
ho deníku, nedostavil se nikdo. Asi 
nejvýstižněji o zájmu médií hovoří 
věta pracovníků televize Nova, kteří 
nám na naše pozvání sdělili, že jubi-
lea nedělají vůbec a ČT oznámila, že 
přijede pouze v případě, když nebude 
nikde hořet. Nezbývá než se domní-
vat, že opravdu někde hořelo něco 
strašně důležitého, co tak významné 
životní jubileum zastínilo! 

Potěšitelnou zprávou je informa-
ce ze Státního fondu rozvoje bydlení, 
který nám oznámil, že město bylo 
úspěšné se svojí žádostí o státní dota-
ci ve výši 8 250 000 Kč na dostavbu 
patnácti bytů v č. p. 5 (bývalá Moto-
techna – II. etapa). Smlouva o přidě-
lení státní dotace bude podepsána 
po schválení nového nařízení vlá-
dy, předběžně se uvažuje o červenci 
letošního roku. Po tomto termínu by 
byla stavba ihned zahájena, doba 
výstavby se plánuje na jeden rok. 
Předpokládáme proto, že nové byty 
by se přidělovaly nejpozději před 
koncem roku 2008. 

Závěrem mi ještě dovolte, vážení 
spoluobčané, abych vás předběžně 
informoval o připravované oficiální 
návštěvě předsedy senátu pana Pře-
mysla Sobotky v Hejnicích. Návštěva 
je dohodnuta na dopolední hodiny  
13. 7. 2007 jako součást dne, kte-
rý pan senátor věnuje obcím Frýd-
lantska a řešením jejich problémů. 
O průběhu návštěvy vás budu opět 
ve zpravodaji informovat.

Jiří Horák, starosta města

Hejnický

zpravodaj
Jednání městské rady a zastupitelstva ● Stoletá jubilantka  

 Jaro v národní házené ● Jarní Alpy
ČERVEN

2007
Cena: 6 Kč

Prostor, který v něm dostávám já 
k dispozici, využiji tentokrát k tomu, 
abych vám přiblížil několik událos-
tí v Hejnicích, které možná mnoho 
z vás zaznamenalo pouze okrajově, 
přesto mají pro naše město své kouz-
lo a nesporný význam.

První takovou událostí bylo ote-
vření nových prostor určených pro 
zabezpečení chodu mateřského cent-
ra Mateřídouška v Hejnicích. Tyto pro-
story vznikly po drobných stavebních 
úpravách v bývalé prodejně potravin 
v č. p. 387 (na rozhraní katastrů Hej-
nic a Bílého Potoka za firmou Knorr-
Bremse). Důvodem k přestěhování 
Mateřídoušky byly dlouhodobější 
neshody s obyvateli DPS, kde dopo-
sud mateřské centrum působilo. Byl 
jsem mile překvapen, s jakým odhod-
láním a elánem se členové Mate-
řídoušky vypořádali s přestavbou 
a zařizováním svého nového domo-
va. Vzniklo tak centrum, které tvoří 
kvalitní zázemí komunitě aktivních 
mladých lidí a rodinám s dětmi, kde 
dokáží trávit nejen svůj volný čas, ale 
rozvíjet i další potřebné aktivity, jako 
jsou například rekvalifikační kurzy 
pro maminky na mateřské dovolené 
apod. Dalším z důkazů aktivit toho-
to centra je získání finančních pro-
středků ve výši přesahující 50 000 Kč 
z grantového programu Krajského 
úřadu na obnovu aleje kolem fotba-

lového hřiště, kde byly dožilé topoly 
nahrazeny výpěstky jasanů a javorů. 
O vlastní výsadbu se pak postaralo 
mateřské centrum ve spolupráci se 
Základní školou Hejnice, fotbalovým 
oddílem a ostatními zájemci, kteří si 
přišli zasadit „svůj“ stromek. 

Další akcí, která se konala v Hej-
nicích poprvé, bylo setkání s Liberec-
kým deníkem. Byl to podnik, který 
měl podle slov redaktorů pomoci 
řešit Hejnicím problémy, které zazně-
ly v anketě otištěné v těchto novi-
nách. Ve skutečnosti však šlo čistě 
o reklamní akci Libereckého deníku. 
Podle mého očekávání byla největ-
ší pozornost směřována k ruinám 
bývalého hotelu Perun. Kdo se tohoto 
odpoledního setkání zúčastnil, mohl 
vidět na prostranství za školou mimo 
jiného moderovanou diskuzi bývalé-
ho a současného starosty s redak-
torem deníku, která jen stěží mohla 
nějak přispět k obnově žalostného 
stavu zmiňovaného hotelu. O správ-
nosti mého úsudku hovoří i fakt, že 
o další osud hotelu Perun se novi-
náři po skončení akce zajímali již 
jen minimálně. V tomto případě spíš 
spoléhám na pracovní tým, který se 
opravdu snaží najít nejlepší způsob, 
jak s touto nevzhlednou dominan-
tou v centru našeho města naložit. 
O výsledcích jeho práce i navrhova-
ných řešeních vás budu na stránkách 
dalších zpravodajů informovat.

Zcela nejvýznamnější událostí 
uplynulého období bylo životní jubi-
leum paní Heleny Gondkovské, která 
se 26. dubna letošního roku dožila 
sta let. Tato vitální žena, která se stá-
le těší dobrému zdraví, přijala pozvá-
ní do obřadní síně Městského úřadu 
v Hejnicích, kam jí přišli popřát nejen 
představitelé města a děti ze Základní 
a Mateřské školy v Hejnicích, ale hlav-
ně její rodina, přátelé a známí. O to 
víc nás všechny překvapil nezájem 
médií o tak významné životní jubi-
leum. Přes to, že jsme zvali zástupce 
všech televizí i zástupce Liberecké-

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou další číslo 
Hejnického zpravodaje, který vás už 
léta informuje o dění v našem městě, 
baví vás humornými články pana 
Pecháčka, seznamuje s historií Hejnic 
v poutavých vyprávěních pana Jecha 
a představuje vám jednotlivé spolky 
a sdružení, která ve městě pracují.
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FRÝDLANSKO A SEVERNÍ PARTIE JIZERSKÝCH HOR,
PŘEDSTAVA SMĚŘUJÍCÍ DO BUDOUCNOSTI

představy se už blíží k pomyslnému 
vrcholu a za těchto okolností jsem 
ochoten připustit i možný vznik tolik 
proklamovaného lyžařského areálu 
se sjezdovkami a s lanovkami na 
svazích Smrku.

Snění a představy skončily, jsme 
zpátky v pravdivé skutečnosti. 
Region plný přírodních krás nemá 
kromě frýdlantského zámku, libverd-
ských lázní a hejnické baziliky, až na 
pár dalších maličkostí, co nabídnout. 
Turista, ať pěší nebo cyklista, se nemá 
na svých cestách téměř kde občerstvit, 
nemá si kde odpočinout a většinou již 
podruhé nepřijede. Návštěvníci uby-
tovaní na delší dobu jsou vzácností. 
Chtějí víc, příroda a památky nestačí. 
Chybí jim přijatelné služby, vyžití 
a zábava podporující a zpříjemňující 
jejich pobyt, žádají alternativu pro 
denní dobu, roční období i výkyvy 
počasí. Přijíždějící a po krátké pro-
hlídce odjíždějící zájezdové autobusy  
mnoho nepřinášejí. Taková je sku-
tečnost a ani usilovná snaha, práce 
a investice některých obcí vložené do 
zlepšení jí mnoho nezmění, velkou 

změnu v tomto směru nepřinese ani 
celoroční provoz po Soušské silnici. 
Možná je můj sen až příliš vzdálený, 
jsem však přesvědčen, že je uskuteč-
nitelný. Pevný základ položila sama 
příroda a pokud se města a obce 
Frýdlantska dají dohromady, začnou 
skutečně spolupracovat, připraví 
plány a podmínky a nabídnou pro-
stor investorům, může být zahájena 
postupná přestavba území, která 
přinese turistickou prosperitu. Tím 
představy definitivně končí, nastu-
puje a zůstává jen obyčejná a poctivá 
lidská práce.

Karel Finkous

Máme krajinu a v ní přírodní 
krásy, které jsou srovnatelné s podob-
nými místy v Evropě, jsem přesvěd-
čen, že svou neopotřebovaností je 
v mnohém předčí. Je to moc a je to 
málo. Turista a návštěvník chce 
mnohem víc. Zkuste si to jen před-
stavit, že v každém městě ve výběžku 
bude moderní koupaliště s krásně 
čistou vodou, šatnami a toaletami, 
které splňují požadavky 21. století, se 
stánky s občerstvením, že všechny 
cesty a turistické stezky budou dobře 
označené a podél nich budou fungo-
vat penziony a hospůdky, ve kterých 
se budou moct procházející či pro-
jíždějící občerstvit. Představte si, že 
pod horami vyrostou fungující hotely 
s klientelou zaměřenou v létě na cyk-
listy a v zimě na lyžaře, pro které 
nebude problémem nasednout do 
cyklobusu nebo skibusu a vyjet si za 
sportem i na hřebeny hor. Představte 
si, že večer nebo za špatného počasí 

nasednou do svých aut a pojedou 
se rozptýlit do blízkého krytého pla-
veckého bazénu, zahrají si bowling, 
zatancují na diskotéce nebo jen tak 
půjdou a posedí si v příjemné neza-
kouřené restauraci. Představte si, že 
místo rozpadajících se statků fungují 
ekofarmy s ubytováním a s domá-
cími zvířaty, pro potěšení měst-
ských turistů a především jejich dětí, 
kterým je umožněn pobyt na ven-
kově v čisté přírodě, který může být 
snadno doplněn dostupnou možností 
ostatní již popsané zábavy. Představte 
si, že města a obce na 
Frýdlantsku v rámci 
mikroregionu opravdu 
spolupracují, lákají 
investory, hledají pro-
gramy a projekty k zís-
kání dotací a společně 
organizují mediální 
propagaci k existenci 
našeho kraje. Mé 

Cesta z Hřebínku do Hejnic 

Hrad a zámek Frýdlant

Tady jsem se narodil, tady jsem prožil svůj dosavadní život, prochodil horské 
stezky a projel všechny možné horské cesty a silnice v celém výběžku. Mám 
rád naše krásné Jizerky, strmost a divokost severních svahů, krásné vyhlídky, 
jejich romantiku a klid. Mám rád náš drsný sever, Jindřichovický hřeben, větrné 
elektrárny a krajinu nad Srbskou, husté lesy u Dolní Oldříše, kroutící se Smědou 
v Předáncích a nad ní Andělku s výhledem na panoráma hor, strmé svahy 
výsypky polského dolu a nad ním k nebi čnící hrozivou siluetu velkorypadla 
a uprostřed toho všeho na skále nad řekou se tyčící frýdlantský hrad a zámek. 
Tohle všechno tu máme, tahle krásná krajina pod půlkruhem svahů hor nás 
zdarma obklopuje a v ní stovky pěšin, cest a silnic, stovky hektarů nevyužitých 
pastvin a luk čeká na efektivní využití. Nemusím být ani velký fantasta, abych 
si ho docela jasně dokázal představit.
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Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

–  projednalo a schválilo zprávu o průběhu inventarizace 
majetku Města Hejnice

–  projednalo závěrečný účet za rok 2006
–  vzalo na vědomí zhodnocení průběhu zimní údržby měs-

ta a provedení jarního úklidu města
–  projednalo a schválilo zprávu o činnosti finančního 

a kontrolního výboru
–  vydalo vyhlášku o požárním řádu, která stanovuje pod-

mínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kte-
rých se účastní větší počet osob

–  schválilo prodej části pozemku p. č. 1875 o výměre  
292 m2 manželům Jiřímu a Daně Fajnovým

–  schválilo prodej obytného domu č. p. 274 v Hejnicích 
Ferdinandově, stavebního pozemku  p. č. 391 o výměre  
154 m2 a pozemku zahrady p. č. 962 o výměre 172 m2  
v k. ú. Hejnice, panu Milanu Machanovi

