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Slovo starosty
Vážení  spoluobčané,
dovolím si dnes napsat 

poněkud delší pojednání 
o věcech veřejných týkají-
cích se našeho města Hejnic.

Jak jste zaznamenali, byly 
dostavěny byty v čp. 5, býva-
lé mototechně. Tento objekt 
ještě jako ruinu koupila od 
správce konkurzní podstaty 
fir. Ještědská stavební s.r.o.
Část, která se rekonstruo-
vala na byty, byla darována 
městu s tím, že firma bude
komerčně pronajímat gará-
že v suterénu a další polovi-
nu objektu zrekonstruuje na 
vlastní náklady a po bytech 
prodá. Po kolaudaci našich 
bytů firma sdělila, že garáže
pronajímat nechce a že své-
mu záměru zrekonstruovat 
zbývající polovinu objektu 
dostojí, ale postupně v prů-
běhu let, tak jak ji finanční
prostředky dovolí. Zároveň 
navrhla městu odkoupit celý 
objekt , aby  s pomocí dotace 
provedlo rekonstrukci samo. 
Toto řešení bylo předloženo 
zastupitelstvu města, které 
je schválilo. Město zaplatilo 
700.000 Kč za objekt včetně 
pozemků, tj. stejnou cenu za 
jakou tuto nemovitost zakou-
pila firma, dále cca 300.000
Kč za projektovou dokumen-
taci stavby a necelý 1 mil. 
Kč za práce již provedené 
(střecha, vyklizení, demolice, 
atd.). 
pokračování článku na straně 2

Zlí jazykové by dokonce řekli, že 
si řešení státní a především vládní 
orgány schovávaly až do předvoleb-
ního období. Nakonec se s velkou 
slávou vyřešila vlastně jen ta vyho-
řelá skládka. Co bude s těmi ostatní-
mi o tom se moc nemluví ani nepíše. 
Většina odpadu zůstává tam, kam 
byl v minulém roce dovezen a slo-
žen, včetně toho složeného ve Frýd-

lantském výběžku. 
Nový už se nevozí, to 
je snad díky zpřís-
něným kontrolám 
zajištěno. Likvidace 
toho již dovezeného 
bude zřejmě vážným 
a těžko řešitelným 
problémem.

Je neuvěřitelné, 
jak lidé dokáží pro 
peníze ničit přírodu 
a životní prostředí. 
Pro velké peníze ve 
velkém, pro pár ko-
run v malém. Bohu-
žel, těch, co chtějí 
jen ušetřit je mno-

hem víc a proto je také škoda, která 
je výsledkem jejich počínání, ve vý-
sledném součtu velmi vysoká. Četná 
a nevzhledná zákoutí černých sklá-
dek, hromady odpadků u silnic, na 
březích potoků, či na okrajích lesů 
a lesních cest se po sečtení snadno 
vyrovnají velké skládce.  
 pokračování článku na straně 2

ODPADY  
SILNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

Vše začalo již v loňském roce, kdy se v mediích objevily zmínky o nelegál-
ním dovozu odpadu do opuštěných, většinou zemědělských, objektů. Vše 
bylo zřejmě dobře připraveno a tak se k těmto poplašným zprávám postavily 
úřady, počínaje pověřenými až po ty ministerské, klidně a vlažně. Marně se 
zlobili a volali po nápravě starostové či starostky dotčených obcí na jejichž 
katastru se tuny dovezeného odpadu nacházely. Nebýt toho, že jednu z nej-
větších černých skládek dovezeného odpadu zachvátil opakovaně požár, tak 
by se snad ani nic nestalo.





   

Je těžké někdy věřit, že to dokáží udělat normální 
lidé. Proč to dělají, šetří si práci, chtějí ušetřit pení-
ze? Je to vlastně hloupé, za vlastní odložení odpadu 
se už nic neplatí, vše je zcela zdarma a stojí to jen 
trochu námahy a zajištění případného odvozu. Jsou 
dána pravidla a všechno někam patří. Snad nebude 
na škodu si postup trochu zopakovat. Každý si za 
likvidaci odpadu platí vyhláškou stanovený popla-
tek, a tak by měl také vědět, jak s odpadem naložit, 
kdy a kam s ním. Je jaro, je čas úklidu. Každý se 
do toho může bez obav pustit a zkusit to tak, jak se 
to má.

Vytříděný odpad patří do určených barevných 
kontejnerů, zbytek do kontejnerů a popelnic. Dru-
hotné suroviny do sběrny p. Šulce a velkoobjemo-
vý odpad do kontejneru na bývalé městské skládce 
u hřbitova. Staré léky do lékárny a nebezpečný od-
pad na určená místa odběru při vyhlášení mobilní-
ho svozu.  

Ten nejbližší se koná v sobotu 24.6.2006. A ješ-
tě přidám jednu radu, v případě že si nebudete jisti, 
jak s kterým odpadem naložit, zavolejte a zeptejte se 
na středisku služeb MěÚ, na čísle 482322106. Věřte, 
vyplatí se to.

Žijeme v krásném koutě, který nám mnozí, hlav-
ně ti cizí, závidí. Hejnice jsou opravdu perlou navlék-
nutou na šňůrce řeky Smědé, položené v zeleném 
údolí pod strmou hradbou Jizerských hor. Je věcí 
nás všech, aby to tak bylo i nadále.  Za tu trochu 
námahy, která je spojená s předepsaným vytřídě-
ním a odložením našeho odpadu, to myslím určitě 
stojí.

   – K. F. –

Slovo starosty
pokračování článku ze strany 1

V současnost i je 
město vlastníkem a 
může žádat o dota-
ci stát. Pokud bude 
dotace př i znána, 
zrekonstruuje se 
tato část a vznikne 
zde dalších cca 16 
bytů.  Z těchto  dů-
vodů zastupitelstvo 

odstoupilo od záměru postavit nový dům s 16 byty, 
o kterém jste byli informováni a schválené prostřed-
ky schválilo přesunout na tuto rekonstrukci, takže 
rozpočet města zůstal v investicích nezměněn.

Dále bych chtěl apelovat na všechny majitele ne-
movitostí, kteří se písemně přihlásili k napojení na 
kanalizační řad před výstavbou tohoto řadu, aby 
tak učinili v průběhu léta roku 2006. Město v zá-
věru roku musí doložit počet kanalizačních přípo-
jek a pokud jich bude nedostatek, bude muset část 
dotace vrátit státu ze svého rozpočtu. Myslím si, že 
pokud město bude muset nějaké peníze vrátit, měli 
by se na ztrátě podílet především ti, kteří ji zavinili 
a její zaplacení by mělo být přičteno ke každé pří-
pojce, která bude po tomto vrácení povolena.

Chtěl bych dát na vědomí, že přípojku vody, 
elektřiny, plynu nebo kanalizace, si hradí každý 
žadatel sám  už od hlavních tahů. Příklad, budu-li 
chtít přípojku vody, hradím celou přípojku až z řa-
du, tedy platím i rozbourání komunikace, vedení 
na cizích pozemcích (včetně města) a uvedení do 
původního stavu. Ke všemu je předepsané stavební 
povolení a souhlas všech  dotčených orgánů, včet-
ně cizích vlastníků. To jsem trochu odbočil, ale po-
važoval jsem to za nutné, protože spousta majitelů 
nemovitostí žije v domnění, že si hradí pouze inves-
tice od hranic vlastního pozemku, což není pravda.

K vystavěné kanalizaci financované městem,
Státním fondem životního prostředí a Evropskou 
unií chci podotknout, že se podařilo městu uhradit 
náklady výstavby až na hranici pozemků, včetně 
výměny přípojek vody. Je tedy na majitelích nemo-
vitostí, aby využili možnosti připojení ke kanaliza-
ci bez stavebního povolení, dokumentace a dalších 
plateb. Potřebují jen ohlášení a vyplněný formulář, 
který lze vyzvednout u starosty města. Mnozí se 
domnívají, že se nepřipojí, protože nějak splaško-
vou vodu likvidují. Chci upozornit, že již probíhá 
akce (zatím  formou dotazů) k doložení likvidace 
těchto vod, k nepropustnosti jímek, k dokladová-
ní vyvážení atd., prováděná pověřeným úřadem ve 
Frýdlantě. Ze všech výše popsaných důvodů vyzý-
vám všechny přihlášené  majitele nemovitostí, aby 
naplnili svou přihlášku a připojili svá odpadní za-
řízení k městské kanalizaci.  

Stanislav Smutný,  
starosta města

ODPADY,  
SILNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

pokračování článku ze strany 1

– INZERCE –
 Koupím staré pohlednice a fotografie

odkudkoliv, jednotlivě nebo alba  do roku 1950. 
Telefon 482322888 večer, 482360923 dopoledne.

 Pronajmu 80 m2 nebytového prostoru v pří-
zemí atraktivní budovy v Raspenavě-Lužci 

u hlavní silnice. Spolu s nebytovým prostorem je 
možné pronajmout i byt o rozloze 45–65 m2. Byt 
i nebytový prostor jsou příjemně prosvětleny vel-
kými okny a celoročně vytápěny. Vhodné využití 
nebytového prostoru především ke kancelářským, 
projekčním, firemním a podobným klidným úče-
lům náročným na větší a reprezentativní prostor. 
Možnost instalace reklamního poutače, parková-
ní zajištěno u budovy. Výše nájemného dle doho-
dy a způsobu využití. Tel. 775 071 032.



   

– INZERÁT MĚSTO –
 

MĚSTO HEJNICE ODPRODÁ 
z majetku města nemovitost čp. 274 v Hej-
nicích Ferdinandově, kterou tvoří třípodlaž-
ní dům o deseti místnostech (tři volné, sedm 
obsazeno nájemníky), malý sklep, půdní pro-
stor , stavební pozemek (zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 154 m2 a pozemek zahrady 
o výměře 172 m2.   
   Objekt vyžaduje investici.

   Podrobné informace, včetně údajů znalecké-
ho posudku, podá starosta města osobně nebo 
na telefonním čísle 483322212, 482322211.
Písemné žádosti přijímá Městský úřad 
Hejnice do 30. 6. 2006

Informace  
městského úřadu

Výměna občanských průkazů
Občané narození 1.  ledna 1936 a později
Upozorňujeme, že nejpozději:

– 31.12. 2006 k ončí platnost obč. průkazů vy-
daných do 31.12.1996
– 1.12.2007 končí platnost obč. průkazů vyda-
ných do 31.12.1998
– 31.12.2008 končí platnost obč. průkazů vyda-
ných do 31.12.2003

Žádost o výměnu je nutno podat nejpozději mě-
síc před ukončením platnosti, tj. vždy do 31. 
listopadu. Nenechávejte výměnu na poslední 
chvíli. Žádost o vydání nového OP lze podávat 
už v současné době, za výměnu se nevybírá 
správní poplatek.

Občané narození před 1.  lednem 1936
Upozorňujeme, že nejpozději:

– 31.12.2008 končí platnost všech obč. průkazů 
vydaných do 31.12.2003

Upozorňujeme, že Senát Parlamentu ČR schvá-
lil novelu zákona o občanských průkazech a 
podepíše-li zákon prezident republiky, zůsta-
nou OP pro občany narozené před 1.lednem 
1936 v platnosti a výměna nebude povinná.

