
manicích. Smyslem tohoto setkání 
byla snaha starostů upozornit pana 
hejtmana na bezpečnostní otázky 
spojené se vstupem České republiky 
do Shengenského prostoru a s tím 
spojeného zániku služeben cizinec-
ké policie ve Frýdlantském výběž-
ku. I když podle slov pana hejtma-
na má dojít k fyzickému doplnění 
početního stavu služeben Policie ČR 
ve Frýdlantu, Hejnicích a Nového 
Města pod Smrkem. Starostům obcí, 
kteří přímo sousedí s Polskem a kte-
ří mají oprávněné obavy ze zvýšení 
kriminality na jejich katastru však 
tato informace nestačila. Jejich 
požadavek směřoval na zachování 
služeben cizinecké policie v pohra-
ničí alespoň po určité překlenovací 
období po vstupu našeho státu do 
Shengenského prostoru. 

Diskuse se dotkla i otázky zdra-
votnictví, kde bylo hlavně kritizo-
váno překládání pacientů rychlé 
záchranné služby na Albrechticích. 
Z našeho pohledu je takové překlá-
dání pacientů přinejmenším neetic-
ké a argument zlevnění této služby 
je v tomto případě nepřijatelný. Věří-
me, že nakonec zdravý rozum a eti-
ka přece jen rozhodnou ve prospěch 
přepravovaných pacientů.

Vážení občané, snažil jsem se vm 
v těchto několika větách sdělit, že 
ani období prázdnin nebylo tak úpl-
ně klidné a nezajímavé, jak by se na 
první pohled mohlo zdát.

Jiří Horák, starosta města

Hejnický

zpravodaj
Jednání městské rady a zastupitelstva ● Hejnický fotokroužek

Barevné město ● Zelená je tráva – fotbal to je hra
ZÁŘÍ
2007

Cena: 6 Kč

Než ale přejdu k událostem 
prázdnin, nemohu zapomenout 
na ty, pro které zářím začíná nová 
kapitola jejich života, naše prvňáč-
ky. Do školních lavic jich v novém 
školním roce zasedlo 38. Popřejme 
jim, ať jsou v naší škole šťastní, ať 
mají jen ty nejlepší kantory, na kte-
ré budou i po létech rádi vzpomínat 
a ať si hlavně ze školy odnesou co 
nejvíc toho důležitého, co budou moc 
využívat po celý život. 

Mezi nejvýznamnější událos-
ti, o kterých bych se chtěl na tomto 
místě zmínit, patří bezesporu hej-
nická pouť, která se koná vždy první 
červencovou sobotu a neděli. Nejinak 
tomu bylo i letos. Ale to také bylo asi 
jediné, co tuto pouť spojovalo s pou-
těmi minulými. Největší zásluhu na 
této výrazné změně má bezpochyby 
kulturní komise. Její členové a jejich 
přátelé odvedli obrovský kus kvalit-
ní práce a každý, kdo chtěl změnu 
vidět, tak musel být spokojený. Vždyť 
do Hejnicse opět vrátili řemeslní-
cia jejich zručnost a dovednost jistě 
upoutala nejednoho z nás. Těmto 
tradičním řemeslům bylo vyhrazeno 
důstojné místo v parčíku před bazi-
likou. Naopak vietnamští obchod-
níci byli soustředěni do Lázeňské 
ulice a cestu k nim si našel opravdu 
jen ten, kdo o jejich zboží má zájem. 
Věřím, že časem budou hejnicképou-
tě opět tak známé a hojně navštěvo-
vané, jako tomu bylo v minulosti.

Další letní událostí minimál-
ně regionálního významu byla ofi-
cielní návštěva předsedy senátu  
MUDr. Přemysla Sobotky v rámci 
jeho pracovní cesty po obcích a měs-
tech Frýdlantského výběžku. Svou 
páteční návštěvu pan senátor zahá-
jil dopolední prohlídkou zrestauro-
vaného kostela v Bílém Potoce a pak 
se přesunul se svým doprovodem do 
Hejnic. U nás se pan MUDr. Sobotka 
zajímal o připravovanou rekonstruk-
ci základní školy. Fundovaným prů-
vodcem školním areálem byl panu 
předsedovi senátu pan Mgr. Kryštof 
Špidla, který za svého učitelského 
působení v Hejnicích školu dob-
ře poznal. Ve zbývajícím čase jsem 
panu senátorovi ukázal naše koupa-
liště a kemp. Tato rekreační lokalita 
si do budoucna vyžádá také náklad-
nou rekonstrukci, ať už zůstane 
v majetku města a nebo přejde na 
soukromý subjekt. Je to však místo, 
které si naši pozornost bezesporu 
zaslouží. Koupaliště však bude vždy 
přírodní a jen stěží může konkuro-
vat třeba bazénu v Raspenavě, kte-
rý je značně menší a je napouštěn 
z vrtu, který donedávna sloužil jako 
zásobárna pitné vody pro panelové 
domy v jeho sousedství. Hejnické 
přírodní rozlehlé koupaliště by se 
pomocí takovéhoto vrtu napouštělo 
několik měsíců. 

Příjemné prostředí našeho kou-
paliště ale posloužilo jako dokona-
lá kulisa k další letní akci, kterou 
připravila aktivní kulturní komise. 
Stalo se jím historicky první pro-
mítání letního kina v Hejnicích. Na 
českou komedii „Účastníci zájezdu“ 
se přišlo podívat více jak 120 divá-
ků. Tak vysoká návštěvnost byla jis-
tě překvapením nejen pro pořadate-
le a ukázala nám všem, že když se 
něco dobře připraví, lidé si cestu za 
nevšední kulturou ještě najdou.

Další významnou událostí našeho 
regionu bylo setkání starostů s pa-
nem hejtmanem Skokanem v Heř-

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou nové vydání 
Hejnického zpravodaje, ve kterém 
najdete souhrn ponejvíce letních 
událostí. Této době se většinou říká 
okurková sezóna, ale to v případě 
Hejnic zřejmě zcela neplatí.
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JEŠTĚ JEDNOU O RADARU, 
TENTOKRÁT TROCHU JINAK

Někdy se mi zdá, že je zájem 
udržován trochu uměle a že se tak 
trochu hodí. Nedivím se lidem z Brd, 
že nejsou radarem nadšeni, na 
druhou stranu byli a jsou na věci 
armády zvyklí, vojenský prostor tu 
nevznikl včera. Radar v Brdech se 
teprve plánuje, před ním však už byly 
postaveny jiné radary o nichž široká 
veřejnost ani moc neví. Ten co posta-
vilo NATO u obce Nepolisy je v těsné 
blízkosti silnice mezi Chlumcem nad 
Cidlinou a Novým Bydžovem. Moc 
se o něm nenapsalo, jezdí kolem 
něho auta a každý řidič si ho může 
celkem zblízka prohlédnout. Nikomu 
nevadí, místním lidem, jejich zastu-
pitelům ani starostovi. Každý ví, že 
jeho provoz nikomu a ničemu neu-
blíží. Radar je radar, každé takové 
zařízení funguje stejně. Jednoduše 
řečeno, liší se od sebe velikostí, účin-
ností a nasměrováním působení. Bylo 
řečeno, že ten v Brdech bude určitě 
dvakrát větší, ale to neznamená, že 
proto bude svému okolí škodit. Infor-
mace přišly pozdě, všeobecně je jich 
málo a jsou málo názorné. Dnes už se 
vládní mluvčí pro radar Tomáš Klvaňa 

v obcích kolem Brd namáhá zby-
tečně. Tady jeho argumenty už nikdo 
neposlouchá, až na výjimky všichni, 
včetně zastupitelů a starostů obcí, 
už vědí to své a nikdo je už o opaku 
přesvědčit nedokáže. Radar tu přesto 

Radar v Nepolisech

Mezi Chlumcem a Novým Bydžovem

Americký radar v Česku, téma, které ani v prázdninové okurkové sezóně nesešlo ze stránek tisku a zůstalo 
v zájmu i ostatních médií. Je to téma vděčné, přímo stvořené k vyjádření nespokojenosti, obav z nepřátel 
a pochybností k přátelům,vysoce se hodící k požadování „lidové demokracie“, referenda.

nakonec bude. To místo bylo vybráno 
z mnoha důvodů a jedním je i jeho 
vhodnost pro bezpečnost okolí. Nikdy 
jsem si moc nehrál na vojáky, služba 
v armádě pro mne nebyla potěšením 
a jsem rád, že vojna už není povinná. 

Armádu máme profesionální a mnoho 
věcí se také otevřelo veřejnosti, uvol-
nily se mnohé vojenské prostory. 
Pozitivní věc, ale nelze přece zrušit 
všechna vojenská cvičiště. Boletice, 
Libavá, Doupov, armáda je potřebuje 
a i k tomu už jsou známé protesty 
a petice. Nemělo by se nic nového 
stavět, neměla by létat letadla, na 
střelnicích by se nemělo střílet..., 
neměla by se stavět radarová stanice 
a už vůbec ne americká! Protesty 
a demonstrace všeho druhu jsou zdá 
se v módě. Někdy mi připadá, že určitá 
skupina lidí nic jiného ani nedělá. 
Armáda, obrana, rakety a terorismus 
jsou až přiliž vážné oblasti o kterých, 
pevně doufám, nikdy nebudou roz-
hodovat notoričtí demonstranti, ale 
kompetentní, odpovědní a k tomu 
určení lidé. I o radaru bude nako-
nec rozhodnuto, bude postaven a za-
čne sloužit svému účelu. Pak, jako 
ty ostatní, znenadání přestane být 
objektem mediálního zájmu.

Karel Finkous
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Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

–  projednalo a schválilo zprávu finančního a kontrolního 
výboru

–  schválilo prodej pozemku zahrady p. č. 818 o výměre  
672 m2 (60 Kč za m2) a zastavěné plochy p. č. 1119 
o výměre 21 m2 (100 Kč za m2), manželůmZbyňkovi 
a Jiřině Maturovým

–  schválilo prodej pozemku zahrady p. č. 1290/3 o výměre 
40 m2 (60 Kč za m2), manželům Herbertovi a Marii  
Endlerovým

–  schválilo prodej pozemku zahrady p. č. 936/3, o výměre 
102 m2 (60 Kč za m2), manželům Karlovi a Naděždě 
Bulíčkovým

–  projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet hospodaření 
DSO Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2006

–  stanovilo s platností od 1. 6. 2007 do 31. 12. 2007 výši 
měsíční odměny pro neuvolněného člena zastupitelst-
va, který je členem rady a zároveň předsedou komise, 
v částce 1200 Kč

–  projednalo a schválilo na základe doporučení finančního 
výboru uložení částky 20 milionů korun na spořící účet 
Sporoinvest vedený u České spořitelny

Z jednání městské rady

Rada města na svých zasedáních:

–  schválila žádost MVDr. Hlávky a MVDr. Štěpánka, 
týkající se úpravy velikostivyužití plochy veterinární 
ordinace v objektu kina

–  odmítla nabídkufirmy Ekoles – Projekt s.r.o. na zho-
tovení map města s odůvodněním, že to bude řešeno 
v rámci nového informačního systému města který se 
připravuje

–  schválila žádost ZŠ Hejnice o možnosti bezplatného 
využitíměstského koupaliště pro školní akcekonané 
v průběhu školního roku

–  zamítla žádost Základní kynologické organizace Lázně 
Libverda o poskytnutí sponzorského daru na pořádá-
ní akce XII. ročníku obranářského závodu „O pohár 
obce Lázně Libverda“

–  schválila žádosti o odprodej pozemků pana Vítězslava 
Valoucha p. č. 415/1 o výměře 811 m2, p. Karla Šulce  
p. č. 752/14 o výměře 124 m2, p. Otakara Koštejna 
o odprodej části parcely p. č. 801/3

–  po kladném vyjádření nájemníků domu č. p. 581 
schválila žádost manželů Zoreníkových, týkající se 
přeměny sušárny na obytnou místnost

–  odložila žádosti p. Simony Heitzerové a p. Pavla Alber-
ta o přidělení bytu po zemřelé paní Adámkové s odů-
vodněním, že nejsou dosud vypořádány dědické zále-
žitosti 

–  schválila návrh starosty zadat zpracování základní 
grafické úpravy webových stránek města odborné fir-
mě R-INCON s.r.o.

