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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

volby, konané 20. a 21.10.2006, 
ukončily jedno volební období 
a určily složení městského 
zastupitelstva pro další roky. 
Dovolte mi nejprve na tomto místě 
poděkovat všem zastupitelům, 
členům výborů a zaměstnancům 
města, kteří pracovali pro 
Hejnice v uplynulém období. Kdo 
se pozorně dívá kolem sebe, vidí 
výsledky jejich dobré práce na 
každém kroku. Ať už to jsou 
desítky dokončených nových 
bytů, rozšíření kanalizace do 
oblasti Ferdinandova nebo oprava 
komunikací na území města. 
Za to vše patří dík především 
odstupujícímu starostovi panu 
Stanislavu Smutnému, kterému 
se dařilo na tyto rozsáhlé 
investice získávat prostředky 
nejen ze státního rozpočtu, ale 
i z rozpočtu EU. Málokterý 
starosta v okolí by se mohl 
pochlubit alespoň podobnou 
úspěšností v této oblasti. Stejný 
dík patří i místostarostovi panu 
Janu Votavovi, který bezesporu 
zlepšil pořádek ve městě, 
péči o městskou zeleň i práci 
střediska služeb, které po dobu 
svého volebního období řídil.

Od památného krvavého střetu 
klidně demonstrujících studentů 
s obušky příslušníků veřejné bez-
pečnosti na Národní třídě uplynulo 
sedmnáct let. 

Dost dlouhá doba, mnohé se 
změnilo a neustále mění, na mi-
nulé časy se pozvolna zapomíná. 
17. listopadový den se stal státním 
svátkem, ale moc se neslaví, to 
není v Čechách zvykem. Nejen, že 
se neslaví, připadá mi dokonce, že 
se každým rokem i stále méně zdů-
razňuje a připomíná jeho význam. 
Dnešní sedmnáctiletí vlastně o ko-
munistické totalitě a způsobu života 
v ní, o jejích hlavních rysech a pří-
činách jejího pádu téměř nic nevědí. 
Nemohou za to, není to jejich vina. 
Ve školách a v učebnicích se tyto 
informace moc nevyskytují a odpo-
vědní pracovníci v odvětví školství 
s tím nemají problémy, za to před-
stavitelé KSČM by chtěli nedostatky 
v učebnicích k obrazu svému opravit 
a doplnit. Socialismus měl i mnoho 
kladných stránek, tvrdila na tele-
vizní obrazovce jedna soudružka, 
především „Budovatelskou činnost 
a nadšení a účast na dobrovolných 
brigádách“. Je potěšující zjištění, 
že více než šedesát procent lidí je 
v současnosti spokojeno se svým ži-
votem a upřednostňuje naši svobod-
nou tržní kapitalistickou společnost 
před socialismem. Je však i velké 
procento těch, kteří myšlenku so-
cialismu nikdy neopustili a stále 
vzpomínají a čekají na jeho návrat. 
Věřím, že čekají marně, ale pozor, 
právě a jen v demokracii může kaž-

dá strana, tedy i progra-
mově totalitní, zvítězit. 
Od prohry se pak na ví-
tězství čeká desítky, ně-
kdy i stovky let. V našich 
dějinách vždy byla delší 
doba „TEMNA“. Od bitvy 
na Bílé hoře do vzniku 
samostatného státu trva-
la téměř čtyři sta let, ra-

dost z vítězství nad fašismem a z návratu 
k demokracii nestačila ani vyprchat a už 
tu byl vítězný únor a s ním nové totalitní 
temno na dlouhých čtyřicet let. Čtyřicet 
let, to je hrozně dlouhá doba, pro větši-
nu lidí ještě stále více než polovina života. 
Ač tomu věřil málokdo, stalo se a přišel 
mrazivý podzim roku 1989 a jeho 17. lis-
topad. Vláda jedné strany za velikého já-
sotu nečekaně, rychle a klidně skončila. 
Sedmnáct let jsme znovu zcela svobodní, 

každý z nás, tak, jak potřebuje a jak si 
přeje. Myslím, že tentokrát už nás prohra 
nečeká, čtyři sta let temna, jedna hnědá 
a jedna rudá totalita stačily. Ne blahobyt 
a bohatství, ale lidská svoboda je právě 
to nejdražší, co člověk má a co by si měl 
bránit ze všech sil. 

Proto pro mne je a bude Václav Havel 
symbolem svobody, člověkem a osobností 
nejvyššího významu. Proto považuji 17. 
listopad, Den boje za svobodu a demokra-
cii, za jeden z nejvýznamnějších svátků. 
Proto je nutné si minulost neustále připo-
mínat. Je možné odpouštět, ne však zapo-
mínat.      
    Karel Finkous
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UPLYNULO 17 LET OD 17. 
LISTOPADU

 Už po sedmnácté jsme si připomenuli 
datum 17. listopadu 1989





   

Ze zvolených členů zastupitelstva 
jen 6 bylo zastoupeno v tom minulém, 
9 je zcela nových a z nich 8 nikdy v za-
stupitelstvu města nepracovalo. Nový 
je po šestnácti letech starosta, nový 
neznamená nezkušený. Jako dlouho-
dobý člen zastupitelstva a předseda 
kontrolního není nováčkem v samo-
správě města. Úplná změna nastala 
i na postu místostarosty, nové členy 
má i rada města.

Dá se říci, že proklamovaná a po-
žadovaná změna ve vedení města 

opravdu nastala. Zbývá popřát novým 
zastupitelům hodně úspěchů k usku-
tečnění proklamovaných a voliči poža-
dovaných změn ve městě samotném.

- K.F. -

a kdo očekával složitou volbu starosty, 
místostarosty a členů 
rady města, musel být 
zklamán. 

Předvolební jed-
nání vítězných stran 
byla zřejmě zdařilá, vše 
bylo přesně domluveno 
a při volbě to bylo vidět. 
Všechny volby proběhly 
naprosto hladce a sta-
rosta, místostarosta 
a tři členové rady byli 
zvoleni přesvědčivou 
většinou hlasů v prv-
ním kole volby. Na usta-
vujícím zasedání byli 
zvoleni do čela města 
tito členové zastupitel-
stva:
Starostou města: Jiří Horák
Místostarostou: Jaroslav Demčák
Členy rady: Kryštof Špidla, Mgr. Jan 
Kašpar, Alena Henclová

  
Nové zastupitelstvo, které dostalo Vaši důvěru v komu-

nálních volbách, se výrazně obměnilo. Svůj mandát z mi-
nulého období obhájilo šest zastupitelů, devět zastupitelů 
je nových. Ještě výraznější obměnou prošla městská 
rada.Všech pět radních je v podstatě nových včetně mě. 
S touto prací se postupně seznamujeme a já věřím, že 
ji zvládneme k vaší spokojenosti.Vaše volební hlasy nás 
všechny zavazují k co nejlepší práci pro rozvoj města.

Volební programy jednotlivých volebních stran obsa-
hují mnoho námětů a nápadů jak ještě více zlepšit život 
v Hejnicích, ukazují směr, kterým se bude dále postu-
povat. Jejich realizace se projevuje již nyní při přípravě 
rozpočtu pro rok 2007. Rozpočet města je navržen jako 
vyrovnaný tak, aby obsahoval objektivní potřeby města, 
a tím umožnil reálné splnění všech navrhovaných inves-
tic i změn, nutných k dalšímu rozvoji Hejnic. 

K těm nejvýznamějším akcím bude bezesporu patřit 
příprava a případná realizace výstavby patnácti bytových 
jednotek v čp.5 (bývalá Fričovka). Tato akce je v součas-
nosti ve stádiu dokončené projektové dokumentace, pro-
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běhlo řádné výběrové řízení na dodavatele stavby a pra-
cuje se na vydání stavebního povolení. Vlastní výstavba 
je však podmíněna získáním dotačního titulu z Minister-
stva pro místní rozvoj. Doba od zahájení stavby po její 
dokončení by pak neměla přesáhnout dvanáct měsíců. 
Pro individuelní výstavbu je připraveno několik desítek 
parcel při komunikaci směrem na Ferdinandov. Probí-
hají intenzivní jednání mezi městem a Severočeskou 
energetikou, aby tyto parcely byly v co nejkratší možné 
době zasíťovány. Jakmile bude toto dokončeno, přistoupí 
město k jejich nabídnutí zájemcům o stavbu rodinných 
domků.

Na závěr mi dovolte, vážení občané Hejnic a Ferdi-
nandova, abych Vám, Vašim rodinám, členům městské 
rady, městským zastupitelům, pracovníkům městského 
úřadu, všem spolkům a organizacím ve městě, podni-
katelům a všem těm, kteří dělají dobré jméno našemu 
městu, popřál krásné prožití svátků vánočních a hodně 
štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti i pracovních úspěchů 
v novém roce 2007.

Jiří Horák, starosta města

Slovo starosty

Komunální volby přinesly velké personální změny

Vpravo místostarosta Jaroslav Demčák, vlevo člen 
rady Kryštof

Členové rady Mgr. Jan Kašpar a Alena 
Henclová

Letošní komunální volby, předvo-
lební kampaň, počet kandidujících 
volebních stran a nejčastěji se opaku-
jící slovo ZMĚNA ve volebních progra-
mech nabízely předpoklad urputného 
předvolebního a také povolebního 
zápolení. Nakonec kampaň proběhla 
velice klidně a také ve volbách nedo-
šlo k žádnému velkému překvapení. 
Výsledek se dal očekávat, včetně 
totálního propadu kandidátky ČSSD, 
ze které byla už tradičně zvolena do 
zastupitelstva paní MUDr. Helena 
Krejcarová a to dokonce až ze čtvr-
tého místa, jako jediná. Opravdovým 
překvapením bylo zvolení pana Pavla 
Šomjaka ze čtrnáctého místa kandi-
dátky. Zrekapitulujme si složení 15 
členů zastupitelstva a počty zvole-
ných kandidátů volebních stran:
Volební strana HEJNICE - 6 
Ing. Alena Dvořáková, Jiří Horák, 
Jan Votava, Mgr. Jan Kašpar, Libor 
Juklíček, Stanislav Smutný
Volební strana ZA LEPŠÍ HEJNICE – 4 
Mgr. Kryštof Špidla, Pavel Šomjak, 
Jaroslav Demčák, Monika Hamplová
Volební strana PRO OBČANY, 
ROZVOJ A HEJNICE – 3 
Alena Henclová, Mgr. Jan Heinzl, 
František Schejbal
Volební strana ZMĚNA – 1 
Jindřich Meszner
Volební strana ČSSD – 1 
MUDr. Helena Krejcarová

Na středu 1. listopadu bylo 
svoláno ustavující zastupitelstvo 



   

- Město Hejnice -

ZVEME VŠECHNY OBČANY NA 

PÁTÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA HEJNICE V ROCE 2006

Zastupitelstvo se koná ve středu 20. prosince  
od 18.00 hodin v divadelní přístavbě.

