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Chceme referendum, hlásají 
někteří politici a proti tomu starosto-
vé, nic o radarech a raketách nevíme. 
Nechceme tu cizí vojáky, říkají lidé 
v okolí vojenských újezdů, Rusové 

nám stačili, ale pak někteří přidají, 
měli jsme od nich alespoň laciný ben-
zin. Nejčastěji však zaznívají dva hla-
sy: Bojíme se odvety nepřátel a pak, 
co z toho budeme mít, jak se nám to 
vyplatí. Tady je asi celý problém, se 
kterým si my Češi v období svobody 
a demokracie neumíme poradit. Vždy 
váháme, když se máme bránit hro-
zícímu zlu a místo boje ustupujeme. 
Nejsme zbabělí, jen až moc opatrní 
a na to doplácíme. Pak přicházejí vel-
ké ztráty a oběti, ale většina to vždy 
zvládne a v tichosti se přizpůsobí.

První republika, vzor demokracie, 
vynikající armáda a to všechno končí 

smutně, potupným ústupem rozpína-
jícímu se fašismu. Tisíce statečných 
pak už jen marně bojují a platí svými 
životy, většina se přizpůsobuje a tisí-
ce kolaborují. Při pohřbu nenáviděné-

ho Heydricha pak hajlují a pláčou. 
Stejně jsme propadli s komunisty 
o deset let později. Stateční byli 
zavíráni a mnozí popraveni, čas-
to udáni stejnými kolaboranty, 
kteří udávali za války a většina 
znovu poctivě pracuje, nic nevidí 
a neslyší. Za dvacet let přichá-
zí normalizace a vše se opakuje, 
jen spekulantů přibývá. A dnes, 
s těmito zkušenostmi klidně, svo-
bodně a demokraticky, polovina 
z nás odmítá radarovou základnu, 
která má podpořit naši obranu. 
Ještě o ní nic nevíme a už máme 

vážné obavy, že se staneme terčem 
raket nepřátel. Je lehce pochopitelné, 
že se radar nebude líbit teroristům, 
diktátorům v Severní Koreji a Bělo-
rusku, nebo militantním islámským 
režimům v Iránu, Sýrii a Palestině, 
nebude zapadat ani do velmocen-
ských zájmů Ruska a Číny. Máme se 
řídit jejich stanovisky? Nejsou to naši 
spojenci, část patří s určitostí mezi 
naše nepřátele, kladou podmínky, 
straší a hrozí raketami, nechtějí ztra-
tit ve světě vliv. Jistota pevné obrany, 
to je to, co na ně a jejich hrozby platí. 

Byla to vždycky Amerika, která 
Evropě pomohla. V první a znovu 

AMERICKÁ RADAROVÁ ZÁKLADNA NA NAŠEM ÚZEMÍ
 Obrana nebo ohrožení, umístit nebo neumístit

ve druhé světové válce a také po ní. 
Přispěla k porážce Hitlerova fašismu, 
aby pak zachránila značnou část 
Evropy před Stalinovým komunis-
mem. Nakonec musela vyhrát i tu 
třetí, studenou válku, aby nastarto-
vala postupný pád komunistických 
režimů a pomohla tak i nám k návra-
tu „do Evropy“. Jsme členy NATO, 
Spojené státy jsou naším důležitým 
spojencem a právě nás potřebují. 
Spojenectví dokazují zatím jen naši 
vojáci v zahraničních misích a teď je 

řada i na nás. Ta radarová základna 
bude součástí amerického obranného 
systému proti nepředvídatelným úto-
kům raket. Nebude chránit jen Ame-
riku, ochrání i Evropu, včetně nás. 
Nebránit svou svobodu a stát, jsme 
my, Češi, na rozdíl od Američanů, již 
několikrát dokázali. Myslím, že je na 
místě bez bázně a opatrnosti tento 
náš tradiční český postoj k obraně 
definitivně změnit.

Karel Finkous

Radar NATO v ČR

Radar v Rakousku

Nesčetné názory zaplavují stránky novin, televizní i rozhlasová zpravodajství, 
vyvolávají rozhořčení a demonstrace. Velmi se různí a často jeden vylučuje druhý, 
laik si jen těžko vybere. 
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nek stanovených zákonem příslušná povolení dodatečně 
získat, ale tato povinnost není vázána žádným konkrét-
ním datem. Povinnost mít studnu řádně povolenou platí 
již od roku 1955.

Povolení k nakládání s vodami jejichž platnost 
končí k 1. 1. 2008 (zánik povolení):

Jedná se o případy uvedené níže, jejichž povolení bylo 
vydáno do 31. 12. 2001
–  Odběry podzemních vod ze studní pro účely pod-

nikání tj. pro fyzické osoby podnikající (např. na živ-
nostenský list) a právnické osoby. Jedná se o odběry ze 
studní např. pro ubytovávání pro penziony, hotely, atd. 
Zejména je třeba zdůraznit, že se to týká odběrů pro 
všechny veřejné vodovody obecní, ale i pro podnikající 
zemědělce, fabriky apod.

–  Odběry povrchových vod zejména z vodních toků (řeky, 
potoky apod.) jako jsou např. odběry pro veřejné vodo-
vody, zasněžování, ale i například pro malé vodní elekt-
rárny (MVE), vodní nádrže, pokud povolení bylo vydáno 
jako odběr. Pokud bylo vydáno povolení pro MVE jako 
energetické využívání nebo u jezů a vodních nádrží 
(rybníků) jako vzdouvání nebo akumulace, pak tato 
povolení platí i nadále. Toto se týká jak fyzických osob 
(domácností), tak podnikatelů (fyzických osob podnika-
jících a právnických osob) pokud mají platné povolení. 
Rovněž se to týká i fyzických osob, pokud odbírají povr-
chovou vodu pomocí technického zařízení (čerpadla, 
vodovod) např. z vodních toků na zalévání apod.

–  Vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
nebo podzemních. Toto se týká jak fyzických osob 
(domácností), tak podnikatelů (fyzických osob podnika-
jících a právnických osob) pokud mají platné povolení 
k vypouštění odpadních vod (pravomocné) vydané před 
1. 1. 2002. Jedná se zejména o vypouštění odpadních 
vod z veřejných kanalizací, z čistíren odpadních vod 
(ČOV), z ČOV pro penziony, hotely, domovy důchodců, 
fabriky, z domovních ČOV pro rodinné domy, ze septiků 
pro rodinné domy (ne žumpy), apod.

Povolení k nakládání s vodami jejichž platnost 
nekončí:

–  Platnost ostatních povolení nakládání s vodami tj. např. 
akumulace a vzdouvání u vodních nádrží, jezů, ener-
getické využívání povrchových a podzemních vod, chov 
ryb a vodní drůbeže apod., pokud tyto byly pravomocně 
vydány.

–  Rovněž nekončí platnost povolení vydaných podle 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších před-
pisů, tj. například povolení k vypouštění odpadních vod 
do veřejné kanalizace z vlastní ČOV apod. (jedná se vět-
šinou o případy, kdy veřejná kanalizace není ukončena 
centrální ČOV, ale každý, kdo se na ní připojí, musí mít 
vlastní ČOV a má toto pravomocné povolení vydáno).

Dále je nutno zdůraznit následující:
–  Pokud někdo odebírá podzemní nebo povrchové vody 

(vyjma domovních studní zřízených před r. 1955) a nemá 
platné povolení k odběru, pak jeho platnost tedy ani 
nemůže končit, ale jedná se o nedovolený odběr (lidově 
řečeno na černo), za který může příslušný vodoprávní 
úřad nebo Česká inspekce životního prostředí uložit 
fyzických osobám pokutu do výše 50 000 Kč a fyzic-
kým osobám podnikajícím nebo právnickým osobám až 
10 000 000 Kč.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v poslední době se ze strany občanů množí dotazy, 
týkající se zániku platnosti povolení k odběru povr-
chových a podzemních vod a platnosti povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní 
moci před 1. 1. 2002. Vzhledem k ne zcela přesné 
informační kampani, vedené v mediích k této pro-
blematice, považuji za nutné předat Vám odpovída-
jící informace.

Na úvod přesná citace ustanovení Čl. II odstavce 
2 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se doplňuje zákon 
o vodách č. 254/2001 Sb., který hovoří o zániku povolení 
k nakládání s vodami: „Platnost povolení k odběru povr-
chových a podzemních vod s výjimkou povolení k odbě-
rům podzemních vod ze zdrojů určených pro individu-
ální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 
nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. pro-
since 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud 
nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-
li tato doba kratší. V případě, že doba, na kterou byla 
tato rozhodnutí udělena, uplyne přede dnem účinnosti 
tohoto zákona, prodlužuje se jejich platnost do 31. pro-
since 2004.“

Proč nastala výše uvedená situace?
Česká republika se stala členem Evropské unie 

a z toho pro nás vyplývají nejen práva, ale i povinnosti. 
Jednou z nich je zajištění slučitelnosti naší vodoprávní 
legislativy s předpisy evropských společenství. Je nutné 
si uvědomit, že způsob, kterým jsme řešili individuální 
likvidaci odpadních vod není neměnný a je nutné, aby-
chom se i my začali chovat a myslet jako ekologicky 
smýšlející „EVROPANÉ“, byť to pro nás bude znamenat 
finanční výdaje.

Individuální zásobování domácností vodou 
z domovních studní: Kdy povolení platí nadále (kdy 
jeho platnost nekončí)
–  pokud slouží studna pro zásobování rodinných domů 

a chalup pro individuální rekreaci (ne pro podnikání 
tj. například ubytovávání za účelem podnikání apod.) 
a studna byla zřízena před rokem 1955 a i když její 
uživatel nemá k dispozici povolení, pak se na tuto hledí 
jako na povolenou a tudíž platnost povolení k odběru 
podzemních vod trvá – není třeba žádat o povolení (povo-
lení nezaniká).

–  pokud domovní studna byla zřízena po r. 1955 a její 
uživatel má k dispozici platné povolení k odběru pod-
zemních vod (i když bylo vydáno pro jiného žadatele 
např. na rodiče apod.) pak jeho platnost rovněž nekončí

–  není třeba žádat o povolení (povolení nezaniká). V této 
souvislosti je třeba zmínit, že pokud povolení přešlo 
na jiného uživatele domovní studny, pak je povinností 
nového uživatele studny tuto skutečnost sdělit přísluš-
nému vodoprávnímu úřadu ve smyslu § 11 odst. 1 cito-
vaného vodního zákona.  

Kdy povolení neplatí (nebo uživatel nemá žádné 
povolení)
–   V tomto případě se jedná o nepovolenou stavbu vodního 

díla a o nepovolený odběr podzemních vod z domovní 
studny (lidově řečeno tzv. na černo). Jedná se o případy, 
kdy domovní studna byla zřízena po r. 1955, studna je 
užívána a její uživatel nemá stavební povolení na tuto 
studnu a nemá ani povolení k odběru podzemních vod. 
V tomto případě je možno za splnění určitých podmí- Dokončení na straně �
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Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

–  schválilo úpravu rozpočtu města roku 2006 a schválilo 
návrh rozpočtu města na rok 2007

–  zvolilo za členy finančního výboru p. Martu Sotonovou, 
p. Stanislava Smutného, p. Vasila Julkíčka a p. Alenu 
Henclovou

–  zvolilo za členy kontrolního výboru p .Mgr. Šárku Mazán-
kovou, p. Ing. Lucii Podhorovou BSc, p. Antonína Noska, 
a p. Borise Hnika

–  vyslovilo souhlas s činností občanského sdružení MASIF 
v území obvodu města Hejnice

–  uložilo starostovi jednat s policií ve věci interpelace čle-
na ZM pana Mesznera k rušení nočního klidu v Klášter-
ní ulici

Z jednání městské rady
Rada města na svých zasedáních:

–  projednala nabídku na 
zveřejnění města v edi-
ci turistických průvod-
ců za cenu 8 900 Kč za 
půlstránku a nabídku 
zamítla

– přidělila byt o velikos-
ti 2 + kk v objektu čp. 5 sl. 
Marii Juklíčkové

–  projednala žádost manželů Lenky a Petra Peškeových 
o koupi pozemku p. č. 2687/2 

–  projednala žádosti o přidělení bytů rodiny Lányiových, 
p. Boženy Kimové a p.Michala Macka a konstatovala, že 
město nemá v současné době žádný volný byt 

