
část–navázat–a–opravu–celé–uličky–
dokončit.–V–plánu–investic–jsou–sa-
mozřejmě–i–další–akce,–které–bude-
me–v–letošním–roce–realizovat–a–se–
kterými–vás–podrobněji–seznámím–
třeba–v–příštím–čísle–našeho–zpra-
vodaje.

Dovolte–mi,–vážení–spoluobčané,–
na–tomto–místě–upozornit–ještě–na–
jednu–zásadní–věc,–která–se–dotýká–
velké–části–nás–všech.–Blíží–se–let-
ní–období,–které–zřejmě–bude–jako–
doposud– celý– rok– značně–deštivé.–
Chtěl–bych–proto–apelovat–na–vás–
všechny,–abyste–výstražné–zprávy,–
které– upozorňují– na–možnost– po-
vodně– v– naší– oblasti– při– každém–
vydatnějším– dešti,– rozhodně– ne-
podceňovali.–Všichni– ještě–máme–
v– živé– paměti– ničivou– bleskovou–
povodeň– z– roku– 2010,– která– po-
stihla– velkou– část–našeho–města.–
I–když–v–koutku–duše–doufáme,–že–
nás–další–roky–nic–podobného–už–
nepostihne,– nedá– se– to– zcela– vy-
loučit.– Při– každých– výraznějších–
srážkách– pečlivě– monitorujeme–
situaci–v–oblasti–Smědé–a–v–přípa-
dě–nebezpečí–vás–budeme–varovat.–
Žádám–vás–tedy,–abyste–tato–varo-
vání– v– žádném– případě– nepodce-
nili–a–řídili–se–pokyny,–které–vám–
budou–předávány.

Vážení– spoluobčané,– v– závě-
ru–svého–článku–bych–vám–všem–
chtěl–popřát–co–nejhezčí– letní–mě-
síce–bez–povodní–a–podobných–ne-
příjemných– událostí.– Přeji– vám,–
abyste– v– době– dovolených– načer-
pali–dosti–energie–a–dobré–nálady,–
kterou– všichni– jistě– budeme– v– le-
tošním–roce–ještě–potřebovat.–

Jiří Horák
starosta města Hejnice

Hejnický
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ČERVEN
2013

Cena: 8 Kč

V– prvním– pololetí– letošního–
roku– jsme– se– převážně– věnova-
li–přípravě–a–realizaci–výběrových–
řízení– na– investiční– akce,– které–
byly– schváleny– v– rozpočtu–města–
Hejnice– pro– letošní– rok.– Jedna-
lo–se–hlavně–o–výběrová–řízení–na–
akce– spojené– se– zateplením– bu-
dovy–kina–a–výměny–sedaček.–Na–
obě– tyto– akce– chceme– využít– do-
tace–z–evropských–fondů–a–budou–
se–realizovat–pouze–v–případě,–že–
budeme– s– podanými– žádostmi–
úspěšní.–Dále–se–zpracovávala–do-
kumentace– pro– výběr– dodavatele–
na–největší– investiční– akci,– která–
by–mohla–být–zahájena– ještě–v– le-
tošním–roce,–a– to– je–dostavba–ka-
nalizačních–stok–v–ul.–P.–Bezruče–
a–v–oblasti–Ferdinandova.–Žádost,–
kterou– jsme– podávali– na– Stát-
ní– fond– životního– prostředí,– byla–
úspěšná– a– fi–nanční– prostředky–
na– dostavbu– kanalizace– byly– na-
šemu–městu–přiděleny.–Proto–byly–
v– červnu– zahájeny– kroky,– které–
povedou–k–výběru–zhotovitele–této–
velké– investiční– akce.– Dále– bylo–
zadáno–vypsání–výběrového–řízení–
na–dodavatele–výměny–dřevěných–
oken–za–plastová–v–bytovém–domě–

čp.– 598– a– na– budově– městského–
úřadu.– Podmínky– vypsaného– vý-
běrového– řízení– jsou– nastaveny–
tak,–aby–k–výměně–oken–v–bytovém–
domě–došlo–do–konce–srpna–a–bu-
dově–městského–úřadu–do–polovi-
ny–září–letošního–roku.–Nejpozději–
v–polovině–roku–také–bude–uzavřen–
příjem–žádostí,–které–chceme–zahr-
nout– do–nového–územního–plánu–
města.–Vyzývám–proto–naposledy–
všechny– občany– a– všechny– insti-
tuce,–které–mají–zájem–o–zařazení–
svých–podnětů–a–návrhů–do–tohoto–
připravovaného–nového–územního–
plánu–města,–aby– tak–učinili–nej-
později–do–konce–června.–Po– tom-
to–termínu–budou–zahájeny–práce–
spojené–se–zadáním–nového–územ-
ního–plánu–a–další–žádosti–o–zařa-
zení–změn–již–nebudou–možné.

Poměrně– velkou– část– fi–nanč-
ních– prostředků– jsme– se– v– letoš-
ním–roce–snažili–vyčlenit–na–úpra-
vy– místních– komunikací.– Jedná–
se– o– komunikace,– které– v– minu-
losti–například–poškodily–povodně,–
nebo–jsou–v–lokalitě–Ferdinandova,–
kde– již– stojí–nová– zástavba– rodin-
ných– domů.– V– současnosti– sta-
vební– fi–rmy– podávají– nabídky– na–
realizaci– nových– asfaltových– po-
vrchů– komunikací.– Jmenovitě– se–
jedná–o–komunikaci,–která–spojuje–
Ferdinandov–s–místní–částí–Skalní–
město–a–uličku–ze–Skalního–města–
směrem–k–restauraci–Kongo.–Tato–
ulička–má–pouze–perkový–povrch,–
který–se–při–každém–větším–dešti–
splavuje–do–spodní–části–a–zapříči-
ňuje– ucpání– odvodňovacích– zaří-
zení–v–této–části–města.–V–loňském–
roce–jsme–realizovali–stavbu–první–
části– z– hlavní– komunikace– smě-
rem–k–řece,– letos–chceme–na–tuto–

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
v  druhém letošním čísle Hej-
nického zpravodaje bych vás 
chtěl seznámit s  tím, jaké úkoly 
v  oblasti investičních akcí jsme 
již realizovali a  které nás ještě 
v druhé polovině roku čekají.
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Z jednání městské rady

Rada města na svých zasedáních:

–– –schválila–žádost–o–pronájem–kina–společnosti–Venkovský–
prostor–o.p.s.–pro–Mezinárodní–setkání–seniorů,–konané–
7.–5.–2013
–– –schválila–nabídku–firmy–Agora–Liberec,–týkající–se–zpra-
cování–projektové–dokumentace–na–fasádu–budovy–měst-
ského–úřadu–
–– schválila– žádost– MCDO– o– finanční– příspěvek– ve–
výši– 8.500–Kč– na– pořádaní– koncertu– konaného– dne–
17.–6.–2013–v–rámci–festivalu–Antonína–Dvořáka
–– schválila–žádosti– týkající–se–pronájmů–nebytových–pro-
stor–v–čp.–96–Klášterní–ul.–v–čp.–598–Hejnice
–– zrušila–pracovní–místo–vedoucího–střediska–služeb–a–vy-
tvořila–pracovní–místo–referenta–majetkové–správy–Města–
Hejnice
–– projednala–prázdninový–provoz–v–MŠ–Hejnice–a–stanovila–
poplatek–ve–výši–100–Kč–za–den–pobytu–v–MŠ–v–termínu–
od–22.–7.–do–4.–8.–2013
–– jako–vítěze–výběrového–řízení–na–akci–Dodávka–sedaček–
do–kinosálu– schválila–firmu–Kinoexport– s.r.o.–Korytná–
382
–– schválila–žádost,–týkající–se–posouzení–stavebního–stavu–
opěrné–zdi–u–čp.–184–v–Hejnicích

Z jednání městského zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém zasedáních:

–– –projednalo– a– schválilo– rozpočtové– opatření– ve– výši––
52–000–Kč–na–doplnění–požárních–vodovodů–v–bytových–
domech–města
–– projednalo–a–schválilo–zprávu–kontrolního–a–finančního–
výboru
–– projednalo–a–schválilo–účetní–uzávěrku–města–Hejnice–za–
rok–2012

Hejnický zpravodaj. Registrace:– MK– ČR– E– 11795.– Vydává–Městský– úřad– Hejnice– 4×– ročně,– náklad– 370–ks.– Odpovědný–

Mgr.– Karel– Kopecký.– Tel./Fax:– 482–322–215.– E-mail:– karel.kopecky@mestohejnice.cz.– Tiskne:– Jan–Macek– a– Pavel– Kusala,  

http://www.tiskem.cz.–Copyright–©–2013–Jan–Macek–a–Corel–Corp.–Veškerá–práva–vyhrazena.

Bydlíš, bydlí, bydlíme…

Ale jak dlouho? Tuto otázku si mohou položit nájemníci městských bytů v Hejnicích. Ostatních se ani 
tak moc asi tento článek týkat nebude. I když…

V– minulých– měsících– bylo– zpra-
cováno–vyúčtování–služeb–za–bydlení–
v– městských– bytech– a– nájemníci– se–
tak–mohli–dozvědět,– jak–hospodaření–
s– jejich– bytem– za– rok– 2012– dopadlo.–
Jestli– měli– dostatečné– zálohy– na–
teplo–a–teplou–vodu–a–dopis–od–města–
je– potěší– svým– přeplatkem,– nebo–
zda–byly–podhodnocené–a–v–psaní–se–

objeví–číslo–s–mínusem–v–podobě–nedo-
platku.–Spousta–těch,–co–mají–tu–horší–
verzi–výsledku–hospodaření,–se–divila,–
co– znamená– ve– vyúčtování– položka–
„Penále“.–Nebo–spíše–proč– ji– tam–mají–
zrovna– oni– v– jiné– výši– než– nulové.–
Situace– je– následovná.– Penále– je– při-
počítáváno– na– dlužné– částky– nájem-
ného,–které–vznikají– v–průběhu– roku–

–– částkou–3.000–Kč–podpořila–akci–Pálení–čarodějnic–na–
Ferdinandově–a–stejnou–částkou–Pálení–čarodějnic–v–Hej-
nicích
–– schválila–nabídku–společnosti–B4F–Czech–Republic–s.r.o.,–
týkající– se– zajištění– elektronické– aukce– na– dodavatele––
elektrické–energie–pro–město–Hejnice
–– schválila–bezplatný–pronájem–kina–pro–akci–Pohádkový–
les– pořádanou– Centrem– Mateřídouška– o.s.– 8.–6.–2013–
a–podpořila–ji–částkou–5.000–Kč
–– schválila–poskytnutí–prostor–městského–koupaliště–pro–
akci– pořádanou– sdružením–Slack.cz.– 21.–––23.–6.–2013–
a–podpořila–ji–částkou–3.000–Kč
–– schválila–nabídku– společnosti– Proxima–na–bezplatnou–
prezentaci–v–připravované–knize–Liberecký–kraj,–města–
a–obce
–– částkou–3.000–Kč–podpořila–akci–Hejnicman–2013,–část-
kou–5.000–Kč–Jizerskou–notu,–částkou–2.000–Kč–Směda-
va–Cup,–částkou–2.000–Kč–mezinárodní–setkávací–akci–
pořádanou–ZŠ–a–MŠ–Hejnice–a–částkou–4.000–Kč–Česko-
-německý–pracovní–kroužek–Síla–kořenů

či–v– letech–minulých.–A–zatím–se–pro-
najímatel–chová– tak,–že–penále–napo-
čítává– nájemníkům,– kteří– ohledně–
svých–dluhů–dělají–spíše–mrtvé–brouky.–
Prostě– kdo– se– uvědoměle– chodí–
domlouvat–na–řešení–svých–dluhů–na–
nájemném,– případně– má– sepsán– na–
tyto– částky– splátkový– kalendář,– tak–
se–penále–zpravidla–vyhýbá.–Ale–musí–
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splátky–dodržovat.–Nemůžete–se–divit,–
že–když–někdo–sepíše–splátkový–kalen-
dář–a–zaplatí–pouze–první–splátky,–tak–
automaticky– padá– do– skupiny– „mrt-
vých–brouků“.–Je–to–smutné,–ale–tyto–
situace–nastávají–a–město–se–nemůže–
chovat– pouze– jako– sociální– ústav,–
který– bude– vždy– všechny– omlouvat–
a– tolerovat,– že– si–někdo–dopřává– jiné–
požitky–před–povinností–uhradit–si–své–
základní– potřeby,– k– čemuž– bydlení–
patří.– Potvrdí– vám– to– všichni– maji-
telé–nemovitostí,–kteří–si–na–ně–museli–
půjčit.–Také–by–se–s–nimi–nikdo–neba-
vil,– když– by– přestali– platit– hypotéky–
a–půjčky.

Naprosto– chápeme,– že– situace– je–
těžká,–práce–málo,–výdělky–nízké.–Ale–
proto–nabízíme–možnost–domluvit– se.–
To– je– to– nejjednodušší.– Výsledkem–
může– být– řešení– dluhu– oněmi– splát-
kami,– případně– změna– bydlení– za–

levnější–variantu,–když–nájemce–nepo-
třebuje– tak– drahý– a– velký– byt.– Jistě–
ale–pochopíte,–že–nemůžeme–neustále–
akceptovat– pravidelné– výmluvy– na–
dluhy– v– podobě– třeba– tohoto:– „Jsem–
sezónní–pracovník,–takže–v–zimě–platit–
nemůžu,–nemám–práci“.

Nebezpečným– nešvarem– v– sou-
časné– době– je– nyní– i– to,– že– se– nedo-
držují– splátkové– kalendáře.– Tím– se–
vystavují– nájemníci– nebezpečí– ukon-
čení– nájemní– smlouvy– či– neprodlou-
žení– v– případě– skončení– doby– určité.–
Opravdu–v–současné–době,–kdy–je–zde–
poptávka– po– bydlení– v– městských–
bytech–okolo–100–zájemců,–nemůžeme–
tolerovat–stále–se–zvyšující–počet–nepla-
tičů–a–hlavně–„mrtvých–brouků“.

Při– setrvání– současného– stavu–
se– nám– nemůžete– divit,– že– budeme–
možná– nuceni– přistoupit– k– variantě,–
kdy– budou– nájemní– smlouvy– prodlu-

žovány–jen–v–případě,–že–mají–nájemci–
vyřešené– všechny– své– dluhy– na– byd-
lení.– Je– to–nepříjemná– věc,– ale– tento–
současný–stav–je–nadále–k–neudržení.–
Vždyť– oni– dlužníci– nadále– využívají–
dodávané–služby–spojené–s–užíváním–
bytů,–takže–to,–že–za–teplo,–vodu,–elek-
třinu–a–další–věci–neplatí,–platit–to–za–ně–
musí–dodavatelům–město–a–tomu–pak–
zůstávají–obrovské–dluhy,–které–musí–
zafinancovat–z–vlastního–a–omezit–tak–
výdaje–na–jiné–potřebné–akce–––komu-
nikace,–zeleň,–čistotu–města,–školství.

