
s maximální délkou trvání 99 let, 
nicméně jeho trvání je možné pro-
dloužit. Právo stavby se zapisuje do 
katastru nemovitostí a je možné je 
převádět, dědit nebo zatížit např. 
zástavním právem (vlastník pozem-
ku si však může vyhradit souhlas 
se zatížením práva stavby). Vlast-
ník pozemku má předkupní právo 
ke stavbě zřízené na jeho pozemku  
(platí i opačně) a po uplynutí doby 
práva stavby musí vyplatit staveb-
níkovi náhradu za stavbu, která se, 
pokud není dohodnuto jinak,  rov-
ná polovině hodnoty stavby. Tuto 
konstrukci si lze představit nejlépe 
takto: právo stavby je určitou vir-
tuální bublinou, která zatěžuje po-
zemek. V této bublině je umístěna 
stavba. Bublina může ale existovat 
sama o sobě, zánik stavby totiž 
nemá vliv na zánik práva stavby. 
Smysluplné využití práva stavby 
si lze představit třeba na straně 
vlastníků pozemků, kteří nechtějí 
svůj pozemek využívat, ale též jej 
nechtějí prodat. Mohou jej přene-
chat investorovi formou práva stav-
by a později využít infrastrukturu, 
kterou tam vybuduje. To může být 
právě pro obce zajímavé řešení ně-
kterých situací.

Změny zasahují též do nájem-
ních vztahů. Obce v České repub-
lice patří mezi významné pronají-
matele bytů. Nová právní úprava je 
v této oblasti značně odlišná od té 
stávající. Ať již se to týká problema-
tiky vymezení prostoru, jehož ná-
jem podléhá speciálním pravidlům 
o nájmu bytu, ochrany nájemce 
bytu pomocí zákazu zkrácení jeho 
zákonných práv, anebo zrušením 
některých stávajících institutů – 
bytových náhrad nebo soudního 
přivolení k výpovědi z nájmu bytu.

Hejnický
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Obec je nejen vlastníkem řady 
věcí, o které se musí starat, ale 
také řadu věcí například pronají-
má a uzavírá různé smlouvy. Nový 
občanský zákoník navíc na obce 
klade zvláštní úkoly, se kterými 
je nutné se též seznámit, ať již jde 
třeba o zapojení obce do procesu 
hledání vlastníka nalezené věci, 
nebo o novou roli starosty v rámci  
dědického práva. 

Velký důraz je kladen na pra-
vidlo o péči řádného hospodáře, 
které se vztahuje na všechny čle-
ny obecních orgánů, kteří jsou 
voleni, jmenováni nebo jinak do 
funkce povoláni – tedy na všechny 
členy zastupitelstva a rady, včetně 
starosty a místostarosty. Každý 
z nich musí jednat s péčí řádného  
hospodáře.

Proto platí, že z pohledu obcí je 
zřejmě nejdůležitějším upozorně-
ním ve vztahu k majetku návrat 
ke staré zásadě – povrch ustupu-
je půdě. Nový občanský zákoník 
totiž stanoví, že stavba je součás-
tí pozemku, že již nemá zpravidla 
být samostatnou věcí v právním 
smyslu. Proto je důležité sledovat 

přechodná ustanovení, ze kterých 
vyplývá několik zásadních skuteč-
ností. Vlastní-li nyní obec poze-
mek a na tomto pozemku stavbu, 
přestala být 1. 1. 2014 stavba sa-
mostatnou věcí v právním smyslu, 
splynula s pozemkem a obec je na-
dále pouze vlastníkem jedné věci 
– pozemku, jehož součástí je stav-
ba. Vlastní-li obec pouze pozemek, 
anebo pouze stavbu na pozemku, 
získává ze zákona předkupní prá-
vo k druhé z těchto věcí a zároveň 
je zavázána předkupním právem, 
bude-li chtít svoji věc prodat. Na-
příklad obec vlastní pozemek, na 
kterém má nájemce zřízen rodinný 
dům. Rozhodne-li se nájemce ro-
dinný dům prodat, musí jej nejdří-
ve nabídnout ke koupi obci. Stejně 
tak rozhodne-li se obec pozemek 
prodat, musí jej nejdříve nabídnout 
vlastníkovi domu.