–  projednala a schválila pronájem nebytových prostor 
v čp. 387 MC Mateřídouška za symbolickou cenu 1 Kč 
za rok

–  projednala a schválila žádosti MC Mateřídouška o povo-
lení instalování antény na přívod signálu internetu 
a umístnění informační tabule v parčíku u lékárny

–  projednala žádost JSDH Hejnice o poskytnutí investič-
ního příspěvku v částce 0,5 mil. Kč na zakoupení zása-
hového vozidla a rozhodla předložit žádost ZM

–  schválila na základě výsledků provedeného výběrového 
řízení na místo mistra služeb MěÚ pana Michala Berku

–  projednala a schválila žádosti MUDr. Slámy, MUDr. Rai-
se, MUDr. Semeráka a MUDr. Krejcarové o prodloužení 
nájemných smluv nebytových prostor na ordinace

–  odmítla návrh na umístnění větrné elektrárny
–  projednala žádost občanů z uličky u Schejbalových 

a rozhodla o přemístění zábran v této lokalitě
–  projednala žádost společnosti Jizerské hory o sponzor-

ský dar a žádost zamítla s tím, že pokud bude tato spo-
lečnost provádět konkrétní akci na katastru Hejnic, je 
ochotna znovu o žádosti jednat

–  projednala stížnost p. Jaroslava Baka na spalování 
odpadů na skládce města a ukládá místostarostovi na 
stížnost odpovědět

–  přidělila byt o velikosti 1+1 p. Miroslavu Stránskému
–  schválila záměr města obnovit vstupní poutače při hlav-

ních komunikacích na hranicích katastru města
–  projednala a schválila záměr pana Šulce vybudovat 

ubytovnu v objektu Minimarketu
–  zamítla žádost Jizersko – ještědského spolku o poskyt-

nutí finančního příspěvku na akci „Čistění přírodní 
rezervace Meandry Smědé“

–  schválila záměr střediska služeb na zakoupení zameta-
cího stroje na úklid chodníků v částce do 60 000 Kč

–  schválila žádost p. Michala Kopeckého o zřízení poulič-
ního osvětlení u čp. 624

Z jednání městského 
zastupitelstva

–  Pokud někdo vypouští odpadní vody do vod povrcho-
vých nebo podzemních (a to se týká všech tj. jak fyzic-
kých osob, tak fyzických osob podnikajících, tak práv-
nických osob) a nemá platné povolení k vypouštění 
odpadních vod, pak jeho platnost tedy ani nemůže 
končit, ale jedná se o nedovolené vypouštění odpad-
ních vod (opět lidově řečeno na černo), za který může 
příslušný vodoprávní úřad nebo Česká inspekce život-
ního prostředí uložit fyzických osobám pokutu do výše 
50 000 Kč a fyzickým osobám podnikajícím nebo práv-
nickým osobám až 10 000 000 Kč.

–  Pokud někdo odebírá vodu z veřejného vodovodu, nebo 
vypouští odpadní vody do veřejné kanalizace (ukon-
čené většinou centrální ČOV), pak se nejedná o odběr 
a o vypouštění, ale toto se řídí uzavřenou smlouvou 
s provozovatelem těchto zařízení – není třeba povolení 
k nakládání s vodami.

–  Pokud někdo odebírá povrchové vody (z řeky, z potoka) 
nebo s nimi jinak nakládá pro vlastní potřebu 
a nepoužívá k tomu technické zařízení (tj. například 
čerpadlo) a ani vodovodní potrubí, pak k těmto účelům 
nemusí mít ve smyslu § 6 citovaného vodního zákona 
žádné povolení ( jedná se o případy kdy se odebere voda 
vědrem apod. – tzv. obecné nakládání s vodami).

–  Dále je třeba zdůraznit rozdíl mezi septikem a žum-
pou. Septik je ČOV s odtokem. Žumpa není ČOV, slouží 
pouze k akumulaci odpadních vod, které se musí 
vyvážet a nesmí mít odtok.

Vzhledem k variabilnosti a složitosti uvedené proble-
matiky doporučuji jednotlivým subjektům (žadatelům) 
před podání žádostí o prodloužení nebo o nové povolení 
k nakládání s vodami se předem informovat (telefonicky, 
nebo osobně) na odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí městského úřadu Frýdlant, u vedoucí oddělení 
životního prostředí Ing.Ivany 
Hudouskové, tel. 482 464 024, 
email : ivana.hudouskova@
mu-frydlant.cz, která má ve 
svém rezortu vodní hospodář-
ství. Další vyčerpávající infor-
mace lze získat na internetové 
adrese: www.zanikpovoleni.cz

–  schválilo prodej pozemků manželům Peškeovým, p. Mar-
cele Hmirové, p. Jiřímu Palmemu , p. Mgr.Pavlu Michlovi 
a p.Bohuslavu Novému

–  vydalo obecně závaznou vyhlášku města o stanove-
ní systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívaní a odstraňování komunálních odpadů. Vydaná 
vyhláška bude umístněna na úřední desce

–  projednalo interpelaci člena ZM pana Pavla Šomjaka 
ohledně průjezdnosti silnice B. Potok – Tanvald v zim-
ním období

–  uložilo radě města sestavit pracovní skupinu z řad odbor-
níků k řešení problematiky bývalého hotelu PERUN

Slovo starosty
Pokračování  článku ze strany �

Jiří Horák, starosta města
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Skromná, hezká a vždy usměvavá 
paní středních let – Alena Trenková. 
Jinak také keramička, cvičitelka jógy 
a přírodní léčitelka. Žije v pěkném 
domku s upravenou zahrádkou pod 
kopcem.

Žijí kolem nás – víme o nich a známe je?
Na chatkách, v místě údajně geo-

manticky silně pozitivním a tudíž 
i vhodným pro výkon alternativní 
medicíny. Říká se mu výstižně Dům 
světla a s důvěrou sem přicházejí 
nemocní i zdaleka – z okolí Karlo-
vých Var nebo Cách, aby se podrobili 

V zimním období 2005 – 2006 ležel 
sníh v Hejnicích 124 

dní, kdyby nesle-
hával nebo netál 
dosahovala by 
výška sněhu 
na konci zimy 
271 cm.
Stabilní zimu 

pak následovalo 
velmi teplé léto, 

v červnu a v červenci 
bylo dohromady 18 tropických dnů, 

Alena Trenková ve výstavní síni

Hejnické počasí v roce 2006

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
srážky

mm
průměr 59 50 64 70 86 119 129 112 77 67 71 74 978

2006 30 59 71 56 90 117 18 360 64 70 97 74 1106

slun.svit
hod.

průměr 54 79 112 143 191 170 186 193 138 117 56 41 1480

2006 74 113 156 211 238 322 120 202 140 66 56 1795 97

teplota
oC

průměr -0,7 0,0 3,3 7,0 12,4 15,0 16,7 16,5 12,8 8,8 3,7 0,5 8,0

2006 -4,0 -2,0 0,7 8,4 13,4 17,0 21,7 15,0 16,8 11,6 6,8 4,4 9,2

kdy teplota přesáhla 30 °C. Dlou-
hodobý teplotní průměr byl v čer-
venci překonán o 5°C a slunce svítilo 
v tomto měsíci neuvěřitelných 322 
hodin.

Podrobné údaje jsou uvedeny 
v níže uvedené tabulce, pro porovnání 
jsou otištěny i třicetileté průměry jed-
notlivých meteorologických prvků.

Nejvíce sněhu leželo letos 
13. března ,sněhová pokrývka dosáhla 
ten den 46 cm.

Nejvíce srážek za 24 hod. spadlo 
6. srpna, naměřeno bylo 94 mm, to 
je 94 litrů na metr čtvereční. Nej-
vyšší teplota vzduchu ve stínu byla 

20. a 27. července, teploměr zazna-
menal 34,4 °C.

Nejnižší byla 23. ledna, teplo-
měr poklesl na -22,1 °C. Ten samý 
den byla teplota v 5cm nad zemí jen 

-24,0°C.
Naposled padal a zůstal ležet sníh 

4. dubna, poprvé pak 2. listopadu.
Poslední přízemní mrazík byl 

8. června, první pak 17. října.
Srážky byly na stanici zazname-

nány v 215 dnech.
Hejnickým údolím prošlo v roce 

2006 neuvěřitelných 53 bouřek.
M. Jech 

Rok 2006 se zapsal do tabu-
lek několika extrémy.

zázračnému působení přírodní léči-
telky, která svým láskyplným vyza-
řováním a vkládáním rukou pomá-
há léčit tam, kde klasická medicína 
vyčerpala své možnosti. Pro arte-
terapii využívá i svou keramickou 
dílnu s pecí. Zde vyrábí i svou origi-
nální uměleckou keramiku, kterou 
bylo možno shlédnout a zakoupit na 
výstavě s vernisáží, která proběh-
la ve dnech 1. – 31. prosince v gale-
rii Mezinárodního centra duchovní 
obnovy. Mimo to paní Trenková vede 
v Hejnicích velmi oblíbené cvičení 
jógy pro ženy, při kterém dochází 
k vyrovnání energie a vnitřní medi-
taci. 

Bezpochyby je to žena velice aktiv-
ní a stále ochotná pomáhat tam, kde 
její možnosti stačí.

 I u ní se nakonec potvrdilo poře-
kadlo, že jablko nepadá daleko od 
stromu a to v případě její dcery, paní 
Moniky Machanové, která se oběta-
vě a velkým nasazením věnuje práci 
v mateřském centru Mateřídouška. 
Obě patří k těm lidem, kteří si bez 
práce pro druhé nedokáží svůj život 
vůbec představit.

Kristina Sokolová 
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Síla přírody
Minulé číslo HZ přineslo článek 

o šikovném a pracovitém člověku, 
panu Podlesném z domku za koste-

lem. Je to víc než rok, předloni na 
podzim, kdy jsme od něj dostali štíhlý 
stromek s naroubovaným jedlým 
kaštanem. Ač je to druh teplomilný, 
u Podlesných se mu dobře daří. 
Několik letitých stromů zde dává pra-
videlně pěknou úrodu. Jelikož naše 
zahrádka není velká, dlouho jsme 
přemýšleli kam stromek zasadit, aby 
později jeho koruna nestínila.

S výsadbou jsme otáleli tak 
dlouho, až přišla předčasná zima. 
Začalo mrznout, napadl sníh a pod 
ním zůstal stromek tak, jak jsme ho 
přinesli. S trochou kořenového balu 

a zabalený v papírovém pytli. Když 
přes zimu mráz občas povolil, nalili 
jsme ke kořenům konev dešťové vody 

a to bylo všechno. 
Loňská zima nebrala 
konce, měli jsme dost 
času vhodné místo 
k výsadbě vybrat. A tak 
konečně v půli dubna 
byl stromek vysazen 
a upevněn ke smrko-
vému kůlu. Pupeny 
měl narašené a zdálo 
se,že i přes prodělané 
útrapy přijde k životu. 
Jenže čas běžel, přišel 
květen a vydatná 
zálivka ve formě dešťů 
i konví s vodou a listy 
stále nikde.
V červnu už bylo 

jisté,že že stromek zasychá. Míza 
k větvičkám nedorazila a ty pocho-
pitelně chřadly a pupeny odpadá-
valy. Škoda pěkného stromku, říkali 
jsme si. Červenec byl vloni mimo-
řádně teplý a výjimečně suchý. Za 
celý měsíc nezapršelo a teploty stále 
kolem třiceti. To už jsme ale kaštánek 
vypustili z hlavy,takže nedostal ani 
kapku vody. Nastal srpen, pravý opak 
července. Chladno, deště, záplavy. 
Koncem měsíce si říkám, že bych mohl 
suchý stromek konečně vytáhnout, 
aby nepřekážel při sekání trávy. Vzal 
jsem rýč a když jsem ho chtěl zarazit 

do země, čekalo mě velké překvapení. 
Najednou vidím, že z kmínku kousek 
nad zemí vyrašila nová větvička 
s několika lístky. Nechtěl jsem věřit 
svým očím. I přes veškeré strádání 
zůstalo v kořenech trochu života a ten 
se dral vzhůru, hlásíc se svěží zelení. 
Tím, že větvička vyrazila nad místem 
roubování se snad podaří vhodným 
řezem vytvořit novou korunku a celý 
stromek tak zachránit. Toto je důkaz, 
jaká vitalita je ukrytá v rostlinách 
a potažmo v celé přírodě. Navzdory 
tomu, že ji často zanedbáváme, 
ubližujeme a škodíme, znovu a znovu 
se probouzí k životu.

