
práci. Právě oni budou rozhodovat 
o tom, jakým směrem se naše město 
bude ubírat v nadcházejících čtyřech 
letech. A práce to rozhodně nebude 
lehká. Náprava povodňových škod si 
vyžádá nejen vysoké finanční nákla-
dy, ale i značné pracovní úsilí.

Ve výhledu na rok 2011 nelze ne-
zmínit významné jubileum města, 
které v příštím roce oslaví 800 let od 
svého založení. Nechceme toto výročí 
pojmout pouze jako jednodenní nebo 
dvoudenní záležitost, ale snažíme se 
o to, aby oslavy takto významného 
výročí probíhaly průběžně během 
celého roku 2011 s tím, že jejich vr-
cholem by měla být tradiční červen-
cová městská pouť. Součástí oslav 
by měly být výstavy k historii i sou-
časnosti Hejnic, uvažujeme o vydání 
almanachu nebo brožury k tomuto 
výročí a snažíme se připravit boha-
tý kulturní program nejen pro obča-
ny, ale i návštěvníky našeho města. 
V rozpočtu města na rok 2011 je dále 
vyčleněna částka na rekonstrukci vý-
tahů v panelových domech na starém 
sídlišti tak, aby odpovídaly předpi-
sům EU. V návrhu investičních akcí 
je zapracován i záměr na zakoupení 
nového hasičského vozidla, které by 
mělo v budoucnu nahradit dožívající 
stařičkou Tatru 148. Na nákup toho-
to vozidla město v letošním roce ob-
drželo dar 1 milión korun od nadace 
manželů Kellnerových. Dále chceme 
pokračovat ve snižování energetické 
zátěže města. Počítáme s nákupem 
moderních svítidel pro veřejné osvět-
lení a chceme pokračovat ve výměně 
oken za plastová v domech ve vlast-
nictví města.

Na závěr mi dovolte, abych po-
přál všem občanům města za sebe 
i za pracovníky městského úřadu 
klidné a pohodové prožití vánoč-
ních svátků a mnoho pracovních 
i osobních úspěchů v roce 2011.

 
Jiří Horák, starosta města

Hejnický

zpravodaj
 ● Jednání městské rady a zastupitelstva ● Prokletí objektu čp. 341 

● Centrum Mateřídouška ● Sicílie 2010 ●  Hejnická kopaná 
PROSINEC

2010
Cena: 6 Kč

Mezi události, které obyvatelé 
Hejnic jistě zaznamenali patří to, že 
z centra byla odstraněna chátrající 
budova bývalého hotelu Perun. Zámě-
rem města bylo tuto budovu získat do 
vlastnictví a následně ruinu z centra 
města odstranit. Tato varianta byla 
zvolena proto, že náklady na celkovou 
rekonstrukci hotelu mnohonásobně 
překračovaly možnosti městského 
rozpočtu. Záměr se však podařilo na-
plnit jen z části. Budova sice z centra 
města zmizela, ale vlastníkem uvol-
něného pozemku se stal soukromý 
majitel. Město na jedné straně ušet-

řilo prostředky za nákup nemovitosti 
a její následnou demolici, na druhé 
straně se ale výrazně omezila rozho-
dovací pravomoc města při využití 
tohoto lukrativního stavebního po-
zemku. Nezbývá tedy nic jiného než 
doufat, že současný vlastník bude 
respektovat i oprávněné zájmy měs-
ta a bude vstřícný k jednáním, která 
povedou k využití tohoto stavebního 
místa v centru města.

Další významnou událostí, kte-
rá negativním způsobem ovlivnila 
rozvoj našeho města, byla blesková 
srpnová povodeň, jejíž následky stá-
le pozorujeme na mnoha místech ve 
svém okolí. Povodeň nezasáhla svou 
ničivou silou pouze naše město, ale 
i podstatnou část Frýdlantska. Kdo 
často projíždí sousední Raspenavou, 
Frýdlantem nebo Višňovou, jen těž-
ko může uvěřit tomu, co tato rozbou-
řená říčka Smědá dokázala a jaké 
obrovské škody vodní živel způso-
bil. V Hejnicích a Ferdinandově bylo 
přímým rozvodněním Smědé a Ma-
lého Štolpichu zasaženo více jak 65 
obytných domů a škoda na majetku 
města dosáhla podle odhadů část-
ky dosahující až 60 miliónů korun. 
V podstatě zmizely důležité lávky pro 
pěší v katastru města nebo byly váž-
ně poškozeny. Ještě větší škody vodní 
živel způsobil na mostních objektech 
a komunikacích. Lze mluvit o štěstí, 
že napáchané škody se týkaly pouze 
majetku a že nedošlo na nejhorší, na 
ztrátu lidských životů. 

Rok 2010 byl ale významný i jako 
rok volební. Voliči rozhodovali svými 
hlasy o rozložení sil v Parlamentu ČR, 
volila se část poslanců horní komo-
ry a rozhodovalo se i na komunální 
úrovni. Na tomto místě bych chtěl po-
děkovat zastupitelům, kteří neobhájili 
svůj mandát nebo kteří dále nekandi-
dovali, za odvedenou práci v minulém 
volebním období. Novým zastupite-
lům bych chtěl popřát mnoho úspě-
chů, trpělivosti a prozíravosti v jejich 

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
otevíráte poslední číslo Hejnického 
zpravodaje v roce 2010. Bývá 
zvykem, že na závěr roku se hodnotí 
uplynulé období a představuje se 
i vize blízké budoucnosti. Chtěl 
bych toto pravidlo dodržet i ve svém 
článku a seznámit čtenáře s tím, 
co jsme řešili v průběhu roku 2010 
a na co se chceme soustředit v roce 
nadcházejícím. Budu se snažit být 
stručný a pokusím se hodnotit pouze 
věci, které významným způsobem 
zasáhly nebo v budoucnu zasáhnou 
do života našeho města.

4
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K VĚCI – OČIMA REDAKTORA ZPRAVODAJE
SeniorSká neSpokojenoSt a nerudnoSt,  

nebo život pro radoSt z každého nového dne

Už dávno nepatřím k mladé gene-
raci, splnil jsem svou pracovní povin-
nost a jsem připraven nastoupit 
poslední etapu svého života, roli pen-
zisty. To však neznamená, že tím oka-
mžikem přestanu mít všechny mladé 
lidi rád.  Nikdy mi nevadily děti a jejich 
drobné lumpárny ani bláznivé nápady 
a výstřednosti puberťáků. I my jsme 
byli takoví, stejně jako budou další 
generace po nás. Mladí se nemění, 
jsou stále stejní, jen okolnosti, pro-
středí, možnosti a způsoby jejich života 
jsou v každé době jiné a vždy se té nej-
starší generaci zdají horší, nepřijatelné 
a neomluvitelné. Ne všechno se nám 
musí líbit a určitě ne všichni mladí 
jsou pro většinu z nás přijatelní. Platí 
to ovšem i opačně, ne všichni staří 
lidé jsou bezmocní a nemocní, znám 
seniory i ve vysokém věku aktivní 
a činorodé, pracující i sportující, kteří 
se dovedou bavit, radovat ze života 
a těšit se na každý nový den. Znám 
však také takové, kterým nic není 
dobré, kterým je věčně jen ubližováno, 
kterým se nikdo ničím nezavděčí, 
nekonečné stěžovatele a nerudné kri-
tiky všeho a všech, šířící do vzduchu 
ve svém okolí jen atmosféru nespoko-
jenosti a zloby. Mladým je často vytý-

káno, že se neumějí chovat, že jsou 
neurvalí a bezcitní. Neumějí se chovat 
nebo často jen reagují na chování nás 
starých? Seniorská agresivita, vynu-
cování přednosti a neustálý spěch jsou 
stejně uplatňovány v Praze, Liberci 
i Hejnicích. Stačí vstoupit na poštu 
nebo do spořitelny v okamžiku, kdy 
je tam více lidí, což bývá často a hned 
to každý může poznat na vlastní kůži. 
Zaneprázdněné stáří se zaručeně pro-
tlačí k rychlému odbavení za každou 
cenu, aby pak mohlo beze spěchu 
v pohodě na chodníku klábosit a stě-
žovat si na poměry. Pravidla slušnosti 
však platí pro všechny, ani seniorům 
nemohou být udělovány výjimky. Není 
možné, aby jedna strana vyžado-
vala od té druhé slušnost a sama to 
základní pravidlo porušovala. Myslím, 
že nikdy nepřestane platit, že příklady 
táhnou a osvědčená zvyklost, že starší 
by měl být příkladem mladšímu.

Těmito tak trochu smělými úva-
hami jsem se nechtěl nikoho dotknout 
a také jimi rozhodně nechci popírat 
myšlenku pomoci těm, kteří ji potře-
bují. Z vlastní zkušenosti moc dobře 
vím, jak je potřebná, jak se ne vždy 
lehce poskytuje a s jakým sebezapře-
ním bývá často přijímána. I zdánlivě 

Mladí proti starým a  staří proti mladým, dlouholetý souboj generací, který nikdy nekončí vítězně pro 
žádnou ze zapojených stran. je chvályhodné, že se tento problém dostává do společenského zájmu, 
dokonce vzešla kampaň ve prospěch zájmů seniorů „nechte mou babičku na pokoji“. každá mince má 
však dvě strany a  tak, když pominu základy obecné výchovy, normální slušnost a  morálku, nezbývá mi 
než si položit otázku, zda se problém alespoň trochu neskrývá ve starém známém  přísloví, které nám říká:  

„Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“.

jednoduše vypadající úkony je třeba se 
pečlivě naučit. Zdravé tělo v dobré kon-
dici je ve stáří nejen obrovským štěs-
tím, ale i obrazem předchozího života 
a životního stylu. V mé představě by 
život byl silnicí a lidské tělo pak po ní 
jedoucím automobilem. Ne každá sil-
nice je krásnou dálnicí, po které lze 
co nejdál dojet a ne s každým autem 
bývá tak dobře zacházeno, aby co nej-
dále dojelo. Až na výjimky, je jen na 
nás a naší snaze, abychom bez nehod 
po té silnici dojeli co nejdál. Stáří je 
definitivně poslední etapou lidského 
života a po ní nás na tomto světě už 
opravdu nic nečeká. Co je naposledy, 
to si má člověk náležitě užít a tak 
bych chtěl jít do svého nového zařa-
zení s plným nasazením. Pokusit se 
posílit tu duchem stále mladou senior-
skou menšinu, která usiluje o aktivní 
a činorodý život, který není v rozporu 
s myšlenkou mládí a pokroku a tímto 
svým životním stylem a chováním 
potvrzuje oprávněnost přísloví citova-
ného v úvodu. Jsem přesvědčen, že 
v mezigeneračních lidských vztazích, 
mimo jiné důležité příčiny, s určitostí 
v mnoha případech platí, že „Jak se do 
lesa volá, tak se z lesa ozývá“.

