


Zpráva Policie ČR obvodní oddělení Hejnice 
 

Přehled nápadu 

Od počátku roku téměř do konce srpna jsme šetřili 139 trestných činů, 441 přestupků, 294 jednacích čísel, 

udělili jsme 547 blokových pokut a uložili v nich celkem 147.400 Kč. Došlo tedy k nárůstu trestné činnosti 

(ve srovnatelném období bylo v loňském roce o 46 trestných činů méně). U 64 % případů jsme zjistili 

pachatele. Na svobodě jsme omezili 18 osob. Šlo o zadržení pachatelů, zajištění, dodání do výkonu trestu 

odnětí svobody, realizace příkazů k zatčení. Nejčastěji jsme řešili majetkovou trestnou činnost (krádeže 

pohonných hmot, kovů, mobilních telefonů, vloupání do chalup), potom vandalismus, zneužití platebních 

karet. Znovu jsme zaznamenali dva případy domácího násilí spojené s vykázáním osoby ze společného 

bydliště.  

 

Chci do vězení 

V červenci byl zadržen mladík - recidivista majetkové trestné činnosti. Soudce rozhodl o jeho vazebním 

stíhání. Zvláštností případu je fakt, že mladý muž se dostavil na služebnu a o zadržení požádal. K tomu 

rozhodnutí ho přivedla jeho životní situace. Řekl, že není schopen na svobodě žít, aniž by nekradl. Už to 

bylo jedním z důvodů vazby, dále mu „napomohla“ jeho minulost a nedořešené případy.  Dokonce byl na 

pobyt ve vězení připraven, s sebou měl batoh plný věcí, hygienu, přezůvky. Později však vyšlo najevo, že i 

většina těchto věcí patřila chalupáři, kterého mladík „navštívil“. Stejně jako kolo, na kterém tehdy přijel.  

 

Nechci žít 

V srpnu byla doručena na náš služební mobil zpráva, ze které bylo zřejmé, že se muž původem z Lázní 

Libverdy rozhodl skončit se svým životem. Krátce nato jsme ho nalezli v bývalém sadě (dnes už spíš 

prales), sedícího na větvi s uvázanou oprátkou. Než se nám podařilo ho přesvědčit od jeho úmyslu, oprátka 

kolem jeho krku udělala své, omdlel a prověsil se. Naštěstí se ho podařilo vyprostit a poté mu další pomoc 

poskytli dobrovolní členové Horské služby ČR, služebny Lázně Libverda a rychlé zdravotnické služby 

Frýdlant. 

 

 

Blokace počítačů Policií ČR 

Za poslední dva roky se na nás obrátilo několik uživatelů PC s žádostí o odblokování jejich počítačů. Jde 

přitom o vir – trojský kůň Ransomware - šířící se po internetu. Napadá počítače uživatelů, kteří prohlížejí 

webové stránky určené „pro náročnější dospělé po 22. hodině“. Vir zablokuje veškeré dění v počítači (nelze 

ovládat klávesnici, ani myš) a zobrazí výzvu k zaplacení pokuty, po které pak má dojít k odblokování (to vše 

s logem Policie ČR). Pokud se vám něco podobného přihodí, v žádném případě pokutu neplaťte. Jde o 

podvod, Policie ČR nikdy takovým způsobem pokuty neuděluje ani nevymáhá. Po zaplacení by se 

podvodníkovi přilepšilo, ale váš počítač by zůstal zablokovaný. Dnes známe již 7 verzí tohoto trojského 

koně, některé již umíme odstranit, resp. předat návod na jejich odstranění. Neváhejte a přijďte na naše 

oddělení.  

 

Milan Porubský 



S p o l e č e n s k á        k r o n i k a 
 

 

Narodily se děti:     Adéla Joštová               Lukáš Mlejnek 

                                Matěj Burian                Sofie Votavová 

                                Daniel Jan Vacek                    

                                                                                                       

 

Přistěhovali se občané: Anita Virágová se synem 

                                      Jan Šárka                     Ivo Hnatovský 

                                      Milan Podhorec           Jiří Dlouhý                               

                                      rodina Mizerova          Růžena Šobejová                                                                  

                                     Kateřina Farkašová se syny 

                                      

                                       

 