Věříme,–že–se–situace–zlepší–a–každý–
nájemník– bude– rád– za– to,– že– bydlí–
v–městském–za–daleko–nižší–náklady–
než–v– soukromých–bytových–domech.–
Všichni–nájemci–to–máme–jen–ve–vlast-
ních–rukou–a–je–to–zcela–na–našem–roz-
hodnutí,– jak– budeme– v– následujícím–
období–bydlet.

Úsek bytového hospodářství

Frýdlantská voda je levná, stočné naopak drahé

Pro rok 2013 musela Frýdlantská vodárenská společnost zdražit cenu vodného i stočného. Tento 
krok byl nevyhnutelný pro vyrovnané hospodaření naší společnosti. Z celkového pohledu je potřeba 
si obě položky rozdělit a pohlížet na ně samostatně.

Důvodů,– proč– cena– vody– vzrostla–
o–4,3–%,– tedy–o–1,36–Kč–za–kubík,– je–
víc.–Negativní–dopad–mělo–zdražování–
povrchové– vody.– Povodí– Labe– zdra-
žilo– o– 12–%.– Rostly– ceny– pohonných–
hmot–i–mzdové–náklady.–Zásadní–vliv–
na– cenu– vody– ale– měla– její– klesající–
spotřeba.–I–přes–mírné–zdražení–patří–
naše– voda– k– nejlevnějším– v– repub-
lice.– V– některých– městech– dokonce–
platí– i–o–více– jak–20–korun–za–kubík–
víc,–než–naši–klienti.–Věřím,–že–pokud–
nebude– radikálně– klesat– spotřeba–
vody,– tak– se– nám– podaří– tyto– naše–
pozice–udržet.

Stočné–účtované–našim–klientům–
je– ale– bohužel– drahé.– Oproti– minu-
lému– roku– vzrostlo– o– 5,8–%,– tedy–
o–3,06–Kč–za–kubík–odvedené–odpadní–

vody.–Cenu–ovlivňuje–především–fakt,–
že– naše– dvě– čistírny– odpadních– vod–
Frýdlant–a–Nové–Město–pod–Smrkem–
jedou– jen– zhruba–na–polovinu– svého–
projektovaného– výkonu.– Zjednodu-
šeně–řečeno–máme–na–kanalizaci–při-
pojených– málo– klientů,– ale– náklady–
na– provoz– zůstávají– vysoké.– Ukon-
čením– výroby– v– areálech– textilních–
továren– Slezan– a– Textilana– jsme–
přišli– o– významnou– část– naší– klien-
tely.–A–bohužel–na–to–doplácejí–ostatní–
klienti.

Náklady– společnosti– tvoří– totiž–
z– velké– části– fixní– položky,– které–
nejsou–ovlivněny–množstvím–dodané–
vody–či–odvedené–odpadní–vody.–Para-
doxně– tak– klesající– spotřeba– vody–
zvyšuje– jak– cenu– vody,– tak– i– cenu–

stočného.– Frýdlantská– vodárenská–
společnost– udělala– vše– proto,– aby–
efektivním– hospodařením– zabránila–
dramatickému–růstu–cen.–Podařilo–se–
nám– snížit– některé– klíčové– náklady.–
Na–komoditní–burze–jsme–oproti–roku–
2012–získali–silovou–elektřinu–o–20–%–
levněji.– Díky– výběrovému– řízení– na–
nového– dodavatele– jsme– pořídili– lev-
něji–povinné–rozbory–pitné–vody.–Che-
mická– laboratoř,– která– nám– bude–
rozbory– dělat– v– roce– 2013,– nabídla–
o– 20–%– nižší– cenu.– Dále– jsme– také–
využili– konkurenčního– boje– tuzem-
ských–bank–a–podařilo–se–nám–ročně–
ušetřit–na–poplatcích–téměř–100–tisíc–
korun.–Přes–všechny–tyto–kroky–jsme–
zdražení–zabránit–nedokázali.

Ing. Petr Olyšar, ředitel FVS, a.s.

Poděkování Policii ČR
Rádi bychom touto cestou poděkovali místním policistům v Hejnicích za velmi rychlý a profesionální přístup k vzniklé 
situaci tuto sobotu 27. 4. 2013. Službu konající policisty jsme požádali o pomoc poté, co jsme zjistili vloupání do naší 
chalupy. Byli na místě velmi rychle a jak oni, tak přivolaní kolegové (technik a psovod) velmi profesionálním a lidským 
přístupem nám pomohli naši situaci řešit. 
I v dalších dnech při jednání s jejich kolegy na místní pobočce bylo pak velmi vstřícné, lidské. 
Děkujeme všem zúčastněným mnohokrát, v dnešní době bývá člověk velmi příjemně překvapen, když věci fungují 
opravdu tak, jak mají. S přáním příjemného dne

Lucie Široká s rodinou
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Mezinárodní centrum duchovní obnovy

Vážení spoluobčané,
Hejnice leží v krásné turistické oblasti, která nabízí krásy okolní přírody Jizerských hor, hejnický chrám, 
který byl vybrán jako jedna ze 16 významných památek Via Sacry, pro cyklisty singltrek a mnoho dalších 
zajímavostí v našem okolí, za kterými putují lidé z Čech i ze zahraničí.

10 let Mateřídoušky v Hejnicích

V dubnu roku 2003 se na základě zcela náhodného impulzu jedné maminky z frýdlantského MC Macef sešlo 
v hejnickém klášteře MCDO 14 natěšených maminek se spoustou malých dětí a velikánským nadšením 
založit podobné mateřské centrum i tady u nás v Hejnicích… Velikánské nadšení tentokráte padlo na úrodnou 
půdu a tak jsme již v říjnu téhož roku přebírali klíče od našich prvních oficiálních prostor.

Rok–2005–byl–pro–nás–rokem–prv-
ního– letního– indiánského– tábora–
v– Bílém– Potoce,– našeho– velkého–
budoucího– evergreenu,– zahájili– jsem–
dlouholetou– spolupráci– s– dětským–
domovem– ve– Frýdlantě,– spustili– své–
první– webové– stránky– a– především–
––Mateřídouška–Hejnice–se– toho–roku–
stala–členem–Sítě–mateřských–center–
v–České–republice.

Zákonitě– tak– dochází– k– dal-
šímu–rozvoji–centra,–rozšiřování– jeho–
služeb,– vypisovaní– nových– a– nových–
projektů,– oslovování– stále– širší– části––
obyvatelstva.

V– roce– 2007– jsme– se– s– velkou–
úlevou–a–obrovskou–radostí–přestěho-
vali–do–našich–nových–prostor–––vždyť–
tak,– jak– raketově– stoupala– „sláva“–

Mateřídoušky–bylo– již–dlouho–zřejmé,–
že– řídit– tak–obsáhlé–programy–z–pro-
stor–velikosti–„krabičky–od–sirek“–pře-
stává–být–pomalu–možné…..

Jenže– spolu– s– prostory– se– jaksi–
znovu– nafoukly– i– naše– programy–
a– projekty–– Mamaklub,– Angličtina–
hrou,–Angličtina–pro–dospělé,–Radost–
z–pohybu,–S–úsměvem–za–dílem,–Před-
nášky–a–cvičení–pro–těhotné–maminky,–
Berušky– a– broučci,– Kurzy– první–
pomoci,–Zdravé–zoubky,–Zdravé–mezi-
lidské–vztahy–a–společnost–a–spousty–
a– spousty– dalších,– jejichž– pouhé–
vyjmenovávání– by– zabralo– veškerou–
plochu– vymezenou– Mateřídoušce–
v–tomto–čísle–zpravodaje.

Všechno– jsou– to– však– aktivity,–
pro– které– jsme– pro– vás– tady– v–Mate-

O– tom– svědčí– prá-
vě– opakované– pobyty–
našich– hostů– i– účast–
na–našich–programech.–
Jako–každý– rok– se– ko-

naly– exercicie– pro– farnost– sv.– Vojtě-
cha–z–Prahy,–bohoslovce,–františkány–
a– pro–Centrum–pro– rodinu.–Dalšími–
programy– byly– například– studijní–
pobyt– Katolické– teologické– fakulty–
UK,– zasedání– Ministerstva– školství,–
mládeže– a– tělovýchovy,– zasedání–
Krajského– úřadu– Libereckého– kraje–
Česko-saské– pracovní– skupiny,– pra-
covní– dny– dětské– nefrologie.– Bezba-
riérové–prostory–MCDO–umožňují– již–
více– jak– deset– let– rekondiční– pobyty–
Unie–Rosky.–Ze–zahraničních–progra-
mů–bych– zmínila– zasedání–Paneuro-
pa-Union,– Technické– univerzity– ze–
Žitavy,– exercicie– biskupů– z– Goerlitz,–
mezinárodní– vikariátní– konferenci–
a–Mezinárodní–pouť–smíření.–

Letní– sezonu– zahájíme– poutí–
2.–července–na–svátek–Navštívení–Pan-
ny–Marie.–Kostel–byl–s–velkou–slávou–

vysvěcen–v–předvečer–tohoto–svátku–1.–
července–1725.–A jak to tenkrát bylo? 
Přes deštivé počasí přicházeli poutníci 
z Čech, Slezska a Německa. Tuto ne-
děli již od půl čtvrté ráno se zpovídalo 
ve čtyřech zpovědnicích. Slavnostní 
mši k vysvěcení sloužil kněz Nikodém 
Kreuzner spolu s ministranty pro ně-
kolik tisíc poutníků. Muselo být tedy 
použito i starého kostela.  Mše trvala 
5 hodin k radosti všech přítomných. 
Na kůru hrála hudba, 2 trumpety 
a činely. Také se sloužilo slavnostní 
Gloria Sanktus, dávalo se požehnání 
a bylo vystřeleno 5 ran jako poděko-
vání a aby se vše dovedlo do šťastné-
ho konce. Frýdlanští ten den uvedli 4 
krásná a dojemná divadelní předsta-
vení. Díky P.Kreuznerovi, dvěma otci 
františkány, řádovému knězi a jejich 
velké píli, bylo organizačně vše dobře 
zvládáno a poutníci byli námi 12 ho-
din opatřeni. Zámek Frýdlant 5. čer-
vence 1725.

Koncertní– sezonu– jsme– zaháji-
li– koncertem–Marty– Kubišové,– který–

pořádalo–Město–Hejnice,–dalšími–plá-
novanými–koncerty–budou–Dvořákův–
festival–Laudatio–pro–Antonína–Dvořá-
ka,–Biblické–písně–Antonína–Dvořáka,–
pěvecký– sbor– Zpěvandule– a– Oratori-
um–Svatá–Ludmila,–op.–71–Antonína–
Dvořáka.–V– jednání– jsou– i–další–kon-
certy.–

I–když–v–centru–probíhají–obvyklé–
semináře,– rekolekce– nebo– různá– se-
tkání,– bude– vždy– vyhrazen– prostor–
i– pro– vás.– Opět– bychom– rádi– připo-
mněli,–že–naše–bezbariérové–Centrum–
je–stále–připravené–uvítat–každého–ná-
vštěvníka.–

V–restauraci–vám–nabídneme–oběd,–
večeři–anebo–během–dne–občerstvení.–
Posedět–lze–v–klidném–a–nekuřáckém–
prostředí,–při–pěkném–počasí–i–v–kláš-
terní– zahradě.– Malé– děti– si– mohou–
hrát–v–dětském–koutku.–––

Programy–je–možné–pravidelně–sle-
dovat–na–recepci–MCDO–nebo–na–www.
mcdo.cz.

Jana Bezvodová 
(pastorační asistentka)

Zpočátku– provoz– našeho– mateř-
ského– centra– zajišťovaly– samy–
maminky,– zcela– dobrovolnicky,– tedy–
bez– nároku– na– honorář.– Přesto– MC–
zvládalo–uspořádat– i–dvě–mimořádné–
(velké)–akce–v–jednom–měsíci–a–vzhle-
dem–k–velkému–zájmu–veřejnosti–bylo–
jasné,–že–nabízených–služeb–není–stále–
dost,– že–naše–mateřské–centrum– lidi–
oslovuje– a– bude– tak– spíše– nezbytné–
vše–rozšiřovat–a–postupně–profesiona-
lizovat.

Postupně– tak– začalo– vznikat–
schéma– pravidelně– se– opakujících–
programů,–MC–si–již–trouflo–i–na–svůj–
první– letní– pobyt– s– hojnou– účastí,–
přibyly– nejrůznější– kurzy,– semináře,–
oslavy– a– také– různé– tradiční– kalen-
dářní–akce–a–divadlo.
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řídoušce– žili,– protože– vytváření– nej-
různějších–umělých–projektů,– jejichž–
jediným–smyslem–a–cílem–je–získávání–
dalších–a–dalších–finančních–grantů,–
jak–je–tomu–dnes–často–zvykem,–jsme–
se–nikdy–nenaučili…–Naše–programy–
byly– vždy– živé– a– odvíjely– se– přímo–
od– vašich– potřeb,– jež– jsme– tu–u–nás–
„v–první–linii“–viděli–vždy–doslova–jako–
na– talíři.– To– proto,– že– ženy– jimž– pri-
márně– centrum– Mateřídouška– od–
počátku– slouží,– jsou– bytosti,– jež– si–
mezi– sebou– své– problémy– naštěstí–
ještě–stále–dokáží–vykomunikovat–a–na–
rozdíl–od–velké–části–mužské–populace–
je–neukrývají–hluboko–do–svého–nitra.–
Tento– fakt,– tedy– skutečná– potřeb-
nost–našich–aktivit–tak–nezůstala–bez–
povšimnutí–ani–na– tzv.– „vyšších–mís-
tech–a–Mateřídouška– tak–ve–své–pod-
statě–mimoděk–získala–řadu–ocenění,–
za–kterými–se–mnohá– jiná–občanská–
sdružení– marně– pachtí.– My– osobně–
jsme– si– asi– nejvíce– považovali– oce-
nění–Organizace–uznatelná–MPSV–na–
léta–2010–––2012–pro–činnost–v–oblasti–
prorodinných– aktivit“– udělené– nám–

přímo– z–ministerstva– práce– a– sociál-
ních–věcí.–Že–je–však–přízeň–„vyšších–
míst“– mimořádně– vrtkavá,– jsme– se–
přesvědčili–hned–záhy,–kdy–nám–totéž–
ministerstvo– striktně– snížilo– dotace,–
protože– naši– činnost– náhle– již– tak–
potřebnou–neshledávalo.