Karel Finkous

Jako hradní věž vypadala část 
bytového domu čp. 5 pod kinem 

v Jizerské ulici, když přišla násled-
kem vichřice o střechu. Byl pátek 
00,45 hodin, když se ozvala obrov-
ská rána a před hasičskou zbrojnicí 
zůstala ležet na silnici kompletní 
střecha. Zastřešení chodbové části 
totiž nevydrželo silný poryv větru, 
který sužoval celé město, s hlomo-
zem se vzneslo a přes hranu střechy 
se zřítilo dolů. Cestou zničilo část 
střechy druhé etapy „pětky“, dole 
srovnalo se zemí plot pana Melichara 

Novogotická věž

hejnická pětka získala přes noc novogotickou věž
a elektrický rozvaděč. Hasiči přišli 
o svoji sirénu, která se vydala 
na výlet spolu se střechou. Bylo 
obrovským štěstím, že v inkri-
minovanou chvíli nebyl dole na 
silnici žádný člověk ani automo-
bil. Ihned v noci došlo po dohodě 
s policií a zasahujícími hasiči 
k zabezpečení prostoru uzavřením 
nebezpečných úseků. Další odklí-
zecí a zabezpečovací práce pokra-
čovaly až po rozednění, kdy se vítr 
utišil a bylo bezpečné se na střeše 
a pod střechou vůbec pohybovat.
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Zastupitelstvo města na svých zasedáních:
 –  projednalo zprávu auditora o výsledku prověrky účetní závěr-
ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Hejnice a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením s vý-
hradami 

 –  projednalo a schválilo zprávu o činnosti finančního a kontrol-
ního výboru

 –  schválilo prodej pozemku k výstavbě kogenerační jednotky 
společnosti H-therma

 –  schválilo prodej tří pozemků k výstavbě rodinných domů o vý-
měře 967, 1181 a 1063 m2

 –  projednalo a schválilo žádost nájemců zahrádek umístěných 
na pozemku města č. p. 75 o odprodej dlouhodobě pronajatých 
částí pozemku se zahrádkami

 –  vydalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za pro-
vozovaný výherní hrací přístroj 

 –  projednalo a schválilo žádost ředitele Základní a Mateřské 
školy Hejnice o neodkladné provedení opravy havarijního 
stavu střechy objektu a uvolnilo z rozpočtu města částku do 
350.000,- Kč

 –  zvolilo do funkce starosty a člena rady města pana Jiřího Ho-
ráka, do funkce místostarosty a člena rady města pana Jaro-
slava Demčáka

 –  zvolilo do funkce členů rady města paní Alenu Henclovou, 
paní Dagmar Berkovou a pana Ing. Libora Štroma

 –  zvolilo do funkce předsedy finančního výboru pana Ing. Libora 
Štroma, do funkce předsedkyně kontrolního výboru paní Ing. 
Lucii Podhorovou

Z jednání městské rady

Rada města na svých zasedáních:
 –  schválila žádost týkající se zřízení veřejné účelové ko-
munikace v části města Ferdinandov

 –  projednala a schválila mimořádné příspěvky na úhradu 
telefonních hovorů souvisejících přímo s likvidací ná-
sledků povodně ve výši 1.500,- Kč a 5.575,- Kč

 –  schválila žádost Střední školy hospodářské a lesnické 
Frýdlant o finanční příspěvek určený na podporu akce 

„Hejnický dřevorubec 2010“ a podpořila tuto akci část-
kou 5.000,- Kč

 –  vzala na vědomí jmenování p. Jiřího Šimona velitelem 
JSDH Hejnice

 –  přidělila byty, byt o velikosti 1 + 2 v čp. 532, byt o ve-
likosti 1 + 2 v čp. 598, byt o velikosti 1 + 1 v čp. 598, 
byt o velikosti 1 + 1 v čp. 598, byt o velikosti 1 + kk  
v čp. 495, byt o velikosti 1 + 3 v čp. 531 a byt o velikosti 
1 + 2 v čp. 96
 –  zamítla žádost  týkající se odpuštění nájmu za byt jako 
finanční kompenzace vynaložených nákladů spojených 
s rekonstrukcí bytu nájemníkem

 –  prodloužila pronájem nebytových prostor v čp. 598
 –  schválila umístění antény komunikační jednotky firmy 
a-net Liberec s.r.o. na střeše základní školy

 –  schválila opravu silničního propustku na přístupové 
komunikaci k čp. 58 a 69. Uložila zahrnout opravu do 
plánu prací na rok 2011

 –  schválila návrh tajemníka na udělení mimořádných od-
měn vedoucím odborů městského úřadu

 –  schválila rozdělení finančního daru ve výši 48.950,- Kč,  
poskytnutého pořadateli Jizerské noty, občanům posti-
ženým srpnovou povodní.

Z jednání městského zastupitelstva

Hejničtí občané 
by měli vědět, že

 – Starostou byl zastupiteli zvolen pan Jiří Horák.

 – Místostarostou byl zastupiteli zvolen pan Jaroslav Demčák.

 – Členy rady města byli zastupiteli zvoleni paní Alena 
Henclová, Dagmar Berková a pan Ing. Libor Štrom.

 – Radní pan Ing. Libor Štrom byl zvolen předsedou finanč-
ního výboru.

 – Zastupitelka paní Ing. Lucie Podhorová byla zvolena 
předsedkyní kontrolního výboru.

 – Zastupitele pana Mgr. Kryštofa Špidlu zvolila rada měs-
ta předsedou kulturní komise.

 – Členy zastupitelstva jsou pan Jan Gašpierik, pan Pavel 
Šomjak, pan Pavel Zoreník, paní Ing. Alena Dvořáková, 
pan Mgr. Jan Kašpar, pan Petr Zoreník, pan Libor Juklí-
ček a pan Milan Pecháček.

 – Na stavební úřad se po rodičovské dovolené vrátila jeho 
vedoucí paní Marcela Koňaříková a téměř tříletou výpo-
moc ukončil pan Ing. Vlastimil Břeň.

 – Tajemník městského úřadu Karel Finkous se rozhodl 
odejít do důchodu. Na obsazení místa tajemníka 
bylo starostou města vypsáno výběrové řízení, a tak 
by měl s nástupem nového roku nastoupit na úřad  
nový tajemník.

 – Ti, kteří tak dosud neučinili, by měli v pokladně měst-
ského úřadu urychleně zaplatit své neuhrazené závaz-
ky poplatku za komunální odpad, poplatku ze psa nebo 
částky případného nájemného za nájem pozemku. Za-
placením se s určitostí uchrání před nepříjemností před-
pisu dlužného poplatku až v trojnásobné výši, v případě 
nájmu výpovědi nájemní smlouvy.

 – Televizní převaděč na libverdském kopci zahájil provoz 
digitálního vysílání televizního signálu. Souběžně s di-
gitálním vysíláním bude i nadále provozováno i analogo-
vé vysílání, a to do roku 2012.

 – Není pravdivá zaručená zpráva od o všem dobře infor-
movaných pouličních klepen o odchodu pana doktora 
Slámy z jeho obvodní ordinace. Pan doktor Sláma zů-
stává naším obvodním lékařem, nikam neodchází a ani 
nikdy neměl v úmyslu ze své ordinace někam odejít.

- MěÚ-
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vážení a milí spoluobčané!
blíží se konec roku a s ním i jeho bilancování. pokusíme se o to i my v našem Mezinárodním 
centru duchovní obnovy. 

Z Mezinárodního centra duchovní obnovy

Na jaře v dubnu 2010 měl navští-
vit Mezinárodní centrum duchovní 
obnovy pan president Václav Klaus 
s chotí, ale nakonec svoji návštěvu 
odložil. Budeme se na ni tedy těšit 
v příštím roce 2011.

Pan starosta Jiří Horák se zúčast-
nil v našem MCDO na Kněžském 
dnu 17. června 2010, který se konal 
pro kněze z celé České republiky za 
účasti vysokého církevního hodnos-
táře, kardinála Joachima Meisnera, 
arcibiskupa z Kolína nad Rýnem.

Během září a října se zde usku-
tečnilo větší množství seminářů 
českých a německých universit. 
Např. Ústa Filosofie a lingvistiky 
University Karlovy zde ve dnech 
11. 9. – 15. 9. 2010 konal svůj semi-
nář a Technická universita 
Liberec tu měla svoji konferenci  
(30. 8. – 1. 9. 2010).

Církevní organizace Centrum 
pro rodinu se sídlem v Litoměřicích 
tady ve dnech Svatováclavské poutě 
(27. 9. – 28. 9. 2010) mělo svoji poradu 
českých Center pro rodinu.  

Mezinárodní výstava jiři-
nek v MCDO proběhla ve dnech  
17. - 19. září 2010 úspěšně. Účast 
byla hojná a již máme slíbeno na 
příští rok opakování této akce.

V témže termínu tu konala svoji 
kapitulu nadnárodní církevní orga-
nizace, Řád sv. Lazara. Při této akci 
dostal vyznamenání také litoměřický 
biskup, Mons. Jan Baxant. Členové 
řádu se zabývají pomocí nemocným, 
chudým a postiženým lidem a pomá-
hali i při letošních povodních.   

Ve dnech 1. 10. – 3. 10. 2010 nás 
tady jako každoročně navštívil Řád 
sv. Václava, při němž náš ředitel, P. 
Miloš Raban, obdržel vyznamenání. 
Akce byla úspěšná, těšíme se zase na 
příští rok.

Mezi stálé programy, které tu již 
dlouhodobě běží, náleží Duchovní 
obnovy františkánů, řeholníků fran-
tiškánského řádu a původních maji-
telů našeho objektu. Konávají se 
v Centru každý měsíc kromě letních 
prázdninových měsíců.

Existuje také možnost individu-
ální duchovní obnovy a letos ji vyu-
žila jedna řeholnice-dominikánka (1. 
8. – 31. 10. 2010) z Moravy.  

13. října 2010 se dostalo v Severo-
českém muzeu v Liberci z rukou hejt-

mana Stanislava Eichlera našemu 
řediteli, P. Miloši Rabanovi, Pocty 
hejtmana Libereckého kraje, a sice 
vyznamenání za přínos k šíření 
vzdělanosti v Libereckém kraji. 
Velice si toho vážíme! A přejeme 
mu, aby ještě dlouho mohl přispí-
vat k duchovnímu ozdravění celých 
severních Čech! 

Vzhledem k povodním byla letos 
návštěvnost na 25. ročníku var-
hanní a duchovní hudby, uzavřeného 
30. října 2010, nejnižší v dějinách 
existence tohoto programu. Média 
příliš dlouho a nepřesně referovala 
o neprůjezdnosti Raspenavy, takže 
mnoho lidí vůbec nepřijelo. Mnoho 
příznivců varhanní a duchovní 
hudby bylo těžce postiženo povod-
němi. Doufáme, že příští ročník  
bude lepší.

Svoji duchovní obnovu si zde 
vykonali kněží východního obřadu 
ve dnech 10. 10. – 15. 10. 2010. Byl 
to též přínos pro naši baziliku, jeli-
kož tento obřad není možno často  
v kostelích vidět. 

