
městských komunikací včetně obno-
vy poškozeného dopravního značení. 
Dále uvažujeme i o obměně zásaho-
vého vozidla hasičů, jejichž vozový 
park tvoří vozidla starší třiceti let. 
I v tomto případě ale bude záležet 
na tom, jak velký grant na obnovu 
techniky hasičů bude možné získat. 
Vlastní kapitolou v tvorbě rozpočtu 
na příští rok je bytový fond. Napří-
klad nabídky na zateplení domů na 
starém sídlišti a výměny balkóno-
vých dveří a oken v bytech dosahují 
astronomických částek a přesahu-
jí současné možnosti města. Je na 
zvážení všech zastupitelů, jak bude-
me tento palčivý problém v budouc-
nosti řešit. 

Na závěr mi dovolte, vážení spo-
luobčané, abych vám popřál krás-
né Vánoce, to je období, kdy by 
nás měla obklopovat jen pohoda  
a rodinné štěstí. Usilujme o to, ať 
nejen o Vánocích pomine zloba, 
závist, zášť a všechny lidské vlast-
nosti, kterými si navzájem znepří-
jemňujeme život. Snažme se ve 
svém okolí vytvářet atmosféru, ve 
které se žije v klidu, míru a spoko-
jenosti. Nechoďme daleko pro vlídné 
slovo a potěšme jím toho, jehož duše 
zrovna strádá. Nevíme, kdy ono vlíd-
né slovo budeme sami potřebovat.

Přeji všem občanům krásné pro-
žití vánočních svátků a v roce 2008 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Jiří Horák, starosta města

Hejnický

zpravodaj
Jednání městské rady a zastupitelstva ● Nemocnice

Nad starými mapami a plány Hejnic ● Výlet za sluncem
PROSINEC

2007
Cena: 6 Kč

Z pohledu investičních akcí se 
dá říct, že to, co jsme si naplánovali, 
se vcelku podařilo naplnit. Obdrželi 
jsme dotaci ze Státního fondu rozvo-
je bydlení a v listopadu se konečně 
podařilo zahájit druhou etapu vý-
stavby patnácti bytových jednotek 
v č.p. 5 (bývalý sklad Mototechny). 
Podařilo se obnovit povrch komu-
nikací na Skřivánku, na středisku 
služeb jsme nahradili dožilou mul-
tikáru novým vozidlem, které nám 
slouží nejen při letních pracích ve 
městě, ale i při zimní údržbě. Byla 
rozpracována studie rekonstrukce 
budovy Základní školy v Hejnicích 
a jako každý rok rozpočet města 
podpořil i hejnické sportovní organi-
zace v jejich péči o mládež.

Výrazných změn se dočkalo 
i odpadové hospodářství v Hejnicích. 
Bylo pořízeno velké množství nových 
kontejnerů na tříděný odpad a zlep-
šilo se jejich rozmístění ve městě tak, 
aby na jednom místě bylo možné 
odložit veškerý vytříděný komunální 
odpad. Toto opatření by v budoucnu 
mohlo zlevnit likvidaci domovního 
odpadu v našem městě.

V závěru roku se povedlo i něco, 
v co se už málokdo odvážil doufat. 
Ruina bývalého hotelu Perun našla 

nového vlastníka. V dražbě ji získa-
la společnost Bailiff s.r.o. se sídlem 
v Praze. Můžeme jen doufat, že nový 
vlastník se s tímto problémem vypo-
řádá lépe než dosavadní majitelka 
paní Brennerová z Chomutova.

Vše se ale naplnit také nepodařilo. 
Nedošlo například k zasíťování sta-
vebních parcel určených pro rodin-
nou výstavbu. I přes časté urgence 
ze strany města se firma ČEZ stavě-
la k této akci značně liknavě až do 
okamžiku, kdy potřebovala souhlas 
města k zahájení další své akce na 
našem katastru. Udělení tohoto sou-
hlasu jsme podmínili současným 
zasíťováním uvedených parcel, a tak 
se snad konečně povede uspokojit 
zájem ze strany těch občanů, kteří 
chtějí v Hejnicích stavět.

V letošním roce město Hejnice 
navštívila i řada osobností. Jako vý-
znamnou považuji oficiální červenco-
vou návštěvu předsedy Senátu Čes-
ké republiky pana Přemysla Sobotky 
a podzimní návštěvu ministra vnitra 
pana Ivana Langera na služebně Po-
licie ČR v Hejnicích. Při této návště-
vě pan ministr znovu deklaroval, že 
po vstupu České republiky do Shen-
genského prostoru dojde k posílení 
počtu policistů na naší služebně. Od 
1. 1. 2008 by tedy v Hejnicích mělo 
sloužit šestnáct policistů. K obdob-
nému posílení dojde i na služebnách 
Policie ČR ve Frýdlantě a Novém 
Městě pod Smrkem.

A teď něco málo slov k rozpočtu 
na rok 2008. Budoucí rozpočet by-
chom chtěli navrhnout jako vyrov-
naný. Zahrnuje takové akce, jako je 
rekonstrukce veřejného osvětlení ve 
městě v případě, že se podaří získat 
na tuto akci grant, rekonstrukce 
rozhlasu a jeho přechodu na rozhlas 
bezdrátový, uvažujeme o kamerovém 
systému v centru města a dokončení 
projektové dokumentace na rekon-
strukci budovy Základní školy v Hej-
nicích. Nezapomeneme ani v roce 
2008 na obnovu povrchů dalších 

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
rok 2007 začal ukrajovat ze své 
poslední části a nastává období, 
které přináší nejen vánoční pohodu, 
ale je to i období, kdy se díváme zpět, 
hodnotíme, co se nám podařilo a co 
naopak nepovedlo, a plánujeme, co 
vše uděláme v novém roce. Dovolte 
mi proto, abych se i já nejprve na 
tomto  místě ohlédl za tím rokem, na 
jehož sklonku právě stojíme.

4
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NemocNice – zDraVotNí péče, 
ale i obyčejNý byzNys a Velké peNíze

Ve zdravotnictví, především 
v nemocnicích, již dávno nestačí jen 
léčit, musí se i hospodařit, nedoplá-
cet a pokud možno, alespoň trochu 
vydělávat. Nejde jen o zdraví, ale také 
o nemalé peníze. U soukromých zaří-
zení to platí dvojnásobně. Při špatném 
hospodaření je nepodpoří stát ani 
zdravotní pojišťovny. Věc celkem nor-
mální, zákony trhu fungují i v tomto 
odvětví, lépe řečeno, měly by fungovat, 
ale praxe je jiná. Konkurence zatím 
moc nepomáhá a tak nemocnice 
dělají vše, co mohou. I když se nabízejí 
i jiná zdravotnická zařízení, myšlenka 
pobízející k jejich praktickému využití, 
při zdůrazňování nepostradatelnosti 
a výhodnosti právě té naší, hlavně 
nejbližší nemocnice, pak pacienta ani 
nenapadne. Potud je snad všechno 
v pořádku, pacient je svéprávný a není 
zakázáno postavení nemocnice na 
její propagaci využívat, domnívám se 
však, že by se nemělo zneužívat a to 
ani jménem veřejného zájmu.

Frýdlantská nemocnice potřebo-
vala nový rentgen. Starý byl poru-
chový a nesplňoval předepsané normy, 
bylo nutné pořídit nový. Nezasvěce-
ného laika by nemohlo napadnout 
nic jiného, než že rentgen do sou-
kromé nemocnice pořídí její vlastník 
nebo provozovatel, tedy Město Frýd-
lant a soukromá společnost. Město 
vlastní budovy a zařízení a ty prona-
jímá společnosti s ručením omezeným, 
Nemocnici Frýdlant s.r.o., která zajiš-
ťuje zdravotní péči. Rentgen je drahá 
záležitost a jeho pořízení by se určitě 
promítlo do ekonomiky provozu, a tak 
vlastník s provozovatelem nemocnice 
neriskovali a raději požádali všechny 
obce ve výběžku prostřednictvím 
Mikroregionu Frýdlantsko o finanční 
příspěvek. Hejničtí zastupitelé uvážili 

situaci a logicky příspěvek odmítli. 
Nepovažovali za správné podporovat 
z peněz daňových poplatníků sou-
kromé podnikání, bez ohledu na to, že 
se jedná o příspěvek nemocnici. Bohu-
žel byli jediní, kteří tak uvažovali. 
Místo souhlasu ostatních obcí s jejich 
rozhodnutím se ihned ozval všeobecný 
odpor zdůrazněný přívlastkem nepo-
stradatelnosti nemocnice a doplněný 
osvědčeným tvrzením „Rentgen není 
jen pro nemocnici, budou ho přece 
využívat všichni“! Hejničtí zastupi-
telé, kteří logicky uvažovali a správně 
rozhodli, byli požádáni, aby své roz-
hodnutí na svém nejbližším zasedání 
přehodnotili. O správnosti příspěvku 
přišli zastupitele i přítomnou veřejnost 
dokonce přesvědčit starosta s mís-
tostarostou Frýdlantu a také primář 
chirurgie. Při dlouhém vysvětlování 
a vyčíslování využití rentgenu širokou 
veřejností a závěrečné bouřlivé diskusi, 
bylo hlavním argumentem zástupců 
nemocnice tvrzení, 
že rentgen slouží 
především ambu-
lantním pacientům, 
kteří dokonce vysoce 
převyšují počet rent-
genovaných pacientů 
nemocnice, přede-
vším z chirurgie. 
Zahalena mlčením 
zůstala ovšem věc 
nejpodstatnější, že 
nemocnice a hlavně 
chirurgie, bez rent-
genu nemůže jaksi 
vůbec existovat. 
Jeho další využití 
pro širokou veřejnost 
by mělo být vítanou 
doplňkovou činností 
zvyšující kapacitně 
i finančně rentabilitu 
provozu. Nevím, zda 
zapůsobila hezká 
slova představitelů 
nemocnice, nebo roz-
hodlo pochopení pro 
občany Frýdlantska, 
ale zastupitelé nako-
nec nejtěsnější větši-
nou hlasů příspěvek 
Městu Frýdlant pro 
nemocnici schválili.