Nový občanský zákoník též da-
leko přesněji stanoví různá omeze-
ní vlastníka nemovité věci, zejména 
pozemku – co do pravidel o imisích, 
porostech na hranicích pozemků, 
pozemkových úprav či užívání ci-
zího prostoru. I s těmi je dobré se 
seznámit, neboť v některých pří-
padech znamenají nové povinnosti. 
Každý vlastník má např. povinnost 
upravit stavbu zřízenou na pozem-
ku tak, aby z ní nestékala voda 
nebo nepadal sníh nebo led na sou-
sedův pozemek.

Praxe si však někdy žádá i mož-
nost využít cizí pozemek ke staveb-
nímu záměru. Za tím účelem upra-
vuje občanský zákoník nově právo 
stavby. Právo stavby je staronovým 
institutem, který se vrací do naše-
ho právního řádu. Jedná se o věcné 
právo, které opravňuje osobu od-
lišnou od vlastníka pozemku zří-
dit na tomto cizím pozemku stav-
bu. Právo stavby je právo dočasné 

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
1. ledna 2014 vstoupila v  platnost 
nová právní norma - občanský záko-
ník. Tato významná změna našeho 
právního systému přináší mnoho 
nového nejen pro občany, ale i  pro 
obce. Podíváme-li se totiž na činnost 
obcí, vidíme nejen výkon veřejné 
moci, ať již v samostatné či přenesené 
působnosti, ale též různé činnosti, 
které souvisejí s právem soukromým.

dokončení na straně 2
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Nový kodex na několika místech 
přímo s obcí počítá a stanoví jí urči-
té povinnosti. Připomenout lze roli 
obce jako veřejného opatrovníka, 
roli starosty obce při privilegované 
závěti nebo postavení obce při nále-
zu ztracené věci. Právě této oblasti 
se občanský zákoník věnuje daleko 
detailněji nežli dosavadní právní 
úprava. Úloha obce začíná ozná-
mením nálezu s povinností vyhlá-
sit nález obvyklým způsobem, když 

obec zná vlastníka, má mu poslat 
výzvu k převzetí věci. Obec může 
věc uschovat i u jiné osoby, soud-
ní úschova má být u dražších věcí 
pravidlem, ne však nutností. Nelze-

-li věc uschovat bez patrné škody, 
nebo lze-li ji uschovat jen s nepo-
měrnými náklady, může obec věc 
prodat ve veřejné dražbě, s nepro-
dejnou věcí může naložit libovol-
ným způsobem (darovat ji, zničit…). 
Vlastník, či ten, kdo věc ztratil, má 
základní lhůtu jednoho roku, aby 
se o věc přihlásil. Po uplynutí této 
doby získává obec postavení po-
ctivého držitele – nestává se vlast-

níkem, ale může věc užívat i po-
žívat (vyjma peněz). Nepřihlásí-li 
se vlastník do tří let, nabývá obec 
k nalezené věci vlastnické právo.

Vážení spoluobčané, pokusil 
jsem se Vás v krátkosti seznámit 
s několika změnami, které nám 
všem nový občanský zákoník při-
náší. Jako vše nové, bude se i tato 
nová zákonná norma potýkat s řa-
dou nedostatků a bude časem jistě 
upravována. Nový občanský záko-
ník však platí a nám vzniká povin-
nost se jeho ustanoveními řídit. 

Jiří Horák
starosta města Hejnice

Slovo starosty (dokončení)

Ohlédnutí za odpadovým rokem 2013 v Hejnicích

V řeči čísel můžeme jít ještě hlou-
běji. Za loňský rok jste vytřídili 31,7 
tun papíru, 10,9 tun PET lahví, 11,1 
tun směsného plastu a Tetra Packu, 
26,3 tun skla a 2,8 tun textilu. 

Dále jste do místní sběrny dodali 
75 tun železa (to je pouze tře-
tina množství roku 2012), sebrali 
0,3 tuny nebezpečných odpadů 
a dále jste vyprodukovali 570 tun 
směsného komunálního odpadu. 
Ten podle odhadů obsahoval asi 
20 % nevytříděného separovaného 
odpadu - škoda.