Jen pohlédněme na naše Jizerské 
hory. Před dvaceti lety byly tak zni-
čené, že někteří odborníci tvrdili,že 
naše generace se nedočká obnovy 
jejich lesů. Desítky kilometrů se roz-
prostíraly jen paseky plné pařezů,skal 
a vlající trávy. A hle, dnes jsou 
Jizerky opět krásné. Zarůstají hus-
tými, zdravými porosty a navíc jsou 
znovu přitažlivé pro tisíce turistů. 
Tady však kromě síly přírody muselo 
přijít obrovské nasazení lidských 
sil a schopností, značné náklady 
finanční a důležitým faktorem bylo 
snížení ekologické zátěže. To už jsem 
ale odbočil, to je námět na jiný článek 
Já jsem se chtěl s vámi podělit teď, 
když přichází jaro, o radost z oživlého 
stromku na naší zahrádce.

B.H

Naše krásné JIZERKY

Znovu „zelené“ Jizerské hory
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Zákon o sociálních službách pomáhá

INFORMACE POLICIE – HEJNICKÉ STÍNY

 Počátkem měsíce prosince 
2006 bylo oznámeno vloupání 

do rekreační chalupy v Hejnicích 
– Ferdinandově. Pachatel po vylomení 
okenice a rozbití okna vnikl do cha-
lupy a odcizil věci v celkové hodnotě 
35 000 Kč. Po provedeném šetření 
se podařilo zjistit pachatele a zajistit 
většinu věcí, které nestačil prodat 
nebo poničit. Následně bylo pach-
ateli sděleno obvinění pro trestný čin 
krádeže vloupáním a porušování do-
movní svobody.

 Počátkem měsíce prosince 
došlo k dopravní nehodě, kdy 

řidič nezvládl řízení a naboural 
do plotu. Následně z místa nehody 
ujížděl. Hlídce se podařilo vozidlo 
zastavit v Raspenavě. Při následné 
kontrole bylo zjištěno, že řidič jeví 
známky opilosti. Řidič byl zajištěn 
a předveden na OOP. Byla odebrána 
krev a následným rozborem bylo 
zjištěno, že v krvi měl 3,08 g/kg alko-
holu. Řidiči byl zadržen na místě 
řidičský průkaz. V současné době 
mu bylo sděleno obvinění pro trestný 
čin Ohrožení pod vlivem návykové 
látky.

 Koncem měsíce prosince 2006 
v noční době odcizil v Hej-

nicích neznámý pachatel vozidlo 
zn. Mitsubishi, čímž majiteli vozidla 
způsobil škodu ve výši 1 200 000 Kč. 
Vozidlo do současné doby nebylo nal-
ezeno a je po něm vyhlášeno pátrání.

 Samotný průběh vánočních 
svátků byl bez vážnější událos-

ti. Řešily se pouze drobné neshody 
v rodinách a různá oznámení, která 
se dala vyřídit ihned. Samotný pos-
lední den v roce proběhl klidně, neb-
yla zaznamenána žádná výtržnost, 
nebo vážnější problém v souvislosti 
s oslavami příchodu nového roku.

 V roce 2006 bylo oznámeno na 
OOP Hejnice celkem 232 trest-

ných činů a 259 přestupků. Z tohoto 
období je zde mimo jiné evidován 
pokus o vraždu.

 Nový rok začal oznámením 
vloupání do vstupní haly ČD 

v Hejnicích, kdy pachatel rozlomil 
zámek dveří, z haly odcizil přístroj 
na automatický výdej žvýkaček 
a pokusil se vloupat do kanceláře.

  Od počátku roku 2007 bylo 
při dopravních kontrolách 

zjištěno celkem sedm řidičů, kte-
ří řídili pod vlivem alkoholu. V pěti 

případech byla věc řešena jako pře-
stupek a postoupena k vyřízení na 
referát dopravy a dvěma řidičům 
bylo sděleno obvinění pro trestný čin 
ohrožení pod vlivem návykové lát-
ky. Ve čtyřech případech řidič nebyl 
vlastníkem řidičského oprávnění. 
Těmto řidičům bylo sděleno obvině-
ní pro trestný čin Řízení vozidla bez 
řidičského oprávnění.

 V měsíci listopadu 2006 také 
začaly vnitřní úpravy oddělení. 

Byla nově vybudovaná kancelář pro 
příjem oznámení – tzv. recepce. Byla 
upravena vstupní místnost na oddě-
lení a došlo k částečnému vybavení 
oddělení novým nábytkem tak, aby 
vy, občané, jste se zde cítili co možná 
nejlépe. 

 Zároveň mi dovolte, abych vám 
všem poděkoval za spolupráci 

v roce 2006. Podařilo se ve spolu-
práci s vámi vyřešit několik případů, 
získat informace a podněty pro naši 
další práci. Doufám a přeji si, aby 
tato spolupráce pokračovala nadále 
i v tomto roce.

kpt. Karel Kopecký

Co konkrétního nový zákon obča-
nům nabízí? Každý, jehož zdravotní 
stav je vlivem staří, dlouhodobé nemo-
ci, či postižení zhoršený, má právo 
podat si na obci s rozšířenou působ-
ností žádost o příspěvek na péči.

Jaký je postup úřadu po podání 
žádosti? Po přijetí žádosti přísluš-
ným odborem pověřené obce, provede 
sociální pracovník u žadatele soci-
ální šetření. Poté, je žádost předána 
lékařské posudkové službě Úřadu 
Práce v Liberci, kde posudkový lékař 
rozhodne o stupni závislosti žadatele 
na jiné osobě či subjektu.

Co žadatel přiznáním nároku 
na příspěvek získá? Zákon o sociál-
ních službách hovoří celkem o čty-
řech stupních závislosti, přičemž 

ke každému stupni závislosti náleží 
peněžitá dávka vyplácená měsíčně.

Na co je dávka poskytnuta? 
Osoba, které je dávka přiznána, je 
oprávněna získaný příspěvek použít 
na služby či jiné výdaje spojené se 
zdravotním stavem (například doplat-
ky na léky či nákup zdravotnických 
pomůcek). Příspěvek může být také 
využit na zapojení se do kulturně-
společenských aktivit, které jsou 
osobě nedostupné.

Pokud se domníváte, že máte na 
příspěvek na péči nárok, využijte 
svého práva. Bližší informace Vám 
poskytneme na odboru sociálních 
věcí MěÚ ve Frýdlantu, 

tel. 482 464 079, 482 464 073;
e-mail: osv@mu-frýdlant.cz.

Mnoho bylo napsáno, ještě více jsme o zákonu o sociálních službách slyšeli v médi-
ích. Od nového roku vstoupil v platnost zákon, který znamená velké změny v oblasti 
státní sociální podpory pro zdravotně hendikepované a staré občany. Hlavním cílem 
nového zákona, je snaha zlepšit péči o zdravotně postižené a staré občany a pomoci 
jim zapojit se v nejširší možné míře do běžného života a nebo přispět k prožití důstoj-
ného stáří všem, kterým zdravotní stav neumožňuje vše, na co byli dříve zvyklí. 

Sudoku. Nahoře snadnější, dole obtížnější.

7 6 1 2 8 3 5 9 4
3 8 9 4 5 7 1 6 2
2 4 5 6 9 1 8 7 3
8 7 4 3 1 9 6 2 5
9 5 6 8 2 4 7 3 1
1 2 3 7 6 5 4 8 9
4 9 7 5 3 6 2 1 8
5 1 2 9 7 8 3 4 6
6 3 8 1 4 2 9 5 7

8 6 7 9 3 1 5 4 2
2 3 9 5 4 8 6 7 1
1 4 5 2 6 7 8 3 9
9 8 6 3 5 2 7 1 4
4 5 1 6 7 9 2 8 3
3 7 2 1 8 4 9 5 6
5 2 8 4 9 3 1 6 7
6 9 4 7 1 5 3 2 8
7 1 3 8 2 6 4 9 5
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Narodily se děti:
Ondřej Hájek

Jannik Gerhard Höhn 

Barbora Kasáková

Lenka Čapková

David Resl

Aleš Bajger

Dušan Bartoníček

Natálie Šámalová

Přistěhovali se občané:
rodina Dankaničova

Hana Nová

Petra Křiklavová

rodina Vejlupkova

Karel Košan

Zita Vrzalová

Vladimír Stiegler

Blanka Najmanová

Markéta Dostálová 

Odstěhovali se občané:
rodina Kriegelova

rodina Čechova

Růžena Čivná

Jiří Dvořák

Josef Fígr

Václav Hájek

Ladislav Sýkora

Jiří Mrňávek

Ondřej Vancl

Lucie Banyáková

Rozloučili jsme se 

se zesnulými občany:
Žofie Vojcová

Miloš Janda

Viliam Samotný  

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

O činnosti Klubu důchodců
Dá se říci, že jsme úspěšně zakon-
čili starý rok 2006. Společně jsme 
se ještě sešli v Klášterní vinárně 
v Hejnicích na večeři a naše posled-
ní setkání mělo datum 14. prosin-
ce 2006. Pak budeme očekávat, co 
nám přinese rok příští.

Ale vánoční čas se přehoupl do 
roku dalšího a my máme nové před-
stavy o své činnosti, tentokrát v porov-
nání se starými pranostikami dřívěj-
ších let.

Scházíme se stále pravidelně 2× 
v týdnu (úterý a čtvrtek) od 14,00 hod. 
a domníváme se, že už by nám to 
společné popovídání si skoro chybě-
lo, vždyť se zajímáme o spoustu věcí. 
Informace čerpáme ze svého okolí, ale 
i z měsíčníku Liberecký kraj, Doba 
seniorů, Senior revue, ba i časopisu 
Krkonoše apod. Také reklama na nás 
útočí ze všech stran a snad jen rozváž-
nost našeho věku nás drží „při zemi“. 
Při našich besedách na mnohá téma-
ta se seznamujeme s různými lidský-
mi činnostmi a zaměřením. Rádi také 
jedeme na výlet, pokud nám to zdra-
víčko dovolí.

Naší první besedou v roce 2007 
bylo vyprávění paní Evy Machkové, 
kulturní referentky z Lázní Libverda 
o tamější obci a příslušných „Lázní“. 
Zajímavá pasáž byla o tom, jak se na 
tyto léčivé prameny přišlo, odkud tato 

„živá voda“ pramení, jak jí bylo využí-
váno v minulých stoletích a jak jí je 
v lázeňství využíváno v dnešní době.

Do našeho Klubu důchodců byla 
pozvána i paní Kristina Sokolová, aby 
nám vyprávěla o své činnosti kronikář-
ky města Hejnic. Zajímavé bylo, jakým 

způsobem se získávají informace 
a podklady o životě občanů i organi-
zací, jak se soustřeďují, zpracovávají 
a hodnotí pro samotný zápis do zmi-
ňované kroniky a co přijde k založení 
jako přiložený materiál.

Ve čtvrtek 18.ledna 2007 se nad 

územím naší republiky přehnal běs-
nící orkán Kyrill a způsobil mnoho 
škod, o kterých jsme si v následu-
jících setkáních vyprávěli. Koncem 
měsíce ledna nám přišly zazpívat 
dětičky, z I. Mateřské školy s paní 
učitelkou Věrou Leckou, které dopo-
sud neskolila nemoc (chřipka).

Hned 1.února jsme si připome-
nuli masopustní veselí, lidové zvyky 
a obyčeje – a zase porovnávali pra-
nostiku na tento měsíc. „To je ale 
divná zima, bez sněhu“ bylo někým 
podotknuto.

Ale už 15. února mezi nás zaví-
tal pan Miroslav Jech, který má na 
zahradě meteorologickou stanici 
a seznámil nás se svým sledováním 
počasí. Vysvětlil nám různé jevy 
a příčiny oteplování na naší planetě. 
Jsou to skutečně zajímavé poznatky 
a měly by být brány vážně.

Máme samozřejmě program i na 
další období, ale protože má tato zima 
skutečně atypický průběh, chřipko-
vá epidemie postihuje staré, mladé 
i děti, musíme si na další akce troš-
ku počkat. O připravovaných akcích 
se můžete dočíst v naší vývěsní tabu-
li vedle lékárny.