–  schválila návrh převodu pozemků místních komuni-
kací a cest z majetku státu do majetku města Hej-
nice

–  přidělila byt o velikosti 1+2 v objektu č. p. 598 manže-
lům Horčičkovým a byt o velikosti 1+kk č. 17 v objektu  
č. p. 5 p. Mgr. Marii Opltové

–  odložila žádost p. Marty Korandové na přidělení bytu 
s tím, že dědické záležitosti po paní Jiřičné nejsou vy-
řešeny

–  přijala nabídku senátorky Ing. Jany Juřenčákové na 
přistoupení ke „smlouvě obcí a měst proti daňové dis-
kriminaci“

jm

Z jednání městského 
zastupitelstva

MĚSTSKÝ ÚŘAD

INFORMUJE

Připomínka zapomětlivým plátcům poplatků

1)  MÚ připomíná plátcům poplatku za komunální 
odpad, že nejpozději do konce měsíce září má být 
zaplacen místní poplatek za komunální odpad za  
2. pololetí roku 2007. Zároveň upomínáme všechny 
poplatníky, kteří zapomněli a dosud nezaplatili 
poplatek za první pololetí roku, že mohou bez-
trestně zaplatit právě teď po tomto upozornění. 
Po oficiální upomínce již může následovat sankce 
ve formě navýšení poplatku.

2)  MÚ upomíná plátce poplatku ze psů, kteří na 
svou povinnost zaplatit místní poplatek za svého 
psa zapomněli a dosud za svého psa městskému 
úřadu nezaplatili, že v měsíci září mají poslední 
příležitost poplatek beztrestně zaplatit po tomto 
upozornění. Po oficiální upomínce již bude násle-
dovat sankce ve formě navýšení poplatku.

Neodkládejte své poplatky a nedoplatky, 
městskému úřadu! 

Ušetříte náklady a práci, sobě nepříjemnosti 
a také peníze!
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Uznání si zaslouží každý, kdo ve 
městě postaví nový objekt, vkusně 
opraví nebo přestaví rodinný, či 
obytný dům. Pokud tím pak vzniknou 
prostory sloužící široké veřejnosti, 
platí toto uznání dvojnásobně. Město 
se postupně rozrůstá a zkrášluje, 
přibývají obyvatelé i čísla popisná. 
O zřízení prodejny ovoce a zeleniny 
věděla hejnická veřejnost z nikdy 
nevysychajících pramenů informací 
již v době zahájení stavby nového 
domu v Jizerské ulici a v prázdnino-
vých dnech se její očekávání naplnilo. 
Nová prodejna zeleniny byla otevřena. 
Malá, ale účelně a jednoduše zaří-
zená a konečně samoobsluha. Zboží 
vystavené již před obchodem, pestrá 
směs krásného ovoce, čistá a čerstvá 
zelenina se nabízí na všech policích 
v obchodě. Každý si vybere a nandá 
do sáčku co potřebuje a co se mu líbí. 
To je určitě vítaná a zásadní změna 
oproti minulosti. A ještě něco. Buďte 
si jisti, že před prodejnou neuvidíte 

postávat hlouček alkoholiků konzu-
mujících svou denní dávku lahvo-
vého piva. Myslím, že tu nebudou ani 
nikomu chybět.

K dobrým bramborám nebo 
knedlíkům se zelím by neměl chybět 
kus dobrého masa a tak je potěšitelné, 
že bylo také znovu otevřeno Řeznictví 
u Petříčků, do kterého dodává maso 
a mnohé další, masné a uzenářské 
výrobky, dnes již vyhlášená firma 
pana Kloučka. Je to právě pan Klou-
ček kdo má od 1. září řeznictví nově 
pronajato, není už jen dodavatelem, 
ale i provozovatelem. Snad se naplní 
předpoklad, že v jeho hejnické pro-
dejně bude stejně dobré zboží a stejné 
poměry, jako jsou v prodejně v Raspe-
navě. A že tam jsou jeho výrobky 
žádoucí dokazují už delší dobu odsta-
vená auta na parkovišti a stále se tvo-
řící fronta nakupujících zákazníků 
u pultu. My už nikam jezdit nemu-
síme, Klouček je zpátky v Hejnicích!

- K.F. –

Nové prodejny v Hejnicích
Byla otevřena nová prodejna ovoce a zeleniny, znovu otevřeno bylo i řeznictví.

Nová prodejna zelenina 
v Jizerské ulici

HEJNICKÉ FILMOVÉ NÁVRATY
Dovolte nám, abychom vás srdečně pozvali do městského kina na projekt 
Filmové návraty. Každý měsíc promítáme film, který patří do zlatého fondu 
kinematografie a není tolikrát uváděn v TV.

Zasedněte s námi do příjemné atmosféry setmělého sálu a vychutnejte si na velkém plátně 
nějakou filmovou lahůdku.

11. září ve 20 hodin 
Obchod na korze (1965)

Jozef Kroner v prvním československém filmu oceněným Oscarem.

9. října ve 20 hodin
Pulp Fiction – Historky z podsvětí (1994)

J. Travolta a U. Thurman v legendárním snímku od Q. Tarantina.

6. listopadu ve 20 hodin
Spalovač mrtvol (1968)

Nezapomenutelný výkon R. Hrušínského ve filmu J. Herze.

4. prosince v 17.30 a ve 20 hodin
Staré pověsti české (1952)

Jedno z nejlepších děl J. Trnky. Loutkové podání našich dějin.
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O Hejnickém fotokroužku a jeho zakladateli

Sdružoval 10 fotoamatérů z Hej-
nic, Raspenavy, Bílého Potoka 
a Nového Města. Mezi zakládajícími 
členy byli například pánové Mlejnek, 
Kozák, Zdeněk Melichar, Jech a Wolf. 
Vedoucím skupiny se stal pan Bartoš 
a zůstal jím až do dneška.

V roce 1962 byl kroužek zapojen 
do Mapového okruhu Český ráj. Čle-
nové a hlavně pan Bartoš obesílali 
různé soutěže a výstavy v Čechách 
i v zahraničís velmi dobrými výsledky, 
např.v Jeně, Bukurešti, Hong-Kongu 
(výstava s vyhodnocením). V roce 1966 
vznikla spolupráce s fotoklubem Jena 
v tehdejší NDR a toto přátelství pře-
trvalo do dnešních dnů.V roce 1970 
byl kroužek přejmenován na Jizerský 
fotoklub Svazu českých fotografů. 
Hned od počátku svého vzniku čle-
nové založili svou výstavní síň. První 
vznikla v pomocné škole – budova 
učiliště vedle OÚ a brzy zanikla. 
Druhou si otevřeli v místnosti dnešní 
picerie a ani zde jim štěstí nepřálo. 
Třetí v pořadí byla v přízemí bývalé 
základní školy v budově Měděnky 
a fungovala pouze o prázdninách. 
Teprve v roce 1964 získali od MNV do 
pronájmu 1. poschodí budovy bývalé 
porcelánky. Tuto 56 m dlouhou míst-
nost si vlastními silami a prostředky 
za sběr a prodej šrotu upravili a vyba-
vili výstavními panely. Tyto nové 
prostory poskytly i nové možnosti. 
Konalo se zde kolem 100 výstav jak 
našich, tak i cizích fotografů a klubů. 
Tato rozsáhlá výstavní činnost 
byla 21. 11. 1970 v Praze odměněna 

Zlatým odznakem Svazu českých 
fotografů. Výstavní síň sloužila foto-
amatérům i profesionálním fotogra-
fům, občanům i návštěvníkům Hejnic 
až do sametové revoluce v roce 1989. 
Následná privatizace a nepochopení 
vedoucích zastupitelů města ukon-
čila její existenci a upravené prostory 
se změnily nejprve v prodejnu zele-
niny a následně šicí dílnu. V té době 
měl Jizerský fotoklub cca 20 členů, 
z nichž většina po roce 1990 klub 
opustila. V současné době je v klubu 

evidováno 7 členů 
a scházejí se a vysta-
vují v soukromé gale-
rii OKO svého vedou-
cího pana Bartoše. 
A nejen tam. V době od 
1. 1. do 27. 1. 2006 pro-
běhla ve výstavní síni 
MCDO výstavapana 
Jaroslava Chmelíka 
pod názvem Fotogra-
fie z Patagonie, od 1. 4. 
do 27. 4. 2006 vystavo-
val člen fotoklubu pan 
Jiří Chadima fotogra-
fieBazilika Hejnice 
a kostel Raspenava, 
od 1. 6. do 30. 6. Jizer-
ský fotoklub Hejnice 
výstavaMapový okruh 

Český ráj – vyhodnocení a Jiří Bartoš 
v době od 29. 4. do 31. 5. 2006 umě-
lecké fotografie Jizerské hory.

Bohatá umělecké činnost pro klub 
i pro Hejnice je úzce spjatá s panem 
Jiří Bartošem. Hejnický kronikář, pan 
Mojmír Mlejnek o něm v roce 1972 do 
kroniky napsal „…nejvytrvalejší, nej-
plodnější a nejoriginálnější ze všech, 
kteří fotokroužkem prošli.“ A já dodá-
vám – skromný, nenápadný a telento-
vaný člověk s citem pro krásu, který 
dokázal na poli amatérské umělecké 
fotografie vytvořit ta nejlepší a nej-
osobitější díla. 
Pochází z muzi-
kantské rodiny 
a je tudíž i muzi-
kantem. Ale foto-
grafování nako-
nec zvítězilo. Je 
členem Sdružení 
E u r o r e g i o n u 
Nisa – Kontakt 
v Liberci, čest-
ným členem foto-
klubu Nekras 
v Jablonci a čest-
ným členem uni-
versitního foto-
klubu UNIFOK 
v Jeně v Německu. 

Fotograf Jiří Bartoš

Fotokoužek vznikl v roce 1960 při 
Osvětové besedě v Hejnicích u pří-
ležitosti 750 let založení města 
Hejnic a jeho zakladatelem byl pan 
Jiří Bartoš. 

Od roku 1967 se představil na více 
než padesáti autorských výsta-
vách u nás i v zahraničí (Německo, 
Itálie, Španělsko, Polsko) a získal 
mnohá ocenění včetně medailí FIAP 
a medaile N.Niepceho francouzské 
fotografické společnosti. Vybranými 
autorskými kolekcemi se účastnil 
i výstav pozvaných fotografů Evropy 
ve Francii a Belgii. Fotografie pub-
likoval v odborných časopisech 
u nás i v zahraničí. Je zastoupen 
v mezinárodních ročenkách fotogra-
fie v Rakousku, Německu a v Ang-
lii. Svými fotografiemi je zastoupen 
ve sbírkách Severočeského muzea 
v Liberci, Svazu českých fotografů 
v Praze, v galerii v Novém Sadu, 
Moravské Třebové a Blatné, ve sbír-
kách university F. Schillera v Jeně 
a ve sbírce organizace FIAP v Bel-
gii. Mnoho jeho fotografii je i sou-
částí soukromých sbírek a interiérů. 
Vždy se věnoval černobílé fotografii 
různého žánru, v posledních létech 
převážně s tématikou krajiny a kra-
jinného detailu. Zabýval se ipoužitím 
fotografických miniatur jako mód-
ního doplňku. V roce 2004 vydal 
s pomocí nakladatelství BUK v Pří-
chovicích knihu fotografií o stromech 
s názvem „Nohama v zemi, hlavou 
v oblacích.“ V ní se vyznává ze své 
lásky ke stromům, přírodě, Jizer-
ským horám i k fotografii. V březnu 
2006 pan Bartoš v kruhu své rodiny 
oslavil sedmdesátiny. 