–  MĚSTSKÝ  ÚŘAD  HEJNICE  –
tajemník městského úřadu

Nádražní 521, 463 62 Hejnice
Tel./Fax:482322215 

E-mail: karel.finkous@volny.cz

NABÍDKA 
PRACOVNÍHO MÍSTA
Městský úřad v Hejnicích přijme pracov-

nici do městské knihovny (knihovnici) na 
zastupování knihovnice po dobu čerpání 
mateřské dovolené v termínu od 1. 8. 2006 
do 31. 3. 2007.

Pracovní úvazek 50 % – 20 hodin týdně, 
2 výpůjční dny.

Požadavky:
1) dokončené střední vzdělání s maturi-  

        tou (knihovnická odbornost nebo pra-   
        xe v knihovnictví vítána)

2) znalost práce na PC (Internet, zpra-      
       cování pošty, textový editor WORD)

 
Písemné žádosti, doplněné kopií vy-

svědčení a stručným přehledem dosavad-
ní praxe v zaměstnání přijímá MěÚ Hejni-
ce, tajemník MěÚ nejpozději do 10. 7. 2006.

– MĚSTO HEJNICE –

ZVEME  VŠECHNY  OBČANY  NA  DRUHÉ 
 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  

HEJNICE V ROCE 2006

Zastupitelstvo se koná ve středu 14. června od 18.00 
hodin v divadelní přístavbě.

P r o g r a m   z a s e d á n í :
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení
2) Interpelace členů zastupitelstva
3) Výsledek inventarizace majetku města
4) Informace o plnění investičních akcí
5) Informace o požární ochraně a bezpečnosti ve městě
6) Projednání zpráv kontrolního a finančního výboru
7) Závěrečný účet hospodaření města v roce 2005
8) Prodej domu čp. 221 nejvyšší nabídce
9) Prodej pozemků p.č. 84/1, 84/3 a 92/3
10) Různé
11) Rozprava občanů se členy ZM



   

ČTVRTLETNÍ OHLÉDNUTÍ
Letošní  tuhá z ima se svou 
nezvykle stabilní a vysokou sně-
hovou pokrývkou dlouho skrývala 
nový sportovní areál s atletickou 
dráhou, hřištěm, doskočištěm a 
také s U-rampou pro prkýnkáře, 
stoly na ping-pong a deskami 
s koši na basketbal, vybudovaný 
na náklady města u hejnické 
základní školy za více než 8 mili-
onů korun. Stalo se již tradicí, že 
hejničtí žáci a studenti dosahují 
při sportovních soutěžích dob-
rých výsledků. Teď mají možnost 
za zlepšených podmínek své 
výsledky, především v atle-
tice, ještě zlepšit. O tom, že 
bude areál využíván v prů-
běhu vyučovacích hodin, 
nemůže být pochyb. Bylo 
by dobré, aby areál nebyl 
prázdný ani po vyučování a 
ve volných dnech. Více vidět 
by měla být radost z pohybu 
přítomných dětí a mládeže 
než prázdná nádhera areálu.

- K.F. - 

Pouť smíření, novodobá, ale 
neoddělitelně k Hejnicím již 
patřící pouť, proběhla ve 
dnech 6. a 7. května v hej-
nické bazililce Navštívení 
Panny Marie, na prostran-
ství před klášterní zahradou 
a v přilehlých ulicích. Prová-
zelo ji krásné a příjemné 
počasí, průměrný počet 
stánků i návštěvníků a od 

začátku nezvyklý klid a pohoda. 
Mohla být opravdu poutí klidu 
a smíření, kdyby ji nepokazilo 
neuvážené a nevhodné počínání 
volebních propagátorů KDU-
-ČSL. Otevřít si na pouti stánek 
k volební propagaci a rozdávat 
k ní zdarma pivo v místě, kde 
jedenáct jiných stánků prodává 
občerstvení, nebyl zrovna dobrý 
ani chytrý a hlavně etický nápad. 
Do pouťové pohody jako blesk 
vyšlehla zloba stánkařů ohrožova-
ných nekalou konkurencí. Já mys-
lím, že se zlobili právem. Pouť je 
pouť a ne předvolební mítink. 
Stánkaři přijeli, aby si vydělali 
a předvolební praktiky tohoto 
druhu proto na pouť nepatří.
           - K.F. - 



   

Z jednání městské rady
Rada města na svých zasedáních:

– schválila žádost MCDO o umístění tabulí zákaz venčení psů na po-
zemku p.č. 1250

– zamítla žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o finanční
dotaci na akci v Liberci ve dnech 28.6. až 2.7.2006

– přidělila byt o velikosti 1 + 0 v objektu č.p. 601 p. Tomáši Brojírovi a 
byt o velikosti 1 + 0 v objektu č.p. 601 p. Karlu Jirošovi

– souhlasila s odprodejem pozemku p.č. 1259/1 Filipovi a Petře Škop-
kových, Lázně Libverda 196

– rozhodla dát p. Janě Kobrové výpověď z nebytového prostoru – provo-
zovny kadeřnictví – z důvodu neprovozování předmětné činnosti

– schválila uzavření smlouvy s firmou Albeco na požární ochranu ve
všech objektech ve vlastnictví města a zajištění školení pro všechny 
zaměstnance

– schválila členský příspěvek Mikroregion Frýdlantsko ve výši 11 000 
Kč

– schválila žádost p. Vladimíra Špidlena o přidělení místa výběrčího 
parkovného od 15.4.2006

– vyhověla žádosti MVDr. Hlávky a MVDr. Štěpánka na pronájem neby-
tových prostor v č.p. 3 pro podnikání ve veterinární praxi od 1. května 
2006

– schválila provozní řád městského koupaliště

– přidělila byt o velikosti 1 + 0 v č.p. 531/2 sl. Lence Soukupové, byt 
o velikosti 2 + 1 v č.p.531/1 sl. Petře Hrdličkové a byt o velikosti 1 + 1 
v domě čp. 530/2 sl. Janě Bulíčkové

– schválila rozpočtové opatření č. I/2006 na prostředky pro volby ve 
výši 80 000,- Kč

– schválila žádost p. Pechnáčové Věry o pronájem nebytových prostor 
v domě č.p. 598 na kadeřnictví

– schválila žádost MCDO Hejnice na pronájem kina pro lékařskou angi-
ologickou společnost J.E. Purkyně ve dnech 15. a 16. 6. 2006

Zastupitelstvo města na 
svém zasedání:

– schválilo rozpis návrhu roz-
počtu pro rok 2006 do jednotli-
vých rozpočtových kapitol

– schválilo návrh plánu práce 
na rok 2006 a zprávu o čin-
nosti finančního a kontrolního
výboru

– schválilo prodej pozemku p.č. 
291/1 v k.ú. Hejnice o výměře 
900 m2 za účelem výstavby ro-
dinného domu manželům Ro-
naldu a Yvoně Novákovým

– zvolilo pana Dušana Václavíč-
ka přísedícím Okresního soudu 
v Liberci

– schválilo záměr odprodat obyt-
ný dům s přilehlým pozemkem 
č.p. 274 ve Ferdinandově

– schválilo rozpočtové opatření 
č. 1/2006 ve výši 338.000 Kč 
na uskutečnění dvou přeložek 
vysokého napětí vedoucích nad 
pozemky určenými k výstavbě

– schválilo rozpočtové opatření 
č.2/2006 na odkoupení části 
objektu bývalé továrny umístě-
né na stavebním pozemku p.č. 
184/1 v k.ú. Hejnice z vlastnic-
tví společnosti Ještědská sta-
vební s.r.o. Liberec do vlastnic-
tví Města Hejnice za 2 miliony 
Kč

– schválilo záměr přestavby ob-
jektu bývalé továrny na pozem-
ku p.č. 184/1 v k.ú. Hejnice na 
objekt s 15 bytovými jednotka-
mi s náklady do výše 16 mili-
onů Kč s podmínkou udělení 
státní dotace

– schválilo rozpočtové opatření 
č. 3 na odkoupení pozemku p.č. 
793/28 v k.ú. Hejnice o výmě-
ře 7.146 m2 z vlastnictví Lesů 
České republiky za kupní cenu 
do 75.000 Kč

Z jednání 
městského 

zastupitelstva

jm



   

 V polovině měsíce března 2006 
bylo oznámeno vloupání do MŠ 

v Hejnicích. Pachatel vnikl do MŠ po 
rozbití okna. Ze školky odcizil počíta-
čovou soupravu a finanční hotovost a
svým jednáním způsobil škodu pře-
vyšující 30.000 Kč.

 Koncem měsíce března si dva 
kamarádi začali vyměňovat 

své názory na chodníku v Hejnicích 
takovým způsobem, že jeden z nich  
k tomu začal používat i své ruce a 
nohy. Druhému, který se nechtěl pří-
jmout jeho názor, způsobil drobné 
zranění. V zhledem k tomu, že k vý-
měně názorů tímto způsobem došlo 
na místě veřejnosti přístupném, bylo 
muži sděleno obvinění pro trestný 
čin výtržnictví.  

 Počátkem měsíce dubna bylo 
oznámeno vloupání do rekre-

ační chalupy. Pachatelé vylomili oke-
nice a vnikli do chalupy. Z chalupy 
odcizili především různé nářadí, el. 
sekačku, motorovou pilu a další věci. 
Způsobili škodu ve výši 25.000,-Kč. 
Šetřením se podařilo ustanovit sku-

pinu pachatelů, kteří prováděli krá-
deže po celém frýdlantském výběžku. 
Do současné doby se jim podařilo 
prokázat celkem 15 vloupání do růz-
ných objektů.

 V polovině měsíce dubna 2006 
došlo ke slovní rozepři mezi 

manželi. Hádka vyvrcholila tím, že 
muž po ženě hodil skleněný popel-
ník. Ženu zasáhl popelník do hlavy 
a způsobil jí podlitinu v obličeji. Ve 
věci bylo zahájeno šetření pro pokus 
ublížení na zdraví. Jelikož poškozená 
využila svého práva a nedala souhlas 
s trestním stíháním svého manžela, 
byla věc podle trestního řádu odlo-
žena.

 Průběh letošních velikonoc byl 
klidný. Bylo řešeno pouze ně-

kolik přestupků, nedošlo k žádnému 
vážnějšímu incidentu. Dále proběhla 
hejnická pouť, při které také nedošlo 
k žádným vážnějším narušením ve-
řejného pořádku.

  Od měsíce března do součas-
né doby bylo zjištěno 21 řidi-

čů, kteří řídili pod vlivem alkoholu.  
Nejvyšší hladina alkoholu v krvi 
byla naměřena řidiči, který byl kon-
trolován v odpoledních hodinách a 
měl 3,28 g/kg. V dopravě bylo zjiště-
no celkem 98 dopravních přestupků 
a v blokovém řízení byly řešeny pře-
stupky v celkové částce 56.000 Kč. 
Bylo zasláno celkem pět oznámení 
na řidiče, kteří neměli sjednané zá-
konné pojištění. Těmto řidičům byl 
Referátem dopravy Frýdlant vyslo-
ven zákaz řízení a uložena bloková 
pokuta. Tři řidiči řídili i přes vyslo-
vený zákaz řízení motorových vozi-
del. V uvedené věci bylo zahájeno 
trestní řízení a řidičům bylo sděle-
no obvinění pro trestný čin maření 
výkonu úředního rozhodnutí. 