To znamená, že průměrný 
hejnický občan v roce 2013 
vyprodukoval 193 kg směsného 
komunálního odpadu a vytřídil 
25 kg separovaného odpadu. Sami 
se zkuste zamyslet, jestli jste prů-
měrní, podprůměrní nebo nadprů-
měrní občané... Těm průměrným 
děkuji, že jim není odpadové hos-
podářství a ekologie lhostejná, těm 
nadprůměrným tleskám, že pocho-
pili, že to není taková práce a snaží 
se šetřit přírodu a hlavně finance 
města - tudíž každého z vás. No 

a těm podprůměrným bych vzká-
zal – „Třiďte odpad, má to smysl...“ 
Sami se totiž jistě budete tvářit 
neradostně, když neustálé navyšo-
vání nákladů města bude řešeno 
zvýšením poplatku za odpady. Při-
čemž stačí, abyste si uvědomili, 
jestli nemůžete pomoci třeba tím, 
že díky třídění budete potřebovat 
u domu levnější popelnici s méně 
častým vývozem. Vždyť jde o peníze 
nás všech...

-DEM-

V  roce 2013 se Městu Hejnice zastavil účet na výdajích za odpady na částce 2 235 841 Kč. 
Z poplatků za odpady se vybralo od občanů 1 256 232 Kč a za separovaný odpad se dostalo od 
společnosti Eko-Kom zpět 194 938 Kč. Sami si tak můžete spočítat, kolik se muselo přidat ze 
společné městské kasy na likvidaci odpadů.

Vyhodnocení roku 2013 v kině Hejnice

Odehráno bylo 172 představení, 
z čehož vychází průměrná návštěv-
nost hejnického kina na 45 diváků 
na představení. Za celý rok se neko-
naly pouhé 4 projekce z důvodu 
malého počtu návštěvníků.

Myslíme si, že na malé Hejnice 
se svými 2 800 obyvateli je toto 

Místní kinosál a několik letních kin navštívilo za celý loňský rok 7 737 diváků, kteří přinesli do 
pokladny kina tržbu ve výši 542 000 korun.

číslo velmi pěkné. Je to důkaz, že 
zachránit místní kino a podpořit tak 
poslední zbytek kultury ve zdejší 
oblasti bylo správné rozhodnutí.

Všem divákům, kteří dora-
zili byť jen jednou, srdečně děku-
jeme a těšíme se na další setkání 
v pohodlí našich červených sedaček.

Pro srovnání poslední kom-
pletní promítací rok 2011: Celková 
návštěvnost 4 714 diváků, tržba 
183 000 korun, průměrná návštěv-
nost 39 diváků, 15 neodehraných 
promítání.

-DEM-
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Z jednání městské rady

 –  schválila navýšení finanční částky určené pro Sport 
a volnočasové aktivity

 –  schválila přijetí finančního daru pro Klub důchodců 
Hejnice

 –  projednala a schválila návrh zásad pro poskytování 
dotací a finančních příspěvků

 –  schválila pronájem ordinací dětského lékaře do 
31. 1. 2016 a ženského lékaře do 31. 1. 2018

 –  schválila pronájem nebytového prostoru v ulici  
P. Bezruče č.p. 387, do 1. 2. 2014

 –  finančními příspěvky podpořila následní akce a orga-
nizace: částkou 1.500 Kč ples pořádaný místní orga-
nizací svazu Němců Na Horní Smědé, 5.000 Kč Cent-
rum pro zdravotně postižené, 4.000 Kč středisko pro 
ranou péči a 2.000 Kč společnost Most k naději

 –  projednala a schválila zadávající dokumentaci na pro-
nájem Autokempu Hejnice

 –  schválila pronájem městského kina na cestopisný 
vzdělávací pořad pro žáky ZŠ 24. 3. 2014

 –  schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
20.000 Kč společnosti Singltrek, který je určený na 
správu a údržbu singltrekových stezek

 –  projednala a schválila dodatek smlouvy na dodávku 
a odběr tepla mezi Czech Energy s.r.o. a městem Hej-
nice týkající se ceny tepla pro rok 2014 v malých ply-
nových kotelnách v bytových domech

 –  projednala návrh na rozdělení finančního příspěv-
ku pro činnost neziskových a sportovních organizací 
a předložila ho ZM ke schválení

 –  zamítla nabídku firmy Mediatel týkající se uvedení 
údajů o městě ve webové prezentaci Zlaté stránky

 –  schválila výsledek výběrového řízení na technický do-
zor investora pro projekt Kanalizace Hejnice