Stále fotografuje a pečuje o gale-
rii ve svém pěkném roubeném domu 
v blízkosti hejnického koupaliště. 
Vystavuje zde i keramiku a hračky 
své dcery Evy a také umělecké 
výrobky a díla místních výtvarníků. 
Stačí jen přijít a zazvonit, prohlídka 
s odborným výkladem pana Bartoše 
určitě stojí zato.

Kristina Sokolová, kronikářka

Krása Jizerek
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Mariáš 

INFORMACE POLICIE – HEJNICKÉ STÍNY

 V polovině měsíce června, bylo 
oznámeno vloupání do budovy, 

která slouží jako pokladna v areálu 
koupaliště Hejnice. Pachatel vytla-
čil okno, vnikl do budovy. Sundal 
nástěnné hodiny, ze stolu vyndal 
šuplík a vše poté společně s lavičkou 
hodil do koupaliště. Svým jednáním 
způsobil škodu ve výši 1500 Kč.

 Na začátku měsíce července 
v noční době odcizil neznámý 

pachatel vozidlo Š Felicie, zapar-
kované na parkovišti u vlakového 
nádraží. Vozidlo nebylo do současné 
doby nalezeno. Po vozidle je vyhláše-
no pátrání.

 V polovině měsíce července 
došlo k vloupání do sběrných 

surovin v Hejnicích. Pachatel vylomil 
zámek buňky a následně odstranil 
visací zámky u přilehlé haly. Odcizil 
větší množství kovu. Následující den 
bylo oznámeno vloupánído střediska 
služeb MU Hejnice. Pachatel rozlo-
mil zámek vstupních dveří a vnikl do 
budovy. Prohledal jednotlivé kance-
láře, odcizil elektroniku a další věci 
v celkové hodnotě 50 000 Kč. Aby 
se na cestu posilnil, p. Berkovi sně-

dl sekanou, kterou měl uloženou-
lednici a připravenou na dalším den 
k svačině. Následující den bylo opět 
oznámeno vloupání do sběrných 
surovina začali se množit i drobnější 
krádeže. Došlo k odcizení 3 horských 
kol ze zahrad domů, zvýšil se počet 
krádeží mobilních telefonů a dalších 
různých věcí. Ve spolupráci s krimi-
nální policií byl vytipován pachatel. 
Po pachateli bylo vyhlášeno pátrání. 
Po zadržení mu byla trestná činnost 
prokázána. Bylo zjištěno, že krá-
deží se dopouštěl s dalšími osobami 
v celém frýdlantském výběžku. Jed-
nalo se o místního občana, který pře-
devším typoval objekty. V současné 
době je ve vyšetřovací vazbě. Zpětně 
bylo objasněno i vloupání do rekre-
ační chalupy na Ferdinandově a do 
vstupní haly ČD v Hejnicích.

 Od počátku měsíce května 
do konce července bylo zjiště-

no v dopravě celkem 112 přestupků. 
Na pokutách bylo uloženo celkem  
22 500 Kč. V 11. případech bylo zjiš-
těno řízení vozidla pod vlivem alkoho-
lu. Nejvyšší hladina alkoholu u řidiče 
byla 2,05 g/kg. Devět řidičů řídilo bez 

řidičského oprávnění a čtyři řidiči si 
zapomněli ze zákona vozidlo pojistit. 
V souvislosti s tímto upozorňuji, že 
v případě, že vozidlo nemá sjednané-
zákonné pojištění a je provozováno 
na pozemních komunikacích, refe-
rát dopravy může vydat rozhodnutí 
o zákazu řízení motorových vozidel.

 V měsíci červenci proběhla již 
tradiční pouť, která byla rozší-

řena do dalších ulic.Vzhledem k její-
mu rozsahu došlo k omezení dopravy 
ve městě. I přes vysokou návštěvnost 
nedošlo k žádné závažnější situaci, 
nebo k dopravní nehodě.Poděkování 
patří především pořadatelům.

npor. Karel Koppecký

Začíná vždy na podzim, kdy se 
konají dva turnaje a pokračuje na 
jaře dalšího roku, kdy se konají zbylé 
dva turnaje. Mariášníci mají mezitím 
pauzu na trénování, hlavně o prázd-
ninách. Možná se zeptáte: „Proč se 
nekonají turnaje i o prázdninách?“ 
Odpověď je jednoduchá. O prázdni-
nách je dlouho vidět a bývá i pěkné 
počasí, a tak většina lidí pracuje na 
zahrádkách, griluje nebo jen tak sedí 
venku u ohníčku. 

Zahájení třetího ročníku Ferďác-
kého turnaje bude 6. října 2007 
od 14.30 hodin, na Ferdinandově 
v restauraci U Tetřeva.

Bližší informace naleznete na 
plakátech, které se objeví po městě 
během září nebo na našich webových 
stránkách:
www.marias.wz.cz 

Předem se těším na vaši účast.
Zuzana Henclová

Blíží se již 3. ročník Ferďáckého mariáše.

Sudoku
Nahoře snadnější, dole obtížnější.

INZERCE – PRONÁJEM BYTU

Pronajmu dlouhodobě byt ve vilovém domě  
v Raspenavě – Lužci, nadstandardní byt po celkové 

rekonstrukci o rozloze 61 m2. 
K bytu malá zahrada s možností parkování.

Tel.: 775 071 032
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Narodily se děti:
Jakub Hradil

Karel Launa

Anežka Brojírová

Aneta Eflerová

Jana Kavúrová 

Barbora Soudilová

Anna Vilhelmová

Vojtěch Kočí

Aleš Liška

Přistěhovali se občané:
Petr Kejzar

Ondřej Štícha

Andrea Melová

Ludmila Francová

Erik Hillebrand

Jakub Franc

rodina Špačkova

Lenka Šerhaklová 

manželé Pavlíkovi

Zdeněk Vondráček

rodina Škopkova

rodina Hejdukova

Odstěhovali se občané:
Vít Hradil

Jitka Macvicar

Dagmar Kobrová se synem 

a dcerou

David Voborník

Ludmila Burešová

Rozloučili jsme se 

se zesnulými občany:
Alena Richtrová 

Eva Štrumfová 

Jiří Čáp

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

O činnosti Klubu důchodců
srpen 2007

Termín našeho výletu (26. 5. 2007) 
do Hrádku u Nechanic nám vyšel na 
období velkých veder a tak jsme skoro 
měli strach ze zdravotních problémů 

– ale všechno dobře dopadlo.

Po bouřkách se vzduch pročis-
til, trochu se ochladilo a nám se 
dobře cestovalo. V dopoledních 
hodinách jsme si prohlédli zámek 
s přilehlou zahradou, ale na slav-
né XVI. c. a k. „Manévry“ už jsme 
nečekal. Po obědě v Motorestu 
TIR jsme navštívili OBŘÍ AKVÁ-
RIUM v Hradci Králové a „osladili“ 
si sobotní odpoledne v cukrárně 
tamtéž. Aby však mužská část 
našeho zájezdu nebyla přeci jen 
ochuzena, zastavili jsme se ještě 
na CHLUMU u rakouského památ-
níku bitvy roku 1866, prohléd-
li muzeum a kdo se nebál, mohl 
vystoupat i na rozhlednu.Pak už 
jsme byli všichni unaveni a těšili 
se na pohodlí našeho domova.

Koncem května jsme se sešli 
na lázeňské kolonádě v Lázních 
Libverda. Paní Eva Machková, 
kulturní referentka, nás již oče-
kávala. Připomenula historické 
události, provedla areálem láz-
ní, seznámila s budovami, které 
k lázním náleží. Účastnice exkur-

ze nahlédly do některých provozů, 
navštívily jídelnu, společenský sál 
a některé z volných hotelových 
pokojů „Novém domě“. Z terasy 
nejvyššího 10. patra byla krás-
ná vyhlídka na panorama Jizer-
ských hor, které tyto lázničky 
obklopují. Také rozlehlý park stál 
za prohlídku, neboť právě kvetly 
rododendrony.

Lékařská přednáška (5. 6. 07) 
se zabývala BOLESTIVÝMI STAVY 
a přírodní medicínou (Dr. Sáblík 
z Mária – centra Brno). Pan dok-
tor pohovořil o nemocech a s nimi 
spojených problémech seniorů 
i o tom, jak při potížích zmírňo-
vat bolesti i různými přípravky 
a pomůckami, které paní doktor-
ka názorně předváděla (hřejivé 
masáže lampou, prokrvení kon-
četin masážním strojkem apod.). 
Potom pan doktor odpovídal na 
konkrétní dotazy přítomných.

Do konce srpna máme DOVO-
LENOU, ale v září opět na vidě-
nou. Program najdete ve vývěsní 
skříňce vedle lékárny. Další plá-
novaný výlet je 22. září 2007 na 
Mělnické vinobraní.

Za Klub důchodců Hejnice
Alena Karrasová

Týden knihoven
1. 10. – 7. 10. 2007

Téma: Knihovnická bašta

Chtěla bych vás pozvat do knihovny, kde budouv tomto týdnu probíhat 
akce podobného charakteru jak minulý rok, to znamená:

 den otevřených dveří »
 výtvarná dílna »
 burza vyřazených a darovaných knih »
 vzhledem k tématu snad i nějaká ochutnávka »

Všechno se včas dozvíte na plakátech

S pozdravem se na vás těší
Prokešová Eva – knihovnice



Hejnický zpravodaj / 8

Přijela k nám pouť...

Sháněli jsme informace a rady 
opravdu na hodně místech. Ochotně 
nám poradili či jinak pomohli napří-
klad v Železném Brodě, Desné, Tan-
valdu, Turnově či Frýdlantu. Už vás 
také jistě omrzely ony počmárané 
obrubníky v Klášterní ulici od minu-
lých prodejců, proto jsme zavedli 
rezervační systém, který normálně 
funguje všude jinde. Zkusili jsme 
pozměnit i trošku umístění, proto 
jsme zkusili využít i část ulice 
Lázeňské. V první chvíli jsme ale 
měli obavy, abychom dokázali takto 
rozsáhlou plochu naplnit trhovci, 
kteří by nenabízeli jen jeden sorti-
ment zboží, a aby celá promenáda 
byla důstojně zaplněná bez hluchých 
mezer. O klasické trhovce, kteří do 
Hejnic po léta jezdili jsme neměli 
strach ani nouzi. Spíše jsme byli 
v nejistotě, jestli dokážeme sehnat 
alespoň několik klasických řeme-
slníků, kteří by vám zpestřili tento 

kulturní zážitek. Těm jsme vyčlenili 
prostranství před Bazilikou, neboť 
do tohoto krásného parčíku náramně 
pasují. Rozdali, rozeslali a osobně 
předali na sto pozvánek těmto řeme-
slníkům a výrobcům. K našemu vel-
kému překvapení se jich zúčastnilo 
kolem čtyřiceti. Tento zájem nás 
ohromil, protože Hejnická pouť byla 
vesměs proslavená z let minulých 
jen prodejem většinou různé „veteše“ 
a textilního zboží „Made in Vietnam“. 