–  projednalo a schválilo žádost ředitele ZŠ a MŠ Hejnice 
o uvolnění částky 154 335 Kč z rezervního fondu školy   
na financování elektronického objednacího a výdejního 
systému do školní jídelny

–  schválilo záměr Města Hejnice zúčastnit se společné-
ho projektu Sdružení obcí Libereckého kraje „Osvětlení 
v obcích a městech Libereckého kraje“

Z jednání městské rady

Rada města na svých zasedáních:

–  přidělila byty o velikosti 1+2 panu Michalu Mackovi 
s rodinou a rodině Lányiových

–  zamítla návrh ZŠ na uzavření MŠ o školních prázdni-
nách a rozhodla, že prázdninový provoz bude zajišťovat 
1. oddělení MŠ 2

–  schválila sponzorský příspěvek ve výši 5000 Kč na pořá-
dání koncertů v Bazilice v Hejnicích

–  zamítla žádost Českého varhanního festivalu o příspě-
vek 10 000 Kč na pořádání 1. ročníku festivalu

–  projednala dotaz p. Mgr. Špidly týkající se změny majet-
kových vztahů k pozemku pod budovou kina a pověřila 
starostu města k podání  určovací žaloby na pozemek

–  uložila starostovi jednat s velitelem Policie ČR v Hejni-
cích ohledně připomínek manželů Svobodových, týkají-
cích se rušení nočního klidu v Klášterní ulici

–  schválila žádosti týkající se pronajmutí městských bytů 
v užívání slečny Ivety Formánkové (č. p. 168) a p.Petra 
Grima (č. p. 598)

–  zamítla žádost p. Lenky Akrmanové o  přidělení bytu 
z důvodu, že město žádný volný byt v současnosti nemá

–  schválila žádost p. Evy Chovancové (Česká pojišťovna), 
týkající se prodloužení pronájmu nebytových prostor na 
dobu 5 let

–  zamítla žádost manželů Vajnerových, týkající se proná-
jmu části chodníku před restaurací Ořešník

–  projednala a schválila návrh starosty na složení pra-
covního týmu pro hotel Perun, které je následovní: ing. 
Jaroslav Koreň – Euroregion Nisa, ing. Libor Braun 
– projekční kancelář Impos, Václav Kubeš – Ještědská 
stavební společnost, Mgr. Jan Heinzl – zastupitel města, 
Jiří Horák – starosta

–  vzala na vědomí návrh ředitele ZŠ a MŠ Hejnice na 
zkrácení otevírací doby předškolních zařízení z důvodu 
nedostačujících mzdových prostředků

–  po uskutečnění ankety v DPS schválila návrh MUDR. 
Heleny Krejcarové na zřízení sušárny v DPS

–  seznámila se se zprávou o připravenosti města na letní 
turistickou sezónu a pověřila starostu k získání infor-
mací k vybudování nového informačního systému

–  schválila žádost česko – německýho pracovního krouž-
ku „Síla kořenů“ o poskytnutí sponzorského daru na 
akci konanou od 12. 7. do 15. 7. 2007 v Hejnicích ve 
výši 2500 Kč

–  schválila žádost MŠ Zvoneček o bezplatný pronájem 
kina na den 29. 5. 2007 u příležitosti MDD

jm

Z jednání městského 
zastupitelstva

- Město Hejnice -

ZVEME VŠECHNY OBČANY NA 

TŘETÍ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HEJNICE V ROCE 2007

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

Program zasedání:
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení
2) Interpelace členů zastupitelstva
3) Informace o plnění investičních akcí
4) Činnost rady města do 20. 6. 2007
5)  Projednání zpráv kontrolního a finančního 

výboru
6) Majetkové převody:
-  prodej pozemku p. č. 936/13 o výměře  
102 m2

- prodej pozemku p. č. 1290/3 o výměře 40 m2

-  prodej pozemků p. č. 818 a 1119 o celkové 
výměře 693 m2

7) Různé
8) Rozprava občanů se členy ZM
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Záznamy z meteorologické stanice 
v Hejnicích, která byla 

zřízena v roce 1960 
napovídají mnohé 
o průběhu počasí 
posledních osmi 
měsíců. Prostě 
se otepluje. Tento 
úkaz doprovázejí 

i další nebývalá 

zjištění. Vlivem teplých měsíců ležel 
sníh v zimě 2006 – 2007 jen 8 dní. 
Další extrémní údaj je z letošního 
dubna, napršelo tehdy za celý měsíc 
jen 1,8 mm srážek, pořádně v tomto 
období nezapršelo od 23. března do  
7. května. Celý dubnový měsíční úhrn 
tvořilo doslova jen (několik kapek), 
které občas spadly. Tak nízký měsíční 
úhrn zde nikdy nebyl zaznamenán.

V následující tabulce jsou pro jed-
notlivé měsíce zapsány dlouhodobé 
teplotní průměry a skutečné prů-
měry posledního období, pro porov-
nání jsou uváděny i rozdíly ve °C.

Na závěr ještě zjištění, že teplotní 
průměr měsíce května bude opět  
překonán.

M. Jech

měsíc průměr 1970 – 2000 průměr 2006 – 2007 rozdíl
září 12,8 16,8 4,0
říjen 8,8 11,6 2,8

listopad 3,7 6,8 3,1
prosinec 0,5 4,4 3,9

leden -0,7 3,8 4,5
únor 0,0 3,2 3,2

březen 3,3 5,6 2,3
duben 7,0 10,4 3,4

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

První čtvrtletí roku je za námi a s ním uplynul termín k zaplacení místního poplatku za komunální odpad 
(za první pololetí roku) a místního poplatku ze psů. V prvním čtvrtletí jsou také splatné všechny uzavřené 
nájemní smlouvy na pronájem pozemků (zahrádky, sekání trávy, umístění garáží atd.)

Městský úřad vyzývá všechny zapomnětlivé poplatníky k úhradě dlužných poplatků! 

Neotálejte a dříve než znovu zapomenete, navštivte pokladnu městského úřadu a vyrovnejte částky, které 
jste povinni uhradit podle platných vyhlášek nebo, které vyplývají z uzavřených nájemních smluv. Úřadu 
ušetříte práci, sobě zachováte pověst řádného poplatníka a ochráníte se před možným uložením sankce.

PŘIPOMÍNKA ZAPOMNĚTLIVÝM PLÁTCŮM POPLATKŮ

ŘIDIČI POZOR – VYMĚŇTE SI VČAS ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
Do 31. prosince 2007 je třeba vyměnit na MěÚ ve Frýdlantě, odboru vnitřních věcí a dopravy, řidičské prů-
kazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993. Výměna je prováděna bez poplatku.

Vyměňte si svůj ŘP již nyní – předejdete dlouhému čekání na úřadu.

Potřebujete – platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm a řidičský 
průkaz, kterému končí platnost. Nový průkaz bude vystaven (dle počtu žádostí) zpravidla do 15 – 20 dní.

Nenechávejte výměnu na poslední chvíli, zajistěte si nový průkaz v klidu a včas!

Tabulka teplotních průměrů

V Hejnicích se otepluje



Hejnický zpravodaj / �

Stoletá jubilantka

Paní Helena se narodila 26. dubna 
1907 v Lubici na Slovensku, kde 
prožila své dětství, vychodila školu 
a vyučila se švadlenou. Poznala zde 
i svého budoucího manžela, pana 
Viliama Gondkovského, se kterým 1. 
května 1926 uzavřela sňatek. Poté 

mladí manželé odešli do Plešivce, 
kde pan Gondkovský vlastnil menší 
pekařství, ve kterém oba pracovali. 
Postupně se jim narodili tři děti 
– Ludvík, Aranka a Edita. Prostředí 
jihovýchodního Slovenska, kde v té 
době žily silné maďarské a německé 
národnostní menšiny způsobilo, že 
paní Helena plynule hovoří vedle slo-
venštiny i maďarštinou a němčinou. 
Po válce, kdy rodina Gondkovských 
odešla za prací do Čech, k tomu při-
byla ještě čeština. Nejprve se usadili 

v Chodově u Karlových Varů a v roce 
1950 se přestěhovali natrvalo do 
Hejnic. V roce 1953 začala paní 
Gondkovská pracovat v místní por-
celánce a pracovala v ní až do svého 
zaslouženého odchodu do důchodu. 
Pracovat však nepřestala ani potom. 
Vrátila se ke své původní profesi 
a našla si místo švadleny v Lázních 
Libverda, kde byla moc šťastná a spo-
kojená a pracovat zde přestala až ve 
svých sedmdesáti sedmi letech. 

I když osud zasadil paní Gond-
kovské dvě kruté rány – koncem 
padesátých let zemřel její nejstarší 
syn a o deset let později manžel, 
dokázala svou vírou, vyrovnaností 
a láskou všechno překonat.

Dnes má naše oslavenkyně deset 
vnoučat, jedenáct pravnoučat a pět 
prapravnoučat. Paní Gondkovská 
byla a stále je dáma velice inteligentní, 
elegantní a společenská. Vedle zna-
losti tří cizích jazyků má zálibu ve 
vážné hudbě, zvlášť varhaní. Aktivně 
pracovala v místní organizaci Čer-
veného kříže, jejíž členkou je stále, 
zůstala i členkou klubu důchodců 
a zahrádkářů a jako člověk věřící 
věnovala hodně času místní farnosti 
a kostelu.

Slavnostní blahopřání stoleté 
jubilantce proběhlo v obřadní síni 
Městského úřadu v Hejnicích. Hlav-
ním gratulantem byl pan starosta se 
svým blahopřejným projevem a paní 
matrikářka, popřát přišla i zástup-
kyně ministra práce a sociálních věcí 
s blahopřáním a dárkem v podobě 
navýšení starobního důchodu od 
pana ministra Nečase, zástupkyně 
krajské správy sociálního zabezpe-
čení z Liberce, zástupkyně Střední 
školy lesnické a rovněž příbuzní 
a přátelé oslavenkyně. Pro radost 
i potěšení vystoupily s pásmem písní 
a básní děti z mateřské školy Zvone-
ček s paní ředitelkou Alenou Kusou. 
Pozvána byla i média – Liberecký 
deník a televize, bohužel, nikdo se 
nedostavil. 

V sobotu oslavila jubilantka 
sté narozeniny v kostele při slav-
nostní mši, kterou pro ni sloužil 
páter Raban a následně v kruhu své 
početné rodiny, přátel a známých na 
slavnostní hostině v Mezinárodním 
centru duchovní obnovy.

A co říct závěrem? Svět by byl 
určitě hezčí a příjemnější, kdyby 
bylo víc takových lidí, jako je  
paní Gondkovská.

Kristina SokolováPřípitek jubilantce

V obřadní síni

Naše milé město Hejnice se 
může pochlubit mimo jiné i sto-
letou občankou, kterou je paní 
Helena Gondkovská.
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Lesnický den 

INFORMACE POLICIE – HEJNICKÉ STÍNY

 Počátkem měsíce března 2007 
při dopravní kontrole bylo 

stavěno vozidlo. Řidič vozidla na 
znamení nereagoval a začal hlídce 
ujíždět. Vozidlo bylo dojeto a zasta-
veno. Při kontrole bylo zjištěno, že 
řidič nevlastní řidičský průkaz a jeho 
chování jevilo známky požití alko-
holu. Po zaslání výsledku rozboru 
krve bylo zjištěno, že v krvi měl 1,7 g/
kg alkoholu. Řidiči bylo sděleno obvi-
nění pro trestný čin Řízení vozidla 
bez řidičského průkazu a Ohrožení 
pod vlivem návykové látky.

 Koncem měsíce března 2007 
bylo oznámeno , že straší žena 

nevychází již delší dobu z bytu, nikdo 
jí neviděl a nereaguje na zvonění. Po 
oznámení a prověření skutečností byl 
byt otevřen HZS. Žena byla nalezena 
mrtvá. Provedeným šetřením nebylo 
shledáno cizí zavinění a skutek byl 
odložen.

 V dubnu bylo oznámeno vlou-
pání do vozidla v Hejnicích. 