Že má nemoc-
nice nový rentgen je 

kdo koho více potřebuje, kdo je na kom závislý, pacient na nemocnici nebo nemocnice na pacientovi? 
je to otázka etiky a morálky, nebo jen věc peněz a ryze ekonomická záležitost?

věcí pozitivní, ale způsob, jakým byl 
pořízen, už pozitivním není. Určitě 
přinese zlepšení péče na tomto úseku, 
ale jiného zlepšení se pravděpodobně 
pacienti nedočkají. Hodní a slušní 
lékaři i milé sestřičky budou takovými 
i nadále a ti ostatní zůstanou stejně 
arogantní a neurvalí, nebudou zdravit 
ani odpovídat na pozdrav, pacient pro 
ně dál bude jen vzduch. Zažité chování 
ani nový rentgen nezmění a ještě bude 
dlouho trvat, než nemocnice zjistí, že 
by se měla chovat k pacientovi jako 
k zákazníkovi. Je otázkou, kdy paci-
ent objeví, že nemusí přijímat i to, co 
se mu nelíbí, že si může nemocnici 
vybrat. Pozná pak jiný, lepší přístup, 
pro který stojí za to ujet i pár kilome-
trů navíc. Pak možná i v té nepostra-
datelné nemocnici začne jako jinde 
platit s nadsázkou to staré a známé 
podnikatelské přísloví „Náš zákazník, 
náš pán“.

Karel Finkous

mĚstský ÚŘaD
NaposleDy pŘipomíNÁ

připomínka zapomětlivým  
plátcům poplatků

Všem poplatníkům, kteří dosud nezapla-
tili poplatky za komunální odpad a popla-
tek ze psů. Máte poslední možnost k zapla-
cení bez uložení sankce, nejdéle však do 
21. 12. 2007! 

Všem dlužníkům po tomto datu bude zapla-
cení uloženo platebním výměrem a částka 
poplatku bude navýšena o příslušnou sankci 
(ze zákona až na trojnásobek poplatku) 
a o částku nákladů spojených s vymáháním 
dluhu. I tolerance má své meze. Své povin-
nosti musí splnit podle zákona a vyhlášek 
i městský úřad. Je povinen dlužné částky 
vymáhat a dlužníky potrestat!

Neodkládejte své poplatky 
a nedoplatky městskému úřadu! 

Ušetříte náklady a práci,  
sobě nepříjemnosti a také peníze!
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Zastupitelstvo města na svých zasedáních:
–  projednalo a schválilo účast města na dražebním jed-

nání k objektu bývalého hotelu Perun konaného dne 
18. 10. 2007. Schválilo vydražení uvedené nemovitosti 
Městem Hejnice za cenu nejnižšího podání stanovené-
ho ve výši 750 000 Kč

–  schválilo uvolnění částky do 30 000 Kč z rezervního 
fondu ZŠ a MŠ Hejnice, která byla použita na nákup 
nové škrabky na brambory pro MŠ na Nádražní ulici

–  schválilo přijetí účelového příspěvku z Fondu požární 
ochrany Libereckého kraje ve výši 84 000 Kč na nákup 
vybavení požární jednotky

–  schválilo úhradu příspěvku Mikroregionu Frýdlantsko 
pro město Frýdlant ve výši 109 520 Kč na pořízení RTG 
přístroje do frýdlantské nemocnice

–  vzalo na vědomí odstoupení MUDr. Pavla Slámy ze 
Školské rady ZŠ Hejnice a jmenovala za zastupitelstvo 
města Mgr. Kryštofa Špidlu

z jednání městské rady

Rada města na svých zasedáních:

–  vzala na vědomí rezignaci pana Jana Gašpierika na 
funkci velitele JSDH Hejnice ke dni 1. 7. 2007 a vzala 
na vědomí jmenování velitele JSDH Hejnice pana Petra 
Hamáčka starostou města s platností od 1. 9. 2007

–  seznámila se a souhlasila s nabídkou firmy Inpos-
projekt, s.r.o. týkající se zpracování studie na stavbu  

„Rekonstrukce ZŠ Hejnice“
–  souhlasila s návrhem místostarosty vstoupit do asocia-

ce provozovatelů kin s termínem od 1. září 2009
–  v souladu  s výsledkem výběrového řízení jmenovala do 

funkce vedoucí SÚ MÚ Hejnice paní Marcelu Koňaří-
kovou

–  přidělila byty panu Martinovi Šimonovi, p. Pavlu Alber-
tovi, sl. Kateřině Podhorové, p. Zdeňku Hromádkovi,  
p. Simoně Heitzerové , p. Aleně Polanské, p. Martině 
Musilové a p. Pavlu Juklíčkovi 

–  na základě dohody o provedení práce přijala brigádnici 
do městské knihovny, která zajistí zavedení elektronic-
ké evidence knih

–  schválila žádost pana Františka Muzikáře o prověření 
funkčnosti požárního hydrantu v místní části Skalní 
město

–  zamítla žádost firmy E-FORBES s.r.o. o povolení umís-
tění a provozování dalších 6 ks výherních hracích auto-
matů

–  zamítla žádost pana Michala Zrubce a pana Vratisla-
va  Vajnera  o prodej části pozemku městského parku  
p. č. 106 v k. ú. Hejnice 

–  vzala na vědomí žádost sportovního klubu Bikefreaks 
Hejnice, týkající se poskytnutí částky 50 000 Kč na vy-
budování bikeparku

–  ukončila nájemní smlouvu s panem Tomášem Leitne-
rem, týkající se pronájmu vodního díla v parku DPS

–  na základě žádosti knihovnice paní Prokešové stanovi-
la nové poplatky na rok 2008:

 dospělí   80 Kč
 důchodci, studenti 50 Kč 
 děti   30 Kč 
–  vzala na vědomí informaci zastupitele pana Mgr. Jana 

Heinzla týkající se možnosti provozování pečovatelské 
služby 

–  projednala a odložila žádost paní Jany Valáškové a pana 
Zdeňka Růžičky týkající se uspořádání květnové Hejnic-
ké pouti s tím, že nejprve bude osloveno více zájemců

–  schválila uvolnění částky 3000 Kč na pořádání akce 
Vánoční strom dne 30. listopadu 2007

jm

z jednání městského 
zastupitelstva

- Město Hejnice -

ZVEME VŠECHNY OBČANY 

NA PÁTÉ ŘÁDNÉ
ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HEJNICE V ROCE 2007

Zastupitelstvo se koná ve středu 19. prosince 
od 17.00 hodin v divadelní přístavbě

Program zasedání:
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení
2) Interpelace členů zastupitelstva
3) Úprava rozpočtu pro rok 2007
4)  Informace o plnění příjmu daní a poplatků 

roku 2007
5) Činnost RM a ZM do 19. 12. 2007
6)  Frýdlantská vodárenská a. s. – informace 

s výhledem na rok 2008
7)  ČSAD Liberec a. s. – informace s výhledem 

na rok 2008
8)  Projednání a schválení zprávy finančního 

výboru
9)  Projednání a schválení zprávy kontrolního 

výboru
10)  Projednání rozpočtu pro rok 2008 (příjmy, 

výdaje, investiční akce)
11)  Majetkové převody (prodej, koupě, výměna 

pozemků)
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Příští rok by 
knihovna měla také 
mít jednoduché inter-
netové stránky. Jedná 

se o projekt Knihovny 
města Hradec Krá-

lové. Webové stránky budou kromě 
základních informací o knihovně 
obsahovat knižní novinky, akce 
v knihovně, atd.

V první říjnový týden, v rámci 
celostátní akce „Týden kniho-
ven“, proběhly v knihovně výtvarné 
dílny a den otevřených dveří. Jejich 
cílem je dostat do knihovny nové 
čtenáře, hlavně z řad mládeže, 
u které zájem o čtení upadá (z žáků 
3. třídy knihovnu navštěvoval jeden). 
Zatímco výtvarné dílny mají vcelku 
dobrou odezvu, den otevřených dveří 
je téměř bez povšimnutí. Možná je 
moje propagace nedostatečná, budu 
se snažit o zlepšení.

Je tu taky nový časopis „21. sto-
letí Junior“, který zábavnou formou 

přibližuje dětem poznatky z oblasti 
vědy a techniky.

Chtěla bych upozornit čtenáře na 
zvýšení poplatků od 1. 1. 2008:

dospělí 80 Kč
studenti, 
důchodci

50 Kč

děti 30 Kč
poplatek za 

MVS
10 Kč/kniha

Nakonec bych se chtěla zmínit 
o tématu nepříjemném a tím jsou 
nevrácené knihy.

41 čtenářů nevrátilo knihy 
v hodnotě 13 000 Kč a zdá se, že 
jim to vůbec nevadí, protože někteří 
nereagují ani na v pořadí čtvrtou 
upomínku zaslanou MěÚ. Kromě 
toho, že jsou majetkem města, možná 
by si ty knihy někdo ještě rád půjčil.

Eva Prokešová, knihovnice

co nového v knihovně?
myslím, že dobrou zprávou je, že od září byla přijata brigádnice na vkládání knih 
do automatizovaného systému clávius. je to ale práce tak na 2 roky. po zave-
dení tohoto systému se práce pro knihovnici značně zjednoduší a zpřehlední.

Na desíkách domů ve městě září nové fasády

Ať na Skřivánku nebo v Jizerské ulici, ve středu 
města nebo až na jeho okraji, krása takového domu je 
všude již z dálky vidět. Zhodnocené a zkrášlené nemovi-
tosti určitě přináší radost jejich majitelům, nás by mělo 
těšit. že oblékají postupně do nového kabátu celé město. 
Je velká škoda, že ten kabát má především v centru díry, 
které se nezacelují, ale zvětšují. Nijak se nedá zabránit 

obnovená krása chátrající objekt

Městský úřad v Hejnicích 

upozorňuje veřejnost,  

že ve dnech 27; 28. a 

31. prosince 2007  

bude z důvodu nařízené 

 dovolené pracovníkům  

budova městského 

úřadu  uzavřena.