Po měsíci registrací a ostatních 
příprav nastal onen červencový 
víkend. Stání pro prodejce bylo 
namalované, dopravní značení umís-
těné a v páteční předvečer jsme mohli 
ohlásit, že máme naplněno stán-
kaři na sto procent. Pár ochotných 
lidí nám poté pomáhali celý víkend 
s organizací. Ta se samozřejmě 
neobešla bez problémů, prodejci se 
dožadovali, že chtějí prodávat tam, 
kde stáli vždycky a ne kde by měli 

teď. V tomto případě probí-
haly zjiskřené dialogy vět-
šinou v duchu česko-viet-
namském či česko-ruském. 
Můžu však prohlásit, že 
naši vyjednávači uspěli 
a levný a „kvalitní“ textil 
byl umístěn tam kam patří. 
Jako oázou klidu a míru 
proti tomu však půso-
bila lokalita s klasickými 
řemesly v parčíku. Návštěv-
ník tam mohl nasát atmo-
sféru starších dob a vrátit 
vzpomínky o pár let zpátky. 
Výběr byl opravdu rozma-
nitý. Od ručního soustruhu 
na dřevěné hračky, přes 

V Hejnicích začínalo jaro a my (kulturní komise) jsme si vzpomněli, že brzy nastane čas našich poutí. Domluvili jsme se, 
že se pokusíme jejich tvář trošku změnit. Pokusit se navrátit jim zpátky jejich zašlý lesk a slávu. Vzhledem k rozsáhlosti 
příprav a sbírání zkušeností v jiných městech se to podařilo realizovat až u té červencové – Cyrilometodějské. 

Tradiční pouť

klasickou medovinu, krásnou kera-
miku, textilní doplňky až třeba po 
zajímavou pohádku od pana Zemana, 
kterou vám prozradil při koupi jeho 
hlavolamu. Asi bylo až příliš vidět, 
že návštěvníci nejsou připraveni na 
tento sortiment prodeje, proto někteří 
řemeslníci neprodali tolik, aby nás 
doporučili svým kolegům. Doufám 
ale, že se to za rok zlepší a jednou se 
bude o Hejnické pouti mluvit v širo-
kém okolí v tom nejlepším světle.

Jistě jste si všimli míst, která 
postrádala nějakého svého trhovce. 
Ač si někteří místo zarezervovali, tak 
se bez omluvy nedostavili. Někteří 
měli smůlu, neboť nám čtyři jedinci 
po cestě havarovali a jiní nedorazili 
pro nedorozumění ohledně termínu 
akce. I přes tyto lapálie se pouť podle 
nás povedla a až na menší problémy 
může snad být hodnocena kladně. 
Byla také pro nás hlavně obrovskou 
zkušeností, neboť ihned po skončení 
jsme si domluvili věci, které by se 
měly změnit a co bychom Vám náv-
štěvníkům chtěli ještě nabídnout, 
aby se vám u nás líbilo.

Ještě bych chtěl alespoň touto 
cestou poděkovat lidem, kteří nám 
pomáhali, neboť to dělali zcela 
nezištně a naprosto nic za to neměli. 

Tímto děkuji za pomoc 
a ochotu Michalovi a Dáše Berko-
vým, Kryštofovi a Andree Špidlo-
vým, Monice Machanové, Tondovi 
Noskovi, Simče Šourkové a Stan-
dovi Budkovi.

Takže za rok opět na viděnou na 
Hejnické pouti...

-DEM-

Už několik let chodí děti ze 
všech školek na sv. Floriana  
(patron všech hasičů) do garáží 
a prostorů hasičské zbrojnice.

Vždy se na tuto návštěvu velmi 
těší, protože jim je v tento den dovo-
leno úplně všechno. Mají možnost 
prolézat všechna auta, seznámit 
se s jejich vybavením, obléknout si 
hasicí výstroj a dokonce si i vyzkou-
šet jaké to je, když se stříká vodou 
z hadice na hořící objekt. V tomto 
případě děti doopravdy nehasily, ale 
omývaly vodou připravené auto.

Pozvání mezi hejnické hasiče
Pan Gašpierik, který už po něko-

likáté se svojí věrnou družinou těch 
nejmladších hasičů toto dopoledne 
zorganizoval, rovněž dětem připravil 
i několik překvapení.

Kromě zapůjčení obleků, které si 
děti oblékaly, bylo připraveno i slaňo-
vání z hořícího domu. V našem pří-
padě to byla továrna naproti objektu 
hasičské zbrojnice.

To vše bylo v pořádku až do té 
doby, než se na slaňování připravily 
odvážné paní učitelky. A kdo se nebál? 
Ze všech, co jsme tam byly, se našly 

statečné jenom dvě. A to p. uč. Soto-
nová a Forchtnerová. Děti je povzbuzo-
valy bouřlivým skandováním a když 
se konečně rovnýma nohama dotkly 
země, odměnily je i velkým potleskem 
za odvahu, kterou měly.

Celé dopoledne bylo zakončeno 
kreslením obrázků na asfalt před 
garážemi a samozřejmě ani letos děti 
neodcházely s prázdnou. 

Kromě zážitků si v kapsičkách 
odnášely i malé sladkosti.

A. Kusá – MŠ Zvoneček
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Podle t ištěného průvodce 
bylo účelem výstavy nabídnout 
návštěvníkům pohled do dějin 
frýdlanska. Ukázat na propojenost 
regionálních, celozemských i ev-
ropských dějin v období působení 
pánů z Bibrštejna, z Redernu, Albre-

chta z Valdštejna, pánů z Gallasu 
a Clam – Gallasu. Jejich vztah 
k mariánskému poutnímu místu od 
středověku až do poloviny 20. století. 
Autorům výstavy PhDr. M. Svobod-
ovi a Mgr. J. Heinzlovi se jejich záměr 
povedl dokonale a velmi působivě.

V letních měsících posky-
tuje MCDO své prostory převážně 
pro rekondiční pobyty organiza-
cím, které pomáhají zdravotně 
postiženým občanům, a sdružením 
seniorů.

Dále zájezdovým návštěvníkům, 
kteří přijíždějí na jednodenní pobyty 
za účelem prohlídky komplexu bazi-
liky a bývalého františkánského 
kláštera spojené s obědem a po-
sezením při kávě.

Od 11. do 17. července se mohl 
za přispění Města Hejnice a MCDO 
uskutečnit pobyt německých 
rodáků a jejich potomků, s náz-
vem „Síla kořenů“, pod organizací 
manželů Hanikových. Z původní 
rezervované kapacity se účastnila 
sice jen polovina, to však jejich 
bohatý program nenarušilo. Poz-
vání do programu sdružení přijali 
starosta Hejnic pan Horák a ředitel 
Centra docent Raban. Byla to 
dobrá ukázka vzájemné účasti 
pomoci a spolupráce. Cestovní 
ruch německých rodáků a jejich 
potomků a cestovní ruch především 
při pořádání třístranných polsko-
česko-německých kulturních akcí, 
jako je pouť smíření, zanechává 
v návštěvnících dojmy o Hejnicích 
a MCDO. Zde je na místě zamyšlení, 
jestli nepodceňujeme hrozbu, šíření 
povědomí o ruině hotelu Perun. 
Podcenění sledování cestovního 
ruchu může mít i za následek 
pokles počtů návštěvníků a ztrátu 
jejich zájmů o naše město. Už 
tak, nepříznivý ekonomický vývoj 
v České republice, růst cen vstupů, 
nižší příjmy, nezaměstnanost v re-
gionu, v zimě uzavřená silnice 
z Hejnic přes Smědavu na Harra-
chov, to jsou fakta, která nepřispějí 
k vyrovnání cenové hladiny oproti 
Německu, ale už i Polsku.

V září má v Centru svůj program 
Technická univerzita Liberec.

Dále přivítáme německý chór 
Merula, Vysoké učení technické 
Brno, Ústav dějin U.K., Řád sv. 
Lazara a poslední zářijové dny Řád 
sv. Václava, Oba řády budou mít 
v bazilice investitury přístupné 
veřejnosti.

Na závěr připomenu, že pro-
gramy Centra, koncertů a výstav 
v galerii jsou k dostání na recepci 
MCDO.

Za MCDO Hnízdilová J.

Mezinárodní centrum duchovní obnovy
K výročí 310 let od úmrtí Františka Ferdinanda z Gallasu, zakladatele 
hejnického kláštera, nyní Mezinárodního centra duchovní obnovy 
(MCDO), probíhala v prostorách Centra v měsíci červenci a srpnu 
výstava „Poutní místo a jeho patroni“. 
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Vedoucí družstva Jiří Horák 
k tomu řekl: A mužstvo dospělých 
zakončilo soutěžní ročník 2006/2007 
na solidním osmém místě. Proti pod-
zimní části nebyla ta jarní až tolik 
úspěšná a znamenala částečný pro-
pad v celkovém umístění. Přesto naše 
mužstvo předvádělo nadále atraktiv-
ní a divácky pohledný fotbal s nej-
vyšším počtem vstřelených branek 
v celém přeboru. Největší zásluhu na 
tom mají kanonýři mužstva David 
Smola, který se řadí celkově mezi 
nejlepší střelce přeboru a Pavel Zore-
ník. Celkové skóre 65:52 však také 
hovoří i o vysokém počtu obdržených 
branek, což byla i jedna z příčin cel-
kového umístění. 

Do podzimní části nového sou-
těžního ročníku nastupuje naše 
mužstvo v podstatě s nezměněným 
hráčským kádrem. Pouze do Habar-
tic se vrátil z hostování Kincl, který 
hájil naše barvy v loňském ročníku. 
Naopak rozjednané posily, které by 
vhodně doplnily náš hráčský kádr se 
získat nepodařilo. Budeme se proto 
spoléhat na osvědčené hráče z minu-
lých let a snažit se do mužstva vhod-
ně zabudovat vlastní mladé odcho-
vance. Letní příprava pod taktovkou 
trenéra Karla Šulce a jeho asistenta 
Pavla Zoreníka byla kvalitní, zamě-
řená hlavně  na kondiční stránku 
všech trénujících hráčů a na odstra-
nění herních nedostatků v obran-
ných činnostech. Cílem mužstva 
bude i v letošním ročníku předvádět 
velmi dobrý fotbal s útočným pojetím 
a celkové umístění v horní polovině 
tabulky. Krajský přebor jako soutěž 
se rok od roku zkvalitňuje a soupe-
ři, včetně příchozích nováčků, jsou 
herně velmi dobří. Navíc, některá 
mužstva, jako například Česká Lípa, 
Český Dub, jsou ekonomicky tak sil-
ná, že je velmi obtížné jim konkuro-
vat nejen hráčským kádrem, ale i cel-
kovým materiálním zabezpečením. 
Hráčský kádr pro nový soutěžní roč-
ník je následující: Vykoukal Lukáš, 
Šimon Martin, Kobr Ladislav, Jacík 
Ondřej, Řezníček Vojtěch, Zeman 
Martin, Přibyl Milan, Pelikán Jakub, 
Holub Jan, Malinský Michal, Šulc 
Miroslav, Smola David, Zoreník Pavel, 
Koudelka Martin, Domorák Lukáš. 
Do mužstva již trenér Šulc zařadil 

také některé nadějné dorostence, 
jako Kobra Jiřího, Pecháčka Marti-
na a Sýkoru Petra. Výborné výkony 
mimo renomovaných střelců podá-
vali hráči Holub, Koudelka a nestár-
noucí Kobr Ladislav ve středu obrany. 
Ale i ostatní mladí hráči v mužstvu 
zasluhují pochvalu a uznání.

Střelci branek v jarní části:  
Smola 8, Šulc M. 8, Zoreník P. 7, 
Malinský M. 2 a po jedné Pelikán 
J., Zeman M. a Koudelka M. Tak ať 
to zase do sítí soupeřů začne padat! 
Určitě se vaše dobré výkony na hřišti 
projeví i v daleko větší divácké náv-
štěvnosti.