Odstěhovali se občané:   Marcela Baková s dcerou        

                                         Kateřina Bittnarová 

                                        Božena Jandová s dcerou   

                                        Soňa Poustková s dcerou                

                                        Koloman Bari 

                                                                     

                                                                             

                                                                  

 

Rozloučili jsme se se zesnulými občany:   Marie Kolářová                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                    Růžena Brennerová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                    Jindra Maternová  

                                                                    Daniela Grabmüllerová 

                                                                    Eva Ivančicová 

                                                                    Miloslav Kofroň 

                                                                   

                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                 Hana Pohnanová,matrikářka   



Letní výlet z Hejnic do Hejnic 
 

V polovině prázdnin se jedenáct našich Hejničáků vypravilo na zajímavý cyklistický výlet. Nápad se zrodil 

v hlavách turistů a horolezců, kdy padlo rozhodnutí  uspořádat nultý ročník etapového výletu z Hejnic do 

Hejnic.  

Obec  Hejnice leží v Pardubickém kraji v sousedství města Žamberk. Je to malebná vesnice s přibližně 80 

domy a 210 obyvateli. 

Na cestu jsme se tedy vypravili ve čtvrtek 25. 7. 2013 v odpoledních hodinách. Přepravu účastníků výletu a 

kol zajistila dopravní firma pana Ouhrabky. Po tříhodinové cestě jsme v podvečer dorazili do Hejnic. Přijetí 

naší minivýpravy od místních bylo velkolepé. Čekal nás pan starosta Ladislav Harapát  a skupina místních 

občanů před budovou místního obecního úřadu. Po vyložení kol a ubytování na sále místního hostince jsme 

si prohlédli hasičskou zbrojnici, prostory obecního úřadu a pečlivě udržovanou kapli, která vévodí této 

malebné obci. Následoval společenský večer, který se v družné debatě s místními protáhl až do pozdních 

nočních hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páteční ráno nás však zastihlo připravené k nasednutí na kola a začali jsme ukrajovat první kilometry 

z celkových 250, které byly před námi. Cesta nás vedla do kopců Orlických hor.  

 

 

 

 

 

 

Projížděli jsme krajinou kolébky Jednoty bratrské, přes obec Kunvald do Bartošovic v Orlických horách a 

dále do Neratova, kde je krásně opravený kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je výjimečný svou z části 

skleněnou střechou. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Podél česko-polských hranic jsme dojeli do Orlického Záhoří, kde jsme přejeli na polské území a kde nás 

čekalo náročné mnohakilometrové stoupání kolem Stolových hor do polského Karlowa. Prudký sjezd 

z Polska do českého Machova pak byl příjemnějším zakončením první etapy dlouhé přibližně 90 km a 

unaveni jsme byli vděčni za nocleh na pohodlných žíněnkách v sokolovně v Polici nad Metují. 

Na druhou a nejdelší etapu našeho putování jsme vyrazili v sobotu ráno. S doprovodem místního znalce a 

přítele Ády jsme vyjeli směr Adršpach a dále do Trutnova. Teplo bylo v tento den úmorné a občerstvovací 



přestávky začaly výrazně přibývat. Nepohrdli jsme tedy kvalitním obědem v prostředí útulné venkovní 

terasy restaurace na okraji Trutnova, ani občerstvením v rekreačním areálu Dolce. 

 
 

A opět jedeme dál. Čeká nás dnes ještě velká porce kilometrů do Harrachova a tak se s Trutnovem, ač 

neradi, musíme rozloučit. Po prašné cyklostezce se vydáváme směr Hostinné, Horní Branná a Hrabačov. 

Původní plán dojezdu do Harrachova přes Dvoračky dostává s přibývajícím slunečním žárem a ujetými 

kilometry povážlivé trhliny a je rychle korigován. Trasa se mění na méně náročnou variantu, údolím toku 

řeky Jizery přes Jablonec nad Jizerou se přibližujeme k cíli dnešní etapy – Harrachovu. Ještě stihneme 

pozdní večeři v restauraci Na Mýtě, abychom za soumraku a s pomocí světel dojeli na turistickou ubytovnu. 

Tachometry kol nám ukazují slušnou denní dávku 120 kilometrů. 

