Byly odvezeny 
tuny kontaminovaného materiálu, 
který se nejprve soustředil na provi-
zorní skládku u sídliště a následně 
odvážel na skládku do Frýdlantu. 
Další práce se prováděly na čištění 
poškozených toků v lokalitě Ferdi-
nandova a částečně i na korytě Smě-
dé. Úklid naplavenin písku a kamenů  
zabral také svůj čas.

Po opadnutí vody došlo i na sčítá-
ní a vyčíslení škod. Jen na mostních 
objektech v majetku města byla ško-
da vyčíslena částkou dosahující 18 
milionů korun. Do těchto škod však 
nejsou zahrnuty škody způsobené 
povodní na místních komunikacích, 
které byly na některých místech zcela 
zničeny, ani škody na kanalizačních 
řadech a vlastním zařízení čistírny 
odpadních vod. I tyto škody dosahují 
řádově desítek milionů korun. Z toho-
to výčtu je patrné, že náprava škod 
bude trvat mnoho měsíců. Díky kva-
litně zpracovaným pojistným smlou-
vám budeme mít prvotní finanční 
prostředky na opravu mostů a lávek. 
Na ostatní obnovu nepojistitelného 
majetku, jako jsou například povrchy 
komunikací nebo kanalizační stoky 
využijeme finanční prostředky dárců 
a dotační tituly. Na tomto místě bych 
chtěl poděkovat všem, kteří nám po-
skytli nejen humanitární pomoc for-
mou tolik potřebného materiálu, ale 
i finančních prostředků. Byl jsem 
překvapen tím nezištným projevem 

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
proti zvyklostem se k vám toto číslo 
Hejnického zpravodaje nedostalo 
začátkem měsíce, ale zhruba o tři 
týdny později. Zpoždění jeho vydání 
je prosté. Většina z přispívajících, 
tedy i já, jsme plnili pracovní 
úkoly spojené s likvidací následků 
bleskové povodně, která postihla 
naše město 7. srpna letošního roku 
a na psaní článků do zpravodaje 
prostě nezbýval čas.

3



Hejnický zpravodaj / 2

K VĚCI – OČIMA REDAKTORA ZPRAVODAJE
Stát Se učí šetřit, měSto Své úkoly zvládlo, 

muSíme zvolit nové zaStupitelStvo

Nová vláda byla jmenována, byl 
schválen její program a práce na jeho 
uskutečnění nebude lehká. Úsporná 
opatření ve státní sféře a inovace ve 
výplatách sociálních dávek nepřine-
sou žádné všeobecné nadšení. Uznání 
za realizaci tolik potřebné reformy 
důchodového systému a zdravotnic-
tví se při své práci její ministři prav-
děpodobně také nedočkají. Převzali 
stát v době končící krize v takřka kri-
zovém stavu pevně rozhodnuti tento 
stav změnit. Nastává dlouhé čtyřleté 
období pravdy, pro vládu i pro voliče. 
Jedni musí změny uskutečnit a pro 
ty druhé zbývá neméně těžký úkol, 
změny podpořit a přijmout.

Naše město je na tom, v době 
kdy jsou uzavřeny kandidátní lis-
tiny nových uchazečů o členství 
v zastupitelstvu, nesrovnatelně lépe 
než stát. Není zatíženo žádným 
úvěrem, naopak disponuje dostateč-
nou finanční rezervou, ze které lze 
kdykoliv financovat havárie nebo 
jiné nečekaně nastalé mimořádné 
události stejně tak, jako dopředu 
připravené a státní nebo evropskou 
dotací doprovázené investiční pro-
jekty. Tento systém vytvořený a něko-
lik volebních období praktikovaný 
panem starostou Smutným převzalo 
do svého způsobu hospodaření i sou-

časné vedení města. Je to systém 
náročný, ale výhodný a platí to dvoj-
násobně v období finanční krize. 
Myslím, že není mnoho měst, která 
mají vždy po ruce připravený pro-
jekt doplněný finančními prostředky 
s možností okamžitě reagovat na 
nabídku udělení dotace. Dobré věci 
zůstaly a přesto nastaly velké změny. 
Personálně byla obměněna celá rada 
města a převážná část zastupitelstva, 
posílen byl význam funkcí starosty 
a místostarosty. Nadále se vklá-
daly městské prostředky do inves-
tic, vyměnila se okna v panelových 
domech a ve školských objektech, 
opravovaly se fasády, místní cesty 
a chodníky, obnovovalo se veřejné 
osvětlení a naplno se rozeběhla indi-
viduální výstavba rodinných domů 
na městem připravených pozemcích. 
Pro město významné bylo i obnovení 
vztahů s partnerským městem Lek-
nice v Polsku, obnovení dobrých sou-
sedských vztahů s nejbližšími obcemi 
a obnovení účasti starosty města na 
významných akcích ve městě i okolí. 
Naše město, zastoupené osobou pana 
starosty, začalo být po letech na veřej-
nosti znovu opravdu vidět. Vážnost 
byla vrácena funkci místostarosty. 
Do jeho kompetence byla svěřena 
odpovědnost za řízení služeb města 

v minulých parlamentních volbách jsem vsadil na mládí, na pravici a na budoucnost a s pevným 
přesvědčením, že rozumní a odpovědní voliči rozhodnou správně, jsem sázku vyhrál. čekají nás další 
neméně důležité volby, budeme volit nové zastupitele města a situace se opakuje. nejenom pro stát i pro 
město je rozhodující jací lidé budou stát v jeho čele. Je na rozumu a odpovědnosti každého voliče jakou 
budoucnost si pro svůj další život ve svém městě za pár týdnů zvolí.

a ukázalo se, že změna byla krokem 
správným směrem. Změnil se svoz 
odpadu, byly zavedeny barevné kon-
tejnery k třídění odpadu, změnila se 
organizace veřejně prospěšných prací 
a výkonu veřejné služby, organizace 
zimní údržby a celkového úklidu 
města. Navíc došlo k vylepšení pro-
středí a ekonomiky městského kina 
a také koupaliště, nově vznikly 
webové stránky města a úplná změna 
nastala v organizaci a zajištění prů-
běhu hejnické pouti. Není možné 
vyjmenovat všechno, ale jako mladý 
a začínající toho pan místostarosta 
úspěšně zvládl docela dost. Je třeba 
vyzdvihnout, že to bylo poprvé kdy 
spolu starosta s místostarostou táhli 
ve shodě za jeden provaz.

Čtěte pečlivě jména na volebních 
lístcích a vhoďte s rozmyslem volební 
lístek do urny. Je obecně známo, že 
lidé se k lepšímu nemění. Povodeň způ-
sobila mnoho lidského neštěstí, zkázy 
a škod, ale hned také odhalila a pro-
věřila schopnosti a charaktery lidí, 
kteří se jí postavili, okamžitě poskytli 
pomoc a zahájili likvidaci škod. Ta 
prověrka dopadla výborně, schopných 
a obětavých lidí bylo vidět dost. Nelze 
je všechny vyjmenovat, lze si je však 
pamatovat a dát jim svou důvěru.

Karel Finkous

ač chápu, že se mezitím staly ve městě důležitější věci, dovolte mi zavzpomínat na první víkend letošních 
prázdnin, kdy se konala tradiční Hejnická pouť. a jaká byla? teplá, horká, slunečná, vražedná, saharská. 
všechny takové přívlastky a mnohé další byly slyšet v průběhu těchto dvou červencových dnů.

Tropické letošní pouťování

Vlastní pouť byla opět připravena 
v duchu velkých loňských změn. Po 
domluvě s kolotočáři došlo i v jejich 
sektoru k lepšímu rozmístění jednot-
livých atrakcí a bylo tak více místa 
na přecházení mezi „lochneskou“ 
a ďábelským kyvadlem. Pořadatelé si 
velmi pochvalovali vznik malé Hanoje 
(vietnamského textilu) v prostoru au-

tobusové zastávky, neboť každý rok 
byly největší problémy právě s pří-
slušníky tohoto asijského národa. 
Oázou klidu a míru se dalo nazvat 
prostranství před kostelem, kde se 
rozložil řemeslný jarmark, a kde se 
dalo pořídit vše od vařečky, přes hr-
neček po nádhernou dřevěnou hrač-
ku vyrobenou přímo na místě.

Dominantou obou dnů byl opět 
kulturní program v prostoru před 
Perunem, který v té době dokonale 
změnil podobu na namletou hroma-
du suti. Místo jak stvořené na pořá-
dání takové akce, ale všichni jsme 
zjistili, jak počasí dokáže zabít ja-
koukoliv důslednou přípravu. Kdo se 
přišel podívat přes den na nějakou tu 
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Zastupitelstvo města na svých zasedáních:
projednalo a schválilo zprávu finančního a kontrolního  –
výboru
schválilo prodej pozemků o výměře 510, 807, 1263 a 1033 m – 2 
stanovilo pro nadcházející volební období 2010 – 2014  –
počet členů zastupitelstva na 15
schválilo záměr společnosti H-therma, a.s. vybudovat  –
na části pozemku v k.ú. Hejnice, přiléhajícího k objektu 
plynové kotelny kogenerační jednotku
schválilo přijetí finančního daru ve výši 4.400,- Kč ur- –
čeného pro ZŠ a MŠ Hejnice od Sdružení rodičů a přátel 
dětí školy jako příspěvek na nákup keramické pece
schválilo rozpočtové opatření týkající se navýšení roz- –
počtu výměny oken ve 3. Mateřské škole Ferdinandov na 
235.000,- Kč
projednalo závěrečný účet města Hejnice za rok 2009  –
a výsledek hospodaření, přebytek ve výši 4 248 000,00 
Kč, schvaluje převést do finančních rezerv města
projednalo výsledek hospodaření v hospodářské čin- –
nosti města Hejnice za rok 2009 a přebytek ve výši  
1 674 377,76 Kč schvaluje převést do finančních rezerv města

Z jednání městské rady

Rada města na svých zasedáních:
přidělila byty panu Ch..., panu K... a panu C... –
 částkou 3.000,- Kč podpořila občanské sdružení Jizerské  –
aktivity při organizování Jizerské noty
schválila žádost Sdružení osadníků Ferdinandova  –
a částkou 1.000,- Kč podpořila prázdninovou akci pro 
děti konanou 31. 7. 2010
schválila žádost Horolezeckého oddílu Hejnice, týkající  –
se využití městského koupaliště na sportovní akci 
Slackline Tour 2010
zamítla žádost paní Š… o umístění laviček podél  –
komunikace na Bílý Potok pod Smrkem, Ferdinandov 
a Lázně Libverda
schválila rozpočtové opatření ve výši 18.000,- Kč, týkající  –
se provedení auditu hospodaření příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Hejnice
schválila vyhlášení veřejné sbírky na získání finančních  –
prostředků na pomoc při odstraňování následků 
povodňových škod 
schválila zapůjčení bytů 1+3 v čp. 531 a 2+kk v čp. 5  –
z důvodu zajištění náhradního přístřeší po ničivé 
povodni na dobu 3 měsíců
zamítla žádost manželů L... o přidělení jiného městského bytu –
schválila výměnu bytu 3+1 za byt velikosti 2+kk  –
schválila změnu nájemce nebytového prostoru v přízemí  –
domu čp. 598 pro pracoviště České pojišťovny
přidělila byt č. 8 v čp. 617 (DPS) o velikosti 1+kk –
přidělila byt č. 17 v čp. 5 o velikosti 1+kk učitelce  –
základní školy
přidělila byt č. 7 v čp. 598 o velikosti 1+1 –
schválila dodatek č. 5 nájemní smlouvy uzavřené  –
s firmou H-THERMA
zamítla žádost o pronájem pozemku p.č. 463/5 –
projednala žádost o odkoupení pozemku p.č. 905/9  –
a uložila předložit prodej zastupitelstvu města ke 
schválení
projednala žádost o odkoupení části pozemku p.č.  –
1320/1 a uložila předložit prodej zastupitelstvu města ke 
schválení
zamítla žádost týkající se zpětné slevy na zakoupený  –
stavební pozemek p.č. 937/107
zamítla žádost restaurace Ořešník týkající se umístění  –
reklamního poutače na pozemku p.č. 1250 v prostoru 
před kostelem