Pachatel rozbil skleněnou výplň okna 
, poškodil rám dveří, poškrábal lak 
vozidla a odcizil autorádio. Po zado-
kumentování věci a provedeném šet-
ření bylo zjištěno, že mezi majitelem 
vozidla a jeho manželkou došlo k hád-

ce. Manželka v závalu vzteku vozidlo 
poškodila. Když se manželé uklid-
nili, paní zjistila co způsobila. Dali 
hlavy dohromady, protože je vozidlo 
pojištěné proti poškození a vloupání, 
oznámili již uvedenou skutečnost. 
Aby celé oznámení vypadalo důvěry-
hodněji uvedli, že také bylo odcizeno 
autorádio. Jenom stahovací okénko 
rozbili z vnitřní strany.

 Zvýšený výkon služby byl tra-
dičně vždy v průběhu veliko-

nočních svátků a pálení čarodějnic. 
Průběh těchto dní byl klidný. Při 
dopravních kontrolách byli zjištěni 4 
řidiči, kteří řídili pod vlivem alkoholu.

 V měsíci květnu proběhla tra-
diční pouť. Hejnické pouti je 

po zkušenostech z minulého obdo-
bí věnována maximální pozornost. 
Během pouti nedošlo k narušení 
veřejného klidu a pořádku. V sou-
vislosti s tou to akcí bylo oznámeno 
odcizení peněženky s finanční část-
kou 1700 Kč a platební kartou.

 V období od počátku roku do 
poloviny května 2007 bylo zjiš-

těno celkem 127 přestupků v dopra-
vě. Na pokutách bylo uloženo celkem  
56 700 Kč. Šestnáct řidičů řídilo pod 
vlivem alkoholu a dvanáct bez řidič-

ské oprávnění. V 5-ti případech neby-
lo u vozidla sjednáno zákonné pojiš-
tění. V této souvislosti bych chtěl 
upozornit, že trestného činu Řízení 
vozidla bez řidičského oprávnění dle 
§ 180 d) tr. zákona se dopouští i řidič, 
kterému byl odebrán řidičský prů-
kaz rozhodnutím. V praxi se stává, 
že řidič řidičské oprávnění neode-
vzdá, nebo sdělí správnímu orgánu, 
že došlo k jeho ztrátě a dále tímto 
průkazem prokazuje svoje oprávnění 
k řízení vozidla. 

 Na závěr bych chtěl poděkovat 
za podněty, poznatky a infor-

mace, které nám již v několika pří-
padech pomohly k objasnění případů 
a věřím, že i do budoucna se bude 
vyvíjet spolupráce v tomto směru... 

npor. Karel Koppecký

Akce se konala poprvé, takže 
všichni byli velmi zvědaví, jak to 
dopadne. Největším strašákem pořa-
datelů nebyly žádné organizační pro-
blémy, ale počasí. Sobotní dopoledne 
bylo sice velmi deštivé, ale i tak se 
sešlo 50 dětí, pro které lesáci připra-
vili zajímavý program.

Hlavním úkolem bylo absolvovat 
trasu dlouhou 3 km. Putování začí-
nalo v areálu střední školy a pokračo-
vala kolem libverdského a hejnického 
hřbitova zpět do areálu školy. V cíli 
byl rozdělán oheň a děti si mohly 
opéct buřty. Děti po cestě plnily mno-
ho úkolů -poznávání přírodnin pod-
le hmatu, poznávání stromů, sázení 
stromků, lanová dráha, střelba ze 
vzduchovky apod.  Organizátoři také 
připravili ukázky práce vyvážecího 
traktoru a řezání motorovou pilou 
a jako příjemné zpestření si děti moh-

ly pohladit, nebo ti odvážnější podržet 
dravého ptáka. 

I přes špatné počasí se akce 
povedla k oboustranné spokojenosti 
dětí i organizátorů. Doufejme, že se 
podaří i v příštím roce.

Ing. Štrom, Ing. Hovorka

V sobotu 12. 5. 2007 uspořádaly Lesy ČR s. p., lesní správa Frýdlant  
ve spolupráci se SŠ hospodářskou a lesnickou, pracovištěm v Hejnicích 
Lesnický den pro děti.

Sudoku
Nahoře snadnější, dole obtížnější.

Lesní pomocník
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Narodily se děti:
Jiří Dudáš
Zdeněk Dudek 
Ondřej Kozlovský
Petr Tůma
Michal Nový
Roman Balog
Melissa Formánková

Přistěhovali se občané:
Jan Holub
Markéta Roubalová
Alena Janíková s dcerou
Ladislava Dytrychová
Milan Pauer
Hana Finkousová
František Dvořák
Ivanka Svratecká se synem 
a dcerou
Petra Novotná
Miroslav Ptáček

Odstěhovali se občané:
Veronika Sotonová s dcerou
rodina Pokorova
rodina Konývkova
Pavla Drbohlavová se synem 
a dcerou
Kateřina Kupcová
manželé Zlatohlávkovi
Dana Morcová

Rozloučili jsme se 
se zesnulými občany:

Hilda Jiřičná
Bohumil Perlík
Alena Altmanová
Jaroslava Šámalová 
Josef Petříček 
Miluše Kafková
Jana Marková 
Marta Jirásková
Věra Adámková
Jiří Záhejský

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

O činnosti Klubu důchodců
Konec zimy a následující jarní 
měsíce se svými teplotami při-
blížily opět normálnímu stavu. 
Přesto den 8. března výjimečně 
provázely dešťové přeháňky, 
sešli jsme se v klubovně, aby-
chom společně vzdali hold 

„Mezinárodnímu dni žen“. Za 
MěÚ byli pozváni pan starosta 
Jiří Horák a matrikářka paní 
Hana Pohnanová, kteří naše 
ženy obdarovali karafiáty. Při-
pravili jsme pro všechny pří-
tomné malé pohoštění a za 
Klub důchodců věnovali všem 
květ narcisky. Prožili jsme pří-
jemné a družné odpoledne.

Podle našeho programu pak 
přijela DROGERIE a jindy se 
dostavily děti z 1. třídy ZŠ s paní 
učitelkou Jandovou, která při pro-
gramu doprovázela děti hrou na 
kytaru. Na dětech bylo vidět, že 
rády předvádí, co se už naučily.

Svůj letošní první výlet jsme 
věnovali frýdlantskému výběžku 
a první zastavení bylo v soukro-
mé sklárničce, kde nás provázel 
sám majitel pan Novotný. Hrdě 
se zmínil o obci Heřmanice, kte-
rá loni zvítězila v krajském kole 
soutěže Vesnice roku v Programu 
obnovy venkova a v kole celostát-
ním se pak umístila na třetím 
místě. Pak nás provedl sklárnou, 
ukázal pracoviště včetně velké 
moderní pece (zde se nepoužívají 
tzv. píšťaly). Z velkých tabulí skla 
vznikají mnohá rozměrově velká 
díla, zrcadla, ale i např. putov-
ní poháry pro organizace, vázy, 
svícny a dekorativní drobnůstky 
pro jednotlivce. Dělníci pracují na 
zakázkách hlavně na vývoz.

V tomto výběžku silnice větši-
nou kopíruje tok řeky Smědé, kte-
rá se klikatí vesničkami směrem 
do Polska. Je to soustava zákrut 
tzv. „Meandry Smědé“ (rezer-
vace vlhkých luk, dubohabřiny 
s bylinným podrostem – vzácný 
ďáblík bahenní).

Autobus nás vyložil i pod dvě-
ma stožáry větrných elektráren 
v Jinřichovicích pod Smrkem, 
kde jsem si v ekologickém centru 
poslechli informaci o tomto dru-

hu energie, trvale obnovitelných 
zdrojích vytápění a ekologii života 
na této vesnici vůbec. Velice zají-
mavé a poučné.

Náš výlet jsme zakončili před-
velikonočním nákupem v novém 
obchodním středisku L I E D L ve 
Frýdlantě v Čechách.

V první třetině dubna jsme 
v naší velikonočně vyzdobené 
klubovně přivítali odborníka 
pana ing. Jana Dvořáka, kte-
rý byl pozván, aby nás seznámil 
s odrůdami jiřinek, jejich výsad-
bou, pěstováním i ukládáním 
hlíz, zvláštnostmi rostlin i ošetřo-
váním, což jsme mohli sledovat na 
diapozitivech. K prohlédnutí jsme 
měli i katalogy z různých zahra-
ničních výstav a ocenění pěstite-
lů. Rádi se seznamujeme s novin-
kami, i když sami už míváme 
„zahrádku“ jen za oknem.

Později proběhla předváděcí 
akce pana J. Paďoura (teflonové 
nádobí), místní organizace ČČK 
měla v naší klubovně výroční 
členskou schůzi – a už tu byl den, 
kdy nám vyšli vstříc manželé 
Zemanovi a my jsme, za jejich 
vydatné pomoci, mohli uskuteč-
nit opékání vuřtů na sportovním 
hřišti v Hejnicích. K dobré náladě 
nám vyhrávala harmonika Víti 
Průška a kytara p. Pokorného ke 
spokojenosti všech přítomných.

Také Den matek se vydařil. 
Dochází mezi nás čilá paní Marta 
Myslíková z Lázní Libverda, kte-
rá tu mezi námi oslavila 90. nar-
ozeniny a byla pozvaná také 
naše čestná členka paní Helena 
Gondkovská, která oslavila svých 
100 let. Dárečkem, květinami, 
malým pohoštěním i dobrým vín-
kem bylo popřáno nejen jim, ale 
nám všem pevné zdraví a ještě 
mnoho hezkých chvil v našem 
kolektivu.

Měsíc květen se pomalu krátí 
a před námi je ještě další výlet na 
zámek Hrádek u Nechanic a Obří 
akvárium v Hradci Králové. 

Už se těšíme.

Za Klub důchodců Hejnice
Alena Karrasová
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proběhne veřejná anketa „Dětské 
hřiště nejen dětem“ (25. 4 – 25. 5.). 
Výsledky mapování stavu a užívání 
dětských hřišť, stejně jako výsledky 
ankety, poslouží jako podklad 
k uskutečnění následné a poslední 
fáze prezentace výsledků na setkání 
veřejnosti se zástupci místní samo-
správy. Proto vás, občany žijící 
v Hejnicích vyzýváme, zapojte se do 
ankety, která právě probíhá, napište 
své názory, nápady a postřehy. 
Více informací opět najdete na  
www.materidouska.info.

Hlavním cílem druhé kampaně 
s názvem „Táta dneska frčí“ je 
podpořit otce, aby se více zapojili do 
života mateřských center i do života 
svých rodin. Mateřídouška pořádá 
k této kampani doprovodnou akci 
plánovanou na měsíc červen. 

Slovo závěrem – pro potěchu 
i k přemýšlení:

„Kdo ovládá přítomnost, ovládá 
minulost.

Kdo ovládá minulost, ovládá 
budoucnost.“ (George Orwell)

Z mateřského centra Mateřídouška v Hejnicích

Členové Mateřského centra Mate-
řídouška, žáci základní školy a veřej-
nost byli srdečně pozváni k výsadbě 
aleje u fotbalového hřiště v Hejnicích 
dne 11. 5. 2007. Výsadba stromů se 
konala v rámci projektu „Obnova 
aleje u fotbalového hřiště v Hejni-
cích“, který podpořil Krajský úřad 
Libereckého kraje, odbor rozvoje 
venkova, zemědělství a životního 
prostředí. Nevitální a staré topoly 
vážně ohrožovaly denně bezpečnost 
mladých sportovců a občanů pohy-
bujících se v jejich blízkosti, proto 
bylo rozhodnuto je v zimním období 
pokácet. Jednalo se o přibližně  
320 m dlouhou alej se 77 stromy. 
Mladé stromky určené k výsadbě 
dodala Společnost přátel přírody 
z Liberce. Byly to 300 cm vysoké 
sazenice javoru klenu a javoru mléče 
s bohatým kořenovým balem, které 
byly přichyceny k dřevěným podpě-
rám. Ty jim budou zajišťovat v příš-
tích letech lepší stabilitu, než zapustí 
kořeny. Do budoucna bude u této nové 
aleje umístěna pamětní deska s logy 
partnerů, poskytovatelů dotace a se 
jmény všech sazečů. 