Program zasedání:
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení
2) Interpelace členů zastupitelstva
3) Úprava rozpočtu města roku 2006
4) Návrh rozpočtu roku 2007 – příjmy, výdaje 
5) Návrh investičních akcí roku 2007
6) Volba členů finančního a kontrolního výboru
7) Prodej pozemku
8) Různé
9) Rozprava občanů a členů ZM 

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

– projednalo a schválilo zprávu o plnění rozpočtu měs-
ta za první pololetí roku 2006
– schválilo prodej nemovitosti čp.221 v Jizerské ulici 
panu Jiřímu Petrušovi
– schválilo dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory 
z evropského fondu na akci „Splašková Kanalizace Fer-
dinandov“ 
– schválilo rozpočtové opatření na poskytnutou dota-
ci z Ministerstva kultury ČR v částce 33.000 Kč na akci 

„Automatizace knihoven“
– schválilo rozpočtové opatření na dotaci z Libereckého 
kraje v částce 300.000 Kč na akci rekonstrukce sociál-
ního zařízení v ZŠ

– zvolilo do funkce starosty a člena rady města pana Ji-
řího Horáka
– zvolilo do funkce místostarosty a člena rady města pana 
Jaroslava Demčáka
– zvolilo do funkce člena rady města pana Mgr.Kryštofa 
Špidlu, pana Mgr .Jana Kašpara, paní Alenu Henclovou 
– schválilo vítěze výběrového řízení na rekonstrukci 
budovy a výstavbu 15 bytových jednotek v čp.5, Ještěd-
skou stavební společnost
– zvolilo do funkce předsedkyni finančního výboru
členku ZM, paní Ing. Alenu Dvořákovou, do funkce před-
sedu kontrolního výboru člena ZM, pana Mgr. Jana He-
inzla

– pověřilo vedení města shromažďováním podkladů 
k dražbě objektu čp. 58 /bývalého hotelu Perun/ a k pro-
vedení proveditelnosti realizace projektu rekonstrukce za 
pomoci fondů EU, státního rozpočtu a dalších finančních
zdrojů

Z jednání městské rady

Městská rada na svých zasedáních:

 – projednala stav objek-
tu čp.598 a uložila sta-
rostovi předložit ZM ke 
schválení opravu stře-
chy
 – vzala na vědomí stíž-
nosti manželů Bor-
kových a Škardových 
ohledně regulace na řece 
Smědé a uložila staros-

tovi postoupit stížnost povodí Labe
 – schválila rozpočtové opatření č.č/2006 na příjem do-
tace ve výši 33. 000 Kč na knihovnu a rozpočtové opatře-
ní č 10/2006 na bezpečnostní zabezpečení budovy úřadu 
a knihovny ve výši 10.000 Kč
 – projednala žádost o opravu místní komunikace ve-
doucí kolem Pelikánů a uložila tajemníkovi uvědomit 
žadatele, že v letošním roce jsou finanční prostředky na
komunikace vyčerpány
 – vyhověla žadatelům p.Bartošovi, Pitrovi, Palarcovi 
a Vincencovi ohledně jejich žádosti odkanalizování par-
koviště
 – projednala SDH Hejnice o povolení pořádání akce 
Memoriál Čeňka Pantůčka a schválila příspěvek 1.500 
Kč na tuto akci
 – projednala stížnost na nefungování stánku pro ob-
čerstvení na pozemku města na koupališti a požádala 
nájemce, aby v roce 2007 stánek plnil plně svůj účel
 – projednala žádost ZŠ Hejnice o uvolnění finančních
prostředků ve výši do 20.000 Kč na zakoupení 2 ks počí-
tačů. Úhrada bude provedena z rezervního fondu ZŠ
 – projednala žádost p.Thi Thanh Huyen Trana o dlou-
hodobý pronájem 18m2 pozemku u kostela pro umístění 
stánku a žádost zamítla
 – projednala a schválila rozpočtové opatření č.VII/
2006 týkající se přijetí neinvestiční dotace z grantového 
fondu Lb kraje na „Cvičení rodičů s dětmi“ ve výši 5 .000 
Kč
 – odsouhlasila z hygienických důvodů snížení kapaci-
ty počtu dětí z 48 na 40 dětí v MŠ č. 1 a ukládá řediteli 
ZŠ předložit kapacitní vytížení jednotlivých předškolních 
zařízení
 – vzala na vědomí stížnost obyvatelů DPS na rozúčto-
vání energií v domě s MC Mateřídouška a rozhodla se 
provést anketu o setrvání MC v DPS.Po vyhodnocení an-
kety/ano:9, ne:26/, uložila tajemníkovi pozvat zástupce 
MC k jednání se starostou města
 – projednala žádost Sportovního klubu Bikefreaks Hej-
nice o pronájem pozemku p.č. 765/1 pro sportovní čin-
nost pro děti a mládež na vybudování bikeparku 
 – projednala rozpočtové opatření č.13/2006 na částku 
168.600 Kč pro ZŠ Hejnice
 – projednala žádost JSDH Hejnice o poskytnutí pří-
spěvku na investice v částce 80.000 Kč. Udělení příspěv-
ku je podmíněno získaním krajského grantu
 – schválila rozpočtové opatření v částce 20.000 Kč tý-
kající se zřízení, umístění a osvětlení vánočního stromku 
ve Ferdinandově
 – projednala žádost p. Mesznera o opravu výpustě kou-
paliště
 – projednala žádost MŠ Zvoneček o finanční příspě-
vek na akci „Rozsvícení Hejnického vánočního stromu“ 
a schválila příspěvek ve výši 1.000 Kč

jm

Z jednání městského 
zastupitelstva



   

10. září se dožil 75-ti let učitel, 
pan Karel Šulc. Rozhodně se o něm 
nedá říct, že by ho jediný občan 
Hejnic neznal. Od roku 1956, kdy 
do hejnické školy nastoupil jako 
pětadvacetiletý, rok šťastně ženatý 
mladík, kypící zdravím a elánem, 
učil všechny děti, které školou prošly 
až do roku 2001. Tedy celých 45 let, 
nejdéle ze všech učitelů, působících 
na zdejší škole. A nutno zdůraznit, že 
velice potřebným učitelem, protože 
mužský element byl v letech šedesá-
tých a sedmdesátých na základních 
školách téměř raritou, Hejnice nevy-
jímaje. 

Svým chováním, zjevem i způso-
bem výuky vzbuzoval autoritu u žáků 
a důvěru u svých kolegů. K žákům 
byl přísný a náročný, ovládal však 
umění dokonale a srozumitelně 
předat v hodinách potřebné znalosti, 
takže k extrémům docházelo zřídka 
kdy a byl a dodnes je u všech oblí-
bený. Má na tom jistě svůj podíl i mi-
moškolní činnost na poli sportovním, 
hlavně ve fotbale a v šachách, kdy se 
dětem věnoval maximálně.

Šachový kroužek založil na škole 
v roce 1957 a od té doby jej vede 
nepřetržitě až do dneška, kdy jako 

Naším městečkem, jak všichni 
víme, protéká Smědá - většinou po-
klidná říčka s dnes již zase čistou 
vodou. V jejich proudech se opět 
prohánějí pstruzi a divoké kachny 
zde vyvádějí své mladé. Lidé ji vyu-
žívají ke koupání, sportu, zavlažová-
ní, pohonu turbín malých vodních 
elektráren a bohužel i jako výhodné 
a nekontrolovatelné smětiště. Potud 
pohoda.

Ale Jizerské hory jsou i drsné 
a počasí vrtkavé. Stačí rychlé jarní 
tání horských sněhů, nebo letní prů-
trže mračen či přívalové deště a po-
klidná Smědá se změní v běsnící ži-
vel, který smete všechno, co mu stojí 
v cestě, včetně nezpevněných břehů. 
Také povodeň v roce 2002 byla viní-
kem zkázy již částečně podemletého 
pravého břehu a staré ochran-né zdi 
pod stávajícím penzionem Tygr a ce-
lé zahrady Podlesných. Povodí Labe 
sice opravovalo a zpevňovalo břehy, 
ale na tuto část již nedošlo a ani po 
zřícení a pokračujícím podemílání se 
zpevněním nepočítalo.

Iniciativy se proto ujal pan Ge-
deon Podlesný sám. Vyžádal si od 
Povodí Labe alespoň materiál - váp-

Pěkné výročí
důchodce stále ještě každý týden za 
svými šachovými žáky do kroužku 
dochází. Za tu dobu – v příštím roce 
již 50 let, projezdil se svými svě-
řenci nespočet šachových soutěží, 
od okresních po celostátní, získalo 
se množství cen, uznání a diplomů 
i slávy pro školu. Soutěže se konaly 
většinou v neděli a o svátcích a ani 
cestování v dobách před třiceti, čty-
řiceti lety nebylo žádný med. A přesto 
nadšení pro šachy bylo, díky panu 
učiteli Šulcovi, veliké a výsledky 
prvotřídní. Dnes již nikdo nespočítá, 
kolik hodin a dní z osobního volna, 
někdy i na úkor vlastní rodiny, tomu 
věnoval. Ale, jak sám říká, dělal to 
rád a s láskou a jen si přeje, aby mu 
zdraví lépe sloužilo a mohl ještě do 
školy ke svým malým šachovým nad-
šencům docházet co nejdéle.

A tak Vám přeji vážený pane uči-
teli, jako jedna z Vašich prvních hej-
nických žáků osmé třídy školního 
roku 1956/57 i jménem všech býva-
lých i stávajících školou povinných, 
ještě mnoho krásných let ve zdraví 
a spokojenosti v kruhu své rodiny 
a přátel i mnoho skvělých šachových 
partií v domečku na hřišti.

Kristina Sokolová

Žijí kolem nás – známe je a víme o nich?

no, cement, písek a z kamenů, kte-
ré většinou vytáhl pomocí kladky 
z řeky, postavil novou ochrannou 
zeď. Je dlouhá cca 30 m a 2 - 2,5 m 
vysoká, ukončená vyhlazeným be-
tonem. Opravil i žulové přístupové 
schody k řece včetně nového zábradlí. 
A všechno sám a dobře, protože zeď 
již prověřily nejen zvýšené průtoky 
při jarním tání, ale i letošní srpno-
vá povodeň. Na to, že pan Podlesný 
již překročil sedmdesátku, je to čin 
nejen záslužný, ale hlavně úctyhodný 
a to i proto, že nepatří k lidem žijících 
stylem po nás potopa a co tě nepálí 
nehas a když je potřeba, vždy a rád 
pomůže.

Kristina Sokolová 

Dlouholeté extrémní i průměrné 
hodnoty meteorologických prvků uvá-
děných v tabulkách meteorologické 
stanice v Hejnicích, která provádí 
pozorování počasí již 45 let, natrvalo 
ovlivní několik letošních nej.

První signály se objevily již při 
neobvykle dlouhé zimě. Sníh začal 
padat 16. listopadu a s krátkým 5 
denním přerušením ležel až do 27. 

března, to je 124 dní. Kdyby sně-
hová pokrývka, která se měří ráno 
v 7 hodin neodtávala dosáhla by její 
výška na konci zimy 271 cm. Nejdelší 
zima v historii pozorování to však 
nebyla, v zimě 1969 až 1970 ležel 
sníh ještě déle, od 17. listopadu do 6. 
dubna.

Stabilní zimu 
letos pak násle-
dovalo neob-
vykle teplé léto. 
V červnu byly 
4 tropické dny 
a v červenci jich 
bylo dokonce 14. 
Za tropický den 

se považuje ten, kdy maximální tep-
lota přesáhla 30°C. To se muselo 
nutně projevit na průměrných teplo-
tách. Dlouholetý teplotní průměr pro 
měsíc červenec je v Hejnicích 16,7°C, 
letos to bylo o 5°C více, průměr tedy 
byl 21,7°C.

Rekordy lámala i délka sluneč-
ního svitu, v červnu je pro Hejnice 
průměr 170 hodin a pro červenec 186 
hodin. Letos slunce svítilo v červnu 
238 hodin a v červenci neuvěřitel-
ných 322 hodin.

Výčet extrémů završily srpnové 
srážky, za tento měsíc spadlo v Hej-
nicích 360 mm vody, to je 360 litrů na 
metr čtvereční.

Mnohé z výše uváděných hodnot 
jsou pro Hejnice extrémní a snad i ne-
opakovatelné. Celkové zhodnocení 
počasí roku 2006 najdete v 1. čísle 
našeho zpravodaje v příštím roce. 

M. Jech
Ochranná zeď a schody k řece Smědé

Letošní počasí zatím 
plné extrémů



   

Ohlédnutí za létem aneb schůzka s živlem

Zahájení realizace projektu 
„Péče o krajinu a její tvorba“

Střední lesnická škola v Hejnicích 
se již několik let zapojuje do nabídky 
dalšího vzdělávání v oborech, které 
odpovídají jejímu zaměření. Novou 
aktivitou v této oblasti je také projekt 

„Péče o krajinu a její tvorba“, který byl 
v září 2006 schválen k realizaci.