Z jednání městského zastupitelstva
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hudební hvězdičku, ten vydržel na vražedných sluneč-
ních paprscích chvíli a musel hledat chladnější stín pro 
rekonvalescenci organizmu. A tak ani Michal Hrůza, kte-
rý nás ovlažil svými hity v čele s úvodní písní z retro se-
riálu Vyprávěj, nebo Xindl X se svými proříznutými ústy 
a košilatými texty, či navrátilci Medvěd 009 nemohli hrát 
před „plným domem“ jako loni třeba Děda Mládek IB, pro-
tože slunce všechny zahánělo někam do stínu.

Důkazem bylo to, že jakmile v sobotu sluneční paprs-
ky polevily a na plac nastoupila zábavová skupina Kon-
takt, prostor se do posledního místa zaplnil, lidé se bavili 
a užívali si nádherného letního večera. Byly slyšet i názo-
ry, že loňský program byl lepší, přijela větší hudební esa. 
Může se to tak zdát. Důvodem bylo jistě mimo jiné to, že 
nám proti minulému ročníku odřekli dva nejvýraznější 
sponzoři, kteří dodali celkem 100 tisíc korun, a to je do-
cela velká částka, za kterou se dá následně pozvat nějaká 
ta větší hvězda. I tak si myslím, že byl hudební program 
poskládán tak, že si každý mohl najít svůj žánr, na kte-
rý se těšil. Nejpříjemnějším prostorem byl po oba dny sál 
místního kina, který se jevil jako klimatizovaná síň a lá-
kala zájemce na novinku Jana Svěráka, příběh o jednom 
plyšovém medvídku Kuky se vrací.

Po tomto ročníku jsme se shodli na tom, že i přes vra-
žedné počasí to byla dobrá akce, která si snad zaslou-
ží přívlastek kvalitní generálka na oslavy 800 let výro-
čí Hejnic, které nás čekají v příštím roce. Je škoda, že 
následné hodnocení a promítání fotek a videa z letošní 
poutě překazily tragické události ze 7. srpna. Ale i tak, 
kdo jste neviděl video z poutě od Honzy Trnky, tak si 
ho najděte na stránkách www.mestohejnice.cz v sekci  
Galerie/Filmotéka.

Závěrem bych chtěl poděkovat partnerům a sponzo-
rům, kteří nám pomohli tuto akci uspořádat, týmu pořa-
datelů, že to vše vydrželi a hlavně všem účastníkům, že 
dorazili a všechny vás zveme na příští ročník.

-DEM-

Pokračování článku ze strany 3



Hejnický zpravodaj / 4

povodeŇ na videu a ve FotoGRaFiíCH
dovolte mi, abych vás všechny požádal o materiály z letošních katastrofálních povodní. Jedná 
se nám o to, že koncem roku bychom chtěli uspořádat tématický večer v hejnickém kině, který 
by byl věnován této povodni.

Na programu by bylo promítání fotografií a videí z období povodně a následujících dnů, kdy se 
ukázaly veškeré škody a problémy, které voda napáchala.

Proto žádám vás všechny, kteří jste tak ještě neučinili, zda byste mi na městský úřad mohli 
dodat vaše fotografické a video materiály pořízené při povodni. Chtěli bychom totiž vytvořit 
kompletní pohled na tuto strašnou sobotu v historii Hejnic ze všech postižených koutů města.

Jedná se nám o originály fotografií a videí ve velkém rozlišení ještě před zmenšováním a úpravou 
pro umístění na webové stránky (rajce.net, facebook.com, youtube.com, apod.).
 

Materiály můžete dodávat na Městský úřad Hejnice, případně se dohodnout na mailu

jaroslav.demcak@mestohejnice.cz nebo telefonu 777 682 274 nebo 482 322 211.

Termín ukončení sběru materiálů bude 31. října 2010.

Děkuji, Jaroslav Demčák

vážení a milí spoluobčané!
na začátku měsíce srpna 2010, 7. 8. 2010, jak jsme všichni zažili, zasáhly město Hejnice a také naše Centrum 
bleskové povodně.  poněvadž jsme si však v mCdo mohli včas s nimi poradit, poskytovali jsme našim spolu-
občanům zde ubytování a první pomoc. 

Mezinárodní centrum duchovní obnovy

Nocovali u nás i cizinci (Němci, 
Poláci, Holanďané), kteří se nemohli 
dostat domů. Bydleli tady rovněž 
dobrovolníci, kteří pomáhali s úkli-
dovými pracemi v těžce postižené 
sousední Raspenavě, v níž povodeň 
poškodila i naši farní budovu. Povod-
ňová katastrofa vyvolala obrovskou 
vlnu vzájemné solidarity, již si lze 
přát, aby se stala pravidlem – a uká-
zala i hodnotové priority jednotlivců 
a celé společnosti. Díky ní poznalo 
naše Centrum mnoho dobrých lidí, 
kteří nám nezištně finančně přispěli – 
a stále přispívají – a jimž chceme – až 
se vskutku postavíme na nohy – zase 
my být prospěšní (ubytováním, pro-
hlídkou chrámu, duchovním progra-
mem: exercicie, přednášky s duchovní 
tématikou, nasloucháním jejich potí-
žím, atd.). Totéž platí i pro naše hej-
nické spoluobčany, neboť není dobré, 
aby byl člověk sám (Gn 2,18), a proto 
bychom Vás rádi znovu povzbudili, 
abyste k nám častěji přicházeli se 
svými nápady, prosbami, žádostmi, … 
co by pro Vás mohlo naše Centrum 
udělat, abychom společně budovali 
jeho tvář k užitku nás všech a našich 

budoucích generací. Je na nás pří-
tomných, co potomkům odkážeme… 
Katastrofa rovněž odkryla rezervy 
skrytého dobra, které se nachází 
v nitru každého z nás (solidarita, spo-
lupráce, vzájemné pochopení, atd.), 
a je takto k disposici pro každodenní 
rozvoj naší městské společnosti už 
jen proto, že tu všichni bydlíme.

17. června 2010 se setkali 
v MCDO na Kněžském dnu v hojném 
počtu kněží z naší vlasti s vysokým 
církevním činitelem, J. Em. Joachi-
mem kardinálem Meisnerem, arcibis-
kupem kolínským. Mše svaté, kterou 
pan kardinál sloužil v naší bazilice 
Navštívení Panny Marie, se zúčast-
nili hejnický starosta, pan Jiří Horák, 
a další vzácní hosté z České republiky 
a z Německa. 

2. července se pouť o Posvícení 
kostela velmi vydařila a přijelo též 
velké množství poutníků z Německa, 
takže se kostel zcela naplnil.

Program 25. ročníku varhanní 
a duchovní hudby v naší bazilice 
právě probíhá a další informace 
můžete nalézt jak na našich webo-

vých stránkách (www.mcdo.cz), tak 
na webu města Hejnice, obce Lázně 
Libverda i města Frýdlant.

Na září bylo připraveno více 
akcí a jednou z nich byla ve dnech  
17. - 19. září 2010, konaná Meziná-
rodní výstava jiřinek s doprovod-
ným programem, kterou v našem 
Centru pořádala SZO ČZS DAGLA, 
zastoupená předsedou Ing. Janem 
Dvořákem. Jako doprovodná část 
programu bylo naplánováno uskuteč-
nění semináře o šlechtění a pěstování 
jiřinek v českých zemích a Sasku 
a veřejná prezentace knihy: Kněží ve 
východních Čechách, kteří přispěli 
v XIX. Století k rozvoji jiřinkářství 
(sborník L. Baštecká – J. Dvořák et 
all.). Podrobnosti se dozvíte na našich 
webových stránkách.

Dále můžete v tomto měsíci u nás 
shlédnout výstavy: fotografie Mar-
tiny Lipenské a Pavla Vinkláta Jiho-
čeští řezbáři motivy i náboženské 
a na říjen připravujeme výstavu olej-
omaleb Krajina Luboše Chaloupky.

sestra Edita M. Mendelová OP  
(programová vedoucí, matrikářka) 
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Z CENTRA MATEŘÍDOUŠKA
povodně nás nezasáhly přímo v centru, nicméně se nás velmi dotkly! 

Společnými silami všichni pracov-
níci aktuálně pomáhali kde bylo tře-
ba od prvního dne povodní. 

První týden od povodní všichni 
pracovníci zůstali doma na placeném 
volnu. Bylo na jejich rozhodnutí, zda 
pomůžou své rodině, svým příbuz-
ným, kterým voda napáchala škody, 
nebo přímo obci, ve které bydlí. Pro-
voz centra byl uzavřen pro veřejnost 
do 20. 8. 2010. Druhý týden byla na-
bídnuta všem pracovníkům možnost 
čerpat neplacené volno či dovolenou. 

 Centrum Mateřídouška o. s. od 
prvního dne využila v maximálně 
možné míře své webové stránky pro 
informace ohledně povodní. Předává-
ní kontaktů vedením obcí jako tábory 
pro děti zdarma, různorodá pomoc za 
strany jiných organizací, osob apod. 
byla na denním pořádku.

Pracovnice organizace byly uvol-
něné do terénu, k humanitární pomo-
ci v hasičské zbrojnici v Raspenavě 

a mohly tak uplatnit své nabyté zku-
šenosti z Mateřídoušky.

Setkali jsme v průběhu posledních 
týdnů s obdivuhodnou solidaritou lidí, 
s chutí a vůlí pomoci v nejširším mož-
ném rozsahu, ale také s vypočítavostí, 
sobectvím a pomluvami. Tak jak píše 
sám život, v nás zůstávají uchovány 
všechny dobré i špatné zážitky.