 –  schválila žádost Sdružení osadníků Ferdinandova 
o bezplatný pronájem kina na akci spojenou s Maso-
pustem, pořádanou 22. 2. 2014

Z jednání městského zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém zasedáních:

 –  projednalo a schválilo rozpočtové změny města pro 
rok 2014

 –  projednalo a schválilo plán finančního a kontrolního 
výboru pro rok 2014

 –  projednalo a schválilo zprávu o průběhu inventariza-
ce majetku města provedené k 31. 12. 2013 

 –  projednalo zprávu o hospodaření příspěvkové orga-
nizace Základní a mateřské školy Hejnice a schválilo 
převedení přebytku hospodářského výsledku ve výši 
262.876,34 Kč do jejího rezervního fondu 

 –  projednalo a vydalo obecně závaznou vyhlášku, která 
stanovuje systém komunitního kompostování a jeho 
využití k údržbě a obnově veřejné zeleně

 –  souhlasí s působením MAS Mikroregion Frýdlantsko 
na území Hejnic v období 2014-2020

 –  projednalo a schválilo finanční dar od Horolezeckého 
oddílu Hejnice pro ZŠ Hejnice ve výši 4.000 Kč, který 
je určený na činnost horolezeckého kroužku

 –  projednalo a schválilo rozdělení finančních příspěvků 
na činnost neziskových a sportovních organizací: 

 » investiční příspěvek: 
• Fotbalový klub: 162.000 Kč, 
• Horolezecký klub: 18.000 Kč; 

 » neinvestiční příspěvek: 
• Fotbalový klub: 310.000 Kč, 
• Horolezecký klub: 37.000 Kč, 
• Mateřídouška: 80.000 Kč, 
• Jiskra Hejnice: 50.000 Kč, 
• SDH Hejnice: 40.000 Kč, 
• Moštárna: 50.000 Kč, 
• Jizerský fotoklub: 10.000 Kč, 
• Mateřské centrum: 9.000 Kč, 
• Atletický kroužek: 22.000 Kč, 
• Keramický kroužek: 17.000 Kč, 
• harmonizační pobyty: 8.000 Kč, 
• Junák: 17.000 Kč.

Rada města na svých zasedáních:

Stavební úřad informuje – poStup pro Stavby do 25 m2

Podle ustanovení § 79 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění platném od 1. 1. 2013 rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas (tedy povolení stavebního 
úřadu) nevyžaduje stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, 
podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekre-
aci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování 
hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, 
je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných 
hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím 
umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou 
rekreaci. 

Nutno dodat, že se musí jednat o samostatnou stavbu, v žádném případě nelze toto ustanovení použít 
pro přístavbu!

Stavební úřad však upozorňuje, že umístěním stavby mohou být dotčeny jiné zájmy nebo ochranná pásma 
podle zvláštních právních předpisů, pak umístění těchto staveb vyžaduje stanovisko příslušného dotčeného 
orgánu (např. ochrana přírody a krajiny, ochranná pásma: lesa, vodního toku, dráhy, lázní, silnice, elektric-
kého vedení apod.) 

Na stavbu, která sice nevyžaduje povolení stavebního úřadu, ale byla provedena v rozporu s těmito zvlášt-
ními právními předpisy, se pak hledí jako na nepovolenou!

Pokud stavba vyžaduje provedení zemních prací, je stavebník povinen zjistit si informace o existenci podzem-
ních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.
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140 let Sboru dobrovolných hasičů Hejnice

Založení Sboru dobrovolných hasičů Hejnice dne 22. června 1874 budeme slavit téměř ve stejný den. Naše 
hasičské oslavy proběhnou v sobotu 21. června 2014. Již v těchto dnech probíhají přípravy na organizaci 
programu, který by i pro naše spoluobčany byl pěným a zajímavým dnem stráveným společně s hasiči.

Naše oslavy se budou konat před 
bývalým Perunem. Na programu 
bude slavnostní schůze sboru, 
dále bude následovat spanilá jízda 
historické i současné automobi-
lové techniky sborů našeho okolí. 
Trasa povede městem Hejnice. Při 
tom bude k dobré náladě vyhrávat 
dechová kapela. Na odpolední pro-
gram připravujeme velice zajímavé 
ukázky činnosti hasičů. Například 
hašení hořícího automobilu, vyproš-
tění osob z automobilu za pomocí 
hydrauliky. Dále se představí druž-
stvo záchranářů psovodů s jejich 
dokonale vycvičenými psy. Nebude 
chybět  ani výšková technika, atd.