Tento projekt je financován
ze Strukturálních fondů EU, 
Libereckým krajem a Střední školou 
lesnickou v Hejnicích. V budoucnosti 
by měl rozšířit nabídku vzdělávacích 
programů pro odbornou i laickou 
veřejnost ve čtyřech výukových 
modulech: Tvorba a realizace 
drobných sadovnických projektů, 
Výsadba a ošetřování dřevin, 
Zakládání a ošetřování trávníků a 
Údržba a obsluha drobné zahradní 
mechanizace.

V říjnu 2006 proběhla úvodní 
schůzka realizačního týmu projektu, 

kde manažer projektu, Ing. Hradil, 
představil náplň a časový plán 
projektu a jednotlivé zainteresované 
strany. Projekt se nachází ve fázi 
přípravy vzdělávacích modulů, která 
bude probíhat až do června roku 2008. 
Do této doby proběhne také ověření 
jednotlivých modulů v praxi. Poté 
budou vzdělávací moduly nabídnuty 
veřejnosti.

Zpracovateli projektu jsou 
odborní pedagogové ze SŠL Hejnice 
ve spolupráci s odborníky z praxe, 
ověření výukových modulů v praxi 
bude probíhat ve spolupráci se 
sociálními partnery projektu - 
Úřadem práce v Semilech, Městským 
úřadem ve Frýdlantě a Obecním 
úřadem Lázně Libverda.

     
   Ing. Libor Štrom

Po třech letech se Hejnicemi 
prohnala další velká povodeň. 
V průběhu dne kulminoval a nebez-
pečně se blížíc k hodnotám z roku 

2002. Aniž by tentokrát napáchala 
větších škod, k večeru se zdálo, že 
nejhorší máme za sebou. Také před-
povědi meteorologů byly mírně opti-
mistické. Srážky by měly postupně 
ustávat, voda v řece klesat. Ještě 

k šesté hodině večerní tomu však nic 
nenasvědčovalo. Splav za Dělnickým 
domem, kam jsem se zajel podívat, 
nabízel nevšední pohled na ohromné 
masy vody,jež se přes něj valily, aby 
se s ohromným hukotem zpět vracely 
do kamenitého koryta. Dávno mě 
lákalo navštívit v takovýchto obdo-
bích horské potoky a vodopády a vi-
dět, co dokážou přívaly vody přímo 
v horách.

Moje rozhodnutí padlo na Černý 
vodopád pod Frýdlantským cim-
buřím. Cesta k němu byla značně 
strastiplná, voda byla doslova všude. 
Už u hájovny pod Liščí boudou jsem 
byl prakticky kompletně promočený 
a nejhorší část cesty mě teprve čekala. 
Blíž k vodopádu, kde je asi kilomet-
rový přímý úsek cesty, tekla voda ze 
všech stran. Pode mnou bouřil Černý 
potok, samotná cesta se stala rovněž 
korytem,kde jsem měl místy vodu až 
nad kotníky. Z okolních svahů pak 
stékaly desítky malých vodopádů 
a z olověného nebe se snášely pro-
vazy deště, který blíž k horám stále 
sílil.

To, co mě pak čekalo přímo u vo-
dopádu, to nemá obdoby, to bylo 
vodní peklo. Už z dálky bylo vidět 
vysokou bílou stěnu a bylo slyšet řev 
neuvěřitelného množství vod padají-

cích skalnatou průrvou na plošinu 
pod vodopádem. Zde se tříštily a od-
rážely od kamenného dna, takže se 
zdálo, že déšť prší ze země. 

Kvanta vzduchu, který zpěněná 
voda obsahovala, se osvobodila 
a vzniklý vichr se hnal korytem dolů 
pod vodopád rvouce a ohýbaje větvě 
okolních stromů. Jen jsem stál a fas-
cinovaně sledoval tu nadpřirozenou 
scenérii,která mne obklopovala. Ač 
promočen do poslední nitky, nemohl 
jsem se odtrhnout. Pak jsem si uvě-
domil,že stojím v místě, kam vodo-
pád čas od času vyplivne balvany, 
jež cestou sebere. Dost jich kolem 
mne leželo. Honem jsem se uklidil na 
bezpečné místo, zde bych se pomoci 
nedočkal. 

Ani zpáteční cesta nebyla lehká. 
Vody neubývalo, kameny klouzaly 
a v lese se rychle smrákalo. Však 
už mohlo být k osmé hodině večerní. 
Oddychl jsem si až v lukách pod 
lesem. Ještě půlhodinku cesty domů 
a budu v suchu.Na samém západním 
obzoru prosvítaly červánky, znamení, 
že se mraky protrhávají a naděje, že 
po několikadenních deštích nastane 
změna. Pravda, výpravu jsem odnesl 
lehkým nastydnutím, ale zážitek to 
byl jedinečný.

BH

Úsměvné okénko



   

DÁREK NA ÚVĚR, RADOST 
KTERÁ ČASTO ZHOŘKNE

INFORMACE POLICIE – HEJNICKÉ STÍNY
 Počátkem měsíce října 2006 

poškodil neznámý pachatel 
zaparkované vozidlo v Hejnicích tím 
způsobem, že poškrábal lak vozidla a 
propíchal všechny pneumatiky.

 V polovině měsíce října bylo 
oznámeno na linku 158, že 

v Hejnicích došlo k poškození plotu 
vozidlem. Vozidlo po nehodě začalo 
z místa ujíždět. Po krátké honičce 
bylo vozidlo zastaveno. Řidič byl 
vyzván k odběru krve. Vyšetřením 
hladiny alkoholu v krvi bylo zjištěno, 
že má 3,15 g/kg. Řidiči bylo sděleno 
obvinění pro trestný čin Ohrožení 
pod vlivem návykové látky.

 Koncem měsíce října si 
německý turista zaparkoval 

před penzionem v Hejnicích vozidlo 
zn. VW Passat. Vozidlo mu během 
noci neznámý pachatel odcizil. V 
době odcizení mělo vozidlo podle 
poškozeného hodnotu 750.000 Kč. 
Dále měl ve vozidle veškeré doklady k 
vozidlu a osobní doklady.

 Začátkem listopadu odcizil 
neznámý pachatel horské 

kolo. Uvedené kolo měl majitel volně 

odložené na zahradě svého domu. 
Poškozený uvedl, že hodnota kola je 
9.000 Kč.

  V listopadu v restauraci v He-
jnicích došlo ke slovní rozepři 

mezi manželi. Následně konflikt
přerostl ve fyzické napadení ženy. 
Manžel udeřil ženu půllitrem do 
obličeje. Způsobil jí tak řeznou ránu 
a podlitiny. Ve věci je prováděno 
šetření pro trestný čin Ublížení na 
zdraví a Výtržnictví.

 V uvedeném období neznámý 
pachatel rozbil okno do budovy 

Helana v Hejnicích. Vnikl do objektu 
a zde odcizil vrtačku, rozbrušovačku 
a další věci v hodnotě 40.000 Kč. 
Dále se v uvedeném prostoru vloupal 
do vozidla, ze kterého odcizil autorá-
dio.

  Koncem měsíce listopadu 
2006 bylo oznámeno poško-

zení okna u Herna-baru v Hejnicích. 
Neznámý pachatel rozbil okno od ob-
jektu, následně vnikl do budovy. Pro-
šel do místnosti s hracími automaty, 
které vypáčil. Celkově způsobil ško-
du za více jak 70.000 Kč.

 Od měsíce září do 20. listopa-
du 2006 bylo řešeno celkem 

75 přestupků v dopravě. V blokových 
pokutách byla uložena celková část-
ka 22.000 Kč. Šest řidičů řídilo pod 
vlivem alkoholu. Na místě jim byl ode-
brán řidičský průkaz a se spisovým 
materiálem byl předán na Referát do-
pravy MÚ Frýdlant. Dvěma řidičům 
byl vysloven zákaz řízení, protože své 
vozidlo neměli ze zákona pojištěné.

 Od měsíce září do současné 
doby nebylo řešeno závažněj-

ší narušení veřejného pořádku. Ji-
zerská nota proběhla bez problémů 
a drobné vzájemné konflikty byly ře-
šeny na místě, nebo oznámením na 
příslušný úřad.

 Počasí, které s sebou přiná-
šejí zimní měsíce, nutí řidiče 

k různým „ improvizacím“. Je nutno 
dbát zvýšené opatrnosti, nepřece-
ňovat svoje schopnosti a možnosti. 
A především pamatovat na pravidlo 
šťastného návratu.

kpt. Karel Kopecký

Úvěr velmi 
výhodný, s velmi 
nízkou splátkou 
a bez ručitele, často 
ani není třeba 
chodit k přepážce, 
stačí zatelefono-
vat a peníze jsou 

doručeny až do bytu. Proti síle této 
nabídky jsou slova varování vyslo-
vovaná odborníky téměř neslyši-
telná, ve stínu reklamy se ztrácí 
i varovné články upozorňující na 
vzrůstající počet exekucí v domác-
nostech neplatících dlužníků. Profi-
real, Home credit, Cofidis nebo Pro-
vident, to jsou možná ty nejznámější 
společnosti, od kterých můžete mít 
všechno a hned. Nespěchejte a dobře 
si rozmyslete, než se necháte zlákat 

nabídkou a podepíšete. Ten krásný 
pocit štěstí a radosti s takto poří-
zené věci pak často vystřídá dlouhý 
čas splácení, nedostatku peněz a ne-
příjemného vymáhání dluhu končící 
až návštěvou exekutora. 

Není třeba zatracovat úvěr nebo 
prodej na splátky, obojí je uži-
tečná věc. Je však důležité zadlu-
žit se s rozmyslem a v únosné míře, 
půjčit si jen tolik, kolik peněženka 
unese. Banky a úvěrové společnosti 
to za nikoho rozhodně neudělají. 
Ty naopak investují stále více do 
reklamy, stále více nabízejí a nepro-
kazatelně klamou. Láká je jen a jen 
zisk.

Tak šťastné a veselé s dárky jen 
pro radost!

- K.F. - 

Je těžké se ubránit, když nabídky doslova padají, jak kapky deště 
z televize, novin, časopisů, plakátovacích ploch a reklamních tabulí. 
Banky a různé úvěrové nebo leasingové společnosti se předhánějí 
a doslova nutí své budoucí klienty přijmout jimi nabízený úvěr.

Sudoku. Nahoře snadnější, dole obtížnější.
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Narodily se děti: 
Eliška Jandová

Lucie Vladárová

Matěj Pýcha

Barbora Ježowiczová

Karolíína Dimlová

Kristýna Dimlová 

Veronika Krausová

Jiří Janda

Lukáš Běťák

Veronika Krechtová

Mia Paseková

Přistěhovali se občané: 
rodina Hájkova 

rodina Vlčkova

Irena Paroubková se synem

rodina Gamperova

rodina Šrejmová

rodina Benešova

Ludmila Vojtová

Jiří Vaníček

Milan Marhoul

rodina Šárkova

Odstěhovali se občané: 
Josef Sotona 

rodina Linkeova

Markéta Lásková 

František Kovalčík

rodina Májová

Barbora Kladivová

Rozloučili jsme se 
se zesnulými občany: 

Hana Kudláčková Bohumil 

Špaček Hana Balšánová Jaro-

slava Svobodová Marta Cha-

loupková

Lubomír Urban Anna Albrech-

tová Anežka Pešková Anna 

Kupcová

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

KLUB důchodců – listopad 2006

PŘIVÍTALI JSME DESET NOVÝCH 
OBČÁNKŮ

Příjemné a slavnostní dopo-
ledne proběhlo v obřadní síni 
Městského úřadu v Hejnicích 
v sobotu 11.11.2006 při vítání 
nově narozených občánků na-
šeho města. Tradiční a velmi ob-
líbené akce se zúčastnilo deset 
malých občánků spolu se svými 
rodiči i prarodiči. Ve zcela zaplně-
né obřadní síni, po slavnostním 
uvítání paní matrikářky a ofi-
ciálním projevu paní Krausové, 
došlo i na velmi pěkný kulturní 
program, se kterým vystoupily 
děti z Mateřské školy v Lázeňské 
ulici. Na závěr byly novým občánkům 
předány pamětní knihy a protože jsou 
především dětmi, tak jim byly pro ra-
dost předány i drobné hračky, oblíbení 
plešáci. Vítání se zásluhou pracovnic 
městského úřadu i všech přítomných 

opravdu povedlo a pro všechny to snad 
byl hezky a účelně strávený čas. 