Např. byla ve dnech 26. 11. – 
28. 11. 2010 plánována Adventní 
obnova pro rodiny z Prahy. V neděli 
28. listopadu 2010 nastala 1. neděle 
adventní, a tím období Adventu, 
tzn. přípravy na Vánoce – narození 
Ježíše Krista v Betlémě. Je to čas, 
spojený s přemýšlením o nejdůleži-
tějších hodnotách lidského života, 
tichou meditací a možností zasta-
vení se v každodenním běhu života, 
a zejména v předvánočním shonu. 
V souvislosti s letošními povodněmi 
u nás snad nabývá tato vzácná příle-
žitost tím více na významu a volá po 
šanci chopit se jí. 

V sobotu 4. 12. 2010 se od 13:00 
do 17:00 hodin naše Centrum ozý-
valo dětskými hlasy, neboť tu jako 
vždy proběhl Vánoční strom dětí. 

Akce Šachový turnaj se usku-
teční 27. 12. 2010.

Jako každoročně i letos si naše 
Centrum zvolila pro své rekreační 
novoroční setkání (28. 12. 2010 

– 4. 1. 2011) německá organizace 
Ackermann - Gemeinde a opět se 
tu bude konat Novoroční obnova 
(28. 12. 2010 – 2. 1. 2011) pro rodiny 
z Prahy.

Celý tento cyklus završí 5. 1. 2011 
v 16:00 hodin v našem kostele mše 

sv. s litoměřickým biskupem, Mons. 
Janem Baxantem, k 10. výročí ote-
vření a svěcení MCDO.  

V listopadu jste  u nás až do 
konce tohoto měsíce mohli zhléd-
nout výstavu fotografií a doku-
mentů z bohaté historie Jizerského 
fotoklubu u příležitosti 50 let 
Jizerského fotoklubu Hejnice 
a v prosinci chystáme také výstavu 
Fotografií, ale tentokrát z pouti 
do Izraele. Autorem je fotograf  
Petr Andres. 

Informace o našich akcích najdete 
jako vždy na našich webových strán-
kách (www.mcdo.cz), v našem 
farním věstníku Mater Formosa 
a na webových stránkách města 
Hejnice, Lázně Libverda i města  
Frýdlant. 

Na všechny naše akce srdečně 
Vás všechny zveme a přejeme krásné 
prožití adventního a vánočního času 
a posléze šťastný nový rok 2011!

sestra Edita M. Mendelová OP  
(programová vedoucí, matrikářka) 

Zimní bazilika

Exercie kněží  
východního obřadu
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Z CENTRA MATEŘÍDOUŠKA
Prostor pro rodinu

rodina je základem státu – toto heslo jste mohli ještě docela nedávno najít jako jeden 
z  hlavních bodů na předvolebních lístcích téměř všech politických stran. toto heslo je 
pravdivé. bolestně pravdivé.

Náš stát se ale sám potácí v krizi, 
ve které by se každá jednotlivá ro-
dina dávno stala chutným soustem 
lačných exekutorských spolků a své 
problémy se tak nikoliv překvapivě 
rozhodl řešit přesunutím největšího 
dílu odpovědnosti opět na svou nej-
menší „součást“ – na rodinu. V dů-
sledku toho se prostor, ve kterém je 
rodina ještě schopna efektivně fun-
govat již poněkolikáté znovu zmenší. 
Fungující rodina je přitom již dnes 
svého druhu vymírající druh. 

Co s tím? Rozhlédněme se trošku 
kolem, náš svět, to není jenom naše 
současnost. Lidé a rodiny musely 
fungovat a přežívat i v dobách mno-
hem těžších, než je ta naše součas-
ná. A kde brali v takových časech 
lidé sílu jít dál, snažit se a usilovat 
o lepší dny budoucí? O lepší zítřky 
svých malých, větších i již dospělých 
dětí? Odpověď je velmi jednoduchá. 
Vždy v rodině. Nutno však dodat 
v pevné rodině. A pevná rodina – to 
jsou hlavně lidé v ní. Lidé, kteří ač 
věkově a názorově rozdílní, dokáží se 
chápat, podporovat, tolerovat a ještě 
k tomu milovat. To je jedno z nejtěž-
ších umění v životě, jehož protikla-
dem je život určovaný vlastní pohodl-
ností a sobectvím. Tedy vlastnostmi, 
jež jsme si v uplynulých letech muse-
li chtěj nechtěj koupit i s celým na-
ším vymodleným kapitalismem. Nyní 
bude ale záležet opět jen na nás, jak 
se k nové situaci v naší společnos-
ti postavíme. Budeme dál bezhlavě 

investovat do majetků a doufat, že 
naše rodiny udrží pohromadě nový 
televizor, mobil a ještě krásnější ku-
chyně, nebo vložíme svůj čas a ener-
gii do vztahů k těm, o něž bychom 
neradi přišli? Rodina však nemusí 
být samojediným místem, kde lze 
čerpat. Lidé si vždy mezi sebou vy-
tvářeli spolky a komunity, jejichž 
smyslem nebyly nějaké zákulisní 
politické ambice, ale především pro-
stá vzájemná pomoc a podpora tako-
vých věcí a projektů, které zásadním 
způsobem pomohou usnadnit život 
všem nebo většině zainteresovaných. 
Takovým místem je i naše Mateří-
douška. Již několik let a bez falešné 
skromnosti stále lépe a cíleněji vy-
tváříme prostor pro skutečnou čes-
kou rodinu. Hejnickou, bílopotockou, 
libverdskou, raspenavskou, frýdlant-
skou... Každý rodič, který nechce být 
ve své rodičovské roli pasivní, chce 
svým dětem pomoci naučit se tvo-
řit svůj život aktivně, je u nás vždy 
a pouze vítán. Každý, kdo chce svým 
dětem ukázat, že život nemusí být 
jen pokleslá televizní zábava a PC, 
a že opravdové vztahy lze prožít pou-
ze v našem možná hodně složitém, 
ale skutečném světě, nikoliv v tom 
bezchybně dokonalém, interaktivním 
bludišti sociálních sítí, kde se může 
kdokoliv vydávat za kohokoliv, aniž 
by za své jednání nesl jakoukoliv od-
povědnost. Naše dveře se ale snaží-
me otevírat čím dál tím víc do široka 

- pro vás všechny. Své si u nás najde 
zcela určitě ka-
ždý – děti, bu-
doucí maminky, 
již „úřadující“-
maminky, tatín-
kové, babičky, 
tetičky, dědové... 
Naše programy 
nevznikají znu-
děnou „kafíčko-
vou“ otázkou: 

„Tak co bychom 
tak ještě vymys-
leli, aby...“ Takto 
to u nás sku-
tečně nefunguje. 
Právě naopak. 
Co akce, pro-
gram, plán – to 

reakce na vaše potřeby, na váš ži-
vot, na vaši situaci nebo vaše podně-
ty. Vše se samozřejmě dotýká i nás, 
protože i my máme své děti, spous-
tu práce a starostí, nežijeme někde 
v závětří, nejsme anonymní a nedě-
láme rozhodnutí, jejichž důsledky 
bychom sami nechtěli nést. Žijeme 
tady s vámi - v Hejnicích, nebo jejich 
nejbližším okolí. Nemusíte proto být 
s celým tím krásným, ale někdy také 
tak nesmírně těžkým břemenem ro-
dičovství sami. A je úplně jedno, jest-
li si k nám přijdete hrát, tvořit krás-
né věci, zda přijdete na přednášku, 
pojedete s námi na výlet, na prázdni-
ny nebo přijdete jen tak bez přípravy. 
Vždy přijdete mezi své – mezi ty, již 
prožívají podobné radosti i staros-
ti jako vy a proto vás pochopí, pod-
poří a především vás znovu “nabijí“. 
Ani Mateřídouška sama ale nežije ve 
vzduchoprázdnu. Jako nezisková or-
ganizace žije především z dobré vůle 
měst, obcí, státních i soukromých 
organizací, nadací, sponzorů, dárců, 
jednotlivých spřízněných duší a dob-
rovolníků. Jim všem dnes patří naše 
obrovské poděkování! Všechna jejich 
podpora, ať už finanční nebo jiná, se 
u nás jako v alchymistově dílně pro-
měňuje především na šťastné oka-
mžiky všech „našich“ dětí, na jejich 
prožitky toho, co jednou až vyrostou, 
označí takovými pojmy jako šťastné 
dětství, rodinné zázemí a vzájemně 
výhodné soužití v širší lidské komu-
nitě – v tzv. občanské pospolitosti. 
Pojmy často využívané už jen jako 
prázdné politické fráze se tak pro ně 
stanou naprosto živou zkušeností. 
A tuto svou zkušenost se jednou po-
kusí napodobit. Tím vrátí a v tomto 
kraji nově zasejí vše, co do nich my 
všichni nyní investujeme. Děkujeme 
za všechnu podporu, zájem a odvahu 
žít nesobecky.

Přejeme Vám krásné a klidné Vá-
noce a do nového roku především 
sílu najít si navzdory všem životním 
trablům vždy i čas na své blízké, na 
radost, hry a všechno to, co nám li-
dem přináší pocit štěstí a smyslupl-
nosti života. 

22. 11. 2010
Centrum Mateřídouška o. s.

www.materidouska.info
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prokletí objektu čp. 341
nevzhledný objekt, který býval znám pod názvy hoffmaňák, drůbežárna nebo prasečák, byl 
postaven v roce 1880 adolfem a josefem kratzerovými jako porcelánka se dvěma velkými 
vypalovacími pecemi. pro osvěžení starých pomístních názvů je si třeba připomenout, že byl 
postaven podél cesty zvané hainweg, tedy „Lesní cesta“ a u potůčku, který se v minulosti 
jmenoval erlwiesenwasser (potok z olšové louky) a poblíž tzv. Shnilého mostu.

Zahájení výroby porcelánu v nové 
Kratzerově budově se stalo osudným 
pro firmu Serafina Endlera, zaklada-
tele hejnické výroby porcelánu. Sera-
fin Endler zemřel v roce 1872 a jeho 
nedospělý syn nemohl zatím ve vedení 
podniku pokračovat. Právě této situ-
ace Kratzer využil a v těsné blízkosti 
Endlerovy porcelánky postavil zmíně-
ný objekt. Když Endlerův syn dospěl, 
bylo již pozdě, prosadit se v porcelá-
novém průmyslu se mu již nepodařilo. 
Snad tehdy začalo prokletí budovy.