Tak tedy na shledanou v příštím 
zpravodaji.

Za Klub důchodců Hejnice
Alena Karrasová

Pohoda v klubu
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kého kraje. Skončily, pracovně – soci-
ální, psychologický a počítačový kurz.
V současné době probíhá pokračující 
počítačový kurz pro maminky na 
mateřské dovolené a nezaměstnané 
ženy. Úspěšně byl dokončen pro-
jekt „S úsměvem za dílem“, podpo-
řen nadací Euronisa a Libereckým 
krajem.Koncem roku 2006 nadace 
VIA z programu Procter&Gambel pro 
mateřská centra, finančně podpořila 
v maximálně možné částce, projekt 

„Společnou cestou“. Již po druhé se 
výběrové komisi líbila myšlenka spo-
lupráce mateřského centra Mateří-
doušky a Dětského domova Frýdlant. 
Každým dnem netrpělivě čekáme, zda 
bude podpořen projekt „Aktivizační 
zařízení pro rodiny v Hejnicích“ na 
Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Nejčerstvějším napsaným projektem 
je „Obnova alejí u fotbalového hřiště 
v Hejnicích“. Žádost byla podána do 
Grantového fondu Libereckého kraje 
– resort rozvoje venkova, zemědělství 
a životního prostředí. 

Nezbývá, než popřát Mateřídoušce 
do dalšího roku její existence, co nej-
více nadšených dětí a rodičů, co nej-
více úspěchů v získávání finanční 
i jiné podpory od různých institucí, 
co nejvíce energie a dobrých nápadů.

Děkujeme Vám všem, kteří nám 
pomáháte.

Za mateřské centrum Mateří-
douška Pavlína Bartošová – statu-
tární zástupce.

www.mcmateridouska.wz.cz       
info@mcmateridouska.wz.cz 

Informace z mateřského centra
MILÍ PŘÁTELÉ MATEŘSKÉHO 
CENTRA MATEŘÍDOUŠKA

S potěšením můžeme oznámit, že 
od ledna 2007 poskytl Městský úřad 
Hejnice, mateřskému centru Mateří-
douška, jiné nebytové prostory, vhod-
nější pro jeho činnost. Slavnostní ote-
vření chystáme ke čtvrtému výročí 
založení, tedy v dubnu tohoto roku. 

Od poloviny prosince 2006, v době 
adventu, jsme začali shánět lidičky, 
kteří by nám pomohli upravit nové 
prostory, které budou sloužit rodi-
nám s malými dětmi. Tento úkol se 
nám zdál zpočátku nemožný.Nyní 
mohu konstatovat, že byla úspěšně 
dokončena rekonstrukce, ve velmi 
krátké době.Denně se střídali, spíše 
současně pracovali, zedníci, malíři, 
instalatéři, topenáři, s maminkami 
a tatínky, kteří zde pomáhali s natí-
ráním, odvážením, přivážením mate-

riálu, úklidem a podobně. Zkrátka, 
všichni dělali vše proto, abychom se 
mohli, co nejdříve stěhovat.Během 
ledna proběhlo položení podlaho-
vých krytin a vybavení centra nábyt-
kem. Nadále pokračuje „zabydlo-
vání“ a dovybavení centra.Věřte, byl 
to náročný závěr roku, ale současně 
nejlepší dárek pro nás všechny.

Děkujeme všem, kteří nám pomá-
hali s rekonstrukcí, vybavením a pří-
pravou nových prostor, a to jakým-
koli způsobem. Děkujeme především 
za významnou podporu Městskému 
úřadu Hejnice.Dále panu Koňaří-
kovi, p.Vaculovi, p.Konopíkovi, fě. 
Beran a syn, fě. Adapto s.r.o., fě. 
Elektro Václav Bartoš Raspenava, 
fě. Alfa Farský s.r.o. a dalším spří-
zněným duším.Největší dík, patří 
všem maminkám a tatínkům, kteří 
v závěrečné fázi trávili každou volnou 
chvilku v nových prostorách a dokon-
čovali vše, co bylo potřeba. Bez jejich 
obětavé pomoci, by prostory nebyly 
dokončeny, v tak krátké době, nebo 
možná vůbec. Nové prostory mateř-
ského centra Mateřídouška, najdete 
naproti firmě Knorr – Bremse, Petra 
Bezruče 387 Hejnice.

Po celou dobu rekonstrukce, 
probíhaly pravidelné i mimořádné 
aktivity.K 31.lednu 2007 byla ukon-
čena 3.etapa projektu „Druhý schod“ 
Tento projekt je spolufinancován ze 
strukturálních fondů Evropské unie 
v rámci Společného regionálního 
operačního programu, ze státního 
rozpočtu ČR a z rozpočtu Liberec-

Nové prostrory mateřského centra

Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Mezinárodní centrum duchovní 

obnovy i v tomto, jak věříme milos-
tivém roce, dostává příležitost na 
stánkách Zpravodaje informovat 
spoluobčany o programech a práci 
Centra. Mezinárodní centrum 
duchovní obnovy zprostředkovává 
pořádání seminářů, konferencí, 
přednášek, kurzů, školení, duchovní 
cvičení, výjezdních a diskusních 
setkání, exkurzí, koncertů, rodin-
ných, společenských a poutních 
slavností, relaxačních a terapeu-
tických pobytů. V Centru se pořá-
dají tři typy programů – vlastní 
programy, programy se spoluúčastí 
a hostující programy. Centrum je 
nakloněno i místním spolkovým 
aktivitám. 26. prosince 2006 již po 

třetí ve velkém refektáři byl uspořá-
dán šachový turnaj, svá pravidelná 
setkání v Centru má církev husit-
ská a charita frýdlantského regionu. 
Vystavovatelé v galerii byli hejničtí 
občané Jiří Bartoš – fotografie, Pavel 
Koňařík – obrazy, Jaroslav Chmelík 
– fotografie Patagonie a Alena Tren-
ková – keramika.

Měsíc leden měl dozvuky vánoč-
ních a novoročních svátků, ale 
i v tomto čase členové CDU Görlitz 
přijeli k nám na pracovní seminář. 
Matematický ústav AVČR Praha 
od 28. ledna uspořádal v Centru 
týdenní seminář s mezinárodní 
účastí pod vedením Phdr. Balcara. 
Účastníci semináře byli studenti 
z Evropy, Afriky a i dva z Japon-

ska. Mezinárodní účast měl i další 
týdenní seminář univerzity Humpo-
ldt-Uni z Berlína, který probíhal od 
8. února.

Masopustní dny začínaly ve čtvr-
tek před masopustní nedělí. Čtvr-
tek byl, ale ještě dnem pracovním 
a masopustní zábava se odehrá-
vala o masopustní neděli. Po boha-
tém obědě se těžiště dění přeneslo 
do hospody, k muzice. Masopustní 
veselí vrcholilo v úterý, o půlnoci 
vyzval rychtář všechny k ukončení 
veselí a začal dlouhý předveliko-
noční půst.

Postní doba začíná letos 21. února 
Popeleční středou v Hejnicích jako 
obvykle v 16,00 hodin. V postní době 
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SERIÁLY – CO JIM DÁVÁME A CO NÁM BEROU
Přátelé, je nepochybné, že na 

rozdíl od Miloše Zemana, který 
přilepen na jilm na Českomorav-
ské vysočině vymýšlí bonmoty na 
svého bývalého přítele Paroubka, 
se my důchodci, kterým shůry 
nedali, musíme zabavit na svých 
výměncích úplně jinak.

Já, například, mám od útlého 
mládí silně vyvinutý odpor k chování 
hospodářských i cizokrajných zvířat. 
Tuto zásadu jsem porušil jen jednou, 
když mě dcera usmlouvala na zakou-
pení želvy v liberecké zoo. Zazimovali 
jsme ji tak důkladně, že se už nepro-
brala, a po dokonalém zetlení jsme 
ji i s hlínou eskortovali na kompost. 
Moje žena pak už chovala jen slepice, 
které jsem postupně popravil a snědl, 
čímž jejich řady významně prořídly až 
k matematické nule. Pěstování plodin 
mě taky nebaví, ale vyloženě mám 
v oblibě sklízení, trhání a česání 
toho, co se nám na zahrádce urodí. 
I přesto jsem podle své ženy neupo-
třebitelný, což jsem si bez velkého 
pitvání přeložil jako lenivý, gauč oku-
pující televizní čumil. Nezlobím se na 
ni, protože venkoncem nechápe, jak 
složité je pro zdravotně narušeného, 
věkem sešlého a trochu dementního 
důchodce strávit hodnotně volný čas, 
když si s prací netyká a ženy o něho 
nestojí. Přitom si stačí projít televizní 
program a už se nervujete, jestli na 
záchodě něco nepromeškáte. Ještě 
že si nemusím čistit zuby, dát je do 
skleničky zabere míň času, který 
pak vhodně využiju v křesle. Hlavní 
je dobře si vybrat.

Sami víte, že nabídka je pestrá. 
Polovinu filmů tvoří akční transfuzní 
stanice, ale pocuchané nervy si pak 

spravíte sledováním telenovel, které 
jsou určeny i našim slepým spoluob-
čanům. 

Jejich hrdinové nám totiž všechny 
své pocity vždycky barvitě popíší, 
takže se můžeme soustředit i na kon-
zumaci pokrmů, aniž byste ztratili 
dějovou nit. Já osobně mám seriály 
nejraději.

Popularitu tomuto žánru odstar-
toval v černobílých dobách ang-
lický mnohadílný seriál Sága rodu 
Forsytů. Starší generace pamatuje 
vylidněné ulice v době vysílání, kdy 
si nikdo nechtěl nechat ujít projevy 
domácího násilí v buržoazní společ-
nosti, kdy sexuálně vyprahlý espota 
James chtěl po své ženě Ireně to, co 
by mu jistě dala, kdyby byl více odu-
ševnělý, než bohatý. V současné době 
televize uvádí seriál v nové verzi, ale 
nic nenahradí sílu a okouzlení z prv-
ního příběhu na pokračování. Další 
seriály byly už české, z pera Jaro-
slava Dietla, který nám předvedl 
příběhy jak podobné těm našim, tak 
i z oblasti scifi o upracovaných sou-
druzích z okresu.

Jeho nejlepším dílem byla beze-
sporu Nemocnice na kraji města. 
Někteří hlavní hrdinové se stali 
národními oblíbenci, jako doktor 
Strossmayer, jiní předváděli, co Vás 
všechno čeká, když si začnete poměr 
na pracovišti. Doslova magnetem bylo 
samotné nemocniční prostředí, pro-
tože do té doby znali všichni nemoc-
nice jen jako pacienti, které ani nen-
apadlo, že lékaři také milují, nenávidí 
a chodí na záchod. Bohužel pokračo-
vání – Nemocnice po dvaceti letech 
– bylo už jen slabým odvarem původní 
série a nevzbudilo v nás výraznější 

emoce. Jaroslav Dietl zemřel, jak to 
tak lidé už dělají, a noví autoři tohoto 
formátu se neobjevili. Tak byl ze 
zahraničí nakoupen seriál Esmeralda. 
K fenomenálnímu úspěchu rozhodně 
přispěla krása hlavní představitelky, 
mexické herečky Leticie Calderonové. 
Já sám jsem si v duchu představoval, 
jak zabiju jejího legitimního manžela 
José Armanda a pak jí předvedu 

všechny divy světa a Hejnic. Dokonce 
jsem si začal shánět mexické pesety, 
že se rozjedu do Mexika, abych ji 
spatřil a jeho vyprovodil na poslední 
cestu, ale ve spořitelně mi odmítli 
vyměnit důchod za tak exotickou 
měnu. Založil jsem si alespoň album 
novinových výstřižků s jejími foto-
grafiemi a závěrečný díl s její svatbou 
jsem si nahrál na kazetu. Pouštím si 
ji denně, pokaždé, když mám splín, 
a vždycky si u ní upřímně popláču 
a lituju Esmeraldu, že si musela 
vzít takovýho blba, kterej určitě ani 
neumí hrát volejbal a nekonečně 
zpívat na slavnostech.

se věřící připravují na nejvýznač-
nější křesťanské svátky na Veliko-

noce. Liturgie postní doby vybízí 
k větší soustředěnosti, sebeovládání 
a k vnitřní duchovní obnově. Pře-
hled všech obřadů uvádí farní věst-
ník Mater Formosa. Včetně Květnové 
pašijové neděle 1. 4., která začne prů-
vodem před kostelem a žehnáním 
ratolestí a následným svatým týdnem. 
Připomeneme ještě, že na Zelený 
čtvrtek 5. 4. po obřadu je v Centru 
velká hostina Pesach, v loňském roce 
byla účast 200 osob a pro každého se 
našlo místo u stolu.