 S nástupem letních měsíců 
dochází zároveň ke zvýšené-

mu počtu cyklistů na silnicích. Je 
třeba dbát zvýšené opatrnosti tak, 
aby nedocházelo ke zbytečným ne-
hodám, které v těchto případech 
končí velmi vážně.

kpt. Karel Kopecký

Když beru poprvé do rukou tako-
vou novou knihu, zaplaví mě radost, 
jako bych držela v ruce malý poklad, 
který bude objeven. Takové rados-
ti se mi dostalo před několika dny, 
kdy naše knihovna získala darem od 
České knihy jedenáct nových svazků. 
Byly mezi nimi například Psycholo-
gické eseje našeho předního dětského 
psychologa Zdeňka Matějčka, bohužel 
nedávno zesnulého, kniha plná moud-
rostí a rad neocenitelných pro všechny 
rodiče. Nebo máte chuť na procházku 
Prahou s poslední německy píšící au-
torkou z Prahy Lenkou Reinerovou? 
(L. Reinerová: Praha bláznivá). Či 
zkuste zjistit, zda román Daniely Fis-
cherové Happy end má opravdu šťast-
ný konec – nejen napínavé vyprávění 
s dramatickým rozuzlením, ale i za-
myšlení nad formováním lidské iden-
tity. Příznivcům legendární skupiny 
Psí vojáci mohu zase nabídnout knihu 
Filipa Topola Národ Psích vojáků, pl-
nou písňových textů a fotografií…

Co kniha to malý poklad. A tak si 
říkám, v dnešní době, kdy je téměř 
vše za peníze (a čím dál větší), proč 
tak málo lidí využívá to, co se nabízí 
téměř zadarmo a navíc, co má téměř 
neocenitelnou hodnotu? Vždyť řada 
autorů vkládá do svých knih oprav-
du kus svého života.

Moji radost nad novou knihou 
někdy vystřídá smutek, když si po-
myslím, jak málo lidí tu radost bude 
sdílet se mnou. Takový pocit mám 
zejména, když beru do ruky knihy 
určené dětem – a ty jsou nejkrás-
nější! 

Rodiče, když už si nevšímáte po-
kladu nabízeného vám, objevte ho 
alespoň pro své děti! Obohaťte jejich 
svět, jejich představivost. Může vám 
k tomu posloužit například nedávno 
vydaná kniha Petra Síse – Tibet, ta-
jemství červené krabičky. Po otevření 
červené krabičky najde Petr Sís de-
ník, který si jeho otec psal, když v po-
lovině padesátých let minulého sto-

letí zůstal ztracen v Tibetu. Kousek 
po kousku odhaluje tajemství otcovy 
více než dvouleté cesty včetně setká-
ní s tehdy osmnáctiletým dalajlámou. 
Zároveň vzpomíná na malého chlap-
ce, který toužil po tom, aby se mu 
táta vrátil, a vybavuje si fantastické 
příběhy, jež mu po svém návratu sám 
vyprávěl – příběhy, které zněly spíše 
jako pohádka než ze skutečného ži-
vota.

Pomozte dětem ukrátit dlouhou 
chvíli společně s Violou Fischerovou 
a její půvabnou knihou Co vyprávě-
la dlouhá chvíle. Autorka v ní píše: 

„Každý člověk má svoji Dlouhou chví-
li, ale dospělí už na ni obvykle nemí-
vají čas, protože pořád něco dělají …. 
Dlouhé chvíle, jak vím od té své, se 
nejlíp krátí vyprávěním…“

Srdečně vás zve do Městské 
knihovny, která je tu především pro 
vás 

Kamila Šťastná (knihovnice) 

Pozvánka do knihovny

INFORMACE POLICIE – HEJNICKÉ STÍNY

Minulý příspěvek do Hejnického zpravodaje se týkal Internetu v knihovně, konkrétně měsíce března jako 
měsíce Internetu. Avšak březen byl a je především měsícem knihy a také  knihovna byla a je stále hlavně o kni-
hách a kvůli knihám. Město Hejnice uvolňuje ze svého rozpočtu každý rok na nákup nových titulů 20 000 Kč, 
což není malá částka a s připočtením různých knižních darů to znamená 150 – 200 nových knih ročně. 



   

Jindy mezi nás za-
vítal pan Miroslav 
Jech a předčíta l 
nám ze své nově 
připravované kni-
hy o minu lost i 
městečka Hej-
n i c e ,  p ř e s -
něji o osadě 
Ferdinandov. 
Seznámili jsme 
se s jeho 
h istor i í 
téměř od 
18. století 
až po dnešní 
dobu. Po roce 1945 a po osídlení bý-
valých „Sudet“ novými obyvateli už 
se mezi námi ozvala řada pamětní-
ků, protože ten čas se dotýká už nás 
všech – tehdejších dětí, původních 
i nově přistěhovalých.

Čas pokročil a my jsme si vyzdo-
bily velikonočně naši klubovnu, ve 
které zůstáváme stále bez mužů. 
Povídaly jsme si o starých zvycích, 
zavzpomínaly na pálení čarodějnic 
i stavění májek, …. tenkrát jsme bý-

Z klubu důchodců

Narodily se děti: 
Michal Pešek
Jan Přibyl
Sandra Sršňová 

Přistěhovali se občané: 
Petr Skuhrovec
Miloš Hůla
Marek Hypl
Alena Bělochová
Michaela Fišerová           
Jan Kunce
Lenka Chalupníčková
 se synem Martinem

Odstěhovali se občané: 
Josef Novotný 
Ladislav Ponc
Norbert Pavelka         
manželé Sedlákovi
Hana Kubáčková       
Ladislav Richtr
Marie Mrňávková
 s dcerou Veronikou
Irena Třmínková
 s dcerou Monikou
Zita Vrzalová
rodina Michelova
Marie Holubcová

Rozloučili jsme se 
se zesnulými občany: 

Miluše Jirošová
Jan Košťál
Jaromír Bartoníček

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika Při příležitosti MDŽ jsme si udělali malé pohoštění a pro potěšení 

nám na kytaru přišel zahrát pan Jan Pokorný, který nás navštívil 
i se svojí manželkou. Jeho paní si prohlédla naši KRONIKU a čin-
nosti a pochválila ji. Pan Pokorný hrál a zpíval staré písně, tramp-
ské a k táboráku a všichni přítomní, pokud jsme znali slova, nebo 
alespoň melodii, jsme notovali s ním. Za okny bylo velmi nepříz-
nivé počasí a my v klubovně jsme měli příjemné teploučko.

valy mladé…. Také jsme si 
připomněly, že letos bu-

dou volby.
DEN MATEK byl 

p r o  n á s  s vá t e č n í 
ud á l o s t í .  P o z v a -

l y  j sme  mez i 
nás nejstar-
ší občanku 
Hejnic, paní 

Helenu Gond-
kovskou 

a  k ro -
mě ob-

čerstve-
ní a květin 

nám. jako bonbónek na pomyslném 
dortu, předvedl taneční pár Čejková 
– Koňarik několik ukázek tanečních 
kreací. Taneční vložka se moc líbila, 
jen jsme se společně shodly na tom, 
jaká je vlastně škoda, že Hejnice 
jako město, nevlastní žádný taneční 
sál (ke škodě mladší populace).

Pro hejnické důchodce byl dne 
17. 5. 2006 uskutečněn zájezd do Pěn-
čína u Jablonce nad Nisou. Odtud 
nás vyhlídkový vláček vyvezl k roz-

hledně na Černé Studnici, na 
zpáteční cestě jsme navštívili 
v Kittlově areálu v Krásné kos-
telíček, ochutnali zázračnou 
vodu ze studánky a vrátili se 
do Pěnčína. Prohlédli jsme si 
KOZÍ FARMU, ochutnali sýry 
s různými příchutěmi i klo-
básky, prošli výrobními hala-
mi sklárny, posoudili titěrnou 
práci brusičů skla 
i jiných pracovní-
ků. Pak jsme měli 
možnost všechny 
tyto výrobky (jak 
sýry, tak i sklo) si 
zakoupit. 

P o  d o b r é m 
obědě jsme odjeli 
do Liberce, kde 
jsme si prohléd-
li nákupní a zá-
bavné centrum 
BABYLON. Mnozí 
z nás pak v „Krá-
lovské zahradě“ 
dovršili svůj výlet 

ovocným pohárem, či jiným občerst-
vením.

Počasí nám přálo a tak zase ně-
kde jinde nashledanou!  

Za klub důchodců v Hejnicích
Alena Karrasová   

Vyhlídkový vláček jezdící po Pěnčínsku



   

Máme za sebou první etapu v pro-
jektu Druhý schod, který je podpořen 
Evropskými strukturálními fondy a 
určen na profesionalizaci MC-Mate-
řídoušky.

Vzděláváme se, procházíme úspěš-
ně kurzy a nabídneme vám naše služ-
by profesionálně a kvalitně. Již nyní 
jsme ve druhé etapě tohoto projektu, 
kdy vybavíme MC novým nábytkem 
a počítačem, který bude k dispozici 
všem zájemcům. Upřednostníme sa-
mozřejmě maminky s dětmi, doba 
bude provázána s hlídáním dětí.

V MC budeme mít pravidelné ote-
vírací hodiny, budeme poskytovat po-
radenské služby.

V polovině září chystáme kurzy 
na PC s názvem „Nebojte se myši“ pro 
maminky, které chtějí po MD nastou-
pit do zaměstnání a nemají možnost 
se takto vzdělat. Výhodou pro ně je, 
že mohou přijít i s dětmi, protože po-
skytujeme i hlídání v době kurzů.

Cena bude zvýhodněná a motivací 
bude i vrácení zálohy při úspěšném 
dokončení obou kurzů. PC kurz bude 
doplněn dalším kurzem,který bude 
obsahovat právní minimum, jak na-
psat životopis, personalistiku, účet-
nictví a třeba i prvky z pedagogiky a 
psychologie.

 Takže neváhejte a brzy se nahlas-
te na níže uvedený kontakt. Kapacita 
je omezená.

Rozšířili jsme aktivity, které jsou 
pro větší děti než jsou batolata:

 V MC se tančí Hip-Hop, break - 
dance i jiné taneční kreativity.

Tvoříme v pracovních dílničkách, 
kde v šikovných ručkách dětí a pod 
výborným vedením lektorek vznikají 
umělecká díla. Jakými jsou keramic-
ké obrázky, batikovaná trička, papí-
rové skládanky, sádrové odlitky aj., 
které budou vystaveny na pravidel-
ných výstavách.

Ještě bychom vás, tedy spíše vaše 
děti, chtěli pozvat na příměstské 
prázdniny.

V termínech 10.7.–14.7. a 28.8.-1.9. 
2006 nabízíme azyl pro děti školou 
povinné.

Od 8.00 do 15.00 hodin se vám 
postaráme o děti, včetně oběda, ná-
pojů, pojištění a pestrého programu, 
který bude zajištěn kvalifikovaným
týmem. Ceny a konkrétní dotazy zod-
povíme opět na níže uvedeném kon-
taktu. 

Další pozvánka je na letní pobyt 
rodičů a dětí v táboře v Bílém Potoce 
p.Smrkem.

Jedná se o indiánský tábor v pra-
vém slova smyslu.

Postavíme Tee-Pee, to využijeme 
i na indiánskou saunu, a budou zde 
i jiná překvapení, které nebudu pro-
zrazovat. Alespoň na chvíli se vrátí-
me k přírodě a přirozenosti, kterou 
jsme mocí civilizace ztratili.