Po dvaceti letech činnosti Kratze-
rova porcelánka v roce 1900 vyhořela 
a pro právě doléhající odbytové a fi-
nanční potíže nebyla výroba v této 
budově obnovena. Silně poškozenou 
stavbu se podařilo prodat až v roce 
1907 bankovnímu domu Masopust 

a spol. z Liberce. Noví majitelé zde 
začali budovat velkou pilu s výrob-
nou nábytku pod názvem Společnost 
pro zužitkování dřeva, s.r.o. Liberec. 
Velkoryse založený 
podnik disponoval na 
tehdejší dobu moderní-
mi výrobními linkami. 
Z odpadového dřeva 
zbylého po výrobě se 
tam měly vyrábět bed-
ny. Těsně před koncem 
první světové války se 
však začaly objevovat 
potíže se zajištěním 
dřeva pro výrobu. Jak 
původní majitel lesů 
hrabě Franz Clam-

-Gallas, tak pozdější 
státní lesy se obávaly 

nedostatku dřevní hmoty pro pilu 
v Bílém Potoce a dodávky pro „Ma-
sopustovu pilu“ odmítly. K objektu 
byla proto postavena vlečka a klády 

Dobová pohlednice

INFORMACE POLICIE 
vážení občané, 
dovolte mi, abych se představil. jmenuji se pavel Štok a od 1. září 2010 jsem nastoupil jako 
nový vedoucí obvodního oddělení policie Čr v hejnicích.

Prostřednictvím příspěvků v Hej-
nickém zpravodaji bychom Vás rádi 
nadále informovali o činnosti Policie 
ČR na teritoriu působnosti obvodní-
ho oddělení v Hejnicích. Budeme se 
snažit, aby naše příspěvky byly pří-
nosné a obsahovaly důležité informa-
ce o legislativních změnách, týkají-
cích se např. provozu na pozemních 
komunikacích, povinného vybavení 
motorových vozidel a dalších předpi-
sů. 

Naopak rádi uvítáme jakékoliv 
podněty a připomínky od Vás, 
kterým není lhostejné, co se 
kolem nich děje. 

Od 1. ledna 2011 platí 
pro motoristy nový práv-
ní předpis, který upravuje 
vybavení lékárničky, pat-
řící mezi povinnou výbavu 
každého motorového vozi-
dla. Rovněž tak musí mít od 
1. ledna 2011 každé vozidlo ve 

výbavě reflexní vestu. Věnujte rovněž 
pozornost platnosti svých řidičských 
průkazů. U řidičských průkazů, vy-
daných v období od r. 1996 do roku 
2000, musí být provedena jejich vý-
měna do 31. 12. 2010. Řidičské prů-
kazy vydané do 30.4.2004 musí být 
vyměněny do 31. 12. 2013.

V uplynulém období jsme zazna-
menali zvýšený počet krádeží mo-
bilních telefonů v restauracích. Vět-
šinou pachatel využije nepozornosti 
majitele, který svůj mobilní telefon 

nechá volně odložený v bun-
dě, v kabelce nebo na sto-
le. Myslím, že nemusím 
sáhodlouze popisovat, 
že prokazování těchto 
krádeží je velmi složi-
té. Často bývá výsled-
kem pouze zablokování 

odcizeného telefonního 
přístroje, které provede 

Policie ČR na žádost majitele. 

Odcizené mobilní telefony se podaří 
nalézt a vrátit zpět majiteli velmi spo-
radicky. Ztráta uložených kontaktů 
bývá někdy nenahraditelná. 

Poslední dobou se v médiích obje-
vují příspěvky o rušení některých ob-
vodních oddělení Policie ČR. Dosud 
nemáme žádné informace o tom, že 
by mělo být obvodní oddělení v Hejni-
cích rušeno, přesouváno, či jakkoliv 
měněn jeho provoz. Avizovaná úspor-
ná opatření se nás jistě dotknou. Za-
žíváme nejistotu, která je v dnešní 
době obvyklá ve všech odvětvích, ať 
už se jedná o soukromou či stát-
ní sféru. Policie je služba veřejnosti. 
V případě, že nás budete potřebovat, 
uděláme vše, co je v našich silách, 
bez ohledu na limity benzínu a další, 
jakákoliv úsporná opatření.

Na závěr mi dovolte, abych Vám 
popřál klidné vánoční svátky a pevné 
zdraví v novém roce 2011.

npor. Pavel Štok

Pokračování článku  na straně 7
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Taneční parket

Restaurace

byly dopravovány vlakem z vnitroze-
mí. Za budovou vznikl rozsáhlý are-
ál s dřevoskladem a skladem prken, 
protkaný kolejnicemi polní drážky 
s točnami i výhybkami. Zaměstnání 
zde nalezlo až 80 dělníků.

Od roku 1919 bylo vedení firmy 
české. Ředitel Holan a dílovedoucí 
Novotný udělali mnoho pro rozvíjející 
se život české menšiny. Neustále však 
narůstaly náklady na dovoz dřeva 
z vnitrozemí a v roce 1923 byl provoz 
pro finanční potíže zrušen. Moderní 
zařízení podniku bylo převezeno do 
Roudnice nad Labem. Opuštěný ob-
jekt chátral. Roku 1929 městské za-
stupitelstvo dokonce jednalo s majite-
lem o jeho zbourání.

Stará budova nakonec stržena ne-
byla. V roce 1930 se jí ujal pan Hans 
Hoffmann a upravil část nepoškoze-
ného přízemí na restaurační zařízení, 
později v celém objektu zřídil pension. 
S opravou se začalo pomalu, nejprve 
byl využit zachovalý byt dílovedoucí-
ho a postupně byl upraven celý objekt. 
Takto byl zřízen taneční sál, restau-
race, formanka a nakonec řada poko-
jů. Na přilehlém pozemku byla dětská 
hřiště s kolotočem, houpačkami a te-
nisový kurt. Třípodlažní budova měla 
k disposici desítky pokojů. Když byly 
v průběhu 2. světové války taneč-
ní zábavy zakázány a převážná část 
pokojů byla obsazena rodinami z vy-
bombardovaných německých měst, 
došlo již v pořadí ke třetímu krachu 
podnikání v této nešťastné budově.

Jen několik perliček vyčtených 
z archivu dokresluje problémy, kte-
ré objekt pronásledovaly v jeho prv-
ních 60 letech. V roce 1910 žádá pan 
Kratzer c. k. žandarmerii, aby věno-
vala jeho objektu větší pozornost, ne-
boť lidé rozbíjejí okna a prkna, který-
mi je přízemí zabedněno kradou na 
otop, neboť se zdražilo uhlí. Stavební 
úřad zase nabádá pana Hoffman-
na, který zde provozuje pension, aby 
když už má tolik pokojů, zřídil také 
v nejkratší době koupelnu a obyčejné 
stropy ze dřeva v nejkratší době obil 
rákosem a omítnul. V roce 1930 píše 
také pan továrník Fritsch stavební-
mu úřadu, že se doslechl, že pan Ho-
ffmann zamýšlí na svém pozemku za 
pensionem zřídit koupaliště. „Upozor-
ňuji“, píše, „že tažní ptáci budou na 
hladinu sedat a znečisťovat ji, voda je 
dále používána v mé továrně na úpra-
vu textilií“. Poslední věta dopisu je 
přímo perlou, upozorňuje na nebez-
pečí, že kdyby se panu Hoffmannovi 
v jeho branži nedařilo hrozí i to, že by 
mohl na koupališti zřídit velkochov 
vodní drůbeže.

Po druhé světové válce, v dubnu 
1946, o objekt projevila zájem ne-
mocenská pokladna Léčebná péče 

Praha. 7. února 1947 zasílá místní 
národní výbor Hejnice na okresní ná-
rodní výbor do Frýdlantu dopis, kde 
objekt nabízí jako ozdravovnu nebo 
pro výrobní účely. Přízemí  se dvě-
ma sály a několika místnostmi má 
plochu 699 m2, první patro se sálem 
a 7 pokoji má plochu 611 m2 a dru-
hé patro s 21 pokoji plochu 403 m2, 
nezastavěná plocha kolem objektu je 
přibližně 100 x 100 m.

Teprve v roce 1948 je v budově zří-
zen „Komunál“, podnik kam byli sou-
středěni místní i okolní řemeslníci. 
Koncem roku 1960 byly dny budovy 
opět nakrátko sečteny. Zachránil ji 
však Státní statek Frýdlant, jmeno-
vitě jeho hospodářství v Lázních Lib-
verdě a zřídilo zde drůbežárnu. V ku-

riozitách, které vždy objekt provázely, 
se pokračovalo. Podestýlka, na které 
byly nosnice chovány, byla prý ještě 
plná živin, proto se odvážela do neda-
lekého Pekla, kde ji zkrmovali býkům.

Ani drůbežárna zde nebyla navždy, 
vystřídala ji porodna prasat. V závěru 
80 let minulého století budovu získa-
ly Dřevozpracující závody Frýdlant. 
Po nákladných opravách, kdy i okna 
byla vsazena do hliníkových rámů se 
mělo začít s výrobou nábytku. Po ne-
povedené privatizaci a po následných 

„privatizačních tanečcích“ zůstal ob-
jekt opět opuštěn a navíc zatížen dlu-
hy. Snad se jednou po oddlužení ob-
jektu povede městu to, co se povedlo 
s tzv. „starou Fričovkou“.

M. Jech

Pokračování článku ze strany 6
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Srpnová blesková povodeň, na kterou rozhodně nikdo z nás do konce života nedokáže zapomenout, 
znovu prokázala neobyčejnou zodpovědnost, obětavost a odvahu hasičů a záchranářů hejnického 
dobrovolného sboru.

Když v sobotu, 7. srpna před jede-
náctou hodinou, voda z rozbouřené 
Smědé vnikla na své šílené cestě do 
domů na svém břehu a zničila nebo 
odnesla vše, kam dosáhla a zane-
chala po sobě jen hrůzu a napros-
tou beznaděj, byli hasiči první, kteří 
přišli s pomocí. Ta trvala po celý ná-
sledující měsíc - čerpání vody z ob-
jektů, evakuace zatopených, první 
pomoc všem potřebným, denní roz-
voz potravin, ošacení a základních 
hygienických potřeb hlavně starým 
a totálně vyplaveným z centrálního 
skladu první pomoci, zřízeném v ha-
sičské zbrojnici. A v neposlední řadě 
zájmem a dobrým slovem povzbu-
zení v tragické situaci. Lidé je přijí-

On-line katalog v knihovně  
JE FUNKčNÍ

Milé čtenářky a čtenáři, s potěšením vám mohu oznámit, že po různých obtížích technického 
charakteru byl uveden do chodu on-line katalog knihovny. 

Pro vás to znamená, že se můžete 
z tepla domova (samozřejmě musíte 
mít internet), podívat, jestli je vámi 
žádaná kniha tady v knihovně, když 
je půjčená, můžete si ji zarezervo-
vat, můžete si prodloužit výpůjčky, 
můžete se dozvědět, jaké nové knihy 
přibyly do knihovny. Na on-line kata-
log se dostanete ze stránek knihovny  
w w w.kn ihovnahejn ice.wz .cz ,  
nebo přímo na adrese http://cla-
vius/katalog/. Návod na použití je 
taky na stránkách knihovny.

V říjnu v rámci „Týdnu knihoven„ 
si tady poslechli pohádky, hádali há-
danky a vyrobili záložky do knih žáci 
prvních tříd.