Nešlo přece jen o slavnost, ale 
i o první setkání malého občánka 
s prostředím městského úřadu. 

-taj MěÚ-

Nastal měsíc září, vnoučata začala 
chodit zase do školy, čímž pro některé 
z nás ubylo povinností a naše „děvčata“ 
z klubu, která vlastní zahrady, začala 
občas přinášet ovoce, ba i houby, aby-
chom si mohly doma obohatit jídelní-
ček. Navštívila nás naše DROFERIE, 
která přijíždí pravidelně a navždy naše 
řady opustila paní Hana Kudláčková. 
Pozůstalým jsme předali kondolenci 
a smuteční kytici, protože rozloučení 
se konalo jen v rodinném kruhu.

Naší první akcí po prázdninách byl 
společný výlet do Litoměřic, na Zahradu 
Čech. Výstavní plochy i stánky opět 
nabízely výpěstky a výrobky zahrad-
níků, zahrádkářů, různých organizací, 
podnikatelů i kutilů a na podiu nám 
tentokrát zazpívala paní Naďa Urbán-
ková. Provázelo nás krásné počasí. 

Začátkem října jsme v našem kolek-
tivu oslavily DEN SENIORŮ. V tomto 
měsíci jsme se také seznámily s vý-
sledky voleb do městského zastupitel-
stva, popovídaly si o problémech, které 
se týkaly našeho klubu a po informaci 
o našem hospodaření jsme usoudily, 
že můžeme letos absolvovat ještě jeden 
výlet. Tentokrát rozhodnutí bylo příz-
nivé pro město JELENÍ HORA v sou-
sedním Polsku. Náš autobus byl obsa-
zen, jako obvykle, i dalšími důchodci 
z Hejnic. Navštívili jsme tamní trž-
nici a potom se trochu porozhlédli po 
městě, které bylo založeno již v roce 
1108 Boleslavem Křivoústým. Těch 900 

let historie, nádherné památky, horká 
vřídla a krásná poloha způsobily, že 
město bylo nazváno PERLOU KRKO-
NOŠ (samozřejmě na polské straně 
naší hranice). Byla středa uprostřed 
měsíce listopadu, nebe bez jediného 
mráčku a teplo, den jako stvořený pro 
náš výlet.

Koncem listopadu mezi nás zavítala 
paní Hana Pohnanová s besedou 

„O Waldemaru Matuškovi“, který sice 
od roku 1986 žije v Americe, ale rád se 
do Čech vracívá. Je to náš vrstevník 
a jeho písně jsou notoricky známé. 
Paní Pohnanová nám pouštěla ze 
záznamu ukázky a hudební odpoledne 
se nám líbilo.

Ještě za námi přijde pan Miroslav 
Jech se svojí besedou „O Hejnicích 
starých i nejstarších“, na kterou se také 
těšíme a doufáme, že mezi nás přijdou 
i jiní zájemci z řad obyvatelstva, kteří 
jsou srdečně zváni v naší informační 
skříňce umístěné vedle lékárny.

Adventní čas přivítáme již zhoto-
venými věnci. Na společné večeři se 
sejdeme v Klášterní vinárně 7. pro-
since a letošní rok zakončíme hodno-
cením naší činnosti, prohlídkou KRO-
NIKY, kterou si vedeme a společným 
občerstvením již 14. prosince 2006.

Hodně zdraví a ještě mnoho hezkých 
a pohodových chvil vám všem přejí s e 
n i o ř i z Hejnic.

Za klub důchodců Alena Karrasová



   

Certifikát mohou získat státní
i soukromé společnosti a organizace 
(nejrůznějšího typu), kulturní 
instituce, školy, nemocnice, výrobní 
podniky a firmy, média, obce,
úřady….

Na úplný závěr, zveme všechny 
maminky s dětmi a ostatními 
rodinnými příslušníky do prostor 
MC Mateřídouška.Veškeré informace 
o nás, najdete na: 

www.mcmateridouska.wz.cz  
Přejeme klidné adventní čekání!

Za MCM Bartošová Pavlína
 – člen výkonného týmu 

 V Hejnicích 27.listopadu 2006 

Informace z mateřského centra
Milí občani Hejnic a okolí:

Mateřské centrum Mateřídouška 
o.s. dále jen MCM, má téměř čtyřleté 
zkušenosti v oblasti poskytování 
sociálních služeb pro rodiny s malými 
dětmi v Hejnicích. Již čtvrtým rokem 
zajišťuje několikrát týdně provoz 
MCM, zájmové aktivity pro předškolní 
i školní děti, pořádá víkendové 
i celotýdenní pobyty pro celé rodiny, 
je partnerem při pořádání akcí pro 
veřejnost.

Od ledna 2006 je partnerem 
projektu „Druhý schod“ ze ESF EU. 
V rámci tohoto projektu probíhají 
mimo jiné doplňkové programy, 
vzdělávací kurzy pro matky na 
mateřské dovolené, nezaměstnané 
matky a dobrovolníky pracující 
pro MCM. Jedná se o počítačové, 
pracovně-sociální a psychologické 
kurzy, které by měly pomoci této 
cílové skupině při hledání a návratu 
po mateřské dovolené do zaměstnání. 

 Začátkem listopadu MCM podalo 
návrh Městské radě a Městskému 
zastupitelstvu na změnu prostor 
a využití dočasně volného prostoru 
MŠ II. pro svou činnost. Prostory 
bychom využili pro osvědčený provoz 
Mateřského centra (dopoledne), 
programy pro celé rodiny a zájmových 
kroužků pro předškolní i školní děti 
(odpoledne). 

Díky většímu prostoru a vybavení 
(více místností + soc.zázemí 
a přídavné prostory) vytvoření herny, 
výtvarné dílny, tělocvičny z projektu 

„Radost z pohybu“ (podpořeného 
Fondem drobného dárcovství Českého 
Telecomu), koutku pro miminka, 
bychom mohli vytvořit pestřejší 
nabídku aktivit se strukturovaným 
programem pro jednotlivé věkové 
skupiny dětí, zkvalitnit naše služby 
a zaměřit se i na skupinu dospělých 
(cvičení těhotných, tvořivé dílny, 
besedy s odborníky a prezentace 
firem v sociální sféře).Zvýšili bychom
také denní a roční využití prostor 

(2 aktivity najednou, bez omezení 
v době prázdnin).V případě větších 
prostor v budoucnu je plánovaný 
rozvoj činnosti sdružení do dalších 
směrů sociální sféry. 

Sdružení fungovalo tři roky pouze 
na principu dobrovolné práce desítky 
aktivních členů.

Od dubna r.2006 do března 2007 
máme zajištěny ze zdrojů Evropského 
sociálního fondu (ESF) 1,5 pracovního 
úvazku z projektu „Druhý schod“ .Již 
v tuto dobu je podána žádost o dotaci 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
(MPSV) pro r.2007 na projekt „Akti-
vizační zařízení pro rodiče s dětmi 
v Hejnicích“. Dále je podána žádost 
nadaci VIA na podporu projektu 

„Společnou cestou“, jedná se o po-
kračování ukončeného projektu 

„Podaná ruka“r.2005/2006 - spolu-
práce s dětským domovem ve Frýd-
lantě. V lednu končí velmi úspěšný 
projekt „S úsměvem za dílem“, jehož 
hlavní prezentací je výstava prací 
a výrobků, především dětí na vánoční 
výstavě dne 9.12.2006 od 14.00 hod.
v MCDO Hejnice.Finančně byl podpo-
řen nadací Euronisa a z Grantového 
fondu Libereckého kraje.

Nejčerstvějším oceněním, 
v rámci kampaně Sítě mateřských 
center v ČR, které převzalo MCM 
na celorepublikovém slavnostním 
předávání v Litomyšl je certifikát

„Společnost přátelská rodině“. Tato 
kampaň je zaměřena především 
na posílení rodiny ve společnosti 
a na podporu prorodinné politiky. 

Střední škola lesnická Hejnice se 
svými žáky a učiteli byla 3. listopadu 
2006 hlavním aktérem události, která 
již po třináct let příjemně zpestřuje 
život města. Dne 3. listopadu má svátek 
Hubert, je tedy lehké uhodnout, že se 
jedná o slavnost Svatého Huberta.

Letos její organizaci po Jiřím 
Sedláčkovi převzal mladý učitel 
lesnické školy Jiří Hovorka a je možno 
říci, že se jí za podpory vedení školy 
a kolegů zhostil úspěšně..

Svatý Hubert přijel 
do Hejnic

Dokončení na straně 9



   

Přesně v deset hodin zazněly 
v areálu školy tóny slavnostní fan-
fáry lesnic a borlic. Paní ředitelka, 
Ing. Alena Dvořáková symbolicky pře-
dala vládu nad školou Svatému Huber-
tovi a slavnostní průvod se vydal nej-
prve k hejnické základní škole. V čele 
jel povoz s trubači, tažený koňským 
potahem, za ním kráčeli žáci lesnické 
školy s pochodněmi a v čele jezdců na 
koních Svatý Hubert s Dianou, jinak 
Pavel Albert a Vlasta Deusová – žáci 
posledního ročníku nástavbového 
studia na hejnické škole. Pro ško-
láky bylo Hubertovo zastavení u jejich 
školy zajímavou atrakcí, ředitel školy 
ocenil udržování tradic v jejich městě, 
na kterém se podílí mládež. V podob-
ném duchu hovořil a Svatého Huberta 
před Městským úřadem uvítal sta-
rosta Jiří Horák.

Potom se průvod vydal k hejnické 
bazilice Navštívení panny Marie, ve 

které byla na počest Svatého Huberta 
odsloužena Svatohubertská mše svatá. 
Mše se zúčastnili také významní hosté 
v čele s hejtmanem Libereckého kraje 
Petrem Skokanem a ředitelem Kraj-
ského inspektorátu LČR, s. p., Liberec 
Ludvíkem Řičářem.

Tři žáci Střední školy lesnické 
v Hejnicích byli v závěru mše prota-
gonisty aktu, který myslivec zažívá 
jen jednou za život. Emeritní lesní 
správce a představitel OMS Liberec 
Petr Žaba je před všemi významnými 
hosty a účastníky mše pasoval na 
myslivce. Lepší příležitost pro úvod do 
ušlechtilého poslání myslivce si ani 
nemohli přát.

Protože Svatý Hubert je patron 
milující veselí a dobrou zábavu, ukon-
čil svoji vládu nad Střední školou les-
nickou a městem Hejnice návštěvou 
na tradiční Hubertské zábavě, která 
se jako v předešlých letech konala 
večer v restauraci Obří Sud.

L.S.

Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Letošní podzim v Centru lze 

nazvat „Podzim mezinárodního 
setkání české, polské, slovenské 
a německé mládeže“. Při těchto 
setkáních si mladí lidé osvojují 
postupy i způsob práce na meziná-
rodních projektech a během inten-
zivní spolupráce odbourávají jazy-
kové bariéry, předsudky a počáteční 
ostýchavost. Organizace nadací pro 
rozvoj občanské společnosti, nebo 
kluby fungují, prý podle, sepsaných 
demokratických pravidel. Učitelé 
nebo jiní dospělí pomáhají studen-
tům jenom v tom případě, že je stu-
denti sami požádají. Tím si prý mladí 
lidé otevírají prostor, ve kterém se 
mohou angažovat a realizovat si své 
nápady. Já osobně jsem byla, dá se 
říci, až zaskočena průběhem těchto 
seminářů a došla jsem k závěru, 
že se asi jedná o takzvanou teorii 
chaosu. Kdy se počet různých naho-
dilých věcí nahromadí do prostoru 
do určité hodnoty, až to co mě při-
padá, jako velký nepořádek, pro ně 
najednou začne mít tendenci jakési 
struktury a systému. Mládež se v ta-
kovém prostoru cítí výborně, před-
sudky a ostýchavost mizí to určitě 
a ještě se dovím, že na úklid jsou 
uklizečky. Ovšem, musím konstato-
vat, vzájemné vztahy mládeže byly 
velmi přátelské a družné. A o to asi 
jde. Arcibiskupství pražské v Cen-
tru uspořádalo setkání mládeže ve 
dnech 2. – 4. listopadu. Setkání se 
účastnil i kardinál Vlk.