Škoda, že nemůžeme napsat také 
něco o činnosti hráčů B týmu dospě-
lých. Oba trenéři jaksi zapomněli, 
že fotbalovou veřejnost v Hejnicích 
zajímá proč se stále nedaří vytvořit 
tým, který by byl klasickou hráčskou 
rezervou pro A mužstvo. Ono je toho 
podstatně více. Doufejme, že oba tre-
néři překročí práh mlčení a že nám 

to snad v některém z příštích čísel 
zpravodaje vysvětlí. Totéž platí, ale 
v podstatně menší míře o i družstvu 
dorostenců, kteří jsou účastníky  
I. A třídy. I tady se však z vedení nena-
šel nikdo, kdo by nám poskytl nějaké 
informace nebo zprávu o činnosti 
tohoto mládežnického družstva. Vše-
obecně se však ví, že se dorostenců 
ujal bývalý ústřední trenér starších 
žáků Malinský M. mladší, který s J. 
Čivným zahájí nový ročník s kádrem 
17 hráčů. Mezi mladými bude zdra-
vá konkurence, což se určitě projeví 
v herní kvalitě. Budeme držet palce!

Radost nám všem udělali starší 
a mladší žáci. Oba účastníci krajské-
ho přeboru se umístili vzácně shodně 
na 8. místě za 14. družstev. Trenéři 
starších žáků Novotný Miloš a Kobr 
Ladislav ml. si pochvalují dobrou tré-
ninkovou morálku a herní disciplino-
vanost všech hráčů. Střelci družstva: 

Zelená je tráva – fotbal to je hra
11. srpna tohoto roku byl zahájen nový ročník podzimního kola krajského přeboru v kopané. Naši 
hráči na domácím hřišti v úvodním kole zdolali po urputném boji ambiciózního nováčka z Vratislavic 
a hned o týden později,  ve druhém kole, přivezli velice cenný bod po remíze 2:2 s velice silným cel-
kem Hrádku nad Nisou. Úvod, jak se patří!

Sojka Michal z Raspenavy s 8 bran-
kami, který se stal pro novou sezónu 
již hráčem Hejnic a posílí kádr doros-
tu, Budka Ondřej 6 branek, Kobr 
Láďa a Míla Novotný 2 branky a jed-
nu branku dal Sokol Robin.

Mladší žáci pod vedením trenérů 
Pecháčka Milana a Honzíka Stříbr-
ného byli také velmi milým překva-
pením svým herním projevem. I přes 
úzký hráčský kádr dosáhli v celko-
vém umístění výborného úspěchu. 
Jako nejlepší vyhodnotili trenéři Sil-
vu Horčičkovou, Jakuba Stříbrného 
a Kristiána Suka. Všestranně nada-
ná sportovkyně, vynikající házen-
kářka a florbalistka Silva Horčičková, 
se dostala do hledáčku funkcionářů 
ženského extraligového fotbalu. Od 
nové sezóny bude oblékat dres Krás-
né Studánky, kam odešla na hosto-
vání. O jejím talentu svědčí i to, že se 
o ni začala zajímat a také už ji kon-
taktovala, fotbalová Sparta.

Posledním mládežnickým 
družstvem jsou elévové (starší pří-
pravka). Ti skončili v okresním pře-
boru na 7. místě z 12 účastníků. Tato 
soutěž již delší dobu trpí organizač-
ními nedostatky ze strany okresního 
fotbalového svazu, ale i velkou nedis-
ciplinovaností ze strany některých 
zúčastněných družstev. Naše nejmen-
ší naděje trénují Horčička Kamil ml. 
a Pecháček M. st. Toto družstvo se 
neustále potýká s velkou absencí 
v důsledku velké nemocnosti, dále 
nedostatkem hráčů a hlavně velkou 
věkovou rozdílností. Nejlepšími hrá-
či byli: Venda Škarýd, který bal také 
nejlepším střelcem s úctyhodnými 80 
brankami, dále Tomáš Filipi, Lukáš 
Ráž a brankářka Diana Koutná.

Výbor TJ Autobrzdy děkuje všem 
hráčům, všem funkcionářům, trené-
rům. Všem sponzorům, městskému 
úřadu v Hejnicích, společnosti Korr 

– Bremze za finanční podporu. Bez ní 
a dobrovolné práce všech těchto obě-
tavců by fotbal v Hejnicích asi těžko 
existoval. Zvláště ještě děkujeme 
panu Ing. Škarýdovi za jeho sponzor-
ství a obětavost při výchově nejmen-
ších fotbalistů, který musel skončit 
pro velké pracovní zaneprázdnění.

„Sportu zdar a fotbalu zvlášť“.
- PECH -
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Ano správně, ty na třídění odpadu. 
Pokusili jsme se posílit systém sepa-
rovaného sběru tak, aby měl mož-
nost odkládat do nich tříděný odpad 
každý obyvatel Hejnic či Ferdinan-
dova. Víte sami jistě, že o kolik více 
toho odložíte do těchto barevných 
nádob, o tolik méně se vám pak plní 
Vaše popelnice na ostatní komu-
nální odpad a v mnohých případech 
vám přestane přetékat.

Na území města je nyní umístěno 
na devadesát nádob určených pro 
třídění odpadu. Vznikla samozřejmě 
nová hnízda a stanoviště. Takže nyní 
mají Hejnice 24 stanovišť.

Skoro všude můžete odkládat do 
všech čtyř barev, tudíž sklo, papír, 
PET lahve a dohromady TetraPack 
obaly se směsným plastem. Do 
směsného plastu patří igelity, sáčky, 
tašky, kelímky od jogurtů a jiných 
mléčných výrobků, lahve od šam-
ponů, mýdel a jiné výrobky vyro-
bené z plastu. Naše svozová firma 
nezpracovává polystyren, proto do 
těchto nádob polystyren nepatří!!! 
(Omluva za chybnou interpretaci 
v minulém zpravodaji.)

Stanoviště s těmito kontejnery 
není odkládací místo pro ostatní 
haraburdí, co občané vyhazují, na 
to slouží velkokontejner v areálu 
bývalé skládky. Prosím také občany, 
kteří používají pytle na odpad místo 
popelnice, aby je na těchto místech 
neodkládaly, neboť svozová firma 
je sbírá a nakládá jen u klasických 
popelnic. 

Tyto barevné kontejnery mají 
různý cyklus vyvážení naší svozovou 
firmou, která pro nás sběr separo-
vaného odpadu zajišťuje. Žluté kon-
tejnery s PET lahvemi se vyváží ve 
čtvrtek v sudý týden, modré kontej-
nery s papírem se vyváží ve čtvrtek 
v lichý týden, oranžové kontejnery 
s nápojovými kartony a směsným 
plastem se vyváží v pátek v lichý 
týden a zelené kontejnery se sklem 
se vyváží zpravidla poslední pátek 
v měsíci.

Barevné město
Z toho vidíte, 

že kromě skla se 
všechny ostatní 
komodity vyváží 
dvakrát měsíčně. 
Neříkám, že je to 
dostačující, ale 
všechno je o peně-
zích. PET lahve 
Služby z přeplně-
ných kontejnerů 
sváží a shromaž-
ďují pro svozové 
auto ve svém dvoře. 
Ale to je jediná 
komodita, kterou 
jsme schopni ode-
brat z plných nádob. Ostatní se 
opravdu musí počkat až na firmu. 

Celá tato záležitost je součástí 
optimalizace odpadového hospodář-
ství ve městě. Má za účel zefektivnění 
systému na úkor zvyšování nákladů. 
Vše je teď ve fázi zkušební. To zna-
mená, že vyhodnocujeme závěry 
a poznatky o naplněnosti a umístění 

všech kontejnerů a nádob, ať již těch 
barevných, tak i těch na normální 
komunální odpad. A než začnete 
argumentovat, že vám vaše popel-
nice nestačí, tak se zamyslete, jestli 
opravdu třídíte všechno co můžete, 
neboť z většiny přeplněných nádob 
trčí PET lahve, papíry, či sklo.

-DEM-

Jistě jste si všimli, že se na 
začátku července po celém 
městě objevily takové ty barev-
né kontejnery.

Barevné město

Stanoviště s nádobami pro třídění odpadu:
Křižovatka u Penzionu Ferda – Ferdinandov• 
Potraviny na křižovatce – Ferdinandov • 
Otočka autobusu – Ferdinandov• 
Stanoviště před zrcadlem na cestě na Ferdinandov• 
Nad restaurací Kongo• 
Před č.•  p. 5 – bývalá mototechna vedle kláštera
Za mostem u Dešků – mezi č.•  p. 470 a 452
Vedle restaurace Dělnický dům• 
U domu č.•  p. 244 Polanský
Bytový dům u Knorru• 
Vedle zastávky ČSAD u závodu Helana• 
Skalní město – vedle plechových garáží• 
Staré sídliště – vedle č.•  p. 539
Staré sídliště – vedle č.•  p. 537
Staré sídliště – křižovatka mezi č. p. 531, 536• 
Vedle MěÚ – u č.•  p. 495
U domu č.•  p. 299 – Květinka
Nové sídliště – u č. p. 596• 
Lesácké bytovky – u vjezdu• 
Spodní vjezd na Skřivánek z Lázeňské ulice • 
U objektu Moštárny na Skřivánku• 
Před Samoobsluhou Jednota• 
Klášterní ulice – před plotem u ruiny Perunu• 
Lesnická škola – budova Zámečku• 
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Bestiář trapasů – Sinaj

Jakmile jsem objednala letenky 
a začala plánovat, co do kufru, při-
pomněla jsem si, že na Sinaji si roz-
hodně chci zašnorchlovat, protože 
oblast je bohatá na korály a vodní 
zvířenu. Nikdy před tím jsem neš-
norchlovala , takže jsem neprodleně 
vyhledala speciální prodejnu. Když 
jsem se s rozpačitým výrazem posta-
vila před prodavače a žádala výbavu, 
důkladně si prohlédl moji blonďa-
tou hlavu a pak se dlouho štrachal 
v hromadách za sebou. Postupně na 
pult vyložil ploutve, brýle a šnorchla 
s rozzářenou tváří pravil: „Všechno to 
máte modrý, mladá paní“. Myšlence, 
že jen první část sdělení je pravda, 
jsem se nemohla dlouho věnovat, pro-
tože mě vyzval, abych si vyzkoušela 
brýle. Nasadila jsem si je a okamžitě 
jsem se začala dusit. Rozčileně jsem 
je servala, že se v tom nedá dýchat. 
Prodavač se nenechal vyvést z míry 
a řekl laskavě:„Musíte dýchat pusou“. 
Pak porušil bezpečnou zónu a chvíli 
je na mě utahoval. Když byl spokojen, 
pustil mi hlavu ze svěráku a povídá: 

„Tamhle máte zrcadlo“. Byla jsem 
z celé procedury v šoku, tak jsem 
se šla podívat. Nebylo to tak špatný, 
vrásky nebyly vidět, i usoudila jsem, 
že mě vlastně oslovil správně. Potom 
došlo na ploutve, ale zrcadlo bylo 
vysoko, tak jsem se neviděla. Při-
brala jsem ještě vodičku za 120 Kč na 
čištění brýlí a syna jsem poslala sólo, 
přitáhl všechno v jiný barvě.

Do Sharmel-Sheiku jsme přile-
těli ve dvě v noci. Do nosu nás udeřil 
horký vzduch prosycený vůní písku 
a do hlavy skutečnost, že tam na nás 
nikdo nečeká. Kamarádka měla přijet 
se svým faraonu podobným egypt-
ským přítelem a odvést mě do Dahábu, 
který byl ještě 100 km daleko. Bylo 
nad slunce jasné, že se faraonovi 
něco zvrtlo a mobil mi nefungoval. 

Naštěstí se nás ujal český ředitel pol-
ského hotelu, který se právě vracel 
do Dahábu a pro něhož auto přijelo. 
Taky zavolal mé kamarádce a domlu-
vil s ní, že nás bude čekat v recepci 

Green Valley, den před tím nám tam 
Adel domluvil ubytování. Nasoukali 
jsme se i se synem k cizímu chlapovi 
do cizího auta, ale blažilo mě, že mi 
Češi držíme při sobě, což nabralo 
doslovnou podobu poté, co přistou-
pilo ještě šest lidí. 