Před Vánocemi jsem se snažila 
zásobit knihovnu novými knihami, 
bohužel peníze jsou už vyčerpány 
a tak se jedná hlavně o knihy z vý-
měnného fondu (zapůjčené na rok 
z KVK Liberec).

Je tady hodně knih s tvořivými 
vánočními nápady, knihy plné vá-
nočních zvyků i tradičních receptů.

Mně osobně zaujala upoutávka 
knihy dánské autorky Helle Helle 
Ženy bez mužů – existenciální  dra-
ma, skrývající se za banálními kaž-
dodenními událostmi. Protagonistky 
románu, sestry Jana a Tina, pracují 
jako prodavačky v parfumerii na tra-
jektu mezi Dánskem a Německem 
a nijak nevybočují ze životního ste-
reotypu dánského maloměsta. Hned 
od prvních stránek knihy nelze však 
přehlédnout všudypřítomnou smrt 
a samotu. Další kniha, která vzbu-
dila mou pozornost, je O holčičce, Prvňáci v knihovně

co si ráda hrála se sirkami, od ka-
nadského autora Gaétana Soucy. Je 
to příběh sourozenců pohřbívajících 
svého otce. Dospívající děti prožíva-
jí šok nejen z úmrtí svého otce, ale 
i z prvního kontaktu s okolním svě-
tem – až dosud vyrůstaly v podivné 
izolaci, ve které je otec udržoval od 
jisté události obestřené tajemstvím. 
Jejich uměle vytvořený svět se při 
střetu s civilizací hroutí, hrdinové 
dospívají ke kuriózním a krutým od-
halením…To jsem se dozvěděla na in-
ternetu, snad si najdu čas a přečtu 
si ji….

Abych nenabízela samé depresivní 
tituly, z knížek pro děti chci doporu-
čit knihu Krysáci od Jiřího Žáčka. 
Určitě ji mnozí znáte z večerníčků. 
Zasmála jsem se poznámce mé dce-
ry, která patřila potkanovi ulovené-
mu naším kocourem: „ Doufám, že to 
není Edáček.“

Krásné Vánoce 
a nový rok vám přeje 

Eva Prokešová.

hejnický sbor dobrovolných hasičů

Porada před akcí

Pokračování článku  na straně 9
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mali vděčně i jaksi samozřejmě a až 
mnohem později, kdy se vše pomalu 
vracelo do normálu, si uvědomili, jak 
velkou morální i fyzickou pomoc jim 
hasiči poskytli. Proto moc, moc díků.

Hejnický Sbor dobrovolných hasi-
čů má letitou tradici. Založen byl již 
v roce 1874. To měli k dispozici jen 
klášterní ruční stříkačku, uloženou 
až do 30. let minulého století v kapli 
sv. Antonína naproti klášteru. V roce 
1900 byl sbor, který již měl zbrojnici 
vedle základní školy na místě dnešní 
pekárny, vybaven parní stříkačkou 
a v roce 1904 i posuvným žebříkem. 
Výkonnou motorovou stříkačku si 
sbor pořídil až v roce 1932. Po válce, 
již na podzim1945, po příchodu no-

vých českých obyvatel, byl hasičský 
sbor obnoven. Evidoval 80 řádných 
členů a 200 členů přispívajících. Bě-
hem let se počet měnil, v roce 1960 
to bylo 40 členů, v průběhu dvaceti 
let byl průměr 34 požárníků. Neměli 
z počátku dobré vybavení, používali 
pouze přenosný agregát, staré hadi-
ce a z vlastních prostředků zakoupe-
né starší nákladní auto. Později jim 
byl přidělen krajským národním vý-
borem rovněž starší FURS BISSING 
a následně ojetá Tatra 805, nový ag-
regát DS 16, výzbroj a pracovní a vy-
cházková výstroj pro dospělé i dorost.  
Do sboru získali i několik žen. 

Zásluhou hasičů bylo i založení 
místní organizace červeného kříže 
v roce 1945, která měla na počátku 
téměř 200 členů (nyní má 97 členů). 

Ze sbírky v řadách hejnických ob-
čanů bylo zakoupeno sanitní auto 
pro místní potřebu. Později, při nové 
organizaci zdravotnictví, byl vůz 
předán Ústavu národního zdraví  
Frýdlant.

V roce 1949, kdy Hejnice zachvá-
tily čtyři obrovské požáry, zachránili 
hasiči hodnoty za 6 miliónů korun 
a velitel jednotky, pan Čeněk Pantů-
ček získal čestný diplom. Právě za tě-
mito požáry statků a stodol v letech  
1948 – 1950 stál  pyroman, hasič 
a hejnický občan Otradovský, černá 
skvrna hasičského sboru. Nakonec 
mu bylo prokázáno založení pěti požá-
rů a byl odsouzen ke 14 letům vězení. 

Za rychlý zásah a záchranu cen-
trálního skladu při požáru v Tex-
tilaně v Novém Městě p.S. získal 
sbor pochvalné uznání od Zemské 
hasičské jednotky Praha a od MNV 
v Hejnicích diplom a několik členů 
jednotky čestné uznání. V sedmdesá-
tých letech přibyli ke sboru psovodi 
záchranáři pod vedením pana Fran-
tiška Schejbala. Začátkem osmdesá-
tých let došlo k začlenění požárníků 
z Ferdinandova do hejnického sboru. 
17. února 1990 byla zahájena vý-
stavba nové zbrojnice na místě domu  
č. 2 - bývalé rychty a následně Helle-
rova statku. Hasiči zde odpracovali 
1084 hodin, nakonec ale byla stavba 
pro náročnost předána k dostavbě 
odborné firmě. Dokončena a do pro-
vozu uvedena byla v září 1993. Při 
slavnostním zahájení byla poprvé 
vyhlášena hasičská soutěž s meziná-
rodní účastí, Memoriál Čeňka Pan-
tůčka, jehož 17. ročník proběhl i letos 
v září. Počátkem září 2008 získali 
hejničtí hasiči konečně nové auto za 
vysloužilou avii. Příspěvek města na 
pořízení nového auta doplnila dotace 
z krajského úřadu. V době povodní 
selhala při čerpání vody starší tech-
nika, MěÚ ihned zajistil dvě nová čer-
padla a agregát v hodnotě v hodnotě 
250 tis. Kč. 

V současné době je starostou sbo-
ru pan Šimon senior, velitelem hasičů 
je pan Šimon Jiří, velitelem psovodů 
pan František Schejbal a děti vede 
pan Machan.  Hasiči spolupracují na 
všech kulturních a společenských 
akcích města a občanských sdruže-
ní - pálení čarodějnic, Svatý Florián, 
Pohádkový les, docházejí do mateř-
ských škol a seznamují děti s preven-
cí požáru, zúčastňují se hasičských 
soutěží mimo okrsek, provádějí pre-
ventivní prohlídky budov v majetku 
města, odpracují spoustu hodin na 
údržbě a opravách hasičské techni-
ky a požární výzbroje. Zasahují při 
všech živelných pohromách a kata-
strofách, u dopravních i ostatních 
nehod - zkrátka jsou nepostradatelní.

Kristina Sokolová, kronikářka.

Pokračování článku ze strany 8
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Zprávy z Klubu důchodců v Hejnicích
hned začátkem září, když už jsme měli v  kLubu po dovolené, jsme si vyjeli na výlet. vzhledem 
k povodním jsme však museli „trasu“ poněkud upravit. dožínky ve Smržovce byly krajem Liberec 
zrušeny a plánované dotace byly věnovány ve prospěch postižených.

V Dolánkách u Turnova jsme na-
vštívili „Dlaskův statek“, který po-
chází z konce 17. stol. a patří k nejlé-
pe dochovaným památkám lidového 
stavitelství. V průběhu roku je vždy 
areál využíván ke krátkodobým vý-
stavám i národopisným slavnostem. 
My jsme měli to štěstí, že jsme přijeli 
o týden dříve a tak jsme měli mož-
nost prohlídnout si expozici lidového 
interiéru 19. stol. v oblasti Pojizeří 
a expozici řemeslnického a zeměděl-
ského nářadí. Dalším navštíveným 
objektem byl zámek Hrubý Rohozec. 

před rokem jsem si pořídila starší vysloužilou dostihovou kobylku Ganesh, abych se ještě trochu svezla, 
než mi zatuhnou klouby, zeslábnou paže a  zemdlí zrak. kobylka běhala 4 roky dostihy, ale nikdy 
nevyhrála. po dostihové kariéře byla zařazena do chovu, odkud jsem si ji pořídila já na své rekreační 
ježdění. ovšem Ganeška stále doufá, že si svůj dostih vyhraje, každou louku považuje za dostihovou 
dráhu a každého v okolí louky za startéra, byť se jedná o důchodce venčícího svého psíka.

Jak Ganeška konečně vyhrála

Letos poprvé jsem tedy měla mož-
nost zúčastnit se průvodu Huber-
tovy jízdy městem na koni. Pravda, 
znervózňovalo mě tolik dostihových 
diváků podél trasy i přítomnost tru-
bačů s jejich vítěznými fanfárami, ale 
usoudila jsem, že při nejhorším pro-
stě sesednu a kobylku odvedu pěšky. 
Navlékla jsem na sebe cosi, abych za-
padla do historického průvodu, bez-
pečnostní helmu se pokusila (marně) 
zamaskovat šátkem, a i s Terkou na 
Ašaratovi jsme vyrazily.

Sedlových koní se letos sešlo 10 
včetně koní pro Huberta a Dianu, 

požádala jsem tedy spolujezdce, zda 
mohu jet hned vepředu. Dost na tom, 
že Ganeška nemohla jít první a muse-
la se courat za valachy. Také ji to řád-
ně rozčilovalo, přemýšlela jak je před-
běhnout, nebo je alespoň kousnout do 
tlusté zadnice, aby šli rychleji. Vtom 
jsme došli na prostranství před ško-
lou a zastavili. Ganeška znervózněla: 
to byl tedy divný dostih, ani jsem se 
neproběhla… Hubertův herald i ředi-
tel školy přednesli své projevy a škol-
ní dítka spustila potlesk. Ganeška 
poskočila: tak to byl opravdu dostih? 
A jak jsem dopadla? Pochválila jsem ji, 

poplácala a namlouvala jí, že vyhrála. 
Celý průvod se pohnul k radnici a Ga-
neška nemohla uvěřit svému štěstí. 
Vždyť přeci před ní byli ti dva valaši?! 
Tak jak mohla vyhrát? Ovšem situace 
se opakovala: projev (v prvním dosti-
hu dnešního dne zvítězil kůň číslo x 
Ganesh…), potlesk diváctva, pochvala 
od jezdce. Všechno sedělo. Průvod se 
opět pohnul a Ganešce to došlo: ti va-
laši jsou doprovod pro vítězného koně!

Sen se splnil a já jen doufám, že 
to Ganešku nepovzbudí k ještě lepším 
výkonům.