Redakce Hejnického 
zpravodaje se omlouvá  

všem autorům i čtenářům 
 za tiskové chyby 

v článcích minulého čísla 
zpravodaje vzniklé vinou 

nepředvídatelné 
technické závady.

tomu, aby ty nevzhledné domy a pozemky nebyly mezi 
těmi opravenými stále více vidět a nebily do očí. Stačí vzít 
příklad z Lázeňské ulice. V dolní části pomalu chátrající 
objekt bývalého železářství a proti němu v její horní části 
opravdu bezchybně opravený, nádherný starý obytný 
dům. Srovnání ihned přinutí procházející lázeňské hosty 
říci: „Holt není podnikatel jako podnikatel“!  

Všem, kteří do údržby a zkrášlení svých domů, zahrad 
a přilehlých pozemků vložili nemalé peníze a mnoho 
hodin usilovné práce, patří rozhodně uznání.

- K.F -

V Hejnicícch byly opraveny desítky rodinných domů. 
Různými barvami svítí nové fasády, vynikají nová 
okna, často i ploty, zahrady a střechy.
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jeN počkej zajíci

Já osobně, ač je mezi námi 
věkový rozdíl celé jedné generace, 
ho velice obdivuji. Pro jeho hlasitou 
hyperaktivnost, nezdolný životní 
optimismus a hlavně letitou lásku 
k nejpopulárnějšímu sportu na celé 
planetě – fotbalu. Nějak mi ta pře-
zdívka Mord příliš nesedí. Tak ho 
zdravím a tituluji Mordijé. A tenhle 
Mordijé, který se od útlého mládí 
zařadil mezi hejnické fotbalové cele-
brity a bavil fotbalové fanoušky svojí 
nenapodobitelnou technickou fintou 
zvanou koloběžka, se konečně dožil 
kýžených abrahámovin. Jeho zdraví 
je sice trochu pošramoceno někte-
rými neduhy jako holotřesem skvr-
nitým nebo bulvanizmem třeštěným 
(vyboulené oční bulvy), ale jinak 
ostatní jeho apetity, včetně sexuál-
ního, zůstaly nedotčeny.

A tak se Mordijé rozhodl pro vel-
kolepou oslavu. I přes všechny pro-
testy jeho půvabné manželky Jany 
a dvou vlastních dítek. Vyloučil vel-
kolepý ohňostroj, zaplatil ČMF Svazu 
všechny poplatky a zorganizoval vel-
kolepé benefiční utkání, na které si 
pozval všechny bývalé i současné 
hvězdy hejnického fotbalu a další 
z okolních měst i vesnic. Čistý výtě-
žek z této charitativní akce (dosta-
vilo se odhadem asi 25 hráčů, z toho 
bylo 20 fotbalových invalidů a zbytek 
tvořili bývalí členové výboru a poltic-
ko-výchovné komise) měl jít na konto 
dobudování Potěmkinových vesniček 
na Ukrajině. Bohužel k tomu nedo-
šlo, protože vybraných 86 korun a 50 
halířů českých mu nějaký jeho obdi-
vovatel ukradl.

A teď k samotnému utkání. 
Z počátku to všechno probíhalo ve 
velmi přátelském ovzduší. Gratulace, 
fyzická objetí a polibky v brežněv-
sko-husákovském stylu bez slintání, 
nebraly konce. Každý méně šetrnější 
zákrok byl provázen omluvou a přá-
telským poplácáváním po hýždích ve 
stylu „Promiň, já nechtěl“. To však 
vydrželo jenem do konce prvního 
poločasu. Jak začalo narůstat skóre 
na některé straně, džentlmenství 
a fér-plej začaly brát za své. Na tráv-
níku to občas silně zajiskřilo. Bylo 
však podivné, že nejvíce se nažha-
vil samotný oslavenec. Pokud ještě 
stačil s dechem, častoval své protiv-
níky bojovými pokřiky převzatými od 
bratrů husitů. Jeden zvláště vyda-
řený mi utkvěl v paměti: „Tak tebe se 
hochu nelekám, jen pojď a já tě srov-
nám, ty tučný jelito“. 

Na důkaz, že svoji výhrůžku 
myslí vážně, demonstrativně vybra-
ného soupeře nakopl, za což dostal 
od sudího kartu, kulové eso. Věřte 
přátelé, že Vaska nešetřil ani sám 
sebe. Byl tak při startu na míč pode-
zřele rychlý, že několikrát předběhl 
i sám sebe a ani si nešlápl na ruce. 
Moloděc jeden! Velký stratég Kvaček 
byl tak konsternován náhlým obra-
tem hry, že po několika pádech začal 
vylučovat zelený sekret z nestrávené 
trávy. Po skončení utkání musel do 
něj kustod Pepa Novotný nacpat 
živočišné uhlí pro zklidnění celého 
organizmu. Když to celé zapil ferne-
tem, tiše zasténal: „Už nikdy“! Jarda 
Demčák senior hrál bos. Jeho syn 
místostarosta, Jarouš D. mladší, to 

vysvětloval všem takto. On po mém 
zvolení si přestal pracovně i lidsky 
věřit a hledá spojení na bezdomovce. 
Jediné kecky, které má, si prý šetří 
na zimu. Když se ale bývalý fotbalový 
kanonýr z pěti metrů třikrát po sobě 
netrefil do prázdné branky, oslave-
nec mu šíleně vynadal a nechal ho 
vystřídat, Jaroušek to dětsky oplakal. 
Omlouval to tím, že má od toho blbého 
fotbalu chronicky vyvrácené tři prsty 
na pravé dolní končetině a všech šest 
prstů na levé ruce. Vynadáno také 
dostal guru hejnického fotbalu Karel 
Šulc. Udělalo se mu z toho fyzicky zle 
a se slovy „Tohle mě není zapotřebí“, 
opustil předčasně hřiště. Ještě před 
odchodem na adresu oslavence pro-
hodil: „Má kliku, že mu je padesát. 
U mě by si nekopl ani za elévy“. Dro-
beček Jirka Leitner, zvaný Fusgar, po 
jednom hrozivém faulu, kdy nosem 
vyoral na hřišti brázdu pro výsadbu 
vzrostlých melounů, plačtivě zvolal: 

„Však počkej Krkovičko! Až mně 
bude padesát, udělám z tebe terč pro 
nácvik trestných kopů“.

Když to na place nejvíc vřelo, chtěl 
jsem to z funkce vysloužilého poradce 
a fotbalového stařešiny trochu zklid-
nit. Po slušném napomenutí směrem 
k Mordovi, „Co blbneš vole“, jsem 
nestačil upalovat. Hnán Morďákem 
jsem dvakrát oběhl polorozpadlé tri-
buny, než se mi podařilo zahrabat 
se v hromadě pilin pod katrem, kde 
jsem setrval až do konce utkání. 

Konec dobrý, všechno dobré. Večer 
v příjemném prostředí restaurace 
U Tetřeva jsme to všechno zhodnotili 
a za doprovodu harmoniky značky 
Hohner, mistrně ovládané Jardou 
Mrňávkem, jsme si dobře, podotýkám 
velmi dobře, všichni zapěli. Byl jsem 
vždycky pyšný, že jsem byl v pomy-
slném žebříčku vyzrálých tenorů 
hned za Pavarotim. Moje šestikro-
kové bé-mé je v odborných kruzích 
vysoce ceněno. Však kam se hrabu 
na Vasila! Svůj repertoár dělí do 
třech skupin. První, rok-bend. Tady 
je jeho achilova pata. Potom je druhá 
skupina, písně lidové a národní. 
V hodnocení dávám známku dvě. Ale 
ve skupině sprostonárodní plkačky 
je jasná jednička. Nedostižný. A jeho 
sedmiřádkové K (nejvyšší tenorový 
hlas), v odborných pěveckých kruzích 
zvaný krákor, mu dává velmi reálné 
šance, že až božský Kája zaklepe 
bačkorama, okamžitě zaujme jeho 
místo. Tak co tomu říkáš Mordié? 
Ještě jednou. Živijó!

Starý Pecháčekpadesát je jenom jednou

kdo by v našem malebném městečku neznal Vasila Vojcu. muže jedné 
tváře, však několika přezdívek. mord, chlopuša nebo kolobrnda, to jsou 
některé z nich.
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iNFormace policie – HejNické stíNy

 V polovině měsíce srpna bylo 
oznámeno vedoucí prodejny 

v Hejnicích, že zadrželi pachatele, 
který se pokusil z prodejny odci-
zit zboží v částce 700 Kč. Pachatel 
byl zajištěn a následným šetřením 
k osobě pachatele bylo zjištěno, že 
v posledních 3 letech byl za podobný 
čin odsouzen. Proto bylo i přes 
nízkou škodu zahájeno trestní stí-
hání a pachateli sděleno obvinění pro 
trestný čin krádeže.

 V této době se neznámý pacha-
tel pokusil odcizit zaparkova-

né vozidlo VW Golf. Pachatel rozlomil 
zámky dveří, dále poškodil spínací 
skříňku. Vozidlo se ale nepodařilo 
odcizit.

 Koncem měsíce srpna odcizil 
neznámý pachatel z chodby 

domu v Hejnicích volně odložené kolo. 
Majiteli tak způsobil škodu ve výši  
8500 Kč.

 Koncem měsíce října 2007 si 
dva řidiči na křižovatce v Hejni-

cích při couvání dávali přednost růz-
nými gesty, až jeden z řidičů pochopil 
gesto toho dalšího jiným způsobem, 
vyběhl z vozidla a celou událost řešil 
tím, že vytáhl řidiče druhého vozidla 
ven a dal mu tzv. hlavičku. Poté jeden 
řidič odjel a druhý pouze přeparkoval, 
protože byl odvezen RZS na ošetření. 
V současné době je zahájeno na OOP 
Hejnice trestní stíhání pro ublížení 
na zdraví dle § 221/1 tr. zákona.

 Počátkem měsíce listopa-
du bylo kontrolováno vozidlo 

v Hejnicích. Řidič při kontrole jevil 

známky požití alkoholu. Po násled-
ném rozboru krve bylo zjištěno, že 
v krvi měl v době řízení 3,27 g/kg 
alkoholu. Proti řidiči bylo zahájeno 
trestní stíhání pro trestný čin ohro-
žení pod vlivem návykové látky dle 
§ 201 tr. zákona.