Pavlína Bartošová, 
předsedkyně sdružení

mateřídouška aktuálně 

Život jde ale dál a my se musíme 
k situaci vzniklé povodněmi postavit 
čelem. Plánujeme pro rodiče s dět-
mi, pro partnerské páry, pro těhotné 
ženy a další cílové skupiny mnoho za-
jímavých programů a akcí. Jedná se 
o pravidelné programy Školička, Ma-
maklub, Aktivní mateřství, Partner-
ství, Klub zdraví, Šikulky, Zpívánky, 
Minihoppík, Klub dvojčat, Solná jes-
kyně, Plavání a saunování, Poradny 
a Setkávání dobrovolníků.

Z mimořádných akcí v nejbližší 
době bych ráda jmenovala kreativní 
dílnu u kostela v Hejnicích v rámci 
Jizerské noty, Martinský průvod, di-
vadlo, pobyty a Vánoční strom pořá-
daný v MCDO Hejnice.

Kompletní nabídku najdete vždy 
aktuálně na webových stránkách 
www.materidouska.info nebo ve vý-
věsce u lékárny v Hejnicích.

Snažme se zpestřit si těžké období 
a nezapomínat investovat čas do rodi-
ny a chvíle strávené v okruhu přátel. 
Mateřídouška je tu pro vás!

Ještě jednou děkujeme všem, kte-
ří volali a dotazovali se, zda mateřské 
centrum zasáhly povodně. 

Pavla Petrnoušková, vedoucí centra

Z CENTRA MATEŘÍDOUŠKA 
Představení projektu

projekt „zdravý úsměv v mateřských centrech“ navazuje na 
pilotní projekt Centra mateřídouška o. s. z roku 2009.

V průběhu projektu bylo zjištěno 
po realizaci preventivních programů 
v mateřských školkách a ateřském 
centru, že hlavním problémem špat-
ných návyků u dětí je nedostatečná 
informovanost a důslednost rodičů 
v oblasti dentální hygieny. Koncem 
roku 2009 jsem se proto sešla s Ing. 
Editou Ryšlavou, PhD. GABA Inter-
national. Společně jsme projednaly 

možnou spolupráci na celorepubliko-
vém projektu. 

V červnu 2010 byl projekt při-
praven a mohl být zahájen. Projekt 
probíhá na dvou úrovních. Jednou 
z úrovní je vyškolení pracovnic v ma-
teřských  a rodinných centrech. Jed-
ná se o přibližně dvacet mateřských 
center z celé ČR. V každém kraji jsou 
dvě centra, kde jsou vyškoleny zdar-

ma pracovnice v ob-
lasti orálního zdraví 
odborníky a lékaři 
ze stomatologických 
klinik ČR. 

Jednotlivá cen-
tra tak mohou pre-
ventivní programy 
realizovat v místě 
působení podle zá-
jmu rodičů. 

Pro rodiče jsou 
zajištěny nejen cen-
né informace dané 
oblasti, ale i dentál-
ní výrobky zdarma. 

Druhou úrovní jsou již zmiňované 
preventivní programy, s jejichž po-
mocí se nám daří zavést preventivní 
a zdravotně podpůrný program v ma-
teřských centrech ČR pro těhotné 
ženy, rodiče a děti. 

Cílem preventivních programů je 
zlepšení a fixace správných orálně 
hygienických návyků. Dosáhnout tak 
vědomostí odpovídajících věku o zub-
ním kazu a možnostech jeho preven-
ce a tím přispět ke snížení kazivosti 
dočasného chrupu. Plošně tak reali-
zovat jednoduchý a účinný program 
podpory orálního zdraví především 
u dětí ve věku od 1 měsíce do 6 let. 

Navazující projekt, který Cent-
rum Mateřídouška o.s. realizuje pou-
ze v Libereckém kraji, se  jmenuje  

„Zdravé zoubky v mateřských cent-
rech“. Projekt podpořil Krajský úřad 
Libereckého kraje odbor zdravotnictví 
finanční částkou 18.000 Kč. Bez vý-
znamné podpory bychom projekt re-
alizovat nemohli, a proto si podpory 
velice vážíme. 

Pavlína Bartošová, 
předsedkyně sdružení
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údolí Smědé od nepaměti navštěvovaly povodně, v pečlivě vedených záznamech starých 
kronikářů jsou jich popsány desítky. vždy alespoň s určením roku, někdy i měsíce, ale pokaždé 
s vyčíslením škod v měně, kterou se právě tehdy platilo.  nechyběl ani počet povodní odnesených 
domů nebo domů poškozených, pečlivě se evidovaly i odnesené nebo poškozené mosty a lávky  
a povodní zmařené životy.

Nešťastný hejnický srážkový rekord

Nejstarší zápis popisuje povodeň 
z 21. července 1432, pak následují de-
sítky dalších letopočtů. V roce 1702 
odnesla v Hejnicích povodeň tři domy, 
v roce 1780 řeka odnesla most mezi B. 
Potokem a Hejnicemi a na nesčetných 
místech si vytvořila zcela nové řečiš-
tě, kde už pak navždy zůstala. Dne 
17. července 1803 vystoupila hladina 
vody až na dvůr místní rychty (stá-
la v místech, kde je dnes hasičská 
zbrojnice) a odnesla tehdy dva domy. 
V roce 1858 bylo odneseno 6 domů 
a dalších 10 silně poškozeno. Jedna 
z největších povodní byla pak v roce 
1897, tehdy zahynuli dva hejničtí hoši, 
kteří bydleli v domcích stojících v mís-
tech dnešní benzinové pumpy. Rysky 
s letopočtem, kam až voda při těchto 
povodních dosáh-
la, byly s pečlivostí 
udržovány na pilíři 
kamenného mostu 
před kostelem. Při 
jeho opravě někdy 
před 20 léty je ale 
jakýsi samolibý po-
lír zničil.

Další povodně 
z let 1958 a 2002 
mají již své pamět-
níky, stejně jako po 
té letošní po nich 
zbylo rozsáhlé zpus-
tošení. Do výčtu 
povodní se navždy 
zapíše i povodeň 
ze srpna 2010. Na 
obrazovkách televi-
zorů se po dva dny 

objevovaly údaje o srážkách ze stani-
ce Hejnice a byly vždy nejvyšší z celé 
republiky. Další údaje bylo průběžně 
možno sledovat na internetu, zde byly 
neustále k nahlédnutí  grafy z hejnic-
kého automatického srážkoměru. Pr-
šet začalo 6. srpna v 17:00 a pršelo až 
do 8. srpna. Srážky za uplynulých 24 
hodin se měří ráno v 8:00 a dle au-
tomatického srážkoměru spadlo do 
8:00 hod 7. srpna 68 mm srážek. Do 
příštího rána dalších 179 mm. Sta-
nice Hejnice měří srážky již 50 let, 
rekordní denní srážka byla doposud 
z 13. 8. 2002, kdy spadlo za 24 ho-
din 137 mm, od letošního roku to už 
však neplatí. Za jeden den tu letos 
spadlo 179 mm. Za celou nešťastnou 
dešťovou epizodu spadlo letos v srp-

Řeka v centru města

nu v průběhu dvou dnů v Hejnicích 
251 litrů vody na m2. Naměřené úda-
je další desítky srážkoměrů rozmís-
těných v Jizerských horách se vešly 
od  111 mm na stanici Jizerka po 168 
mm naměřených na stanici Smědava 

- U jeřábu, jen srážkoměr na Olivetské 
hoře zaregistroval 306 mm. Všechny 
údaje jsou jen předběžné, více se do-
víme po odborném meteorologickém 
a hydrologickém zpracování celé po-
vodně.

Za letošní srpen spadlo v Hejnicích 
462 mm srážek. Dlouhodobý průměr 
pro srpen je 112 mm a roční srážkový 
průměr je 980 mm, do konce srpna 
zde letos již od začátku roku spadlo 
1060 mm srážek.

Miroslav Jech

při vzpomínce na počátek následných událostí si uvědomuji, že 
to pro mě začalo již v pátek 6. srpna. připadá mi to ve světle 
následujících událostí trapné, ale bylo to tak, v onen pátek bylo 
totiž na programu letní kino. těšili jsme se, protože jsme sehnali 
novinku a doufali, že alespoň nějaký termín nám bude přát počasí. 
pátek jako každý jiný, zataženo a přesně podle předpovědi začalo 
kolem 18. hodiny pršet.

Hodně smutná sobota

Vše jsem odvolal, promítání zrušil, 
ale kvůli možnému varování mete-
orologů zůstal u počítače, kde jsem 
sledoval všechny možné předpovědní 
a statistické meteorologické weby. Je 
pravda, že kolem 22. hodiny začalo 
pršet velmi silně, ale meteorologové 
pořád varovali před lokálními povod-
němi jen jihomoravskou část repub-

Ilustrační foto
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liky. Lehce unaven, ale spíše nervóz-
ní z postupného narůstání hladiny 
Smědé (to ještě fungoval limitograf 
nad Knorrem a posílal výsledky na 
internetové stránky) jsem v 1,30 ho-
din sobotního rána odešel spát s tím, 
že kolem 3. hodiny si raději pojedu 
potoky a řeku projet. Už jsem to ale 
nestihl. Před 4. hodinou mě totiž 
probudil telefon a sousedka se mě 
v klidu ptala, jestli náhodou nemám 
vytopený dům. Já? Na Ferdinando-
vě? Tam, kde okolo neteče nic co by 
se dalo zvednout? Po opuštění tep-
la domu jsem nevěřil vlastním očím. 
Kolem zahrady se hrnula říčka, která 
si hledala cestu mezi domy nad námi. 
To už někteří majitelé čerpali vodu ze 
sklepů a hasiči zachraňovali osoby. 
Zlověstné burácení Štolpišských po-
toků v dálce signalizovalo něco ne-
normálního. 

Pomohli jsme tedy uzavřít cestu 
kolem Helany, kam se vyléval potok 
z pod skládky a zkontrolovali kemp, 
který byl již evakuován na horní 
plošinu mezi chatky. Tam se zase 
rozhodl usadit „potůček“, co napájí 
koupaliště. Přestalo pršet. Řeka se 
jevila jako v naprostém klidu, jen 
trochu zvýšená hladina. Po návratu 
na spodní Ferdinandov, nás ale čekal 
šok. Místo mostu u Mazánků jen dra-
vé peřeje, místo silnice před ním jen 
obrovská díra a dále po proudu ob-
rovská louže valící se vody. Následná 
prohlídka lokality byla jak procház-
ka peklem. Cesta pryč, zaplavená 
auta, roztrhaný vodovod a kus arbo-
reta přemístěn neznámo kam. Mys-
lel jsem, že jsem viděl to nejhorší ve 
svém životě. Omyl.