Do Dahábu jsme přijeli někdy 
v půl čtvrté ráno, ředitel nás vyklo-
pil kousek od Green Valley, což byl 
soubor chatiček a zděných budov za 
velkou ozdobnou bránou hned vedle 
moře, nevypadalo to vůbec špatně. 
Recepce se skládala z prázdného 
pultu pro recepčního a roztomi-
lého posezení venku, kde už čekala 
Jitka s Adelem. Byli jsme s Tomášem 
strašně unavení z letu a následné 
jízdy tmou, kdy se egyptští řidiči 
vždycky pozdraví dálkovými světly 
těsně když se míjejí, čímž se dokonale 
oslepí. Ze tmy se vyloupl hubeňour 
v ušmudlané košili, zjevně rozradost-
něn, že má společnost a hned nano-

sil čaj a sušenky nejasného složení. 
Laskavě se na mě usmál svými třemi 
zuby, zalovil v tácu a jednu sušenku 
mi podal. Hygienické návyky oka-
mžitě umístily nad sušenku červenej 
vykřičník, ale kromě mého syna to 
nikdo neviděl. Ostatní byli v pohodě 
a tak jsem při počtu 3 na 2 spolkla 
první viry a zapila je dávkou čaje, 
která by zabila i Ilju Muromce. Adel 
se zeptal mužíka, kde je šéf, že se 
potřebujeme ubytovat. Košile mi 
podala další kousek a pravila, že šéf 
spí tak tvrdě, že ho není možno vzbu-
dit. Po půl hodině čajování jsme uči-
nili další bezvýsledný pokus. Jitka 
se znalostí věci pravila, že se majitel 
určitě zčoudil marjánkou, která se 
ve zdejších krajích nelegálně pěs-
tuje, a proto není ke vzbuzení. Když 
jsem za hodinu a půl snědla všechny 
sušenky a požadavky močového 
měchýře pomalu překonávaly můj 
strach z neznáma, usoudila Jitka, že 
se nebudeme ponižovat a s Adelem 
nás odvezli k sobě domů. K mému 
překvapení bydleli normálně na 
malém sídlišti za Dahábem v pane-
lákovém třípokojovém bytě. Omdleli 
jsme do postele, takže ráno jsem 
zaspala faraona, který jel rozvážet 
turisty na potápění do zátok. 

Druhý den jsme se s košilí pozdra-
vili jako staří známí a šéf nás ubyto-
val v roztomilém apartmánu s kou-
pelnou a klimatizací za 240 Kč na 
den. Adel se vrátil ze zátok a odvedl 
nás na snídani do polského hotelu, 
kde jsme pak každý den snídali, tedy 
pokud si jejich obří pes neusmys-
lel, že nám to sežere. Byla to fenka 
a dělala to z deprese, ale víc než její 
psychologický profil mě zajímalo, že 
ji nedokážu odstrčit od své omelety 
s ovocem. Dovolená začala slibně. 
Šnorchlování po počátečním topení 
za odlivu nemělo chybu, vodičku 
jsem zahodila a do brýlí jsem si pli-
vala jako všichni, moře nádherné. 
Jídlo bylo levné a dobré, pravda je, že 
ostatní běloši tam netrefili a kazili si 
žaludky fádním jídlem v hotelu. 

Ale blížil se kritický třetí den, 
den, kdy zažehuji trysky a opouštím 
stanoviště. Byla tu Mojžíšova hora, 
druhá nejvyšší hora Sinaje, na kterou 
se výstup, jak jinak, zahajoval v noci, 
abyste došli přesně na východ slunce. 
Bylo nám řečeno, abychom si vzali 

Pokračování na straně 13

Před pár lety mi kamarádka na večírku vyprávěla o pobytu v Dahábu 
na Sinaji. Nadšeně mi líčila, že tam byla už dvakrát a že  zase pojede, 
tentokrát dělat recepční v hotelu, ať rozhodně přijedu. Vzhledem 
k tomu, že jsem ji poslouchala přes milosrdný příkrov svého oblíbeného 
betonu, velice jsem se nadchla a přislíbila jsem jí, že ji tam se synem 
navštívíme. Skutečnost, že pojedu bez cestovky a jejího obtěžujícího 
pohodlí, byla pro mé dobrodružné srdce velkým lákadlem. Trochu zádr-
hel nastal s ubytováním v hotelu, to jsem nesehnala. Jitka  mě po mailu 
ujistila, že můžeme bydlet v apartmánech v jakémsi Green Valley, kde  
je vždycky volno a dobré ceny. S jídlem jsem si hlavu taky nelámala, 
napaslala mi, že stravování venku není problém.

Pohoří SINAJ
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baterku a teplé věci, protože nahoře 
je pěkná zima. Měl to být nenáročný 
turistický pochod s častým občerst-
vením po tzv. Velbloudí cestě, zakon-
čený prudkým stoupáním po 750 
Schodech pokání. Vzhledem k tomu, 
že výjezd z Dahábu byl v noci, měli 
jsme k dispozici celý den, kdy jsme 
si užívali moře a těšili se na výlet. 
V poledne nás Jitka vzala na oběd do 
přívětivé restaurace, kde venku jako 
dekorace visela jakási obrovská kýta. 
Posadili jsme se s přáním něčeho 
dobrého na rožni, načež vyšel kuchař 
a z té kýty uřízl kus, se kterým 
v zápětí zmizel v kuchyni. Adel s Jit-
kou vypadali v pohodě, tak jsme se 
synkem potlačili pud sebezáchovy 
a maso jsme hrdinně snědli. Tento-
krát jsme se s díky rychle rozloučili 
a v milosrdném stínu apartmánu 
jsme ten velbloudí biftek vydatně 
zalili becherovkou. Dalšího panáka 
jsem nalila do díry v zubu, který jsem 
dva dny před odjezdem připravila 
o nerv v přesvědčení, že nervů bude 
na dovolené dost. Syn vypadal, že by 
si dal ještě, nedala jsem mu s tím, že 
stejně není zletilej, ale ve skutečnosti 
nám docházely zásoby. Tato šetrnost 
se nám nevyplatila, s nastupujícím 
odpolednem se v nás serval velbloudí 
stejk s becherovkou a vyšel z toho 
vítězně, takže když jsme v 10 nase-
dali do auta, měli jsme už leccos za 
sebou a bledí jsme byli jako stěny.

O půlnoci nás auto vyklopilo na 
začátku velbloudí stezky, kde jsme 
se okamžitě přidali k dosti početné 
výpravě Rusů. Bylo v ní mnoho žen 
a lidí staršího věku a některé dámy 
měly na nohách boty s podpatky, 
nechápala jsem, jak se na tu kame-
nitou stezku v noci do hor mohly 
takhle obout. Jen jsme vyšli, sovět-
ští lidé mě vyvedli z omylu tak rychle, 
že bylo hned jasné, kdo je tu z formy. 
Přestože bylo dost času, nasadili tak 
vražedné tempo, že jsme se synem 
sotva stačili. Na prvním odpočívadle 
jsme se vrhli k čaji a snažili se utopit 
to velbloudí stehno, když nešlo ožrat, 
a modlili jsme se, abychom tu zdech-
linu co nejdříve vyloučili z těla.

Nejenže se nám neulevilo, ale 
lil z nás pot, třásli jsme se únavou 
a ruská výprava se nám čím dál víc 
vzdalovala do noci. Když už jsme 
hodně zaostali, uslyšeli jsme za 
sebou spásné volání, které nám znělo 
jako rajská hudba. „Velblud, vel-
blud,“, křičel na nás beduín – sběrač 
odpadlíků, který se táhl za výpravou 
s dvěma velbloudy v naději, že potká 

někoho, jako jsme my dva. Láma-
nou angličtinou jsem se ho zeptala, 
jestli nás doveze až na vrchol a když 
přisvědčil, dala jsem mu, co si řekl. 
Nasedání na jednohrbého velblouda 
se nedá popsat, to se musí zkusit, ale 
lepší na něm sedět, než vypustit duši 
vyčerpáním jako mnozí Mojžíšovi 
svěřenci. Sedlo nemělo žádné třmeny, 
takže nohy vám prostě visí dolů 
a držíte se jen hrušky sedla ve výšce, 
kam slušný kůň ani nedoplivne. 
Díky tomu, že velbloud kráčí stří-
davě oběma pravýma a pak levýma 
nohama, kymácíte se tak strašně ze 
strany na stranu, že nedívat se dolů 
je věcí duševní hygieny. Pak totiž zjis-
títe, že Vás nese po cestičce, která má 
na šířku metr, vlevo sráz, vpravo pro-
past, jejíž dno nevidíte, protože svítí 
jen hvězdy. Tak jsme hodinu jeli na 
velbloudech, nad hlavou nejkrásnější 
hvězdnou oblohu, kterou jsem kdy 
viděla, před námi a za námi nikdo, 
jen beduín si tiše prozpěvoval. Bylo 
to úžasné, alespoň do doby, než vel-
bloudi poklesli v kolenou a beduín 
nás vybídl, abychom slezli. Byli jsme 
někde uprostřed hory u poslední 
občerstvovací stanice a dál se nejelo. 
Marně jsem namítala, že nás měl 
odvézt až nahoru, prostě nás vyložil 
a šel dolů. Zůstali jsme stát na cestě, 
dál jen tma a stíny pohoří, jediné 
světlo bylo v té špeluňce. Zalovila 
jsem v batohu, baterky nikde, situace 
byla strašná.

V tom se ze tmy vynořily dvě osa-
mělé Japonky. Taky jim asi utekla 
výprava, takže měly radost, že nás 
je na ten průšvih víc. Společně jsme 
se už dalšího výstupu nebáli. Jedna 
Japonka šla s baterkou vepředu, 
já s Tomášem uprostřed a druhá 
Japonka svítila za námi, takže jsme 
částečně viděli na cestu.Myslela jsem 
si, že máme vyhráno, než jsem zjistila, 
že tempo asiatek se nijak neliší od 
ruského, v kvalitní obuvi měly navíc 
odpich maratónského běžce. Marně 
jsem je přesvědčovala, že máme do 
východu slunce dost času. Stejně jako 
já nevěděly, kde se přesně nacházíme 
a nechtěly to zmeškat. Zbývající část-
cesty si moc nepamatuju, jen vím, že 
po Schodech Pokání jsme se už pla-
zili, jako by nás zmrskali na pranýři.

Konečně jsme byli nahoře. Roz-
hlédla jsem se a Rusové nikde. 
Napadlo mě, že jsme zabloudili a jsme 
na jiné hoře a možná by mě polil stu-
dený pot, kdyby bylo z čeho. Kousek 
od nás se poflakovalo několik promrz-
lých lidí a opodál stál omšelý pravo-
slavný kostelík. Najednou se rozrazily 

dveře té ruiny a ozvalo se Tamára, 
kdě ty? Strašně se mi ulevilo, místo 
bylo správné, Rusové měli v kostelíku 
bohoslužbu, proto tak hnali napřed. 
Do východu slunce zbývala hodina, 
během které jsme se zabalili do všeho, 
co jsme s sebou táhli, došlo i na lehké 
spacáky, bylo asi 8 stupňů. Začalo 
přibývat lidí. Přišla další výprava, 
tentokrát německých důchodců, kteří 
vypadali, že ještě pamatují wehr-
macht. Začalo se rozednívat. Z koste-
líku se vyhrnuli Rusové v čele s popem, 
ten se postavil čelem k vycházejícímu 
slunci a všichni se začali nahlas usi-
lovně modlit. Němci se nedali zahanbit 
a spustili nahlas náboženské písně.To 
bude mystický zážitek, uvidíš, řekla 
mi Jitka. A byl. Oči mi těkaly z úžasné 
přírodní scenérie k tomu cirkusu 
a s konečnou platností se mi zasekl 
foťák. Za chvíli bylo po všem. Slunce 

vyšlo, kolem zářily načervenalé hory, 
s úžasnou rychlostí začala stoupat 
teplota. Bylo na čase jít dolů, čekalo 
nás 3 500 kamenitých stupňů růz-
ných velikostí a klášter Sv. Kateřiny. 
Po dvou a půl hodinách sestupu jsem 
měla pocit, hraničící s jistotou, že po 
návratu do Čech dojde na endopro-
tézy. Následující tři dny jsem chodila 
jako Meresjev, ale nebyl čas šetřit síly, 
čekala nás jízda Egyptem ze severu 
na jih. Ale trapasy této cesty, to už je 
jiná kapitola.