Jaroslava Melichová, listopad 2010

Tento původně gotický hrad byl něko-
likrát přestavován. V 17. stol. dostal 
podobu renesančního zámku, pozdě-
ji s úpravami romantismu. V zámku 
jsou k vidění interiéry, které repre-
zentují vývoj bydlení a odívání od re-
nesance do počátku 20. stol.

Po obědě byl na řadě Jičín, měs-
to pohádky. Měli jsme možnost pro-
jít si obě náměstí, prohlédnout si 
Valtickou bránu, fotografovat se 
před pohádkovým drakem, navští-
vit v domku Rumcajsovu ševcovnu 
a ochutnat dobroty tamní cukrárnič-

ky. Krásné počasí, vydaře-
ný výlet.

Dle našeho programu 
nás ještě jednou navštívila 
pracovnice ČCK pí. Menší-
ková a přinesla nám slíbe-
né cviky pro starší osoby, 
které jsme si hned vyzkou-
šeli. Cviky jsou na uvolně-
ní páteře – krční, hrudní 
a bederní.

Den seniorů jsme si 
připomněli na Ferdinan-
dově v hospůdce „U tetře-
va“, kam byl pozván i Víťa 
Průšek se svojí harmoni-
kou. Při občerstvení a zpě-

vu jsme si zavzpomínali na doby dáv-
no minulé…

Byli jsme jako Klub důchodců 
také pozváni do kulturního sálu 
Lázní Libverda, kde vystupovalo duo 
muzikantů a pěvecký soubor ZŠ Frý-
dlant. Byli tu i obyvatelé domova dů-
chodců z Jindřichovi.

Společné posezení s programem 
jsme si naplánovali na polovinu listo-
padu 2010. Bylo už po volbách a tak 
byli pozváni staronoví představitelé 
města Hejnice pan Jiří Horák a pan 
Jaroslav Demčák, aby měli možnost 
přesvědčit se, že i „dříve narození“ 
dokáží kolektivně využít volný čas. 
Výzdoba klubovny byla zvolena v du-
chu  halloweenu. V programu byla 
využita soutěž s jablky. Občerstvení 
bylo bohaté, nálada veselá…

Blíží se konec roku 2010, před 
námi jsou ještě některé akce, ale 
o těch zase až příště.

Za Klub důchodců Hejnice  
Alena Karrasová

(Tradiční znaky halloweenu: dýně, 
koledování, ohně, kostýmy, čaroděj-
ky, duchové, černé kočky, kostlivci 
a všechny druhy sladkostí).

Obrázek z výletu (zleva pí. Porubská, 
Klinkáčková a Rapčanová)
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Chystáte se studovat na vysoké škole? ne? to je ale škoda! hleďte, jaké životní kratochvíle 
vám může nabídnout třeba taková enkláva vědění v jižních Čechách!

Reklama na Jihočeskou univerzitu  
v Českých Budějovicích

České Budějo-
vice jsou zvlášt-
ní město slují-
cí vlastní, tzv. 

„ doud l ebác kou“ 
vizí života. Vlast-

ně chyba – Budějce 
(jak je nazývají místní) 

nejsou město v pravém slova smys-
lu, je to spíše taková veliká vesnice 
nebo souvesničí soustředěné kolem 
opravdu velikého náměstí. Doudle-
bové (rozuměj domorodci) se zde té-
měř nevyskytují. Tedy díváme-li se 
z pohledu nezaujatého pozorovatele. 
Ovšem oni tu jsou, číhají a kradou 
se křivolakými uličkami a po ná-
vsích v nejméně očekávatelné doby. 
Pokud si vyjdete na procházku měs-
tem kolem poledního nebo odpole-
dne, máte smůlu, domorodce neza-
hlédnete. To, co se tu prochází, je 
odchov některé z místních hojných 
vysokých škol. Doudlebové dlí ve 
svých skrýších a doupatech, čekají 
na ráno. Zřejmě. Protože ráno a ve-
čer jsem jich tu potkala za celá ta 
léta zaručeně nejvíc. A taky o stát-
ních svátcích, samozřejmě o těch, 
které momentálně nemají nic společ-
ného s víkendem. O kulturu se zde 
starají multiplexy a přistěhovalecké 
hospody či hudební kluby. Proslýchá 
se, že hostinský z rodácké hospody 
na okraji města vlastně hosty ve vý-
čepu ani nevidí rád.

Nyní k avizované vysoké škole. 
Abych vás nejprve s touto institucí 
seznámila: škola samotná vypadá 
jako výstražný trojúhelník, neb je 
potažena jasně oranžovými obklá-
dačkami. Už to samotné v Doudle-
bích musí vyvolávat hrůzu. Nehle-
dě na to, je zasazena do malebného 
sousedství největšího budějovické-
ho sídliště a sama má k nabídnutí 
v areálu čtyři desetipatrové panelové 
koleje a několik kostek, tou hlavní 
je budova zemědělské fakulty (není 
oranžově obložena), ostatní krychle 
patří několika přidruženým vědec-
kým ústavům (ty z většiny oranžově 
obložené jsou). Nejnovějším stylovým 
doplňkem školy jsou dvě skleněné 
temně tónované budovy filosofické 

fakulty ( jak příhodné) a knihovny 
(ale zato je tam z těch prosklených 
stěn dostatek světla). Zapřenými 
součástmi fakultního architektonic-
kého inventáře se staly secesní vila 
botaniků, též vilně se tvářící budo-
va hydrobiologů a půdařů (rozuměj 
těch, co se rýpou v hlíně) a zeměděl-
ský statek zemědělského školního 
podniku.

První známkou o škole zde pů-
vodně byly přírodovědecká (tehdy 
ještě biologická) a zemědělská (dnes 
rozpadlá na zemědělskou, ekono-
mickou a kdovíjakou ještě) fakulta. 
Obě se nadšeně pyšní tím, že vznik-
ly ve spolupráci s Akademií věd Čes-
ké republiky a akademičtí profesoři 
přednášejí i nadále na univerzitě 
a vesele s ní spolupracují. Naopak 
z dostatečně šílených studentů se 
mohou takto poměrně bezbolestně 
státi akademičtí pracovníci. 

Co tu takový student má za 
možnosti? Je tu mnoho ústavů (vě-
deckých – tedy, přírodovědeckých) 
a vlastních kateder školy, kam může 
obrátit svou pozornost. Většinou je 
to kruté rozhodování, neboť nám zů-
stává utajeno, co se na těch kated-
rách děje, dokud nás nemají plně ve 
spárech. Pár příkladů: zatím to vy-
padá, že nejblíže reálnému světu se 
na přírodovědě v Budějcích pohybují 
genetici a parazitologové. Většinou 
studují něco, o čem normální člověk 
něco ví, známé jsou především stu-
die na klíšťatech a boreliích. Zoolo-
gové jsou proslulí svými sklepními 
prostory (čtete správně). Chovají tam 
rypoše. Co to je? No něco, z čeho by 
se Doudlebové už asi přestěhovali... 
Jinak se tam každoročně plynují 
stovky pokusných zvířátek, přes-
ně těch, kvůli kterým se tisknou ty 
letáky. Ale může nás těšit, že je to 
vše v zájmu vědy. Ekologové, k nimž 
se s hrdostí mohu počítat, nejsou 
bohudík šílenci přivazující se ke 
stromům a lovci lovců velryb (což 
by u nás na fakultě šlo velmi těžko, 
protože jediné místo, kde by se moh-
la placatit u nás velryba, je Lipno). 
Jsou to lidi jako já, ne už tolik, jako 
vy. Studujeme chování přírody pře-

devším v kontextu s lidskou činností 
(koukáme na Vodní svět, Den poté 
a National Geographic). Sem tam 
přijdeme na to, že někdo vyrábí vě-
trnou energii tak, že na turbínu ne-
chá foukat ventilátor, a tak podobně. 
Nejdivnější stvoření jsou tu široko 
daleko botanici. Jsou zavření v té 
své vile a něco si tam dělají. Jednou 
za rok jdou posekat nějakou louku, 
nasuší si seno a nedají ho králíkům, 
ale natahají si to do vily a třídí to. 
A pak vyhodnocují. K tomu vyhod-
nocování si vymýšlejí vlastní počíta-
čové programy, které nikdo nechápe. 
Ale studentů mají dost, no jak říkám 
– neinformovanost. 

Dostávám se k nejnapínavější 
části, aneb jak se mi daří v takovém 
blázinci udržet hlavu na krku. Není 
to taková metafora, když pomnu, že 
navštěvuji kurz šermu, kam dochá-
zí i několik mých spolužáků (přede-
vším botaniků). Především jsem se 
do školy vydala o měsíc dříve, abych 
stihla dopracovat praktickou část 
svojí diplomové práce, než začne vý-
uka. Bylo mi jasné, že se plán ne-
zdaří, ve chvíli, kdy mi můj školi-
tel s úsměvem na tváři oznámil, že 
práce mám za sebou teprve čtvrtinu 
a naložil mi na bedra další, o kte-
ré jsem před prázdninami netušila. 
Takže mezi učením na zkoušky z an-
gličtiny a sepisováním odborných 
textů běhám do laboratoře a prová-
dím molekulární analýzy. Nejlepším 
dnem týdne se mi stala středa. Ráno 
vstávám v 7, což je na studenta VŠ 
krutě brzy (běžně je to kolem půl 
deváté). V 8 mi začíná angličtina, 
kolem poledního navazuji němči-
nou a abych se nenudila, ihned po 
němčině pokračuji do tmy další ang-
ličtinou. Když večer na otázku „How 
are you today?“ odpovídám „Heute 
ist es..“, potom již seznávám, že je 
zle. Ovšem není zle, aby nemohlo 
být ještě hůře. Na fakultě se vyučuje 
ještě ruština, francouzština a špa-
nělština. 

Nudíte se? Nemáte v okolí dosta-
tek introdukovaných mývalů? Pojďte 
na vysokou!

T. M.
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Sicílie 2010
jako každý podzim i  letos vyvstala otázka, kde si léto prodloužit a kam za sluncem z větry ofukovaných 
a ranními šediváky sužovaných hejnic zajet. po důkladném zvážení všech lokalit padla nakonec volba na 
Sicílii, největší to ostrov ve Středozemním moři. představa více než dvou tisíc kilometrů v autobuse byla sice 
děsivá, ale nějak to přežijem...

Takže ve čtvrtek 21. října naklá-
dáme nezbytné propriety do busu, do-
plňujeme zásoby pro hladký průběh 
cesty, boříme se do sedadel a vyráží-
me přes Plzeň, Mnichov a Brenner na 
jih. Protože i řidiči mají svá pravidla, 
musíme po 20 hodinách absolvovat 
bezpečnostní přestávku. Aby nám to 
lépe utíkalo, naplánovali jsme ji na 
Pompeje, kde je opravdu celých devět 
hodin na co koukat. A večer opět do 
sedel a přes drncající dálnici Kalábrií 
až do Messiny, odkud nás trajekt hodí 
přes úžinu na ostrov.