Rádi bychom touto cestou poděko-
vali všem sázejícím. Seznam sazečů 
a bližší informace si můžete přečíst 
na našich internetových stránkách 
www.materidouska.info.

V sobotu 19. 5. 2007 se Mateřské 
centrum Mateřídouška již podruhé 
účastnilo aukce v rámci Sympozia 
v Desné s názvem „Pomozte Kapce 
naděje i letos!“

Šestý ročník této akce byl věno-
ván Nadačnímu fondu Kapka naděje, 
který založila paní Vendula Svobo-
dová. Výtěžek z aukce vytvořených 
prací byl věnován na pomoc dětem 
s poruchami krvetvorby a dětem léče-
ným pro nádorové onemocnění na 
Klinice dětské hematologie a onkolo-
gie Fakultní nemocnice Motol. 

Dvě nádherné keramické mísy, 
do aukce organizované ve prospěch 
nadace, vytvořily děti z Mateřského 
centra Mateřídouška a dětského 
domova ve Frýdlantě. Vyvolávací cena 
každé byla 200 Kč. Konečná částka, 
která putovala na konto nadačního 
fondu byla 1750 Kč. Tento moment, 
byl, zajímavý, jak pro děti z dětského 
domova, které se učí pomoc nejen při-
jímat, ale také dávat, tak pro dospělé, 
kteří si uvědomili, že pomoc druhým 
se dá různými způsoby. Stačí jen 
chtít. 

Na závěr bychom se zmínili o dvou 
celorepublikových kampaních Sítě 
mateřských center, do kterých se 
Mateřídouška zapojila. První z nich 
je kampaň „Hřiště dnes a příště“. 
Kampaň probíhá ve třech fázích. 
V první fázi s názvem „Jak se žije na 
dětském hřišti?“zhodnotily matky 
z mateřských center stav a uží-
vání dětských hřišť, ve druhé fázi 

V Hejnicích 20. května 2007

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

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

Rádi bychom vás, občany města 
Hejnic a jeho nejbližšího okolí, infor-
movali o akcích našeho sdružení. 

Keramická mísa do aukce
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Poutníci a kněží z libereckého 
a turnovského vikariátu, pout-
níci a kněží z Polska, Německa 
a významní hosté např. ministr 
zahraničí Karel Schwarzenberg, 
ministr bez portfeje Cyril Svoboda, 
primátor Liberce ing. Kittner a další, 
zaplnili naši baziliku do posled-
ního místa (kapacita i s empóry cca 
1500 míst.

Zástupci našeho města na poz-
vání neodpověděli a nepřišli. Proč, 
o tom lze jen 
spekulovat. Je to 
snad tím, že Město 
nemá strategický 
dokument v ob-
lasti cestovního 
ruchu. Možná ces-
tovní ruch není 
považován za pri-
oritu, ale Hejnice 
jsou významné 
turistické cen-
trum a především 
poutní místo. 

V y t v o ř e n í 
takového doku-
mentu má svá 
opodstatnění. Je 

třeba budovat image Hejnic jako 
poutního místa. Napomoci vnímání 
tohoto místa, jako významné 
součásti kulturního dědictví 
a v případě Hejnic kulturního 
dědictví nejen českého, ale i dědictví 
spojující národy Čechů, Poláků 
a Němců. Možná Město vytvoří 

„světský protipól“ Mezinárodnímu 
centru duchovní obnovy v podobě 
kulturního centra, ale jsou to jen 
spekulace. Jasné je to, že spolu-
práce je dobrá věc, tolerance člověka 
obohatí o jiné poznatky. Společně 
vytvořit nový produkt „Poutní místo 
Hejnice“ může přinášet zisky pro 
nás, kteří tu žijeme. Pozvednout 
hrdost občanů na své město, zna-
mená šíření pozitivních referencí 
o městě.

 Významnou událostí byla oslava 
stých narozenin paní Gondkovské, 
ještě jednou gratulujeme a děkujeme, 
že jsme byli při tom.

Rekondiční pobyt Unie Roska se 
konal od neděle 6. 5. do 12. 5. Unie 
Roska pomáhá lidem s roztroušenou 
sklerózou. Na víkend 1. až 3. 6. 
přijede asociace pro mentálně 
postižené děti Apropo Jičín. Letos má 
MCDO převážnou většinu programů 
se spoluúčastí s podporou Centra. 
O prostředky se žádá u různých 
fondů a programy se sestavují za 
pomoci Centra. 

Letos jsme také žádaly z fondu 
Libereckého kraje a z fondu Národ-
ního památkového ústavu z havar-
ijního programu o příspěvek pro 
baziliku na restaurátorské práce 
portálů nad hlavním a vedlejšími 
vchody, které jsou pod nánosy 
nečistot a mají viditelné známky 
poškození, součástí portálu nad 
hlavním vchodem je erb rodu 
Gallasů z pískovcového kamene, 
který se ztrácí pod nánosem nečistot. 
Dále o restaurování vstupních vrat 
hlavních a dvou vedlejších.

S politováním nám obě instituce 
oznámily, že nemůžou vyhovět. 
Původní záměr byl oprava fasád-
ního pláště kostela Navštívení 
Panny Marie a ambitů. Ale 
k finančnímu zajištění těchto prací  
cca 18. miliónů korun musí 
předcházet odborné vypracov-
ání projektové a výkresové doku-
mentace, rozpočtu a to detailně 
ke ka ždému jednot l ivému 
uměleckořemeslnému deta i lu. 
Tento fakt a stavební vývoj kostela 
do současné podoby, kdy původně 
gotický kostel byl integrován do 
hmoty nového chrámu, který byl 
velkoryse koncipován v barokní 
podobě, naznačuje, jak náročné 
bude dokumentaci vypracovat. 
Náročnost vypracování dokumen-
tace dává předpoklad k přímé 
úměře finančních nákladů na toto 
zpracování. Z těchto důvodů jsme 
volili postup záchrany, restaurovat 
dle důležitosti postupně, bohužel 
finanční potřeby jsou nad možnostmi 
těchto záměrů.

Na závěr připomenu, že koncertní 
sezona začíná v sobotu 26. května. 
Programy koncertů a výstav galerie 
jsou k dispozici na recepci Centra.

 
Za MCDO Hnízdilová J.

Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Mezinárodní pouť smíření pořádaná 
u příležitosti výročí ukončení II. 
světové války a k svátku Panny Marie 
Prostřednice všech milostí, která se 
konala 5. května, byla spojena s osla-
vou 950. výročí litoměřické diecéze. 



Hejnický zpravodaj / 10

Zimní příprava našich celků byla 
zakončena několika přátelskými 
a tréninkovými zápasy. Nejpovede-
nější bylo čtvrté místo dorostenek 
na silně obsazeném turnaji Spoje 
OPEN v Praze, kterého se každoroč-

ně úspěšně účastníme. Dále to byla 
dvě vítězství mužů rovněž na Spojích, 
o to cennější, že místní mužstvo vede 
tabulku středočeské oblasti.

Jarní část soutěžení poté začala 
a nyní je druhá polovina házenkář-

Jaro v národní házené
Po článku z minulého čísla Hejnického zpravodaje o historii národní 
házené nyní přinášíme informace o aktuálním dění v oddíle.

Na branku střílí Lukáš Kompit

Střelu soupeře chytají Jakub Pávek a Jiří Jirounek

ské sezóny je v plném proudu. A jak 
se vede jednotlivým družstvům? 
Mladší žákyně útočí ze čtvrtého mís-
ta na třetí Litvínov, který má po dvou 
turnajích, na kterých naše děvčata 
skončila shodně na čtvrtém místě, 
náskok šesti bodů. Mladší žáci již 
třetí místo pevně drží. Po jarní třetí 
a čtvrté příčce to bodově nevypadá 
ani na postup, ani na sestup. Medai-
lovou pozici jistě udrží.

Starší žáci hrají v tomto roce lépe 
než loni. Dvakrát byli druzí a jednou 
třetí. Celkově jsou také třetí a před 
posledním kláním je toto jejich umís-
tění už jisté. Starší žákyně také 
pevně drží svou pozici. Dvakrát byly 
druhé a jednou čtvrté a i kdyby na 
posledním turnaji vše prohrály, již 
nemohou klesnout. Účast na Poháru 
ČR v moravském Vracově je nemine. 

Dalším úspěšným kolektivem 
jsou dorostenci. Po dvojím zdolání 
Chomutova doma a výhře nad kon-
kurujícím Mostem venku si rovněž 
pojistili druhé místo v tabulce. Čeká 
je výlet na Pohár ČR do západočes-
kých Přeštic. Oběma družstvům gra-
tulujeme a přejeme úspěšnou repre-
zentaci našeho města. Dorostenky 
se po čtyřech prohrách s Mostem 
a Chomutovem překvapivě neposu-
nuly z pátého postu ani o píď. Už by 
to ale nějaké body chtělo.

Muži zůstávají po prohrách 
s Chomutovem A a Mostem a výhře 
nad Chomutovem B na šesté pozici. 
Jejich cílem jsou však vyšší mety, 
čemuž i podrobují svůj náročný tré-
nink. 

Ženy jsou stejně jako dorky 
na místě pátém. Již také prohrály 
s Mostem a Chomutovem.

Zmiňme také sousední družstvo 
mužů Raspenavy A hrající II. ligu 
národní házené. V té se pohybu-
je kolem devátého místa a snaží se 
o záchranu. Takže držíme palce.

Z mimosoutěžního programu 
nyní chystáme tradiční akci, a to 
letní táborové soustředění pro naši 
mládež. Uskuteční se na přelomu 
července a srpna v Přešticích.

Závěrem už jen pozvání na domá-
cí utkání a turnaje hejnických celků. 
Dozvědět se o nich můžete na měst-
ských vývěskách a rozhlasu.

Sportu zdar, národní házené 
zvlášť.

Vedení oddílu NH
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V dubnu se uskutečnil pravi-
delný svoz nebezpečného a velko-
objemového odpadu. Když se blížila 
ona sobota, kdy měly svozové vozy 
dorazit, začínalo mě polévat horko. 
Na místech určení se totiž objevo-
valy hory nepořádku. Připadal jsem 
si jak v Jiříkově vidění. Slovo vel-
koobjemový odpad pochází ze slova 
velký objem. Což normální smrtelník 
pochopí tak, že je to vše, co se nor-
málně do popelnice nevejde. Nechápu 
však, proč se na oněch skládkách 
objevovaly věci, které se do popelnic 
vejdou a přímo tam patří. Pominu 
hory běžného komunálního odpadu, 
který někdo raději odložil sem, než do 
své popelnice, ale i další zajímavosti 
jako sešity, boty, knížky atd. Proto 
Vás prosím, abyste si příště nechali 
takto svézt jen to, co je opravdu 
nutné a nevejde se do popelnice. 

Děkuji ovšem dárci od Bílopotoc-
kého nádraží za plné auto lignátu 
(díky, ale dům si raději „obložím“ 
klasickou omítkou), dalšímu z okolí 
lesáckých bytovek za půlku auta 
staré použité lepenky (na střechu 
jsem bohužel již použil tašky) a ještě 
jednomu „lepenkáři“ z okolí Sva-
zarmu, který umně zamaskoval kupu 
otrhané lepenky do modrých igelito-

Sbírka trochu jinak
vých pytlů. Asi s představou, že si při 
nakládání ničeho nevšimneme. Ale 
všimli jsme si, to když nám první tři 
pytle z dvaceti prasky a vysypaly se 
na cestu.

Upozorňuji proto občany, že tako-
výto materiál je opravdu nebezpečný, 
ale jeho zlikvidování si má každý 
sám domluvit přímo s firmou ASA 
ve Frýdlantě a ne to řešit takovýmto 
partizánským způsobem. 