Při koordinaci pomoci s našimi 
hasiči začalo po 8. hodině opět veli-
ce silně pršet. Snažili jsme se pomo-
ci nejvíce zaplavené chalupě, jenže 
po chvíli začala voda opět drama-
ticky stoupat. Pak už to šlo jen ráz 
na ráz. Vypadly mobilní sítě, takže 
shánění pracovníků na pytlování 
a rozvoz pytlů s pískem muselo po 
vlnách městského rozhlasu. Byla ob-
tížná situace jízdy autem přes někte-
ré lokality – horní Ferdinandov, most 
u Konga, Helana, kemp a i dokonce 
cesta kolem fotbalového hřiště. Ko-
lem 9. hodiny jsme přišli o limito-
graf u Knorru, pokus dojet se podí-
vat osobně, kolik vody teče, skončil 
u plynové kotelny, kde německé auto 
zkusilo hloubku příkopu a zatarasi-
lo celou cestu. Následovala varovná 
hlášení o zátopové vlně a také příkaz 
starosty po domluvě s hasiči o nuce-
né evakuaci lidí z postižených oblastí. 
Vše v šílených podmínkách nefunkč-
ních mobilů, silného deště a stoupa-
jící vody. Zlatá hasičská PV3S, sice 

je starší než většina z nás, ale na její 
prostupnosti záležela záchrana za-
plavených lidí. Evakuační centrum 
v kině se záhy plnilo, nejvíce však 
táborníky. Místní obyvatelé odmíta-
li opustit své domovy. Je smutné, že 
když pak hasiči zachraňovali jinde, 
začaly chodit SMS, že by tedy přeci 
jenom chtěli už zachránit. Nikdo to-
tiž nevěřil, že by se voda dostala nad 
úroveň roku 2002. Dostala, dokonce 
i přes 1,5 metru. Pohled na Smědou, 
jak si razí cestu vrchem přes most 
u Melicharů, byl velmi smutný a věš-
til velké problémy. Natož, když náho-
dou zrak spočinul na lidech, kteří se 
dívali směrem k parkovišti u čp. 5. 
Když jsme tam dorazili, zjistili jsme 
co pozorují. Auta, ale plovoucí. Tento 
pohled asi jen tak nezapomenu, jen 
kufry nebo střechy byly vidět z aut, 
která si plavala po parkovišti sem 
a tam. To jsme neviděli jak to vypadá 
uvnitř garážových stání, kde zůstalo 
osm plaváčků.

Bylo těsně před polednem, ale 
mně připadalo, že je večer. Naštěs-
tí přestalo pršet a voda začala velmi 
opatrně opadávat. I tak byla velmi 
nebezpečná. Kdo jste se nechtěně  
zkusil v tomto proudu pohybovat, 
zjistil jste asi, že i necelý metr vody 
je nadlidský výkon překonat a ně-
kam dojít. Dnes, když se dá pomalu 
hodnotit, tak jsme šťastni, že nikdo 
v Hejnicích nebo na Ferdinandově 
nepřišel o život. Vyprávění některých 
obyvatel, kteří se pokoušeli dostat 
zpátky do domu, když evakuovali na 
kopec auto jsou horory, které mohly 
skončit utopením nejednoho jedince. 
Případné riskování některých obyva-
tel, kteří stáli na mostech a lávkách, 
s kterými lomcovaly šílené vlny, to 
také hlava nebere.

Po této nepříjemné zkušenosti si 
člověk uvědomí, co je příroda zač a ja-
kou má sílu. Vždycky jsem si říkal, že 
tady v centru Hejnic nikdy velká voda 
nehrozí, že můžeme vždy utéci na 
kopce. Po zážitku, že kolem plynové 
kotelny se nedalo projít, přes přejezd 
směrem na Libverdu proudil metro-
vý sloup vody a Ferdinandov odřízla 
voda z okolních kopců, již tomu ne-
věřím. Ještě týden po povodni mi pod 
okny na obyčejné louce bublala řeka, 
která prostě vznikla a zase zmizela.

Vím, že děkovat budou ostatní, ale 
dovolte to i mně. Chtěl bych moc po-
děkovat všem lidem, kteří se nějakým 
způsobem zapojili do záchranných 
prací, do následných likvidačních 
prací nebo dodali jakoukoli humani-
tární pomoc. Zvláště pak chci podě-
kovat našim hasičům, ať hejnickým, 
tak i těm co jim přijeli pomoci, za 
skvělou spolupráci. A také Armádě 
ČR, která svými silami a prostředky 
pomohla odstranit ten nejhorší stav 
těsně po povodni.

Aby to nebylo tak růžové, tak bych 
měl také jednu výtku. Vím, že se to 
nebude někomu líbit, ale mně se to 
také nelíbilo. Jedná se o humanitár-
ní pomoc. Jelikož jsme seznamy s vy-
danými věcmi přepisovali, dokázalo 
nás řádně vytočit, když se mezi jmé-
ny objevovali stále stejní jedinci z řad 
hejnických občanů, kteří bydlí v lo-
kalitách, kterých se velká voda vů-
bec nedotkla a zneužívali materiální 
a humanitární pomoc jako bezplatný 
nákup všeho potřebného v soukromé 
samoobsluze. Každý, kdo se v tomto 
najde by se měl stydět, parazitoval na 
neštěstí druhých, kteří se sami báli 
jít si pro rukavice, vodu nebo savo 
a případně to chtěli okamžitě platit.

-DEM-

Pokračování článku ze strany 6
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Zprávy z Klubu důchodců v Hejnicích

měsíc červen jsme zahájili u nás v klubu důchodců besedou paní menšíkové z ččk z liberce. Hovořila 
s námi o problémech stáří. ze začátku to vypadalo, že jsme asi všichni úplně zdraví, ale když nám říkala 
o tom, že dlouhodobě pracovala na ldn (dlouhodobě nemocní) v liberci, mnozí si uvědomili, že bychom 
přece jenom některé informace potřebovali. obzvláště, když nás už stále častěji navštěvuje ten pán 
alzheimer (zapomnětlivost)…  Beseda byla velice zajímavá a máme přislíbené, že nebude poslední.

Dále následovala neplánovaná 
předváděcí akce pí Štokové a p. Pa-
ďoura s názvem RÁDI VAŘÍME – 
RÁDI JÍME. Přesto, že už nás bylo 
v Klubu méně, byl tento pár, před-
vádějící  PÁNVE, velice úspěšný. Za 
zakoupené zboží dostali zájemci  
i dárečky.

Pak nastává pro náš Klub tak zva-
ná „okurková sezóna“. Blíží se konec 
školního roku, začínají prázdniny – 
a babičky jsou vytížené na jiném poli 

Dětské sportovní odpoledne a Noc na Karlštejně 

po úspěšných čarodějnicích jsme se rozhodli uspořádat letní akci, a tak nás napadla noc na karlštejně. proč 
noc na karlštejně, ptáte se? protože nově vzniklý domek na sjezdovce je zatím neoficiálně nazýván karlštejn.

Dne 31. července 2010 jsme se 
v ranních hodinách sešli na sjez-
dovce a začali připravovat potřebné 
věci, jako je stavění a ozdobení sta-
nů. Také jsme se vydaly (několik žen 
z nás) na vyznačování trasy pro dět-
ský sportovní den. Nejtěžší bylo rov-
noměrné rozmístění stanovišť. Ale 
i to jsme zvládly a dokonce jsme tam 
i na poslední chvíli zařadily posled-
ní úkol, a to sjezd na lanovce pod 
názvem „jízda smrti“. Po vyznačení 
trasy a stavbě stanů jsme se všichni 
odebrali na oběd. 

Po obědě se začalo s narážením 
sudů, připravováním alkoholických 
i nealkoholických nápojů a samozřej-
mě i něco pro chuťové buňky, tedy za-
tápění pod grilem a podobně. Když se 
blížila třetí hodina odpolední, všichni, 
kteří měli na starost nějaké stanoviš-
tě, se rozutekli na svá místa, kde se 
připravovali na  malé soutěžící. 

Odbila třetí hodina a rodiče s dět-
mi se začali scházet u startu, kde 
děti dostaly za úkol nakreslit nebo 
vybarvit vodníka a poté co dokreslily, 
dostaly kartičku na razítka a mohly 
vyrazit na trasu. 

Na prvním stanovišti bylo házení 
šipek na terč, na druhém stanovišti 
se házelo tenisákem na plechovky, 
na třetím děti skákaly v pytli, na 
čtvrtém zastavení děti přecháze-
ly kládu, na pátém se strefovaly na 

cíl. Jako šestý úkol bylo najít šišku 
a donést do cíle. Dále děti házely lé-
tajícím talířem, zkusily si také chůzi 
na chůdách (někteří rodiče také, aby 
si připomněli mládí). Jako devátý 
úkol bylo házení kroužků nebo obru-
čí, dále děti určovaly podle obrázků 
ovoce nebo zeleninu, hledaly „toho 
druhého“ z večerníčků apod. Na jede-
náctém zastavení si zahrály petanq, 
na posledním dvanáctém stanovišti 
nasedly na sedačku a svezly se na la-
novce. Já si myslím, že splnění toho-
to úkolu bylo nejoblíbenější, některé 
děti si jízdu zopakovaly. I odvážněj-
ší rodiče zkusili jízdu, ale i dokonce 
paní Karrasová se nechala vyhecovat 
a „jízdu smrti“ zvládla na jedničku.

Když děti absolvovaly tuto nároč-
nou trasu a doběhly do cíle, který 
byl umístěn na stejném místě jako 
start, za odevzdanou šišku obdržely 
poukázku na pití a buřta a obdržely 
nějaké ty sladkosti. Ani já sama jsem 
netušila, kolik dětí z okolí Hejnic 
a Ferdinandova se dostaví. Bylo to 
neuvěřitelné číslo a to číslo 101. A to 
nepřišly děti z letního tábora, protože 
ten den se zrovna střídaly turnusy.

Po úspěšném dětském sportovním 
odpoledni následovala zábava pod ši-
rým nebem – Noc na Karlštejně. Hrál 
nám DJ Mirovský, který začal sice 
hrát o půl hodinky déle, kvůli tech-
nickým problémům, ale hrál velmi 

působnosti. Těm, kteří se rozhodli 
nás nadále navštěvovat, byly na-
bídnuty k individuálním návštěvám 
akce města Hejnice, návštěva poutě, 
výstavy v MCDO, letní kino apod.

Ve druhém týdnu měsíce srpna 
celý Liberecký kraj postihla zniču-
jící BLESKOVÁ POVODEŇ, která se 
nevyhnula ani městečku Hejnice. 
Konkrétní informace určitě přinesou 
i s fotografiemi jiné organizace. MY 
děkujeme představitelům města, ha-

sičům a všem, kteří se zasloužili do-
dáním pitné vody o normální provoz 
v KLUBU důchodců. 

Také nás moc potěšilo, když jsme 
ve vysílání stanice PRAHA 2, v rela-
ci „Písničky od srdce“, vyslechli slova 
účasti a přání hodně síly k překoná-
ní nastalých problémů od paní Libu-
še Svobodové z Roudnice nad Labem.

Všem upřímně děkujeme.
Za Klub důchodců Hejnice  

Alena Karrasová

dobře. I když jsme si mysleli, že již 
nikdo nepřijde v kostýmu, tak nás 
mile překvapilo, že dorazil král Ka-
rel IV. (Míra Petřík) a se svou druži-
nou. Poté se zábava rozjela v plném 
proudu a my jsme šli domů až k ránu, 
okolo 3. hodiny. A jako obvykle moc 
jsme toho nenaspali, protože druhý 
den dopoledne se muselo vše uklidit.