Sicílie je do dnešních dnů charis-
matickou špicí italské holínky. Špice 
je to stejně chudá jako bohatá. Její 
strategická poloha a úrodná země po 
staletí lákaly nové a nové dobyvatele, 
ničitele i podmanitele. Ti za sebou za-
nechávali jak umělecké skvosty, tak 
spoušť a trosky. Sicílie byla jednou 
z nejvíce válkami zničených končin 
evropského kontinentu, ale také po-
kladnicí plnou odkazů na nejrůznější 

národy, jež tudy prošly a něco po sobě 
zanechaly.

Naším prvním cílem je severový-
chodní výběžek ostrova, mys San Vito. 
Na své si zde přijdou jak milovníci 
moře, tak lezci. Více než dvoukilome-
trové bradlo nad zálivem nabízí nád-
herné lezení po neoklouzaném vápen-
ci a přímo nad kempem se tyčí 250 m 
vysoká stěna s řadou vícedélkových 
cest. Turisté mohou vyrazit na okolní 

„skorotisícovky“ nebo navštívit národ-
ní park Zingaro pár kilometrů odtud. 
Anebo se jen tak povalovat u krásné-
ho bazénu přímo v kempu a koštovat 
zdejší lahodné vínko…

Po čtyřech dnech opouštíme tohle 
nádherné místo a odjíždíme za dru-
hým cílem našeho zájezdu, pod horu 
Etnu. Cestou navštěvujeme Palermo, 
mafiánské centrum a hlavní město 
Sicílie. Nabízí pro každého něco – po-
čínaje přístavem, krásnými starými 
uličkami a konče kostely plnými umě-
leckých děl. Vedle toho ale najdeme 

i špinavá zákoutí 
a rozpadlé budovy, 
které jistě pamatují 
lepší časy ...

Před výstupem 
na Etnu se zaby-
dlujeme v kempu 
na břehu moře, na 
okraji města Cata-
nie. To patří mezi 
nejstarší řecké ko-
lonie na území Sicí-
lie, bylo založeno již 
roku 729 před Kris-
tem. Největší slávu 
a rozkvět zazname-
nalo v období Říma, 
poté přišel pozvolný 
úpadek, který se za-
stavil až v 15. století, 
kdy aragonští vlada-
ři ze Španělska roku 
1434 založili uni-
verzitu, jež existuje 
dodnes. Pro dneš-
ního návštěvníka je 
však nejdůležitější 
událostí zemětřese-
ní roku 1693, které 
zničilo do základů 
celé město. Díky této 
hrozné události bylo 
město zcela nově vy-
budováno a získalo 
onu krásnou a při-
tažlivou barokní po-

dobu. Odtud ve čtvrtek ráno vyráží-
me úzkými uličkami, které důkladně 
prověří řidičské umění našich pilotů, 
k výchozímu bodu výstupu na Etnu, 
k chatě Rifugio Sapienza. Podle his-
toriků název Etna vznikl z fénického 
slova „attuna“, což byl výraz pro pec. 
Řekové věřili, že bůh Zeus pod horou 
uvěznil monstrum Pythona, který ven 
stále chrlí páru a oheň. Údaje o výšce 
Etny se mění podle toho, jak inten-
zivně sopečná činnost kráter změní. 
Po poslední velké erupci v roce 2007 
(sopka při ní chrlila lávu až do výšky 
400 metrů!) se uvádí údaj o 21 metrů 
nižší než dříve. Jelikož je sopka stále 
činná, je výstup na její vrchol vyhle-
dávanou atrakcí. A to si nemůžeme 
nechat ujít. Někteří vyráží pěšky pří-
mo z parkoviště, někdo se nechá vy-
vézt lanovkou o 500 m výš. Odtud již 
po svých, nejprve vcelku pohodlnou 
cestou k horské boudě, a dále méně 
pohodlně až nepříjemně obtížně so-
pečným kuželem k vlastnímu kráteru 
ve výšce 3327 m. Čím blíže k vrcholu, 
tím častěji potkáváme oblaka teplých 
plynů a nasáváme smrduté sirné vý-
pary unikající z puklin všude okolo. 
Představa, že lezete na obrovskou str-
mou hromadu škváry, vcelku přesně 
vystihuje charakter výstupu ke kráte-
ru. Ten ale není pouze jeden: Etna má 
na svém masívu o rozloze téměř 3500 
km2 (což je víc než plocha Liberecké-
ho kraje) čtyři hlavní a více než 200 
dalších menších kráterů. 

Po tomto ryze sportovním zážitku 
nás čeká už jen kulturní vyžití: v Taor-
mině, malém městečku na východním 
pobřeží Sicílie umístěném na ostrohu 
nad mořem, obdivujeme zachovalé řec-
ké divadlo ze 3. století před Kristem 
a řadu památek v jeho historickém 
centru. Zde se vlastně se Sicílií loučí-
me, na trajekt do Messiny je to už jen 
pár kilometrů. Dlouhou cestu domů 
nám zpříjemnila zastávka ve Florencii, 
kde nám ani těch devět hodin nuce-
né přestávky nestačí na to, abychom 
stihli navštívit všechna místa, která za 
vidění určitě stojí. Tak si projdeme ga-
lerii, pár chrámů a kostelů, koukneme 
na panoramata z více než 100 m vyso-
ké věže florentského dómu, navštívíme 
muzeum Leonarda da Vinciho s jeho 
geniálními vynálezy, vyfotíme se u so-
chy Davida z bílého mramoru, dáme 
poslední pizzu a vyrážíme dále zpět do 
Hejnic. Tak zas na podzim…

- J.K. -

AKCE PRODLOUŽENA DO 31. 12. 2010.
SLEVA PLATÍ PO PŘEDLOŽENÍ INZERTNÍHO LETÁKU.
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Narodily se děti:
• Ema Hillebrandová
• Ela Hillebrandová
• Denisa Vaníčková
• Lada Vašinová
• Martin Brojír
• Daniel Kolář
• Ondřej Stejskal
• Amálie Dajčová
• Adéla Pánková
• Rostislav Krecht 
• Václav Janda
• Eliška Jandová
• Eliška Kostelníková 

Přistěhovali se občané:
• rodina Slavínská
• Petr Pleštil 
• Libor Stejskal
• Jiří Štícha
• Květa Klabanová se 

synem
• Jiřina Svašková 

Odstěhovali se občané:
• Jaroslava Filová 
• Iveta Jandová 
• Milena Frousová
• Vanda Davidová
• Martin Dvořák
• Monika Maděrová
• Miroslav Sojka
• Josef Řehořek 

Rozloučili jsme se 
se zesnulými občany:
• Jana Kaněrová 
• Emil Kodat 
• Miroslav Babčaník
• Danuše Nováková
• Anton Čverčko
• Miroslav Mičunovič

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Sicílie 2010 – fotografie

Římská sláva

Hradby

Palermo

Pod Etnou
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a – mužstvo

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

Pokračování článku ze strany 13Podzim v hejnické kopané

Po postupu do krajského pře-
boru jsme s napětím očekávali, jak 
se nám bude dařit. Začátek soutěže 
nás opravdu nezklamal. V prvních 
sedmi zápasech jsem získali 12 bodů 
a vyhřívali se v nejvyšších patrech 
tabulky. Mezi naše nejlepší zápasy 
patřilo vítězství na hřišti vedou-
cího mužstva tabulky, jabloneckého 
Mšena, brankou Kouby v 88. minutě 
utkání. Byli jsme na tom i velice 
dobře herně, většinu soupeřů jsme 
dokázali přehrát. Přibližně v polo-
vině podzimu nás postihla série zra-
nění, jakou nikdo z nás nepamatuje. 
V některých zápasech jsme hráli až 
bez 7 hráčů základní sestavy, což 
v našich podmínkách nejde nahra-
dit. Výsledkem toho bylo, že z posled-
ních šesti zápasů jsme nevydolovali 
ani bod a to přesto, že v zápasech 
v České Lípě a Hrádku jsme dlouho 
vedli a o bodový zisk jsme přišli 
v posledních vteřinách těchto zápasů. 
Výsledkem toho je, že po podzimu 
jsme jedenáctí (ze 14 účastníků) se 
ziskem 12 bodů, při čemž věříme, že 
až se nám na jaře vrátí zranění hráči, 
výsledky budou lepší. 

Miroslav Malinský.

b – mužstvo
Již v minulém čísle zpravodaje 

jsem psal o tom, že toto mužstvo 
postoupilo o stupínek výše z přeboru 
pastvin do „Okresního přeboru“, tak 
podobně jako mužstvo z televizních 
Houslic. Jenomže kvalita této sou-
těže je nepoměrně vyšší. Láďa Kobr 

si jako trenér vybral kluky mladší, 
které předtím vedl v dorostu a tým 
se oproti bývalému obměnil. Jedna 
nevýhoda tam byla a to ta, že kluci 
hrají i za „Áčko“ takže někdy hráli 
dva zápasy o víkendu. Zápasy bych 
rozdělil na skupiny. Ta 1) Smolná - 
Frýdlant (2:2) a VTJ (2:1), 2) Výborná 

- Dětřichov, když jsme porazili 
lídra soutěže, 3) Hrozná - ostuda 
v Českém Dubu 0:7 a 4) Zázračná - 
V Novém Městě  kdy jsme bez posil 
vyhráli 2:1 a znovu bez posil výhra 
nad Novou Vsí B 1:0. V těchto zápa-
sech bych chtěl vyzvednout brankáře 
Míšu Farského. Hlavně jeho zásluhou 
mužstvo získalo 2 x plný počet bodů. 
A dal zapomenout na frašku z Čes-
kého Dubu. Nedá mi to a chtěl bych 
touto cestou ještě poděkovat borcům, 
kteří se přičinili o účast hejnického 

„B“ v okresu a již hostují v jiných 
týmech. Jsou to tito hráči: Pavel 
Šomjak odchod do Krásného Lesa, 
Tomáš Leitner do Bílého Potoka, Péťa 
Zoreník - Pomáhá, chrání a staví..? 
Béčko přezimuje s 21 body do čtvr-
tého místa, což je dost dobrý, no uvi-
díme na jaře!

Jiří Leitner

dorost
Pro hejnické dorostence skon-

čila podzimní část v 1.A třídě velice 
úspěšně. V této soutěži si chlapci 
zahráli se soupeřem, který jim moc 
neodporoval, ale i se soupeřem, který 
se nemohl podceňovat. Mezi slabé 
soupeře patřily Nová Ves 14:0, Nové 
Město 6:1, Rychnov 8:1 a Hodko-
vice 6:1. S Vratislavicemi, Višňovou 
a Frýdlantem to byly vždy bojovné 
zápasy. Jedinou prohru jsme utrpěli 

žáci
Žáci přezimují po podzimní části 

okresního přeboru na 4. místě z cel-
kového počtu 12 družstev. Šestkrát 
vyhráli, čtyřikrát prohráli, skóre 
34:36. Většinou odehráli se svými 
soupeři vyrovnané zápasy, výjim-
kou byl zápas s vedoucím Frýdlan-
tem, který nám uštědřil porážku 
12:1 a dále zápas s druhou Chrasta-
vou, ve kterém jsme vedli již 4:0 
a nakonec neuvěřitelně prohráli 4:6. 
Bolestí žákovského družstva byl, 
jako obvykle, nedostatek hráčů (zra-
nění, nemoci), kvůli kterému jsme 
ne všechny zápasy odehráli v ideální 
sestavě nebo dokonce v plném počtu. 
Nejlepším střelcem žáků je Tomáš 
Filipi se 14 brankami.