Dalším obrovským problémem 
byly nájezdy sběračů kovů. 90 % 
televizí a ledniček bylo doslova roz-
mlácených a ochuzených o nějaké to 
deko mědi. Jedna televize pak byla 
rozebrána na pět kusů. Nejhorší 
zážitek ale čekal na obou stanoviš-

tích ve Ferdinandově, kde na odpad 
přímo čekaly party výrostků a hned 
po odložení věcí je rozmlátily, rozlily, 
rozebraly a rozházely. Což v případě 
rozbitých zářivek, monitorů, skle-
nic a obalů od barvy je, jistě uznáte, 
úžasná věc. Raritou byla lednice 
naplněná televizí a zalitá primalexem. 
Říkáte si, že je to stejně jedno, že to 
jde na skládku a do recyklace, jenže 
tohle všechno musí někdo naložit. 
Proto Vás tímto prosím, když příště 
půjdete něco odložit na svoz, je-li to 
možné, udělejte to až opravdu v ono 
sobotní ráno. Rabovači nebudou mít 
šanci a nás to pak nebude stát tolik 
úsilí a peněz. Děkuji.

Letošní svoz byl unikátní i jinak – 
sebralo se rekordní množství odpadu. 
Dokázali jste dodat 540 pneumatik, 
180 kg olejů, 900 kg barev, 31 baterií, 
62 lednic, 93 televizí, 63 elektroza-
řízení, tunu plastů a hlavně 15 tun 
ostatního domovního odpadu. To 
vše zaplnilo 20 kontejnerů o objemu  
9 m3! 

Začínají se nám množit případy, 
kdy je nepotřebný odpad odkládán 
v průběhu roku před areál Služeb. 
Je zajímavé, že vždycky se tam objeví 
přes noc. Že by nějaký noční ptáček? 
Upozorňuji, že k tomu je určen kon-
tejner na skládce. Odkládejte proto 
odpad tam a pokud možno v pra-
covní době, když je otevřeno.

V průběhu července se v našem 
městě objeví posílená síť kontej-
nerů na tříděný odpad. Doufám, že 
dokážeme pokrýt ony části, které jsou 
teď více méně bez možnosti odkládat 
separovaný odpad. Snad bude tato 
možnost využívána stále ve větší 
míře, neboť se nám podle množství 
vytříděného odpadu vrací nějaké 
peníze a můžeme je investovat do 
lepší sítě sběrných míst. Měly by také 
přibýt kontejnery barvy červené. Do 
těch se budou dávat obaly od nápo-
jových kartonů (mléka, džusy) a také 
směsný plast. To znamená - kelímky, 
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, 
polystyrén. Tyto kontejnery nejsou 
určeny pro novodurové trubky, pod-
lahové krytiny a obaly od nebezpeč-
ných látek (motorové oleje, chemiká-
lie, barvy).

-DEM-

Je tu další číslo zpravodaje, a tak 
si zase přidám trošku do mlýna 
ohledně odpadů ve městě.

Svoz odpadu
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Bestiář trapasů, aneb jak přežít zahraniční dovolenou
Vzhledem k tomu, že mi maminka už 
v kolíbce nazula toulavé botičky a otec 
mi podložil hlavu sklonem komplikovat si 
život, nabídka mé kamarádky, abych s ní 
jela na Cejlon, mě příjemně nadchla. 

Pravda je, že mi zavolala v sobotu 
večer a chtěla odpověď do neděle, 
ale noční telefonát šéfovi, jestli mi 
dá dovolenou, když ve firmě pracuji 
teprve 4 měsíce, mě posunul žáda-
ným směrem. Byla to taky jediná věc, 
která proběhla bez problémů, protože 
ač jsme měli jet za měsíc,měla jsem 
propadlý pas, nenašla jsem zdravotní 
průkazku a očkování pro mě před-
stavovalo trauma z dětství. Tehdy 
mě při hromadném očkování honila 
sestra po celé třídě s injekcí v ruce 
a když mě uštvala, nastalo vyjedná-
vání o použití té nejmenší jehly, která 
byla v nabídce. Provázena neblahým 
tušením, že teď to asi tak nebude, 
jsem se vypravila na Krajskou hygi-
enickou stanici.

Asi osmdesátiletý lékař, jehož čivy 
z větší části nahrazovala sestra, mi 
objasnil, že mohu onemocnět celkem 
patnácti vážnými chorobami, ale 
měla jsem štěstí, že doba do odjezdu 
byla krátká, takže všechno se apliko-
vat nedalo. Z pestré nabídky jsem si 
vybrala žloutenku, obrnu a encefali-
tidu a odmítla jsem vehementně dopo-
ručovaný tyfus s předsevzetím, že 
z řeky se tam nenapiju. Nato mi lékař 
napsal do průkazky tyfus a natáhl 
vakcínu. Když mě sestra zachránila 
a dostala jsem ostatní choroby, šla 
jsem si sednout na chvíli do čekárny, 
kde jsem měla sledovat, jak na mě 
séra působí. Po chvíli vyšel doktor 
a zeptal se mě: „Vy jdete k nám?“ To 
mě z čekárny vyhnalo k obvodnímu 
lékaři, který mi přeočkoval propadlý 
tetanus. Zbývalo vyřešit hamletov-
skou otázku – brát či nebrat antima-
larika? Vzhledem k tomu, že mám 
zvonění v hlavě i po penicilínu, moc 
se mi do nich nechtělo. Když mi 
primář interny pravil, ať nic neberu, 
ale po návratu ať se pozoruju, že mě 
když tak vyléčí, byla jsem spokojená, 
protože pozorovat se dovedu.

Na zájezd jsem jela s německou 
cestovkou, odlet Drážďany, Frank-
furt – Kolombo. Naši cestovní partu 
jsem tvořila já, dvě mé známé, a dcera 
jedné z nich. Vzhledem k tomu, že se 

obě dámy živí advokacií, myslela jsem, 
že vše půjde jako na drátku a nic se 
nemůže stát kromě toho, co si způso-
bím sama. Přehlídku osobních pito-
min jsem zahájila tím, že jsem v Dráž-
ďanech na letišti zapomněla klobouk, 
na což jsem si vzpomněla až na letišti 
ve Frankfurtu. Neměla jsem ale čas 
se touto prkotinou bratru za 800 Kč 
zabývat, protože mě okamžitě vytáhli 
k prohlídce kufru. Nevím, co viděli 
na obrazovce, vlastně nevím, co tam 
u mě vždycky vidí, ale dvakrát jsem 
vyprázdnila kufr na pult a stejně nic 
nenašli. Nakonec mě s nepořízenou 
pustili, takže jsem se mohla jít podí-
vat, jak zatýkají jednu z těch advo-
kátek pro nezákonný dovoz bojového 
nože do NSR. Zastihla jsem ji, jak se 
hlasitě podivuje: Butterfly, virklich?, 
zatímco celník mistrně točil motýl-
kem v ruce na všechny strany. Druhá 
právnička sice tlumočila, že to je nůž 
na ovoce, ale pravda je, že měl víc 
funkcí, než jablko potřebuje. Celé 
to skončilo propuštěním na kauci 
s pokutou 50 euro a sdělením pří-
slušníka, že obvinění přijde poštou. 
Cítila jsem, jak mě hřeje u srdce, pro-
tože v týmu jsem zatím byla za blba 
já, zvlášť po telefonu mé dcery, jak 
se spouští naše nová pračka. Vzhle-
dem k tomu, že má geny na návody 
po mě, navigovala jsem ji na dálku 
podle obrázků na kolečku a tak se 
stalo, že si vyprala. Do letadla jsem 
nastoupila plná odhodlání nenechat 
si ničím zkazit dovolenou, i když jsem 
při krámování kufru zjistila, že mám 
dvě cestovní žehličky a žádnou nabí-
ječku na foťák. Naneštěstí jsem se 
při usazování do sedadla obrátila na 
svou kamarádku Evu zrovna v oka-
mžiku, kdy mi prstem ukazovala, 
kam si mám sednout. Na její nehet 
jsem si napíchla bulvu takovým způ-
sobem, že nešla skoro sundat, takže 
prvních pět hodin v letadle jsem měla 
zavřené oči a dalších šest hodin to 
nebylo o nic lepší. V televizi šla přitom 
Pretty Woman, sice neumím ani slovo 
německy, ale mohla jsem alespoň sle-
dovat příběh lásky, jsem dvakrát roz-
vedená a na reálný příběh ze života se 
vždycky ráda podívám. Tedy pokud 
nemám nehet v oku. Jediný, kdo ještě 
neměl nic na triku, byla dvacetiletá 
dcerka druhé advokátky, která mi tak 
připomínala moji dceru, že jsem si 

umínila, že se budu mít na pozoru. Asi 
v půlce letu Jiřinka začala něco hledat 
v batohu a vyšlo najevo, že v předcho-
zím letadle nechala peněženku se 
všemi penězi. Vzhledem k tomu, že 
všechny tři máme doma absolventky 
filosofické fakulty University Karlovy, 
o kterých se dá celkem s jistotou říct, 
že nám je do kolébky katapultovala 
mezihvězdná flotila Aštara Šerana, 
připsaly jsme to do seznamu neškod-
ných zádrhelů a v klidu jsme dospaly 
let. Ve skrytu duše jsem doufala, že 
jsme si průsery už vybraly, a že bude 
klid.

V Kolombu jsme naskočili do auta 
a já jsem si konečně v klidu přečetla, 
kam to vůbec jedeme. Sice mi kama-
rádka původně řekla jiné místo, ale 
všude je krásně, zvlášť na Cejlonu. 
Já stejně déle než 3 dny na jednom 
místě nevydržím, pak se mi zažehnou 
trysky a jsem v prachu. Hotel v Indu-
ruwě byl opravdu pěkný, i když pod all-
inclusive si našinec představuje něco 
jiného, než vepřové v koření, kuřecí 
v koření, rybu v koření a zeleninu 
v koření, všechno pálivé jako čert, 
takže třetí den bylo o strach jít na 
záchod. Moře bylo taky pěkné, když 
jste uplavali 100 m za největší vlny, 
pak to byla pohoda. Šnorchlovat jsem 
zkusila jednou, ale vlna se mnou tak 
rychle obrousila dno, že jsem mazala 
ven, jak to nejrychleji šlo. Podle sou-
středěné pozornosti místních mla-
díků, kteří zevlovali na břehu, jsem 
usoudila, že jsem to s tím šnorchlo-
váním opravdu přehnala, přičemž 
až v půli cesty ven jsem zjistila, že 
mám sice dobře utěsněný brejle, ale 
vrchní díl plavek čelí sluníčku na 
zádech. Naštěstí sexuální turistika 
na Cejloně je v plenkách a žádost 
jedince, který evidentně vyrůstal bez 
matky, o telefonní číslo, jsem hravě 
odrazila. Když mě teda přestalo 
bavit honit kraby, naplánovala jsem 
si výstup na Adamovu horu. Je to 
jedno z nejposvátnějších míst bud-
dhistů na světě, kam se po celoden-
ním výstupu chodí klanět Budhově 
šlépěji. Podle křesťanů byl na této 
hoře Adam, podle hinduistů Śiva, ale 
bitvu náboženství vyhráli buddhisté, 
kteří tam mají klášter a svatyni a celé 
to místo spravují.

Pokračování na straně 13
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Turisté chodí na horu v noci, aby 
se vyhnuli žáru a viděli východ slunce, 
výstup podle bedekru trvá zdatnému 
turistovi 5 hodin, buddhistům víc, 
protože jdou celé rodiny a po cestě 
se občerstvují na takových stanicích, 
kde se kadí z rákosu po svahu, a to 
vždy, když tam něco pozřete.

Jediný, kdo se propůjčil k této 
akci, byla Jiřinka bez peněženky (na 
to je dobré se narodit mamince s pla-
tební kartou). K hoře jsme jeli z Indu-
ruwy 5 hodin, bylo nám fajn, než 
jsme zjistili, že řidič dojel do úplně 
jiného údolí. Byl to jeho problém, já 
jsem zaznamenala jiný. Adams Peak 
svítil z dálky, alespoň celá poutní 
cesta byla osvětlená a já jsem si 
poprvé uvědomila, že to asi nebude 
jen tak. Hora má sice jen 2 243 m, ale 
je strašně strmá, čekala nás pěkná 
zabíračka. Technicky zdatní čtenáři 
mohou nahlédnout do internetu, kde 
je fotka, pochopí, o čem je řeč.