Hubertská jízda již tradičně 
přijela na nádvoří před baziliku, kde 
ji přivítal oblíbený pater Kejdana, 
který celebroval hubertskou mši. 

Baziliku vyzdobili a připravili moc 
hezky studenti lesnického učiliště.

Doba adventní, doba vánoční. 
Advent je doba příprav a očekávání. 
Adventní věnec se čtyřmi svíčky 
symbolizuje čtyři adventní neděle, 
první neděle začne letos 3. prosince 
a čtvrtá neděle ukončí dobu adventní 
na štědrý den 24. prosince, kdy začne 
doba vánoční. V bazilice v postranní 
kapli vedle oltáře se otevře Betlém, 
který bude otevřený do 6. ledna od 
9,00 do 16,00 hodin.

Přehled prosincových programů 
v bazilice a MCDO:
Neděle 2. 12. 9,00 Mše svatá 1. 
neděle adventní v bazilice, 10,00 
Agapé – občerstvení v MCDO
Středa 6.12. 16,00 Památka sv. 
Mikuláše, biskupa v bazilice
Sobota 9.12. 14,00 Vánoční strom 
dětí v bazilice, 15,00 Vánoční trhy 
v MCDO
Neděle 10.12. 9,00 Mše svatá 
2. neděle adventní v bazilice,10,00 
Agapé – občerstvení v MCDO
Neděle 17.12. 9,00 Mše svatá 3. 
neděle adventní v bazilice, 10,00 
Agapé – občerstvení v MCDO
Neděle 24.12. 9,00 Mše svatá 
4. neděle adventní v bazilice, 9,00 
– 16,00 otevřený Betlém v bazilice,
24,00 Půlnoční mše v bazilice
Pondělí 25.12. 10,00 Slavnost 
Narození Páně v bazilice, 11,00 Agapé 
– občerstvení v MCDO
Úterý 26.12. 16,00 Slavnost sv. 
Štěpána v bazilice
Středa 27.12 10,00 Šachový turnaj 
v MCDO
Neděle 31.12. 16,00 Poděkování 
a prosba o Boží pomoc do nového 
roku v bazilice

Přesný přehled bohoslužeb 
a kulturních pořadů v bazilice 
Navštívení Panny Marie v Hejnicích, 
najdete ve farním věstníku MATER 
FORMOSA, který je k dispozici 
v bazilice a na recepci MCDO.

V galerii Centra bude v prosinci 
vystavovat keramiku paní Trenková. 
Na tuto prodejní výstavu jsou všichni 
zváni.

Na závěr přejeme Všem čtenářům 
hejnického zpravodaje a lidem dobré 
vůle krásné prožití svátků vánočních 
a šťastný Nový rok.

Za MCDO Hnízdilová Jitka

Svatý Hubert přijel do Hejnic
Dokončení ze strany 8
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Vodní nádrže v Raspenavě 
a v Lužci na Sloupském potoku 
(Malý Štolpich a Velký Štolpich) jsou 
zahrnuty v seznamu Plánu hlav-
ních povodí, seznamu navrhovaných 
přehrad, do povodí Labe. Úředníci 
MZe si ani nedali tu práci, aby tato 
možná vodní díla, která by vážně 
ohrozila rozvoj dvou obcí, Raspenavy 
a Ferdinandova, a už nyní přinášejí 
psychická traumata jejím obyvate-
lům, dotčených perspektivou mož-
ného vystěhovávání – aby tato vodní 
díla naplánovaná za dob hlubokého 
komunismu, znova zmapovali a pro-
věřili opodstatněnost plánované 
výstavby.

V mapě ovšem tato plánovaná 
vodní díla jsou a pokud bude vládou 
ČR schválený do konce roku Plán 
hlavních povodí, jak má Ministerstvo 
zemědělství a Ministerstvo životního 
prostředí společně naplánováno, tak 
se spolu s dalšími 197 lokalitami 
v Čechách a na Moravě dostanou 
do územích plánů. Což bude velmi 
vážný zásah do rozvoje dotčených 

PŘEHRADU NA ŠTOLPICHU URČITĚ NECHCEME
Petice občanů proti záměru vybudovat přehradu Lužec a Raspenava

My, níže podepsaní občané a občanky, vyjadřujeme svůj nesouhlas 
se záměrem vybudovat vodní nádrže Lužec a Raspenava – povodí 
Labe, kraj Liberecký. Vyjadřujeme svůj nesouhlas s postupem 
Ministerstva zemědělství při sestavování Plánu hlavních povodí, 
kde v plánovaných vodních dílech jsou uvedeny a zakresleny vodní 
nádrže i v těchto dvou lokalitách.   

obcí a zároveň do pocitu životní per-
spektivy pro jejich obyvatele. Kromě 
toho, plánovaná přehrada Lužec by 
měla postihnout území, kde je (i dle 
informací obsažených v PHP) CHKO 
Jizerské hory, NPR Jizerskohorské 
bučiny, PO Jizerské hory, EVL Jizer-
skohorské bučiny. Výsměchem se 
nám zdá i zdánlivý pokrok, ke kte-
rému návrhy předkladatelů PHP od 
celkové stavební uzávěry pro dotčené 
lokality dospěly. Tj., že stavební 
uzávěra se nebude týkat občanské 
zástavby. Což znamená, že bude 
možné získávat stavební pozemky na 
stavbu rodinných domků atd., pouze 
zde nebude možné stavět dálnice, 
továrny, skládky, ropovody. To vše 
ovšem při perspektivě, že v podstatě 
kdykoliv je možné jejich obyvatele 
vystěhovat a území zatopí. Obce Fer-
dinandov a Raspenava už během své 
dlouhé pohnuté historie zažily, tak 
jako celý jizerskohorský kraj, mnoho 
přesunů a vyhánění svých obyva-
tel. Prosíme, nedovolte, aby v tomto 
trendu pokračoval i náš demokra-

tický stát, Česká republika. Zcela 
jistě by se tzv. území vhodná pro 
povrchovou akumulaci povrchových 
vod, jako možné zdroje pitné vody pro 
příští generace, dala vymezit a chrá-
nit způsobem šetrnějším pro život 
jejich současných obyvatel, kteří své 
domovy a krajinu milují a obávají se 
o jejich osud. Zcela jistě by se dala 
vyhlásit strategie chráněných oblastí 
přirozené akumulace vod bez toho, že 
by se přesně zakreslily přehrady i ná-
drže do územních plánů a do Plánu 
hlavních povodí.

Za naše obce – Ferdinandov, 
který spadá pod MÚ Hejnice a za 
obec Raspenava žádáme proto 
o vypuštění vodních nádrží Lužec 
a Raspenava ze seznamu vodních 
nádrží PHP. Zároveň navrhujeme 
předkladatelům PHP zvážení cel-
kové revize počtu vodních nádrží 
či jejich celkové vypuštění z Plánu 
hlavních povodí, dříve nežli bude 
předložený Vládě České republiky 
ke schválení.

V případě, že Plán hlavních 
povodí (PHP) bude svými předklada-
teli, bez ohledu na námitky občanů 
a dotčených obcí, předložen vládě ČR 
v nezměněné podobě, prosíme vládu 
ČR, aby vzala v potaz zájem svých 
občanů, pro které nyní bude vytvářet 
optimální podmínky rozvoje a PHP 
v podobě, která by zahrnovala přesný 
seznam vodních nádrží i s jejich 
zakreslením do map, neschválila.

Oddíl národní házené opět přináší 
informace, bez kterých nelze žít...

Vzpomeňme krátce na léto a s ním 
spojenou letní přípravu. Ta byla 
naplno zahájena táborovým sou-
středěním naší mládeže v Březně ve 
středních Čechách. Pokračovala tvr-
dými tréninky všech družstev a vy-
vrcholila přátelskými zápasy s celky 
Raspenavy a Spojů Praha.

Soutěžní ročník 06/07 otevřeli 
jako první muži, a to účastí na před-
kole Českého poháru v Mostě. Tam 
jim pouze vinnou horšího skóre 
uniklo druhé postupové místo. Poté 

Národní házená naživo

se všechna družstva postupně zapo-
jila do mistrovských klání. Dařilo 
se jim různorodě. Oficiální tabulky
s výsledky všech utkání soupeřů 
do uzávěrky zpravodaje nedorazily, 
proto vytkneme ty, jenž nám jsou 
známé. Muži přes velkou snahu opa-
nují spodní příčky tabulky. Po třetím 
místě z loňska se podobně jako 
mužům (ne)daří i ženám. Ty však 
měly neustávající problémy se zraně-
ními a nemocemi. Jinak tomu není 
ani u družstva dorostenek, které se 
na podzim držely jen s velkou pomocí 
starších žákyň.

Dokončení na straně 17



   

Do druhého roku své existence 
vstoupil hejnický Sokol velkým spo-
lečenským plesem v hotelu Scholz 

(dnešní ruina hotelu Perun). Ples se 
měl stát velkým českým podnikem, 
výsledkem byl i přes značnou účast 
schodek 1400 Kčs, což byla na prvo-
republikové poměry závratná část-
ka. Rok 1927 do sokolské historie 
vstoupil daleko významnější událostí, 
které zaslouží věnovat pozornost. Již 
v únoru byla okresnímu hejtmanu ve 
Frýdlantu podána žádost o povolení 
velké sokolské manifestace za účas-
ti vinohradského Sokola, která se 
měla konat o letnicích připadajících 
na červen. Byl to dobrý nápad, avšak 
jeho načasování bylo předzvěstí ná-
rodnostního a hodnotového konfliktu,
který vstoupil do hejnické historie.

Přes časné ohlášení plánované 
akce Sokolů, bylo již na ten samý ter-
mín nahlášeno odhalování pomníku 
padlých z první světové války u hote-
lu Scholz a sjezd válečných vysloužil-
ců rakousko-uherského pluku. Bylo 
proto více jak jasné, že dvě takovéto 
společenské akce na území malých 
Hejnic nebude snadné organizovat. 
Frýdlantské hejtmanství si s oběma 
akcemi nedovedlo poradit a tak povo-
lovalo a zakazovalo jednu či druhou. 
Hejnický případ se dokonce dostal 
i na půdu parlamentu. Krátce před 
konáním bylo rozhodnuto o povo-

lení obou společenských podniků, 
což předznamenalo konflikt nejen
národnostní, ale též hodnotový. Obě 
pořádané akce se nakonec podařilo 

zorganizovat tak, aby nedošlo ke vzá-
jemným potyčkám, to vše za značné-
ho množství četnictva.

V dalších letech se činnost hej-
nického Sokola soustředila na menší 
podniky. Hrály se divadelní hry, cvi-
čilo se. Vše s hlavním cílem rozvíjet 
český spolkový život a podporovat 

české rodiny v okolí Hejnic. V roce 
1933 dosáhli Sokolové úspěchu, ko-
nečně směli začít cvičit v tělocvičně 
německé měšťanky. V témže období 
však propukly spory v české men-
šině, které se vyostřily natolik, že 
byl dokonce z Hejnic odvolán učitel 
a náčelník Sokola Kysela, hrozil i zá-
nik hejnické pobočné jednoty, a to 
v době, kdy na celý kraj a jeho oby-
vatele dopadly následky hospodář-
ské krize. Rozepře se táhly celé dva 
roky, během kterých Sokol ztratil ne-
jen velkou část členstva, ale utrpěla 
především soudržnost české menšiny 
z okolí Hejnic.

Po vyřešení problémů se sice vel-
ká část členstva do Sokola vrátila, ale 
činnost pobočné jednoty se s blížící 
okupací stále více potýkala se sílícím 
nacionalizmem. K vyhrocení celkové 
situace došlo na jaře 1938. Češi, spo-
lečně s demokraticky smýšlejícími 
Němci s pověřením úřadů drželi spo-
lečné hlídky, při kterým zabraňovali 
protistátní činnosti Henleinovců, což 
mělo i své negativní důsledky. 