Další Bestiář bude z Peru, a jak 
tak koukám na zprávy, pěkně se nám 
to rýsuje. Když syn odvrátil hlavu od 
záběrů zemětřesení na naší trase, 
s typickým výrazem znechucení 
mi pravil: „Co mi k tomu řekneš?“ 
Chtěla jsem mu říct: „Promiň, já už to 
nikdy neudělám.“, ale znáte to, není 
nad to pohnout zemskou deskou. Tak 
neseďte na zadku a taky se pohněte, 
jedno kam.

„Neříkejte, že nemáte dost času, 
máte k dispozici úplně stejně hodin 
denně, kolik měl Michelangelo, Kryš-
tof Kolumbus, T. A. Edison, Albert 
Einstein nebo Winston Churchil.“

Spolu s  H. Jacksonem  Brownem
se loučí  

Dana Pecháčková - Cupáková

Pokračování článku ze strany 12

Klášter Sv. Kateřiny, Mojžíšova hora
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Přichází babí léto, slunce příjemně hřeje, postupně se začínají měnit 
barevné odstíny krajiny. To je ten čas, kdy je okolí nad naším městem 
snad nejkrásnější. Za jedno odpoledne při celkem pohodlné procházce 
můžete být při tom. 

Vyrazíme Lázeňskou ulicí na 
libverdský kopec, odbočíme doprava 
z hlavní silnice k libverdskému hřbi-
tovu. Tady se poprvé můžeme roz-
hlédnout. Všechny Jizerské skalní 
vyhlídky máme před sebou v plné 
kráse. Zleva Paličník, Frýdlantské 
cimbuří, Ořešník a nad ním Krásná 
Máří. Každá je na samostatném 
hřebenu a oddělujíje strmé stráně 
údolí Hájeného potoka a Smědé, 
skalnaté údolí Černého potoka se 
známou skálou Nos a divoká údolí 
Velkého a Malého Štolpichu. Pokra-
čujeme cestou do kopce podél zdi 
hřbitova a za ní odbočíme vpravo 
na lesní cestu. Ještě chvíli stou-
páme, pak začne cesta klesat. Les 
hraje barvami, voní houby. Neod-
bočujeme, jdeme stále po hlavní 
a držíme směr doprava. Smíšený 
les se mění ve smrkový, cesta se 
rozšiřuje a za chvíli jsme na kraji 
lesa nad nádražím v Bílém Potoce. 
Před námi je široká a rovná louka 
a na ní jediný, krásný strom samo-
tář. Mohutný a pravidelně rostlý, 
vsazený na plochu travnaté pláně, 
jako manekýn předvádí svou 
postavu a barevnou eleganci. Jdeme 
dál, přecházíme koleje, dáme se 
doprava, za prvním domem odbo-
číme z asfaltu vlevo na travnatou 
pěšinu a scházíme mírně z kopce 
k silnici. Přejdeme ji a hned opus-
tíme nejbližší odbočkou. Můžeme si 
vybrat, jedna je vlevo, druhá vpravo 
a obě nás dovedou k lávkám přes 
řeku Smědou a Černý potok, jejichž 
toky se kousek pod nimi stékají. 
Hezký kout, určitě stojí za pohled. 
Míjíme truhlárnu a pokračujeme 
štěrkovou cestou do kopce směrem 

k úpatí hor. Držíme se cesty směřu-
jící mezi osamocené chalupy. U té 
poslední, žluté se zelenými okeni-
cemi a zahradní koupelnou, schá-
zíme vlevo a odtud nás dál lesní 
cesta provede dlouhou serpentinou 
okolo kamenných zídek a starých 
ovocných stromů, které tu, jak 
sirotci zůstaly po zbořených stave-
ních, do hejnického Vinklu, neboli 
Zátiší. Neodbočujeme a po silnici 
míjíme Penzion pod Nosem, starý, 
ale dobře opravený hrázděný dům. 
Sejdeme o pár desítek metrů níže, 
zastavíme se, obrátíme a spojíme 
pohledem nádherné pozadí Frýd-
lantského cimbuří a nad údolím 
vyčnívající skalisko Nos s penzio-
nem, podle kterého byl pojmenován. 
Příroda s historií ladí. 

Nejenom historické stavení 
i zcela nová stavba může stát za 

PŘÍJEMNĚ STRÁVENÉ ODPOLEDNE

Strom samotář Soutok Smědé s Černým potokem

Soulad v přírodě

Penzion pod Nosem

pohled. Na konci louky, na kopečku 
nad cestou souzní s krajinou zcela 
nový dům. Zapadl na to místo, jako 
by tu byl odjakživa, dům i všechno 
co k němu patří. Na rozcestí jdeme 
doleva a po pár metrech opouštíme 
silnici. Pokračujeme polní cestou 
kolem zahrádek a chat nad hej-
nické koupaliště, scházíme k řece, 
nepřecházíme přes most, ale po 
jejím levém břehu pokračujeme až 
k lávce pod kostelem. Přejdeme, 
odbočíme vlevo ke schodům ke kos-
telu a jsme v cíli. Zdoláme schody 
a jsme před kostelem osvíceným 
zapadajícím podzimním sluncem. 
Procházka končí. Je určitě plno 
lidí, kteří si řeknou, co na tom vidí 
a mají mě a ostatní mi podobné za 
blázny. Nevadí, mám to chození rád. 
A ještě chci dodat, ta procházka 
se dá jít v každém ročním období 
a v každém věku.

Příroda nenudí, mění barvy, 
světlo i mraky na obloze. Nikdy 
není úplně stejná!

- K.F. -
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Závody – 3DHcup Hejnice 2007

Ano byl tu další ročník 3DHcupu, letos již třetí závod. 
Úkolem, jak je už zvykem bylo vybudování trati, na které 
se to vše odehraje. Pro letošní rok to bylo v tom snad-
nější, že trať už z minulého ročníku byla. Přesto, že ale 
zmíněná trať dá se říct byla připravena, nedalo nám to 
a chtěli jsme se polepšit a to tak, že ve velkém. Začátkem 
bych chtěl zmínit velikou výpomoc Karla Sádovského, 
ml., který nám usnadnil hodně moc námahy, když nám 
svým „bobikem“ proměnil cílovou pasáž v téměř 4crosso-
vou dráhu, laicky řečeno (klopené zatáčky, různé boule, 
skoky, atd). Kolečkama bychom to vozili ještě dnes. To 
samotnou laťku tratě vyneslo hodně vysoko. A k tomu 
všemu, když připočteme celkovou délku tratě, která se 
navýšila od minulého ročníku o cca 200 metrů navíc 
a ne vůbec lehkého terénu. Start byl namotán vysoce 
v lese, a tak ze začátku na závodníky čekala technická, 
přírodními porosty záludná pasáž, která trestala sebe-
menší zaváhání vteřinami navíc. Pár telefonátů a diskuzí, 
jestli se to tady vůbec uskuteční dopadlo na výbornou, 
a tak nic nebránilo den po vysvědčení, 30. června 2007 
začít. Počasí nám slibovalo přes víkend deštivé přeháňky, 
nestalo se, byla sobota 10:00 AM a sluníčko pralo co to 
šlo. Jako hlavní stavaři, já a Kubajs (Jakub Šosvol) jsme 
měli ještě za úkol rozvěsit pár reklam podél trati a už hurá 
na kopec trénovat. Určitě se našli tací co později mluvili 
o místních riderech v tom smyslu, jsou tu domácí, mají 
to najetý. Ano je to pravda, měli jsme na trénink o nějaký 
ten den navíc, ale vůbec bych to neoznačoval za až tak 
velkou výhodu. Trať svým povrchem se měnila každým 
projetím a to, že jich nebylo málo, už v pátek bylo zhruba 
50 dravých riderů na trati, kteří jí pilovali až do pozdních 
večerních hodin. V sobotu ráno už krásná, hravá trať 
byla proměněna za rozbitou a ti co zimní přípravu trávili 
u televize mi dají za pravdu fyzicky 
náročnou trať. Dvanáctá hodina 
odbila a obavy z předešlých závodů 
se bohužel naplnily znova. Slabým 
místem organizátorů pro letošní 
ročník je známé zdržování a protaho-
vání časů jednotlivých kol, kdy se už 

Luboš Krevňák, instruktor vleku

závodníci mají dávno prohánět po trati. Mají, ale diváci 
už netrpělivě čekají a pořád nikdo nikde. Nebýt vyheco-
vaní Mr. Kagotem (Lubka Krevňáků), tak i snad odešli. Po 
malém pochopení, jak se věci mají a že organizace zase 
selhala se každý z nás řítí jeden za druhým z kopce dolů. 
Diváci sice na sebe nechápajíc koukají, ale je to konec 
konců jenom pro ně! Co se děje? Organizátoři kroutí hla-
vami a pomocí „spíkra“ nás už poněkolikáté usměrňují na 
start. Že by se už jelo? Konkrétně já se pomalu soukám 
a vyzývač u rozjížděcí rampy mě už po několikáté vyvo-
lává. Ženy už odjely, tak se na start chystají první Junioři 
a já spolu s Kubajsem mezi nimi. Start jsem nakonec stihl 
a průběh závodu se zdá, že už běží jak má. Měřený trénink 
tedy zase vynechán a po nás už první měřené kolo dojíždí 
skupina hartailů (kluci na pevných kolech) a fully (kola 
celoodružené). Chvíle 
netrpělivého čekání 
na výsledky a v Junio-
rech jsme první místa 
obsadili my v pořadí: 
první Kubajs, druhý 
Tomáš Kybic a třetí 
já. V Ženách přes 
velkou účast tří závod-
nic se o první příčky 
prala nakonec i vítěz 
Jana Trojanová, dále 
druhá Továrková Jana 
a trojku uzavírala pro 
změnu Šulcová Mar-
tina strádajíc na jinak 
i kamarádku Janu 
necelých 50 vteřin! 

V pevných úřaduje Hendrich Zdeněk a taky odtud si 
vezl první místo před druhým Faistaverem Davidem a tře-
tím Markem Tomášem, na diskotékách známým „Maňa-
sem“. Ve fullech se k nám přijeli podívat známé celeb-
rity jako je Matuš Filip, v čase 1:24.94 obsadil nakonec 

první místo ze sekundových náskokem 
na druhého Petra Heiníka z RB, třetí 
místo obsadil Hájek Hynek. No to by 
bylo k výsledkům dohromady z obou 
kol, v druhém tedy beze změny. Vím, 
už jsem toho napsal dost, už se těšíte 
až otočíte nebo se vrátíte třeba k více 
prosperované kopané, tak už jen něco 
závěrem. Závody až na tu organizaci 
se povedly a pozdější ohlasy na námi 
vybudovanou trať byly jen kladné. 

Takže celkově spokojenost. Přijít 
se na nás můžete kdykoli, rádi Vám 
ukážeme něco víc co na závodech 
vidět nemůžete☺. Přece jenom má 
se jezdit pro radost. Více fotek si 
můžete prohlédnout u nás na webu  
www.bikefreakshejnice.ic.cz, tak nám 
zvedněte návštěvnost☺.