Hned z kraje jsem nahlédla, že 
jsem měla vybrat jiného průvodce, 
než toho mladíka, který spolu s Jiřin-
kou nasadil strhující tempo. Trasa 
vedla čajovými plantážemi pořád do 
kopce, asi 7 km a výstup na samot-
nou horu obnášel 4 900 schodů 
skoro kolmo nahoru. Po první třetině 
jsem už nemohla, a to tak, že vůbec. 
Musela jsem si utáhnout tkaničku 
na krku, aby moje prokouřené plíce 
nevystoupily a nevrátily se samy 
domů, rozhodně na to téma učinily 
několik sugestivních pokusů. Nechá-
pala jsem, proč tak ženeme, protože 
nahoře byla podle bedekru hrozná 
zima a východ slunce byl daleko, ale 
Jiřinka se nedala zpomalit. Kráčela 
a vyprávěla mi, jak poznala Ježíše, 
a jaký je život s Ním. Ačkoli jsem mili-
tantní ateistka, pro absolutní vyčer-
pání jsem se nezmohla na žádnou 
obranu svých životních principů, pro-
tože udržení životních pochodů mělo 
přednost. Myslím, že jsem za celou 
dobu řekla Ano? a Ale…, ale pravdě-
podobně mi nebylo rozumět. Na jedné 
z mála zastávek, ke které jsem je 
donutila, jsme se posadili, a já jsem 
z překvapením sledovala, jak se nám 
kouří z oblečení. Byli jsme propocení 
na kůži a ten pot se hned odpařoval, 
poprvé v životě jsem si dovedla před-
stavit rčení „dělá, až se z něho kouří“, 
ale v Čechách, věřte mi, to nikdy 
neuvidíte. Nahoru jsme vystoupili za 
3,5 hodiny, čímž jsme strhli turis-

tický rekord a uvízli v noci na hoře, 
kde dul chladný vítr a do východu 
slunce zbývaly 3 hodiny. Šla jsem na 
záchod do takových budek na šlapky 
a najednou se ze shora odněkud při-
valil čůrek vody a nahodil mi celou 
půlku těla. Byla to fakt voda, a bylo 
jedno, odkud se vzala, ale stála jsem 
půlky mokrá na studeném větru, 
chrám byl zavřený a do přístřešku 
pro poutníky jsme se nevešli.

Najednou nám pokynul ten 
kluk, co se vydával za našeho prů-
vodce a zavedl nás do jedné budovy, 
kam se evidentně nesmělo, protože 
ostatní se tam ani nepřiblížili. Ocitli 
jsme se ve špinavé chodbě, ze které 
vedly jedny dveře k ubikaci ředitele 
a jiné na kamenné schody do kláš-
tera, který byl přilepený na skále 
jako vrabčí hnízdo. Kluk šel do kláš-
tera a my jsme se svalili na špinavej 
kokosák, šťastné, že máme kde pře-
čkat. Byla mi i tak hrozná zima, tak 
jsem se zvedla a šla jsem prozkoumat 
vstup do toho kláštera, protože jsem 
hned za vstupem na schody zahlédla 
jakési prky obehnané kóje, jako bývají 
u nás ve starých sklepech. Zdálo se že 
jsou prázdné a škvírou jsem zahlédla 
v jedné z nich volnou pryčnu. Napadlo, 
mě, že bychom se mohli s Jiřkou na 
tu pryčnu natáhnout, ale když jsem 
odmotala drát na vchodovém prknu, 
zjistila jsem, že tam visí oranžový 
hábit a jsou tam nějaké věci, takže 
tam asi někdo bydlí. Zarmouceně 
jsem to zadrátovala zpátky a sešla 
ještě kousek po schodech. Zavanul na 
mě syrový chlad a zaslechla jsem zvuk 
sprchy. Usoudila jsem, že mnicha pod 
sprchou vidět nechci a navíc bych ris-
kovala vyhození do 10 stupňů chladu, 
tak jsem to vzdala a vrátila se na svoji 
hromádku smetí. Najednou se ote-
vřely dveře ubikace ředitele, a fakt 
je, že stěží zakrýval šok z toho, že se 
mu na rohožce válejí dvě bělošky. Na 
otázku, odkud jsme, jsme se přiznali, 
že z České republiky. „Amerika“, pravil 
se zřetelným ulehčením a zase zavřel 
dveře. Taky se nám ulevilo.

Blížilo se svítání. Najednou něco 
zapleskalo po schodech a do před-
pokoje vyšel z kláštera starší mnich. 
Byl bosý, táhla z něj zima a evi-
dentně se mu nechtělo ven. Posadil 
se na poloshnilou židli, na kterou 
jsme si nesedli, protože jsme věděli, 
co je pod polštářkem a odevzdaně 
se na mě podíval. „Zima, co¬“ pra-
vila jsem česky. Přikývl a přitáhl si 
hábit k tělu. Chvíli se ještě odhodlá-

val a pak vyrazil ven. To byl i pro nás 
signál k odchodu, protože s výcho-
dem slunce začínal obřad, při kterém 
se otevíral chrám s Budhovou stopou. 
Jako nestranný pozorovatel nábožen-
ských relikvií mohu jen konstatovat, 
že Budha byl asi pěkně urostlý muž, 
protože stopa měřila tak 70 cm, ale 
protože vím, jeho stolička přechová-
vaná na jiném místě na Cejloně má 
rozměry pouzdra na brýle, řekla jsem 
si jen, konečně pořádnej chlap. S úc-
tou jsem se poklonila a šla zazvo-
nit na zvonec, který mohou rozeznít 
všichni, kteří vrchol zdolali. Zvoní se 
tolikrát, kolikrát jste už na hoře byli. 
Byla jsem tak utahaná, nevyspalá 
a zmrzlá, že jsem měla potíž odtrh-
nout zkřehlé ruce od šňůry a moje 
ego dorazila stará bosá Srílančana 
v hadrech, když zazvonila 6x.

Pak už byl konečně ten východ 
slunce, na který čekaly davy. Kromě 
Budhovy stopy má totiž hora ještě 
jednu zvláštnost. Ačkoli je hodně 
nepravidelného tvaru, vrhá napro-
sto přesný trojúhelníkový stín, viděla 
jsem to, nafotila jsem to, ale vysvět-
lení nemám, byla jsem užaslá jako 
všichni.

Cesta zpátky po těch schodech 
byla ještě strašnější než nahoru 
a trvala nám déle, nakonec jsem se 
asi modlila, ale stejně to nezabralo. 
Jiřinka vypadala, že s Ním jí to jde 
stejně blbě jako mně bez Něho, spo-
lečně jsme zachmuřeně pozorovali 
mnicha, který křepce kráčel před 
námi a na zádech se mu houpal note-
book. Nakonec jsme se dostali do auta, 
kde jsem si hned sklopila sedačku 
a nechala přijít milosrdné mdloby. 
Na zpáteční cestě náš řidič přejel 
psa, což je na Cejloně přes množství 
těchto zvířat unikátní nehoda. Stovky 
psů, kteří se povalují na silnici, žijí 
totiž s řidiči ve zvláštní symbióze, kdy 
řidič v poslední vteřině přibrzdí a pes 
v poslední vteřině uskočí. Někdy to 
ale zřejmě nefunguje, život je občas 
pes i pro psa.

Do hotelu jsme dorazily se zpo-
žděním několika hodin proti plánu, 
a hned jsme se naložily do venkovní 
vířivky, ze které nás po dvou dnech 
vytlačil až televizní štáb srílanské 
televize. Tak jsem opustila azyl, roz-
plácla na paži malarického komára 
a šla plánovat novou cestu.

Žijeme totiž jen jednou, je škoda 
ležet ve vířivce a čekat, co přijde.

Vaše 
Dana Pecháčková - Cupáková
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Zvonek zvoní, škola končí...
Jak ten čas nezadržitelně pádí, je 

to jen krátké nadechnutí, v nekoneč-
ném vesmíru setinka sekundy, kdy na 
druhý stupeň ZŠ přestoupila z prv-
ního stupně skupinka žáků plná oče-
kávání. Někteří s částečnými obavami, 
jiní s dychtivostí, co nového je po další 
čtyři roky čeká. Dnes stojí na konci 
jedné etapy života, určitě té lákavější, 
bezstarostnější a úsměvnější, než jim 
začne ona etapa působení na různých 
středních školách a učebních obo-
rech, která je přivede k jejich životním 
profesím. Defilují přede mnou jména 
a tváře těch, které jsem měla možnost 
denně vídat a konfrontovat se s jejich 
názory, postoji a představami.

Dlouho mi utkví v paměti neu-
hasínající smích Lucky, neustálé 

komentáře a vtipné glosy obou Honzů, 
Tomáše i Daniela, jakož i odzbrojující 
hlášky Lukáše. Nevymizí mi z mysli 
zamilovanost Báry a Ivety, sportovní 
úspěchy Kláry, zamlklost Zuzky, 
Ondřeje a Milana, též Petrovy sou-
boje s jazykem a častými tělesnými 
karamboly. Ráda zavzpomínám na 
aerobické kreace Marcely, Ivy a Šárky, 
pevné přátelství Hely a Blanky, fotba-
lové kličky Ondřeje i titěrné Vendovy 
grimasy se světem jeho zvířecího krá-
lovství.

Někdy jsme zažívali „ běhy na 
dlouhé vzdálenosti“, ale dokázalo 
nás semknout netrpělivé čekání na 
výsledky CERMAT testů i přijetí na 
obory, jež si každý po dlouhém zvažo-
vání zvolil. Těšili jsme se na třídní 

výlet a rozloučení se školou. Dokázali 
jsme společně vytvořit tandem, který 
nás vzájemně obohatil a dovedl na 
práh dospělosti. Můj vřelý dík patří 
i rodičům.

Vše jednou skončí, končí i školní 
rok 2006/2007 pro moji 9.B. Jen já 
vím, že když mi bylo úzko z klimatu 
v jiné třídě, mohla jsem nabrat nové 
síly u té „mé „ třídičky.Obohatili jste 
se navzájem, ale obohatili jste i mne. 
Nikdy vám to nezapomenu. Přeji všem 
svým poupátkům úspěšné vykročení 
do života, uchovejte si na školu jen 
dobré vzpomínky. Těším se , až usly-
ším jen optimistické vize. Držím vám 
všem pěsti. Bude se mi stýskat. Mám 
vás ráda. Vaše třídní učitelka 

Mgr. Slávka Uhurová.

Řeč je o včelařích, včelách a medu nejen v Hejnicích. Místní organizace 
Českého svazu včelařů má 23 členů a registruje 184 včelstev, od 
kterých bylo v loňském roce vytočeno celkem 3437 kg medu.

Byl to díky teplému a slunnému 
létu výnosný rok a jak se zatím zdá, 
bude mít v letošním roce pokra-
čování. A přesto včelařů a hlavně 
včelstev v republice ubývá. Je to jak 
stárnutím členské základny, tak 
neochotou mladších ročníků věno-
vat se tomuto pracnému a v sou-
časnosti nerentabilnímu koníčku. 
A není divu, po roce 1990 se vlivem 
tržního hospodářství zvýšily nejen 
ceny včelařských potřeb a zaří-
zení, ale i cukru, pohonných hmot 
a dalších položek souvisejících se 
včelařením. Med začali vykupovat 
výkupci pro různé zpracovatelské 
firmy a na export za ceny relativně 
čtvrtinové jeho skutečné hodnoty, 
která je u nás dle oblastí od 100 
do 120 Kč, v zemích EU pak min. 
5 EUR = 130 Kč. Ve zpracovnách 
je med za účelem „zlevnění“ často 
mixován s levnějšími medy z exotic-
kých krajin (Čína, Mexiko, Argentina 
apod.) nebo se přidávají náhražky 
v podobě sirupů. Takto „zlevněný“ 
med se následně dodává do obchod-
ních řetězců jako „Pravý včelí med“ 
za nižší ceny, kterým skutečné ceny 
medu od včelařů nemohou konku-
rovat. Pro spotřebitele z hlediska 
ceny výhodné, z hlediska zdraví už 

ne. Je proto bezpečnější kupovat 
kvalitní med přímo od včelařů tak 
řečeno ze dvora. Jen u takto získa-
ného medu platí staré pořekadlo 

Sklenice medu – půl lékárny doma. 
Od včelařů je kvalita a jakost medu 
vždy zaručena. 