Akce se nám velice vydařila 
a všichni, alespoň z mého hlediska, 
byli spokojeni. A to nikdo netušil, 
co přijde za týden – povodně. Chtě-
la bych poděkovat sponzorům, kteří 
nás na tuto akci podpořili: Penzion 
Ferda, Pepa Kupec, Tomáš Hradil, 
město Hejnice, Martina Kupcová, pe-
kárna Hejnice, Acera a všichni, kteří 
pomáhali.

o týden později (7. – 8. 8. 2010):
Nikdo z nás netušil, že stačí tro-

chu zapršet a všechno naše úsilí 
a sny odplavou. Vím, že v Hejnicích, 
v Raspenavě, ve Frýdlantě, Heřmani-
cích a jiných městečkách byly povod-
ně  mnohokrát ničivější než na Ferdi-
nandově. Ale tady u nás nikdo nikdy 
nezažil ani nepředpokládal, že se 
voda vylije z lesů. A i na horním Fer-
dinandově jsme zápasili s vodou. Dr-
žíme všem palce, aby se tato událost 
již neopakovala, a aby vše zvládli.

Za SoF Zuzka Henclová

(31. 7. 2010)
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protože nám každodenní zmatek po ránu nestačil a protože jsem se rozhodla dceru léčit šokem /je 
alergická na každé zvíře, co má víc než 3 chlupy/ a protože jsem neměla sílu odolávat jejím ustavičným 
prosbám, pořídili jsme si před rokem a půl psa. 

O domácích mazlíčcích

Rasa- Hejnický zlatý retrívr. Chtě-
la jsem mu dát honosné jméno Bas-
tík /aby byl jasný jeho původ/, ale už 
byl bohužel pojmenován. Tím naše 
už i tak dost „italská rodina“ získala 
na temperamentu a našla další zdroj 
k investování peněz. Konzervy, očko-
vání, operace falešné pupeční kýly, 
atd… Začal taky velký kolotoč žárlení. 
Všichni jsme na pejska šišlali, čímž se 
děti cítily dotčené a tvrdily, že zatím-
co na pejska ťuťuťu, na ně jenom řve-
me… Manžel si neodpustil poznámku, 
že na něho jsem tak hezky už dlouho 
nepromluvila. A to byl jenom začá-
tek. Na jaře začalo budování ohrádek 
proti malému škůdci. To jsme netuši-
li, že to bude boj kdo z koho a k jak 
obrovským sportovním výkonům se 
dopracuje. Zatím vyhrává. Utíká po-
řád a působí mu to obrovskou radost, 
hlavně když se mu ještě povede na-
močit v bahně.

Večer opouští dům 2 neuvěřitel-
nými způsoby. První-drsnější vypadá 

tak, že ho tlačím ze dveří, on nevěříc-
ně otočí hlavu s pohledem „To snad 
nemyslíš vážně!?„. Druhý-měkčí způ-
sob vyžaduje určitou zručnost a kon-
dici. Pes je totiž odnášen na rukách. 
Protože je chytrý, v momentě, když se 
k němu člověk blíží, aby ho uchopil, 
miláček se otočí na záda, začne dotyč-
nému okusovat ruce /zatím jemně/, 
čímž se stává téměř neuchopitelným. 

Jednou jsem podlehla pocitu, že 
jako člena rodiny bychom ho měli brát 
i na výlety autem. A tak absolvoval 
první a současně poslední výlet au-
tem na rybník Dubák. Netušila jsem, 
že i psům se může dělat v autě špatně. 
Co vám budu povídat, výlet to byl fakt 
nechutný.

K pejskovi jsme si po roce a půl 
pořídili kocourka. Znova jsem se ne-
vydržela koukat na smutné oči své 
mladší dcerky. Teprve teď to získalo 
na obrátkách. Kocourek totiž mohl 
být na chodbě a na terase, pes nemo-
hl k němu, což vypadalo tak, že jak se 

otevřely dveře, všichni byli tam, kde 
vůbec být neměli a já jsem si přála 
být hodně daleko…. Když jsme poprvé 
dovedli psa  /na vodítku/ ke kocour-
kovi, vypadalo to dost drsně. Naštěstí 
se skamarádili a teď už spolu hezky 
řádí. Kocour na psa číhá, útočí ze-
předu, z boku, zezadu, věší se mu na 
ocas, lepší zábava než televize. Taky 
kocourek nás stál už dost peněz. Pad-
nul asi z půlmetrové židličky a kulhal. 
Návštěva zvěrolékaře, utišující tablet-
ka, očkování, rentgen s uspáním /vě-
řili byste, že kilového kocoura neudrží 
dva chlapi?/, kapky na infekci uší…

Takže kdybyste nevěděli co s ča-
sem, penězi a nervy /a děti už máte/ 
pořiďte si zvířátko.           - E. P. -

výrobní společnost novuS česko s.r.o. je součástí koncernu erwin müller Gruppe 
lingen, který pod značkami novuS a emCo exportuje do více jak 70. zemí světa 
kvalitní, technicky a designově vyzrálé kancelářské přístroje, komponenty 
pro klimatizaci, koupelny a pro vstupní čistící zóny, nově i rohože k bazénům 
a podlahové topení.

Pro naši společnost v Raspenavě se 160ti zaměstnanci hledáme schopného spolupracovníka:

mistr výroby – technik: Na této pozici budete společně se zkušeným týmem dále rozvíjet, organizovat 
a optimalizovat nové výroby, řídit kolektiv pracovníků, úzce spolupracovat s ostatními složkami řízení výroby.

požadujeme:
• SŠ/ÚSO technického směru, praxe s řízením výroby
• znalost německého jazyka je výhodou
• samostatnost, spolehlivost, rozhodnost, iniciativní přístup k práci
• práce na PC, veškeré činnosti jsou podporovány systémem SAP R3

nabízíme:
• zázemí a stabilita v mezinárodní společnosti
• motivující f inanční ohodnocení  odpovídající individuálnímu pracovnímu výkonu, 
  znalostem a dovednostem
• samostatná práce zaměřená na výsledky, možnost vlastního rozvoje
• firemní benefity – pružnou pracovní dobu, týden dovolené navíc
• nástup dle dohody

pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete strukturovaný životopis s označením pozice
na email: p.Ficbauerova@novus.cz .  

více o společnosti: http://novus.cz, www.erwin-mueller-gruppe.de/ a http://www.emco-bau.de/.
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VALDŠTEJN                    
Steak House & Restaurant         

Lázn  Libverda 
Restaurace Valdštejn je prvot ídní restaurace a steak house s bohatou tradicí a 

pot ší vás specialitami z eské i mezinárodní kuchyn  se širokým výb rem 
skv lých vín a alkoholických i nealkoholických nápoj .  

Otev eno denn  11:00 – 22:00 hod. 

Polední menu od 49,- K  

(polévka, hlavní jídlo, dezert) 

Po – Pá  11:30 – 13:30 hod. 
 

Polední menu od 65,- K  

(polévka, hlavní jídlo, dezert) 

So – Ne  11:30 – 13:30 hod. 
Pravidelné akce: grilování, steak house menu, vep ové hody, tématické ve ery, 

pivní minislavnosti, spole enské a rodinné akce a další… 

Informace jsou pr b žn  k dispozici v restaurantu nebo v centrální recepci             
v hotelu Nový d m a na webu www.lazne-libverda.cz 

Nabídka jídel platí do vyprodání. Zm na cen vyhrazena. 

Restaurant Valdštejn 

LÁZN  LIBVERDA, a.s.

Tel.: +420 482 368 556 (111)

Fax: +420 482 368 110

Mobil: +420 731 663 758

valdstejn@lazne-libverda.cz
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INFORMACE POLICIE 
HEJNICKÉ STÍNY

 V období, ve kterém naši 
oblast nejvíce poznamenaly 

povodně, došlo i k případům, které 
s nimi nesouvisely. Ještě v květnu 
se dosud neznámý pachatel vloupal 
do kójí v jednom z panelových domů 
v Hejnicích a odnesl si řezačku na 
dlažbu.

 V červnu došlo ke dvěma 
vloupáním do stejné 

chalupy. Jako pachatelé 
byli následným šetře-
ním zjištěni dva místní 
mladíci. Podařilo se 
zajistit odcizenou elek-
troniku. Ta bude vrá-
cena majiteli.

 V červenci pak 
v Hejnicích zatím 

nezjištěný zloděj využil 
chvilkové nepozornosti zákazníka 
při nákupu oděvů a okradl ho o led-
vinku s doklady, platební kartou 
a dalšími věcmi. Věnujte, prosím, 
pozornost svým osobním věcem 
i v místech, na kterých byste krá-
deže neočekávali. Víme, že v dnešní 
elektronické době musí každý z nás 
v hlavě nosit spoustu čísel a hesel, 
avšak mnoho z nás stále ponechává 
kombinace PIN svých karet přímo 
u karet samotných anebo v peně-
ženkách. Zneužití takové karty je 
pak nasnadě. Doporučujeme uklá-
dat tato důležitá čísla na jiných 
vhodnějších místech.

 V červenci se také vyskytly 
opakované případy krádeží 

součástek z motorových vozidel. 
Jednalo se o serva u značek Škoda 
Fabia. Po pachatelích pátráme i ve 
spolupráci s kriminální policií.

 V létě jsme při dopravních 
kontrolách zjistili u deseti 

řidičů předchozí požití alkoholu 
a ve dvou případech řídily motorová 
vozidla osoby, které nejsou vlastníky 
řidičského oprávnění. Nejvyšší zjiš-

těná hladina alkoholu v krvi byla 
2,67 g/kg. V tomto případě se již 
jedná o trestný čin. Zde je vhodné 
občany informovat o tom, že v ČR 
stále platí nulová tolerance alkoholu 
za volantem. V některých médiích 
se objevily informace o tom, že zjiš-
těné hladiny do 0,24 g/kg (v jiných 
zdrojích až do 0,3 g/kg) jsou povo-

lenou hladinou alkoholu v krvi 
řidiče. Není tomu tak, platné 
zákony této republiky 
nadále nedovolují jakékoli 
množství alkoholu. Taková 
porušení považujeme za 
velmi závažná a nadále 
je budeme po jejich zjiš-

tění předávat k zákonnému 
postihu. Řidiči, kteří usedají 

po požití alkoholu za volant, by si 
měli uvědomit, že z jejich vozidla se 
v té chvíli stává takřka zbraň.

Všechny tyto události ale zůstaly 
v zapomnění po katastrofálních 
povodních. Bohužel i ty se staly 

„příležitostí“ pro krádeže. Jak již 
jistě víte, i v naší oblasti byli zadr-
ženi tři cizinci při rabování. Jejich 
vyšetřování dále probíhá, všichni 
jsou ve vazbě. Přestože bychom měli 
z profesionálního hlediska udržovat 
názorový odstup k jednáním poru-
šujícím zákon, rádi bychom uvedli, 
že takové krádeže považujeme za 
naprosto nelidské a odporné para-
zitování na neštěstí druhých a je 
otázkou, zda pro ně vůbec existuje 
adekvátní trest. 