Den „D“:
Ještě dlužím zápis ze Dne ote-

vřených dveří, na který jsme se přes 
měsíc připravovaly. Proběhl 6.4.06 
a díky pilné práci všech členek MC 
a štědrosti milých sponzorů, dopadl 
den „D“, nad naše očekávání skvěle! 
Návštěvnost byla veliká (cca 60 lidí), 
a hosté byli opravdu vzácní.

Až z Prahy přijela Rut Kolínská, 
která je zakladatelkou prvního MC, 
držitelkou mnoha ocenění, a titulů, 
dokonce navrženou kandidátkou na 
prezidentku a je velmi známou osob-
ností v médiích.

Po našich proslovech si vzala slo-
vo i ona a s lítostí konstatovala, že 
nás nemůže pochválit před zástupci 
města Hejnice, protože se ani jedna 
osoba z MÚ nedostavila, ačkoliv byli 
zváni. Nicméně nás moc chválila a 
potěšila nás poslední větou, kterou 
nás posílila v práci v MC.

Řekla, že všechna ocenění a tituly 
patří stejně tak jako jí, i nám všem, 
které děláme něco pro ostatní, a to 
většinou nezištně. Zároveň poděkova-
la našim trpělivým mužům a našim 
rodinám. Několik párů očí se orosilo.
Mezi vzácnými hosty byla i zástupky-
ně nadace VIA, pí.Bergmannová, ko-
ordinátorka regionálních mateřských 
center, pí. Houšková, zástupci ostat-
ních MC a jiní milí hosté, kteří nám 
fandí. Zápis z celé akce je na našich 
webových stránkách.

(MC+DD)
Další zajímavostí je naše spolu-

práce s Dětským domovem ve Vět-
rově. Rozšířila se natolik, že některé 
rodiny požádaly o hostitelskou péči a 
některé o tom vážně uvažují. Podpora 
od nadace VIA nyní skončila. Znovu 
žádost o dotaci podáme, a navážeme 
na tento úspěšný projekt s názvem 
Podaná ruka, projektem Podaná po-
mocná ruka.

Také se podílíme svou činorodos-
tí na výsadbě pralesa pod Ještědem, 
kde 21.5.06 zasadíme „svůj“ stromek. 
Tuto možnost mají všichni, kterým 
není příroda lhostejná. Odkaz na 
SPP-(Společnost přátel přírody) v Li-
berci.

(MC+SDH)
Možná stojí i za zmínku naše 

společná akce s Hejnickými hasiči, 
nazvaná Pálení Čarodějnic. I tato 
se vydařila, jak jinak…!?! A zápis si 
můžete přečíst ve vitríně SDH, vedle 
lékárny.

Ráda bych touto cestou poděkova-
la hodným „chlapcům“ - místním ha-
sičům, Honzovi Gašpierikovi a jeho 
ženě Irence, za pomoc, hru ve fotbale 
s dětmi, za vaření čaje, a to vše s ve-
likou ochotou, a za poskytnutý azyl, 
který jsme využili v sobotu 13.5. 06.

Umožnili nám a dětem z dětského 
domova z Větrova, v jejich klubovně 
namalovat a vyrýt motivy na keramic-
ké misky, které vytočila na kruhu naše 
zlatá Alena Trenková. Ty budou zařa-
zené do projektu Pomozte Kapce nadě-
je, ve kterém figurujeme na Sympoziu
v Desné 27.5.2006. Zde se uskuteční v 
18.00 aukce těchto výrobků a výtěžek 
bude věnován do nemocnic pro dětské 
pacienty postižené leukémií.

Děkuji též panu Milanovi Polan-
skému, který nám, v tento den uvařil 
skvělou svíčkovou. Všem nám moc 
chutnala a přidávání nebralo konce. 
Děkujeme vám.

A na konec mé motto:
„Stále věřím, že množství investo-

vané energie do něčeho dobrého se 
musí v dobrém vrátit“. Denně se o tom 
přesvědčuji. A nejen já. Díky za to.

   Monika Hamplová
Kontakt: 
Alena Nováková 604 130 070

 MC-Mateřídouška nespí,  
nýbrž pracuje na plné obrátky!

Vážení lidé z Hejnic a okolí, mám pro vás tolik novinek, že mám obavy z toho, jestli mi 
bude stačit prostor určený pro MC ve zpravodaji.

www.mcmateridouska.wz.cz



   

Členové Asociace manželských 
a rodinných poradců a Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR ve spolu-
práci s Centrem sociálních služeb 
Libereckého kraje pořádali v MCDO 
pod záštitou ministra práce a soci-
álních věcí ing. Zdeňka Škromacha 
VIII. Konferenci o manželském a ro-
dinném poradenství. Konference pod 
názvem „ Rodina ve svízelných život-
ních situací“, se konala 3. – 6. května 
2006 pod vedením prezidenta Asocia-
ce PhDr. Petra Šmolky. 150 účastní-
ků plně obsadilo MCDO, hotel Zvon a 
penzion Selský dvůr. Zajímavá byla 
přednáška Jaroslava Duška, která se 
měla původně konat v kinosále, a pro 
pěkné počasí se konala v atriu Cen-
tra. Jaroslav Dušek známý herec a 
velký spřízněnec Toltéků, původního 
obyvatelstva Jižní Ameriky, se poku-
sil o aplikaci této starodávné mexické, 
předkolumbovské kultury, do součas-
nosti. Toltécký přístup k životu, jako 
milovníků poznání, umělců ducha a 
mistrů udržení protikladů v jednotě, 

to je svět rovnováhy. Učení, která při-
šla po nich, vychýlila svět z rovnováhy 
protikladů a proto je šílený. Jaroslav 
Dušek věří, že nyní nastává doba vy-
rovnání doba změny a proto je rád, že 
v této době žije. Dr. Miroslav Plzák byl, 
také jedním z přednášejících a měl 
zajímavé téma manželského dialogu 
se zaměřením na fenomén vyčítání. 
Společenský večer v hotelu Zvon, při 
hudbě a tanci se účastníkům konfe-
rence, také vydařil. Hejnice s okolím 
udělaly na účastníky konference vel-
ký dojem.

Oslava narozenin je v každé rodi-
ně příjemná událost, oslava 99. naro-
zenin je událost mimořádná. 29. dub-
na oslavila v Centru narozeniny paní 
Gondkovská, byla to pro nás čest, 
přejeme ještě jednou mnoho zdraví a 
děkujeme, že jsme mohli být při tom. 

V den Mezinárodní poutě smíření 
nám hezké počasí pomohlo k mimo-
řádně velké účasti poutníků a ná-
vštěvníků z Čech, Polska a Německa. 
Zájem o účast na další pouti 2. čer-

vence je také velká, proto bude kláš-
terní zahrada otevřena pro veřejnost 
za účelem možnosti občerstvení a po-
sezení při grilování. 

V květnu v galerii vystavoval fo-
tografie pan Bartoš, velká účast ná-
vštěvníků vernisáže svědčí o velké 
osobnosti vystavovatele. V červnu 
bude Jizerský fotoklub Hejnice vy-
stavovat fotografie mapový okruh
Český Ráj. 27. 5. 2006 začíná sezóna 
koncertů v bazilice Navštívení Panny 
Marie. Program koncertů i výstav je 
k dispozici na recepci MCDO. Bazili-
ka spolu s ambity je v letním obdo-
bí otevřena od 8,00 do 18,00 hodin 
k soukromým modlitbám a prohlíd-
kám. Farní věstník Mater Formosa je 
k dispozici v bazilice, nebo na recepci 
MCDO. Galerie je otevřena denně od 
8,00 do 16,00 hodin. Na závěr při-
pomenu již zavedenou tradici Agapé 
– nedělního pohoštění po mši svaté. 
Všichni účastníci jsou zváni na malé 
posezení do Centra.

Za MCDO Hnízdilová J.

Mezinárodní centrum duchovní obnovy

Jarní cesty za sluncem

Na konci února jsme již tradičně 
využili volna jarních prázdnin, vyjeli 
za teplem a okusili lezení v skalních 
oblastech na jihu Evropy. Byla řada 
návrhů, kam vyrazit, a tak nakonec 
padla volba hned na tři oblasti.

První skupinka vyrazila přímou 
cestou k jihu, první zastávkou bylo Fi-
nale Ligure, skalní oblast na jihu Itá-
lie vystavená jižnímu slunci, druhou 

pak skály na útesu nad Monte Carlem. 
Konečnou byla jižní Francie a údolí 
Chatauvert, kam přes skalní město 
Orpierre dorazila i druhá skupinka. 
Noci byly chladné, jinovatka na spa-
cáku a zamrzlá voda v ešusu hovoří za 
vše. Ale přes den pralo slunce a lezlo 
se v kraťasech. Odměnou byla řada 
hodnotných výstupů vyšší obtížnosti.

Poslední  čtveřice lezců našeho 
oddílu vyrazila až na samý jižní okraj 
evropského kontinentu - navštívili 
jsme známou lezeckou oblast Španěl-
ska - El Chorro. Letadlo nás doneslo 
do Malagy a vláček až na místní sta-
nici, která zrovna čilým ruchem neo-
plývá. Staví tu taky celkem tři vlaky 
denně (tedy skoro denně, jak jsme se 
přesvědčili později), ostatní jen pro-
jíždí. Za deset dnů pobytu jsme si 
užili spousta  pěkného lezení v mno-
ha sektorech, vedle jednodélkových 

cest i dlouhé „Zeppeliny“ s úžasnou 
expozicí v 6c+ převisu, navštívili jsme 
i vzdálenější oblasti, ale vzhledem 
k rozloze (42 sektorů popsaných se 
stále přibývajícím kvantem cest) to 
byl jen zlomek toho, co oblast nabízí. 
Prošli jsme si největší atrakci oblasti 
– lávky v kaňonu. To je opravdu ne-
zapomenutelný zážitek, ještě že oce-
lové lanko na zajištění vypadá vcelku 
věrohodně (na rozdíl od místy značně 
zchátralého a místy úplně chybějící-
ho chodníčku), ale stometrová hloub-
ka kaňonu, nad kterým se více než 2 
km dlouhé lávky vinou, vyrazí dech 
i otrlým horalům. Relativně čerstvá 
pamětní deska tří mladých lezců 
svědčí o tom, že opatrnosti není ni-
kdy nazbyt.

Letošní jaro na jihu máme za se-
bou, plánů na příští je už několik…

- J.K. -



   

V našem městě žije několik ob-
čanů, kteří jsou zajímaví svou pra-
cí, svými koníčky nebo zálibami a 
málokdo o nich ví. Většinou se jed-
ná o skromné a pracovité lidi, kteří 

pomáhají lidem nebo jim různými 
způsoby působí potěšení a radost. Na 
zprávy o nich narážím v regionálním, 
národním i odborném tisku, který 
používám při sestavování zpráv pro 
hejnickou kroniku, nebo se dozví-
dám z doslechu. Protože ne všichni 
občané našeho města si příjdou na 
městský úřad přečíst kroniku, poku-
sím se přibížit tyto spoluobčany po-
stupně na stránkách našich 
novin.