Podle místa a doby sběru známe 
med květový a medovicový (lesní). 
Kvalitou se neliší, oba mají pro 
zachování zdraví člověka obrov-
ský význam. Květový med je svět-
lejší a snadno stravitelný pro větší 
obsah hroznového cukru, pylových 
zrn, rostlinných hormonů, éteric-
kých olejů a aromatických látek 

a snadněji krystalizuje (cukernatí). 
Je vhodný pro děti, rekonvalescenty, 
sportovce aj. Lesní med je tmavší, 
což způsobují rostlinná barviva 
obsažená v míze dřevin. Obsahuje 
větší množství minerálních látek 
a stopových prvků. Tento med je 
vhodný pro lidi s akutním nebo 
vleklým onemocněním dýchacích 
cest a pro nízký obsah bílkovin pro 
pacienty s onemocněním ledvin. 
Nutno ještě dodat, že cukernatění 
je přirozená vlastnost včelího medu 
a v žádném případě nesnižuje jeho 
kvalitu.

Za pomoci podkladů z časopisů Vče-
lařství zpracovala Kristina Sokolová

Dejte přednost vyšší kvalitě před nižší cenou
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Po výjimečně teplém dubnu jsme 
se rozhodli využít skoro letní počasí 
a vyrazit do Alp. Hlavním cílem byly 
ferraty – zajištěné cesty – v oblasti 
Dachsteinu.  Ideálním termínem se 
jevil svátkem prodloužený víkend 
na začátku května. Zájem o akci byl 
značný, a tak se v pátek 4. května  
naskládalo celkem 13 lidiček do 3 aut 

a vyjelo se na jih. Předpověď počasí 
nebyla úplně ideální, optimismus ale 
zvítězil a v sobotním ránu stojíme 
pod jižní stěnou Dachsteinu. Cílem 
je vystoupit ferratou Johann, jednou 
z nejdelších a nejnáročnějších ve 
východních Alpách. Stačila ale malá 
chybička v orientaci a rázem jsme ve 
vedlejším údolí, kudy vede klasický 
výstup pod lanovkou až na vrcholové 
plato, kde začíná známý dachsteinský 
ledovec, kam jezdí trénovat běžkaři 

Jarní Alpy
celé Evropy. Květen je ale ještě  jarní 
měsíc, a tak se túra – v létě pohodová 

– ukázala jako náročný ledovcový 
výstup vhodný pro mačky a cepíny. 
Ocelová lana mizela pod vrstvou ledu, 
a linii výstupu jsme spíše tušili než 
viděli. Po překonání stěny až pod  
vrchol Dachsteinu (3005 m) je prošlá-
plá po ledovci stezka, kudy v sezóně 

proudí davy lidí. V tomto 
období jsme tu ale skoro 
sami, což si náležitě 
vychutnáváme. Na vlastní 
vrcholové skalisko vede 
buď skalní výstup po JV 
rameni, nebo klasická 
normálka ledovcovým 
svahem a závěrečným 
vysněženým žlabem. 
Volíme skalní vari-
antu, prvních pár desí-
tek metrů slibuje pěkný 
výstup po suché skále. 
Lana však vedou za 
hranu do severní stěny 

a charakter se rychle mění – vše mizí 
pod sněhem a ledem, takže vyndat 
cepíny a lano a pokračovat po úzkém 
hřebeni k vrcholu.  Poslední výšvih je 
pod ledem, čas kvapí a tak se těsně 
pod vrcholem rozhodujeme pro sestup 
po ledovcovém svahu a návrat lanov-
kou do údolí. Když jsme došli k horní 
stanici, zjistili jsme, proč tu nejsou 
turisti: lanovka má měsíční odstávku! 
Chvíli trvalo, než jsme skousli realitu 
dalšího několikahodinového sestupu 

zpět k autu, no ale nebylo více vari-
ant. Takže znovu do sedáků a ferra-
tou dolů až na ledovcový svah. Ten se 
dal naštěstí díky rozměklému sněhu 
využít jako bobová dráha, a tak 
jsme to, co nám nahoru zabralo přes 
hodinu šlapání, zvládli dolů za pět 
minut. Odnesly to jen jedny kalhoty...

Počasí se definitivně pokazilo, 
proto jsme na další den zvolili kratší 
výstup z Ramsau soutěskou Silber-
klamm. Krásné údolí je vylepšeno 

dvousetmetrovou ferratou se dvěma 
lanovými můstky a několika převis-
lými pasážemi. Poslední den jsme 
využili modrého nebe a vyšlápli k Gut-
tenbergově chatě  (2146 m), panora-
mata a výhled na okolní alpské veli-
kány nadchne snad každého. 

První výlet sem se vydařil, další 
na sebe jistě nenechá dlouho čekat...

Fotky jsou z výstupů prvního 
a druhého dne.

J. Kašpar

Vařily jsme v Lipsku
Opět se děvčata 8.třídy, pod vedením Mgr. Dany 

Součkové, zúčastnila soutěže mladých kuchařů.Tento-
krát soutěž probíhala ve dnech 16.4. -18.4.2007 v Lip-
sku a zúčastnila se ji Simona Dostálová,Pavla Kopecká 
a Anita Němcová. Konkurence byla opět velká, protože 
se zúčastnila družstva z gymnázií, a to z Německa, z Pol-
ska  a  ze  Slovenska.  Z českých  škol  nás  v  bodovém  
hodnocení překonalo družstvo z Gymnázia Boskovice. 
Ostatní tři družstva zůstala za námi.

Děvčata mají mnoho zážitků,neboť jsme cestou do 
Lipska využily čas a prohlédly si památky v Drážďa-
nech. Druhý den jsme měly okružní jízdu po Lipsku.

Poděkování patří paní Ireně Nálevkové, která nás 
doprovázela a hlavně překládala.

Také děvčatům patří dík za skvělou reprezentaci 
školy.

D. Součková

V soutěžní kuchyni.

Přiložené foto je z místního tisku Leipziger Volkszeitung, 
jehož zástupci byli přítomni na dané soutěži.
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Ohlédnutí za historií jedné školy

Dnes již funguje jen pod názvem 
Střední škola hospodářská a les-
nická Frýdlant, pracoviště Hejnice.

Stalo se to rychle a nečekaně. 
Sloučení s frýdlantskou školou pro-
běhlo na základě rozhodnutí zastupi-
telstva KÚ v Liberci. Tato skutečnost 
vede ke vzpomínkám a k zamyšlení 
nad histotí jedné školy.

Výcvikové středisko bylo založeno 
v roce 1949 na Jizerce a pak se v roce 
1950 stěhovalo z hor do Frýdlantu 
a později do Hejnic. Jak šel čas, měnil 
se i název školy. První byl Výcviko-
vé středisko Jizerka ŘSL Prameny 
Jizery ve Frýdlantě, potom násle-
dovala Základní odborná škola 
lesnická ČSSL n.p. ŘZL Prameny 
Jizery ve Frýdlantě, dále Závodní 
učňovská škola lesnická Hejnice, 
Učňovská škola lesnická Hejnice 
a Lesnická učňovská škola Hejnice. 
Potom se tempo přejmenovávání ško-
ly zvolnilo a od roku 1964 až do roku 
1980 byl název školy Lesnické odbor-
né učiliště (LOU ). V roce 1980 došlo 
k dalšímu změnu názvu na Střední 
odborné učiliště lesnické. Pod tímto 

názvem škola fungovala až do 31. 12. 
2006. Další název – Střední škola les-
nická – měl nejkratší trvání, a sice od  
1. 1. 2007 do 1. 4. 2007. Od toho data 
se mění název školy na Střední ško-
la hospodářská a lesnická Frýdlant, 
pracoviště Hejnice.

Je vidět, že na název školy byl 
vždy kladen velký důraz a škoda, že 
nevznikla např. expozice razítek ško-
ly. Byla by to slušná vitrínka.

K historii školy patří i učiliš-
tě v Harrachově, poprvé sloučené 
s Hejnicemi v roce 1977, delimitová-
no v roce 1997 a opětovně připojeno 
v roce 2003. Od 1. 7. 2007 by mělo 
být opět odtrženo a přiřazeno ke 
škole ve Vysokém nad Jizerou. Jak 
je vidět, lobistické snahy jsou velmi 
silné a prosadily, aby toto zaříze-
ní, umístěné v lukrativním prostře-
dí, mohlo v budoucnu patrně sloužit 
komerčním účelům. Uvidíme!

Tak, jak se měnily názvy školy, 
docházelo ke změnám i v názvech 
učebních oborů. V letech 1949 – 73 
měli učni na výučním listě název 
oboru Lesař, od roku 1974 – 79 Lesní 

mechanizátor pro pěstební a těžeb-
ní činnost a od roku 1980 dosud 
Mechanizátor lesní výroby.

Vývoj společnosti se odrazil i v roz-
šíření nabídky učebních oborů: od 
roku 1993 přibyl obor Zpracovatel 
dřeva a od roku 1994 obor Zahrad-
ník – Zahradnice.

Maturitní nástavbové studi-
um bylo zahájeno v roce 1996 a trvá 
dosud. Od školního roku 2007/2008 
se poprvé otevírá čtyřletý studijní 
obor Ochrana přírody a prostředí.

Bez velkého úsilí a snahy desí-
tek zaměstnanců by se nemohly 
vyučit stovky učňů, žáků a studen-
tů. A i když se změnil název školy, 
její existence nebude zapomenuta. 
Budoucnost jistě ukáže, že zákla-
dy, na kterých byla postavena, jsou 
pevné. Výborné výsledky, kterými se 
škola v minulosti vždy prezentovala, 
budou zajisté i v budoucnosti tou nej-
lepší vizitkou všech hejnických pra-
covníků, žáků a studentů.

„Lesu zdar“.
zpracovali

M. Bobková, M. Fišerová, M. Hradil  

Ten kdo by chtěl po 1. dubnu 2007 hledat kdekoliv v seznamu školu s názvem Lesnické učiliště Hej-
nice, tak ji už nenajde. Budova i s inventářem sice stojí, a také vše v jejím okolí, jen oficiální název 
učiliště zmizel – po 58 letech. 

NABÍZÍM ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ,
REKONSTRUKCÍ INTERIÉRŮ A BYTŮ

ZAJISTÍME VEŠKERÉ POTŘEBNÉ NÁLEŽITOSTI

PRACUJEME TAKÉ S JAKÝMKOLI
VÁMI DODANÝM STAVEBNĚ-HISTORICKÝM MATERIÁLEM

DŘEVO – KÁMEN – TERAKOTA

ZARUČUJI 
KVALITU PROVEDENÝCH PRACÍ

OPRÁVNĚNÍ PODNIKAT V OBORU
SPECIALIZACE NA TRADIČNÍ ŘEMESLA

Telefon: 739 284 774
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Jak jistě všichni dobře víte, kulturní akce v našem městečku nejsou na té 
nejlepší úrovni. A to jak po stránce své kvality, tak po stránce kvantity. Jeli-
kož to nebylo několika z nás jedno, byla Rada města požádána o zřízení své 
Kulturní komise. Rada výzvě vyhověla a na konci minulého roku byla komise 
zřízena. Do jejího čela byl zvolen Mgr. Kryštof Špidla. Ten si pak za spolu-
pracovníky vybral Ing. Budku, Štroma, pana Brennera a Demčáka. Prozatím 
jsme se pokusili zabývat dvěma problémy, které trápí Hejnice na kulturním 
poli asi nejvíce - městské kino a místní poutě.

v minulém roce to už bylo jen 3792 
lidí. Což znamená, že každý obyva-
tel Hejnic byl v kině 1,36 x za rok. 
Schválně, vzpomeňte si, kdy jste byli 
v kině naposledy.

 Každé kino je závislé na divá-
cích, nebudou-li diváci, nebude kino. 
Jak jednoduché počítání, jenže je to 
opravdu to, co chceme? 