    V hlídkové činnosti bylo v době 
od srpna do poloviny listopadu 

2007 zjištěno celkem 98 přestupků. 
Na pokutách bylo uloženo celkem 
48 500 Kč. V 9 případech bylo zjiš-
těno řízení vozidla pod vlivem alko-
holu. Tři řidiči řídili bez řidičského 
oprávnění.

 V uvedeném období nebylo zjiš-
těno vážnější narušení veřej-

ného pořádku. Tradiční přehlídka 
trampských písní „Jizerská nota“ 
proběhla bez problémů. Byla řešena 
pouze dvě vzájemná napadení, kdy 
po zadokumentování byla oznámení 
postoupena do Přestupkové komise 
MÚ Frýdlant.

 V měsíci září 2007 navštívil 
OOP Hejnice ministra vnitra 

Ivan Langr. Jeho návštěva byla zamě-
řena především na situaci kolem 
vstupu do Schengenu. Informoval 
o systémech, které jsou se vstupem 
spojené v souvislosti s pátráním po 
osobách a věcech.

 V současné době většina z vás 
registrovala častější měření 

rychlosti v obcích a přítomnost 
dopravních policistů. Tyto dopravní 
akce budou i nadále pokračovat 
vzhledem k situaci, která je na našich 
silnicích. Proto vždy, když zasednete 
za volant, pamatujte na pravidlo 
šťastného návratu a nepřeceňujte 
svoje schopnosti a možnosti.

Zároveň bych Vám chtěl poděkovat 
za spolupráci, které si vážíme. Díky 
Vaší všímavosti a poznatkům se nám 
podařilo objasnit některé trestné činy. 

npor. Karel Kopecký

alkohol za volant nepatří

policejní kontrola

likViDoVat aUtoVraky, tak takHle teDy Ne !
Většinu z nás netěší pohled na 

vraky aut odložené na zahrádkách, 
v koutech dvorů, na ulicích nebo 
dokonce na parkovištích a odstav-
ných plochách. 

Jejich likvidace by měla být povin-
ností a samozřejmostí pro každého 
vlastníka. Ovšem způsob, při němž 
se odloží kovové části vraku do sběr-
ny a ty zbylé z plastu a gumy se vyve-
zou do přírody, je trestuhodný. Tak 
se může zachovat jen opravdový bar-
bar. Likvidátor škodovky, který tak-
to zamořil přírodu u panelové cesty 
pod libverdským kopcem, by měl být 
vypátrán a patřičně potrestán.

- K.F. - přírodní likvidace
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Narodily se děti:
Lukáš Balog
Táňa Filipová
Vanessa Polanská
Patrik Krůtský
Vojtěch Holata
Matěj Zavřel
Lukáš Kima

Přistěhovali se občané:
Petr Sláma
Lukáš Materna
Kateřina Procházková

Odstěhovali se občané:
rodina Barešova
Iveta Roučová se synem
Anna Jandová s dcerou
Milan Štěpánek
Marie Svobodová
Renata Jesinková s dcerou
Marie Dundová
rodina Voborníkova
Jaromíra Paďourová
Jakub Lesák
Leo Vrzal

Rozloučili jsme se 
se zesnulými občany:

Otilie Domoráková
Irena Prágrová
Ludmila Čiháková
Jiří Pýcha
Stanislav Pavel

Hana Pohnanová, matrikářka

společenská 
kronika 

O činnosti Klubu důchodců
září – listopad 2007

Sudoku 
Vlevo snadnější, vpravo obtížnější.

Začátkem září už nás mohla 
navštívit naše pojízdná drogerie 
a my jsme se těšili na vinobraní 
do Mělníka. Toto město je více 
než tisíc let staré – tedy historické, 
ležící nad soutokem Labe s Vlta-
vou, na dohled památné hory 
Říp a také významné středisko 
vinařství. Zdejší zámek získala 
v restituci rodina Lobkowitzova, 
která objekt zpřístupňuje veřej-
nosti denně po celý rok. Vyhle-
dávanou je i zámecká restaurace. 
Lze tu zakoupit i víno (jméno má 
po svaté Ludmile z rodu Pšova-
nů, to byla babička svatého Vác-
lava). V regionálním muzeu se 
stálá expozice věnuje mj. příro-
dě Mělnicka, historickým kočár-
kům, lidové architektuře a vinař-
ství. Mělnické vinobraní (v září) 
je slavnost sběru hroznů spojená 
s lidovou poutí a kulturním pro-
gramem všech žánrů a příjez-
dem krále Karla IV. s královskou 
družinou. Letošní sobotu 22. září 
2007 tady vystupoval Josef Zíma 
s Yvetou Simonovou, Petr Spá-
lený s Miluškou Voborníkovou 
a jejich kapelami. Poslechli jsme 
si i mimo jiného „staropražské 
kupléty“ – a všude byl mumraj, 
inu, jako na pouti.A k tomu krás-
ný a slunný den „babího léta“.

Plakátky i rozhlasem byli po-
zváni všichni důchodci z Hejnic 
na Den seniorů, který se konal na 
Ferdinandově v hospůdce U Tetře-
va dne 16. 10. 2007. Svůj svátek 
„dříve narozených“ jsme oslavili při 
melodiích harmoniky pana J. Mr-
ňávka a dobrém občerstvení.

Polodenní výlet do Polska byl 
naplánován na středu 24. října 
2007, odjezd z Hejnic v 9.00 ho-
din, změna trasy: Záwidov, Zho-
řelec – ráno trochu mrholilo, ale 
přes den bylo bez deště a pod 
mrakem. Nejdříve jsme zastavili 
v Záwidově na tržnici. Kromě ob-

vyklého zboží tu bylo mnoho ze-
mědělských přebytků a potravin 
(brambory, cibule, vejce, krouha-
né zelí na nakládání apod.), také 
květiny, věnečky, ozdobné svíce, 
svítidla a jiné „dušičkové“ zboží.

Co nás udivilo, bylo velké 
množství všude posedávajících 
havranů a vran. Odtud jsme ještě 
odjeli do Zhořelce prohlédnout si 
nový obchodní dům (ve francouz-
ské licenci).

Ale máme tu podzimní čas, 
brzy se smráká.

O kamenech bylo známo, že 
se hýbou, o stromech, že hovoří … 
Shakespeare

O památných stromech Frýd-
lantského výběžku nám vyprá-
věla paní Mgr. Šárka Mazánko-
vá s použitím diapozitivů. Bylo 
zajímavé připomenout si nebo se 
seznámit se stromy v našem okolí. 
Beseda byla velice zajímavá.

Malá perlička: Miloslav Nevrlý 
ve své „Knize o Jizerských horách“ 
zmiňuje pověst o tom, že v srpnu 
1885 se pod „Streitovým bukem“ 
na cestě mezi Novým Městem 
a Libverdou narodila paní Karra-
sové holčička, jejíž potomci dosud 
žijí v Novém Městě. Tato holčička 
byla starší sestrou mého tchána 
a měla jsem tu možnost ji osobně 
poznat, říká…

…Alena Karrasová,  
Klub důchodců Hejnice

Dovolené v našem klubu důchodců 
jsme využili ryze pracovně, neboť 
jsme prázdné klubovny mohli 
použít k drobným úpravám, mytí 
oken a podobně.

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

2 6 4 3 7 5 9 8 1
9 8 3 1 2 4 7 5 6
5 7 1 6 8 9 2 3 4
3 9 6 2 5 1 4 7 8
1 2 7 4 9 8 5 6 3
4 5 8 7 6 3 1 9 2
6 1 2 5 3 7 8 4 9
7 4 9 8 1 6 3 2 5
8 3 5 9 4 2 6 1 7
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z mateřského centra mateřídouška v Hejnicích

Nastaly velké změny v programu 
a s ním i související změny oteví-
rací doby Mateřídoušky. Po čtyřle-
tém působení Mateřídoušky se stále 
setkáváme s mylnými představami, 
kdo vlastně může Mateřské centrum 
navštěvovat. Následující přehled 
snad vyvrátí mýty typu: „ Centrum je 
jen pro matky na mateřské, já pracu-
jící už tam se svými dětmi nemůžu.“ 

„To je jen pro tříleté, pro pětileté 
tam není nic.“ „To je jen pro děti od 
jednoho roku, co já tam s malým 
miminkem můžu dělat“. Doufáme, 
že v nově připraveném pravidelném 
i mimořádné programu si každý 
něco najde, bude-li mít o to zájem. 
Nechte se tedy inspirovat, pozvat, 
vstupte a budete vítáni. Pondělky 
nejen pro maminky „Mama klub“ 
(lichý týden)  – program pro rodiče, 
děti volné hraní v herně. Náplní je 
povídání o zdravém životním stylu, 
besedy, přednášky, relaxační cvičení. 
Tvůrčí mama klub (sudý týden) – 
program pro rodiče, děti volná herna 
s programem. Prostor pro tvůrčí čin-
nost, výtvarné techniky a keramiku. 
Úterky pro naše nejmenší „Berušky 
a broučci“ – všestranně zaměřený 
program pro rozvoj dítěte a spo-
lečně strávené chvíle rodiče a dítěte 
v kolektivu. Středy pro všechny „Hra-
čičky“ – volné hraní dětí v doprovodu 
rodičů – rozvíjení dětské samostat-
nosti v jiném než domácím prostředí. 
Pro rodiče prostor k předávání osob-
ních zkušeností s výchovou, rodinou. 