Nedělní ráno je časem startu do poslední etapy našeho putování. Trasa dojezdu do našich Hejnic se zdá 

jednoduchá a máme před sebou nějakých posledních 35 kilometrů. Zdoláváme stoupání k harrachovskému 

nádraží, kde chceme přejet na polskou stranu a po štěrkové cestě pokračovat do polského Orle. Vloudí se 

však malá chybička v podobě lehkého zakufrování, takže si trasu prodlužujeme o nějaké 4 km zpestřené 

kvalitním stoupáním. Opět slunce vytrvale pálí a my přece jen dojíždíme do Orle, které využijeme 

k občerstvení před další namáhavou cestou na Jizerku.   

 

Sjíždíme opět do údolí Jizery, sesedáme z kol a nejprve po dřevěném chodníku a dále kamenitou pěšinou, je 

vynášíme na cestu k Jizerce. Zasloužené občerstvení na chatě Pešákovna si všichni vychutnáváme, ale 

dlouho se nezdržujeme. Vždyť cíl naší cesty, Bártlova bouda je nadosah. Pár posledních kilometrů šlapání 

na Smědavu, dlouhý sjezd do Bílého Potoka pod Smrkem a po necelých 250 ujetých kilometrech jsme v cíli 

krásného výletu. Samozřejmě se hned hodnotí. Elánu ještě zbývá dost, a tak se již začíná plánovat příští 

ročník, který bychom rádi jeli opačným směrem, tedy na kolech od nás, do Hejnic u Žamberka. 

       

         Jiří Horák 

                účastník výletu 

 

 

 

52. ročník fotografické soutěže Mapový okruh Český ráj 
 

Jak jsem již uvedl v minulém článku, jednou z těch nejdůležitějších akcí v našem fotografickém dění je 

závěrečné vyhodnocení fotografické soutěže Mapový okruh Český ráj, kterého se po dlouhá léta účastníme. 

Letošní ročník byl již 52. a jeho pořadatelem byl Fotoklub MKS Nová Paka.     Jizerský fotoklub v něm 

obsadil 7. místo z celkových 13 zúčastněných fotoklubů. Mezi celkově 10-ti nejlépe hodnocenými 

jednotlivci se z Jizerského fotoklubu umístil Václav Odehnal se svou fotografií „Smutek v duši“ na 6. místě 

a s fotografií „Joel“ na 8.-10. místě z 260 hodnocených fotografií. Toto je vynikající úspěch. Gratulujeme a 

jsme rádi, že v našich řadách máme takového tvůrčího fotografa, který je inspirací i pro nás ostatní. 

Závěrečné vyhodnocení proběhlo ve dnech 1. - 2. června 2013 v Nové Pace a zúčastnili se ho 3 zástupci 

Jizerského fotoklubu. Po přivítání a pozdravení se s kolegy z dalších fotoklubů, rozesetých po celé České 



republice, byl zhodnocen průběh 52. ročníku, vyhlášeno pořadí jednotlivých fotoklubů a deseti nejlepších 

jednotlivců, kterým byly předány věcné ceny. Výherci 52. ročníku,  Fotoklubu KFA Brumov-Bylnice, byl 

předán putovní pohár a na jeho podstavec vyryto jméno vítězného fotoklubu. Poté bylo předáno 

pořadatelství 53. ročníku fotografické soutěže Mapový okruh Český ráj našemu Jizerskému fotoklubu. Po 

přečtení a odsouhlasení propozic pro konání 53. ročníku soutěže a po ověření kontaktů pro zasílání 

fotografických map následoval kulturní program. V něm nás mimo jiné zaujalo vystoupení břišní tanečnice a 

artistické číslo žonglování s míči. Samozřejmě, že závěrky fotoaparátů dostaly řádně zabrat, obzvlášť při 

vystoupení břišní tanečnice. Po výborném obědě nás čekalo další překvapení v podobě exkurze do 

Novopackého pivovaru. Byl to opravdu nevšední zážitek, prohlédnout si z blízka tradiční výrobu piva, které 

jsme pak ochutnali přímo z ležáckých tanků. A bylo opravdu výborné.  