Od sklonku léta 1938 začaly Hej-
nice opouštět první české rodiny, 
krátce po podepsání Mnichovské do-
hody zůstaly na území Hejnic jen dvě 
české rodiny: Šimůnkovi a Koubkovi. 
Hejnický Sokol přestal existovat, za-
čala válka. Jaký byl osud členstva 
během války nevíme, jen o rodinách 
Josefa Koubka a Františka Šimůnka 
se dochovaly zprávy, které nás in-
formují o těžkostech, které prožívaly. 
O to víc pak zaráží zprávy z pováleč-
ného období, kdy byli Koubkovi i Ši-
můnkovi vystaveni ponižování od po-
válečné české správy a dokonce jim 
bylo vyhrožováno konfiskací majetku
a odsunem. 

Po skončení II. světové války byl 
Sokol znovu obnoven. Z původního 
členstva se však do Hejnic nevrátili 
všichni, přišli noví, se kterými Sokol 
znovu ožil. Za všechny připomeňme 
Jaromíra Kusého. Poválečné období 
hejnického Sokola trvalo krátce, po 
únorových událostech roku 1948 byl 
Sokol znovu nedobrovolně zrušen. Ke 
krátkému vzkříšení došlo v období 
Pražského jara 1968, byla to však 
pouze krátká epizoda a s nástupem 
normalizace zanikl hejnický Sokol 
definitivně.

Jan Heinzl, 
foto archiv autora 

a Kristiny  
Fleiberkové

Před 80 lety byl v Hejnicích založen Sokol

Díl druhý

V prvním díle našeho vzpomínání na 80 výročí od založení hejnického 
Sokola jsme připomněli vznik hejnické jednoty i některé osobnosti, 
které se o spolek zasloužily. Závěrečná část vzpomínky, bude vzhledem 
k rozsahu sokolské kroniky, ze které čerpám, jen letmým nastíněním 
toho nejpodstatnějšího, co hejničtí Sokoli za dobu své existence prožili.

Společná fotografie hejnické sokolské jednoty  
ze zájezdu do Prahy v roce 1926

Společná fotografie členů hejnické pobočné jednoty z počátku 30 let 20. století

Josef Pluhař při výsadbě lípy milénia 
8-11-1936 na pozemku naproti dnešnímu 

MÚ, kde měla být postavena budova české 
školy



   

V předchozím článku jsem 
se zaměřil na břišní svalstvo, 

které považuji 
za základ. Jeho 
ochablost, jak 
jsem posledně 
uvedl, v mnoha 
p ř í p a d e c h 
z p ů s o b u j e 
bolesti zad. Jeho 
antagonistou je 
svalstvo zádové 
a proto se dnes 

na toto zaměřím. Zádové svalstvo 
má tendence k ochabování, 
proto je jeho posilování nutností 
pro správné držení těla.

Zádové svalstvo je 
tvořeno ze čtyř vrstev:
První povrchová vrstva je tvořena 
ze :

– svalu trapézového (musculus 
Trapezius), jeho funkcí je stabilizace 

lopatky, zvedá paži nad horizontálu, 
přitahuje lopatky k páteři 
– širokého svalu zádového (musculus 
latissimus dorsi), jeho funkcí je 
addukce a vnitřní rotace humeru, 
dorzální flexe v ramenním kloubu, při
fixované paži pomocný sval vdechový
a zčásti i výdechový

Druhou vrstvu zádového svalstva 
tvoří : 
– rombické svaly (musculus 
rhomboideus major a minor), jeho 
funkcí je posun lopatky k páteři 
vzhůru
– zdvihač lopatky (musculus levator 
scapulae), jeho funkce je zvedání 
lopatky, při fixované lopatce uklání
krční páteř 

Třetí vrstvu tvoří svaly :
– pilovitý zadní horní, tento je 
pomocným svalem vdechovým, 
zdvíhá žebra 

– pilovitý zadní dolní, tento je 
pomocným svalem výdechový

Něco málo o svalech – svalstvo zádové
Čtvrtá hluboká vrstva zahrnuje 

mnoho drobných svalů. Zjednodušeně 
obsahuje sloupec svalů zádového 
původu, který jde podél celé páteře, 
funkcí je vzpřimování, úklony, 
záklony, rotace páteře, hlavy.

Tzv. základním cvikem na široký 
sval zádový, který vytváří šíři zad, 
jsou přítahy na hrazdě ši rokým 
úchopem. Klasickým procvičením: 
osm opakování ve čtyřech sériích 
nic neskazíme (vhodné pro ženy ve 
fitness procesu), ale když zádové
svalstvo procvičíme v tzv. supersetu, 
kombinace přítahů za hlavu na 
hrazdě s přítahy jednoruční činky 
v předklonu (bez přestávky) budete 
muset na léto změnit velikost oblečení 
=> zádové svalstvo Vám bude “trhat 
trika“. Doporučuji procvičit toto 
svalstvo dvakrát týdně ve čtyřech 
sériích po šesti opakováních. Rádi 
názorně předvedeme.

Radost v srdci a úsměv na rtu 
přeje

Petr a Dáša

Stavební spo�ení
Úv�ry a meziúv�ry
Penzijní p�ipojišt�ní
Podílové fondy 
Rizikové životní pojišt�ní

�

�

�

�

�

Kontakt :      Jana ŠVORCOVÁ    Zprost�edkovatel stavebního spo�ení SSK �MSS, a.s. 

Kancelá� zprost�edkovatele - Hejnice :
Hejnice, Klášterní 87 
Tel : 482 322 764      Mobil : 724 921 743 
E-mail :  jana.svorcova@volny.cz 
PO-PÁ   : 08,00 hod. - 11,30 hod. 
ÚT     :      13,00 hod. - 16,00 hod. 
            v další dob� na objednání 

Kancelá� zprost�edkovatele - Frýdlant :
Frýdlant, �sa 405 
Tel : 482 325 039      Mobil : 724 921 743 
E-mail :  jana.svorcova@volny.cz 
ST     :      13,00 hod. - 17,00 hod. 
            v další dob� na objednání 
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se v exponované skále ve značné 
výšce, výstup je i fyzicky dost náročný, 
převýšení dosahuje více než 700 m. 
Odměnou jsou nádherné výhledy do 
malebných údolí a zvýšený adrenalin 
v krvi. Teprve poslední třetina ferraty 
vede trochu snazším terénem mezi 
křovisky přes řadu skalních výšvihů 
a věžiček. Po dosažení vrcholu Cimy 
Garsolet nás čeká pěkný výhled na 

protější hřeben tzv. Monte Bondone, 
kde je známá lyžařská oblast. 

Na fotkách jsou zachyceny některé 
pasáže z těchto výstupů.

J.K.

Letošní babí léto se vyvedlo, 
podzim lámal teplotní rekordy a my 
jsme toho náležitě využili. Navštívili 
jsme pískovcová skalní města 
v Českém ráji, vylezli na Kobylí hlavu 
v Příhrazích, prostoupili Andělovou 
stěnou na Drábských světničkách 
a poznali nové oblasti na západě Čech. 
Naše nejvydařenější akce směřovala 
ale až na jih, do slunné Itálie. Poslední 
prodloužený víkend v září jsme tedy 
strávili v oblastech v okolí jezera Lago 
di Garde, známého letoviska v podhůří 
Alp v severní Itálii.

Na víkend je to sice trochu z ruky, 
ale těch 940 km vcelku uteklo..Kromě 
nepřeberného množství lezení je zde 
i řada krásných ferrat (název cesty má 
svůj původ ve slově ferrum – latinsky 
železo, tj. skalních cest zajištěných 
ocelovými lany), které byly jedním 
z hlavních cílů. 

Počasí nemělo chybu, a tak vedle 
koupání v poměrně příjemně teplé 
vodě Lága jsme stihli vylézt i něko-
lik cest včetně 320 m dlouhé Bar-
bary na Monte Colodri nad kempem 
v Arcu (klas. 6b), z ferátek pak poho-
dovou na tentýž vrchol a dvě „černé“ 
neboli „E-čkové“ – Monte Albano 
a Rino Pisseta, která je považo-
vána za jednu z nejtěžších v širém 
okolí. Je jištěna úsporně jen prů-
běžně vedeným lanem, takže si lezci 
musí hledat chyty a stupy jen ve 
skále. Je určena výhradně vyspě-

 

  Nově otevřené
  dámské a pánské 

KADEŘNICTVÍ Věruška
Vám nabízí své služby

v Nádražní ulici 598
(vedle hejnického lékařského střediska)  

 

Tel.: 737 314 250 

lým lezcům, kteří mají již nalezeno.

Začátečníci a slabší nátury zde 
skutečně nemají co dělat. Fixní lana 
vedou kolmou kompaktní stěnou, 
která je velmi skoupá na chyty. Leze 

Podzim ve skalách
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Po výrazném omlazení mužstva 
se takový výsledek určitě neočekával. 
Spíše hodně fandů bylo ve svých pro-
gnózách a předpovědích dosti skep-
tických. Trenér Karel Šulc se rozlou-
čil s některými staršími a dlouho-
letými hráči a vsadil na mládí. A ti 
podpořeni zkušenými Pavlem Zorení-
kem (kapitán mužstva) a L. Kobrem, 
se však s kvalitní soutěží vypořá-
dali výborně. Zejména start do nové 
sezóny, kdy jsme porazili silná druž-
stva Turnova, České Lípy a Hrádku 
byl skvělý a několik kol jsme byli na 
první příčce tabulky. Potom však 
došlo k dlouhodobým zraněním 
několika hráčů základní sestavy 
(Kutílek, Jacík, Landyš, Koudelka) 
a to se projevilo na kvalitě hry. Muž-
stvo však stále praktikovalo útočný 
fotbal, který se divákům jistě musel 
líbit.Svědčí o tom i to, že jsme v sou-
těži nastříleli všem soupeřům nejvíce 
gólů.Divácky atraktivní bylo zejména 
prestižní derby Hejnice – Višňová, 
ve kterém jsme dokázali nepříznivý 
výsledek otočit a zvítězit.Zejména 
dvojice útočníků Smola Zoreník svojí 
rychlostí, vynikající technikou a po-
hotovou střelbou dělal všem obranám 
soupeře značné potíže. Kádr A muž-
stva: Vykoukal, Regimon, Šimon, L. 
Kobr, Jacík, Řezníček, Zeman Domo-
rák, Holub, Koudelka, Šulc, Malin-
ský, Landyš, Kutílek, Václav, Zoreník, 
Smola, Pelikán. Dobře se jeví i na-
dějní dorostenci Sýkora, Horčička, J. 
Kobr a Pecháček.

Na závěr pár statistických údajů:
Střelci: David Smola 13 branek, nej-
lepší střelec celé soutěže
Pavel Zorník 10 branek, třetí místo 
v soutěži
Domácí utkání: 5 vítězství 1 remíza 
skóre 24:8
Utkání na hřištích soupeře: 1 vítěz-
ství 1 remíza 4 prohry skóre 11:17

Závěrem musíme pochválit celé 
mužstvo, které drželo při sobě a vy-
tvořilo výbornou partu, říkají trenéři 
K. Šulc aj. Horák. A my příznivci se 
přidáváme. Děkujeme vám všem za 
hezké sportovní prožitky. Ať se vám 
vyhýbají zranění a ať jste na jaře zase 
tak úspěšní jako letos.

A jak hodnotí trenéři J. Leitner a J. 
Kobr B mužstvo dospělých, účastníka 
okresní soutěže III. třídy sever?

Po loňské neúspěšné sezóně kdy 
mužstvo sestoupilo z okresního pře-
boru se po odehraném podzimním 
kole béčko umístilo 6. místě ze 14 
účastníků, s 20 body a celkovým 
skóre 32:35. Nejvíce se gólově pro-
sadili hráči A mužstva Zeman a Do-
morák se 7 brankami. Hráč Zrubec 
potom vsítil 6 gólů. Zbytek vstřele-
ných gólů se mezi sebe rozdělilo 9 
hráčů. Počet vstřelených gólů sice 
těší (3 góly na utkání), ale počet inka-
sovaných je varováním a nesvědčí 
o dobré a odpovědné hře obranných 
řad. Trenér Leitner si v minulosti stě-
žoval , že béčko má úzký kádr hráčů. 