Začneme panem Fran-
tiškem Schejbalem, od října 
starostou sboru dobrovol-
ných hasičů v Hejnicích a 
zároveň vedoucím psovodů 
záchranářů při tomto sboru. 
Výcvikem záchranářských 
psů se pan Schejbal věnuje 
již od mládí, se svými psy 
se zúčastňuje i záchanných 
akcí mezinárodního význa-
mu, např. záchranné práce 
po zemetřesení  v Turecku a 
Tchajwanu v roce 1999. Za tyto akti-
vity byl panu Schejbalovi 12. 10. 1999 
předán ministrem obrany V. Vetchým 

„Záslužný kříž ministra obrany“.
Slovenským tiskem proběhla zprá-

va o zkušených psovodech z Hejnic 
a jejich úspěšné pomoci při hledání 
utonulého chlapce ze Spišské Bys-
tré v roznodněném Hornádu v srpnu 
2004 a v neposlední řadě poskytovali 
pomoc a záchannu postiženým ob-
lastem jihovýchodní Asie po řádění 
vln tsunami. Akce se zúčastnil i jeho 
syn, František Schejbal mladší, který 
na postiženou Srí Lanku odletěl již 
16. 1. 2005. Pan Schejbal starší odle-
těl 15.2.2005 s polní nemocnicí, kte-
rou pomáhal v rámci záchranných 
akcí vybudovat a provozovat.

Oba se po skončení záchranných 
prací vrátili domů 23. 4. 2005. Ani 
doma záchanáři nezahálejí, po celý 
rok mají nabitý program, probíhá vý-
cvik psů pro různé záchranné akce 

– nácvik letu ve vrtulníku, 
slaňování psovoda se psem, 
výcvik psa ve vodě pro po-
moc tonoucím nebo hledání 
utonulých a mnoha dalších 
záchranářských pomoc-
ných disciplín. Každoročně 
psovodi SDH spolupracují 
s organizacemi integrova-
ného záchranného systému 
IZS, což jsou horská služba, 
pohraniční policie a celní 
zpráva, policie ČR, český 
červený kříž, organizace 

Hand for help, o. p. s. Liberec a THW 
Torgau z Německa.

Ve spolupráci s kolegyní a člen-
kou ZO SDH Hejnice Ivetou Sou-
kupovou zpracoval pan Schejbal st. 
zkušební řád pro psovody, který byl 
schválen 1. 12. 2001 a zaregistro-
ván u ministerstva vnitra 4. 3. 2002 
pro celostátní působnost. Pro obča-
ny Hejnic a hlavně jejich děti orga-

nizují, nebo pomáhají členové SDH 
při akcích pálení čadodějnic 30. 4., 
Cesta pohádkovým lesem – akce ke 
dni dětí. Při hasičských oslavách Sv. 
Florián se předvádí hasičská tech-
nika a záchranářské umění a odva-
ha psovodů a jejich psů. Je to práce 
tvrdá a obětavá, ale jistě krásná a 
hlavně záslužná a celostátně i me-
zinárodně uznávaná a vysoce ceně-
ná. Známým se tím stává nejen celý 
hasičský sbor, ale i naše město Hej-
nice. Zásluh a možná i slávy je dost 
a přesto zůstává pan Schejbal pří-
jemným a skromným člověkem, vždy 
ochotným pomáhat lidem v těžkých 
a nebezpečných situacích.

     
  Kristina Sokolová

Žijí kolem nás –  
– známe je a víme o nich?

Jilmy po čtvrté
 O druhém květnovém víkendu 

se žáci hejnické základní školy již 
počtvrté zúčastnili projektu Šance 
pro jilmy. Tuto akci organizuje eko-
logické sdružení Společnost přátel 
přírody, jehož cílem je vrátit do volné 
přírody dříve zcela běžný strom, jilm. 
Během posledních desetiletí došlo 
vinou tzv. grafiózy k téměř úplnému
vymizení tohoto krásného listnáče. 

Naše škola se jej proto rozhodla 
vysázet nejen v Hejnicích, Lázních 
Libverdě, ale i přímo v Jizerských 
horách. Během čtyř let se nám po-
dařilo vysadit více než 160 stromů a 
zapojit množství dětí i učitelů. Rádi 
bychom proto poděkovali těm, kte-
ří nám pravidelně pomáhají. Kromě 
kolegů a dětí je třeba zmínit SOU 
v Hejnicích za zapůjčení nářadí, ro-
dině Štainbruchově za zajištění od-
vozu nářadí i stromků a panu hajné-
mu Macháčkovi za výběr vhodných 
lokalit a starost o výsadbu. 

A kde se můžete s našimi jilmy 
setkat? V Hejnicích třeba mezi tratí 
a školkou, ve Ferdinandově za sta-
rou sběrnou, v Libverdě u hřbitova a 
v Jizerských horách na svazích Pa-
ličníku a v Šindelovém dole. 

Kryštof  Špidla

Hejnická 
mňamka 
v Erfurtu

Ve dnech 15. – 17. února se v ně-
meckém městě Erfurtu konala me-
zinárodní soutěž mladých kucha-
řů. Soutěže se zúčastnila družstva 
z Německa, Polska, Slovenska a také 
tříčlenné družstvo z naší základní 
školy.

Děvčata z osmé třídy, Veronika 
Kopačková, Zuzana Fajaková a Iva 
Zapletalová, pod vedením Mgr. Dany 
Součkové, se umístila na hezkém 
druhém místě (pouhé dva body za 
vítězným družstvem z Polska). Kon-
kurence byla velká, neboť se této 
soutěže zúčastnili studenti z gym-
názií, ve věku 18 let.

Jméno naší školy i našeho města 
se objevilo nejen v regionálním tisku, 
ale i v regionálním zpravodajství ně-
mecké televize.

Děkujeme všem  zúčastněným  
za skvělou reprezentaci.

- ZŠ -



   

V sobotu 1. dubna se v tělocvičně 
hejnické základní školy konal již tře-
tí ročník dětského karnevalu - tento-
krát na večerníčkovské téma. Děti si 
mohly nejen zatancovat, ale též za-
soutěžit o sladké odměny a vyzkou-
šet si hry, jako házení šipek, kuželky 
či slalom s míčkem. Pro žíznivé a hla-
dové byl v rohu tělocvičny zřízen ob-
chůdek U Večerníčka, kde bylo mož-
né za malý obnos zakoupit limonádu 
či sušenku. 

A nebyl by to karneval, kdyby ne-
proběhla soutěž o nejhezčí masku. 
Dlužno říci, že hlasování nebylo jed-
noduché. Rodiče se opravdu snažili, a 
tak byly na parketu k vidění nejen po-
stavy z večerníčků, ale i muchomůrky, 
zástupci hmyzí říše, a dokonce i jedna 
gejša. Ve velké konkurenci nakonec 
nejvíce hlasů získala Beruška, Kře-
mílek s Vochomůrkou a Pipi Dlouhá 
punčocha. Vítězové si domů kromě 
zážitků odnesli i pěkné věcné ceny. 

S úskalími organizace se tento-
krát poprali nejen učitelé pod vede-
ním paní učitelky Štainbruchové, ale 
i žáci druhého stupně, zejména čle-
nové dramatického kroužku. Protože 
se o přípravu, ale i o průběh karne-
valu starali opravdu vzorně, neuško-
dí, uvedeme-li je pěkně v abecedním 
pořádku: Marek Kárasz, Lucka Kar-
rasová, Vendula Klbíková, Martina 
Pávková, Marcela a Markéta Šom-
jakovy, Dominika Šubrtová, Pavel 
Švarný a Iva Vladárová.

Zvláštní poděkování patř í též 
panu Štainbruchovi za dokumentaci 
a panu Bartošovi za obstarání zvu-
kové techniky.

Věříme, že i příští ročník se pove-
de a že návštěva bude ještě hojnější 
než letos.

              - ZŠ -

Endorfiny jsou látky, hormony
vylučované z hypofýzy během fyzic-
ké zátěže. Podle odborníků jsou en-
dorfiny považovány za jakési vnitřní
opiáty, jimiž naše tělo tlumí bolest, 
kterou mu svojí fyzic-
kou zátěží způsobuje-
me. Ve srovnání s mor-
fiem, které je běžně
použ íváno ke zmí r-
nění bolesti je stejné 
množství endorfinu
sto až tisícinásobně 
účinnějš í .  H lad ina 
endorfinu roste už de-
set minut po zahájení 
cvičení a zůstává až 
na desetinásobku své-
ho klidového množství 
půl hodiny po skon-
čení f yz ické zátěže. 
U některých jedinců může zvyk na 
fyzický stres a následná produkce 
endorfinů vyvolat tzv. závislost na
tréninku. Pokud jedinci závislí na 
fyzické zátěži a endorfinech nemají
možnost trénovat, pociťují podob-
nou závislost jako narkomani na 
drogách. 

Cvičení vyvolává vyšší sekreci an-
tistresových hormonů. Opakované 
rytmické pohyby například při pla-
vání, Spinning lekci a dalších spor-
tovních aktivitách uvádějí do stavu 
odpočinku levou hemisféru (ta je 
odpovědná za logickou rozumovou 
činnost) a uvádějí do činností pravou 
mozkovou hemisféru, centra kreativ-
ních, abstraktních činností. 

Nejde pouze o pocity, ale i o cel-
kové zlepšení nálady. Vedle endorfinů
produkuje organismus v mozku při 
fyzické zátěži i další látky. Jde přede-
vším o katecholaminy. Jejich hladina 

stoupá při cvičení deseti-
násobně a vrací se k nor-
málu do deseti minut po 
ukončení tréninku. 

Trénink tedy navo-
zuje pocit blaženosti 
a dobré nálady. I zde 
se však uplatňuje rozdíl 
mezi trénovaným jedin-
cem zvyklým na pravi-
delnou zátěž a věčným 
začátečníkem, případně 
rekreačním sportovcem. 
Trénovaný jedinec vy-
volá produkci endorfinů
v kratším čase a ve vět-

ším množství. Také pocit prožitku a 
uvolnění po tréninku je hlubší. U ne-
trénovaných jedinců hrají endorfiny
především roli opiátů, potlačovatelů 
bolesti, kterou vyvolává fyzický stres 
na netrénovaný organismus. 

Jako v každé lidské činnosti, i ve 
sportu platí zásada, že má probíhat 
za vzájemného spojení pohybu a 
mozkové činnosti. Nejde tedy pouze 
o shazování nadbytečných kilogramů, 
zlepšení sebevědomí z pocitu skvělé 
postavy. Fyzická zátěž, sportovní 
aktivita a pohyb vůbec jsou o po-
citech, euforii a blaženosti, které 
mají být nedílnou součástí kvality 
našeho života

   Petr Návesník

Aprílový karneval
Největší odměnou po vyhraném zápase, absolvovaném tréninku, lekci 
aerobiku, Spinning lekci, jakékoli sportovní aktivitě, je podle odbor-
níků pocit. Cítíte se nádherně a není to jenom ničím nepodložený pocit. 
Mohou za to endorfiny. 

Sportem proti drogám !!!

O fotbalu osobně i místně
T a k o v ý 

závěr už tady 
hodně dlou-
ho nebyl. Po-
s ledn í  kolo 
naší fotbalo-
vé extraligy 
přineslo vět-
šinou očeká-
vané výsled-

ky. Kdo hodně potřeboval, ten vyhrál. 
Na konci domácí ligové sezóny zůstá-
vá jen neskutečná pachuť Fotbalový 
fanoušek v Česku je zvyklý na leda-
cos, ale, že vyhraje Plzeň na Spartě, 

na to by nevsadil ani zlámanou greš-
li. Leč, stalo se ……“Tým vyvolených“ 
odehrál zápas skandálním způsobem 
(1:3).