Ekonomicky–zlé–časy–jsme–přestáli–
na– základě– prostých– selských– úvah,–
jaké– na– výše– jmenovaných– místech–
dlouhodobě– chybí.– Tak– jako– rodina,–
jejíž– příjmy– byly– náhle– sníženy,– roz-
hodli– jsme– se– i– my– „osekat“– naše–

služby–od–všeho,–co–nebylo–nezbytně–
nutné– a– především– od– aktivit,– které–
nebyly– určeny– přímo– našim– hejnic-
kým– spoluobčanům– –– jednalo– se–
o–podle–nás–velmi–důležité–programy,–
kterými– jsme– maminkám– a– dětem–
pomáhaly– v– rámci– širšího– okolí.–Nic-
méně,– od– svého– počátku– jsme– zde–
v– Mateřídoušce– věděli,– že– chceme–
pomáhat–především–tady–v–Hejnicích,–
svým– lidem– a– naše– rozhodování– tak–
bylo–zcela–logické.

Tyto– jednoduché– úvahy– nám–
následně– skutečně– pomohly– přežít,–
a–to–dokonce–za–udržení–téměř–původ-
ního–rozsahu–služeb!!!

V– roce– 2012– jsme– se– polehoučku–
pomaloučku–začali–znovu–nadechovat–
a–spustili–jsme–několik–nových–aktivit–
jako–třeba–Komunitní–práci.–Opravdu–
velkou– a– pro– nás– nesmírně– cennou–
novou– zkušeností– byl– fakt,– že– prvně–
od–našeho–vzniku–naši–celoroční–čin-
nost– finančně– podpořilo– i– samotné–
město–Hejnice!–To– je– tedy–našich–10–
uplynulých–let…

Závěrem– tohoto– shrnutí– se– ale–
chci– rozloučit,– protože– jsem– se– roz-
hodla–zkusit–ve–svém–životě–zase–něco–
jiného.– Proto– chci– touto– cestou– ještě–
moc,–moc–poděkovat–všem,–kdo–se–za–
ta–dlouhá–a–naplněná– léta–na–chodu–
Mateřídoušky– podíleli.– Zároveň– chci–
také–novému–a–moc–šikovnému–vedení–
našeho– mateřského– centra– popřát–
další–velmi–úspěšnou–10!

V Hejnicích 23. 5. 2013
Pavlína Bartošová,

předsedkyně sdružení

Jarní fotodílna

Tento způsob jara zdá se mi poněkud nešťastným, řečeno slovy klasika. Ale nám fotografům toto 
chladné a deštivé počasí nevadí.

Letošní– jarní– fotodílnu– jsme– při-
způsobili– rozmarům–přírody.–Ustou-
pili– jsme– od– plánované– návštěvy–
parku– v– Bad–Muskau– (SRN)– a– jeho–
jedinečných– a– fotogenických–
míst–a–vyrazili– jsme– fotografo-
vat–do– jarních–buků–na–svahy–
Jizerských–hor.–Mnohými–pro-
klínané– chladné– počasí– nám–
umožnilo–uspořádat– fotodílnu–
ve– dvou– termínech– za– sebou.–
Svěží– zeleň– pučících– buků–
proto–vydržela–déle–a–byla–pas-
tvou– pro– oči– i– naše– objektivy.–
Kouzlo–atmosféry–vzlášť–ocenili–
i– spřátelení– fotografové– z– Krá-
lovéhradeského– kraje,– kteří–
se– tak– jako– všichni– účastníci––

rozptýlili–po–okolí–ve–snaze–nalézt–nej-
lepší–motiv–pro–své–fotografie.–

Jarní– fotodílna– probíhala–
v– příjemné– a– tvůrčí– atmosféře–

pod– vedením– pana– Jiřího– Bartoše.–
Z–jizerských–lesů–jsme–si–přinesli–nejen–
spoustu– materiálu– ke– zpracování,–
ale– také– novou– energii,– kterou–

budeme– hodně– potřebovat– při–
pořádání– fotografické– soutěže–
Mapový–okruh–Český–ráj–v–roce–
2013– až– 2014.– Vyhodnocení–
letošního–ročníku–této–soutěže–
proběhne– v– Nové– Pace– během–
prvního– červnového– víkendu.–
O–dasaženém–umístění–a–další–
činnosti– Jizerského– fotoklubu–
vás– budeme– informovat–
v–příštím–článku.

Tomáš Mazánek
Jizerský fotoklub Hejnice
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O hejnických kapličkách

Věhlasné poutní místo Hejnice mělo ještě do šedesátých let minulého století čtyři kapličky. Do poutního místa 
proudily v minulosti davy věřících z několika směrů a dle zpovědních výkazů místních františkánů to bývalo 
až okolo 70.000 poutníků ročně.

Nejstarší– kaplička– stávala– před–
bývalou–restaurací–U–slunce–tam,–kde–
končila– jedna–z–nejproslulejších–pout-
ních–cest–vedoucích–z–Liberce.–Na–svor-
níku–nad–vchodem–byl–letopočet–1686.–
Vedle–stála–socha–Jana–Nepomuckého–
z– r.–1727– a– také– zde– byla– malá– stu-
dánka– k– osvěžení– poutníků.– Sochu–
světce– se– podařilo– při– nesmyslném–
bourání–kapliček–v–šedesátých–letech–
minulého–století– zachránit–a–stojí–na–
zábradlí–kamenného–mostu–před–chrá-
mem.

Další–z–kapliček–stávala–mezi–zdě-
nými– stánky– kousek– od– bývalého–
hotelu–Perun.–Říkalo–se–jí–„Bílá–kaple“,–
kdysi– vlastně– bývala– hřbitovní– kaplí–
na–starém–hřbitově–zrušeném–na–konci–
19.–století.–U–kapličky–s–prosklenými–
dveřmi– s–mříží– byla– i– předzahrádka–
s– kovaným– plotem– a– brankou.– Na–
zahrádku–byla–zavedena–i–voda–z–měst-
ského–vodovodu–a–vždy–byla–osázená–
květinami.–Uvnitř–kapličky–byl–obraz–
znázorňující–korunovaci–panny–Marie.–
V–minulosti–tam–ale–býval–obraz–Kris-
tus–na–hoře–Olivetské.–Kaplička–byla–
zbourána–na– začátku– šedesátých– let–
spolu–s–pouťovými–stánky.

Velmi–zvláštní– je–historie–poslední–
ze–zbouraných–kapliček,–která–stávala–
v– parku– u– dnešní– mateřské– školky.–
Byla–totiž–soukromá,–postavil–ji–v–roce–
1935– na– svém– pozemku– jablonecký–
exportér–Karel–Witt.–Ke–stavbě–využil–
zbytky– masivního– základu– vodáren-
ské–věže,–která– zde–stávala–na–konci–
předminulého– století– a– zásobovala–
vodou–dokonce–i–sousední–park–s–vilou–
ve– které– je– dnes– lesnická– škola.– Věž–
bývala– nepřehlédnutelnou– dominan-
tou–Hejnic.–Kaplička–byla–zasvěcena–sv.–
Antonínovi–a–vnitřní– výzdobu–proved–

nadaný– mladý– malíř– Franz– Peter.––
Na– stropní– malbě– byla– vyobrazena–
panna–Marie–s–Ježíšem–ale–i–hejnický–
chrám–a–sousední–vila–majitele.–Rari-
tou–byl–obraz,–na–kterém–byla–techni-
kou–starých–mistrů–provedena–kopie–
nejstaršího– vyobrazení– hejnického–
kostela.– Obraz– pocházející– z– r.–1660–
těsně– před– stavbou– kapličky– nalezl–
v– jednom– z– moravských– klášterů–
hejnický– duchovní– Anastazius– Peer–
a–přivezl– jej–do–Hejnic.–Kopie–obrazu–
byla– v– umělecky– provedeném– rámu–
složeném– ze– stébel– slámy.– Kaplička–
po– válce– ještě–krátkou–dobu–sloužila–
k–úschově–hraček–z–nedalekého–písko-
viště–u–mateřské–školy,– střecha–chát-
rala–a–tak–bylo–(jak–jinak)–rozhodnuto–
o– jejím– zbourání.– Zdivo– muselo– být–
nakonec– odstřeleno,– síla– zdí– byla– až–
110–cm.– Iniciály– stavebníka– kapličky–
si–můžeme–dodnes–přečíst–na–mříži–na–
vchodových–dveřích–budovy–mateřské–
školky.

Jediná–kaplička,–která–v–Hejnicích–
přečkala– nesmyslné– bourání– božích–
muk–a–kapliček–je–kaple–sv.–Antonína–
před–kostelem.–Ani–její–osud–není–jed-
noduchý.–Postavena–byla–vlastně–jako–
márnice– na– prvním– hejnickém– hřbi-
tově,– který– byl– kolem– kostela.– Když–
po–ničivém–požáru–kláštera–a–kostela–
darovala– frýdlantská– vrchnost– kláš-
teru– ruční– stříkačku,– stala– se– tato–
stavbička–nadlouho–hasičárnou.–Ještě–
v– r.–1930– je– na– snímcích– vidět– jen–
prostá– stavba– bez– věžičky– a– s– vraty,–
které–připomínají–spíše–kůlnu.–V–roce–
1930– vypracoval– hejnický– stavitel–
Erwin– Scholz– plány– na– přestavbu–
objektu–na–kapličku,–vchod–byl–osazen–
prosklenými–dveřmi–a–na–hřeben–stře-
chy– přibyla– věžička.– Vnitřní– malby–

provedl–v– r.–1932–profesor– jablonecké–
uměleckoprůmyslové– školy– Dominik–
Brosick,– ten– samý,– který– ještě– jako–
mladý–pomáhal–na–začátku–minulého–
století– A.– Grollovi– při– imposantních–
stropních–malbách–v–chrámu–v–Hejni-
cích.

Velmi– hezké– období– své– existence–
měla–kaplička–na–konci–čtyřicátých–let,–
tehdy–místní–františkáni,–kteří–vyučo-
vali– náboženství– v–místních– školách,–
sem–v–letních–měsících–vodili–na–výuku–
celé–třídy–dětí.–Nejhorší–doba–pro–kap-
ličku–nastala,–když–při–opravě–věže–byl–
celý–areál–kostela–a–kláštera–oplocen–
a–v–ohradě–bylo–uzavřeno–i–celé–stádo–
krav– Státního– statku.– Namále– měla–

Nejstarší hejnická kaplička z r. 1686 Poškozená kaplička

Plán na stavbu kapličky sv. Antonína

Plán na stavbu soukromé kapličky
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Bílá kaple stávala nedaleko hotelu Perun

stavba– také,– když– při– silném– větru–
padla– i– jedna– z– nejstarších– lip– zasa-
zených–v–roce–1731.–Snad– jen–zázrak–
tehdy–stavbičku–zachránil.

Dnes–je–kaplička–opravená–a–vnitřní–
malby– restaurované– je– důstojným–
doplňkem–sousedního–chrámu–a–kláš-
tera.

Miroslav Jech

I to kaplička pamatuje

Pravidelně Vás v této části 
informujeme o činnosti 
místního oddělení Policie 
ČR. Život však bohužel 
přináší události, které se 
vymykají všemu obvyk-
lému. Vyjadřujeme upřím-
nou soustrast pozůstalým 
k úmrtí  našeho kamaráda 
a kolegy prap. Bc. Pavla 
Alberta.

Zázračná soška Panny Marie

Do slavného poutního kostela v  Hejnicích putovaly po staletí 
nespočetné zástupy katolíků z  Čech, Slezska a  Saska. Věřící zde 
hledali útěchu pro duši a přicházeli si vyprosit uzdravení z různých 
nemocí a neduhů. Jak se Hejnice staly vyhlášeným poutním místem, 
se dozvíme z následujícího vyprávění.

Chudému–síťaři– z– Luhu–smrtelně–
onemocněla–žena–a–dítě,–jediní–dva–lidé,–
které–měl.– Staral– se– o–ně– do–úmoru–
a–tak–není–divu,–že–když–jednou–odešel–
do–lesa–pro–dřevo,–přišla–na–něj–únava.–
Usadil–se–pod–jednou–ze–tří–starých–lip–
na– břehu– řeky– Smědé– a– brzy– usnul.–
Zdál– se–mu– zvláštní– sen,– který– poz-
ději– zcela– změnil– jeho– život.– V– tom–
snu–osvětlovala–jasná–záře–strom,–pod–
nímž– spal– a– na– jeho– větvích– seděli–
andělé.– Ten– z– nich,– který– seděl– nej-
výše,–potom–promluvil:–„Jsi–na–svatém–
místě,–které–si–vyvolil–Pán.–Když–sem–
přineseš–sošku–Matky–Boží–a–pověsíš–
ji– na– strom,– přiblížíš– toto– zázračné–
místo–i–jiným.–Odměnou–ti–bude–brzké–
uzdravení–tvých–blízkých.“–Síťař–tedy–
neváhal,–šel–do–Žitavy,–zakoupil– tam–
vyřezávanou–sošku–a–připevnil– ji–na–
strom.–Snad–proto–se– tu–dlouhá– léta–
říkalo–u–Matky–Boží–na–pařezu.–Síťa-
řova–žena–i–dítě–se–opravdu–uzdravily–
a–do–jeho–chalupy–se–vrátil–klid–a–mír.–

O– zázračném– místě– na– břehu–
Smědé– – se– brzy– roznesla– zpráva– po–
okolí,–odkud–sem–začaly–proudit–davy–
věřících.– Nejprve– se–modlili– u– sošky–
pod–lipami,–ale–časem–byly–postavena–
kaple,–poté–kostel–a–nakonec–bazilika–
Navštívení–Panny–Marie–s–františkán-
ským–klášterem,–kolem–něhož–vyrostla–
obec.–Ta–už–nesla–název–Hejnice,–který–
ji–zůstal–dodnes.–

V–době,–kdy–se–frýdlantské–panství–
stalo–majetkem–příslušníků–slezského–
rodu–Redernů,–došlo–k–násilnému–pře-
rušení–uctívání–hejnické–Panny–Marie.–
Stalo–se–totiž,–že–hrdina–z–bojů–proti–
Turkům,– vítězný– císařský– generál–
Melchior– z–Redernu,– sám–protestant,–
změnil– všechny–katolické–kostely–na–

svém–panství–na–protestantské.–Kvůli–
četným–katolickým–poutím–z–okolních–
panství–to–však–v–případě–hejnického–
kostela– nebylo– možné– a– tak– tento–
kostel–nechal–raději–uzavřít.–Všechny–
stížnosti–církevních–hodnostářů–proti–
nařízení– majitele– panství– byly– zby-
tečné,– poutníkům– nebyl– kostel– ote-
vřen–ani–na–nařízení–císaře–Rudolfa–II.