Rezervace na konec února a na 
měsíce březen a duben mají účast-
níci Psychosomatického sympozia 
pod vedením Dr. Chvály a Dr. Tryl-
kové, Kmotr – Bremze pracovní ško-
lení, Farnost sv. Vojtěcha rodinné 
exercicie arcibiskupství pražské, 
katolická farnost z Görlitzu, Bis-

Pokračování  článku ze strany �

Mezinárodní centrum 
duchovní obnovy

kupská konference a další. V březnu 
bude v galerii vystavovat paní Elke 
Manke z Oynbinu a výstava má 
název Fotoimpresionisti Oybinu. 
Vernisáž začíná v sobotu 3. 3. 2007 
v 16,30 hodin.

Mezinárodní pouť smíření bude 
v sobotu 5. 5. 2007. Na tuto pouť 
jsme pozvali ministra zahranič-
ních věcí Karla Schwarzenberga, 
předsedu senátu MUDr. Sobotku, 
hejtmana libereckého kraje Petra 
Skokana, primátora města Liberec 
ing. Kittlera a ministra bez portfeje 
JUDr. Svobodu. Poutní mše začíná 
v 10,00 hodin. Pro návštěvníky 
poutě, poutníky i místní je připraven 
v refektářích Centra poutní guláš 
a jiné občerstvení. 

Hnízdilová J.
Provozní MCDO
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První z nich byl pražský profesor 
Václav Karas. Hru popsal v odborném 
časopise „Výchova tělesná“ a nazval ji 

„Vrhaná s přenášením.“ Hřiště bylo 
rozděleno křížem na čtyři čtvrtiny 

a hráči, kterých bylo devět, nesměli 
svou čtvrtinu opouštět. Hrálo se na 
zmenšené branky na kopanou.

Druhým, kdo výrazně zasáhl do 
vývoje naší hry byl náčelník České 
obce sokolské a inspektor tělocviku 
Václav Klenka. Místo fotbalových bra-
nek zavedl terče, tzn. kruhy o prů-
měru 1 m upevněné na tyči ve výšce 
1,5 m. Na ně se upevňovaly kruhové 
papíry, jenž se po protržení (gólu) 
vyměňovaly. Míčem se mohlo driblo-
vat jako při košíkové. Hráčů bylo šest. 
Hru přejmenoval na „Cílovou.“

Třetí zásadní úpravu pravidel pro-
vedl další profesor tělocviku Antonín 
Kryštof. Nazval ji „Házená.“ Ta se 
začala podobat dnešní národní háze-
né. Hřiště již bylo rozděleno na tře-
tiny s omezeným pohybem bránících 
a útočících hráčů. Branky byly svý-
mi rozměry téměř stejné jako dnes. 
Rozdíl byl hlavně v brankovišti, kte-
ré bylo obdelníkové 3 × 6 m. A. Kryš-
tof také vytvořil první organizační 
základy v podobě Svazové komise. 
V roce 1909 se rovněž zasloužil o tis-
kové vydání prvních pravidel.

Házená se velmi šířila v Čechách 
a na Moravě. Díky vysokoškolským 
profesorům a studentům se začala 
hrát i v Rusku a především v Jugoslá-
vii, kde se rychle rozšířila. Po 1. svě-
tové válce nastal další rozvoj házené 
zásluhou nástupce A. Kryštofa Jaro-

slava Trantiny. Ten v roce 1920 usta-
novil Československý svaz házené 
a ženských sportů. Házená se hrá-
la i ve verzích pro devět hráčů a ve 
smíšených devítkách. V roce 1921 

ČSSH společně se 
sportovními orga-
nizacemi dalších 
šesti zemí utvo-
řily Mezinárodní 
federaci a přijaly 
československá 
pravidla. Házená 
se dále rozšířila 
do Francie, ale 
také do Polska, 
Rumunska, Bel-
gie a Švédska. 
První mistrovství 
světa se kona-
lo překvapivě až 
v roce 1930, a to 
v ženské kategorii. 
Ve finále porazilo 
Československo 

Jugoslávii 8:5. Na druhém mistrov-
ství světa v roce 1934 jsme naopak ve 
finále podlehli stejnému soupeři 4:6.

V roce 1936 bylo podle jugoslávské-
ho vzoru přijato nové pravidlo o půl-
kruhovém brankovišti o poloměru 6. 
To trvá až dodnes. Velký rozmach při-
šel kupodivu v období 2. světové vál-
ky, kdy se v klubech sdružovali lidé 
dík vlasteneckému cítění. V roce 1944 
bylo registrováno přes 22 tisíc hrá-
čů. V Protektorátu, ani po válce však 
nebylo přáno mezinárodnímu styku. 
Na kongresu Mezinárodního svazu 
házené v roce 1947 chyběl náš dele-
gát, což bylo velkou chybou. Stanovily 
se tam podmínky pro rozvoj pravidel 
dle handbalu bez přihlédnutí k původ-
nímu trendu. V Československu se 
začali objevovat propagátoři handbalu 
a v roce 1948 byly oba sporty spoje-
ny pod jedním ústředím. K rozdělení 
došlo v roce 1952, čímž byla zpečetěna 
izolace našeho sportu. Název byl změ-
něn na „Českou házenou.“ Od roku 
1945 do roku 1952 se změny pravidel 
výrazně přiblížily těm dnešním. Hra 
se v tomto období velmi zkvalitnila i za 
přispění nových metodických materiá-
lů a prácí s mládeží. V roce 1954 hrálo 
házenou přes 26 tisíc hráčů.

V šedesátých letech po meziná-
rodních úspěších házené se dostává 
česká házená do pozadí. Zapomnělo 
se, že mezinárodní úspěchy házené 

tu byly z české házené, neboť mnoho 
nejlepších hráčů vyrostlo právě z ní. 
Byla vytlačena ze školních osnov. 
Mnoho oddílů přešlo z české házené 
na házenou s touhou po zahranič-
ních zájezdech.

V roce 1971 byla česká házená 
přejmenována na dnešní „Národní 
házenou.“ V roce 1973 přechází Svaz 
národní házené pod ČSTV a díky 
neúnavné práci činovníků uznána za 
masový sport. V roce 1974 se vrací 
do povinných školních osnov. Od této 
doby až do devadesátých let minulé-
ho století se u nás národní házené 
daří velmi dobře.

Bohužel, v počátečních letech po 
revoluci začíná úbytek oddílů i hrá-
čů. Svobodná doba přináší i své 
komerční oběti. Mizí lidé ve vedení 
klubů a chybí i peníze. Toto období 
naštěstí netrvá tak dlouho a na kon-
ci devadesátých let se karta začíná 
opět obracet. Hráčů a družstev při-
bývá. Po roce 2000 se začínají obje-
vovat i nové sportovní areály národní 
házené s moderním povrchem. Hra 
se pomalu, ale jistě dostává do tele-
vize a je více vidět i v médiích. I díky 
novému aktivnímu vedení SNH je 
o její budoucnost dobře postaráno.

A.N.

Stručně z historie národní házené
Národní házená vznikla v roce 1905. Její název a pravidla se několikrát 
měnila a prošla krásným a úspěšným vývojem. Za jejím vznikem stáli 
tři učitelé tělocviku.

Každý z nás vyhodí za rok asi 
150 – 200 kg odpadů a každoročně se 
toto číslo zvedá o 2 %. Je tedy jasné, 
že pak nastávají situace, kdy člověk 
neví kam toto množství umístit. Naše 
společnost se stala společností kon-
zumní, což samozřejmě vede i k větší 
produkci odpadových látek. Tyto se 
pak snaží umístit do sběrných nádob 
(popelnice, kontejnery, koše, pytle), 
což se ne vždy daří, neboť si lidé myslí, 
že ta jejich popelnice „spapá“ všechno. 

Kam s ním?

Už Jan Neruda si položil tuto otáz-

ku v souvislosti s problémem kam 

s vyřazeným slamníkem, de facto od-

padem. Pan Neruda je již minulostí, ale 

jeho otázka je stále aktuální. A proto 

dovolte, abychom si o tématu odpadů 

a odpadků ve městě trošku pověděli.
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Kam s ním?

Náplň průměrné popelnice totiž tvoří 
z 13 % plasty, 22 % papír, 18 % biood-
pad, 9 % sklo, 3 % nebezpečný odpad 
a 35 % tvoří zbytek. Pokud však 
odpady už doma třídíte a dáváte je 
do barevných kontejnerů, umožníte 
tak recyklaci více než třetiny tohoto 
množství. Za rok tak můžete vytřídit 
až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg 
skla. Separace nám tedy i nabízí 
možnost ušetřit místo v popelnici na 
ostatní komunální odpad.

Jenže občan namítne, co je komu 
do toho, co on dává do své popelnice. 
A tady je jeden z rozporů. Popelnice 
nejsou majetkem občanů. Má je 
vlastně v pronájmu město od svo-
zové firmy a jen je poskytuje lidem, 
aby měli kam odložit odpad. Pro-
tože ve chvíli, kdy odpadky odložíte 
do sběrné nádoby, stává se odpad 
majetkem města, které se o něj musí 
postarat v souladu se zákonem. Proto 
by se neměly vyskytovat ony majet-
nické vztahy jednotlivými občany na 

„své“ popelnice. Na menších městech 
a obcích je obvyklé, že jsou určeni 
4 sousedi, kteří do jedné popel-
nice odkládají svůj odpad. A žádný 
z nich si ji nezamkne za plot, aby 
neumožnil ostatním na co mají 
nárok. Tak mají vyřešenou efek-
tivitu sběrných nádob a neměla 
by nastávat situace, že jednou má 
jeden člověk sám popelnici pro 
sebe a vedle sousedů je na popel-
nici pět. S tímto způsobem naklá-
dání s odpady je totiž možné, aby 
kdokoliv z města odložil odpad do 
kterékoliv sběrné nádoby, ne jen 
do té, kterou má u svého bydliště. 
S tím jsme se dostali i k počtu 
obyvatel na jednu popelnici. Jsou 
to v současné chvíli asi čtyři lidé. 
Mluvím o normální plechové kulaté 
popelnici o objemu 110 litrů. U vel-
kého kontejneru se to pohybuje mezi 
třicetipěti až čtyřiceti lidmi. To vše 
platí pro týdenní vyvážení nádob 
svozovou firmou. Tam kde je občanů 
méně, jeden až dva je třeba, aby se 
vývoz konal jednou za čtrnáct dní, 
neboť by tolik odpadu neměli vypro-
dukovat.

Problémem je určitě anonymita 
sídlišť. Malá plocha a velká koncent-
race lidí zaručuje, že některým lidem 

je jedno jestli je kolem kontejnerů 
nepořádek a rozsypané odpadky, či 
zda přetékají přes okraje. Protože 
přeci jejich to není. Většinou to ale 
není proto, že nádoby nestačí, ale 
protože lidé do nich dávají věci, které 
tam určitě nepatří. Není problém najít 
tam koberce, kusy nábytku, papírové 
krabice či pytle s oblečením. To vše 
však vám zabírá místo a mělo by to 
být odloženo jinam. A právě tady se 
dostáváme k problému separace – tří-
dění odpadů. Když si tedy lidé dají říci 
a třídí odpad –plasty, papír, sklo, kov, 
tetrapaky, PETky, tak mimo to, že 
jim v popelnicích zbývá více místa na 
směsný odpad, ale také šetří životní 
prostředí. Omyl je si myslet, že je to 
stejně jedno, že všechen ten odpad 
skončí v liberecké spalovně. Frýdlant-
ská A.S.A totiž sebraný komunální 
odpad vozí na klasickou skládku na 
Větrov, kde ho ukládá a skládkuje. 
Proto, když je v něm třeba PET láhev, 
tak můžete počítat s tím, že ji na tom 
Větrově najdete i za 30 let.