A co Liberec. Již před tímto po-
sledním zápasem byl jistým vítězem 
ligy. Místo slavnostní korunovace, 
pořádná ostuda. Příčina? Skandál-
ní výkon hlavního sudího v utkání s 
Mladou Boleslaví, která hrála o účast 
v předkole ligy mistrů a jenom vítěz-
ství nad Libercem jí to zaručovalo. To, 
co si pan rozhodčí Matějek před zra-
ky několika tisíců domácích fanouš-
ků a několika desítek tisíců diváků 

u televizních obrazovek dovolil, nemá 
obdoby. Korupce, korupce a zase ko-
rupce. U nás v Česku nejčastěji sklo-
ňované slovo. Když všude jinde, proč 
ne ve fotbale? Naše republika přece 
v této parádní disciplině zaujímá jed-
no z předních míst na světě. Pokud 
pánové, jako Košťál, Mokrý, Berbr, 
Krondl, Leška a další jim podobní, 
budou nadále působit ve vrcholových 
organizacích naší kopané, tak snad 
opravdu dojde k tomu, že fotbal v Čes-
ku jednou totálně zkrachuje, protože 
už nebude z čeho krást. 

pokračování článku na straně 12



   

O fotbalu osobně i místně
pokračování článku ze strany 11

K tomu všemu se ještě rozmohla na 
domácích stadiónech při utkáních ne-
skutečně tvrdá agresivita a nehorázné 
vandalství mladých, v uvozovkách fa-
noušků. Co říci k finálovému zápasu
českého poháru mezi Spartou a Os-
travou hraného v Liberci. Více jak 700 
policistů v plné pohotovosti a zbroji od 
ranních hodin až do pozdního večera 
musí střežit pár stovek podnapilých a 
zdivočelých chuligánů, kteří s fotba-
lem nemají nic společného a jen chodí 
na stadiony dávat průchod svým ná-
silnickým choutkám a sklonům. Více 
jak za milion napáchaných škod na 
zařízení stadionu. Kdo tohle zaplatí? 
Těch pár zadržených? Těžko! Opravdu 
nevím, jakou cestou se ten náš fotbal 
ubírá. Samé podvody, korupce, násilí. 
Hrozná perspektiva. 

Teď tedy trochu optimističtěji. Jak 
si vedou jednotlivá družstva oddílu 
kopanéTJ Autobrzdy Hejnice. Slovo 
mají trenéři. 

Jiří Kobr, trenér áčka dospělých, 
účastník krajského přeboru.Během 
zimní přestávky došlo k podstatným 
změnám v mužstvu, které v součas-
nosti drží devátou příčku v karském 
přeboru Libereckého kraje. Trvale 
odešli hráči Lachman (Višňová), Folda 
a Závěta (Krásný Les), Tučáni (Rozstá-
ní). Na hostování odešli Krišal a Gitt-
ler (Dětřichov). Pro doplnění mužstva 
přišli na hostování Vykoukal (N. Ves), 
Hrubý (Rozstání), Koudelka (Raspe-
nava) a na přestup Smola (Varnsdorf). 
Velkým příslibem do budoucna je, že 
se do mužstva podařilo zapracovat 
naše mladé hráče (Řezníček, Pelikán, 
Malinský, Zeman, Šimon). Tím se vě-
kový průměr mužstva přiblížil k hra-
nici 20 let. Tak mladé mužstvo má v 
této soutěži jen málokdo. Tyto změny 
se projevily i v zisku bodů v jarní části 
soutěže. Po více než roce jsme doká-
zali plně bodovat na hřištích soupeřů 
(Višňová, Pěnčín u Jabl.) a uniknout 
tak ze sestupových míst. Nejlepším 
střelcem mužstva je v současném roč-
níku  Pavel Zorník se 13 brankami.

Jako dlouhodobý cíl si stanovujeme 
udržet talentované hráče a jejich hos-
tování proměnit v přestupy. Budovat 
mladý perspektivní celek s maximál-
ním důrazem na využití hlavně našich 
odchovanců.

Jiří Leitner, trenér B mužstva do-
spělých, účastníka okresního přebo-
ru. Po podzimní části na posledním 
místě. Mužstvo na jaře začalo slibně, 
když z prvních třech zápasů získalo 
4 body, což byl nakonec celkový bo-
dový zisk. Opět přišel herní útlum. 
Slabinou mužstva je hlavně nepro-
měňování gólových šancí. Záchrana 
a setrvání v této soutěži je více méně 
jen teorií. Velkým pozitivem však bylo 
to, že došlo k omlazení mužstva hráči 
z dorostu. Po získání zkušeností bu-
dou příslibem do příštích let. Jsou to: 
Z. Melichar, P. Sýkora, F. Burda, a M. 
Zeman. Další budou následovat. Nej-
lepším střelcem je Milan Přibyl. Do 
konce zývá ještě několik kol a zázra-
ky se někdy dějí. I ve fotbale.

Bor is Sýkora, trenér dorostu, 
účastníka 1 A třídy LK. V zimní pří-
pravě se podstatně zlepšila účast na 
trénincích což se projevilo ve zlepšené 
hře v jarní části soutěže. Po třech ví-
tězstvích a jedné plichtě se družstvo 
odpoutalo od sestupových příček a je 
na cestě za dobrým umístěním v ta-
bulce. Dobře se do týmu zapracovali 
odrostlí žáci, hlavně Burda a Čivný, 
kteří patří k oporám. Také ještě žáci 
O. Malinský a M. Horčička  pomohli 
svým výkonem v boji o záchranu. Zla-
té žně by dorostu  měli nastat v příš-
tí sezoně a dalších letech. Celkem 8 
starších žáků, hráčů krajského pře-
boru, přestoupí do dorostenecké ka-
tegorie. Do budoucna dobrá zpráva 
i pro družstva dospělých.

Největší radost příznivcům fot-
balu v Hejnicích přinášejí kategorie 
starších a mladších žáků, účastníků 
krajského přeboru. Starší žáci pod 
vedením trenérů M. Malinského a 
M. Novotného jsou zatím na 5. místě 
za 14 účastníků a mladší žáci jsou na 

7. místě s nadějí na ještě lepší umís-
tění. Trenéři M. Novotný a L. Kobr ml. 
říkají: Kluci v zimní přípravě poctivě 
makali. Nemá smysl tady vyzdvihovat 
jednotlivce. Všichni táhli ze jeden pro-
vaz, včetně výborné hráčky a členky 
kádru, Silvie Horčičkové.Také trenér 
starších žáků M. Malinský hodnotí 
své hráče pozitivně.

Hráči měli v jarní části pomalejší 
rozjezd. Přes dobrou hru v poli měli 
velký problém se vstřelením gólů. Vše 
se změnilo vysunutím O. Malinské-
ho ze zálohy do útoku, čímž byl pro-
blém vyřešen. Na místo brankáře se 
zapracovává M. Kaplan, neboť výraz-
ná opora družstva M. Dostál, který 
byl v Hejnicích na hostování, se vrá-
til do Slovanu Liberec. Pro představi-
vost, soupeři starších a mladších žáků 
v krajském přeboru jsou: Slovan Libe-
rec, Jablonec, N. Bor, Č. Lípa, Semily, 
Jilemnice a další, celkem 14 družstev. 
Mezi nimi Hejnice, starší žáci 5. mís-
to, mladší žáci 7. Je to paráda a vám 
všem, pánové a dámo, patří gratulace.

Posledním družstvem jsou elévové, 
svěřenci trenérů K. Horčičičky ml., 

Ing. V. Škarýda, J. Stříbrného a 
M. Pecháčka st. hrající okresní přebor. 
Protože okresní fotbalový svaz prů-
běžně nezveřejňuje tabulku umístění, 
vzhledem k dosud nesehraným odlože-
ným utkáním v důsledku špatného po-
časí, je náš odhad na umístění našich 
nejmenších někde uprostřed tabulky. 
Tady se neklade zvláštní důraz na umís-
tění. Toto je fotbalová přípravka, kde se 
ti příchozí nejmenší fotbalisté teprve učí 
všem prvkům hry zvané fotbal. Jsou ve 
věku 11 let a podstatně i mladší. Jest-
li vydrží jako jejich starší vzory, tak 
o nich v budoucnosti v dobrém fotbalo-
vém smyslu ještě určitě uslyšíme.

Na samotný závěr: Starší a mladší 
žáci odjíždějí 1. července na pozvání 
na devítidenní družební zájezde do 
Francie, kde se zúčastní několika 
turnajů. Tak jim držíme palce. Spor-
tu zdar a dobrému fotbalu zvlášť.

- PECH -

Maratónský víkend – Praha 2006
Již počtvrté se děti ze Základní 

školy v Hejnicích vydaly do Prahy na 
maratón. Cílem byl běžecký závod  
na 4 km . Běh Prahou je bezesporu 
zážitkem pro každého, natož pro děti 
z malého městečka. Ačkoliv se jedná 
o vytrvalostní běh, který děti zrovna 
dvakrát nemusí, zájemců bylo mnoho 
a na tuto akci se těšili celý rok.

Tento rok byl zvláštní tím, že jsme 
do Prahy nejeli na otočku. Chtěli jsme, 
aby děti měly možnost prohlédnout si 
nějaké památky a trochu si užít hlav-
ního města. V sobotu se konal závod 
který, tak jako celý víkend, přilákal 
tisíce běžců.

pokračování článku na straně 13
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Praha byla tak našlapaná lidmi, že 
se jim šlo jen těžce vyhýbat a v tomto 
množství si představte našich 30 dě-
tiček. Vše v naprosté pohodě. V Expu 
na Václavském náměstí 
jsme vyzvedli pro každé 
dítko tašku plnou drob-
ností a hlavně maratón-
ské triko, ve kterém se 
běželo, a které je prima 
vzpomínkou na závod. 

Děti běžely dle svých 
možností a v cíli na Sta-
roměstském náměstí na 
každého čekala krásná 
medaile. Po doběhu jsme 
měli sraz na nám už dob-
ře známém místě a sešli 
jsme se bez problémů 
všichni! Nemohl chybět 
ani rozchod, děti utrati-
ly, co šlo, a odjeli jsme do 
krásného prostředí Di-
voké Šárky na ubytovnu. 

Noc se přežila v rámci možností dět-
ské puberty a ráno jsme vyrazili na 
Petřín. To byste nevěřili, co všechno 
děti v zrcadlovém bludišti viděly :)!

Dýchly si ještě atmosféry mara-
tónského závodu – běhu se závod-

níky ze sedmdesáti zemí světa a už 
nás jen čekala cesta domů. Vzhle-
dem k tomu, že za každým batohem 
na zádech poskakovalo nejméně 
pět balónků, z Prahy díky i hod-
nému panu řidiči odjížděl opravdu 

veselý autobus! Na po-
sledním úseku cesty 
z Raspenavy do Hejnic 
již skoro všichni spa-
li – ač byly teprve čty-
ř i hodiny odpoledne. 
V Hejnicích si protřeli 
oči a jejich slova na 
rozloučenou – „příští 
rok jedu znova!“

Chtěla bych velmi 
poděkovat SRPDŠ za fi-
nanční podporu tohoto 
skvělého sportovního 
výletu. Sportu zdar!!                

                         
 M.Hmirová, uč TV

Národní házená jede naplno!
Je tu další Hejnický zpravodaj a s 

ním důležité informace z národní há-
zené.