Angličtina hrou – děti jsou do výuky 
zapojeny hrou a pohybem, cílem 
je především motivace k dalšímu 
studiu anglického jazyka. Tvůrčí 
dílna – zájmový kroužek pro děti bez 
doprovodu rodičů, program rozvíjí 
umělecké cítění dětí, a umožňuje jim 
vyzkoušet si různé výtvarné metody 
a činnosti. Čtvrtky pro naše nejmenší 

„Píďalky“ – prostor pro pohybové hry 
v kolektivu, cvičení doprovázená 
hudbou s říkankami. Součástí jsou 
hry se zpěvem a tanečky, rytmická 
cvičení. Snaha o rozvíjení pohybo-
vých schopností a radosti z pohybu. 
Nově jsou připraveny dva programy, 
při přihlášení minimálně 5 účastnic 
na tel. 604 130 070 budou zahájeny 
každé úterý  Světýlka – cvičení mimi-
nek od 4 do 12 měsíců, formou hry, 
říkadel a písniček, včetně cvičení na 
balónech, to vše pro rodiče doplněné 
informacemi o psychomotorickém 
vývoji dětí a každou středu cvičení 
a přednášky pro těhotné, promítání 
filmů o přirozených porodech, výba-
vička, alternativní příprava na porod 
během těhotenství, porod, břišní 
tanec pro těhotné ženy a gravidjóga. 
Cvičení je přizpůsobováno schopnos-
tem a možnostem žen – cvičit je možno 
skutečně v celém průběhu těhoten-
ství. Více informací o pravidelném 
a mimořádném programu získáte na 
www.materidouska.info, nebo v nově 
vybudované vitríně u lékárny.

Jitka Křelinová – členka výkonné 
rady MCM o.s.

milí přátelé, přinášíme vám informace z mateřské centra mateŘíDoUŠka o.s.

mateřské centrum mateřídouška (dále mcm o.s.) získalo prostory, které by 
bylo škoda využívat jen dva dny v týdnu, jako tomu bylo do června tohoto roku.

V květnovém vydání Hejnického zpra-
vodaje jsme vás informovali o celore-
publikové kampani Sítě mateřských 
center, do které se MCM o. s. zapojilo. 
Kampaň „Dětská hřiště dnes a příště“ 
měla přispět ke zkvalitnění veřejných 
prostranství měst a obcí. Součástí 
kampaně bylo mapování stavu, uží-
vání a anketa mezi uživateli dětských 
hřišť. MCM o. s. předalo výsledky 
kampaně v Hejnicích, zástupcům 
místní samosprávy. Děkujeme všem, 
kteří v anketě vyjádřili své názory, 
nápady a postřehy. Rádi vás také 
informujeme o zahájeném projektu 

„Poustevníci sobě“, který podpořily 
nadace Terezy Maxové a nadace VIA 
z programu Procter & Gambel pro 
mateřská centra. Jedná se o projekt 
ve spolupráci s dětským  domovem 
Frýdlant. V rámci oslav 15. výročí 
vzniku MC v ČR jsme připravili 
kampaň „Spolu u kulatého stolu“, 
která by měla přispět ke zlepšení 
a prohloubení spolupráce s představi-
teli obce a Kraje. Součástí besedy na 
Krajském úřadě v Liberci, kde dvanáct 
mateřských center, včetně MCM o. s., 
prezentovalo svou činnost, byly také 
předány certifikáty „Společnost přá-
telská rodině“. V rámci této celore-
publiková kampaně, byly již podruhé, 
oceněny firmy, organizace a instituce 
v Libereckém kraji, které podporují 
rodiny s malými dětmi a vytvářejí 
pro ně „bezbariérové prostředí“. Více 
o činnosti MCM o.s. najdete na www.
materidouska.info
 Věta na závěr patří vám všem, kteří 
mateřskému centru Mateřídouška 
přejete a podporujete ho, byť jen pozi-
tivní myšlenkou, děkujeme.

Pavlína Bartošová – statutární 
zástupce MCM o.s
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Nad starými mapami a plány Hejnic
od doby, kdy se podle mariánské legendy stal na kouzelném skalnatém 
ostrohu nad místní říčkou zázrak, uplyne již brzy 800 let. jen prostá 
soška v dutině lípy a pak kaplička a posléze kostelík v hlubokém lese, 
to byly Hejnice v 13. a 14. století.

Mapy ani popisy nejbližšího okolí 
z těchto století nejsou. V roce 1409 je 
však již v urbáři frýdlantského pan-
ství zápis o nepatrných povinnos-
tech vesničky vůči panstvu. Hejnice 
měly tehdy již rychtáře a povinnost 
dávat vrchnosti „k poctě“ jednou 
ročně na svatou Valpurgu (30. dub-
na) 66 veverek, ale také 15 prken 
a ten samý počet grošů z místní pily.
Rychtář pak 24 grošů dobytčí daně. 
Veverky byly tehdy vyhledávanou 
pochoutkou a vozily se až do Míšně. 
Výčet povinností sousední Raspena-
vy byl podstatně větší.

Patrně první vyobrazení kostela 
a několika sousedních domů pochá-
zí až z roku 1659. Kostel, spíše kos-
telík byl pak mistrně zabudován do 
dnešního chrámu při jeho stavbě 
v letech 1722 – 1729. Původní kostel 
stál ale v ose západ – východ. Dal-
ší jen schematickou malbu Hejnic 
můžeme vidět na zámku ve Frýdlan-
tu na Globicově mapě, ta byla nama-
lována v roce 1660, kdy měly Hejnice 
jen 26 domů.

V roce 1752 nakreslil F. B. Wer-
nher jen prostý náčrt Hejnic, je na 
něm kostel a několik domů směrem 
k dnešní křižovatce.

Z roku 1760 pochází první mapa 
tzv. prvního vojenského mapování. 
Zakresleny jsou již domy na Skalním 

městě, ale také ty, které lemují oba 
břehy řeky Smědé. V místě, kde dnes 
stojí tovární objekt bývalé Česany, je 
velký rybník, stejný je i v místě dneš-
ní opuštěné budovy slepičárny vedle 
stadionu. Dva velké rybníky tehdy 
byly i v místě, kde je dnes park les-
nické školy a rybníček byl i při staré 
poutní cestě vedle dnešních „služeb“. 
Ve Ferdinandově tehdy nestál ještě 
ani jeden dům.

Mnohem jiné je to již na mapách 
tzv. stabilního katastru z roku 1843. 
Tehdy měly Hejnice již 220 domů, 
které jsou barevně rozlišené na domy 
zděné, hrázděné nebo dřevěné. Kaž-
dá parcela tehdy dostala již své čís-
lo, které platí dodnes. Pozemky byly 
pečlivě rozděleny a také barevně 
rozlišeny na louky, pastviny, ornou 
půdu nebo les. Vyznačena byla 
i neúrodná půda. Les tehdy sahal až 
k dnešnímu obchodu ve Ferdinando-
vě a poslední domy na severu obce 
lemovaly silnici k Raspenavě. Ani 
budova „Perunu“ tehdy ještě nestá-
la, byl zde jen prostý hrázděný dům 
pekaře. Právě v tomto roce došlo 
k jeho prodeji a k zamýšlené stavbě 
hotelu.

rok 1760 – první vojenské mapování

rok 1843 – mapa stabilního katastru

rok 1659 mědiryt j. k. smíška – nejstar-
ší známé vyobrazení poutního kostela

rok 1720 – F. b. Wernher

O bouřlivém stavebním rozvo-
ji Hejnic na konci 19. a začátku 20. 
století a o slovním popisu jednotli-
vých polních rolí z roku 1785 plné-
ho překrásných místopisných názvů, 
které nesmíme zapomenout, až ně-
kdy příště.

M. Jech

rok 1409 – Urbář frýdlantského panství
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Letní škola probíhala v minulých 
letech opravdu v létě. Letos byl její 
začátek posunut na 24. 10. 2007, dle 
děkana strojní fakulty Petra Loudy 
proto, že se spojila s následnou mezi-
národní konferencí. Ze sedmi desítek 
účastníků zhruba polovina byli lek-

toři, a polovina studenti – doktorandi. 
Mimo České republiky a Polska při-
jeli účastníci z Ruska, Běloruska, 
Skotska, Velké Británie, Francie 
a Německa. Fakultě se zároveň poda-
řilo navázat kontakt a spolupráci 
s univerzitou v americké Alabamě. 
Přednáškový týden uzavřel slav-
nostní raut v refektáři Centra.

Prosinec – doba adventní, doba 
předvánoční vrcholí Štědrým dnem 
a připomene nám betlémskou udá-
lost Narození Ježíše. 
Hejnický betlém, který 
je umístěn v postraní 
kapli v kostele je jako 
další betlémy z chu-
dého podhůří Jizer-
ských hor malován 
na papírových podlož-
kách. Původ se klade 
do počátku 19. století 
a některé prameny 
uvádějí, že autorem 
je známý chrastav-
ský malíř Josef Füh-
rich. Betlém vyhrál 
1. cenu na výstavě 
v Liberci v roce 1932. 
Akademický sochař 
Karel Stádník posta-

vil v kostele tento betlém v roce 1949, 
poté co ho objevil ve skladišti kláš-
tera. V roce 1995 poškozený betlém 
znova obnovil a opravil. Betlém se 
otvírá 24. prosince ráno a můžeme 
vidět betlémskou událost zakompo-
novanou do zdejší krajiny. Uprostřed 
stojí hejnický chrám, nad ním domi-
nuje vrchol Ořešníku. Malíř se velmi 
dobře vyznal v dobových řemeslech 
a krojích. Po všudypřítomném vánoč-
ním stresu a shonu oblaží naše srdce 
pohled na díla předků a zklidní mysl 
návštěva míst, kde se zastavil čas. 

Vánoční strom dětí s vystoupe-
ním sborů v kostele a vánoční trhy 
s občerstvením v Centru se konají 
8. prosince od 14.00 hodin. Po ukon-
čení programu v Centru bude v 17.00 
v kostele benefiční koncert. Mateř-
ské školy a základní školy i z Bílého 
Potoka každoročně velmi pěkně 
vyzdobí okna chodeb Centra dětskou 
tvořivostí.

Na silvestrovský pobyt přijíždí 
německá skupina sdružení Acker-
mann-Gemeinde a české rodiny z far-
nosti sv. Vojtěcha. 

Věstník farního úřadu Mater 
Formosa informuje o adventních 
a vánočních církevních programech 
a bohoslužbách je k dispozici v kos-
tele a v recepci Centra.

Na závěr si dovolím jménem Mezi-
národního centra duchovní obnovy 
popřát všem čtenářům Hejnického 
Zpravodaje příjemné svátky vánoční 
a úspěšný rok 2008.

Za MCDO Hnízdilová J.

mezinárodní centrum duchovní obnovy

pátý ročník letní školy strojařů zorganizovala technická univerzita 
z polské lodži a českým partnerem a spolupořadatelem byla Fakulta 
strojní technické univerzity v liberci.