Po celý den si návštěvníci budou 
moci prohlížet výstavu historické 
i současné techniky.

Ve večerních hodinách se pře-
staví a budou nám k dobré náladě 
a tanci vyhrávat hudební sku-
piny. K dobré náladě přispěje jistě 
i bohaté občerstvení od hasičů.

Mimo tento slavnostní den se 
během léta ještě uskuteční Den 

otevřených dveří v hasičské zbroj-
nici, kde bude výstava fotografií, 
která bude procházet historií od 
roku 1945 až po současnost. Bude 
možné nahlédnout do kronik sboru, 
do kronik mládeže. Na počítači si 
zájemci budou moci prohlédnout 
naši nejstarší kroniku z roku 1874.

O naší 140 let trvající historii 
se již nyní můžete něco dovědět 
na našich hasičských stránkách 
www.hasicihejnice.cz , na strán-
kách Wikipedie – Sbor dobrovol-
ných hasičů Hejnice, na Facebooku 
– Hasiči Hejnice a na You tube.

Touto cestou bychom chtěli podě-
kovat městu za jeho velikou ochotu 
a pomoc při přípravách našeho 
výročí.

150 let českého dobrovol-
ného hasičstva

Dovolte mi ještě informaci 
o výročí 150 let trvání českého dob-
rovolného hasičstva, které se datuje 
od úplně prvního založení českého 

dobrovolného sboru ve Velvarech 
roku 1864. Tedy plných deset let 
před vznikem hasičů Hejnice.

Na lednových jednáních Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
v Liberci a Jičíně byla domluvena 
spanilá jízda, která je rozdělena do 
několika etap.

V sobotu 17. května 2014 
povede trasa této propagační jízdy 
z Hrádku n. N. do německé Žitavy, 
polské Bogatynie a dále na české 
území Habartice, Nové Město p. S., 
Lázně Libverda, HEJNICE, Raspe-
nava, Frýdlant v Č., Chrastava.

Doufejme, že organizátoři této 
akce mají plánované i zastávky 
v těchto obcích. Ale i kdyby jen pro-
jížděli, tak to bude opravdu skvělý 
zážitek.

Sbor dobrovolných hasičů zve 
všechny příznivce na tyto oslavy. 
Přijďte slavit s hasiči Hejnice. 

Přeji všem vše dobré.
Miroslav Šimon, starosta SDH Hejnice
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Mezinárodní centrum  
duchovní obnovy

Vážení spoluobčané, jsme rádi, že Mezinárodní centrum duchovní 
obnovy vás může prostřednictvím Hejnického zpravodaje seznamo-
vat se svou činností.

V roce 2014 bude 
jedním z nejdůleži-
tějších úkolů aktiv-
ně pracovat na stále 
větší propagaci nejen 

našeho poutního místa, ale celé-
ho města. V lednu se paní ředitel-
ka spolu s dalšími zaměstnanci 
zúčastnila mezinárodního veletr-
hu REGIONTOUR v Brně. Jedná 
se o největší prezentaci průmyslu 
cestovního ruchu s akcentem na 
regiony ve střední Evropě. Veletrh  
REGIONTOUR je nosným projektem 
na podporu domácího cestovního 
ruchu a incomingu v České repub-
lice. Účastní se jej klíčové subjekty 
a osoby s rozhodovacími pravomoce-
mi v cestovním ruchu ČR a jednotli-
vých regionů. Veletrh GO se zamě-
řuje na výjezdovou turistiku. Vedle 
tuzemských cestovních kanceláří 
a agentur se jej účastní poskytova-
telé služeb cestovního ruchu v ob-
líbených zahraničních destinacích 
a zahraniční turistické centrály. 