S brekem se loučím Hanz (Žán Trnka)

Petr Hejník z RB

Vyhlášení - junioři

Vrčení motoru, rachot speciálních sjezdových strojů, 
křik diváků, to vše bylo jako loni zase zpět! A kde 
jinde, než na hranici Hejnic s Ferdinandovem, v tem-
ném blahem pro ridery prorostlém lese.
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JIZERSKÁ NOTA
Hejnice 28. – 29. září 2007

Již po 27. zazní v Hejnicích trampské písničky. Přijďte to i vy roztočit v pátek na country bále, v sobotu 
posedět u komponovaného potlachu s novinářem a konferenciérem Janem Dobiášem a odpoledne si 
v kempu pod jizerskohorskými svahy poslechnout pravou trampskou muziku.

Program Jizerské noty:
 PÁTEK 28. 9.
 20 hod. – Country bál – hostinec „Cimpl“ Ferdinandov
 Hraje Hazard, předtančení The Wings, soutěže, trampská tombola

 SOBOTA 29. 9.
 11 hod. – Potlach v kině
 Setkání s Janem Dobiášem, hraje EPY DE MYE
 15 hod. – Havraní pero – Autokemp 
 Soutěže a hry pro děti, ukázky ze života indiánů
 15 hod. – JIZERSKÁ NOTA 2007 – Autokemp
 Bezevšeho, Epy de mye, Hluboké nedorozumění, Lístek, 
 Přelet m.s.,  Spolktrio, Sekvoj
 Host: Wabi Daněk, Uvádí: Jan Dobiáš
 21 hod. – Slavnostní oheň – Autokemp

O poslední zářijové sobotě, AHOJ v Hejnicích na Notě!



FORMÁT
VelkoformátoVá fotografie

A2 (42×60 cm)  250 Kč
A1 (60×84 cm)  500 Kč
Panorama (š. 60 cm)  600 Kč/bm
Lesklý/polomatný fotopapír, ceny vč. DPH. 

Jan Macek a Pavel Kusala
foto@tiskem.cz, www.tiskem.cz, Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou, tel. 777 801 486, 604 829 576

Vzpomínka na prázdniny  
nebo originální dárek:
Fotografie, které mají

Dále: rodinné kalendáře, 
trička s potiskem, plakáty 

již od jednoho kusu. Letáky, 
prospekty, vizitky atd.
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Někteří pamětníci si možná vzpomínají, že v Hejnicích bývalo letní kino. Za promítací plátno prý sloužila 
stěna hotelu Perun (jiní pamětníci si možná pamatují i onu stěnu). Protože letní kino je oblíbenou prázd-
ninovou atrakcí, napadlo nás, že bychom na dávnou tradici mohli navázat. Je pravda, že některá letní kina 
se potýkají s minimální návštěvností, jak tomu bylo např. v letním kině ve Vratislavicích. Leč liberecké 
obyvatelstvo je kulturou poněkud rozmazlené, a to se o nás, Hejničanech, říci nedá. Nápad by tedy byl. 
Zbývalo vyřešit pár drobností: kdy, kde, co, čím a na co promítat. 

v ruinách Perunu, objevil dokonce 
klíč, který přesně pasoval do zámku 
dávno nepoužívaných vrátek, jež 
se skrývala za vzrostlým bezovým 
keřem. Za nimi se vskutku nachá-
zel prostor, ve kterém bylo po mnoho 
let ukryté staré promítací plátno, 
sloužící filmu milovnému obyvatel-
stvu ještě před tím, než bylo posta-
veno hejnické kino! 

Dataprojektor jsme měli zamlu-
vený na Střední škole hospodář-
ské a lesnické Frýdlant, pracovišti 
Hejnice (zkrátka na Lesárně), a tak 
jsme směle stanovili datum předsta-

Místem, kde lze podobné akce 
provozovat, město Hejnice disponuje. 
Je jím městské přírodní koupaliště, 
které má hned několik výhod – je 
trochu stranou, v závětří, je tam tma, 
jeho součástí je svah, na kterém lze 
rozložit deku či postavit lavičku, 
všichni tam trefí a je krásné. Nevý-
hodou může být existence vodní 
nádrže (pravda, koupaliště by se bez 
ní těžko obešlo), již je potřeba ve tmě 
zabezpečit. 

Zajištění promítacího plátna pak 
bylo zcela v režii pana Brennera, 
který si vzpomněl na jakousi skrýši 

vení na první pátek v měsíci srpnu. 
Po dlouhém uvažování jsme vybrali 
prázdninový snímek ze současnosti, 
natočený podle stejnojmenného 
románu Michala Viewegha, Účast-
níci zájezdu. 

V den promítání jsme na lešeno-
vou konstrukci, již zdarma zapůjčil 
a sestavil pan Jaroslav Sotona, upev-
nili plátno, s pomocí pana Luboše 
Bartoše instalovali, jak by řekl 
odborník, audiovizuální techniku 
– tedy promítačku, přehrávač, repro-

Letní kino v Hejnicích

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

PATRIOT

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.

Dovolená utekla, zas pracovat je třeba
opět všechno při starém, já vozím housky, chleba.

Znovu z listu zpravodaje promlouvám k vám – lidem.
Pojďte se mnou zamyslet se, jak a kde to žijem.

Městečko jsme nevelké a všechno máme blízko
školu, poštu, obchody i v Ořešníku disco.

Krásný kostel, koupaliště, malou říčku Smědou
proto kroky turistů sem taky občas vedou.

Když se z okna podívám, topanečku je story
od východu k západu nás obklopují hory.

Jak se o ně podzim otře barevnou svou paletou
romantika na nás dýchne, hlavy se nám popletou.

Krásné je jít na houby, když les opouští rosa
tu tě kousne hovado a tam zas bodne vosa.

S čistou hlavou kráčet mechem, až je plný košík
povede-li se to, radost mám jak malý hošík.

Právě lidem z měst co tvrdí, že tu chcípl pes
chtěl bych říct, ať podívaj se, jak vypadá les.

Pěší túry, v zimě lyže. Že nemáme vyžití?
Kdo zde hledá Mc Donalda, toho pošlu do řiti.

Práce v Hejnicích moc není, musíme se otáčet
pokud nechcem k obědu si rohlík v mléce namáčet.

Když je krize finanční, tak není vařit z čeho.
Já jdu potom za tatíkem a požádám jeho.

Jako s něčím pomůžu, bych necítíl se trapně
s taškou masa, zeleniny odcházím pak kvapně.
Každý máme jinou vášeň, musím přiznat – věru

táta vše rád pěstuje a já zase rád žeru.

Lidičky jsou u nás prima – snad jen (v dobré víře)
jeden druhému tady dost vidí do talíře.

Jako v každém malém městě výhodu pak máme
že se v Hejnicích tak nějak všichni dobře známe.

Příroda tu krásná je i čistý vzduch a klid
za nic bych tu kombinaci nechtěl vyměnit.

Bydlet někde ve městě, to asi bych se věšel
ať si říká, kdo chce – co chce. já bych z Hejnic nešel.

S. Smutný ml. 

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

karel.finkous@mestohejnice.cz

bedny a nějaké kabely. Pod vzrostlým smrkem se 
usadil řidič pan Karel (nápadně podobný paní 
Veitové), a začal ohřívat vodu na grog. Pak už zbý-
valo jen čekat. 

A výsledek? Paní Plášilová registrovala neu-
věřitelných 117 platících, a jak napovídal i jejich 
výraz, též spokojených diváků! (Několika přio-
pilým šťastlivcům se dokonce část představení 
podařilo shlédnout zdarma zpoza plotu. Jejich 
tváře jsme neviděli, ale dle veselého hlaholu soudě 
se jim film také zalíbil. K újmě nás všech však 
nevydrželi do konce.) Pan Karel nahlásil vypité 
zásoby vody i lihoviny a též kulturní komise shle-
dala toto představení zcela bez závad. 

Výtěžek akce neputoval do našich kapes, jak 
se prý někteří domnívají, ale na účet městského 
kina. Půjde-li vše dobře, mělo by se promítání 
pod širým nebem stát u nás v Hejnicích tradicí. 

Další představení je plánováno už na konec 
letních prázdnin. Nenechte si jej ujít.

Kryštof Špidla

Pokračování  článku ze strany 18

Nálevna pana Karla

Znovuobjevené plátno
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I přes nepříznivou předpověď 
počasí a průtrž mračen, která se 
spustila naštěstí jen jako pře-
háňka hodinu předstartem, se do 
závodu přihlásilo 96 startujících. 
Se známou a těžkou tratí v délce  
8,8 km, začínající před hejnickým 
závodem Knorr-Bremse a končící před 
horskou chatou na Smědavě a s pře-
výšením 452 m bojovalo 88 mužů  
a 8 žen. Výsledky jsou v mužských 
kategoriích každým rokem stále 
vícevyrovnané, u žen pak došlo 

v letošním závodě k velkému zlep-
šení. Vítězkou mezi ženami se stala 
Lenka Škaloudová z KC Pivovaru 
Vratislavice, v čase 27:05 minuty, 
před Zuzkou Kocumovou z Liberce 
a Dominikou Jurigovou z týmu 
Hakakola. Obě dojely ve velmi 
dobrém čase pod 30 minut.

Nejrychleji zdolal kopec a abso-
lutním vítězem se stal Michal 
Soukup z PSK Whirpool ve výbor-
ném čase 21:30 minut před Janem 
Valešem z Bohemie Nový Bor 

a němcem Ringel Carstenem. Oba 
dosáhli času pod 22 minut. Přes-
tože se počasí nakonec umoudřilo 
a závodu přálo, včetně mírného 
větru, který foukal závodníkům do 
zad, traťový rekord, který od roku 
2004 časem „20:42“ minuty drží 
Zdeněk Mach z BC Sportu Semily, 
opět překonán nebyl. Výborný závod, 
výborní závodníci a velmi vyrovnané 
výsledky. Pro názorné přiblížení, při 
čase 22 minut je dosahováno prů-
měrné rychlosti 24 km/hod. Celkem 
39 mužů dosáhlo času do 25 minut, 
což představuje průměrnou rych-
lost 21,12 km/hod. Ženy při čase do 
30 minut dosahují průměrné rych-
losti 17,6 km/hod a to při tako-
vém stoupání a délce trati legrace 

rozhodně není. Kdo si to 
nezkusil, možná ani nevěří.
Pro všechny závodníky je to 
víc než jen sportovní výkon. 
Nestačí jen síla, musí přidat 
vůli a bojovné srdce.

Letošní ročník se zařa-
dil díky obětavým pořada-
telům, štědrým sponzorům, 
odpovědným organizátorům 
a povzbuzujícím divákům 
mezi úspěšné. Ojedinělým 
kazem na kráse byla snad 
jen nepochopitelná bez- 
ohlednost několika velmi 
spěchajících řidičů. Na 
trati bez úplné uzavírky, za 
plného provozu i to závod-
níci bez úhony zvládli.

- K.F.- 

SMĚDAVA CUP 2007
Tradiční časovka jednotlivců do vrchu

V sobotu 23. června 2007 se uskutečnil již 8. ročník veřejného 
závodu, kterým byla časovka jednotlivců do vrchu „SMĚDAVA 
CUP 2007“, dnes již nejenom tradiční, ale i mezinárodní závod 
zařazený do seriálu amatérské Pojizerské ligy.

Absolutní vítěz

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

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

15. 9. 2007
Koncert v rámci mezinárodního festi-
valu Wratislavia Cantans

6. 10. 2007
Jan Hora – varhany,  
Štěpán Koutník – klarinet

Sobotní koncerty pokračují s tímto programem:

27. 10. 2007
Smíšený pěvecký sbor Ještěd, diri-
gent Čeněk Svoboda. Sólisté Věra 
Poláchová – soprán, Karla Bytnarová 
– alt, Aleš Briscein – tenor, Jaroslav 
Patočka – bas.
Na programu A. Dvořák Mše D dur 
a další díla.

Začátek koncertů vždy v 15.30 
hodin. Prodej vstupenek  

1 hodinu před koncertem.

Vstupné: 
90 Kč, děti 10–15 let 30 Kč

Poslední stovka metrů