Nechci říci, že Hejnice, tedy, 
vy občané, netřídíte. Kupříkladu 

v minulém roce 2006 jste dokázali 
vytřídit a do barevných kontejnerů či 
do sběru shromáždit 16 tun papíru, 
7 tun PET lahví, 9 tun skla, 146 
tun kovů, ale také 570 tun směs-
ného komunálního odpadu. Sami si 
můžete vypočítat, kolik jednotlivé 
složky vycházejí průměrně na obyva-
tele, když v Hejnicích žije kolem 2700 
občanů. Ale zkuste se i sami zamys-
let, a říct si – „nemůžu tomu pomoci 
ještě trošku více?“ Můžeme vytří-
dit více, a tím si i zkulturnit město, 
mizel by nám totiž i ten válející se 
odpad kolem popelnic už 2 dny před 
vyvážením. Ten samý problém je 

i s objemným a nebezpečným odpa-
dem. Je přeci lepší a normální se 
raději domluvit na Službách či bývalé 
skládce o umístění do velkoobjemo-
vého kontejneru, než to bez obav hodit 
večer k plotu či „odložit“ vedle popel-
nic a čekat, že se o to někdo postará 
a uklidí to. Oni se postarají, ale ze 
všeho nejdříve sídlištní děcka, která 
mají bohatou fantazii a starý koberec, 
linka, skříň, či jiný takovýto materiál 
se jim skvěle hodí na jejich hry. Jenže 
to pak řešíme, že máme na sídlištích 
nepořádek a roztahané různé hara-
burdí, z kterého vznikají na těch nej-
viditelnějších místech dětské bunkry. 

S dětmi souvisí i další problém 
v panelákové zástavbě. Rodiče posí-
lají své malé ratolesti s odpadkovým 
košem, jenže to sotva dosáhne do 
kontejneru, tak vysype koš na přední 
stranu a když to někdo jiný „nena-
cpe“ dozadu, jeví se nádoba jako 
plná. A další malý človíček, který 
jde poslušně vynést smetí, už to tam 
nenacpe, tak to bez obav odloží vedle 
na zem. A o takovýto materiál se 
velice rychle postarají někteří místní 

pejsci. Pytle s odpadky roztahají 
a vysypou všude okolo. Jejich 
snažení pak většinou ještě dokoná 
vítr. Pak se může ve městě den co 
den chodit a sbírat odpadky, při-
čemž nezbývají síly a lidi na ostatní 
důležitější práce.

Závěrem bych vás chtěl popro-
sit, abyste se třeba jen trošičku 
zamysleli, jestli můžete něco málo 
udělat pro to, aby se tato situ-
ace v Hejnicích zlepšila. Všechno 
i to málo se určitě vyplatí. Vždyť 
i za separovaný odpad dostává 
město zpátky od společnosti EKO-
KOM určitou finanční částku. 

Ta je závislá na hustotě sběrné sítě 
a množství vytříděného odpadu na 
obyvatele. Nebojte se, nejsou to mili-
ony, ale každá PETka, láhev, papír, 
krabice navíc, nám všem pomůže, 
aby se nám tu lépe žilo. Děkujeme.

Jinak v současné době vstupuje 
v platnost nová vyhláška Města Hej-
nice o nakládání s odpady, kde se 
můžete dočíst jak, s čím, kam a kde 
nakládat a co s odpadem vůbec dělat. 
Určitě ji najdete na úředních deskách 
MÚ, internetu www.mestohejnice.cz 
či přímo na Městském úřadě Hejnice.

-DEM-

Pokračování  článku ze strany 10
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Před dvěma lety jsem Vás 
informoval o výsledcích druhé-
ho ročníku Mikulášského bench 
pressu. Loni jsem Vás o výsledky 
neošidil, jen jsem neměl o čem 
psát, neboť pro malý zájem 
o závody, byly tyto zrušeny. Loni 
jsem byl naopak velice mile 
překvapen. K mé radosti o tře-
tí ročník Mikulášského bench 
pressu projevil zájem rekord-
ní počet závodníků a závodnic. 
Tvrdou a pravidelnou přípravou 
se podařilo následujícím kama-
rádům zvednout váhy uvedené 
v tabulce.

Všem zúčastněným gratuluji 
přeji mnoho zvednutých kilogra-
mů v letošním roce a věřím, že 
příští ročník bude ještě obsaze-
nější. 

Petr Návesník

Třetí ročník „bench pressu“ v Hejnicích
Muži

Pořadí Jméno Zvednutá 
hmotnost

Dosažený 
koeficient

1. místo Ivan Kohut 180 kg 1.525
2. místo Ondra Štícha 125 kg 1.47
3. místo Martin Bak 140 kg 1.428
4. místo Petr Stephan 130 kg 1.354
5. místo David Hanko 100 kg 1.2578
6. místo Pavel Just 95 kg 1.25
7. místo Pavel Novák 87 kg 1.00
8. místo Jirka Scheuer 100 kg 0.934
9. místo Filip Šedo 80 kg 0.903

Ženy
Pořadí Jméno Zvednutá 

hmotnost
Dosažený 
koeficient

1. místo Zuzka Pitrová 50 kg 0.806
2. místo Ilonka Pecháčková 45 kg 0.725
3. místo Lucka Novotná 45 kg 0.72

TIP NA VÝLET

Za první se musíte vydat na pís-
kovcový masiv zvaný Nonnenfelsen 
(Jeptiška), který se tyčí nad maleb-

ným městečkem Jonsdorf. Byla 
vybudována v devadesátých letech 
minulého století, a na Vás čeká asi 
hodinový výstup včetně houpacího 
můstku a exponovaného výlezu 
k vrcholové partii. Jištění je ve výbor-

ném stavu, bez lezeckého vybavení 
se sem ale nepouštějte. Ocelové lano 
vás povede mezi bizarními skalními 

útvary, přes oblé vršky 
a převislé stupně až na 
placatý vrcholek „Jep-
tišky“ . Obtížností odpo-
vídá alpskému „C“, tedy 
středně náročná. Cestou 
k vrcholu si užijete 
krásné výhledy do okol-
ních Žitavských hor. Ale 
i pro ty, kteří vrcholu 
dosáhnou turistickou 
cestou, je zde snadno 
př ístupná vyhl ídka 
a restaurace s terasou. 

Druhá feráta vznikla 
teprve v loňském roce 
a najdeme jí kousek 
odtud, nad lázeňským 
městečkem Oybin. 

Turisty sem kromě skalních útvarů 
láká i zřícenina hradu na mohutném 
pískovcovém masívu nad nádražím, 
odkud ještě i dnes jezdí po úzkých 
kolejích klasická parní mašinka až 
do nedaleké Žitavy. My se vydáme 

opačným směrem, mineme skalní 
hřib s přiléhavým jménem „Kelchs-
tein“-Kalich a po turistické cestě 
se dostaneme pod masív cca půl 
km nad ním. Oproti té předchozí si 
užijete delší a přímější výstup podél 
exponované hrany, asi tak červené 
obtížnosti (B–C). Ocelové lano vás 
nenechá zabloudit, při normálním 

Máte-li rádi hory, skály a sport, můžete u nás provozovat buď tur-
istiku, anebo horolezectví. Něco mezi tím u nás ale možné není. 
Feráty – zajištěné výstupové cesty na skalní masivy – v Čechách ještě 
nikdo nevybudoval. Stačí ale vyjet pár kilometrů z Hejnic směrem na 
německou stranu Lužických hor a tam najdete hned dvě! 

Jdeme na to...

Lávka nad propastí

tempu se celý výstup dá zvládnout 
tak za půl hoďky. Odměnou jsou 
pěkné výhledy na Oybin, pod vrškem 
se můžete zapsat do vrcholové knížky 
a dolů sestoupit po turistické cestě, 
na které nakonec vylezete. Pokud 
vás výšky nelákají, najdete zde řadu 
turisticky atraktivních cest i stezek 
pro cyklisty, příjemné osvěžení nabízí 
i nedaleké koupaliště v Olbersdorfu.

– J.K -.
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Na hejnické umělé stěně proběhly 
koncem roku závody s nejdelší histo-
rií. Již od roku 1990 se v tradičním 
termínu 29. prosince sem sjíždí řada 
borců. Počet účastníků se letos pře-
houpl přes osmdesátku. Na 
mírně převislý profil se stro-
povým závěrem byli jako 
první vypuštěni chlapci do 
15 let. S přehledem zvítě-
zil hejnický Jan Janoušek 
před oddílovým kolegou 
Lukášem Tesařem. Na ženy 
čekala cesta s technickým 
začátkem v plastových 
strukturách, závěr byl ale 
opět spíše silovou záležitostí. 
Jako první lezoucí Eliška 
Karešová (Elmada) nasa-
dila vysokou laťku a dolezla 
několik chytů před závěr. 
Tomuto výkonu se již žádná 
další žena nepřiblížila, a tak s přehle-
dem zvítězila. Ze sedu všechny diváky 
i lezce zvedlo vystoupení libereckých 
Koček vedených Pasáčkem, které svůj 

Horolezecké závody na přelomu roků
tradiční kostýmový program doplnily 
o vystoupení ve stylu mažoretek nad-
národního významu. Po kvalifikaci se 
ze 42 mužů do finále probojovalo pou-
hých 17 nejlepších, z nichž nejdále 

dolezl Jirka Rajský z Liberce. Kromě 
vystoupení mažoretek a hudebního 
doprovodu se o pohodu závodníků 
i diváků staral dobře zásobený bufet.

V sobotu 17. 2. proběhly na hej-
nické umělé stěně první závody čes-
kého Tendon cupu, kterého se zúčast-
nilo 88 závodníků ze všech koutů 
ČR. Hejničtí si s přípravou cest dali 
opravdu záležet a připravili 8 pěkných 
cest, k čemuž jistě přispělo i to, že 
stěna byla v minulých dnech oboha-
cena dvěma novými strukturami od 
firmy Makak, specialisty na výrobu 
umělých chytů . Nejvíce účastníků 
se při prezentaci zapsalo ke kate-
gorii chlapci D, přesně 28. Lezlo se, 
nebylo znát většího zaváhání pořada-
telů, a tak po poledni byly kvalifikace 
ukončeny. Zanedlouho začalo finále, 
do kterého se dostalo 38 chlapců 
a 22 dívek. Ve všech kategoriích 
podávali závodníci velmi vyrovnané 
výkony, kde o výsledku rozhodovaly 
vskutku centimetry. Z hejnických 
se nejlépe umístili Jan Janoušek, 
který zvítězil v kategorii chlapců D, 
Jan Kašpar byl ve stejné kategorii 4., 
stejně jako Matěj Kuzma v kategorii 
nejmladších chlapců.

– J.K. ml.-

NORDIC  WALKING
doslovně, severská chůze

Nordic walking je chůze se spe-
ciálními hůlkami pro každé roční 
i každé věkové období, pro muže 
i ženy. Pro nás v Česku je stále ještě 
novou formou pohybu, která se do 
Evropy dostala ze 
Skandinávie, jme-
novitě z Finska, 
kde se tento způsob 
chůze stal lidovým 
sportem. Chůze 
s hůlkami je velice 
příjemný druh 
pohybu, který může 
vykonávat každý, 
výkonnostní spor-
tovec i začátečník, 
mladý člověk i lidé 
v pokročilém věku. 
Tepová frekvence 
se při této činnosti 
nachází v rozsahu, při kterém se 
dlouhé hodiny můžeme cítit dobře 

a přesto je spotřeba energie velmi 
vysoká a oproti normální chůzi až 
o 40 % stoupá. Do pohybu je zapojeno 
90 % všech svalů, což je téměř celé 
tělo. Práce paží s hůlkami ulevuje při 

pohybu klou-
bům dolních 
končetin, uvol-
ňuje ramenní 
a zádové svaly 
a významně 
zvyšuje pohyb-
livost páteře. 
Proto je sever-
ská chůze neje-
nom příjemná, 
ale i zdravá. 
Kdo to nevy-
zkoušel, ten 
neuvěří. Začít 
lze po malé pří-

pravě úplně jednoduše, stačí splnit 
několik základních podmínek:

–  rozhodnout se přijmout změnu, chtít 
chodit pro zdraví a potřeba chodit 
pro radost se brzy dostaví sama,

–  koupit si teleskopické hůlky pro 
severskou chůzi,

–  nepřemýšlet o tom, co si o mně 
řeknou ostatní, věřit si, chodci 
s hůlkami nejsou blázni,

–  začít chodit, zhluboka dýchat, pozo-
rovat krajinu a užívat si.