Vánoční výzdoba mateřských škol

Děkan Fakulty strojní, docent louda

Národní 
házená

sezóna 2007/2008 se dosta-
la do své poloviny. Dříve, než 
se jí budeme věnovat, za-
vzpomínáme stručně na závěr 
té minulé, o němž jsme zatím 
neinformovali.

Vytkneme pouze ta nejúspěšnější 
družstva. Na třetím místě se umísti-
li a bronzové medaile získali mladší 
i starší žáci. Starší žákyně a doros-
tenci byli druzí a shodně se probojo-
vali do finále Poháru České republi-
ky. Tam reprezentovali každý s jiným 
úspěchem. Dorostenci skončili na 
posledním, sedmém místě. Starší 
žákyně hrály mnohem lépe a ke třetí-
mu místu jim chybělo vylepšení skó-
re o jednu jedinou branku. Taková 
bramborová medaile opravdu zamr-
zí. Nicméně velmi děkujeme oběma 
družstvům za vzornou reprezentaci 
našeho města a oddílu.

Teď již k aktuálním výsledkům 
z tohoto podzimu. Nejprve mládež. 
Mladší žákyně jsou na čtvrté příč-
ce tabulky, ovšem s tím, že se kvůli 
vysoké marodce nezúčastnily dvou 
ze čtyř mistrovských turnajů. Dle 
jejich předváděné hry mohly, bodově 
a v klidu, konkurovat prvním dvěma, 

Litvínovu a Chomutovu. Mladší žáci 
nechyběli a do posledního klání ved-
li svou tabulku. V Mostě však neče-
kaně klopýtli a spadli na třetí místo 
se ztrátou pouhého jednoho bodu 
na první Louku u Litvínova a dru-
hý Žatec. Toť velká výzva do jara! 
Starší žákyně také nedělají ostudu. 
Usídlily se na druhé pozici se ztrá-
tou jedenáct bodů na suverénní Most 
a náskokem čtyř bodů na Louku. 
Úspěšný podzim v mládežnických 

Pokračování na straně 11

mladší žáci
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kategoriích dovršují starší žáci, kte-
ří jsou na třetím místě za Mostem jen 
vinou horšího skóre. Na první Žatec 
ztrácejí deset bodů.

V dospělých složkách si lépe ve-
dou ženy, které jsou na čtvrtém mís-
tě, stejně jako žáci, jen vinou horší-
ho skóre se třetím Mostem. Tabulku 
vede Klášterec n./O. před Žatcem B. 
Muži předvádí rozdílné výkony a jsou 
sedmí před trojicí b-mužstev z Mos-
tu, Litvínova a Chomutova. Soutěž 
překvapivě vede raspenavské béčko 
s náskokem jednoho bodu na Litví-
nov A.

Zmiňme i výsledky spřátelených 
Spojů Praha, hrajících II. ligu, za 
něž pravidelně, v hostování do vyšší 
soutěže, nastupuje hejnický útočník 
Tonda Nosek. Žižkovákům se bohužel 

Národní házená

Dost často se stává, že vyjdete 
ven a musíte koukat, kam šlapete. 
Pokud jste dospělí a zdraví, zvládnete 
to. Pokud jdete s dítětem, či máte 
s chůzí problém, máte často posta-
ráno o nevábný dáreček na podráž-
kách. Vzhledem k tomu, že se říká: 

„zameť si před svým prahem“, nutím 
své děti patřit mezi ty zodpovědné 
a neustále máme po kapsách ige-
litové sáčky. Bohužel okolo našeho 
paneláku často běhají volně jiní psi, 
páníčci jsou za rohem a jsou rádi, 
že se pes o své potřeby postará sám 
a majitel poté pouze zavře dveře bytu.  
Jsou i tací majitelé, kteří svého psa 
pustí volně po městě a nezajímá ho, 
zda pes po někom skočí. Pokud na 
vás jejich velký pes skočí, nezkou-

psí páníčci a třídění odpadu

šejte cokoliv říct – dostala by se vám 
totiž odpověď, že vás pes chtěl pouze 
uvítat a je jedno, zda jako těhotná 
ženská skončíte u lékaře, majitelku 
to nezajímá (moje vlastní zkušenost). 
Ovšem máme v Hejnicích i paní, která 
po svém psovi sbírá do plastové lahve 
a obsah poté hází do odpadkových 
košů. Chudáci od služeb, nechtěla 
bych takové koše uklízet. Další věcí 
jsou odpadkové koše. Po městě jich 
je opravdu hodně, plně všem vyho-
vují. Ale již několikátý rok tvrdím, že 
v okolí garáží u fotbalového hřiště by 
alespoň jeden takový nebyl špatný. 
Bohužel, odpověď zní: „nejsou peníze“, 
a tak nemůže nikdo po pejskařích 
chtít, aby po svých psech v těchto 
místech uklízeli. Chtěla bych tímto 

bydlíme na novém sídlišti u nádraží a máme malého psa. No a co, 
řeknete, takových tam bydlí. ale ten pes se musí celkem často ven-
čit a je otázka, zda patří chovatel mezi zodpovědné, nebo mezi ty 
druhé, pro které neexistuje zrovna hezké označení.

poprosit ty nezodpovědné pejskaře, 
aby se trochu zamysleli, igelitový 
sáček v kapse není těžký  a doma ho 
má jistě každý.

Druhou věcí, která mi vadí (ale 
nejenom mě, jen ti druzí brblají pod 
vousy), je třídění odpadu. Nic proti 
němu, sami třídíme, ale často se 
stává, že jsou kontejnery terčem pro-
lézání dětí nejenom ze sídliště. Pokud 
po nich nelezou děti, jsou často pře-
plněné. Přesto si myslím, že třídění 
smysl má, ale nemusí to být mezi  
4. – 6. ráno. To potom zní celým síd-
lištěm třesk skla a sešlapávaných 
plastových lahví.

Věřím, že rozum a zodpovědnost 
zvítězí nad hloupostí a lhostejností 
a Hejnice se stanou městem, kterým 
se dá projít bez strachu z nežádou-
cích dárečků a kolem kontejnerů 
přestanou pobíhat psi, kteří vyta-
hují z odpadových pytlů zbytky.

Pavlíčková Zdena 
Nádražní 596, Hejnice, 463 62

muži: rozehrání trestného hodu a následná branka F. Štorka do sítě mostu. 

starší žáci

Ženy

Pokračování článku ze strany 10

nedaří a krčí se na posledním místě 
ligové tabulky.

V nynější době probíhá u všech 
družstev zimní příprava. Z mimo-
sportovních činností oddílu musíme 
zmínit tradiční akci, kterou již něko-
lik let pořádáme pro naši mládež. Je 
to víkend plný her, soutěží a dalších 
vypečenností „Zimní Hubertka 2007.“ 
Uskuteční se od pátku 14. do neděle 
16. prosince.

Na závěr chceme upozornit na 
nové e-stránky oddílu národní há-
zené (www.tjjiskrahejnice.blog.cz). 
Jsou jednoduché a zaměřené přede-
vším na aktuální informace z oddílu 
(výsledky, tabulky, atd.). Další infor-
mace naleznete na vývěsce NH vedle 
lékárny nebo na nástěnce při vstupu 
do základní školy. Zbývá už jen po-
přát krásné Vánoce a vše NEJlepší 
do roku 2008, hlavně hodně aktivní-
ho sportování bez zranění…

„Vedení oddílu NH“
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Vážení občané, čtenáři. téma, o kterém se chci dnes v těchto několika řádcích zmínit, mě pálí už docela 
dlouhou dobu. poslední dobou se přistihuji, že spíš místo klidné chůze po hejnických chodnících se snažím 
kličkovat mezi pozůstatky toho, co tam zanechali naši chlupatí domácí mazlíčci. ano, je to přesně to, co se 
tak rádo lepí na podrážky bot a šlápnete do toho vždy, když někam pospícháte. 

Budeme se totiž bavit o psích 
exkrementech neboli odpadním 
produktu z trávícího procesu našich 
chlupatých přátel. Nemám nic proti 
psům ani proti jejich páníčkům, 
ale myslím si, že chovat psa není 
jen zábava, ale také nějaká zodpo-
vědnost a starost. Poslední dobou 
se rozšiřuje počet majitelů nových 
pejsků ve městě, hlavně v panelové 
zástavbě. Tam pak nastává onen 
problém, jak to čtyřnohé stvoření 
venčit. Část majitelů to zvládá bez 
jakýchkoliv problémů. To znamená, 
že několikrát denně vezmou vodítka 
a jdou někam směrem k neobyd-
leným částem města, kde nikomu 
nevadí. Jiná část své mazlíčky sice 
venčí na trávě, ale už jim nedochází, 
že trávník uprostřed sídliště, kde 
si denně hrají děti, je to nejlepší na 
místo pro „bobek“ jejich zvířátka. 
Pak nastává nepříjemná situace, že 
místo toho, aby maminy své děti jen 
hlídaly, když si hrají okolo proléza-
ček, tak jim spíše utírají ruce, kal-
hoty a botky od zapáchající hmoty.

Další části majitelů chlupáčů 
není lhostejné, co po nich zbude na 
trávníku, a tak spořádaně po svém 

psu onu „kupičku“ uklidí. Tako-
vých jen více, není přeci obtížné mít 
v kapse igelitový sáček a tím pak 
uklidit to, co je třeba. 

No a poslední skupina je ta, co 
si mylně myslí, že jejich mazlíček 
nemá potřeby nebo že je úplně jedno, 
kde že ho to přepadne. Poznáte 
je většinou podle toho, že jakmile 
vyjdou z domu či většinou z panelo-
vého bytu, rázují si to i s tím svým 
čtyřnohým přítelem do centra na 
nákupy, návštěvy atd.. Asi jim nedo-
chází, že když byl pes zavřený doma, 
tak si nemohl ulevit a teď venku 

využije první příležitost. A to je ten 
chodník. Nevím, asi jim není trapné 
se zastavit, počkat až bude doko-
náno a pak v klidu pokračovat dále. 
Jenže ono to nezmizí hned tak, vět-
šinou do toho někdo šlápne, takže 
se to roznese na velkou vzdálenost 
a pak máme ty naše chodníky 
krásné a voňavé. Jsou lokality, kde 
vás tohle potká skoro vždycky, roh 
chodníku naproti Večerce či chod-
ník kolem úřadu.