Po–smrti–svého–manžela–tento–stav–
nezměnila– ani– Kateřina– z– Redernu,–
naopak–prý–dokonce–ve–své–nenávisti–
proti– katolickému– uctívání– Panny–
Marie– nechala– z– obětních– voskovic–
poutníků,– kteří– po– uzavření– sva-
tostánku– nechávali– své– milodary–
před– uzavřenými– branami,– zhotovit–
svíčky– pro– svou– jídelnu.– Roku– 1609–
pak–odvezla–veškerý–majetek–kostela–
včetně– sošky– madony– na– liberecký–
zámek.–Tam–za–šest–let–vypukl–ničivý–
požár–a–sama–Kateřina–sotva–vyvázla–
životem.– Soška– ale– zůstala– nepoško-
zena,– ačkoliv– všechno– v– jejím– okolí–
úplně– lehlo– popelem.– Kateřina– prý–
po– této–události–vyděšeně–rozkázala:–
„Přineste– mi– okamžitě– černou– Marii–
zpět!“–Aby–se–zabránilo–rozruchu,–byla–
soška– v– noci– jedním– jezdcem– dove-
zena– zpátky– do– hejnického– kostela.–
Jeho– brány– však– zůstaly– uzavřeny–
až–do–chvíle,–kdy–byl–donucen–opustit–
panství– jeho– poslední– protestantský–
majitel.–Byl–to–Kryštof–z–Redernu,–syn–
Melchiora–a–Kateřiny.–O–jeho–odchodu–
vypráví–pověst–O–Smuteční–stezce,–se–
kterou–se–seznámíme–příště.

Z–knihy–Evy–Koudelkové–
Pověsti–od–řeky–Smědé–vypsala–

Kristina Sokolová

Pronájem prodejny v Hejnicích

V Hejnicích v Jizerských horách pronajmu 
plochu 50m2 obchodních prostor v nové 
prodejně rekonstruovaného domu. Turis-
ticky atraktivní poloha a exkluzivní inte-
riér. Základní nájemné 5 000 Kč měsíčně.

        

Kontakt: 728 413 999.

Obvodní oddělení 
Policie ČR 
v Hejnicích
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150 let založení FF Eilenburg

Ve dnech 3. - 5. května 2013 jsme byli pozváni do Německa, do města Eilenburg. V těchto dnech 
slavili naši kolegové dobrovolní hasiči 150 let založení jejich sboru.

Po–příjezdu–naší–delegace–v–počtu–
6– členů– nás– čekalo– vřelé– přivítání–
a– seznámení– s– programem– oslav.– Po–
ubytování–v–penzionu–a–malém–občer-
stvení– jsme– vyrazili– na– večerní– slav-
nost,–kterou–pořádalo–město–Eilenburg.–
V–rozlehlém–parku–hrála–hudba,–jedna–
kapela–střídala–druhou.–Kolem–dokola–
byly–stánky–s–občerstvením.–Spousta–
lidí,–kteří–se– těšili–na–ohňostroj.–Tato–
velkolepá– podívaná– se– jim– opravdu–
povedla.– Druhý– den– v– sobotu– jsme–
brzy– vstávali,– oblékli– se– do–uniforem–

a– vydali– se– do– města– zúčastnit– se––
průvodu.

Hlavní– ulici,– kudy– procházel–
průvod,– lemovaly– davy– lidí.– Byl– zde–
snad–každý–z–tohoto–města,–které–má–
asi–15000–obyvatel.–Do–pochodu–hrály–
kapely,– typické– pro– Německo,– bubny–
a– píšťaly.– Za– vlajkonoši– procházeli–
hasiči– v– dobových– uniformách,– od–
počátku– jejich– založení– s– dobovou–
technikou– až– po– současnost.– Byla–
radost–se–dívat–na–hasičské–skvosty.–Na–
tuto–starou–techniku,–která–už–hodně–

V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se 
zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměst-
nání přitom většina shání marně. Firmy, organizace, státní 
správa a samospráva jsou i v roce 2013 sevřeni předsudky 
vůči lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je před-
stavit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná povinnost 
zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižení u sub-
jektů, které mají více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 
velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá. Firmy a organi-
zace raději odvedou do státní pokladny statisíce na pokutách, 
než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě 
po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či Cro-
hnovou nemocí.

Předsudky vůči OZP
Společnost–si–nejčastěji–pod–pojmem–„postižená–osoba“–
představí–vozíčkáře.–Viditelná–postižení–však–tvoří–velmi–
malé–procento–mezi–celou–skupinou–zdravotně–postiže-
ných– osob.– Firmy– se– navíc– ohrazují– tím,– že– člověk– se–
zdravotním–omezením–by–je–stál–finance–navíc–už–tím,–že–
by–mu–musely–vytvořit–speciální–podmínky.–A–zde–opět–
hrají– roli–předsudky.–Zdaleka–ne– všichni–OZP– jsou–na–
vozíčku– a– zdaleka– ne– všichni– potřebují– speciální– pod-
mínky–na–pracovišti.–

Nadační fond pro podporu osob se zdravotním postižením–
Již–sedmým–rokem–funguje–v–České–republice–Nadační–
fond– pro– podporu– zaměstnávání– osob– se– zdravotním–
postižením–(NFOZP).–V–jeho–čele–stojí–Hana–Potměšilová,–
která– popisuje,– čeho– je– zapotřebí,– aby– se– situace– zlep-
šila:–„Potřebujeme vzdělané personalisty, podnika-
tele a manažery, kteří budou dobře znát základy 
legislativy. A hlavně poznají při různých setkáních, 
školeních, vzdělávacích projektech příběhy lidí se 
zdravotním postižením, kteří pracují na manažer-
ských pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně 
člověk se zdravotním postižením je.“–Nadační– fond–
má–za–sebou–řadu–úspěšných–kampaní.–Mezi–ně–patří–

i– kampaň– „No– a– co?!“,– která– jako– první– upozorňovala–
veřejnost– na– kvalitní– práci– osob– se– zdravotním– posti-
žením–a–s–tím–související–ochrannou známku „Práce 
postižených“.– Na– stránkách– www.pracepostizenych.
cz–lze–nalézt–řadu–výrobků–označených–touto–známkou,–
které–vyrobily–osoby–se–zdravotním–postižením–a–jejich–
zakoupením– jsou– podpořeni– i– jejich– zaměstnavatelé.–
Jedním– z– velmi– důležitých– projektů– nadačního– fondu–
je– sekce–Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz,–
které–odborně–zaštiťuje.–V–současné–době–nadační–fond–
spustil– projekt– „Start bez překážek“,– který– se– snaží–
řešit– problémy– vysokoškoláků– se– zdravotním– postiže-
ním,–kteří–kvůli–svému–zdravotnímu–stavu–těžko–získá-
vají–praxi,–a–tedy–i–práci.–Zapojené–společnosti–nabídnou–
absolventům–placené–půlroční–stáže,–aby–mohli–potřeb-
nou–praxi–získat.

Proč zaměstnat osobu se zdravotním postižením?
Firmy– s– více– než– 25– zaměstnanci,– které– nezaměstná-
vají–OZP,–musejí– buď–platit– stotisícové– odvody–do– stát-
ního–rozpočtu–za–to,–že–postižené–osoby–nezaměstnávají,–
nebo–mohou–využít–tzv.–náhradního–plnění–(outsourcing–
služeb–či–výrobků–od–firem–s–náhradním–plněním,–tedy–
s– více– než– 50– procenty– zaměstnanců– se– zdravotním–
postižením).– Zaměstnávání– osob– se– zdravotním– posti-
žením– se– tak– zaměstnavateli–může vyplatit i z eko-
nomického pohledu.– Nejenom,– že– firma– získá– praco-
vitého–a–kvalifikovaného–člověka–a–nemusí–platit–státu,–
ale– zároveň– je– zde– řada– daňových– výhod.– Skutečným–
zaměstnáním–člověka–s–postižením– lze–ušetřit– až–270–
000–korun.–Legislativa–navíc–začala–od–loňského–roku–
vytvářet– pro– firmy– pozitivní– motivační– nástroje– např.–
v–podobě–vyšších–příspěvků–na–vznik–místa,–na–mzdu,–
na–pracovní–pomůcky–apod.

O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné 
legislativě se více dozvíte na www.nfozp.cz.

Nadační fond mění postavení zdravotně 
postižených na trhu práce
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Hejnické slavnosti 2013

Opět se blíží termín prvního 
červencového víkendu, který 
v  kalendáři patří Hejnickým 
slavnostem. Během dvou letních 
dnů, kdy se každoročně vracela 
do Hejnic tradiční pouť, chceme 
opět nabídnout občanům 
a  návštěvníkům města široké 
pole zábavného programu a kul-
turních zážitků. Vždyť během 
tohoto víkendu si najde do města 
cestu na deset tisíc návštěvníků 
z širokého okolí.

V sobotu 6. a neděli 7. čer-
vence 2013– se– opět– můžete– těšit–
na– řemeslný– jarmark– v– prostoru–
parčíku–před–kostelem,–který–opět–
nabídne– nádhernou– oázu– pohody–
a–klidu–s–krásnými–důkazy–toho,–že–
zde–ještě–máme–šikovné–lidské–ruce.–
Sobotní– noční– oblohu– pak– ozáří–
velkolepý– ohňostroj,– který– bude–
letos–navazovat–na–ten–minulý–svou–
výpravností–a–bude–vykreslovat–his-
torii–jedněch–z–majitelů–tohoto–pout-
ního–místa.–

Od– lunaparku– u– školy– se– až–
k– bazilice– tradičně– potáhne– přes–
celou– ulici– stánkový– prodej– všeho–
druhu– tak,– jak– to– na– správné–
pouti–má–být.–Na–centrálním–místě–
před– bazilikou– vznikne– znovu–
kulturní– centrum,– které– mimo–
velikého–pódia–nabídne–pro–pohodlí–
návštěvníků– velkokapacitní– stany–
se–sezením–a–občerstvením.–Stany–
ochrání– diváky– před– rozmary–
počasí,– jak–před–deštěm,– tak–před–
úmorným– sluncem.– Jako– hlavní–
hvězda– slavností– dorazí– ostravská–
kapela– Kryštof,– která– si– letos–
odnesla– několik– hudebních– cen.–
Nedělní–odpoledne–zase–bude–patřit–
legendě– hudební– scény,– zazpívá–
Václav Neckář.

Program obou dnů:
 

Sobota
11 hod. – The Neons

13 hod. – Medvěd 009

15 hod. – UDG

17 hod. – Lipo

18.30 hod. – Femme 2 fatale

20 hod. – Kryštof 

22 hod. – Vichr z hor 

22.15 hod. – výpravný ohňostroj

Neděle
11 hod. – HitFakers

12 hod. – EXIL 51

14 hod. – Smola a Hrušky (SK)

16 hod. – Václav Neckář a Bacily

Časy jednotlivých vystoupení jsou pouze orientační. Děkujeme za pochopení.

Kino Hejnice bude uvádět snímky Já, padouch 2, Světová válka Z

•	  Nejaktuálnější informace a spoustu zajímavostí najdete na www.mesto-
hejnice.cz nebo na Facebooku Hejnice u Liberce.

•	  Letošní heslo Hejnických slavností zní: „Dnes za peníze, zítra zadarmo...“ 
Sobota bude spojená s placeným vstupem a neděle bude pro všechny 
zdarma.

•	 Vstupné na sobotní kulturní program. 

•	  V předprodeji do 23. června za 199,- Kč a 220,- Kč.  
Po 24. červnu a na místě za 290,- Kč.

•	 Děti do 120 cm mají vstup zdarma. 

•	  Vstupné bude do centrálního prostoru s kulturním programem a občer-
stvením a do kina. 

•	  Předprodej vstupenek je na MěÚ Hejnice u paní Lenky Zoreníkové,  
tel. 483 034 010, e-mail: lenka.zorenikova@mestohejnice.cz

pamatuje– a– je– stále– provozuschopná.–
Po–přehlídce–této–parády–byla–chvilka–
klidu– na– občerstvení,– ke– které– hrála–
dechovka.– Poseděli– jsme– s– kama-
rády–s–Eilenburgu–a–s–hasiči–ze–Švéd-
ska,–kteří–také–přijali–pozvání.–Tohoto–
oddechového– času– využili– i– novináři,–
kteří– nás– oslovili.– Poskytli– jsme– roz-
hovor–do–Leipzige–Folk–Zeitung.–Paní–
redaktorka–se–nás–ptala–na–naši–spo-
lupráci–s–hasiči–z–Eilenburgu,–ale–také–
chtěla–představit–naše–město–Hejnice.–
Po– tomto– rozhovoru– následoval– oběd–

v– podobě– tradičního– eintopfu,– který–
chutnal–znamenitě.–Po–dalším–krátkém–
nástupu–a–proslovech–hlavních–činitelů–
města– jsme–se–přemístili–do–hasičské–
zbrojnice.–Kde–jsme–předali–naše–dary–
na–památku–tohoto–významného–dne.–
Při– večerním–posezení– u– grilovaných–
dobrot–a–nezbytného–piva– jsme–probí-
rali–s–kamarády–vše–možné,–ale–hlavně–
to–co–nás–tak–hodně–spojuje–––hasičinu.

V–neděli–jsme–se–vraceli–plni–dojmů–
a–skvělých–zážitků–s–přáním,–aby–naše–
oslava– 140– let– založení– SDH–Hejnice,–

která–se–bude–konat–příští–rok,–dopadla–
stejně–výborně.

Delegace– se– zúčastnili:– Miroslav–
a– Jiří– Šimonovi,– Jan– Tesař,– Václav–
Tulach,– Petr– Zástěra– a– Luboš– Beran.–
Za–jejich–příkladnou–reprezentaci–SDH–
Hejnice–a–města–Hejnice–jim–patří–velké–
poděkování.