Milan Pecháček

s Frýdlantem 1:2, kde nás zastihla 
marodka. Hejnice nasbíraly 30 bodů 
se skórem 57:14. Nejlepším střelcem 
se stal Sojka 13, dále Novotný 10, L. 
Kobr 7, Albert 6, Sirůček 6. Jarní 
část bude těžší, neboť se má hrát 
baráž se soupeři z jiných 1. A tříd, 
kteří se umístili na čele tabulky. Je 
potřeba přes zimu nabrat sílu a chuť, 
abychom dokázali, že podzimní 
úspěch nebyl omylem.

Miloš Novotný
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první tři měsíce letošního školního roku jsou za námi. byly ve znamení tradičních akcí, 
i nových událostí. rádi bychom čtenáře informovali o těch nejdůležitějších.

Podzim na hejnické lesárně

Významnou změnou tohoto škol-
ního roku jsou veřejností rozpo-
ruplně přijímané státní maturitní 
zkoušky. Naši studenti maturitního 
ročníku se na ně připravují v prů-
běhu celého studia a svoje vědo-
mosti si ověřili 11. - 13. října, kdy 
proběhla maturitní generálka. 
Studenti si mohli vyzkoušet své 
znalosti z více předmětů, aby si 
podle výsledků ujasnili, ze kterého 
předmětu chtějí skutečně matu-
rovat. Tradičně nejvíce problémů 
měli s matematikou, ale i výsledky 
z cizích jazyků jsou důvodem k větší 
aktivitě při přípravě.

16. září 2010 se v Liberci na 
náměstí E. Beneše uskutečnila 
soutěž na podporu učňovského 
školství a řemesel o titul ,,Machři 
roku‘‘. Zúčastnila se tříčlenná druž-
stva z celé České republiky v mnoha 
oborech, počínaje malíři pokojů, 
přes kadeřníky, skláře, elektrikáře, 
instalatéry až po lesáky. Soutěžilo 
se v přípravě pily, odvětvování na 
trenažéru a odřezávání kotoučů 
z volně stojícího polena, dále pak 
v ručních disciplínách přeseká-
vání ležící kulatiny sekerou a pře-
řezávání silné kulatiny ruční pilou. 
Poslední disciplína byla opět s moto-
rovou pilou stejnou pro všechny 
soutěžící. Klání lesáků se zúčast-
nila družstva škol z Písku, Křivo-
klátu, Bzence a Hejnic. Po spočítání 
výsledků vyšli ze soutěže vítězně 
naši žáci Jirka Karban, Milan 
Ficbauer a Pavel Kukla. Získali tak 
pro školu a sebe ocenění ,,Machři 
roku‘‘ a finanční částku 50 tisíc 
Kč, ze které každý obdržel 5000 Kč 
jako osobní cenu a 35 tisíc obdržela  
naše škola

Od října se studenti 2. a 3. roč-
níku opět zapojili do celostátní 
akce „Studenti čtou a píšou noviny“, 
kterou každý rok pořádá deník MF 
Dnes. Na jeho stránkách jsou pub-
likovány úvahy a zamyšlení stu-
dentů nad tématy, připravenými 
redaktory deníku. Příspěvky našich 
studentů jsou odměněny bez-
platnou dodávkou novin do školy. 
Díky tomu lze využívat tisku také  
v rámci  výuky.

Škola dále udržuje spolupráci 
s německými partnerskými školami 
v příhraniční oblasti. Žáci učeb-
ního oboru Zahradník a Zpraco-

vatel dřeva se v rámci výměnných 
praxí mohou podívat do zahraničí 
a rozšířit své znalosti a dovednosti 
v daném oboru v jiném prostředí. 

Nejvýznamnější akcí letošního 
podzimu byla tradiční meziná-
rodní soutěž Hejnický dřevorubec 
2010. Jako každý rok se sešli žáci 
osmi lesnických škol z Čech a Slo-
venska – Bzenec, Písek, Šternberk, 
Šluknov, Křivoklát, Frýdek-Mís-
tek, Tvrdošín (Slovenská republika), 
hostitelskou školou byla SŠHL Frý-
dlant, pracoviště Hejnice. Závodníci 
absolvovali hlavní soutěž ve čtyřech 
disciplínách – výměna řetězu, kom-
binovaný řez, přesný řez a odvětvo-
vání a doprovodnou soutěž ve třech 
disciplínách – dřevorubecký dvoj-
boj, směrový zásek, řezání kotoučů 
motorovou pilou. Pro příchozí diváky 
byly připraveny doprovodné akce – 
soutěž a ukázky TIMBERSPORTU, 
divácká soutěž o atraktivní ceny 
a zábavné soutěže pro děti. Zástupci 
hejnické školy Jiří Karban a Milan 
Ficbauer obsadili v soutěži družstev 
3. místo, za družstvy z Tvrdošína 
(SR) a Frýdku-Místku.

Vyvrcholením podzimní sezóny 
pro žáky, zaměstnance školy, ale 
i obyvatele Hejnic byly i letos Sva-
tohubertské slavnosti. Před desátou 
hodinou dopolední v areálu les-
nické školy zahájili trubači uvítací 
fanfárou hubertskou jízdu. Sva-
tého Huberta s celou jeho druži-
nou přivítala ředitelka školy Ing. 
Alena Dvořáková společně s hosty 
– náměstkem hejtmana pro školství, 
p. Radkem Ciklem a s radním LK 
pro zemědělství, p. Jaroslavem Pod-
zimkem. Po symbolickém předání 
vlády nad školou se celá jízda spo-
lečně s hosty a žáky školy vydala 
na cestu Hejnicemi. První zasta-
vení patřilo hejnické základní škole, 
kde již Svatého Huberta s Dianou 
(v civilu žáci školy Tomáš Trojan 
a Kateřina Lelková) netrpělivě oče-
kávalo žactvo společně s pedagogic-
kým sborem a ředitelem školy. Po 
vzájemných pozdravných projevech 
se průvod zastavil před městským 
úřadem, kde vítal celou jízdu sta-
rosta města Jiří Horák. Posledním 
zastavením hejnické svatohubertské 
jízdy byla bazilika Navštívení Panny 
Marie. Zde každý rok vyvrcholí 
slavnosti Svatého Huberta troube-

nou a zpívanou mší, jejíž součástí 
je i pasování mysliveckých adeptů 
do mysliveckého stavu. Jak nejlépe 
ukončit úspěšný den, než veselicí 
na počest patrona myslivců. Proto 
i letos byla večer uspořádána sva-
tohubertská veselice, ovšem poprvé 
v prostorách Mezinárodního centra 
duchovní obnovy v Hejnicích. Tak 
po dlouhé době nemusel Svatý 
Hubert opustit Hejnice a svoji vládu 
ukončil tam, kde ráno začal.

Všechny zájemce o studium na 
naší škole zveme na dny otevře-
ných dveří, které se konají ve dnech 
14. a 15. ledna 2011, 11., 12. února 
2011.

- M. B. -

Hubert s Dianou

Svatohubertské slavnosti, 
průvod městem

Už troubějí
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opět nás po roce odřezávají od tanvaldska

„Na základě informace meteorologů 
a předpovědi počasí bylo letos rozhod-
nuto uzavřít silnici kolem Souše ve 
středu 24. listopadu od 0,00 hodin,“ 
sdělil Jaroslav Svoboda, odborný zaměst-
nanec na úseku vodního hospodářství 
KÚ LK.

„Naplnily se podmínky stále platného 
rozhodnutí o ochranném pásmu vodního 
zdroje Souš, vydaného Okresním úřadem 
v Jablonci nad Nisou dne 3. 11. 1999 pro 
uzavření silnice II/290 Souš-Smědava,“ 
doplnil mluvčí Krajského úřadu Liberec-
kého kraje Jiří Langer s tím, že o opě-
tovném zprovoznění silnice budou obce 
a občané včas informováni.

Silnice byla vloni uzavřena o půl-
noci z 16. října na 17. října v souvislosti 
se sněhovou kalamitou, kdy na silnici 
napadlo 65 cm sněhu. Dočasně byla 
znovu otevřena 27. listopadu a defini-
tivně uzavřena 7. prosince 2009 až do 25. 
dubna 2010.

Tak teď můžeme zase jen doufat, že 
je někde v okolí ještě delší objízdná trasa 
než ta u nás dlouhá 65 km kvůli úseku 
dlouhému 4 km a náš region proto není 
tak moc utiskován.

Soušská  silnice uzavřena

když jsem v  listopadu 1995 nastoupil do funkce tajemníka, vycházelo právě 3 číslo v  květnu 
obnoveného vydávání hejnického zpravodaje pod vedením borise hnika. ani dnes již pořádně 
nevím, proč tehdy u zpravodaje skončil a proč jsem jeho vydáváním byl radou města pověřen já. 
nikdy jsem nic podobného nedělal a rozhodně jsem z toho neměl žádnou radost. dnes to vidím 
úplně jinak a jsem velmi rád, že jsem u jeho tvorby mohl být celých patnáct let.

Začátek byl těžký, ale nebyl jsem na to nikdy sám. Společně 
s redakční radou, dopisovateli, prodejci a především se čtenáři 
jsme zpravodaj vyvíjeli a vylepšovali a ten proces by se určitě 
neměl zastavit ani pod novým vedoucím. Domnívám se, že 
naopak s nástupem nových lidí vždy přichází i nové myšlenky 
a těch bych chtěl redakční radě popřát co nejvíce. Rád bych chtěl 
všem, kteří to se mnou táhli a vydrželi, moc a moc poděkovat. 
Děkuji i všem svým kritikům, byli velmi užiteční, děkuji i ano-
nymním pisálkům, kteří svou zbabělostí jen utvrzovali mé pře-
svědčení, že mnohé lze odpustit, ale na nic se nesmí zapomenout.

Přeji Hejnickému zpravodaji světlou budoucnost a všem lidem s ním spojeným, včetně 
jeho čtenářů, hezké vánoce a co nejvíce životního elánu a zdraví v blížícím se novém roce.

Karel Finkous

SpojenÍ Se zpravodajeM  
trvaLo 15 Let

krajský úřad Libereckého kraje, povodí Labe, a.s., policie České republiky a krajská správa silnic 
Libereckého kraje rozhodly o uzavření provozu na silnici ii/290 Souš – Smědava. 