Nemáme tolik sil a financí, aby-
chom zajistili uklízení jenom psích 
exkrementů. Pořizovat vysavač by 
pro Hejnice byl luxus a jelikož nám 
Úřad práce snižuje počty VPP pra-
covníků, není v našich silách vyčle-
nit jednoho, který by byl jen takový 
uklizeč po neseriózních majitelích.

A tak se teď zkuste na chvíli 
zamyslet. „Jestli mám pejska, do 
které té skupiny patřím?“ A nemohli 
byste zvážit přestup do nějaké té, 
která si je vědoma svých povinností 
a o svého mazlíčka se stará se vším 
všudy, i když to občas trochu nevoní? 
Chodníky a hlavně naše podrážky 
vám budou neskonale vděčné...

 - DEM-

Voňavé rozjímání

 

GymNÁziUm Ve FrýDlaNtĚ, mládeže 884, 464 01 Frýdlant

GymNÁziUm Ve FrýDlaNtĚ zVe  
VŠecHNy zÁjemce o stUDiUm a jejicH roDiče Na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
který se koNÁ DNe 16. leDNa 2008 oD 8 HoDiN

   proGram:
    • proHlíDka Školy
    • iNFormace o stUDiU 

tel.: 482 312 078, fax.: 482 312 468, e-mail: gymfry@gymfry.cz, www.gymfry.cz 
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svatý Hubert letos přijel o něco dříve

Před desátou hodinou dopolední 
v areálu lesnické školy zahájili tru-
bači uvítací fanfárou Hubertskou 
jízdu. Svatého Huberta s celou jeho 
družinou přivítala ředitelka školy, 
Ing. Alena Dvořáková společně s vzác-
nými hosty – předsedou senátu ČR 
MUDr. Přemyslem Sobotkou, hejtma-
nem Libereckého kraje Petrem Skoka-
nem a náměstkem hejtmana Liberec-
kého kraje Radimem Zikou. Po sym-
bolickém předání vlády nad školou 
se celá jízda společně s hosty a žáky 
školy vydala na cestu Hejnicemi. 

První zastavení patřilo hejnické 
Základní škole, kde již Svatého 
Huberta s Dianou (v civilu žáci školy 
Petr Novák a Julie Vávrová) netrpě-
livě očekávalo promrzlé žactvo spo-
lečně s pedagogickým sborem a ředi-
telem školy. Po vzájemných pozdrav-

již počtrnácté se město Hejnice stalo svědkem tradiční události, kterou 
každoročně pořádá střední škola hospodářská a lesnická Hejnice. letos 
se ale poprvé přesunula z měsíce listopad na datum 19. října 2007. 
Důvody přesunu Hubertských slavností nejsou důležité, hlavní je, že se 
akce opět vydařila.

ných projevech se průvod zastavil 
před Městským úřadem, kde vítal 
celou jízdu starosta města Jiří Horák. 
Posledním zastavení hejnické svato-
hubertské jízdy byla bazilika Nav-
štívení panny Marie. Zde každý rok 
vyvrcholí slavnosti Svatého Huberta 
troubenou a zpívanou mší, jejíž sou-
částí je i pasování mysliveckých 
adeptů do mysliveckého stavu.

Jak nejlépe ukončit úspěšný den, 
než veselicí na počest patrona mys-
livců. Proto i letos byla večer uspo-
řádána Hubertská zábava, ovšem 
poprvé v prostorách Mezinárodního 
centra duchovní obnovy v Hejnicích. 
Proto poprvé nemusel Svatý Hubert 
po celý den opouštět Hejnice a svoji 
vládu ukončil tam, kde ráno začal.

Libor Štrom

Výlet za sluncem
podzim je depresivní období, měsíce zimy před námi, a tak jsme se rozhodli si léto trochu prodloužit. V polovině října, 
kdy se už v jizerkách zabělaly vrcholky hor a někteří jedinci začali voskovat běžky, jsme vyrazili za teplem na jih spojit 
lezení a pohodu na sluníčku do turisticky atraktivní oblasti paklenice ve střední Dalmácii nedaleko zadaru. 

Po několika marných pokusech 
postavit stany v kempu při búře (sil-
ný vichr, při kterém se chodec stěží 
udrží na cestě, natož stanová plachta 
v ruce) jsme nakonec bydleli v apart-
mánech s výhledem na moře, což se 
nakonec ukázalo jako ideální řešení. 
Národní park Paklenica je součástí 
pohoří Velebit a rozkládá se na ploše 
více než 100 km2. Nejzajímavější částí 
parku jsou dva mohutné kaňony, Ve-
lika Paklenica a Mala Paklenica, 
které jsou od sebe odděleny náhorní 
plošinou vysokou 500 m. Přechod 
obou je krásná celodenní túra. Velká 
Paklenica je atraktivním cílem pro ho-
rolezce, i přes pokročilou roční dobu 
zde bylo plno. Lézt se začíná hned 
za placeným vstupem do údolí, svoji 
parketu si tu najde každý. I pro turi-
sty je to zajímavý cíl, vedle úžasných 
panoramat mohou nahlédnout do za-
jímavých krasových jeskyní či brouz-
dat náhorními planinami. Scenérie 
kaňonu je nádherná a divoká. Po 
několika stech metrech se dostanete 
do nejužší a nejatraktivnější části 

kaňonu, soutěsky nazývané Klenac. 
Kaňon je zde široký pouze 30–40 m, 
vápencové stěny vysoké až 400 m jej 
svírají z obou stran. Celému údolí 
pak vévodí kopec Aniča Kuk (712 m. 
n. m.), v jehož stěnách je přes čtyřicet 
výstupů v délkách kolem 350 m. 

Protože počasí nebylo až tak úplně 
letní, jeli jsme se podívat ještě cca 
150 km jižněji, až do přístavu Split. 
Turistická část zájezdu se pokochala 
Diokleciánovým palácem ve městě, 
sportovně naladění jedinci lezli na 
útesu Marjan nad splitským zálivem 
a někteří otužilci brázdili vlny zdejší 
zátoky. Je pravdou, že pláž měli sami 
pro sebe. Dalším cílem byly vodopády 
a kaskády řeky Krka, kde jsme se 
stavili při zpáteční cestě.

Závěrem: najeli jsme 3000 km, 
zájezd se podařil, všichni byli spoko-
jení, kromě dárků, ostnů od mořského 
ježka v noze a vína prošek (místní 
specialita) jsme si přivezli spoustu 
zážitků, no a počasí nakonec mohlo 
být i horší... Tak zas příští podzim!

J.K.
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Chcete se ve Frýdlantě objednat k výměně řidičského průkazu?
Město Frýdlant jako obec s rozšířenou působností pro celý Frýdlantský výběžek se připravuje na nápor zájemců 
o výměnu řidičských průkazů, kterých zbývá v jejich působnosti vyměnit ještě dva tisíce. Zatím je klid, klienti ještě 
vyčkávají, konec roku se zdá být daleko. Ale úředníci už dnes vědí, že pokud se nezačne vyměňovat včas, tak nebudou 
moci všem zájemcům vyhovět a ti jim zůstanou s neplatným řidičským průkazem jako rest do Nového roku.

Nový rezervační systém Městského úřadu Frýdlant umožňuje objednávání (zamluvení termínu) na dva měsíce 
dopředu přes internet na www.mesto-frydlant.cz, pak také telefonicky (tel. 482 464 011) nebo osobně v podatelně 
MěÚ v přízemí budovy radnice a i zasláním SMS zprávy ve tvaru: 
FR RP OBJ 2106 0830 Jan Novak Predni 10, Frydlant 
(pan Novák se objednává na 21. 6. na 8.30, vše píše bez diakritiky) na tel. 721 820 310.

Rezervační systém je jednoduchý, snadno čitelný a pro uživatele velmi přívětivý. Byl zakoupen u firmy R-INCON 
a v měsících červnu a červenci 2007 má zkušební provoz.

Zatím je možné se nejpozději den předem objednat pouze na agendu výměna řidičského průkazu a pouze na 
čtvrtky. Postupem času a nabytím zkušeností se možnosti objednávání určitě rozšíří.

Frýdlant 19/06/07
Mgr. Alena Švejdová, vedoucí kanceláře úřadu, tel. 482 464 066, 728 406 154

Umělecká řemesla a jejich tvůrci
Při návštěvě soukromé gale-

rie OKO pana Jiřího Bartoše, jsem 
s překvapením zjistila, kolik hejnic-
kých občanů se zabývá uměleckými 
řemesly a malováním. Protože tak činí 
většinou pro potěšení své, svých pří-
buzných a přátel, veřejnost se o nich 
dozvídá málokdy. A přitom jsou jejich 
krásná dílka využitelná nejenom pro 
ozdobu, ale i prakticky. Tak je tomu 
i u manželů Prokešových ze Skalního 
města. Přistěhovali se do Hejnic teprve 
nedávno, v roce 2005. Pan Prokeš ve 
svém výtvarném atelier ProUm vyrábí 
originální, ručně zhotovené skleněné 
výrobky, od nejmenších šperků přes 
drobné užitkové a okrasné předměty 

až po interiérové doplňky a objekty. 
Technologie lehaného skla je stejná, 
jakou používá sklárna SPIDER GLASS 
v Heřmanicích, nahřívání a tvarování 
skleněných tabulí ve speciální sklář-
ské elektrické peci. K tomu pak fan-
tazie, umění a zručnost pana Prokeše 
a krása je na světě. Jeho ženu Evu 
jistě zná většina hejnických čtenářů 
z knihovny, kde nyní pracuje. Méně 
se již ví, že je i šikovnou keramič-
kou. Vytváří metodou lité keramiky 
a z plátu a využívá společný atelier, 
který si s manželem zbudovali ve 
svém rodinném domě. Škoda, že nyní 
již jen minimálně.