Přeji–všem–vše–dobré.
Miroslav Šimon

starosta SDH Hejnice
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- Město Hejnice -OZNÁMENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HEJNICEKTERÉ SE KONÁ VE STŘEDU 25. ČERVNA 2008 OD 18.00 HODINVE FERDINANDOVĚ JAKO VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ

Program zasedání:1)––Zahájení,–schválení–programu,–kontrola–usnesení2)–Interpelace–členů–zastupitelstva3)––Informace–o–požární–ochraně–a–bezpečnosti–ve–městě–4)–Činnost–rady–města–do–25.–6.–20085)––Informace–o–přípravě–a–plnění–investičních–akcí6)––Projednání–a–schválení–zprávy–fi–nančního–výboru7)––Projednání–a–schválení–zprávy–kontrol-ního–výboru8)––Majetkové–převody–––prodej–pozemků9)––Různé–10)––Schválení–návrhu–usnesení11)–Rozprava–členů–zastupitelstva–a–občanů

RadioStop Hejnice,Ferdinandov,obratištěJízdní řád platný od 9.12. 2012 do 14.12. 2013Odjezdy z Ferdinandovačas linka směr poznámka5:37 650 W Bílý Potok,u Krakonoše (5:50) v Hejnicích možnost přestupu směr Frýdlant (6:04)6:57 650 W Frýdlant,žel.st. (7:36)9:11 650 o Frýdlant,žel.st. (9:41) nástup nutno telefonicky objednat; nejede 27.12.2012 až 2.1.2013 a 1.7.-31.8.201312:42 650 W o Bílý Potok,u Krakonoše (12:54) nástup nutno telefonicky objednat13:37 651 W Nové Město p.Smrkem,žel.st.. (13:58) pokr. směr Jindřichovice p.Sm.14:42 651 W Frýdlant,žel.st. (15:11)15:42 650 W o Bílý Potok,u Krakonoše (15:54) nástup nutno telefonicky objednat17:42 650 W o Bílý Potok,u Krakonoše (17:54) nástup nutno telefonicky objednat22:19 651 Nové Město p.Smrkem,žel.st.. (22:37) pokr. směr Frýdlant,žel.st.; nejede 31.12.2012Spojení z Frýdlantu (odj. z AN) na Ferdinandovčas linka poznámka5:11 650 W příj. na Ferdinandov 5:3712:16 650 W příj. na Ferdinandov 12:42 dle potřeby - výstup nutno oznámit řidiči13:06 651 W příj. na Ferdinandov 13:3714:00 651 W15:16 650 W příj. na Ferdinandov 15:42 dle potřeby - výstup nutno oznámit řidiči17:16 650 W příj. na Ferdinandov 17:42 dle potřeby - výstup nutno oznámit řidiči21:54 651 příj. na Ferdinandov 22:19 nejede 31.12.2012Spojení z Hejnic (odj. aut.st.) na Ferdinandovčas linka poznámka5:34 650 W příj. na Ferdinandov 5:3712:40 650 W příj. na Ferdinandov 12:42 dle potřeby - výstup nutno oznámit řidiči13:34 651 W příj. na Ferdinandov 13:3714:35 651 W příj. na Ferdinandov 14:4215:40 650 W příj. na Ferdinandov 15:42 dle potřeby - výstup nutno oznámit řidiči17:40 650 W příj. na Ferdinandov 17:42 dle potřeby - výstup nutno oznámit řidiči22:16 650 příj. na Ferdinandov 22:19 nejede 31.12.2012W jede v pracovní dnyjede v pracovní dny; nejede 31.12.2012jede v pracovní dny; nejede 27.12.2012 až 2.1.2013 a 1.7.-31.8.2013o spoj nutno objednat (viz tabulka níže)Kdy a kde objednat spoj?Pokud na Ferdinandově vystupujete, oznamte tuto skutečnost řidiči při nástupu do vozidla.Pokud na Ferdinandově nastupujete do spoje na zavolání (symbol o), zavolejte na tel.:o 485 105 413zajišťuje dopravce ČSAD Liberec, a.s.Pracovní doba tel. linky:po-pá W 6:00-19:00so E 8:00-16:30ne X 11:00-19:00Spojení je možno objednat nejpozději 30 minut před pravidelným odjezdem! Nejdříve však v předstihu 7 dní.

přestup Hejnice! (příj. na Ferdinandov 14:42)

    
 
        
     
 

                                     

   

 

        
 
 

www.lazne-libverda.cz 

www.sam-cl.cz 

www. msv.norsphp.com 

www.evropa2.cz www.rcl.cz 

www.brex.cz 
www.ksmcasting.com 

www. asa-group.com/cs 

www.inpos-projekt.cz 

www.zalepsihejnice.wz.cz 

www.rengl.cz 

www. autokempink-
hejnice.e-camping.cz.cz 

www.coca-cola.cz 

www.killich.cz 

Sponzoři 

Sponzoři 

www.czech-energy.cz 

www.korid.cz 
www.dpmlj.cz 

www.csas.cz 
www.vzp.cz 

Mediální partneři 

www.5plus2.cz 
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Knihovna bez bariér

Vážení čtenáři, chtěla bych se s vámi podělit s dojmy z přednášky Knihovna bez bariér, kterou jsem 
navštívila 21. 5. 2013 v KVK v Liberci.

Přednášela– paní– Mgr.– Zlata–
Houšková,–bývalá–vedoucí–oddělení–
vzdělávání–Knihovnického–institutu–
Národní– knihovny– ČR,– toho– času–
čerstvá– důchodkyně.– Přednáška–
byla– nesmírně– zajímavá– a– vtipná,–
nenudila–jsem–se–ani–chvilku.–Nejed-
nalo–se–v–ní–jenom–o–bariéry,–které–
souvisí– s– postižením,– ale– její– další–
část–se–věnovala–tomu,–jak–by–měla–
knihovna– vypadat– a– jaké– funkce–
bude– v– budoucnosti– plnit.– Výhled–
pro–papírové–knihy–není–totiž–úplně–
nejlepší.–Moje–generace–to–ještě–asi–
s–klasickou– formou–knihy–doklepe,–
ale– technika– směruje– ke– knihám–
elektronickým–a–digitalizaci.–Takže–
za– nějakou– dobu– bude– literatura–
přístupná–z–domu–(doufám,–že–tady–
to–bude– trvat–dóóóst–dlouho).–A–co–
pak–s–knihovnou?

A– teď– přichází– část– přednášky–
(pro– mě– sci-fi),– kde– byly– použity–
příklady– z– cesty– po– knihovnách–
Holandska,– Švédska,– Dánska–
a– Francie– (cesta– se– konala– před– 5–
lety).– Knihovna– by– se– v– budoucnu–
měla– stát– centrem– odpočinku,–
pobytí– a– setkávání.– A– to– vyžaduje–
hlavně–hezký–interiér–i–exteriér–(tady–
mám–velké–nedostatky).–Mladí– lidé–
nebudou– prý– chodit– do– nehezkých–
prostor,– když– nemusí.– Knihovna–
není–doktor–ani–úřad,–kam–všichni–
musíme.– Přesně– si– ty– informace–

nepamatuji,– ale– myslím,– že– se– to–
týkalo– knihovny– v– Amsterdamu,–
kde–mají–600–počítačů–a–2000–míst–
před– knihovnou– na– parkování– kol.–
A– když– už– jsem– ten– Amsterdam–
nakousla…–Budovu–nové–knihovny–
v– Amsterdamu–navrhnul– architekt–
Jo– Coenen.– Je– to– největší– veřejná–
knihovna–v–Evropě–(28–000–m²,–10–
pater).– Její– výstavba– stála– 70–mili-
onů–eur–(téměř–dvě–miliardy–korun)–
a–roční–provoz–stánku–přijde–na–25–
milionů– eur.–Knihovna– funguje– od–
7.–7.–2007.–Je–zde–1000–čtenářských–
míst,–8000–bm–regálů–s–knihami–ve–
volném–výběru,–24–000–bm– regálů–
ve– skladech,– literární– kavárna,–
divadelní– sál– a– restaurace.– Je– to–
velmi– otevřená– a– vzdušná– budova–
s–nádherným–výhledem–na–Amster-
dam.–Otevírací–doba–je–od–10–do–22–
hodin–každý–den,–knihovnu–denně–
navštíví– 5000– lidí,– o– víkendu– až–
7000.– Dokonce– si– paní– Houšková–
vyfotila–v–Amsterdamu–lidi,–jak–jedí–
v– knihovně– řízek– a– čtou– si– u– toho.–
Protože– lidi– to– stejně– doma– tak–
dělají,– to– vidím– na– knihách,– které–
mi–vracejí.

Amsterdam–je–samozřejmě–s–Hej-
nicemi– nesrovnatelný,– ale– byl– tam–
taky– příklad– z– malého– francouz-
ského– města,– kde– byla– knihovna–
otevřena–denně–do–22.00–a–po–této–
hodině–jste–mohli–knihovnu–navští-

vit– na– základě– použití– čipu– nebo–
otisku–prstů–a–sami–si–vrátit–a–půjčit–
knihy.–

Tak– raději– skončím– s– sci-fi–
žánrem–a– vrátím–se–do– reality.–Mě–
by– se– moc– líbilo– mít– kniho-galery-
-kavárnu,– ale– protože– neznám–
žádného–mecenáše,– tak– se–musím–
uskromnit– a– vycházet– z– toho,– co–
mám–k–dispozici.––Z–těch–bodů,–které–
byly–na–přednášce–uvedeny,–vychá-
zím– dobře– v– umístění– knihovny–
a–dopravní–dostupnosti.–Ostatní– je–
slabší…– Například,– co– se– knihov-
ního–fondu–týče,–mají–být–v–knihov-
nách– jen– nové– knihy– (právo– povin-
ného– výtisku– povinnost– výtisku–
má– jen– několik– knihoven– v– repub-
lice),– vzdušné,– hezké– regály– plné–
jen– do– 2/3.– Jsem– si– vědoma– toho,–
že– nových– knih– mám– pořád– stále–
málo– a– starých,– které– už– nikdo–
číst– nebude– je– pořád– hodně.– Ale–
jak–paní–Houšková–správně–pozna-
menala,– knihovníci– hrozně– neradi–
knihy–vyhazují,–drží–je–tam–a–čekají–
v–naději,–že–si–je–někdy–někdo–půjčí.

A– co– teď– s– těmi– všemi– informa-
cemi–já–mám–dělat?–Budu–se–snažit–
pokračovat– v– obnově– knih,– regálů–
a–snad–i–na–ta–křesla–dojde.–Loučím–
se– s– vámi– slovy– z– Egypťana– Sinu-
heta:–“–O–zítřku–nikdo–nic–neví…“.–

E. P.

Informace z lesárny
V tomto vydání Hejnického zpravodaje, posledním v letošním školním roce, bychom čtenáře rádi 
seznámili s událostmi, které v uplynulých týdnech probíhaly na naší škole. 

V–dubnu–proběhla–řada–akcí,–kte-
rých–se–naši–studenti–a–žáci–tradičně–
účastní.– Začátkem–dubna– vyrazila–
již–podruhé–skupina–sedmnácti–stu-
dentů– oboru– Ekologie– a– ochrana–
přírody–na–ekologický seminář–do–
německého– St.– Marienthalu.– Ten-
tokrát– se– konal– pod– názvem– „Vyu-
žívání–obnovitelných–zdrojů“.– –Naši–
studenti– byli– společně– se– svými–
německými– spolužáky– ubytováni–
v– tamějším– klášteře,– nejstarším–
nepřetržitě– existujícím– konventem–

cisterciaček–na–německé–půdě,–zalo-
ženém–již–v–roce–1254.–Na–programu–
byly– především– aktivity– spojené–
s– tematikou– semináře:– výroba–
vlastní–malé–fotovoltaické–elektrárny,–
prohlídka– tepelné– elektrárny– na–
biomasu–v–Ostritz–a–výlet–k–větrné–
elektrárně– spojený– s– odbornou–
přednáškou.– Protože– účastníkům–
semináře– přálo– v– dubnu– poměrně–
slunečné– počasí,– uspořádali– pro–
ně–hostitelé– také–výlety–na–kole–do–
okolí–Ostritz,–které–jim–tak–umožnily–

seznámit– se– aktivně– s– hornolužic-
kou–krajinou.–Na–závěr–pobytu–před-
vedli–studenti–divadelní–představení–
„Vnitřní– energie– člověka“,– které– po–
večerech–nacvičovali.–Naši–studenti–
si–pobyty–v–St.–Marienthalu––oblíbili–
a– protože– i– německá– strana– je– se–
spoluprací– velmi–spokojená,–máme–
další– seminář– naplánovaný– již– na–
letošní–podzim.

Na–konci–dubna–proběhlo–v–obci–
Osečná– krajské kolo ekologické 
olympiády,– na– kterou– naše– škola–
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vyslala– dvě– družstva– složená– ze–
studentů–druhého–až– čtvrtého– roč-
níku–oboru–Ekologie.–Soutěž–začala–
v– pátek– po– příjezdu– teoretickým–
testem–a–v–sobotu–pokračovala–plně-
ním–praktických–úkolů,–které–spočí-
valy–v–popisu–jednotlivých–biocenter–
a– ve– zpracování– projektu– pro– zvý-
šení– stability– území– navazujícího–
na– tamější– naučnou– stezku.– Svůj–
projekt–museli–soutěžící–obhájit–před–
odbornou– komisí,– která– se– sklá-
dala– ze– zástupců– CHKO– Jizerské–
hory,– CHKO– Lužické– hory– a– Lesů–
ČR.– Naše– družstva– se– umístila– na–
4.–místě– (družstvo–3.–a–4.– ročníku)–
a–na–10.–místě–(družstvo–2.–ročníku).–
Děkujeme– studentům– za– dobrou–
reprezentaci–školy!

A–ještě–jeden–úspěch–hejnických–
ekologů:– studentka– 2.–ročníku–
Martina–Jindrová–byla–vybrána–do–
vodohospodářské delegace Libe-
reckého kraje,– která– ve– dnech–
30.–dubna– až– 4.–května– navštívila–
švýcarský kanton St. Gallen.–
Cílem– této– cesty–bylo– získat– zkuše-
nosti– v– oblasti– správy– toků– a– pro-
tipovodňových– opatření.– Delegace–
týmu–vodohospodářů–se–seznámila–
s– řadou–projektů–na– téma–vodstvo,–
především– pak– s– projektem– Rhesi,–
který– se– zabývá– revitalizací– toku–
Rýna–a– jehož–cílem–je–zlepšení–pro-
tipovodňové– ochrany.– V– září– přije-
dou–švýcarští–odborníci–na–oplátku–
do– Liberce,– kde– pomohou– s– návr-
hem– realizace– konkrétních– pro-
tipovodňových– a– revitalizačních–
projektů.–Bylo–to–vůbec–poprvé,–kdy–
se– pracovní– cesty– liberecké– dele-
gace–zúčastnil–student–střední–školy–
a–pro–naši–studentku–to–byla–skvělá–
zkušenost.

Tradiční– akcí– pořádnou– hlavně–
pro– hejnické– rodiny– s– dětmi– byl–
Lesnický den,– který– se– konal–
25.–května– v– prostorách–naší– školy.–
Ve– spolupráci– s– Lesy–České– repub-
liky– se– organizátorům– opět– poda-
řilo– připravit– různé– aktivity,– které–
pobavily–ty–nejmenší–i– jejich–rodiče.–
Všichni–účastníci–si–mohli–vyzkoušet–
svoje– dovednosti– v– zatloukání– hře-

bíků–nebo–hodu–sekyrou,–mohli–se–
projekt–na–koních–a–zkusit–si–střelbu–
z–luku.––Žáci–učebního–oboru–lesní–
mechanizátor– pak– předváděli– své–
umění–při–práci–s–motorovou–pilou–
a–pro–zájemce–byla–připravena–také–
ukázka– práce– s– vyvážecím– trak-
torem.– Návštěvníci– se– mohli– dále–
prohlédnout–výstavu–starých–moto-
rových–pil.––Jsme–rádi,–že–akce–měla–
velký–úspěch,–o–čemž–svědčí– i– fakt,–
že–přes–chladnější–počasí–zavítalo–do–
areálu– lesárny–na– dvě– stě– návštěv-
níků.