Stala se ale také událost, jejíž aktéři 
si zaslouží uznání. Čtyři vojáci pro-
váděli záchranné práce v domě, který 
nebyl již přes půl roku obydlen. Při 
nich nalezli bezmála 400.000 Kč. 
Nález oznámili a odevzdali. Při všem 
zlém, co povodně přinesly, byl tento 
čin vojáků světlým okamžikem. 

Závěrem bych chtěl jménem 
svým i jménem všech poli-
cistů oddělení v Hejnicích 
vyjádřit účast všem, kteří 
byli postiženi povodněmi 
a poděkování těm, kteří se 
podíleli na odstraňování 
jejich následků.

npor. Lubomír Kaplan

Narodily se děti:

Viktorie Lepšíková• 

Vojtěch Hrdlička• 

Gabriela Hyšková• 

Anna Beranová• 

Zuzana Hradilová• 

Johanka Hůlová• 

Matěj Valášek• 

Tereza Koníčková• 

Hana Špidlová• 

Adéla Ožvaldová• 

Arianna Gabriela Golleoni• 

Daniel Hübscher• 

Přistěhovali se občané:

Kristýna Housová• 

Lucie Pecháčková  • 

Olga Brázdilová• 

Jitka Pecháčková• 

Ivana Stará• 

Julie Bilá s dcerou• 

Odstěhovali se občané:

Ivana Klouparová Lecká• 

Tomáš Gašpierik• 

Leopold Louvar• 

Helena Pešulová• 

Rozloučili jsme se 

se zesnulými občany:

Karel Jenšovský• 

Rozália Chrásková• 

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 
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Pohled za sedla horského kola
kolo je bezvadná věc a nasednout na ně po ránu, když je vzduch ještě svěží a na stéblech trávy visí 
třpytivé kapky rosy, užít si pár hodin v potu a adrenalinu, to jsou chvíle, na které se vždycky moc 
těším. Sobotní ráno bývá to pravé a tak vyrážím, abych objel panoráma hor, které obklopují údolí 
Smědé s uprostřed položenými Hejnicemi od západu na východ. Jakmile naberu výšku, budu mít to 
krásné údolí s vystupujícím kostelem po většinu cesty na očích.

Vyjíždím k Ferdinandovu, zadem 
kolem stavebních parcel pod Šárku, 
lesem se dostávám znovu na silnici 
a po ní na Viničnou cestu. Snažím se 
moc nezadýchat a zbytečně se nevysi-
lovat, těžké úseky teprve přijdou. Tělo 
se postupně dostává do rytmu, cítím 
příjemné teplo, povrch cesty šustí 
pod koly. Poměrně rychle jsem u Kozy, 
dávám si pár loků vody, přejíždím sil-
nici abych si vychutnal první lesní 
sjezd, který mě přivádí cestou nad tu-
nelem a železniční tratí do Oldřicho-
va. Slunce příjemně lechtá, přejíždím 
u hospody silnici a odbočuji pod trať 
do krásného koutu pod horami zva-
ného Na Pilách. Na mírně stoupající 
asfaltce získávám znovu optimální 
teplotu a v místě kde silnice velkým 
obloukem mizí v nekonečné bukové 
zeleni a nabírá na sklonu, míjím po-
slední chalupy. Tady začíná 7,5 km 
dlouhé a místy velmi prudké stoupá-
ní. Naprosté ticho ruší jen pravidel-
né otáčení klik, vlastní dech a tlukot 
srdce, místy pak šumění blízkého 
horského potoka. Ubývající listnáče 

a přibývající jehličnany naznačují se 
sílícími proudy potu z pod helmy blíz-
kost vrcholu na Bílé kuchyni. Tělem 
projede pocit úlevy, ví, že nic horšího 
už ho dnes nečeká a nohy samy při-
šlápnou do pedálů. Za pár minut mí-
jím Hřebínek, vyjíždím k rozcestí pod 
Ptačími kupami a blížím se k první-
mu výhledu na Hejnice a jejich stráž-
ní vrchol Ořešník. Pohled si vychut-
nám na dlouhé rovince před Krásnou 
Máří. Cestu dál mám rád, tady to 
vždycky jede samo, na kole i v zimě 
na běžkách, lehce vyšlápnu i stoupá-
ní na Žďárek. Tady idylka končí, za-
čínají panely a po nich sjezd k Černé-
mu potoku a po odbočení nástup do 
stoupání pod Smědavskou horu. Na 
vrcholu střídá panely šotolinový po-
vrch, který má v oblibě každý biker 
a otvírá se znovu nádherný pohled 
do krajiny. Vlevo za mnou zůstávají 
Polední kameny, přede mnou v dáli 
skály Paličníku a nad nimi mohutný 
vrchol Smrku s rozhlednu. Cesta mě 
dál vede nad údolím Smědé po drs-
ném úbočí kolem Smědavské hory. 

Lokálka oslavila 110 let provozu,  
nádražní budovy prošly rekonstrukcí

před 110 lety, 3. května 1900 byl zahájen veškerý provoz na 6,4 km dlouhé železniční trati z Raspenavy 
do Bílého potoka. trať, včetně všech zařízení a budov, vyhlížela v původní podobě zcela jinak než dnes.

Kromě výchozího nádraží v Ras-
penavě měla trať další čtyři zastávky: 
Luh, Lužec, Hejnice a B. Potok. Každá 
z nich měla vykládkovou kolej, dřevě-
né skladiště s nakládací rampou a vý-
pravní budovu. Mezi Hejnicemi a B. 
Potokem odbočovala z trati vlečka až 
do objektu textilky. Hejnice a B. Potok 

měly dvě dopravní koleje a byly uzpů-
sobeny ke křižování vlaků V obvodu 
bílopotockého nádraží bylo i lokomo-
tivní depo. Z dávné slávy toho na lokál-
ce zbylo jen málo, zmizely vlečky a vy-
kládkové koleje, nezůstalo ani jedno 
skladiště, ubyly výhybky i koleje. Jed-
na rarita však přece jen zůstala, dvě 

nádražní budovy na území jednoho 
města. Nádraží Hejnice v 385 m n. m.
ve středu  a nádraží Bílý Potok ve 400 
m n.m. na jeho východním okraji. Obě 
nádražní budovy prošly v letošním, 
pro trať jubilejním, roce rozsáhlou cel-
kovou vnější opravou a přispěly nejen 
ke zlepšení vzhledu drážních prostor, 
ale i ke zlepšení vzhledu města. Ná-
dražní budova v Hejnicích změnila za 
posledních 65 let svoji podobu vícekrát, 
a to tak, že z její původní podoby ne-
zůstalo téměř nic. Příznivějšího osudu 
se nakonec dočkala nádražní budova 
Bílý Potok, kterou po dlouhé roky udr-
žovaly jen slunce, vítr a déšť. Nakonec 
všechno přežila a zůstala jako jedna 
z mála v původní podobě, ve které byla 
před 110 lety postavena. 

- K.F. -

Nádraží Bílý PotokNádraží Hejnice

Jedu celkem rychle, od kol vystře-
lují kamínky a přede mnou se otví-
rá nádherný výhled na vrchol Jizery 
a na žlutý proužek cesty od Smědavy 
nad strží Bílé Smědé. Další kilometr 
panelů střídá prudký sjezd na Knei-
pu a pak rekreace po klesající Kasá-
renské k silnici. Teprve tady potká-
vám první cyklisty, jsou mezi nimi 
i známé postavy z Hejnic, autobus 
je vyvezl i s koly na Smědavu. Tu já 
dnes vynechám a raději odbočuji na 
Hraniční. Z dálky hrozivě vypadající 
kopec není tak zlý, pokud uprostřed 
není určeno předjet dvě mladá, hezká 
děvčata. To se dědek musí předvést 
a nasadí tempo, že nahoře málem vy-
pustí duši, ale to už k frajeřině patří 
a lehce to pak rozdýchá. Za bufetem 
na dřevařské už je pohoda a přichá-
zí očekávaný rychlý sjezd plný sko-
ků přes příčné kanály. Pevná prašná 
cesta, nahoru, dolů, nahoru, kolo 
jede samo a jsem nad Šindelovým do-
lem. Smědavskou horu, kterou jsem 
objížděl, mám najednou před sebou, 
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přiblížil se i Paličník. Projíždím Pře-
dělem a po rychlé asfaltce se blížím 
k Písčinám, za kterými mne čeká po-
slední dnešní stoupání pod Nebeský 
žebřík, kopec, který nemám rád, ale 
vyšlapat ho jako vždycky stejně mu-
sím. Za odměnu si na chvilku nahoře 
zastavím, vychutnám zbytky teplého 
pití, přikousnu horalku a pokochám 
se pohledem, který se mi nikdy ne-
okouká. Vrcholky Krkonoš, před ně 
posazená homole Bukovce a všu-
de kolem nekonečná zeleň vrcholů 
a údolí Jizerek. Nic se nemá přehánět 
a klidu už bylo dost, je třeba zved-
nout hladinu adrenalinu. Nad Tiši-
nou dostává kolo tu správnou rych-
lost a v padáku mezi dvěma mosty 
dostává i tělo očekávanou dávku. 
Vyšlo to, jako vždy a zbytek sjezdu 
k Červenému buku už je lehce odpo-
činkový. Odbočku na singltrek míjím, 
odbočím až o pár stovek metrů níže 
a vychutnám si sjezd po lesní cestě 
k Hubertce. Teprve odtud si dneš-
ní vyjížďku zpestřím jednou částí 
singltreku. Tahle část od Hubertky 
k sudu je podle mne částí nejlepší, 
nejhezčí a nejrychlejší. Singltrek pod 
Smrkem doporučuji každému samo-
zřejmě celý, s výjezdem k nástupu 

Z HEJNICKÉ KOPANÉ
a mužstvo mužů 
do jarní části sezony jsme vstu-
povali ze třetího místa a na první 
dvě postupová místa české lípy 
a doks jsme ztráceli 3, respek-
tivě 1 bod. 

První mistrovský zápas jsme 
odehráli na umělé v Novém Boru 
s mužstvem Heřmanic, který jsme 
po těžkém boji vyhráli 3:1, dvěma 
góly Romana Leitnera, který k nám 
právě z Heřmanic přišel na hostování 
a jedním gólem Davida Smoly. Úvodní 
zaváhání přišlo ve 3. kole v České 
Lípě, kde byli domácí výrazně posí-
leni o hráče z třetiligového A-týmu. 
Porážka 3:0 odpovídala dění na hřišti. 
Sérií pěti vítězství v řadě jsme se 
probojovali na druhé místo, ale tato 
vítězství byla vykoupena vylouče-
ním tří našich klíčových hráčů, kteří 
obdrželi delší tresty... Do rozhodující 
série zápasů v Mimoni, doma s Doksy 
a v Košťálově, jsme šli ve velice osla-
bené sestavě. V Mimoni jsme prohráli 
3:0 i když 20 minut před koncem 
jsme sahali po remíze, ale Smolou 
neproměněná penalta se ukázala pro 

další průběh zápasu jako rozhodující. 
Zápas s mužstvem Doks byl přímým 
duelem dvou uchazečů o postup. Po 
dvou letech se vzhledem k počtu zra-
něných a vyloučených podařilo pře-
svědčit k návratu našeho bývalého 
kanonýra Pepu Krišala, který nám 
v závěru sezony výrazně pomohl. 
Přesto jsme o poločase prohrávali 
0:2 a to jsme mohli mluvit o štěstí, 
že to bylo jenom o 2 branky. Ihned 
po přestávce nás probudil nádherný 
snižující gól Smoly a od toho oka-
mžiku jsme začali 
hosty výrazně pře-
hrávat. Vyústěním 
naší snahy byla 
vyrovnávající branka 
Ládi Kobra mladšího, 
který měl na noze 
i vítězný gól. Remíza 
znamenala, že máme 
postup ve svých 
rukou a tři vítězství 
ze tří posledních 
zápasů znamenají 
náš postup. To jsme 
s přehledem zvládli 
a od podzimu 
kopeme znovu kraj-
ský přebor.