Jelikož bylo závěrečné vyhodnocení plánováno 

jako dvoudenní a ubytování zajištěno, tak jsme 

se opět vrátili zpět do kulturního střediska, kde 

jsme do pozdních večerních hodin diskutovali 

nad vystavenými fotografiemi. Poznali jsme také 

nové fotografy z fotoklubů, kteří se soutěže 

účastnili poprvé a navázali osobní přátelství s 

lidmi, které jsme znali pouze z emailové pošty 

nebo popisků pod jejich fotografiemi. Přestože 

bylo i druhý den deštivé počasí, neodolali jsme 

krásám Nové Paky a s fotoaparáty schovanými 

pod deštníky jsme vyrazili fotografovat. Nová 

Paka je opravdu krásné město se spoustou 

nádherných zákoutí a historických budov, které 

náš odjezd posunuly až do odpoledních hodin. 

Na závěrečném vyhodnocení 52. ročníku soutěže jsme načerpali spoustu užitečných informací a zkušeností s 

pořádáním Mapového okruhu Český ráj a zároveň jsme si odvezli nové nápady a myšlenky, jak připravit 

závěrečné vyhodnocení 53. ročníku Mapového okruhu Český ráj u nás v Hejnicích. 

Na závěr bych Vás chtěl pozvat ke shlédnutí našich soutěžních fotografií z 52. ročníku Mapového okruhu 

Český ráj, které budou vystaveny koncem měsíce září v knihovně v Hejnicích. 

 

 

 Tomáš Mazánek 

 Jizerský fotoklub Hejnice 

 

 

Flashover kontejner v Eilenburgu 
 

V sobotu 17. 8. 2013 se hejničtí hasiči zúčastnili nácviku hašení požáru v uzavřených prostorách u našich 

kamarádů z FF Eilenburg v Německu. K tomuto účelu slouží flashover kontejner, který je vybaven na 

imitaci požáru uzavřeného bytu. 

 Po nezbytné teoretické přípravě na učebně a shlédnutím 

několika videí s touto tématikou následoval nácvik na 

sucho, už teď nám bylo jasné, že nepůjde o nic lehkého. 

Následovala 

praktická část. Utvořili jsme 4 dvojice a postupně se 

oblékli do zásahových obleků, přilby, na záda umístili 

dýchací přístroj a nezbytnou masku na obličej. Byli jsme 

dokonale chráněni proti ohni. Každá dvojice si postupně 

vyzkoušela vstup do kontejneru, kde zatím byly 

plameny malé. Následoval zásah naostro. Každý stanul 

tváří tvář jen asi dva metry od plamenů, které měl za 

úkol hasit technikou, kterou jsme se učili teoreticky. 

Následoval již zmíněný Flashover. Po stropě kontejneru  

šlehaly obrovské plameny, které jsme zdolávali. Potom 



jsme se ve dvojici vyměnili a celé se to opakovalo. Takže každá dvojice si uvnitř pobyla 2x 10 minut. 

V kontejneru bylo kolem 215.stupňů, o něco víc než v rozpálené troubě. 

Bylo to velice náročné fyzicky, i psychicky. Po této „grilovačce“ jsme byli všichni rádi, že jsme to zvládli na 

jedničku. Mezi ostřílenými hasiči byli i tři nováčci, kteří stanuli tak blízko ohně poprvé. Zahodili strach, 

ponechali si jen respekt a výsledek se dostavil. 

 Odpoledne nás němečtí hasiči pozvali do podzemí Eilenburgu. Tyto prostory v délce asi 20. kilometrů 

sloužily v minulých stoletích jako sklady piva. Za druhé světové války se zde vyráběly zbraně. 

V podzemních tunelech bylo 6 stupňů. Takže pořádný skok proti flashoveru. 

 Jsme moc rádi, že nám tento výcvik naši kamarádi umožnili. V České republice je těchto kontejnerů jen 

několik. Pro jejich vytížení je jen malá šance, že se tam dobrovolné sbory dostanou. Je to pro nás obrovská 

zkušenost. Víme, jak se chovat, bude-li nahlášen požár, kde bude hrozit flashover. Je to velice přínosné pro 

odbornost, ale i bezpečí hasičů a rychlé zdolání ohně. Školení se zúčastnili Jiří a Miroslav Šimonovi, Petr 

Zástěra, Václav Tulach, František Chudoba, Luboš Beran, Láďa Palasczuk a Ondřej Petrnoušek. 