Další šikovná keramička je paní 
Svárovská z Ferdinandova, i když 
ani ona se tomuto uměleckému 
řemeslu již plně nevěnuje a vrátila se 
k učitelskému povolání. A tak vedle 
paní Trenkové a paní Dymokurské, 
o kterých jsem psala již v minulých 
číslech našeho zpravodaje, má naše 
město i další šikovné ženy v tomto 
oboru.

V Hejnicích žije a pracuje také 
malíř, pan Pavel Koňařík. Jako pod-
nikatele si ho sice přivlastňují Lázně 
Libverda, kde má dílnu a atelier, ale 
občanem je hejnickým. Jeho profesí 
jsou malířské a natěračské práce, ale 
provádí také písmomalířství na fasá-
dách a malování obrazů na stěny, či 
fládrování včetně maleb, při obnově 
historického nábytku. Pracoval na 

opravách pomníčků na staré poutní 
cestě i po Hejnicích a okolí, nápisy 
a logy ozdobil mnoho soukromých 
podniků, hotelů a restaurací od 
Bílého Potoka po Frýdlant.

Jeho koníčkem však jsou olejo-
malby, kresby tuží či uhlem při 
kopírování starých mistrů, nebo dle 
předloh. Měl již několik dobře hodno-
cených výstav v galerii MCDO a vidět 
jeho díla můžete v prodejně suvenýrů, 
nebo v jeho atelieru. V červnu byl 
pozván k účasti malířů amatérů do 
Polska, kde se malovalo podle sku-
tečnosti a vedl si dobře. I když pan 
Koňařík nemá umělecké vzdělání, 
jsou jeho obrazy krásné a vyzařuje 
z nich cit a smysl pro krásu.

Kristina Sokolová, kronikářka

Žijí kolem nás – známe je a víme o nich?

pavel koňařík
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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

PRVNÍ LET

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.

Chtěl jsem někam podívat se, nebýt mimo mísu
rozhod jsem se rodinu vzít letos do Tunisu.

Všichni z toho radost měli – měli taky vědět,
že když chtějí do Afriky, musejí holt letět.

Báli jsme se do letadla i cestovky krachu
však vidina dovolené ubírala strachu.

Pak poprvé na letišti – kufry už nám vzali
ještě jedno cigárko jsme před halou si dali.

Sevřel se mi žaludek a mojí ženě taky
při pohledu na runway, na ocelové ptáky.
Do letadla usedáme, ruce se nám chvějí

začal jsem dumat o filmu „Zázraky se dějí“.

Opravdu nás zklidnil teprv personálu příchod
první, co nám ukázali, byl nouzový východ,

Potom ještě instruktáž jak vyndat kyslík, vestu
a nakonec cosi jako: „Přejem šťastnou cestu.“

Nato rozjezd pekelný a už se nesem vzduchem
já pak ještě dvě hodiny měl problémy s uchem.

Snad až přelet nad Alpami, to pohled byl krásný
s hubou líplou na okýnku s údivem jsme žasli. 

Po hodině letu jsem se marně snažil zeptat
jestli je to normální, že začlo se vše klepat.

Letuška prý.: „To nic není – turbulence – je to tak.“
Mně se zdálo, že letadlo mává křídly jako pták.

Objednám si dvojitou whisky, všechno bude v ažuru
na stewarda rychle mávám a beru si brožuru.
Nějak ke mně nehrne se. Přišlo – co on tušil.
Při pohledu na ceny jsem objednávku zrušil.

Každý asi dojat byl, že letoun s námi nespad,
protože hned po přistání začli všichni tleskat.

Vykuleně ženě říkám – že by ňákej trik?!?
Buďto se tu báli všichni, nebo je to zvyk.

Asi viděl jsem moc filmů, není to tak zlý
každý dopravní prostředek má asi to svý.
Letadlo je adrenalin, já jsem rád, že jsem.

Že jsem mohl díky éru vidět jinou zem.

S. Smutný ml. 

Tel./fax: 482 322 215, e-mail: karel.finkous@mestohejnice.cz

Hejnické babí léto
první říjnový víkend se podobně jako minulý 
rok konala v Hejnicích kulturní akce nazvaná 
Hejnické babí léto. jejím pořadatelem bylo 
tentokrát nikoli předvolební, ale již občan-
ské sdružení za lepší Hejnice a sbor dobro-
volných hasičů, kteří se postarali zejména 
o vojenský stan a pomohli s technickým 
zabezpečením.

Od brzkého rána se na prostranství před Peru-
nem stavěly stany, pódium, natahovaly kabely, 
připravovalo občerstvení, aby vše okolo šestnácté 
hodiny fungovalo tak, jak má. Po filmovém před-
stavení v místním kině se ve stáncích začalo pro-
dávat občerstvení, pekly se klobásy a připravovaly 
sejkory, tedy obdoba klasických bramboráků, roz-
lévala se limonáda, pivo i svařené víno. Mezitím se 
děti mohly zúčastnit soutěží, které tentokrát byly 
zaměřeny tematicky na třídění odpadů.

Náladu oživila živá hudba, vystoupení kroužku 
aerobiku či břišních tanečnic, zájem vzbudily 
i soutěže pro dospělé, zejména zatloukání hřebíků 
ostřím sekery – zájemci o tuto poněkud neobvyk-
lou dovednost vytvořili i docela slušnou frontu. 
Motivací možná byly i zajímavé ceny, které nám 
darovali naši sponzoři. O zbylé dary se losovalo 
v bohaté tombole.

Neobvyklou atrakcí pak bylo vystoupení pro-
vazochodců v parčíku před kostelem, kde si každý 
mohl vyzkoušet rovnováhu a své gymnastické 
schopnosti. Vzhledem k počtu návštěvníků se 
zdá, že se improvizované lanové centrum setkalo 
s úspěchem.

Program trval do pozdních nočních hodin, 
zakončilo jej promítání Šakalích let pod širým 
nebem. To už ale vydrželo sledovat jen několik 
skalních příznivců, a tak jsme v jedenáct hodin 
mohli vyhlásit ukončení celé akce a s ním i konec 
léta.

Nakonec se sluší poděkovat všem jednotlivcům, 
ale zejména místním firmám, kteří přispěli k tomu, 
aby Hejnice byly zase o něco veselejší.

K. Š.

babí léto
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V letošním roce soutěž pro-
běhla ve dnech 10. – 11. října 
2007 za účasti žáků z lesnických 
škol ČR, tradiční účastníci ze 
SRN bohužel nedorazili. Novin-
kou letošního ročníku bylo místo 
konání soutěže, které se přesu-
nulo z areálu školy do centra 
Hejnic, což umožnilo přiblížit 
celé sportovní klání i občanům 
a návštěvníkům města.

Na startu stála družstva ze 
SOU lesnického Křivoklát-Písky, 
SOU lesnického a rybářského 
Bzenec, SOU lesnického Štern-
berk a SŠ hospodářské a lesnické 
Hejnice. Soutěžící změřili své síly 
ve čtyřech technických disci-
plínách hlavní soutěže (výměna 
řetězu, kombinovaný řez, řez na 
podložce, odvětvování) a čtyřech 

disciplínách doprovodné soutěže (řezání 
kotoučů, směrový zásek, hod sekerou, 
dřevorubecký dvojboj). Soutěž hodnotil 
sbor rozhodčích v čele s panem Huber-
tem Bartákem (absolvent SŠL Hejnice, 
úspěšný reprezentant ČR na dřevoru-
beckých soutěžích). 

V hlavní soutěži (technické disciplíny) 
bylo hodnoceno celkové pořadí jednot-
livců a družstev a vítězové jednotlivých 
technických disciplín, v doprovodné 

soutěži byl hodnoceno 
pořadí v jednotlivých 
disciplínách.

V hlavní soutěži se 
v celkovém pořadí jed-
notlivců na 1. místě 
umístil Ondřej Serdel 
(Hejnice), na 2. místě 
Radek Vošvrda (Hej-
nice) a na 3. místě 
Marek Havelka (Hej-
nice). V soutěži druž-
stev 1. a 2. místo 
obsadi la družstva 
hostitelské školy a na 
3. místo dosáhlo druž-
stvo z Písků.

V rámci doprovod-
ného programu se divá-

kům představil pan Martin Komárek 
(několikanásobný mistr Evropy v Tim-
bersportu, třetí na mistrovství světa 
v roce 2006), který předvedl ukázky 
disciplin lesnického soutěžního sportu 

„Timbersport Stihl“. 
Atraktivnost závodu posílily i dopro-

vodné soutěže v práci s ručním dřevoru-
beckým nářadím.

Libor Štrom

mezinárodní soutěž žáků  
v práci s motorovou pilou

střední škola hospodářská a lesnická, pracoviště Hejnice 
přivítala již podesáté účastníky mezinárodní soutěže žáků v práci 
s motorovou pilou.

Šachový 
kroužek 

poděkování
Díky pane Šulci.

Není v našem městě mnoho lidí, 
kteří jsou oddáni jednomu sportu 
tak, jako pan Šulc šachům. 

Již neuvěřitelných 50 let probouzí 
v malých špuntech lásku k této 
ušlechtilé hře. Víte, kde jinde sehraje 
rovnocenný zápas dítě s dospělým či 
zdravý s postiženým? Šachy neznají 
bariér ani hranic. Hrát je můžete 
v hospodě, ve vlaku, na profesionál-
ním turnaji či přes internet s člově-
kem z druhého konce světa. 
Mám jedenáctiletého syna Lukáše. 
Hraje v kroužku ZŠ Hejnice pod 
vedením pana Šulce od 1. třídy. Dnes 
má na kontě tři tituly přeborníka 
Libereckého kraje, pravidelně hraje 
1. ligu mládeže a v okresním přeboru 
nastupuje již za dospělé. Na letošní 
rok je zařazen na listinu talentů ČR 
a minulý měsíc vybojoval 4. místo na 
Mistrovství Čech 2007, v konkurenci 
84 hráčů v jeho kategorii.

Samozřejmě jsem na něj pyšný. Ale 
také jsem vděčný. Vděčný panu Šul-
covi, že měl s Lukášem trpělivost, že 
správně podněcoval jeho vášeň pro 
tuto hru a že má dnes syn koníčka 
na celý život. Tak tedy ještě jednou   
díky pane Šulci!

D. Václavíček
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