Na postupu se podíleli: Dostál - Řez-
níček, Leitner, Tučani – Šulc, Holub, 
Kobr Ladislav, Kobr Jiří, Budka, 
Zeman Michal, Pecháček, Horčička – 
Zeman Martin, Smola, Krišal, Přibyl, 
trenéři Karel Šulc a Miroslav Malin-
ský a vedoucí mužstva Petr Baborák. 

Na podzim nás posílí Jakub 
Kouba, který přichází z Nové Vsi 
a Ondřej Malinský, který se vrací 
ze Slovanu Liberec, jinak celý kádr 
zůstává pohromadě.

A mužstvo mužů

Pokračování článku ze strany 12 u sudu je jeho absolvování docela 
dobrá zábava a slušná námaha. Na-
horu, dolů, doleva, doprava, jsem nad 
libverdským údolím, posledních pár 
zatáček a budu na parkovišti. Rych-
lost se zvyšuje a s ní i má pozornost, 
ostrých zatáček je čím dál víc. Pro-
letět zatáčku v kotrmelci už jsem si 
tu zkusil a dneska bych raději dojel 
bez pádu. Do Hejnic zbývá už jen  pár 
kilometrů, vydýchat, uvolnit nohy 
a krásné dopoledne skončí. Tradu-
je se, že pohled na svět je nejhezčí 
z koňského sedla. Možná je to pravda, 
nevím, ale s jistotou vím, že pro mne 
a pro tisíce jiných „šlapajících šílen-
ců“ bez rozdílu věku a pohlaví, je svět 
stejně krásný i ze sedla kola.

- K. F. -

Polední kameny

Na Knejpě

Viničná cesta

Pohled na Ferdinandov
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B mužstvo  mužů
B-mužstvo nezačalo svoji postu-
povou cestu zrovna šťastně, když 
úvodní podzimní zápas s Raspe-
navou B doma prohrálo.

Pak následovaly vítězné zápasy 
až do utkání v Oldřichově v Hájích 
a v Krásném Lese, a tak jsme byli 
na konci podzimu druzí se ztrátou 
9 bodů na první Oldřichov. Na jaře 
začala naše spanilá jízda za postu-
pem, kdy jsme neprohráli ani jedno 
utkání a po domácí výhře nad Oldři-
chovem 4:2 byl postup do okresního 
přeboru v kapse.

Za náš tým nastupovali tito hráči:  
M. Farský, Petr Zoreník, M. Čermák, 
J. Čivrný, M. Přibyl, M. Zrubec, 
M. Novotný, T. Leitner, M. Vacek, 
M. Pecháček, L. Severýn, Miloš 

Novotný, L. Kobr (st.), L. Kobr (ml.), 
O. Černý, M. Hasil, M. Sojka, P. Šomjak 
a trenéři Boris Sýkora a Jiří Leitner.

Úmyslně jsem nenapsal jedno 
jméno, o kterém bych se chtěl zmínit 
více, protože se říká, to nejlepší 
na konec. Díky jeho nastříleným 
30 gólům (mimochodem byly obdi-
vuhodné), které vsítil během jarní 
sezóny, byl postup jistý. Kdo na fotbal 
v Hejnicích chodí pra-
videlně, tak ví, o čem 
mluvím. Je radost se 
koukat na góly, které 
dává. Chytat v zápase 
proti němu je pro většinu 
brankářů noční můrou. 
A proto se divákům 
o poločase vyplatí vystát 
dlouhou frontu na jedno 
pivo a při troše štěstí též 
teplou klobásu, protože 
dalších 45 min.zápasu je 

pobaví borec jménem PAVEL ZORE-
NÍK. Kdo nevěří a nezažil, ať se přijde 
na některé zápasy B-týmu podívat. 
Do nové sezóny bude B-mužstvo 
trénovat nový trenér Ladislav Kobr. 
Vím, že v okrese to nebude jednodu-
ché, ale s podporou stálých a možná 
nových diváků se budeme těšit na 
každý zápas.

Jiří Leitner

dorost
Skončila nám sezóna 2010 a tak 
můžeme hodnotit. podzimní část 
přinesla obavy, aby dorostenci 
zvládli zbytek sezóny důstojně. 
a povedlo se.

Začátek byl složitý, neboť kluci 
museli pomáhat A i B mužstvu, které 
hrálo o postup do vyšší soutěže. Hráči 
Kobr L., Budka O., Horčička M a Pechá-

ček M. to měli obzvláště těžké, neboť 
některé dny museli hrát dva zápasy za 
sebou. Když jsme byli v plné sestavě, 
tak se hrál pěkný fotbal a hlavně se 
bodovalo. Mezi pěkně zápasy patřily 
ty se Mšenem 1:1, s Cvikovem 3:0, 
s Košťálovem 1:0, v Sedmihorkách 
3:3, v Semilech 2:1, poslední zápas ve 
Velkých Hamrech 4:3 a lahůdkou byl 
zápas s Višňovou hraný v domácím 
prostředí, kde kluci vyhráli 6:3, a tak 
vrátili podzimní porážku. Nesmím 
taky zapomenout na zápasy, které 

kluci nezvládli – v Lom-
nici 0:3, s Ruprechticemi 
0:4, v Železném Brodě 2:4, 
ve Stráži 0:5 a debaklem 
s Novým Borem 1:8. Nej-
lepším střelcem se stal 
Sojka M. 13, Kobr L. 8, 
Pecháček M. 5. V tabulce 
jsme obsadili 9. místo 
s 32 body a skórem 57:74. 
Chtěl bych poděkovat 
Horčičkovi M., Pecháč-
kovi M. a Černému J., 
kteří končí u dorostu. 

Žáci
družstvo žáků se po podzimu 
v 1. a třídě krajské soutěže umís-
tilo na 6. místě a na této příčce 
zůstalo i po jarní části soutěže.

Následovala baráž o konečné 
umístění, kde jsme se postupně dva-
krát utkali s mužstvy Vratislavic, 
Novou Vsí a Českým Dubem. V této 
baráži jsme skončili druzí za Novou 

Pokračování článku ze strany 13Z HEJNICKÉ KOPANÉ

Dále hráčům z Heřmanic, Dětřichova 
a Nového Města, kteří dále pokra-
čují v Hejnicích. A vítám Černého O., 
který se vrátil z hostování v Novém 
Městě a fotbalisty Stříbrný, Pechá-
ček M., Fetr L., Hardy T., kteří při-
cházejí ze žáků. V nové sezóně přeji 
dorostencům jenom pěkné výsledky  
a dobrou náladu.

Miloš Novotný

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

Vsí a v celkovém výsledku zůstali na 
šestém místě soutěže. Do nové sezóny, 
kterou odehrajeme v okresním pře-
boru, nastoupíme bez hráčů Jakuba 
Stříbrného, Lukáše Fetra, Jakuba 
Hardyho a Milana Pecháčka, kteří 
přechází do dorostu, z přípravky nás 
naopak posílí Radek Červa, Jakub 
Chadt, Milan Dymokurský a Miro-
slav Havel. Novou sezónu zahájíme 
doma v neděli 5. 9. 2010 v 10.00 hodin 
utkáním s Novým Městem.    

Milan Pecháček

Dorost

B mužstvo mužů
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vážení a milí spoluobčané!
kdybych měla vypisovat a popisovat všechnu účast našich sportovců na různých sportov-
ních akcích, nestačil by mi na to ani celý zpravodaj . tak bych snad jen v kostce shrnula 
minulý školní rok 2009/2010.

Na podzim začínáme tradičně během v lázeňském 
parku v Libverdě. Tam máme úspěch zaručen. Není velká 
konkurence. Ale samozřejmě to není jen o úspěchu, ale 
o tom, že i v sobotu – mimo školní vyučování!- si jdou 
děti zaběhat. Dalším vytrvalostním během je okresní kolo 
přespolního běhu, kde se nám občas i ve všech katego-
riích daří umístit do třetího místa. Přes zimu hrajeme 
spoustu florbalových zápasů a i tam jsme úspěšní. No, ale 
prioritou je pro nás jaro a s ním příchozí závody v atletice. 
Soutěží se ve družstvech, a to v okresních kolech Atle-
tického čtyřboje, Poháru rozhlasu a Olympiády mládeže. 
Zde sbíráme také spoustu úspěchů a jinak tomu nebylo 
ani letos. Každé družstvo dosáhlo na třetí příčku. 

Nu a proč jsem to vzala tak hopem?! To abych si 
nechala prostor na vylíčení toho největšího úspěchu.

Letos byl vyhlášen nový závod s názvem Odznak 
všestrannosti olympijských vítězů. Když rodiče zaloví 
v paměti, vzpomenou si na odznak zdatnosti. A tohle by 
měla být něco jako jeho obměna. Závod se skládá z 10 dis-
ciplín (shyby, trojskok, sedy-lehy, kliky, přeskoky šviha-
del, hod medicinbalem, skok do dálky, běh na 60 m, hod 
míčkem a neoblíbený  běh na 1000 m). Okresní kolo jsem 
uspořádala na škole a na základě dosažených výsledků 
se ti nejlepší dostali do krajského kola. Nu a krajské kolo 
vyhráli! Jupí! Ale podstatné je, že ti, co vyhráli krajská 
kola, postoupili do republikového finále. A kdo že to tedy 
postoupil a reprezentoval naši školu v Praze na repub-
lice!? Bylo to osmičlenné družstvo, které bojovalo jako 
jeden. Z dívek – Anežka Salačová, Sára Hmirová, Zdenka 
Ježowiczová, Denisa Sokolová a z chlapců Jakub Kolář, 
Jiří Burda, Dušan David, David Hardy. A opravdu bojo-
vali! První závodní den byl zahájen nástupem 18 družstev 
z celé republiky, kdy nás uvítal Robert Změlík a Roman 
Šebrle, tito dva sportovní borci celý závod zaštiťují. Na 
závěr zahajovacího ceremoniálu s vloženým kulturním 
programem, o který se postaraly roztleskávačky, zazněla 
česká hymna a pak už se sportovci pustili do boje. První 
den byly všestranné disciplíny, kdy jsme se drželi na neu-
věřitelném druhém místě. Druhý den byly atletické disci-
plíny. A tam už bylo znát, že sportovky se zaměřením na 
atletiku mají na vrch (nad námi, co sportujeme pro radost 
) Po dvou dnech vyčerpávajícího boje naši sportovci 
skončili na krásném 5. místě… v republice! Tento výsle-
dek jsme se dozvěděli, ale až na lodi Vyšehrad, kde bylo 
oficiální vyhlášení. Pluli jsme po Vltavě a užívali jsme si 
tu příjemnou chuť pátého místa. A na ubytovně, kde jsem 
musela dodržet slib, že když budou do pátého místa, že 
můžou pařit až do rána  , nakonec hoďku po tom co 
jsme dorazili z rautu už chrupkali – zaslouženě! Měli toho 
plné kecky! A kdo by ne. Bylo to napětí od středy 23.6. do 
soboty 26.6.