Hlavně se z nutnosti spoléhal na 
hráče, kteří již měli svůj výkonnostní 
zenit za sebou a herně kvůli trénin-
kovému manku a také pokročilému 
věku fotbalově zaostávali. Dnes je 
situace jiná. Ve starších žácích kon-
čilo několik dobrých hráčů a přešlo 
do dorostenecké kategorie. Jsou to 
hráči, kteří ještě z minulosti jsou 
velmi dobře trénovaní a zrovna tady 
v béčku mohou získávat první zkuše-
nosti a dobře se připravovat pro kon-
takt s dospělým fotbalem. Nebát se 
jim dávat příležitost. Třeba i za cenu 
počátečních neúspěchů. Odhadem 
do třech let by se to potom mělo pozi-
tivně odrazit a zúročit v hráčské kva-
litě aktérů v mužstvech dospělých.

Dorost – účastník I. A třídy kraj-
ského přeboru dorostu – západ. Počet 
družstev v soutěži 11. Trenér Boris 
Sýkora hodnotí své svěřence takto: 
Z deseti utkání jsme pětkrát zvítě-
zili a pětkrát odešli poražení. Zís-
kali jsme 15 bodů (vedoucí tým ze 
Stráže nad Nisou má bodů 24). Skóre 
máme 28:28. I tady jsou v obranné 
fázi ještě velké rezervy. V tabulce 
nám patří 7. místo. Do týmu dorostu 
přišlo v nové sezóně 6 mladých kva-
litních hráčů do trenéra Malinského, 
kteří tvořili páteř družstva starších 
žáků. Zlepšila se tréninková morálka 
a hlavně účast na trénincích. Škoda 
jen, že hráči nejsou ještě v plné míře 
schopni přenášet nácviky herních 
situací do hry. Však tento mladý 
a perspektivní tým půjde určitě 
výkonnostně nahoru. V průběhu 
sezóny jsme podávali slušné výkony. 
Pouze s družstvy kde je větší počet 
starších dorostenců, silově a fyzicky 
zdatnějších (Habartice, Doksy) jsme 
měli problémy. Někteří hráči herně 
doplňovali mužstva A a B dospělých, 
což se projevovalo v závěru sezóny 
zápasovou únavou. Hlavně u těch 
nejmladších.

Trenéři starších žáků, účastníků 
krajského přeboru, Miloš Novotný 
a L. Kobr hodnotí:

Starší žáci mají před začátkem 
sezóny 2006/2007 nelehký úkol. 
Udržet a tak zachránit setrvání dvou 
našich mládežnických družstev na 
další rok v této kvalitní soutěži. Proč 
dvou mužstev? Protože v případě 
sestupu starších by sestupovalo 
automaticky i družstvo žáků mlad-
ších. Trochu nespravedlivé, ale již dle 
letitých regulí. A to by byla pro naše 
hejnická družstva citelná ztráta. Pod-
zimní část byla odstartována zápasy 
se silnými a kvalitními soupeři kde 

HEJNICE VÁLÍ
Fotbalisté A mužstva dospělých, účastníka krajského přeboru pod vedením 
trenéra Karla Šulce a vedoucího mužstva Jiřího Horáka, udělali všem svým 
příznivcům velkou radost. Po podzimní části je družstvo na vynikajícím 4. místě 
se ziskem 24 bodů a aktivním skóre 35:25.

Dokončení na straně 15

A mužstvo dospělých



   

jsme se moc ještě neprosadili. Po 
zvýšení tréninkového úsilí a herních 
návyků jsme začali získávat první 
body.. Po odehrání podzimní části 
máme po 13 utkáních 14 bodů – 4 
vítězství, 2 remízy a 7 porážek. Skóre 
pasivní 16:26. V tabulce jsme na 11. 
místě ze 14 účastníků. V družstvu 
chválíme hráče Matěje Hasila za kva-
litní herní výkony a přístup k trénin-
kům. Nejlepšími střelci jsou Michal 
Sojka a Ondřej Budka. Také brankář 
Marek Ráž nás svými výkony v něko-
lika zápasech hodně podržel. Toliko 
trenéři..

Věříme, že starší žáci v jarním 
kole udělají všechno, aby příslušnost 

v krajském přeboru dobrou hrou 
a nezbytnou bojovností udrželi.

Mladší žáci sehráli pod vedením 
trenérů J. Stříbrného a M. Pecháčka 
ml. v podzimní části krajského pře-
boru 13 soutěžních zápasů. Šest 
utkání vyhráli, jedenkrát remizo-
vali a šest prohráli. Svým soupeřům 
nastříleli 30 gólů a stejný počet jich 
obdrželi. V tabulce jsou s 19 body na 
osmém místě ze 14 účastníků. Nej-
lepšími střelci jsou David Ráž s de-
seti a Kristián Suk s osmi brankami. 
Jako nejlepšího hráče vyhodnotili 
trenéři kapitánku družstva Silvii 
Hočičkovou, která podávala na postu 
stopera ve všech zápasech nejvyrov-
nanější výkony. Tato kategorie je po 
A družstvu dospělých naším nejlep-
ším družstvem. Držíme palce i pro 
tak dobré výkony v jarní části. 

Elévové v okresním přeboru star-
ších přípravek si pod vedením tre-
nérů K. Horčičky, V. Škarýda a M. 
Pecháčka st. vedou se střídavými 
úspěchy. Nemůžeme podat statis-
tický přehled o umístění v tabulce, 
neboť vzhledem k mnoha nesehra-
ným utkáním nebyla okresním fot-
balovým svazem vydána. Naši nej-
mladší hráči získali podle našich 
údajů 24 bodů se skórem vysoce 
aktivním 81:40. Absolutně nejlep-

ším střelcem je Václav Škarýd se 42 
brankami. Následují Tomáš Filipi 
s 11 a Lukáš Ráž s osmi góly. U to-
hoto mužstva je velkým problémem 
věková nevyrovnanost. Jsou tu roč-
níky narození 1996 až 2000. Ačkoliv 
jsme dělali ve škole včas nábor, efekt 
byl nulový. Až teprve po rozehrání 
nového ročníku se nám přihlásil 
dnes již dostatečný počet hráčů. 
Kluci tak hned nastupovali do sou-
těžních zápasů bez jakékoliv fotba-
lové připravenosti. Teď bude několik 
měsíců zimní příprava a tak pevně 
doufáme, že se nám v tělocvičně 
i na hřišti podaří hráče do jarního 
kola dobře připravit. Současně ape-
lujeme na rodiče přítomných hráčů, 
aby jejich ratolesti pravidelně a včas 
docházely na tréninky..

Závěrem bych chtěl jménem všech 
fandů a přátel hejnického fotbalu 
poděkovat všem hráčům jednotli-
vých kategorií, všem obětavým tre-
nérům a členům oddílového výboru 
a v neposlední řadě všem sponzo-
rům, Městskému úřadu V Hejnicích, 
závodu Knorr-Bremse, kteří finančně
i jinak pomáhají.

Děkujeme !  Sportu zdar a fot-
balu zvlášť !

-PECH-

Hejnice válí

       PEKA�STVÍ ,LAH�DKY A CUKRÁ�SKÉ VÝROBKY HEJNICE

Vám nabízí – nap�.:
rohlík -1,-   houska -1,20 chléb -15,-  kobliha -4,-  váno�ka – 26.50

     veka -10.50 sal.pochoutkový - 7,- bramborový -5.70 vlašský – 5.90 
nyní nov� : SLANINOVÉ ROHLÍKY

    stále p�ijímáme objednávky na : VEKY, VÁNO�KY, SALÁTY , POMAZÁNKY, 
   ASPIKOVÉ DORTY, OBLOŽENÉ MÍSY, BAVORSKÉ ŠTOLY, 

 V�TŠÍ PO�ET CHLEBÍ�K�, VÁNO�NÍ CUKROVÍ . . . 

  P�ij�te zdarma ochutnat k nám domácí cukroví,než si ho koupíte.

    nová otevírací doba – za�ínáme od 5.hod. !!!
        p�ij�te si pro snídani,sva�inu…T�šíme se na vaši návšt�vu 

    po. – pá. 5. - 17.hod.  so. 7. – 11.hod. 

     P�ejeme všem svým stávajícím i novým zákazník�m
     p�íjemné prožití Váno�ních svátk�, do Nového roku

     zdraví,spokojenost a mnoho pracovních i osobních úsp�ch�.
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KDO NEVOLÍ, NENÍ ČECH

Přátelé, musím vás zklamat. Na 
účet městského úřadu dosud nepři-
šel ani halíř, natož euro. V AHA psali, 
že se princ Albert stal gemblerem, 
všechen čas tráví v kasinu u rulety, 
hraje automaty, bojuje o piškvorky 
a silně zadlužuje státní pokladnu. 
Tolik k nevděku feudálů, kterým jsme 
za první republiky sebrali tituly. 

Všimli jste si, že nezabodovali ani 
ve volbách? Což mě přivádí k mnohem 
zajímavější tématice, která dosud 
kymácí naší rozpolcenou společností, 
ke komunálním volbám. V Hejni-
cích si to rozdalo 74 kandidátů pěti 
stran, nezávislých i bez politické pří-
slušnosti v boji o lukrativní posty na 
zdejší radnici. Osobně jsem kontrolo-
val všechny volební programy a věřte 
mi, některé šly konzumovat jen skrz 
milosrdnou sklenici borovičky. 

Ještě zajímavější byly předvolební 
mítinky, protože mám rád gulášek 
a k tomu pivečko. Nejpřívětivěji mě 
oslovila strana Za lepší Hejnice. Jed-
notná barevná trička, stánek s gu-
lášem a nezvětralým pivem, kino 
a hudba pro děti. Pro ty, kdo si chtěli 
před volbami naposledy radostně 
poskočit, byl k dispozici nafukovací 
hrad. Bohužel jsem si všechno neužil, 
protože jsem si do zápisníčku zapsal 
špatně pořadí atrakcí a začal jsem 
se nejdříve ze všeho kochat hudbou 
na svatopouťském náměstí. Když mě 
odtud vyhodili s tím, že vrážím do 
lidí, šel jsem zaujmout frontovou linii 
ke stánku s gulášem, bohužel pozdě. 
Mohl jsem jen, opřen o veřejný zácho-
dek, smutně sledovat, jak šťastnější 
voliči vytírají chlebem misku a chválí 
průběh voleb. Se slzami v očích jsem 
se šel vyskákat do nafukovacího 
hradu.

Pak jsem se rozpomněl, že máme 
ještě další čtyři strany. Napjatě jsem 
sledoval vývěsky a poslouchal místní 
rozhlas, abych nepropásl další 

volební mítinky. Po večerech jsem 
šmejdil po hejnickém rynku, jestli se 
zase neobjeví nějaký ten stánek s ob-
čerstvením nebo striptýzový podnik 
pro skutečné fajnšmekry mezi voliči. 
Vše marno. Ostatní strany si byly tak 
jisty svými sympatizanty, že se žád-
nými mítinky neponížily. Jak volby 
dopadly, víme všichni. Hejnice určitě 
zůstanou tím příjemným městečkem, 
kterým jsou nyní, a to závisí na nás, 
ať jsme volili, jak chtěli. Hlavně, že 
nám nikdo před volbami nemasíroval 
lebku agitací za 100 % ní účast, která 
byla povinná i pro pacienty, kteří už 
viděli světlo na konci tunelu. S leh-
kou nostalgií jsem si dokonce schoval 
jednu unikátní báseň od sovětského 
agitátora. Autor Jevgenij Kozličkov se 
ve svém rozmachu nestyděl sáhnout 
pro některé verše do československé 
poezie, neboť byl zvyklý, že v RVHP si 
odevzdáváme všechno, tedy my jim. 
Zde je sloka na ukázku:

Utichly továrny, usnuly ulice,

pohasly hvězdy okolo měsíce.