Poslední– týdny– v– tomto– škol-
ním–roce–jsou–jako–obvykle–spojené–
s–maturitní–zkouškou–a–učňovskými–
závěrečnými– zkouškami.– Stu-
denti– hejnické– lesárny– – předváděli–
během– deštivých– květnových– dnů–
své– teoretické– znalosti– a–praktické–
dovednosti,–které–během–studia–zís-
kali.–Ve–čtvrtek–30.–května–převzali–
absolventi– oboru– Ochrana– přírody–
a– prostředí– maturitní– vysvědčení–
z– rukou– ředitelky– školy– Ing.–Aleny–
Dvořákové– a– zakončili– tímto– slav-
nostním–aktem–svá–čtyřletá–studia–
na– hejnické– škole.– – V– červnu– nás–
pak–čekají–závěrečné–zkoušky–žáků–
učebních– oborů,– kteří– předvedou–
své– praktické– i– teoretické– znalosti–
v– průběhu– písemné,– ústní– i– prak-
tické–zkoušky.–Také–jim–přejí–všichni–
pedagogičtí–pracovníci–školy–hodně–
štěstí–a–úspěšný–závěr–jejich–posled-
ního–školního–roku!

Dřevorubec Junior 2013
Za– výbornou– reprezentaci– školy–

bychom– chtěli– veřejně– poděko-
vat– žákům– učebního– oboru– Lesní–
mechanizátor,– kteří– se– na– konci–

dubna– zúčastnili– dřevorubecké–
soutěže– žáků– třetích– ročníků– les-
nických– škole– z– celé– České– repub-
liky,–Slovenska–Polska,–Chorvatska–
a–Bulharska.–V–mezinárodní–soutěži–
Dřevorubec junior 2013,–která–se–
konala– na– Střední– škole– lesnické–
v– Křivoklátu– Pískách,– změřilo– své–
síly– a– dovednosti– celkem– 28–žáků.–
Soutěžilo– se– v– pěti– dřevorubec-
kých–disciplínách:–kácení,–výměna–
řetězu,–kombinovaný–řez,–přesný–řez–
a–odvětvování.–

Hejnickou– školu– reprezentovali–
žáci– Roman Pospíchal– a– Daniel 
Sedláček,–kteří–v–tvrdé–konkurenci–
obstáli– více– než– čestně.– V– uvede-
ných–disciplínách– získali– v– soutěži–
jednotlivců–dvě–první,– čtyři–druhá,–
dvě– třetí–a– jedno–páté–místo.–Druž-
stvo–hejnické–školy–se–pak–celkově–
umístilo– na– prvním– místě.– První–
čtyři– soutěžící– obdrželi– nominaci–
na– Mistrovství– České– republiky–
v–práci–s–motorovou–pilou,–které–se–
bude–konat–pod–záštitou–VLS–ČR–ve–
dnech–20.–––21.–června–ve–Skelné–huti–
u–Mimoně.

Celkový– vítěz– soutěže– Roman 
Pospíchal– byl– vyhodnocen– jako–
nejúspěšnější žák oboru Lesní 
mechanizátor v celé České repub-
lice– a– 19.– června– bude– na– slav-
nostním– galavečeru– v– Brněnském–
divadle– Reduta– odměněn– cenou–

„České ručičky“.– Blahopřejeme–
Romanovi–a–stejný–úspěch–mu–pře-
jeme–také–u–závěrečných–zkoušek!

REKLAMA A INZERCE 
V HEJNICKÉM ZPRAVODAJI

Využijte nabídku k umístění reklamy 
nebo inzerce v Hejnickém zpravodaji. 

Žádosti o zveřejnění reklamy 
nebo inzerce přijímá 

tajemník MěÚ osobně nebo 
prostřednictvím telefonu, 

faxu nebo elektronické pošty.

Tel./fax:–482–322–215
E-mail:

karel.kopecky@mestohejnice.cz

REKLAMA
Celá–strana–––A4– 800–Kč
Polovina–strany–––A5– 500–Kč
Čtvrtina–strany–––A6– 300–Kč
Jiná,–menší–plocha– 200–Kč

INZERCE
Inzerát–do–15–slov– 60–Kč
Inzerát–do–30–slov– 150–Kč
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Hejnická Aprílová zábava 2013

Letošní Hejnická Aprílová zábava připadla na sobotu 30. března, motto se neslo v duchu „Námořníci 
versus Piráti…“. Proto byl celý sál vyzdoben do námořnických a krvavých barev a všude se na přítomné 
usmívali tu sličné korzárky tu svalnatí námořníci. Bylo úžasné pozorovat, jak se postupně zaplňuje sál 
spoustou kostýmovaných účastníků, kteří se nechali vyhecovat a dorazili na akci v tematickém převleku. 
Zaslouží si za to od nás veliký dík a veliký obdiv, neboť jen v přiložené fotogalerii se můžete podívat, že se 
kolikrát jednalo o velmi zdařilé kostýmy.

Následovalo– vydávání– tomboly,–
kde–kralovaly–obálky…–Tedy– jako–ne–
úplatkářské,– ale– ty– výherní– s– pou-
kazy.–A–tak–se–šťastní–výherci–mohli–
radovat–z–poukazů–na–palivové–dřevo,–
vstupů– do– posilovny,– volných– vstu-
penek– do– kina– nebo– asi– nejcenněj-
ších–vstupenek–na–Hejnické–slavnosti.–
S– příchodem– půlnoci– přišlo– i– půl-
noční– překvapení.– Asistenti– „držáci“–
vyhnali–z–parketu–tanečníky–a–s–rych-
lostí–blesku–napnuli–modrou–plachtu,–
která– dávala– tušit,– o– co– půjde.– Pak–
za– zvuků– tradičních– tónů– z– boxer-
ského–Rockyho–začaly–po–place–pobí-
hat–figurky–v–županech,–co–vypadaly–
jako–dětský–pokus–o–boxerský–zápas.–
Však– se– vše– brzy– vysvětlilo– a– první–
tóny– Flashdance– odtajnily,– co– mají–
pod–barevnými–župánky.–Objevily–se–
totiž–retroplavky–a–9–bobrů–hupslo–do–
„vody“.–Následovala–akvabelí–show–na–
suchu.–Okořeněné–nenadálým–útokem–
žraloka– lidožravého,– před– kterým–
zachránil– plavce– pohotový– Mitch–
z–Pobřežní–hlídky.–Lidé–se–bavili,–akva-
bely–tleskaly–a–závěrečný–tón–spustil–
bouřlivý– aplaus.– Povedlo– se,– nikdo–
se–nám–neutopil,–pro–ochránce–zvířat–
sdělujeme,– že– ani– k– žraločí– úhoně–
nedošlo.

Pak–se–již–plesalo,–tančilo–a–bavilo–
až–do–konce–akce.–Děkujeme–všem–za–
účast–a–námořní–pohodu,–účinkujícím–
za–odvahu–a–pořadatelům–za–svůj–čas.–
Opět– se– na– vás– těšíme– v– sobotu– 29.–
března–2014.

Všechny– fotografie– a– zajímavá–
videa– z–překvapení–najdete–na–webu–
www.mestohejnice.cz.

-DEM-

Mezi– dveřmi– dostávali– příchozí–
hned– poznávací– znamení– v– podobě–
„rychlotetování“– na– klopu– či– hrud-
ník– v– podobě– námořních– obrázků.–
Je– pravda,– že– postupem– večera– se–
některé–obrázky–posouvaly–na–trošku–
podivné–partie–na–tetování.–O–úvodní–
slovo– se– opět– postaral– pan– starosta–
Jiří–Horák,–kterého–na–parketu–vystří-
dala–partička–košilatých,–obrýlených–
motýlkářů.–Nastoupilo– totiž–předtan-
čení– v– podobě– hejnického–neortodox-
ního–spolku–B.O.B.R..–Ten–pro–letošní–
ročník– lehce– zavítal– na– námluvy– od–
Bobří– řeky– ke– korejské– hranici,– kde–
se–dal–dohromady–s–PSY.–Ano,–máme–
na–mysli–onu–šíleně–poskakující–sexi-
stickou–postavičku–korejského–rapera.–
Tanečně-divadelní– kreace– totiž– paro-
dovala– populární– světový– tanec–
GanGam– style.– Chudáci– diváci– ještě–
netušili,– že– na– konci– skladby– dojde–
i–na–ně–a–část–vyvolených–si–vychutná–
svou–půlminutku–slávy.–Ale–zvládli–to–
skvěle.–Když–se–k–nim–bobři–nahnali–
a–začali– je–tahat–doprostřed–parketu,–
byly– někde– vidět– líté– boje.– Většinou–
manželé– odmítali– pustit– manželky,–
obráceně– manželky– hnaly– manžele–
s–velkou–chutí–a–úsměvem–na–tváři.

O–hudební–doprovod–se–celý–večer–
starala–tradiční–kapela–S.P.–Band.–Na–
parketu– se– pak– celou– dobu– střídaly–
námořní,– pirátské– a– civilní– shluky–
tanečníků.–Všichni– si– snad–akci–uží-
vali–a–spálené–počty–kalorií–a–tekutin–
velmi–rádi–a–ochotně–doplňovali–v–při-
lehlých–barech,–které–byly–připravené–
na– nápor– námořních– vlků.– Přesně–
s– úderem– 22.– hodiny– došlo– na– zlatý–
hřeb–tombolochtivých–účastníků,–kdy–

se– losovaly– hlavní– ceny.– Jelikož– se–
jednalo–o–zábavu–námořnickou,–byly–
i–ceny–hodně–námořně–alkoholické.

Následovalo– klání– mezi– desítkou–
šťatlivců– o–hlavní– cenu,– kterou–byla–
avizovaná– myčka.– Čekal– nás– velmi–
zajímavý–pohled–na–originální–soutěž,–
škoda– jen,– že– vítěz– to– zvládl– na– dva–
šťouchy–a–bylo–po–srandě.–Po–potlesku–
a–obrovské–radosti–manželky–(chudák–
asi–nevěděla,–pro–koho–myčku–vyhrál)–
asistent–dopravil–novou–myčku…–No–
nová–možná–není–tak–úplně,–když–se–
na–ni–podíváte,–ale–podle–vizáže–se–do–
kuchyně–bude–náležitě–hodit,–protože–
jinam–byste–si–takovouto–držtičku–asi–
nepostavili.– Dostal– ji– zaplacenou– na–
celý–rok.–Tedy–na–mytí,–na–to–ostatní–
včetně–jídla–již–musí–uzavřít–domluvu–
spolu,–a–podle–všeho–to–je–energetická–
třída–„C—„–(cé–mínus–mínus),–protože–
má–spotřebu–jak–čínské–velkoměsto…–
Po–malém–poškádlení– jsme–mu–však–
předali– opravdovou– cenu– –– novou–
myčku– BAUMATIC,– která– bude– jistě–
kvalitnějším– a– hlavně– levnějším– pří-
slušníkem– domácnosti.– Tamtu– před-
chozí–může–odevzdat–do–jarního–svozu–
nebezpečného–odpadu…

TÉMATICKÝ ZÁJEZD V RÁMCI UČEBNÍCH OSNOV 
OSVĚTIM – TOVÁRNA NA SMRT

Druhá světová válka a  nacistické likvidační tábory. Téma, které je 
pro děti vždy námětem živé diskuze. Mnozí neumí pochopit, ptají se, 
většinou chlapci přichází ve spravedlivém hněvu se svou vlastní teorií, 
jak by s těmi „Němčoury“ naložili. Konstruktivní diskuze a promítané 
dokumenty nikdy nenahradí kontakt s realitou.

Rozjeli– jsme– se–do–největšího–kon-
centračního– tábora–na–území–Evropy,–
do–Osvětimi– v– jižním–Polsku.– Po– šes-
tihodinové– jízdě– jsme– byli– na– místě.–
Třikrát–ověřovaná–informace–o–bezplat-
ném–vstupném–padla–v–okamžiku,–kdy–
nám–bylo–sděleno,–že–to–sice–ano,–ale–
neplatí–to–v–případě–využití–služby–prů-
vodce.–Museli–jsme–jednat–v–řádu–vteřin.–
Celosvětová– návštěvnost– s– přesným–
časovým– harmonogramem– prohlídek–
na–mnoho–měsíců–dopředu–nepřipouští–
žádnou–proluku.–Před–námi–Španělé,––
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za– námi– Francouzi,– Izraelci,– hluční–
Britové...250–průvodců–a–12–světových–
jazyků.–Paní–učitelka–Hmirová– sprin-
tem– doběhla– na– parkoviště,– – půjčila–
pro– nás– od– pana– řidiče– několik– tisíc–
a–my–jsme–mohli–s–minimální–časovou–
ztrátou– vyrazit.– Všichni– jsme– dostali–
sluchátka,–a–tak–jsme–mohli–bez–ruši-
vých– elementů– vyslechnout– nejděsi-
vější–příběh–lidské–nenávisti–a–krutosti–
v– dějinách.– Pro– většinu– vězňů– byla–
brána–s–nadpisem–„Arbeit–mach– frei“,–
kterou–jsme–vcházeli,branou–poslední,––
když–nepočítáme– tu–do–nebe.–Během–
téměř– čtyřhodinové– prohlídky– jsme–
viděli–a–vnitřně–si–prožili– těžko–uvěři-
telné– zrůdnosti– fašistické– likvidační–
mašinérie.– Nemocnice– dr.–Mengeleho,–
mj.– jednoho– z– nejlepších– předváleč-

ných–německých–chirurgů,–který–pro-
váděl–pokusy–na–vězních.Téměř–nikdo–
nepřežil.–Ubikace,–nelidské–podmínky,-
všude–krysy–ohryzující–těla–nemocných,–
neschopných–se–bránit.Nadživotní–foto-
grafie–ženy–v–době–osvobození–Rusy–při–
výšce– 170– cm– vážící– 25– kg.–U– popra-
viště– – děti– zapálily– svíčky,které– si–
dovezly–z–domova–a–tak–mohly–samy–za–
sebe–a–v–tichosti–uctít–památku–všech–
obětí.–Dokonce– i– děti,– u– kterých– spo-
lehlivě–víme,–že–jsou–neukázněné–vždy–
a– všude,– byly– po– celou– dobu– bezkon-
fliktní.–V–Březince,–táboru–vzdáleném–
2–km–od–Osvětimi,– jsme–viděli–pozůs-
tatky–plynových–komor–a–spalovacích–
pecí,které–Němci– v– rychlosti– vyhodili–
do–povětří–s–blížícím–se–osvobozením.–
Zlikvidovat–důkazy–byl–příkaz–nejvyšší–

naléhavosti.– Před– plánovaným– zájez-
dem–jsme–se–setkali–s–názory,–že–toto–
pro– děti– není– vhodné.– Odmítáme– to.–
Slyšely–v–Osvětimi–příběhy–svých–vrs-
tevníků,dětí,–které–zažily–nepředstavi-
telné–hrůzy.–Pokud– jsme– jim–alespoň–
částečně–umožnili–najít–v–jejich–dušič-
kách–trochu–pokory–a–úcty–k–životu,–cíl–
naší–cesty–splnil–svůj–účel.