Tak a máme tady další nový školní rok a začínáme 
trénovat hned od začátku a uvidíme, co nám ten rok  
přinese.

M.H.

Sportovní úspěchy žáků ZŠ Hejnice
… a opravdu je o čem psát… 

S Romanem Šebrlem

S Robertem Změlíkem

S Jarmilou Kratochvílovou
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Národní házená (Jarní část a letní příprava na podzim)

Utkání skončilo již tradičním výsledkem. Pouze s tím 
rozdílem, že v poločase po sérii rychle vstřelených tří 
branek do šatny vedli. V první půli se jednalo o vyrov-
nané utkání. Branek moc nepadalo a dařilo se především 
oběma obranám. Ve druhém poločase jakoby se roztrhl 
s brankami pytel. Bohužel jen na té soupeřově straně. 
Raspenavským se podařilo rozhodnout až v poslední pěti-
minutovce, jinak bylo naše družstvo pořád na dostřel. 
Jarní sezónu i přes velkou snahu a náročnou zimní pří-
pravu zakončilo družstvo mužů na 6. místě v Severočeské 
oblasti. 

V současnosti se náš tým připravuje na podzimní 
sezonu středečními a sobotními tréninky. Vidinou je 
získat lepší umístění než v jarní sezoně.

Dále bych ráda připomněla, že probíhá nábor dětí do 
naší „přípravky“. Jedná se o děti ve věku 6 – 11 let. Infor-
mace pro rodiče rádi podáme na házenkářském hřišti při 
sobotních trénincích, které jsou od 17 hod. 

( V. Z.)

Družstvo mužů (zleva: J. Jirounek, V. Jirounek,  
F. Dvořák, P. Albert,  J. Záhejský, V. Hodovník, 

dole: J. Pávek, V. Lesák, E. Pavlíček)

Svoje poslední utkání v letošním ročníku sehráli 
naši muži v neděli 6. 6. 2010 na domácím hřišti 
proti Raspenavě B.

Ahóóój
Jednou takhle na koupáku rozbalujem deku

„kámoš“ z Frýcku volá, jestli nechcem si sjet řeku.
Kudy z nudy? To je šance! Vodáky já žeru.
Tak nás v pátek celá parta jede na Jizeru.

Když se v kempu usazujem, nikdo kolem neví - žel,
že mnohý z nás na kánoi nikdy před tím neseděl.

Musíme si plán domluvit, najít blízko hospodu
dáme gábl, ňáký pivko, no a ráno na vodu.

Berte lodě, vesty, pádla – čumím jako tele
Záviš sám se pasoval do role velitele.

Zas je chytrej, jako vždycky, poslouchat ho nebudu
věci, kořalku a cíga zavíráme do sudu.

Loďka ze Skalního města budí trochu rozruchu
Tom, když na záď usedá, tak Kačka lítá ve vzduchu.
Vepředu prý čte se voda, kormidelník má mít páru
tak se hrnu dozadu a na přídi mám háčka Káru.

Každej chlap sem, pro klid doma, přivezl svou paní
jenom já a Kára jsme tu bez manželek – sami.

Všichni si z nás utahujou, říkaj:“Hoši – božíčku
ještě, že vám nepůjčili růžovoučkou pramičku!“

Než na cestu vydáme se, v klidné vodě trénujem
a po chvíli vyrážíme, do pádel se obujem.

Však už asi po sto metrech většina se nesměje
k sobě si nás přitahují naše první peřeje.

Frýdlaňťáci jedou v klidu a jsou celkem v pohodě
v duchu se nám posmívají, mockrát byli na vodě.

Jeden z nich však v řece dumá, kde se stala chyba
jméno on má příhodné – vždyť jmenuje se Ryba.

Mokrej Tom vyčítá Kačce, že měla jet vlevo
že měl radši zůstat v práci tahat s koněm dřevo.

Ála Mirkovi též spílá, že cavyků nadělal
vzal jí až na Malou skálu, aby jí tam udělal.

A my jsme si s Károu dali každý po půl deci
a těmhletěm amatérům zachraňujem věci.
Protože jsem začátečník a vodácký barbar

všem na pozdrav –AHOJ- říkám jenom suše nazdár.

Záviše pak (že jsme suchý) vztek pojednou zachvátil
přiskočí k nám – vezme za loď – zákeřně nás převrátil.

Brusič má též obavy, že cestu suchej nepřečká
já na Láďu volám:“Nech ho – neutop nám dědečka!!“

Ani Pavel Olinku nestihnul ještě cvaknout
asi jí má trochu rád a nechce se s ní rafnout.

Já už jsem byl stejně mokrej, tak jsem trochu machroval
jeli jsme k jezu ještě blíž – až nás pěkně zvalchoval.

Nakonec jsme všichni dolů živí, zdraví dojeli 
Mně se to moc líbilo a nejen tam u vody

ještě všechno rozeberem v Baráčku pak v neděli.
jsem rád, že jsme v dnešní době jeli do přírody.

Někomu se výlet líbil, jiný říká nikdy víc.
Krásný je, když soumrak hodí na řeku svůj závoj…..

Sranda byla, aspoň jsme si odpočali od Hejnic.
Radši končím s veršem a po vodácku – AHÓÓÓJ.

S. Smutný



Jizerské aktivity Liberec, město Hejnice, Avalon Praha
a Centrum Mateřídouška Hejnice

pořádají

30. ročník festivalu trampských a folkových skupin

JIZERSKÁ NOTA
3. ročník

DĚTSKÁ NOTA
24. – 25. září 2010, Hejnice

…možná by bylo zajímavý, kdyby se celej festival odmakal zadarmo včetně kapel 
a dalo se to na povodně všecko! To by snad mělo smysl. Nikdo z nás není tak 
chudej, aby si to nemoh dovolit. A už předem to oznámit, dát to i na plakáty, 
že všechen zisk (jak ušetřený honoráře, tak vstupný) se dá tam, kde to bude 

nejvíc zapotřebí. A kdo z kapel by to odmít... No, aspoň by se vidělo, o co komu jde.
Kapitán Kid

Ahoj kamarádi, kapely a vůbec vy všichni, kteří se podílíte na Jizerské notě!

Na základě výzvy Kapitána Kida jsme se rozhodli celý výtěžek z letošního 30. ročníku 
trampského a folkového festivalu Jizerská nota věnovat na povodňové konto města Hejnice  
(http://www.mestohejnice.cz).  

Jak jistě víte, ničivá povodeň, kterou v sobotu 7. srpna způsobila tisíciletá voda v povodí říček 
Smědé a Olešky, poničila části všech příříčních obcí na Frýdlantsku. Katastrofě neuniklo ani poutní 
městečko Hejnice, které je od roku 1981 tradičním místem konání naší hudební přehlídky.

Věříme, že se k tomuto apelu – dát své honoráře, odměny, vstupné, sponzorské dary na povodně 
– připojíte i vy: účinkující, technici, zvukaři, pořadatelé, diváci… Pokud se rozhodnete tak či onak, 
dejte, prosím, vědět na: p.vinklat@seznam.cz, tel. 777 797 878.

Již předem děkujeme a jsme vám za všechny velkou vodou zasažené obyvatele Hejnic vděčni.

Déčko – Pavel Vinklát, předseda štábu a dramaturg JN, Jizerské aktivity Liberec
Kapitán Kid – Jaroslav Velinský, písničkář, spisovatel, host JN
Marťa – Martina Plíhalová, inspicientka JN, T. O. Ruměnky
Honza Dobiáš, konferenciér JN, novinář
Tony – Michael Antony, konferenciér Potlachu, Avalon Praha
Ježek – René Kříž, Bob a Bobci, účinkující JN 

www.jizerskanota.cz



FESTIVAL PRO OBĚTI POVODNÍ 
NA FRÝDLANTSKU

Jizerské aktivity Liberec, město Hejnice, Avalon Praha
a Centrum Mateřídouška Hejnice

pořádají

30. ročník festivalu trampských a folkových skupin

JIZERSKÁ NOTA 
3. ročník

DĚTSKÁ NOTA
24. – 25. září 2010, Hejnice

Již po 30. zazní v Hejnicích trampské a folkové písničky. Přijeď to i ty v pátek rozto-
čit na country bále, v sobotu dopoledne si poslechnout mladé skupiny, nebo posedět 

v kině u komponovaného Potlachu a odpoledne prožít v kempu s předními trampskými 
a folkovými kapelami a známými písničkáři. Při dešti se program přesouvá do kina.

www.jizerskanota.cz

PÁTEK 24. září
* 20 hod. – Country bál (U Cimpla, Ferdinandov)
Hraje BG Bazar Jablonec n. N., předtančení The Wings, soutěže, trampská tombola a dražba

SOBOTA 25. září
* 10 hod. – Na divokém západě (park před kostelem)
Hry a soutěže pro děti a mladé o ceny, tvůrčí dílna z přírodních materiálů... (vstup zdarma)
* 10.30 hod. – Dětská nota (centrum)
Soutěž mladých folkových skupin a duet do 18 let (vstup zdarma)
* 11 hod. – Potlach v kině
Kapitán Kid z T. O. Island a Robyn, Ribíz a Hare, členové T. O. Stray Beavers.
Uvádí Michael Antony – Tony a Milan Plch – Belmondo
* 14 hod. – JIZERSKÁ NOTA (autokemp) 
Soutěžící: Bezefšeho, Bob a Bobci, Lístek, Marien, Sekvoj, Stráníci + finalisté Dětské noty
Hosté: Kapitán Kid, Miki Ryvola a Pekaringo Bratislava
Krátké vzpomínky: Jiří Hantl – Čára, Libuše Svobodová, Káča Vinklátová, Luk Kučera, Petr Vostřák – 
Gamby, Tom Hrubý, Jiří Rážek, Jéňa Zeman, Karel Vidimský – Cimbura, Pavel Vinklát – Déčko 
Uvádí Jan Dobiáš. Zvuk Pája Jindrák
* 21 hod. – Slavnostní oheň (autokemp)

Výstava: Historie 30 ročníků Jizerské noty, 1981 – 2010

V areálu autokempu bohaté občerstvení, možnost nocování ve stanech – zdarma!

O poslední zářijové sobotě, AHOJ v Hejnicích na NOTĚ!