Když k tomu ještě přidáte dobré 
nepromokavé boty a oblečení, zjis-
títe nakonec, že venku bývá hezky za 
každého počasí. Poloha Hejnic a jejich 
okolí nabízí nekonečné množství pro-
cházkových tras a jejich různých 
kombinací. Věřte, že se vám často 
stane, že uvidíte věci, které jste před-
tím neviděli a zjistíte, že s každým 
ročním obdobím se všechno mění 
a vypadá jinak. Pestřejší program 
v žádné televizi nenajdete. Navíc se 
časem vrátí kondice a přestanou 
bolet záda.

Tak do toho, rád vás na některé 
z cest s hůlkami v rukách, pod Ořeš-
níkem, nebo pod Frýdlantským cim-
buřím, anebo na Libverdském hře-
benu, potkám.

– K.F. –

Nordic walking - ilustrační fotografie

I děvčata umí
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Projekt „Tvorba krajiny“ úspěšně pokračuje

V rámci projektu Tvorba krajiny, jehož cílem je vytvoření programů dalšího 
vzdělávání v oblasti péče o krajinu a její tvorby, se tři pracovníci Střední 
školy lesnické zúčastnili ve dnech 16. – 18. 1. 2007 stáže v Zahradnickém 
a krajinářském učilišti v Rosenhain, jehož zřizovatelem je Bauernverband 
Oberlausitz e. V. Löbau.

Tato stáž je jedním s výsledků 
dlouholeté spolupráce Střední školy 
lesnické v Hejnicích se zahraničními 
vzdělávacími zařízeními podobného 
zaměření v SRN. 

Stáž, stejně jako celý projekt, byla  
financována Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České 
republiky.

Několik otázek nám zodpově-
děl jeden ze spoluautorů projektu 
a účastník stáže, Ing. Jaroslav Pala-
rec, který pracuje na SŠL Hejnice 

jako učitel odborných předmětů 
a vedoucí učitel odborného výcviku 
oboru Zahradník.

Jakým způsobem jsou pracovníci, 
vyslaní do SRN, zapojeni do projektu 
Tvorba krajiny?

„Do Rosenhainu vycestovali tvůrci 
jednotlivých vzdělávacích programů, 
kteří v současné době pracují na 
podrobných tématických plánech 
jednotlivých programů a dále budou 
pokračovat tvorbou učebních textů, 
zkušebních materiálů a didaktic-
kých pomůcek.“

Co bylo cílem pobytu na škole 
v Rosenhainu?

„Protože tato škola má dlouholeté 
zkušenosti s vyučováním v krajinář-
ském oboru a díky duálnímu systému 
učňovského školství v Německu má 
úzký kontakt s krajinářskými pro-
vozy, chtěli jsme od našich kolegů 
načerpat informace zejména ohledně 
obsahu a časové náročnosti jednot-
livých tématických celků, osvědče-
ných vyučovacích metod a nezbyt-
ného vybavení pracovišť pro prová-
dění praktického vyučování.“

Jaký byl program stáže?
„Třídenní pobyt byl pestrou směsí 

různých činností. Převažovaly kon-
zultace s německými učiteli praktic-
kého vyučování, při nichž nám naši 
kolegové kromě informací poskytli 
i velké množství textového a obra-
zového materiálu, zejména z oblasti 
zakládání a ošetřování trávníků 
a realizace sadovnických projektů. 
Kromě toho jsme se zúčastnili části 
praktického vyučování, podrobně 
jsme si prohlédli vybavení učeben 
a venkovní i krytá pracoviště. Sou-
částí programu byly i dvě exkurze. 
Navštívili jsme krajinářskou firmu 
Christoph Bohr Weißenberg a s jejím 
majitelem jsme si prohlédli nejnovější 
realizace ve městě Bautzen: úpravy 
rozsáhlých veřejných ploch na síd-
lišti a dětské hřiště v centru města. 
Při druhé exkurzi jsme zavítali do 
odborné školy v Pillnitz u Drážďan, 
kde se vyučují speciální krajinářská 
témata a která také disponuje nejmo-
dernější zahradnickou mechanizací.“

Výukové programy jsou určeny pro 
další vzdělávání dospělých. Po vytvo-
ření všech čtyř programů proběhne 
ve Střední škole lesnické v Hejnicích 
jejich pilotní ověření a po akreditaci 
budou nabízeny veřejnosti jako další 
možnost, jak si zvýšit šanci na uplat-
nění na trhu práce.

Ing. Libor Štrom

Seznámení s technikou

KNIHOVNA
Březen – měsíc internetu

Téma: Internet – výhoda pro znevýhodněné

Chtěla bych vás pozvat v rámci měsíce internetu do knihovny. Téma je 
zaměřené hlavně na jedince nějakým způsobem znevýhodněné. Jedním ze 

znevýhodnění je také vyšší věk, a tak bych byla ráda, kdyby ztratili strach i lidé 
starší a důchodci, a zkusili se s internetem seznámit.

Akce probíhá v otevíracích hodinách v průběhu celého března a 1. 3. a 15. 3. 
od 10 do 17 hodin jsou dny otevřených dveří. Internet je pro důchodce, matky 

s dětmi a zdravotně postižené zdarma. Ve dni otevřených dveří je také možnost 
přihlásit se do knihovny bez registračního poplatku.

Eva Prokešová, knihovnice
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Dnes máme 17. února 2007 a již po sedmé jsme se sešli u Cimpla na 
turnaji v mariáši.  Hráči se poctivě hlásili do hry a platili zápisné. Ani jsme 
nepočítali s takou účastí, hráčů se sešlo celkem 14. Někteří stálí hráči se 
omluvili z důvodu nemoci. 

a dobrých karet si Marek T. vydělal 
pěknou sumu. Ani pan Jan Votava 
(z Ferďáku) na tom nebyl špatně, ale 

co si budeme povídat, když nepřijde 
dobrá karta, tak ani suprovej karba-
ník z toho nic neudělá. Vítězem tře-
tího kola se stal Marek Těhník. 

Začalo se hrát poslední kolo, které 
bylo celkem vyrovnané. Vítězem se 
stal opět Karel Pešek. Sečetly se body 
a mohly se vyhlásit výsledky tur-
naje. Na posledním místě se umístil 

Valentýnský turnaj v mariáši

Hráči byli námi do každé hry roz-
losováni do skupin a čekaly je čtyři 
hry po padesáti minutách. Marek 
Těhník s Jirkou Henclem byli rádi, že 
Káju Petříčka vyfasovali hned v prv-
ním kole. To se dalo ještě vydržet. 
U ostatních stolů to také nebylo 
k zahození. Hrálo se ostošest. Docela 
jsem se divila, že toto kolo se dohrálo 
celé, že nikdo neskončil před časo-
vým limitem. Po prvním kole se na 1. 
místě umístil pan Karel Pešek. 

Druhé kolo nedohrály dva stoly. 
U jednoho stolu hrál Marek T. s Kač-
kou Zemanovou, doslova a do pís-
mene „oškubali“ Tondu Hanuse. 
U dalšího stolu hráli oba Pavlové 
Krausovi a ti zase obrali Šmoulu 
(Jirku Mičunoviče). Vítězem druhého 
kola se stal Pavel Kraus st. Po dvou 
kolech dostali hráči malou svačinku 
a mohli pokračovat směle dál. 

Třetí kolo bylo obzvláště zajímavé. 
Kája Petříčků měl trochu víc upito 
a tak z něho někteří byli na nervy, 
tedy z jeho hlášek ke hře. Povedla 
se zajímavá kombinace hráčů, díky 
tomuto rozložení, souhře náhod 

NABÍDKA PARKOVACÍCH STÁNÍ
Město Hejnice nabízí občanům

možnost pronájmu parkovacích stání pro osobní automobily

v č. p. 5 – bývalá Mototechna pod kinem.

Jedná se o nabídku volných míst pro širokou veřejnost.

Bližší informace Vám podá Středisko služeb
tel. 482 322 106, 

E-mail: sluzby@mestohejnice.cz

Tonda Hanus, jako cenu útěchy dostal 
párátka. Třetí byl Pavel Kraus st. 
a jako cenu dostal energetický nápoj 

„EROTUS“. Druhé místo obsadil Karel 
Pešek, a aby mu šla hra tak dobře jako 
dnes, dostal jako výhru francovku. 
Překvapením celého turnaje bylo 
obsazení prvního místa, na kterém 
se umístil, nikdo to nečekal, Marek 
Těhník. Ten si odnášel domů tričko s 
nápisem „FERĎÁCKÝ MARIÁŠ“.

Pro zajímavost abyste věděli, kdo 
se minulých turnajů již zúčastnil: 

M. Bak, V. Boháček, A. Hanus, Z. 
Hart, J. Hartová, J. Hencl, P. Kraus 
st. i ml., K. Petříček, J. Štrumfa, 
Mir. Těhník, M. Těhník, Jar. Zavřel, 
Jirka a Petr Mičunovičovi, R. Pelc, J. 
Votava, K. Pešek, Kačka Zemanová, 
Vl. Smýkal, R. Sršeň, J. Štučka.

Turnaj pořádáme i pro „přespolní“ 
a termín toho dalšího je 31. března 
u Cimpla na Ferďáku od 14:30 hod. 
Všichni kdo mají zájem o tuto krá-
lovskou hru mohou přijít. Informace 
budou vyhlášeny místním rozhlasem 
nebo na plakátech.

O všech turnajích je vedena kro-
nika i s fotodokumentací a máme 
i svoje webové stránky: 

www.marias.wz.cz 
za organizační výbor

Zuzka Henclová

Komu karty v ruce šustí...



Hejnický zpravodaj / 1�

Rozhlédnutí v Jizerské ulici

Mezi poštou a prodejnou 
u Krejčích bývala krásná, udržo-
vaná zahrada s květinami, ovoc-
nými stromy a vždy posekaným 
trávníkem. Patřila městu a uží-
vali jí Krejčí až do doby, kdy byla 
městem prodána, aby zde byl 
postaven podnikatelský objekt 
s prodejnou. Uplynula již řádka 
let a nebylo postaveno nic, co by 
se stavbě podobalo. Snaha mož-
ná byla, ale výsledkem je jen zni-
čená zahrada, nepořádek, kupa 
zeminy, hromady písku a rezatá 
míchačka zarostlá v plevelu. Ješ-
tě, že hodní Krejčí stihli vypěs-
tovat živý plot, který nevábný 
pohled tlumí. Popsaný a dlouho 
neměnný stav je v rozporu s úče-
lem prodeje pozemku, je ostu-

dou majitele a hlavně, narušuje 
vzhled ulice a města.

Pokračuji a nejsem zklamán. 
Vývěsní skříňka základní orga-
nizace hejnických zahrádkářů 
nabízí v posledních letech stálý 
neutěšený pohled, ani dnes to 
není jinak. Je to určitě k jejich 
škodě, zahrádky mají výstavní. 
Možná, že by skříňka měla změ-
nit pečovatele, nebo přímo maji-
tele.

Další pohled do ulice vyvrací 
dnes již zažité tvrzení, že maje-
tek v soukromém vlastnictví je 
lépe udržován než ten obecní či 
státní. V Jizerské to v současnos-
ti určitě neplatí. S opravenými 
fasádami budov učiliště, lékárny 
a několika prodejen ostře kon-

trastuje šedá a omšelá silueta 
objektu soukromého obytného 
domu s nezadržitelně opadávají-
cí omítkou. S končící dostavbou 
nového domu na protější stra-
ně ulice, bude chátrající fasáda 
opticky ještě výraznější.

Závěrem pohled skrze bodový 
systém, který pracovníkovi O2 
rozhodně problémy nedělá. Téměř 
profesionální řidič v klidu zapar-
kuje na chodníku v místě zákazu 
stání, naproti z poloviny volnému 
bezplatnému parkovišti. Jedná 
se o naprosté ignorování sluš-
nosti a nejzákladnějších předpisů 
nebo o nepřekonatelnou lenost 
udělat 20 kroků navíc. Jedno ani 
druhé nešlo přehlédnout.