Přeji Všem vše dobré 

 

Miroslav Šimon 

starosta SDH 

 

Knihovnické novinky 
 

Dobrý den milé čtenářky a čtenáři. Doufám, že jste v průběhu krásného léta načerpali dostatek tepla a 

energie a můžete se s vervou vrhnout na čtení v období dlouhých a studených večerů, které nás čekají. Proto 

bych vám ráda představila několik novinek. 

Padesát odstínů šedi (v liberecké knihovně je 

při počtu kusů 12 pořád fronta rezervací přes 

50). Velmi zajímavá kniha popisuje mladou, 

naivní a nezkušenou studentku, která u 

rozhovoru potká o šest let staršího úspěšného 

podnikatele, který zbohatl na 

telekomunikacích. Do té doby se hlavní 

hrdinka Anastasia Steel o muže nijak zvlášť 

nezajímala. Přestože měla díky své kráse 

mnoho nápadníků, žádný se jí nezdál dost 

dobrý a žádného nepovažovala za toho 

pravého. Ve svých 21 letech byla dokonce 

panna a sex jí vlastně ani nezajímal. To vše se 

změnilo, jakmile potkala Christiana Graye, 

úspěšného podnikatele z bohaté rodiny. 

Christian byl mladý, krásný, svůdný a hrozivý. Anastásii od první chvíle neskutečně přitahoval a hlavní 

hrdinka poprvé zažívá pocit, kdy nějakého muže opravdu hodně chce… Její pokračování Padesát odstínu 

temnoty čeká na vás tady a v září by mělo vyjít i Padesát odstínů svobody. 

Zlodějka knih - vlastním jménem Liesel Memingerová - se na počátku roku 1939 ve svých devíti letech 

stěhuje k pěstounům kteří bydlí za mnichovským předměstím v malém městečku Molching. Liesel se k 

manželům Hubermannovým - Rose a Hans - měla původně nastěhovat se svým malým bratrem, ten bohužel 

zemřel, a Liesel se s jeho smrtí musí vyrovnat tak, jak jen je to v devíti letech možné. Liesel si do svého 

nového domova přináši i svoji první knihu, nedostala se k ní zrovna poctivě. Knihu s názvem - Hrobařova 

rukověť. A Liesel neumí číst..  

Už tady dostává sklep u Hubermannových svojí významnou roli v celém dlouholetém příběhu. Hans 

Hubermann učí Liesel číst - ve sklepě. Učí ji jednotlivá písmenka, vyučuje pomocí kreslení po zdi. Liesel 

dělá pokroky a za čas svou první ukradenou knihu přečte. Zajímavé je, že do postu vypravěče zvolil Zusak 

Smrt. 

Mezi další zajímavé tituly patří Prázdné místo od Joanne. K. Rowling, nebo Mafie v Praze a Mráz přichází 

z hradu. 

A pro děti je tady pokračování Krysáků(s mapou smetiště) a pro „náctiletá“ děvčata (sic jsem dlouho 

odolávala) upírská sága Stmívání. 



 Rok se s rokem sešel a v červnu jsem tady přivítala další prvňáky, adepty na pasování za rytíře 

čtenářského řádu. Každý přečetl krátký kousek z knihy Pohádky se zvířátky, dostal diplom, medaili a knihu 

básniček Radka Malého "Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky" z projektu"Knížka pro prvňáčka", do 

kterého jsem přihlásila prvňáky už po druhé. Příjemným zpestřením bylo vystoupení dětí z dramatického 

kroužku Základní školy Hejnice, pod vedením paní učitelky Aleny Jandové a Aleny Sochorové. Děti zahrály 

pohádku "O odvážné lodičce", která nám řekla něco o tom, že i malá lodička může být odvážná a není 

potřeba se jí vysmívat. Pohádka se jim moc povedla, a aby ani ony nedošly zkrátka, dostaly od paní učitelky 

bonbóny a ode mě zvoneček. Ještě jednou bych jim chtěla poděkovat za skvělý výkon a byla bych ráda, 

kdyby z toho vznikla tradice. 

 

 

MATEŘÍDOUŠKA PRO VÁS 
 

Mateřídouška mateřské a rodinné centrum v Hejnicích zdraví čtenáře Hejnického zpravodaje po slunečných 

a horkých prázdninách a dovolených. 