Sport na ZŠ Hejnice  2012/2013

Letošní školní rok byl o něco málo chudší na účast na sportovních akcích mimo školu. Ale podzim byl 
ve znamení velmi úspěšného florbalu, kde se mladší dívky (Romča Hanzlová – brankářka, Natálka 
Vlčková, Makula Prokešová, Adélka Bernatová, Anet Nováková, Lucka Bažantová, Sárka Vojtová, Bára 
Konývková, Lucka Sasková, Míša Kopecká, PáťaEflerová, Nikol Nováková) probojovaly do okresního 
finále a umístily se druhé v okrese. Starší dívky (Míša Návesníková, Lucka Schleifová, Terka Dostálová, 
Sárča Hmirová, Anežka Salabová, Darina Koutná, Maruška Rejsová) vybojovaly opět první místo 
v turnaji Obchodka CUP.

Podzim–je–plný–i–přespolních–běhů.–
Nechyběl– ani– tradiční– běh– Lázeň-
ským–parkem,–kde–byli–naši–žáci–velmi–
úspěšní…jako–každý–rok.–

Zimu–jsme–přečkali–v–tělocvičně–se–
školními–koly–ve–florbale,–fotbale–a–stol-
ním– tenisu,– kde– si– žáci– poměřili– síly–
mezi–sebou.

Nebyli– jsme– jen– v– tělocvičně,– ale–
vyrazili– jsme– za– sportem– i– ven,– a– to–
do– hor– -– našich– Jizerských– -– na– tra-
diční–každoroční–lyžařský–kurz.–A–tam–
teprve– děti– zjistí,– jak– jsou– na– tom–
fyzicky.–Ale–vždy– to–všichni–v–pohodě–
zvládnou,–a–i–ti,–co–stojí–prvně–na–lyžích,–
to– „dají“– a– na– konci– lyžáku– sjíždějí–
i–„černou“….nu,–někteří–po–zadku.–

Jaro– začínají– malí– „svišti“–
z–1.–stupně–Velikonočním–šmoulením–
v–noční–tělocvičně.

Na– 2.– stupni– začínáme– sportovní–
sezónu–školním–sportovním–dnem.–Už–
to–nejsou–klasické–atletické–disciplíny,–
ale–jsou–to–„sranda“–hry–…

Květen–je–ve–znamení–víkendového–
„maratónu“…– V– tento– čas– jsou– i– atle-
tické–závody–v–Liberci,–ale–letos–jsme–se–
jich–z–organizačních–důvodů–nemohli–
zúčastnit.– Čeká– nás– ještě– v– červnu–
atletická– olympiáda– a– doufáme,– že–
i–spousta–skvělých–výkonů,–tak–jak–je–
to–už–na–naší–škole–tradicí–.

Školní– rok,– jak– jinak,– se– na– naší–
škole– ukončuje– duatlonem– (jízda– na–
kole–a–běh)–a–hned–po–té–„Prima–hry“–
(soutěže–mezi–žáky–a–učiteli).

A–úplně–ten–poslední–den–školního–
roku,– při– hodnocení– žáků– a– rozlou-
čení– s– devítkami,– se– vždy– vyhodno-
cují– nejlepší– sportovci.– Letos– budou–

vyhodnocené–dvě–sportovkyně–z–deváté–
třídy,–které–velmi–úspěšně–(v–krajském–
a– republikovém– finále)– reprezentují–
školu–v–atletice–již–od–první–třídy–-–Sára–
Hmirová–a–Denisa–Sokolová.

Budeme–si–přát,–aby–v–dalším–roce–
sportovních– soutěží– neubývalo– a– aby–
zájem–dětí–o–sport–byl–větší–a–větší…

Krásné–léto.–Marcela Hmirová
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Horolezecké jaro 2013

Do letošního roku vstoupil horolezecký kroužek při ZŠ Hejnice s 23 juniory školního věku.  Mládež má své 
pravidelné tréninky na umělé stěně v tělocvičně školy (která za podpory města byla letos ještě rozšířena), 
účastní se závodů a přeborů škol, několikrát jsme pro zpestření navštívili i lezecké stěny v Liberci a Jablonci, 
ale na přírodních skalách však zatím letos nelezl téměř nikdo.

Proto–jsme–se–rozhodli–využít–jed-
noho–slunečného–odpoledne– (a– tako-
vých– je– letos– opravdu– poskrovnu)–
a– vyrazili– na– místní– lokalitu– „Na–
Chatkách“.– Na– nejvyšším– bodě–
tohoto– malého– kopce– nad– Hejni-
cemi,–kde–kdysi–bylo– i–přírodní–diva-
dlo– a– rozhledna,– je– skalní– útvar,–
který– sice– není– zvlášť– vysoký,– ale–
nabízí–spoustu–variant,–kudy–vrchol–
zdolat.–Všichni–si–našli–tu–svoji–cestu,–
někdy– to– sice– nešlo– hned– napoprvé,–
ale– bojovnost– a– zápal– vždy– překo-
naly– obtíže– výstupu.– A– že– žula– je–
opravdu–tvrdý–kámen,– to–se–doslova–
a– do– písmene– na– vlastní– kůži– pře-
svědčili– skoro– všichni.– Fotečky– jsou––
z–této–akce.

KLUB důchodců – zima a jaro 2013

Několik měsíců uběhlo jako voda v naší říčce Smědé a počasí za tento čas bylo věru střídavé. I na nás se ten čas, 
dříve narozených, podepisuje. Proto už se v KLUBU důchodců, v tom původním a dlouholetém, zajímáme 
spíše o besedy a různé informace z našeho okolí.  Vždyť i naši nástěnku letos zdobí PRANOSTIKY.

V– lednu– jsme–mezi–námi–přivítali–
děti– z– I.– MŠ– v– Hejnicích– s– paní– uči-
telkou– Věrou– Leckou.– Děti– přišly–
s– bohatým– programem.– V– první–
části– vzpomenuly– na– právě– odeznělé–
Vánoce,– novoroční– čas– s– třemi– králi–
i– zimní– radovánky– venku,– protože–
po– oblevě– napadl– zase–
nový– sníh.– V– druhé– části–
zahrály– divadlo– O– medvě-
dovi–––spáči.–Jako–vždy–se–
program–všem–líbil.

Také– paní– Jana– Klin-
káčková– ze– sociálního–
odboru–městě–Hejnice–nás–
přišla–seznámit–s–dávkami–
na– bydlení– a– bude– mezi–
nás–častěji–docházet.

Začátkem–února–prošel–
Hejnicemi– Masopustní–
průvod.– Do– kterého– jsme–
byli– pořadatelem– také–
pozváni.– Masek– bylo–
hodně,–byly–pestré–a–nápa-
dité.

O– prezentaci– léků–
a– kosmetiky– u– nás–

v– KLUBU– se– zasloužila– paní– Petra–
Kňavová– s– lektorkami– –– nabízely–
ALOE– VERA– v– různém– provedení.–
Výzkumem–bylo–zjištěno,–že–Aloe–vera–
obsahuje– látky,– které– blahodárně–
působí– na– lidské– tělo.– Ve– Švédsku–
a– Německu– se– začala– průmyslově–

zpracovávat–a–přidávat–do–léků–a–kos-
metiky.

21.–února–2013– byl– mezi– nás–
pozván–pan–Mgr.–Jan,–který–nám–pro-
mítal–filmové–záběry–z–akcí–horolezců–
Hejnice.– Nejstarší– snímek– byl– z– Čes-
kého–ráje––-–Sedmihorek.–Následovaly–

další– záběry– z– Chorvatska,–
severní– Itálie,– Švýcarska–
a– Rakouska.– Do– takových–
míst–se–my–už–nepodíváme.–

Letošní– střídavé– počasí–
moc– nepřálo– vycházkám,–
ale–přesto–se–nás–sešlo–dost,–
abychom– mohli– společně–
oslavit– MDŽ.– Po– malém–
občerstvení– nám– zahrál–
Víťa–Průšek–na–harmoniku,–
což–nás–jaksepatří–rozjařilo–
a– s– chutí– jsme– se– pustili–
do–zpěvu.–Vždyť–Víťa–už–ví–
a–zná,–které–melodie–zahrát.

Pan– Miroslav– Jech,–
který–se–zabývá–místní–his-
torií,–nám–přiblížil–v–příbě-
zích–domů–hejnickou–poštu.–
Vždy– se– těšíme,– až– k– nám–
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Narodily se děti:
•– Jiřina–Gažiová

•– Tobiáš–Rieger

•– Matěj–Matura

•– Sára–Káraszová

•– Patrik–Nešpor

•– Jakub–Hanko

Přistěhovali se občané:
•– Miluše–Ďurašková

•– manželé–Kavúrovi

•– Lucie–Vorlíčková

•– rodina–Kováčova

•– Dana–Železníková

•– Martin–Krůtský

•– Miloslav–Kofroň

•– Natalie–Kalašová

Odstěhovali se občané:
•– Lenka–Šindelářová

•– Anita–Prošková

•– Jaroslava–Cepáková–se–

synem

•– Rudolf–Hájek

•– Michaela–Horvátová

•– Lenka–Novotná–s–dcerou

•– Stanislava–Čápová

•– Veronika–Kopačková

•– Jana–Krausová

Rozloučili jsme se 

se zesnulými občany:
•– Anelise–Machačová

•– Marie–Dygrýnová

•– Jaromíra–Mihulková

•– Pavel–Albert

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

zavítá– se– svým– vyprávěním,– neboť–
do– něho– přidá– i– „perličky“,– které– se–
v– té– době– udály.– Bližší– informace–
se– dozvíte– i– ve– Zpravodaji– z– r.–2012.–
A–o–tom,–jak–to–při–doručování–pošty–
chodilo,– jsme– se– dozvěděli– z– první–
ruky.– Máme– mezi– sebou– listonošku,–
která–by–mohla–vyprávět––jak–někteří–
psi–sveřepě–hájí–dveře– i–území–svých–
„páníčků“.

30.–3.– až– 1.–4.–2013–proběhly– veli-
konoční–svátky.–Tou–dobou–nám–byla–
podána– informace– i–obrázkový–mate-
riál–o–nově–budovaných–„–termálních“–
lázních– v– Chrastavě.– Určitě– to– bude–
stát– za– vyzkoušení,– ale– nyní– panuje–
pravé–aprílové–počasí.

A– my– jsme– absolvovali– „hudební“–
odpoledne– s– paní– Hanou– Pohnano-
vou.– Seznámila– nás– s– životopisem–
zpěvačky– Věry– Špinarové,– která– se–
dostala–mezi–naše–přední–interpretky,–
ačkoliv–nemá–žádné–hudební–vzdělání.–
Poslechli– jsme– se– její– písně,– i– tu–nej-
známější–z–filmu–Tenkrát–na–západě.

Na– – pálení– vatry– (Čarodějnice)–
jsme– byli– pozváni– na– Ferdinandov–
občanským– sdružením– už– v– sobotu–
27.–4.–2013,– na– kdy– byl– přichystán–
bohatý–program–s–občerstvením–a–pro–
děti–jízdou–na–vznášedle.–Samozřejmě–
se–hodnotily–i–přítomné–masky.–V–Hej-
nicích–i– jinde–tyto–akce–probíhaly–až–
v–úterý,–dle–data,–tedy–30.–4.

Na–9.–květen–byl–námi–naplánován–
DEN– MATEK.– Těšíváme– se– a– máme–
hojnou– účast,– pochutnáváme– si– na–
občerstvení– a– společně– si– zpíváme,–

samozřejmě– za– doprovodu– harmo-
niky–s–Víťou–Průškem.

A– už– je– tu– středa– 15.–5.–2013– ––
náš– VÝLET!– Tentokrát– jsme– zavítali–
do– Jedlové– pod– Bukovou– –– Albrech-
tice– v– Jizerských– horách– do– stoleté–
továrny–na–dřevěné–hračky.–V–kalen-
dáři– se– skví– jméno– Žofie,– ke– kte-
rému–se,–dle–starých–pranostik,–váže–
příjmení– „uplakaná“,– ale– výjimka–
potvrzuje– pravidlo:– lepší– den– jsme–
si–na–výlet–nemohli– vybrat.–Od– rána–
nás– provází– slunečný– den,– jarem–
a–vůněmi–provoněný…–Zde–jsme–pocí-
tili– i– závan– dávno– zasunutých– vzpo-
mínek–na–dětství.–Po–prohlídce–výrob-
ních–hal–v–sedmipatrové–budovy–jsme–
se–vrátili–do–přilehlého–muzea–hraček–
a–prodejničky,–která–právě–shlédnuté–
výrobky– (korále,– stolní– hry,– figurky–
i–hračky)–nabízela–ke–koupi.

Také– Liberecká– výšina,– která– je–
nyní–opravami–uváděna–do–původního–
stavu– středověkého– hrádku– se– svou–
25–m–vyhlídkovou–věží–a–vodním–pří-
kopem–s–dřevěným–mostem,–nás–vrací–
do–doby–1900,–kdy–žil–majitel–liberecké–
textilky–Heindrich–von–Liebig,–který–ji–
nechal–postavit.–Dnes–má–pro–město–
Liberec– velký– význam.– Podařilo– se–
zachránit– unikátní– památku– a– bylo–
zpřístupněno– úžasné– výletní– místo.–
My–jsme–zde–poobědvali,–prohlédli–si–
budovu– i– navštívili– vyhlídku.– Byl– to–
den,– na– který– se– hned– tak– nezapo-
míná.

Za KLUB důchodců Hejnice 
Alena Karrasová

www.strechy-komplet.cz 
zajistíme Vám kompletní  

 tesařské, klempířské a pokrývačské 
práce většího i menšího rozsahu 
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Maratonský víkend 11. – 12. 5. 2013

Tak jako každý rok, tak i ten letošní jsme vyrazili za sportem do našeho hlavního města. Tak jako každý rok, 
tak i letos nám vyšlo sluníčko .