Vystřelte z Aurory, promažte rolby,

navštivte komuny, máme tu volby.

/Schváleno Svazem 

československých umělců/

Jistě chápete, že s takovými 
požitky ze sebou, jsem rád, že si 
mohu vybrat z více stran. Neberte to 
jako propagaci, ale já jsem již sedmým 
rokem členem STM- Strany týraných 
manželů. Členem může být jen evi-
dentně ženatý muž, starší 40 let, který 
je vystaven trvalým útrapám ze strany 
své legitimní manželky. Týraný muž 
musí dokázat, nejlépe lékařskou zprá-
vou, že je v pravidelných měsíčních 
cyklech otloukán a okopáván, což na 
něm zanechává následky trvalého 
rázu. Např. má vytahané boltce, vytr-
hané ochlupení, modřiny na skrytých 
místech a tiky na viditelných.

Naše strana však pro odpor 
feministů nebyla dosud zaregistro-
vána. Feminista je muž, nakloněný 
vším, zdůrazňuji vším, nakloněn 
ženám, a těchhle úchylů je bohužel 
v obou komorách plno. A tak pořá-
dáme ilegální setkání, při kterých se 
zdravíme předepsaným pozdravem: 

„Ty zase vypadáš!“ nebo „Jak jsi to 
přežil?“ I když máme štědré spon-
zory, stále nám chybí vhodný pro-
stor pro naše srazy, nejlépe v nějaké 
odlehlé přírodní lokalitě s kapaci-
tou strahovského stadionu, stranou 
civilizace. Na posledním menším 
mítinku v Praze Na Maninách si 
kolemjdoucí Pražané mysleli, že si 
tam dali dostaveníčko všichni paci-
enti Jedličkových ústavů a ústavů 
pro mentálně postižené. Získali 
jsme tam ale dva velké sponzory, 
jednoho s guľama a jednoho s bra-
davicí. Nejsou to sice zrovna oběti 
fyzického násilí, ale paní Topolán-
ková úspěšně tyranizovala těžce 
zkoušeného manžela kandidaturou 
za úplně jinou stranu, než která je 
živí a paní Paroubková je zas inte-
lektuálka, pro kterou naše média 
ještě nedorostla, při čemž její touha 
vkusně se obléci je přímo úměrná 
výsledku. Mimochodem, jak se vám 
líbí námluvy ČSSD a ODS po vol-
bách. Mně to připadá, jako ve filmu
Lepší pozdě, nežli později. On po 
infarktu, ona v přechodu, on ji viděl 
celou nahou, ona zahlédla jeho prdel 
v nemocničním lajntuchu, přesto 
k sobě jistým způsobem tíhnou. Po 
počátečním odporu, kdy oba zkouší 
partnery, usoudí,že jsou pro sebe 
jako stvoření. On se k tomu probije 
přes srdeční arytmie, ona po probu-
lených nocích. Nebudu vás napínat, 
nakonec se sejdou u stolu i u koryta, 
vlastně lože. V žádné domácnosti 
nezůstane oko suché, věřte mi, ani 
u vás.

Proto nezoufejte a važte si té své 
malé politiky, milé, komunální, neza-
práskané ostudnými kompromisy, 
které by vám po nocích vrtaly hlavou, 
s půvabem něčeho, co máte blízko 
a co můžete kontrolovat. Příštím 
volbám zdar.

Váš vytrvalý volič a člen STM 
Starý Pecháček. 

V minulém zpravodaji jsem psal o návštěvě našeho pana 
starosty (dnes již bývalého) v monackém knížectví. Mnoho čtenářů 
mě zastavovalo s dotazy, zda je pravda, že náš pan starosta 
spáchal tak ušlechtilý a statečný skutek a opravdu zachránil 
prince Alberta před utonutím, přičemž je zejména zajímalo, 
kolik Albert za záchranu svého života na vzkříšení monarchie na 
Frýdlantsku zaplatil.



   

Prvními, kdo vyčnívá z řady, jsou po mnoha 
letech dorostenci. Dle našich přesných propočtů 
se dělí se stejným počtem bodů o druhé místo 
s Mostem. To jim dává velkou šanci do dalších 
soubojů o postup na Pohár ČR. Starší žáci „A“ 
nejvíce soupeří rovněž s Mostem, ale obývají 
místo třetí. Starší žáci „B“ jsou pátí. Zlepšování 
jejich hry je ale tak patrné, že na jaře jistě zaú-
točí na vyšší mety. Mladší žáci a žákyně by podle 
předpokladů měli držet shodně čtvrtá místa ve 
svých kategoriích. Muži sezónu otvírali a také 
zavírali. Učinili tomu tak na tradičním turnaji 
v Praze na Republikánu. Na tomto klání se jim 

vždy daří lépe, než v předcházející soutěži. Po 
druhých místech z loňska a předloňska nyní 
opět dosáhli na medaile, i když „jen bronzové.“

Za zmínku stojí i sousední družstvo mužů 
Raspenavy A. To na svém novém hřišti s umělou 
trávou příliš nebodovalo a pohybuje se na spodu 
tabulky II. ligy.

V nynější době probíhá zimní příprava všech 
družstev v tělocvičně hejnické ZŠ a v raspenav-
ské sportovní hale. V plánu znovu jsou přátel-
ská utkání v Raspenavě a také „Vánoční turnaj“ 
v Praze.

Z mimosportovních programů pořádaných 
naším oddílem se nám přiblížil čas víkendové 
akce „Zimní Hubertka 2006,“ která se uskuteční 
týden před Ježíškem. Náplní jsou především 
různé hry, soutěže a zimní radovánky.

Vedení oddílu samozřejmě již plánuje a při-
pravuje další letní táborové soustředění. To se 
uskuteční na přelomu července a srpna prav-
děpodobně na Moravě.Na závěr nemůžeme nic 
jiného, než popřát všem lidem, sportovcům 
a sportovním příznivcům v Hejnicích a okolí, 
šťastné a veselé Vánoce a mnoho úspěchů, zdraví 
a radosti do roku 2006.

A.N.

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

POHLED ZPÁTKY

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

Zas se blíží konec roku – ať mi nikdo neříká
že si může nevšimnout, jak čas nám rychle utíká.
Pojďme na moment teď času zkrátit délku kroku
vzpomeňme, co vše se u nás stalo koncem roku.

Chtěl bych napsat o září, kdy předl jsem jak kotě
to když jsem se zaposlouchal na Jizerské notě.
Kytary, oheň a pivko – trochu medoviny
druhý den jsem pracně zbavoval se kocoviny.

Poslední víkend v říjnu já vypnul svoje „DOLBY“
vzpomněl jsem si totiž, že jsou komunální volby.
Vzal jsem rifle, leštil botky, do gala se hodil
do dřevěné urny v dobré víře lístek hodil.

Všichni víme, změny byly – zvlášť na prvním postu
po šestnácti letech máme nového starostu.
Někomu to příjemné je – jinému zas není
uvidíme, čas ukáže - zda se něco změní.

Šestnáctého listopadu – davy lidí v ulicích
myslel jsem, že vzpomínaj na časy klíčů zvonících.
Nebylo to, co jsem myslel – mozek jim snad zřídl
spěchali neb ve Frýdlantě otevřeli „LIDL“.

Lidi na sebe řvali a rvali se jak feny
o košíky, o místo - zda lepší je to v „PENNY“.
Já však klidný zůstávám a netřesu se strachy
poněvadž vím ,ať jdu, kam jdu – potřebuju prachy.

Protože vím,že teď čtete stránky zpravodaje
musím říct, že příroda si s námi opět hraje.
Místo sněhu na stromech pupeny málem pučí
a zvířatům ( a mně taky ) jak na jaře „ hučí“.

Těšme se na dobu příští, brzy budou vánoce
připravme se na tento čas, vždyť nastane po roce.
A když sníh napadne přece, tak i mně to láká
hodit děti do závěje – stavět sněhuláka.

Jak jsem jezdil okolím a pečivo vám vozil
takhle nějak postřehl jsem z auta ten náš podzim.
Jestli vás to zaujalo, chmury nechte stranou
a v příštím zpravodaji se těším na shledanou.

    Standa Smutný jun.
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Družstvo mužů na turnaji v Praze
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Soutěž hodnotil sbor rozhodčích 
v čele s panem Hubertem Bartákem 
(absolvent SŠL Hejnice, úspěšný 
reprezentant ČR na dřevorubeckých 
soutěžích). 

V hlavní soutěži (technické 
disciplíny) bylo hodnoceno celkové 
pořadí jednotlivců a družstev 
a vítězové jednotlivých technických 
disciplín, v doprovodné soutěži byl 
hodnoceno pořadí v jednotlivých 
disciplínách.

V hlavní soutěži se v celkovém 
pořadí jednotlivců na 1. místě umístil 
Robert Klauke (SRN), na 2. místě 
Jakub Čermák (Hejnice) a na 3. 
místě Aaron Ritter (SRN). V soutěži 
družstev 1. místo obsadilo družstvo 
SRN (Aaron Ritter, Robert Klauke), 2. 
místo taktéž družstvo SRN (Matthias 
Michael, Tino Starke) a na 3. místo 
dosáhlo družstvo Hejnic (Petr Kysela, 
Rostislav Pavlík).

V rámci doprovodného programu 
se v pátek divákům představil pan 
Martin Komárek (čtyřnásobný mistr 
Evropy v Timbersportu, třetí na 
mistrovství světa v roce 2006), který 
předvedl ukázky disciplin lesnického 
soutěžního sportu „Timbersport“. 

Atraktivnost závodu posílily 
i doprovodné soutěže v práci 
s ručním dřevorubeckým 
nářadím, zábavné a naučné 
soutěže pro diváky (soutěže 
zručnosti, ochrana přírody, 
třídění komunálního odpadu, 
prohlídka naučné stezky 
v areálu školy).

Doprovodným programem 
soutěže byl také workshop 
pořádaný Svazem lesnického 
vzdělávání Sasko – Česko, 
zaměřený na další vzdělávání 
dělníků pracujících v lese.

Tato tradiční soutěž již 
po řadu let slouží nejen 
k předvedení úrovně odborných 
dovedností žáků lesnických 
škol z celé ČR a ze Saska, ale 
je i místem setkání pedagogů 
a žáků těchto škol a odborné 
lesnické veřejnosti z Libereckého 
kraje.

Ing. Libor Štrom

Mezinárodní soutěž žáků v práci s motorovou pilou
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Střední škola lesnická v Hejnicích (dříve SOU lesnické) se již 
podeváté stala místem konání Mezinárodní soutěže žáků v práci 
s motorovou pilou.

 V letošním roce soutěž proběhla 
ve dnech 19. – 20. října 2006 za účasti 
žáků z lesnických škol ČR a SRN. 
Tradičními pořadateli této akce byli 
Liberecký kraj, Regionální agrární 
rada Libereckého kraje, Okresní 
agrární komora Jablonec nad Nisou, 
Liberec a Střední škola lesnická 
v Hejnicích. Záštitu nad akcí převzal 
pan Vítězslav Kverka, předseda 
Výboru rozvoje venkova, zemědělství 
a životního prostředí Zastupitelstva 
Libereckého kraje. Významnou 
podporou pro konání soutěže byl 
také sponzorský dar státního 
podniku Lesy České Republiky, jehož 
zástupci podpořili svojí přítomností 
celý průběh soutěže. 

Na startu stálo sedm družstev ze 
SOU lesnického Křivoklát-Písky, SOU 
lesnického a rybářského Bzenec, SŠ 

lesnické Hejnice a Lesního úřadu 
Löbau (SRN). Soutěžící změřili 
své síly ve čtyřech technických 

disciplínách hlavní soutěže (výměna 
řetězu, kombinovaný řez, řez na 
podložce, odvětvování) a čtyřech 
disciplínách doprovodné soutěže 
(řezání kotoučů, směrový zásek, 
hod sekerou, dřevorubecký dvojboj). 

Rychle a přesně

Práce s pilou

Nástup družstev