Mateřídouška byla v provozu i v tyto dny a nezaháleli jsme. Krátké ohlédnutí za nejoblíbenější akcí 

Pohádkový les, na který se těší děti, rodiče i prarodiče, vše se vydařilo a všechny potěšilo. Pohádkový les 

skončil a všechny kostýmy a dekorace se daly do pořádku a již plánujeme příští ročník, od září se budou 

navrhovat nové dekorace a kostýmy. 

V Mateřídoušce pro rodinné a 

mateřské centrum proběhly i o 

prázdninách volnočasové aktivity, 

kterých se zúčastnili naši členové, ale 

projevili zájem i chalupáři a 

rekreanti, kteří byli příjemně 

překvapeni, co je v Mateřídoušce i 

díky městu Hejnice k dispozici a je to 

pro i město Hejnice pěkná vizitka.   

2. 7. 2013 byla zvolena předsedkyní 

MC Mateřídouška paní Eva 

Machková, paní Pavlína Bartošová, 

která stála v čele plných deset let, se 

rozhodla spojit svůj kariérní růst 

s jinou firmou, ale i nadále bude s Mateřídouškou spolupracovat ve formě odborných přednášek, seminářů, 

pomocí radou a mnohaletou zkušeností. Mateřídoušku předává dokonale nastartovanou a zavedenou. Není 

třeba nic měnit, pouze v tom co vybudovala, dále pokračovat. 

10. 7. 2013 se uskutečnila v MC Mateřídouška vzdělávací kurz „Finanční gramotnost“, podporovaný 

Evropským sociálním fondem v ČR. Kurz vedl Mgr. Petr Spurný, velmi srozumitelnou řečí, do tématiky 

kreativně vtáhl i účastníky kurzu.  

V červenci tradičně Mateřídouška uspořádala pro rodiče a děti letní tábor Indiánské léto v Bílém Potoce, 

pobyt byl zakončen podvečerním zábavným programem a samozřejmě nechybělo opékání vuřtů. Pro některé 

děti to byla jediná dovolená s rodiči. 

V srpnu se připravuje program od září do konce roku. 18. 9. 2013 v 16:30 h bude beseda s Mgr. Igorem 

Pavelčákem na téma „Moje osobní války“, Mgr. Pavelčák je uznávaným rodinným terapeutem. Na poslední 

jím vedenou přednášku přijeli zájemci z Tanvaldu, Jablonce, Frýdlantu. 23. 9. 2013 9:00 – 16:30 h proběhne 

individuální poradna s Mgr. Stanislavou Emmerlingovou, na to naváže přednáška na téma „Jak pomoci dítěti 

s učením“. Celý den bude věnován dětem s poruchy učení, jako dyslexie a další speciální poruchy. Na 

odborné přednášky je dobré se předem nahlásit buď 728628111 nebo kysilkova.m@seznam.cz. 

V září bychom rádi oživili turistiku pro rodiče a děti i prarodiče s názvem „Znáš svůj kraj a historii?“. 

Zájezdy na kulturní pořady a do okolí. Připraven je kurz hry na bongo, „Nauč se rytmu, tempu a radosti ze 

hry“.  

Sledujte tyto i další aktivity na webových stránkách www.materidouska.info , budeme rádi a zveme. 

 

V Hejnicích, 18. 8. 2013     Eva Machková, předsedkyně sdružení 

 

http://www.materidouska.info/


 MEZINÁRODNÍ CENTRUM DUCHOVNÍ OBNOVY 

Úspěšný projekt přeshraniční spolupráce 

Josef Füllenbach 

Německý originál, publikován v Prager Zeitung č. 31/2013, str. 8, překládala Mgr. Jana Kalná 

 

Nečekané překážky 

Uvažovat o obnovení provozu kláštera nemělo smysl. Ale otec Raban měl lepší nápad - nebo to byla spíše 

jeho vize? Chtěl zřídit po kompletní rekonstrukci v bývalé klášterní budově Mezinárodní centrum duchovní 

obnovy. Ale kde na to vzít finanční prostředky? Náklady na rekonstrukci zuboženého areálu nebylo zdaleka 

možné pokrýt z církevních zdrojů. Štěstí zamávalo na otce Rabana v podobě Euroregionu Nisa, který právě 

začal s pomocí Bruselu realizovat v příhraniční oblasti České republiky, Německa a Polska přeshraniční 

projekty. Obecným cílem programu bylo zlepšit situaci v příhraničních oblastech a hlavně podporovat 

jakékoliv vzájemné přeshraničí aktivity. Otec Raban získal rychle, díky svému přesvědčovacímu talentu, na 

svoji stranu Euroregion, a na to pak slyšela i Praha. 