Začneme malou vzpomínkou na 
sněhové časy. Po tvrdé zimní přípra-
vě všech družstev zúročily kvalitu 
tréninků mladší žákyně, jenž se jako 
naše nejlepší družstvo zúčastnily 
zimního „Halového přeboru 2006.“

V severočeské skupině sehrály tři 
turnaje. Na posledním klání v Cho-
mutově přišlo závěrečné účtování. Po-
ražení všech soupeřů bylo nakonec 
dokonáno v dramatickém finálovém
utkání s Loukou u Litvínova. Hej-
nické házenkářky dotáhly pětibran-
kovou ztrátu a ještě o dvě branky 
zvítězily. Postoupily tak na republi-
kové finále, které se konalo na konci
března. Tam předvedly nádhernou a 
bojovnou hru. Za podpory plného au-
tobusu hejnických fanoušků porazi-
ly všechny soupeře. Těsně nestačily 
pouze na družstvo Dobrušky. Ve fi-
nále HP 2006 tedy obsadily vynika-
jící druhé místo! Ještě jednou velmi 
gratulujeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci našeho kraje, města a 
oddílu! Rovněž děkujeme rodičům, 
přátelům a členům oddílu za pomoc 
při dopravě na turnaje osobními au-
tomobily.

V rámci přípravy před zahájením 
soutěže vyrazily dorostenky na vyhlá-

šený turnaj „SPOJE OPEN“ do Prahy. 
Tam skončily, pouze vinnou horšího 
skóre, na bramborovém, přesto skvě-
lém čtvrtém místě.

Z jarních výsledků deseti hejnic-
kých celků uvádíme ty úspěšnější. 
Ženy jsou ve své první sezóně krají-
ček od třetího místa. Starší žáci se 
trvale usídlili rovněž na třetím mís-
tě. Áčko mladších žáků drží druhou 
příčku a tím jistotu opětovného po-
stupu na Pohár ČR. Několikaletou 
pozici nejúspěšnějšího družstva po-
sledních let hájí neotřesitelně mladší 
žákyně. Suverénně vedou tabulku a 
znovu budou Hejnice reprezentovat 
na Mistrovství ČR 2006!

Za krátkou zmínku stojí i hosto-
vání našeho hráče A. Noska ve Spo-
jích Praha. V přípravě sice pomohl 
vybojovat první místo na ligově ob-
sazeném halovém turnaji v Plzni. 
Jeho mužstvu se však na jaře tolik 
nedaří a nyní bojují o nesestup ze 
druhé ligy (výjimečně sestupují čty-
ři družstva).

Chceme poděkovat všem našim 
házenkářům za snahu a chuť spor-
tovat. S menšími i velkými výsledky 
nám rozhodně nedělají ostudu. Uplat-
ňují se nejen v národní házené, ale 
i v jiných sportech. Těší nás hlavně, 
že řada reprezentantů základní ško-
ly, obvzláště pak v atletice, vyrůstá 

hlavně díky kvalitní práci a přípravě 
našeho oddílu.

Z mimosoutěžních akcí musím 
upozornit na dokončenou opravu ka-
bin po kruté zimě. Velký dík si za ni 
přede všemi zaslouží hlavně Míra Me-
lichar a pánové Schejbalové. Členové 
oddílu neplačte – letní brigády se ne-
lítostně blíží...

Blíží se také další letní táborové 
soustředění pro děti, pořádané na-
ším oddílem, tentokrát ve středních 
Čechách v městečku Březno u Mladé 
Boleslavy. Těšíme se na další hojnou 
a spokojenou účast naší mládeže.

Jednu z důležitých zpráv jsme si 
nechali na závěr. Na začátku února 
se konala členská schůze spojená 
s řádnými volbami výboru oddílu. Ze 
všech jmen zmíníme nového před-
sedu, jímž se jednohlasně stal hráč 
družstva mužů, Václav Hodovník. 
Gratulujeme novému šéfovi, staro-
novým a novým členům výboru a 
děkujeme bývalému výboru za jeho 
neocenitelnou práci.

Na zbývající domácí utkání našich 
kolektivů tímto srdečně zveme všech-
ny fanoušky národní házené.

Do jarního a letního soutěžení 
přejeme všem hejnickým sportovcům 
hodně úspěchu a pohybu bez zranění. 
Sportu zdar!

Vedení oddílu NH Hejnice

Maratónský víkend – Praha 2006



   

Využívání vodní síly Štolpichu za-
čalo již v 16. století. Tehdy u jeho ústí 
do řeky Smědé v Raspenavě poháněl 
v železných hamrech, které zpracová-
valy chudou železnou rudu kopanou 
na jeho březích vodní kola. Vodní 
síla byla pak důmyslným zařízením 
předávána na pohon stoup drtících 
rudu a stlačovala kožené měchy, kte-
ré dmýchaly vzduch do tavících pecí. 
Korytem Štolpichu se také dle zázna-
mů plavilo dřevo k milířům, kde se 
měnilo v dřevěné uhlí.

První odběr vody na hranici lesa 
nad Ferdinandovem  pro využití  její 
síly prováděla od roku 1872 
brusírna skla. Ta se postup-
ně měnila na trhárnu a přá-
delnu, vyráběla se zde tiskař-
ská čerň a bronzové barvy 
nebo i celulóza pro papírnu. 
Pak zde opět byla přádelna a 
nakonec kovovýroba. Ještě v 
roce 1948 zde nalezla energe-
tická komise dvě Francisovy 
turbiny, které při spádu 16,4 
a 16,7m mohly vyrobit až 50 
kW el. energie. Pro zvýše-
ní průtoků byl dokonce na 
Malém Štolpichu postaven 
jez, aby jeho vody posilova-
ly v suchých létech průtoky 
na Velkém Štolpichu. Tyto spojené 
vody nadlepšovaly potom průtoky na 
všech ostatních vodních dílech v obci. 
Hned pod tzv. horním mostem pohá-
něly vody Štolpichu od roku 1783 
pilu, vodní kolo mělo při spádu 6,9 m 
výkon 4,9 HP. Pila byla v provozu ješ-
tě krátce po 2. světové válce. V těsné 
blízkosti pily byla v roce 1880 zříze-
na brusírna skla později přeměně-
ná na papírnu, která na dlouhá léta 
změnila celý tok Štolpichu na smrdu-
tou stoku. To trvalo až do roku 1966, 
kdy byla výroba papíru ukončena a 
objekt využíván jako galvanizovna. 
Dnes je v objektu moderní výrobna 
tištěných spojů firmy CUBE. Potěši-
telné je hlavně to, že do toku se po 
bezmála stu letech vrátili pstruzi. V 
objektu bývalo původně vodní kolo a 
při spádu 15,5 m mělo výkon 9,1 HP. 
V roce 1948 zde energetická komise 
zjistila vodní turbinu o výkonu 25 
kW. Jen několik desítek metrů níže 
po toku poháněl Štolpich vodní kolo 

mlýna, který byl spuštěn v roce 1846. 
Kolo pracovalo se spádem 6,4 m a 
mělo výkon 10 HP. Po změně výroby 
na přádelnu objekt  vyhořel.

Vody Štolpichu dále poháněly pilu, 
která stála pod tzv. spodním mostem 
naproti dnešnímu obchodu. Zřízena 
byla v roce 1849 a řezalo se zde do 
roku 1945. Vodní kolo mělo při spá-
du 4,1m výkon 3,2 HP. Nejdelší ná-
hon ve Ferdinandově měla tzv. „Hej-
nická papírna“ zřízená jako objekt 
s čp. 1 v roce 1783, vodní kolo zde 
pohánělo 5 stoup a holendr na pří-
pravu papírové hmoty k výrobě ruč-

ního papíru. Papírna dala nakrátko 
i jméno nově vzniklé vsi „ Papierdör-
fl – Papírová víska“. Vodní kolo bylo
později nahrazeno turbinou a výroba 
změněna na textilní. Objekt v roce 
1923 do základů vyhořel.V místě, kde 
se po odevzdání energie vracely vody 
do řečiště začínal další náhon, ten-
tokrát pro mlýn a pekárnu zřízenou 
v roce 1871. Vodní kolo si zde při 
spádu 4 m odebíralo z toku 4,2 HP. 
Další vodu  pak odebírala papírna 
vyrábějící do roku 1928 lepenku. Pak 
zde byla soustružna dřeva a výroba 
upomínkových předmětů, která pra-
covala ještě dlouho po 2. světové vál-
ce. Vodní kolo pracovalo se spádem 4 
m a jeho výkon byl 5 HP. Na dolním 
konci vsi ještě v tzv. „Peukerově přá-
delně“ odebíralo vodní kolo Štolpichu 
při spádu3,3 m dalších 3,5 HP. Před 
zavedením textilní výroby se zde ale 
brousilo sklo. Dnes je zde penzion 
Hubert. Kousek níže po toku je ještě 
jedno nedokončené vodní dílo, měla 

zde snad stát pila. Jen zbytky náho-
nu a vyzděná jáma toto místo dodnes 
připomínají.

Tam, kde Štolpich v Raspenavě 
ústí do Smědé a kde stávaly v his-
torických dobách pověstné železné 
hamry poháněl v roce 1934 hned dvě 
vodní kola. Ta při spádu 6 m odebíra-
la toku dohromady 14 HP. Kola pohá-
něla trhárnu textilu a pilu, voda byla 
přiváděna náhonem dlouhým bezmá-
la 1 km. Právě zde začala v roce 1990 
pracovat jediná vodní elektrárna na 
celém toku. Dvě vodní turbiny systé-

mu Bánki se spádem 7 m zde 
mohou vyrobit po 14 kW el. 
energie. Jez, který původní 
trasou náhonu přivádí vodu 
je opatřen i tzv. rybí propustí.

Povodí Štolpichu nebylo 
v minulosti  ochráněno ani od 
ničivých povodní. V archivech 
jsou dodnes uchovány dokla-
dy o tom, jaké škody v histo-
rických dobách mimořádné 
škodní komise ferdinandov-
ským uznaly. Naposledy po-
vodeň udeřila v roce 1958, 
klidný tok Štolpichu se tehdy 
po vydatných deštích změnil 
v dravý živel. Voda unášela 

i balvany o průměru 1 m, a ty doko-
naly dílo zkázy. Vážně byl poškozen 
již první objekt nad vsí, továrnička 
č.p. 302, kde se vyráběly pračky a 
odstředivky. Výmluvné jsou fotogra-
fie z té doby, zničené části domů a
skladů trčících nad řečištěm, které na 
mnoha místech zcela změnilo své ko-
ryto. Vážně byla poškozena i budova 
bývalého mlýna na dolním konci vsi. 
Po povodni následovala nákladná re-
gulace koryta patrná dodnes. Kolem 
roku 1970 se spekulovalo o tom, že se 
na Štolpichu postaví přehrady. Pro-
váděla se sondáž terénu na malém 
Štolpichu a dole v lukách na závěru 
ferdinandovského údolí. Vyražená 
sondážní štola je na Malém Štolpichu 
patrná dodnes. Přehrada zde měla 
mít výšku hráze 75 m a hladinu vody 
ve vrstevnici 545 m, plochu měla mít 
12 ha. Zadržet měla 3,11 milionů m3 
a měla shromažďovat vodu z povo-
dí o ploše 3,7 km2. Parametry druhé 
přehrady plánované na dolním kon-

O skryté síle obou Štolpichů
Prudké strže, které přivádějí do řeky Smědé její jednotlivé přítoky činí 
ještě dramatičtějšími příkré severní svahy Jizerských hor. Odedávna 
tak tomu bylo i ve Ferdinandově. Velký a Malý Štolpich protékají vedle 
sebe celou vsí, aby se na jejím konci spojily. Na Velkém Štolpichu, který 
je vodnatější vyrostlo pak ve Ferdinandově postupně na 1 km vodního 
toku 10 vodních náhonů, které přiváděly vodu na vodní kola.