V Hejnicích je kino posledním 
kulturním místem, kam můžou naši 
obyvatelé vyrazit se bavit. Jezdit 
do frýdlantského kina se zpravidla 
nevyplatí, o Liberci ani nemluvě. 
Po dostavění multiplexů bude cena 

Městské kino zůstalo jako jedno 
ze dvou posledních na celém Frýd-
lantsku. Proti frýdlantskému kinu 
není tak moderně vybaveno, ale je 
naše. Problém nastává s nedostat-
kem diváků na jednotlivá filmová 
představení. Pro zajímavost zde 
uvedu pár čísel. V roce 1992 byla 
průměrná návštěvnost našeho kina 
kolem 65 lidí na jedno představení 
a průměrná cena vstupenky 11 Kč. 
V roce loňském to už ale jen 25 náv-
štěvníků na představení a průměrná 
cena vstupenky činila 41 Kč. V roce 
1992 kino navštívilo 17 688 lidí, 

za představení činit okolo 150 Kč! 
Právě proto se naše komise pokusila 
domluvit na inovacích či změnách 
v chodu kina, abychom přilákali 
diváky zpět, čímž by se snížila ztráta 
městského biografu na přijatelnější 
částku. Od května platí nové vysílací 
dny, kdy po celý rok bude promítáno 
jen v úterý a sobotu. 

Sobota byla zvolenoa proto, že 
je uprostřed víkendu a většina lidí 
nemusí ráno do práce. Další novin-
kou je projekt Hejnické filmové 
návraty. Jde o návrat starších filmů, 
jež patří do zlatého fondu kinema-
tografie, avšak v televizi nebývají 
příliš často hrány. Tato představení 
se budou uskutečňovat každý měsíc, 
vždy v nějaké úterý. 

Vstupné bude odpovídajícím způ-
sobem sníženo. Chceme tím přilá-
kat zpět do sálu ty diváky, kteří už 

Kulturní okénko

Pokračování na straně 19
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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

NA HŘIŠTI

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 inzerce 
přijímá tajemník MěÚ 
osobně nebo prostřed-
nictvím telefonu, faxu 
nebo elektronické pošty.

Je neděle odpoledne, škoda času ztrácet
už jsem byl i na procházce, dal jsem si i dvacet.

Nebaví mě pořád  jen na televizi civět
fotbálek, když v Hejnicích je – tam já nesmím chybět.

Na hřiště si děti často musím vzíti sice
takovýchto tatínků tam bývá ale více.
Ratolesti hrají si a my od hřiště plotu

občas si jen odskočíme, zavázat jim botu.

Chodím radši na „béčko“, tam nemaj žádný esa
hrají fotbal vesnický, vždyť spadly do pralesa.

Rád se na ně podívám, však nejsem velký fanda
pro mě (coby diváka) to často bývá sranda.

Kluci hrají se zápalem, mnohý z nich se hádá
na penaltu pak si někdy musí stoupnout Přáda.

Diváci se radují, že vítězství je v kapse
Míra však svou dělovkou sestřelil z plotu vrabce.

Potěší mě, když na place vidím řádit Tomíka
„železnou hlavou“ když dá gól, přes půl hřiště utíká.

Na každou vstřelenou branku bývá pěkně hrdý
po mnohametrovém skluzu lítaj od něj drny.

Diváci to prožívají, nervy s nimi zatočí
když Hejnicím nedaří se, když je dojí rozhodčí.
Mnozí z nich jim nadávají, nedají nic za dara.

Kdo fotbalu rozumí víc než KRTEK a HAGARA.

Když je konec, s chlapama to ještě všechno rozeberu
najednou mi žena volá, domů ať se odeberu.

Dal jsem si tu čtyři piva, limču a dvě klobásy
k Zemanům jdu do okýnka, k útratě se přihlásím.

Ti, o kterých v článku píšu, snad se sami poznali
nerad bych, by v těchto řádcích něco zlého hledali.

Prču si dělám ze všeho, aniž bych co zkusil
o něčem jsem vám dnes přece, ale napsat musil. 

V divadlech jsou lístky drahý. Mně postačí dva „bůry“
řekl bych, že fotbal je též jistou formou kultury.
Myslíte, že vymýšlím si, no tak přijďte příště
na fotbal, buřta a pivo – na hejnický hřiště.

Standa Smutný 

Tel./fax: 482 322 215
E-mail:

karel.finkous@mestohejnice.cz

nebyli v kině dlouhou dobu. Jde nám o to ukázat, 
jaký je rozdíl, vidíte-li film na velkém plátně 
v příjemné atmosféře setmělého sálu oproti tomu, 
když film sledujete doma v televizi či na monitoru 
počítače. 

V rámci této akce jsme uvedli první předsta-
vení, Baladu pro banditu. Ač jsme zvolili vstupné 
zdarma, přišlo kolem 90 lidí, což na takový typ 
filmu není žádná ostuda. Ale ujistilo nás to v tom, 
že problém malé návštěvnosti zřejmě nespočívá 
ve výši vstupného.

Do budoucna připravujeme filmy Ostře sledo-
vané vlaky, Marta, v červenci to bude Tajemství 
hradu v Karpatech a v srpnu Rozmarné léto. Pro-
blém nastává se sháněním zahraničních filmů 
starších pěti let, kdy na ně čeští distributoři ztrá-
cejí práva. Proto se pokusíme vyzkoušet promí-
tání z DVD formátu pomocí dataprojektoru - tam 
už by se nějaké starší „zlaté“ zahraniční filmy 
zajistit daly. 

Vyhlásili jsme též výsledky ankety a vyloso-
vali pět výherců, kteří dostali volné vstupenky 
na představení Vratné lahve. Mezi „šťastné“ patří 
dámy V. Melichová, E. Juščáková, K. Zemanová, 
T. Čechová a pan T. Brojír. Gratulujeme.

Druhá akce, na kterou jsme se prozatím 
zaměřili, je tradiční hejnická pouť teď v červenci. 
Víte sami, v čem je asi problém. Do tradičního 
jarmarku má tato pouť hodně daleko, spíše při-
pomíná příhraniční tržnice s levným textilem 
proloženým čímsi, co ani z dálky nepřipomíná 
tradiční jarmareční sortiment. 

Zkusíme se proto pokusit změnit tvář a sys-
tém této akce. Netvrdím, že se to hned napoprvé 
podaří bez problémů. Ale postupně to snad půjde. 
Stánková plocha se rozšíří ještě do ulice Lázeň-
ské, od pošty k budově Policie. Sem se pokusíme 
umístit méně kvalitní sortiment zboží, zatímco 
do parčíku před kostel budeme umisťovat kla-
sická řemesla a výrobky. Oslovili jsme spousty 
stánkařů s tímto sortimentem. Snad se někteří 
dostaví a potěší i Vás svojí nabídkou. Též zave-
deme rezervační systém s přidělováním míst, díky 
němuž by měly vymizet ony originální obrubníky 

„Made in Hejnice“, které jsou permanentně poma-
lovány značkami trhovců.

Právě z důvodu těchto dosti razantních změn 
Vás prosím o shovívavost s nastalými drobnými 
problémy v chodu města během onoho letního 
víkendu. 

Jinak bych Vás rád požádal o pomoc s organi-
zací. Bez ní to nebudeme schopni zvládnout - je 
nás přeci jen málo. Ale za to, aby Hejnická pouť 
dostala zpět punc kvalitní a návštěvníky i stán-
kaři vyhledávané poutě, nám to stojí. Přihlásit se 
můžete případně u našeho šéfa Kryštofa Špidly 
či u mě (Demčák J.) na městském úřadě.

Těším se, že se někdy v blízké době uvidíme 
v kině. Zkuste si udělat jeden večer čas a přijít se 
do kina podívat. Pokud nejste fanoušky současné 
kinematografie, naše „návratové“ by Vám radost 
udělat mohly. A nebo se můžeme těšit ze setkání 
třeba právě na naší „nové“ pouti. S jakýmkoli 
názorem, nápadem či dotazem týkajícím se této 
problematiky se můžete s námi podělit. Budeme 
jedině rádi. Přeji Vám krásné hejnické kulturní 
zážitky.

-DEM-

Pokračování  článku ze strany 18
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Tohoto se zúčastnilo osm spor-
tovců. Na stole zn. Buterf lly se 
dařilo borcům míček prohánět velice 
koukatelně a to, že jsme všichni jen 
nadšenci a ne žádní registrovaní 
závodníci nebylo ani maličko poznat. 
Smeče, top spiny, voleje a další údery 
ovládali směr míčku, až se dech tajil. 
Mladíci i kmeti proháněli míček nad, 

ale někdy i pod stolem až jim vyvstá-
val pot na čele. Mlátili do toho jak 
o život. 
Turnaj dopadl následovně: 
Na pátém místě se shodně umístili:

– Péťa Návesník jun.
– Ládík Kobr
– Vašek Janda
– Pepa Zavřel

Na čtvrtém místě se umístil:
– Míša Alli

Na třetím místě se umístil:
– Pavel Mičunovič

Druhé místo obsadil:
– Milan Šerhakl

A prvním vítězem tohoto turnaje 
jsem se stal já, tedy:

– Petr Návesník sen.
Všem zúčastněným gratulujeme 

a těšíme se na příští setkání u zele-
ného stolu.  Petr a Dáša

NULTÝ ROČNÍK JARNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISU

Dne 28. 4. 2007 se ve Fitness „MINA“ v Hejnicích uskutečnil nultý 
ročník Jarního turnaje ve stolním tenisu.

HEJNICKÝ AEROBIK DOBÝVÁ PRAHU

Dne 01. 04. 2007 se konalo v libereckém Babylonu základní 
kolo soutěže Miss aerobik tour 2007. Rádi bychom se zastavili 
u kategorie nejmenší, Minimiss aerobik neboť v této kategorii 
startovala Michalka Návesníková. S Michalkou bylo dalších 
cca 30. slečen. Do Prahy postupovalo deset z nich a Michalce 
se to podařilo. Další kolo se konalo ve sportovní hale Lužiny  
dne 12. 05. 2007, kam z dvanácti měst přijelo 104 minimis-
sek.

Po aerobní části zůstalo už jen padesát nejšikovnějších 
i tam se Michalka dostala. Následovalo kolo, kdy se malé 
slečny představily. V tomto kole na Michalku dolehla velká 
tréma a do skupiny dalších třiceti postupujících se už nedo-
stala. I tak jsme měli velikou radost. Je vidět, že hejnický 
aerobik má vysokou kvalitu a že holky, které se věnují našim 
dětem odvádějí velký kus perfektní práce. Tímto moc děku-
jeme Ivče Sýkorové, Jolče Němcové a Verče Šulcové. 

Petr a Dáša Minimiss aerobik

22. ročník koncertů varhanní a duchovní hudby
v bazilice Navštívení P. Marie v Hejnicích

9. 6. 2007
Adamusovo trio (Jan Adamu – hoboj, 
anglický roh, Jitka Adamusová 
– housle, Květa Novotná – varhany, 
klavír)

30. 6. 2007
Přemysl Kšica – varhany, Miroslav 
Smrčka – trubka

14. 7. 2007
Jiřina Pokorná – varhany, Sylva 
Čmugrová – soprán

21. 7. 2007
The Latymer Chamber Choir and 
Orchestra (50 členů)

Část programu koncertů 2007

28. 7. 2007
Goldsmith Choral Union (90 členů)
Doprovod dvou křídel – zapůjčí firma 
Petrof, J Brams – Requiem

11. 8. 2007
Jitka Nešverová – varhany, Jan 
Ježek – tenor, Simona Procházková 
– soprán

25. 8. 2007
Jiří Čipera – varhany, Jana Brožková 
– hoboj, Jaroslav Kubita – fagot

 8. 9. 2007
Jiřina Pokorná – varhany, Miroslav 
Kejmar, Jan Kejmar, Toru Misawa, 
Yasuko Tamaka – trubky, Miroslav 
Kejmar – tympány

Začátek koncertů vždy v 15.30 
hodin. Prodej vstupenek  

1 hodinu před koncertem.

Vstupné: 
90 Kč, děti 10–15 let 30 Kč