Vyjeli– jsme– v– sobotu– ráno.– První–
naše–kroky–v–Praze–vedly–do–metra–-–
jak–jinak––a–to–nás–dovezlo–k–EXPO–
stanu,–kde–měly–děti– rozchod–a–kde–
jsme–si–vyzvedli–startovní–balíčky.–

Poté– jsme– se– vydali– k–Mořskému–
světu…nikdo– se– v– něm– neutopil– ,–
a– tak– jsme– všichni– vesele– putovali–
na– Karlův– most– a– z– něj– rovnou– do–
Čokoládového– muzea.– Ti– odvážnější–
se– pustili– i– do– výroby– čokoládového–
pamlsku.– Nu– a– na– závěr– sobotního–
dne–nechyběl–ani– rozchod–v–obchod-
ním–centru–Palladiu.

A–pak–už–znaveni–nabitým–progra-
mem–jsme–se–nechali–MHD–odvézt–až–
k– fakultě,– kde– jsme– byli– ubytováni.–
Dalo– by– se– předpokládat,– že– vyčer-

paní– sportovci– padnou– do– pelechů…
Padli,– ale– většinou– ne– do– svých– .–
Do–22–h–však–byli–zpět–rozděleni–do–
svých– pelíšku– a– noc– pak– už– probí-
hala–v–poklidu…–

Ráno– se– dalo– vše– do– pořádku–
a–frčeli– jsme–na–start.–Staroměstské–
náměstí–bylo–plné,–jak–jinak,–když–zde–
byli–maratónci–z–celého–světa.–Vždyť–
jen– nás– –– v– rodinném– běhu– –– bývá–
kolem–pěti–tisíc…A–vždy–se–po–doběhu–
najdeme…– stejně– jako– i– letos.– Na–
start–jsme–se–rvali–přes–zábradlí,–pro-
tože–občas–jim–tam–vázne–organizace,–
ale–my–se–nikdy–nedáme,–a–tak–i–letos–
jsme– se– dostali– blízko– blizoučko– ke–
startovní–čáře.

Všem– se– závod– za– krásného– slu-
níčkového– dne– líbil– a– všichni– taky–
za–svůj–skvělý–výkon–dostali–medaili.–
Někdo–běžel–pro–radost,–někdo–běžel–
naplno,– a– tak– si– to– každý– báječně–
užil…Pak– ještě– zmrzlina– na– Václa-
váku– a– hurá– na– Čerňák…– a– směr–
Liberec–a–zas–Hejnice!

Tak–ahoj–zas–příští–rok!–
Marcela Hmirová

Kontakt, výroba:

VALOR kovoprovoz, spol. s r.o.

Nové Město pod Smrkem

Telefon: 736 752 446

Email: zeman@valor.cz

      info@valor.cz

- extrémní odolnost proti rozbití

-  vysoká odolnost proti povětrnostním 
vlivům

- nízká hmotnost

-  vynikající tepelně izolační vlastnosti

- snadná údržba

- velmi dobrá propustnost světla

- možnost automatického větrání

- dodávka ve smontovaném stavu

- dopravné do 20 km zdarma 

Skleníky z polykarbonátu
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Od firmy AUTO HATAŠ očekávejte jen to nejlepší!

Poslání poradenského Mateřského centra v Hejnících

Mateřské poradenské centrum se ocitá v současné době ve fázi určitého pochopení, také působí jako dobrovolnická 
činnost, ne jako komerční záležitost. Pochopení nalezneme a shledáváme v mysli rodičů a jejich dětí, a tím poradna 
umožňuje vstoupit do světa komunikace jiné – komunikace vstřícné, nakloněné vyslechnout úspěchy či neúspěchy 
ve výchově a vzdělávání dětí. Činnosti v oblasti zvyšování úrovně výchovy a vzdělávání dětí fungují a jsou zde od 
jara minulého roku. Domnívám se, že poslání poradny se naplňuje pomaleji, ale s kvalitním přístupem vůči dětem, 
a vyplývá to z ukončených současných úspěchů u nich samotných.

V–minulém– roce– proběhla– beseda–
s–jedním–členem–Mateřského–poraden-
ského– centra– s– panem– prof.– Karlem–
Rýdlem– na– téma– „Stres– ve– výchově–
dětí“,–co–nám–může–způsobit.–

Za–pokrok–poradny–považuji–to,–že–
některým– dětem– se– podařilo– řádně–
nastoupit–do–prvních–tříd– (školně–při-
praveným)– nebo– pokračovat– ve– vzdě-
lávání– se– svou– skupinou– dětí,– zvýšit–
svou–úroveň–soustředěnosti,–rozvinout–
slovní–aktivní–i–pasivní–zásobu,–napra-
vit–nesprávné–vyslovování–hlásek–apod.–
Navštěvují–mne–rodiny–s–dětmi–z–Ras-
penavy– a– z– Hejnic.– Snažím– se– navá-
zat– spolupráci– s– hejnickou– školou– či–
nabízím–mnoho– variant,– jak– bychom–
mohli– být– ve– vzájemném– pracovním–
kontaktu.–

Od– minulého– roku– mě– doposud–
navštívilo–zhruba–třicet–rodin–a–něko-

lik–z–nich–je–stále–v–kontaktu–se–mnou.–
Rodiny– s– dětmi– dochází– pravidelně,–
jednou–týdně–nebo– jednou–za–čtrnáct–
dní.–Péče–je–zaměřena–různě,–dle–posti-
žení–dítěte–či–problematiky–v–rodině.–

Ve– většině– případech– se– zaměřuji–
na– zlepšení– úrovně– soustředěnosti–
u–dětí–či–školní–připravenosti.–V–hodině–
nápravy– –– reedukace– děti– vzdělá-
vám– využíváním– Montessori– pomů-
cek,–které–jsou–vhodné–pro–předškolní–
věk,–ale–také–i–pro–věk–mladší,–školní.–
Pro–vaši–představu–na–obrázku–vidíte–
chlapečka,– který– pracuje– s– Montes-
sori–pomůckami.–Především–se–zamě-
řuji–na–posilování–kognitivních–funkcí,–
které–ovlivňují–proces–vzdělávání– (řeč,–
fonematický–sluch,– zraková–percepce,–
sluchová– percepce,– pravo-levá– orien-
tace,–orientace–v–čase,–paměť,–proces–
automatizace,–koncentrace–pozornosti,–

motorika,– vnímání– sebe– sama,– cho-
vání–a–jednání).–

Poradenské–centrum–neslouží–jako–
centrum–pro–volný–čas,– tudíž–nepořá-
dám–žádné–mimo-reedukační–aktivity.–
Centrum– je–na–bázi–pedagogicko-psy-
chologické–poradny–bez–diagnostických–
standardních–testů,–popřípadě–rodiče–
přichází–s–vyšetřením–sami–či–oni–jsou–
ti,–kteří–vyslovují–prosbu–o–pomoc–ve–
výchově– a– vzdělávání– svého– dítěte.–
Věřím,– že– poradnu– navštíví– další–
rodiny– a– dají– mi– důvěru,– jako– moji–
stálí– klienti,– kterých– si– velmi– vážím,–
a– především– jim– děkuji– za– stálou––
náklonnost.

Napsala dne 25. 3. 2013
Mgr. Helena Pálová, předsedkyně pora-

denského Mcentra v Hejnicích

Poznávání geometrických ploch 
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O Hejnické kopané
„A“ mužstvo,

které– vedené– trenérem–M.–Malin-
ským–získalo–18–bodů,–po–podzimní–
části– vypadalo,– že– na– jaře– bude–
záchrana–reálná,–když–zápasů–doma–
bude–více–než–na–podzim.–Na–podzim–
totiž– tým– vyhrál– kromě– jednoho–
vše.– Ale– po– zimní– přestávce– došlo–
k– odchodu– několika– hráčů.– Kouba,–
nejlepší–střelec,–odešel–na–hostování–
do– Nové– Vsi,– nadějný– odchovanec–
Láďa–Kobr–ml.–zamířil–nejprve–do–Viš-
ňové–ale–z–tohoto–přestupu–„natvrdo“–
naštěstí– díky– spolupráci– výboru–
a–Ládi– –sešlo,–aby–odešel– jen–na–hos-
tování– na– půl– roku– do– Frýdlantu.–
K–týmu–přišel–na–zimní–přípravu–nový–
trenér– Luboš– Stýbal,– který– v– týmu–
zůstal– i– na– jarní– souboje.– Za– Láďu–
Kobra– přišel– z– Frýdlantu– Dominik–
Ponc–a–z–Raspenavy–Mates–Šorejs.–Ale–
jarní– boje– moc– pohledného– fotbalu–
nepřinesly– a– hlavně– toužené– body–
na– konto– nepřibývaly.– Pouze– dva–
(do–29.–5.).–

Bohužel– bez– tréninku– to– samo–
do– klína– jen– tak– nespadne.– Situ-
ace– s– hejnickým– fotbalem– je– dost–
nahnutá.–Bohužel–doby,–kdy–se–tady–
hrával– Krajský– přebor,– jsou– pravdě-
podobně– na– dlouhé– doby– pryč.– Fak-
torů– je– více,– ten– nejhlavnější– je,– že–
v–hráčích–v–dorostu–moc–budoucnosti–
není– a– také– není– jisté,– jestli– příští–
sezónu– budou– vůbec– hrát!– Jeden–
z– dalších– faktorů– je– nevraživost–
některých– hráčů– mezi– sebou,– kteří–
zatím– spolu– nechtějí– hrát– v– jednom–
týmu.–A–vrchol–toho–zmatku–je,–když–
vám– řekne– 18– letý– fotbalista,– že– za–
„A“– hrát– nebude,– to– radši– půjde– do–
Bílého– Potoka.– Protože– on– už– přeci–
za– „A“– tým–hrál–a–dělal–náhradníka–
(v–17–letech,–a–to–3x–v–základu)–a–to–už–
mu–stačí.–Aby–to–nevypadalo–tak–hrů-
zostrašně,– tak– přeci– nějaká– naděje–
tu– je.–Myslím,–že–mladý–Darek–Sirů-
ček–je–toho–důkazem,–je–také–fakt,–že–
záchranu–mají–kluci–ve–svých–rukou–
respektive–nohou.–

Zprávu– píšu– před– sobotou,– ve–
které–mají– jednu–ze–šancí,– jak–se–dá–
udělat–krok–k–záchraně.–A–to–je–zápas–
v– Raspenavě,– kde– se– bude– lámat–
chleba.– Možná– výhra– by–mohla– při-
nést–naději.–Určitě–by–bylo–špatné–to–
vzdávat.–Kluci– si–musí–uvědomit,– že–
nehrajou–fotbal–jen–pro–sebe,–ale–i–pro–
diváka–a–hlavně–pro–ty–mladší–špunty,–
pro– které– by– někteří– mohli– být–
vzorem,–ať–to– jsou–Havlovi–žáci–nebo–
také–Mihulkovi–elévové.–Ti–zatím–září–
jako–kometa!

Jirka Leitner

Dorost
Ani– v– dorostu– to– nevypadá–nijak–

růžově.–Na– jaře– zatím–vyhrál– pouze–
jednou– a– to– ho– katapultovalo– na–
předposlední–místo– v– tabulce.– Jako–
již– tradičně– se– dorostenci– potýkají–
s–nedostatkem–hráčů.–Hned–v–úvodu–
sezony– se– vážně– zranili– tři– klíčoví–
hráči– (Marek–Hanko– -–koleno,–Pavel–
Kinský– –– naštípnutá– lýtková– kost,–
Lukáš– Fetr– –– výron– v– kotníku).– Pro–
většinu– zápasů– nemůžeme– počí-
tat–s–Darkem–Sirůčkem,–který–se– již–
natrvalo– zabydlel– v– A-týmu– dospě-
lých.–Jednoduchou–matematikou–pak–
vychází,–že–z–původních–14–hráčů–již–
jedenáctku–nepostavíme.–

Mužstvo– doplňujeme– žáky– (Míra–
Havel– a– Míra– Szajda)– nebo– prostě–
musíme–hrát–v–9–nebo–10–lidech.–To,–
že– se– netrénuje,– by– bylo– nošením–
dříví– do– lesa,– kluci– se– vidí– jednou–
týdně–na–zápase–a–to–je–málo.–Je–pak–
celkem–pochopitelné,–že–někteří–hráčí–
se– nezlepšují,– – ba– naopak– jsou– čím–
dál–horší.–Chybí–fyzička–i–kvalita.–Ti,–
kdo–jste–nějaký–zápas–dorostu–viděli,–
mi–určitě–dáte–za–pravdu,–že–se–na–to–
nedá–koukat.–

Bohužel–to–je–realita.–Jak–to–bude–
s– dorostem– pro– příští– sezonu– zatím–
není– jasné,–protože–končí–více–hráčů–
než–jich–má–přijít–ze–žáků,–tedy???

Milan Pecháček

Starší žáci
Sezóna–starších–žáků–se–plně–roz-

běhla– až– koncem– dubna– po– dlouhé–

zimě– a– spoustě– odložených– zápasů.–
To– způsobilo– jak– se– říká– anglickou–
ligu,–kdy–se–odložená–utkání–sehrála–
v–týdnu–a–to–každou–středu.–V–jarní–
sezóně–se–našim–klukům–moc–neda-
řilo– a– to– se– projevilo– na– postavení–
v– tabulce,– kdy– obsazujeme– předpo-
slední–místo.–

Se– silnými– soupeři– sehráli– naši–
kluci–vyrovnaná–utkání,–ač–výsledek–
tomu–neodpovídal.– Se– slabšími– sou-
peři–naši–kluci–hráli–nervózně–a–často–
dělali–chyby,–které–soupeři–vždy–tres-
tali.–

Z– osmi– odehraných– zápasů– jsme–
jednou– dokázali– vyhrát– a– dvakrát–
remízovat.– Nejlepším– střelcem– je–
doposud–Míra–Havel–s–11–vstřelenými–
góly– a– za– ním– s– třemi– góly– Kamil–
Pavlíček–a–dvěma–góly–Radek–Červa.–
Před–námi–jsou–4–utkání,–věřme–tomu,–
že–získají–další–body–a–naše–současné–
místo–v–tabulce–se–poposune–výše.

Míra Havel

Závěrem–mi–nezbývá–než–vyjádřit–
víru,–že–vše–dobře–dopadne–(zejména–
udržení– A-týmu– v– 1.– A– třídě),– že–
dojde– ke– zlepšení– přístupu– všech–
hráčů– jak– k– tréninkům– tak– k– zápa-
sům– a– že– příště– ty– výsledky– budou–
mnohem– lepší.– Příkladem– všem–
může–být–přípravka,–která–pod–vede-
ním–M.–Mihulky–vyhrává–jeden–turnaj–
za– druhým– a– trénovali– by– nejraději–
každý–den.

Milan Pecháček
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•	VÝKUP	VOZIDEL	K	LIKVIDACI	ZA	HOTOVÉ
•	odtah	vozidla	zdarma
•	vystavení	dokladu	nutného
	 k	zákonnému	odhlášení	vozidla

tel.:		773	981	411,		603	846	092	
e-mail:	likvidace.vozidel@email.cz

www.likvidace-vozidel-raspenava.cz
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