   

ci vsi však ferdinandovské vystrašily. Její rozlité 
vody by pod hladinou pohřbily 73 objektů. Hráz 
39 m vysoká a 620 m dlouhá měla na ploše 70 ha 
zadržet 11 milionů m3 vody. 

V roce 1983 se na prknech projektantů do-
konce objevila mohutná přehrada s přečerpávací 
elektrárnou. Délka její hráze by byla 1150 m. Při 
výšce 19 m by zadržovala 4,4 mil. m3 vody při 
zatopení 90 ha. Voda z ní by byla čerpána do 
nádrže na vrcholu Poledníku do výše 810 m nad 
mořem a průměrná roční výroba elektrické ener-
gie by byla 1370 GWh. Tato přehrada by obydle-
nou část obce nezasáhla. Vše však zůstalo jako 
studie jen na prknech projektantů.

V Raspenavě pak Štolpich spojuje své vody 
s říčkou Smědou. Smědá jak je navěky zapsá-
no v seznamu důchodkového úřadu z roku 1934 
předala, než opustila naše území u Vsi poblíž 
Černous svoji vodní sílu na 43 vodních dílech. 
Ostatní její malé přítoky kromě popsaného Štol-
pichu pak na dalších 45 vodních kolech a turbi-
nách. Jak lze zjistit na mapách o 90 let starších, 
tedy z roce1843 bylo vodních kol v minulosti ještě 
daleko víc. Jen v malebném údolí Lázní Libverdy 
poháněl v tom roce nepatrný Libverdský potok 
další tři vodní kola.

Zde na soutoku se Smědou končí příběh Štol-
pichu někdy nazývaného Černý, jindy Velký a 
jeho přítoku Bílého, jindy Malého. Název Sloup-
ský potok jako nesmyslný produkt pražských 
kartografů se nikdy nevžil podobně jako někte-
ré další zkomoleniny pomístních názvů v Jizer-
ských horách. Aby byl příběh úplný je nutné se 
ještě zmínit o jeho síle inspirující. Jak se věří in-
spirovalo údolí Štolpichu Karl Maria Webera při 
jeho pobytu v Lázních Libverdě k napsání něko-
lika scén v opeře Čarostřelec. Jisto je však to, že 

do údolí Malého 
Štolpichu byl vy-
slán dvorní ope-
rou  v  Drá ž ďa-
nech malíř, aby 
zde namalova l 
kulisy pro scénu 

„Vlčí rokle“ z této 
opery. V místech, 
kde začíná tok 
Velkého Štolpi-
chu prudce spa-
dávat do st rže 
nad známým vo-
dopádem se zase 
točily exteriéry 
filmu „Panna a
netvor“.

Miroslav Jech

REKLAMA
Celá strana – A4 600 Kč
Polovina strany – A5 400 Kč
Čtvrtina strany – A6 250 Kč
Jiná, menší plocha 150 Kč

INZERCE
Inzerát do 15 slov 50 Kč
Inzerát do 30 slov 100 Kč

V aquaparku
Dnes prvního června je a zima jako v morně
děti mají svátek, a tak dělám něco pro ně.

Než kupovat sladkosti či z hraček ňákou kravinu
pojedem do BABYLONU, vezmeme i maminu.

Sám od sebe nebláznil bych, to si buďte jistý
dostal jsem však na koupání v aquaparku lístky.

Děti skáčou radostí i žena vítá změnu
no tak vzhůru do Liberce, vzhůru do bazénu.

Vcházíme do areálu, zadržuji dechu
nechci, by všichni zírali na mou pivní cejchu.
Rychle skáču do vody, ta nedostatky schová
udělám si 2 – 3 tempa, rozhlížím se znova.

Všude kolem mě je spousta krásných, mladých žen
jenomže mě všechny zdravěj suše – dobrý den.
Žena říká: „Já jsem tady, na mě koukej hochu
máš tady dvě děti, tak se starej o ně trochu.“

Tak jdu s dětmi na tobogán, abych užil zábavy
hned při první jízdě jsem se pěkně prašti do hlavy.
Pak se ještě předvádím, jak umím šplhat po laně
když náhle do vody padám, připomínám vorvaně.

Plavem kolem akvárií a já říkám: „Ženo,
jak mám dětem vysvětlit, že uvnitř není Nemo?“

Že prý co bych vysvětloval, mají hlavu svoji
pochopil jsem – vždyť i pravda může býti dvojí.

Já jdu chvíli do vířivky prohřáti si kosti
nevím, jak mé děti, ale já mám vody dosti.
Do vodního proudu ještě musíme prý zajít

najednou však naší mamku nemůžeme najít.

Ta už pěkně na suchu se do ručníku balí
taky myslím, že už je čas, abychom to vzdali.

Máme s sebou jídlo, pití, zájem o ně není
všichni jsme už chlorovanou vodou nasycení.

Když se v šatně převlékám, tak mám dost scvrklé „tělo“
žena říká: „Zle je – kdyby to tak zůstat mělo!“

Já na to, že zdá se mi též ňáká ztuhlá, hubená
všichni víme, že za vším je jenom voda studená.

Tak jsme pěkně unaveni, ale šťastni k tomu
naskáčeme do auta a už spěcháme domů.

Určitě sem zajedeme podruhé či třetí
Nebudeme čekat však, až bude zas – Den dětí.

S. Smutný ml.

REKLAMA A INZERCE V HEJNICKÉM ZPRAVODAJI

Využijte nabídku k umístění reklamy nebo inzerce 
v Hejnickém zpravodaji. Příznivé ceny zůstaly nezměněny:

Žádosti o zveřejnění re-
klamy nebo inzerce při-
jímá tajemník MěÚ osob-
ně nebo prostřednictvím 
telefonu, faxu nebo elek-
tronické pošty.
Tel./fax: 482 322 215.  
E-mail:  
karel.finkous@volny.cz

Zřícená stěna tzv. Chrástkova mlýna po povodni v roce 1958
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SMĚDAVA CUP 2006
V E Ř E J N Ý  C Y K L I S T I C K Ý  Z Á V O D
ČA SOVK A JEDNOTLIVCŮ DO VRCHU

V sobotu 17. června 2006 ve 14.00 
hodin pořádá skupina cyklistických 
nadšenců 7. ročník veřejného cyklis-
tického závodu, časovky jednotlivců 
do vrchu „SMĚDAVA CUP 2006“, kte-
rý je zařazen do seriálu amatérské 
Pojizerské ligy. Závod je pořádán ve 
spolupráci s TJ Jiskra Hejnice a její 
předseda, sportovec a také cyklista 
Jaromír Kusý, je ředitelem závodu.  

Zázemí závodníkům poskytuje na 
svém parkovišti společnost KNORR-

-BREMSE. Zde je místo pro přihláše-
ní k závodu a k úhradě startovného 

ve výši 50 Kč a zde také bude na při-
lehlé silnici připraveno a vyznačeno 
místo startu závodu, ze kterého se 
jednotliví závodníci vydají v půl mi-
nutových intervalech na trasu závo-
du dlouhou přibližně 8800 m, aby vy-
stoupali o 452 m výše, až do cíle před 
horskou chatou na Smědavě.

Zveme všechny příznivce cyklis-
tiky nejen ke sledování a povzbuzo-
vání závodníků podél trati, zveme 
především aktivní cyklisty k účasti 
v závodě. Přijďte si vyzkoušet své síly, 
porovnat se s ostatními, ochutnat 
omamnou chuť závodění. Podmínky 
k účasti jsou zcela jednoduché. Musí-
te se nejpozději hodinu před startem 
přihlásit, zaplatit startovné 50 Kč a 
mít cyklistickou přilbu a kolo. Silnič-
ní, horské nebo trekkingové, typ není 
stanoven, nasazená přilba po dobu 
jízdy je však nařízenou podmínkou. 
Zúčastnit se mohou ženy i muži ve 
věku od 15 do 100 let. Veškeré další 
informace obdržíte u J. Kusého, tele-
fon 482322376 nebo naleznete na vy-
lepených barevných plakátech a také 
na internetových stránkách závodu: 
www.smedavacup.wz.cz 

               Vedení oddílu NH Hejnice

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
KULTURNÍ TRADICE POŘÁDÁ

SLAVNOST
NA UCTĚNÍ PATRONKY 

ROMŮ SV. SÁRY
 

V CHRÁMU  
NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

V HEJNICÍCH

 V NEDĚLI  18. ČERVNA 2006
V 16 HODIN

Program:
ALEGORICKÝ PRŮVOD

ROMSKÉ HUDEBNÍ  
A TANEČNÍ  SOUBORY

KULTURA A HISTORIE ROMŮ
PhDr. Eva DAVIDOVÁ, CSc.

CIMBÁLOVÁ MUZIKA  
DUŠANA KOTLÁRA

PROJEKT SE KONÁ ZA PODPORY  :

MINISTERSTVA KULTURY ČR, STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA LIBEREC, KRAJSKÉHO ÚŘADU LIBEREC, 
POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA LIBEREC, NADACE 
EURONISA, CENTRA BABYLON, NADACE ŠKOLA 
HROU

Klub přátel hudby při Mezinárodním 
centru duchovní obnovy v Hejnicích 
pod vedením své předsedkyně paní 
Evy Machkové zahájil v sobotu 
27. 5. 2006 prvním koncertem již 21. 
ročník koncertů varhanní a ducho-
vní hudby v bazilice Navštívení Panny 
Marie v Hejnicích. 

Uvádíme první část programu 
koncertů:

10.6.2006
Solideo
Instrumentálně - vokální soubor 
pro gitickou, renesanční a 
barokní hudbu.
Miloš Fr. Rejman – lidové flétny,
šalmaj
Martina Houšková – bicí, 
gemshorny, zpěv

Kamila Rejmanová – varhany 
Ivana Culková – zpěv, basový 
gemshorn

24.6.2006
Aleš Bárta – varhany
Dana Mimrová – flétna

8.7.2006
Jan Čipera – varhany
Jana Brožková – hoboj

22.7.2006
Jiřina Pokorná – varhany
Miroslav Kejmar – trubka
Jan Kejmar – trubka
Miroslav Kejmar – tympány

29.7.2006
Blanka Černá – mezzosoprán, 
Giedré Lukšaité Mrázková 
– varhany

12.8.2006
Pavel Kohout – varhany

19.8.2006
National Youth Choir of Great 
Britain (100 členů)

Dirigent Mike Brewer

2.9.2006
Jaroslav Tůma – varhany

9.9.2006
Ars Instrumentalis Pragensis
Liběna Séquardtová – hoboj, Ivan 
Séquardt – hoboj, anglický roh,
Luboš Hucek – fagot,
Pavel Nejtek – kontrabas, Josef 
Popelka – varhany, cembalo

16.9.2006
Michal Novenko – varhany
Jana Nováková Vonášková  
– housle
Václav Vonášk – fagot.

Koncerty jsou pořádány 
vždy v sobotu od 15.30 hod.

Vstupné:
90 Kč,

děti 10 – 15 let: 30 Kč

Prodej vstupenek 1 hodinu 
před zahájením koncertu.

BYL ZAHÁJEN DALŠÍ ROČNÍK  KONCERTŮ V HEJNICKÉ BAZILICE NAVŠTÍVENÍ P. MARIE