Všechny obtíže byly překonány, jak otec Raban znovu a znovu ujišťoval, díky neustálým modlitbám za 

úspěch díla. A samotné dílo tak, jak ho chápal otec Raban, bylo navrácení areálu jeho původnímu účelu, pro 

nějž ho před více než 200 lety založil František Ferdinand Gallas: "skrze duchovní obnovu pozdvihnout lidi 

a s nimi místo, okolí, celý region“.  5. ledna 2001 tak mohlo být centrum slavnostně otevřeno. Otec Raban se 

ještě dožil desátého výročí toho, kdy se jeho vize stala skutečností, avšak již na smrtelné posteli a o dva dny 

později, dne 7. ledna 2011 zemřel s vědomím, že přesvědčil všechny ty, kdo tak malicherně pochybovali, že 

se jen málokdy tak skvěle povedlo využití finančních prostředků EU. 

Dnes má téměř 40 procent aktivit realizovaných centrem náboženský charakter a jsou financovány z 

církevních grantů, pocházejících z Litoměřického biskupství a do značné míry z Německa. Asi 60 procent 

využití centra je zaměřeno na světské aktivity: od konferencí, školení a seminářů přes kulturní akce až po 

firemní či rodinné akce, kde musí účastníci hradit vzniklé náklady. Téměř všechny zde konané akce jsou 

mezinárodního charakteru. Protože se však hospodářská krize projevuje též v Hejnicích, pokouší se centrum 

nově získat více příjmů prostřednictvím hotelu, který zahájil svoji činnost v roce 2013. A to je při 

malebnosti tohoto místa a jeho okolí určitě nadějné úsilí. 

 

 
 



Mezinárodní výstava jiřin se soutěží studentů, které se můžete zúčastnit svými hlasy, bude probíhat ve 

dnech 13.9. – 15.9.2013. 

 

 
 

V oratoriu Svatá Ludmila vytvořil Dvořák jedno ze svých nejinspirovanějších děl, které se vyznačuje 

mimořádnou melodickou invencí, bohatou polyfonickou prací a zvukovou krásou. Lze je chápat jako 

monumentální historické tabló, v němž je velkorysými tahy načrtnut okamžik zrození nové etapy českých 

národních dějin a jenž v sobě sjednocuje křesťanskou symboliku s rovinou vlastenectví, tedy dva momenty, 

které měly pro Dvořákův duchovní svět zásadní význam. 

Na toto představení jste srdečně zváni 14.9.2013 v 15,30 hodin.  

 

 

 
 

Na slavnost svatého Huberta se můžete přijít podívat 8.11.2013 v 10 hodin.  

 

Připravujeme i další programy. Proto sledujte naše www.mcdo.cz . 

 

                                                                                       Jana Bezvodová, pastorační asistentka 

http://www.mcdo.cz/


       

A N G L I Č T I N A  
kurzy pro dospělé v MCDO v Hejnicích 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozvrh kurzů je možné podle potřeby upravit. 
 

V ceně kurzu jsou i veškeré výukové materiály. 
 

Na kurz je nutné se přihlásit předem! (min. počet zájemců 5, max. 9). 
 

NABÍZÍM I INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU A DOU ČOVÁNÍ, cena 200,-/45min 
 

lektorka: Ing. Jitka Budková   kontakt: jitka.budkova@email.cz, tel: 774 229 443 
 

jazyková úroveň den a čas výuky délka kurzu 
počet a délka  
výuk. bloků 

cena 
kurzu 

začátečníci čt 16.00 – 17.30 26.9.2013 – 30.1.2014 17 x 90 min 2520,- 

mírně pokročilí I st 15.45 – 17.15 25.9.2013 – 29.1. 2014 17 x 90 min 2520,- 

mírně pokročilí II út 15.30 – 17.00 24.9.2013 – 28.1. 2014 17 x 90 min 2520,- 

středně pokročilí út 17.00 – 18.30 24.9.2013 – 28.1. 2014 17 x 90 min 2520,- 

99 Kč/ 60 min 