– K.F. –

V krásném únorovém dni procházím ve středu města Jizerskou ulicí a ať chci nebo nechci, 
musím vidět věci, které jí na kráse nepřidávají a nemohu také přehlédnout ukázku profe-
sionálního parkování. Celkem dost věcí na jedno dopolední rozhlédnutí

Vývěsní skříňka – vizitka majitele Čím blíže, tím lépe!Výsledek letité výstavby

Bývala to zahrada Nový kabát by slušel
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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

SAUNA

REKLAMA A INZERCE V HEJNICKÉM ZPRAVODAJI

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

Žádosti o zveřejnění 
reklamy nebo inzer-
ce přijímá tajemník 
MěÚ osobně nebo 
pros t ř edn ic t v ím 
telefonu, faxu nebo 
elektronické pošty.

Pivečko mi chutná stále, umím sežrat kde-co
pro zdraví je též potřeba udělati něco.

Cvičení a běhání je podle mě pro klauny
já se rozhod pro návštěvu v Novém Městě sauny.

Do šatny po prvé vlezu a hned čumím jako puk
ženská tam s naháči plká… (a jim je to zjevně fuk)

Jednoho, pak druhého si na stoleček servíruje
žena tam (prý praxe běžná) za úplatu masíruje.

Masérky ruce – toť koncert– lokty, pěsti, prstíky
vůbec není zvědavá na naše zcvrklé pytlíky.

Stud ze mne s ručníkem padá a po sprše vlahé
otvírám dveře do pekla, čekám co se stane.

Sedím tedy na lavici a už nevím co-by
po 15-ti minutách se dostavují mdloby.

Chlapy spolu diskutují – ženský, auta, žrádlo
já mám pocit, jako když se ve mně škvaří sádlo.

Do bazénku ledového skáču, (to jsem cvok)
teď už mohu s jistotou říct, že vím, co je šok.
Příště si to rozmyslím – toť připomínka věcná
z týhle akce se mi málem zastavila „Herzna“.

V odpočívárně pak ležím rudej jako rak
v hlavě bubny metalový, zakalenej zrak.

Když se trochu vzpamatuju, do plavek se soukám
kudy mám jít do bazénu starostlivě koukám.

V bazénu jak kapr plavu, už jsem zase svěží
už jsem celej uvolněněj, už vím oč tu běží.
V klidu pozoruju lidi, duhu kolem zářivky
teď vstupuju do vyhřáté bublající vířivky.

Pak jdu zpět a ještě tak dvě – tři kolečka dám si
podívám se na hodiny, musím končit jaksi.

V bufetu před saunou jsem se potom trochu zadrh
tři pivečka v pohodě a utopence navrch.

Zpátky mě vzal kámoš autem, k domovu se blížím
unavenej, ale šťastnej, oči se mi klíží.

Manželce pak ještě všechno při kafíčku líčím
a těším se jak se zase příští týden zničím.

Standa Smutný 

Esmeraldou jsem byl tak posedlý, že když jsem 
v průběhu vysílání seriálu musel odjet na dlou-
hodobý zahraniční zájezd, prosil jsem kleče se 
sepjatýma rukama svého letitého přítele barona 
Jana Holubce, aby mi po dobu mé nepřítomnosti 
v Česku všechny díly natočil na kazetu. Slíbil jsem 
mu za to půllitr Ferneta. Když jsem se vrátil z cest, 
proseděl jsem u televize plných 11 hodin čistého 
času bez jídla, pití a WC /stejně nebylo co/.

 Leticia Calderonová byla po odvysílání seriálu 
tak populární, že navštívila i Evropu, konkrétně 
Slovinsko, Chorvatsko a Polsko. Chystala se také 
k nám, což mě vytrhlo z letargie a začal jsem si 
hned shánět kyjovský kroj a koštýř, aby mě na 
Ruzyni nepřehlédla. Byl jsem odhodlán pokousat 
ochranku, abych se k ní dostal a zejména ji omrá-
čit svou vlastní básní ve světové češtině.

Esmeraldo, moje krásná,
Teď jsi jako hvězda jasná

Chtěl bych na tě pořád čučet,
U nohou ti věrně kňučet

Staň se, prosím, mojí ženou
Své bytné dám nashledanou

Bohužel se pilot spletl a omylem přistál 
v Čečensku. Požadované výkupné, za které si 
únosci chtěli opravit kalašnikovy a nakoupit 
Semtex ,jsem z důchodu nenašetřil, a tím z mé 
nabídky k sňatku definitivně sešlo. Na život jsem 
si nesáhl jen proto, že vlastně nevím, kde ho 
v sobě hledat . Oporou mi jsou jen moji kamarádi, 
které Esmeralda také zasáhla do horní poloviny 
hrudníku. Asi před čtyřmi roky jsem se v parném 
dopoledni sešel s některými jejími obdivovateli 
na místním koupališti. Spolu s Jirkou Pelikánem 
alias Kvačkem a Mirkem Mihulkou přezdívaným 
Pípák jsme rozechvěle velebili její fyzické přednosti 
a vnitřní čistotu, já jsem tokal o noblese a liniích, 
oni v úzkém objetí šoupali nohama a upřenými 
pohledy se pokoušeli proměnit protějšek ve zbož-
ňovanou divu. Tak vzniklo tok-šou, které pak pře-
vzala televize jako nový žánr. Bohužel naši první 
plavčici paní Lukešovou naše skupinová terapie 
tak vyděsila, že zavrávorala a upadla na stavidlo. 
Koupaliště se vypustilo a já jsem konečně našel 
svoje kolo.

Poté se se seriály a telenovelami doslova roztrhl 
pytel. Četnické humoresky, Ordinace v růžové 
zahradě, Pojišťovna štěstí, Letiště, Rodinná 
pouta, Ulice a mnoho dalších. Vždycky, když si 
sednu do křesla, můžu prožít osud někoho zají-
mavého, ožralého pilota, neschopného podnika-
tele, pitomé letušky, bulimičky, těhotné mluvčí, 
prostě si můžu vybrat. Rozčiluju se nad cizími 
problémy, řeším vztahy, život v televizi kypí. A co 
ten můj? Nemám čas.

A co vy, přátelé a sousedi?
Nechci tímto závěrečným konstatováním vnu-

covat široké obci televizních diváků svůj názor 
na televizní zábavnou tvorbu. Ať si každý z vás 
vybere dle svých osobních sympatií, pocitů, vkusu 
a nálady.

Esmeraldin blízký přítel                  
Starý Pecháček

SERIÁLY
 CO JIM DÁVÁME A CO NÁM BEROU

Pokračování  článku ze strany �

Tel./fax: 482 322 215, E-mail: karel.finkous@mestohejnice.cz
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Pokusili jsme se nabídnout účast 
lidem z celého frýdlantského výběžku, 
proto jsme turnaj propagovali v celém 
regionu. Vyplatilo se. V ono nedělní 
ráno se totiž u prezentace sešlo 
hned 12 týmů, což je u tak mladého 
sportu při prvním ročníku skvělé. 
V celém startovním poli jsme mohli 
vidět družstva z Libverdy, Raspenavy, 
Frýdlantu, Bílého Potoka a samo-
zřejmě i Hejnic. Bylo s podivem, že se 
mezi účastníky objevily i týmy z Nym-
burska, Mladé Boleslavi a Sadské. 

Po rozlosování do dvou šesti-
členných skupin následoval mara-
tón zápasů, kdy se týmy utkáva-
ly v rámci skupiny každý s každým. 

Během těchto utkání nebyla o pře-
kvapení nouze – to když jasní favorité 
nedokázali porazit houževnatě hrají-
cí týmy složené většinou ze sportov-
ců jiných odvětví – ať již házenkářů, 
fotbalistů či hasičů. Snažili jsme se 
poskytnout pro všechny stejné pod-
mínky, proto jsme vybrali rozhodčí 
z těch, kteří mají s florbalem a roz-
hodováním největší zkušenosti. I pře-
sto ale občas docházelo mezi hráči 
k výměnám názorů. Ale pánové si 
musí vždy uvědomit, že i soudce je 
jen člověk, a když je na ploše sám, 
tak nemůže vidět všechno.

O přestávkách hráči i diváci 
využívali a doslova obléhali přilehlý 
bufet, kde na ně čekaly teplé párky 
a studené pivo (dětem se samozřejmě 
nalévala limonáda). To vše měl na 
starosti Kubíkovic klan a Jirka 
Mrňávek, který si mezi obsluhou 

a kasírováním zákazníků odbíhal 
odchytat své zápasy. Za odvedenou 
práci jim od všech zúčastněných 
patří velký dík.

Po základních skupinách došlo na 
vyřazovací boje, které měly vytřídit 
osmifinálové týmy a svést tak dohro-
mady ty nejlepší do finále. Tu se 
však začal lámat chléb. Favorizova-
nější týmy nezvládly situaci a skon-
čily v propadlišti na úkor nováčků, 
kteří postupovali pavoukem turnaje 
dále k vysněnému finále. Během 
těchto bojů bylo vidět hodně remízo-
vých výsledků, po nichž následovala 
trestná střílení, která byla divácky 
velice atraktivní.

Mezi důležitými zápasy o nej-
vyšší příčky probíhala utkání o cel-
kové umístění, neboť jsme chtěli 
vědět kompletní celkové pořadí. Pak 
nastalo vytoužené finále. Po pěti 
hodinách bojů se do něj prodrali 
Hasiči z Raspenavy na jedné straně 
a Vidláci na straně druhé. Tyto dva 
týmy už na sebe narazily ve skupině, 
kdy se rozešly smírně 1:1. Zápas měl 
potřebnou a zaslouženou atmosféru, 
o kterou se starali ostatní hráči, pře-
vtělení již do role fanoušků a diváků. 
Po pěti minutách hracího času však 
bylo skóre opět patové, 2:2. Proto 
následovaly samostatné nájezdy, po 
pěti hráčích na každé straně. Po 
poslední sérii bylo vše jasné – z vítěz-
ství se radoval tým Vidláků, složený 
převážně z f lorbalistů místního 
klubu.

Konečné celkové pořadí 
mělo takovouto podobu:
12. místo – Cocots
11. místo – Házenkáři,
10. místo – Godzila vs. SH,
9. místo – Bílý Potok,
8. místo – Šapitó,
7. místo – Pillich MB,
6. místo – Florbal Rulez team,
5. místo – Bílý Balet,
4. místo – Vzleťáci LL,
3.  místo – Zvěř Sadská (Drobný, 

Hubálek, Zahálka, Knápek)
2.  místo – Hasiči Raspenava (Málek, 

Kobera, Gröger, Dörfl, Kozlovský, 
Roušal)

1.  místo – Vidláci (Zoreník, Bureš 
Jan, Bureš Adam, Nosek, 
Demčák)

Na závěrečném nástupu byly 
pro všechny účastníky připraveny 
pamětní diplomy a ceny. Vítězové si 
odnesli ještě krásný pohár. Za pomoc 
ohledně cen bychom tímto chtěli 
poděkovat naší Lence Kubíkové, 
která je obstarala a připravila. Mimo-
chodem, Lenka je jediná žena, která 
nastupuje v Severovýchodní soutěži 

mužů, což je regulérní mistrovská 
florbalová liga, a jako zavilý obránce 
nedá útočníkům spát.

Jinak mi dovolte pozvat Vás na 
další domácí mistrovský turnaj, 
který se koná 14. dubna v raspe-
navské Sportovní hale. V rámci roz-
šíření možností pro místní mládež 
zakládáme družstvo žáků, pro které 
hledáme vhodné zájemce. Jedná 
se o kluky i holky od 12 let, kteří 
se mohou přijít podívat či přihlásit 
každý pátek do raspenavské haly od 
14,30 do 16 hodin. Kontaktovat lze 
i trenéry na telefonech 777 682 274, 
732 855 080. Raspenavskou halu 
jsme byli nuceni zvolit proto, že má 
jako jediná v okolí rozměrové para-
metry florbalového hřiště.

Závěrem bych chtěl všem podě-
kovat za pomoc při organizaci tohoto 
turnaje a za účast. Doufám, že se 
koncem roku sejdeme při dalším, již 
2. ročníku.

Jaroslav Demčák

Hejnické florbalové klání
Druhou lednovou neděli se pár florbalových nadšenců rozhodlo uspořádat 
otevřený florbalový turnaj. Jako partnera jsme přizvali Základní školu 
Hejnice, která nám pro konání této akce poskytla prostory tělocvičny, za 
což jí moc děkujeme.