Máme radost ze stálých klientů, 
kteří k nám opakovaně jezdí a v Hej-
nicích se jim líbí. Opět jsme letos 
přivítali Jednotu českých matema-
tiků a fyziků s mezinárodní účastí, 
Humboltovu univerzitu Berlín, lu-

žicko-srbský pěvecký sbor a těšíme 
se i na pobyt Centra pro rodinu, KTF 
UK, bratří františkánů, AVE sboru 
a mnoha dalších, kteří k nám opět 
přijedou. Rádi však přivítáme i dal-
ší návštěvníky a věříme, že se také 
budou do našeho krásného kraje 
vracet. Opět připomínáme, že naše 
bezbariérové Centrum je stále při-
pravené uvítat každého hosta. I když 
zde probíhají obvyklé semináře, re-
kolekce nebo různá setkání, bude 
vždy vyhrazen prostor i pro vás. 
V restauraci vám nabídneme oběd, 
večeři anebo během dne občerstvení. 
Posedět lze v klidném a nekuřáckém 
prostředí, v teplejším období i v kláš-
terní zahradě. Malé děti si mohou 
hrát v dětském koutku. Jakékoliv 
i neobvyklé přání si lze objednat 
telefonicky, osobně nebo emailem. 
Možnost platit kartou nebo straven-
kami je samozřejmostí.

I v dalších vydáních přidáme ně-
jakou zajímavost z historie kláštera, 
z Benneschovi kroniky.

Srdečně vás zveme na naše akce, 
se kterými se můžete seznámit v re-
cepci, na vývěskách, internetových 
stránkách a ve farním věstníku. 

Jana Bezvodová  
(pastorační asistentka)

Zajímavosti z historie kláštera  
Kdy se rozhodlo, že v Hejnicích bude stát klášter: 

Ortsgeschichte von Haindorf, Josef Bennesch
Dne 9. Dubna 1690 se Franz Ferdinand hrabě von Gallas rozhodl, že 

skrze zázračný slavný Mariánský kostel v obci Hejnice vystaví  klášter 
dle pravidla českého řádového území a zajistí ho potřebnou podporou.  

Poslal psaní P. Amandu Haitmannovi: „Přestože toto místo Hejnice žá-
dali kapucíni, augustiniáni, karmelitáni a také sisterciáni, kterým jsem 
ho ale částečně odmítl nebo nechal v nejistotě, Vaší velebnosti nechci 
odmítnout. Než ale obě strany dojdou k dohodě a pevnému ustanovení, 
chtěl bych s P. provinciálem jednati, kolik řádových bratrů by zde chtěl 
mít a mohl dát a kolik žádá na zaopatření.“

Tentýž den psala i Její Excelence hraběnka Johana Emerciána Lud-
mila von Gallas, paní na frýdlantsku následující dopis: „Velebný, v Bohu 
duchovní, vysoce vážený pane patere provinciále. Vedle přání šťastného 
nového roku přicházím i k prosbě těmito řádky o povolení pro 2 patery 
a 1 mnicha laika do Hejnic a tím tamnějšího kaplana povýšit na faráře. 
Takže teď tam nemám žádného duchovního. Budou dostávat živobytí. Je 
třeba, aby byl mezi nimi 1, který by kázal, rozdával sv. přijímání, aby 
z poutí bylo více příjmů. Bylo by mi milé, kdyby přišel P. Viktorin Winter, 
je to skutečný příkladný duchovní. Můj hrabě souhlasí, aby došlo ke 
konečnému jednání o založení kláštera. Bylo by mi milé, kdyby toto roz-
hodnutí padlo co nejdříve, neboť jsme všichni smrtelní. Chtěla bych toto 
překrásné místo velmi dobře zaopatřit. Doufám, že Vy k tomu přispějete.“

MC Mateřídouška 
v Hejnicích

Poznámka redakce: akce uvedené 
v tomto článku již proběhly.

MC Mateřídouška v Hejnicích, při-
pravilo ve spolupráci s „D“ v rámci 
projektu MPSV Aktivizační zařízení 
pro rodiče s dětmi a za podpory LK 
Sociálního odboru v Programu na 
podporu sociálních věcí a služeb 
s názvem Rodičem se nikdo nena-
rodí řadu seminářů. 3. 3. 2014 
v 9:30 – 11:30 h přednáší v MC 
Mgr. Vendula Kolářová, psycho-
log na téma Zacházení se stre-
sem, relaxační metody, 18. 3. 2014 
v 9:30 – 11:30 h přednáší Bc. Lud-
mila Žánová, vedoucí občanské 
poradny na téma Rozumné zadlu-
žování. Tyto semináře jsou určeny 
pro matky s dětmi a zvláště budou 
vítáni 50+, nebotˇ se mohou podě-
lit se svými životními zkušenostmi. 
Hlídání dětí na těchto seminá-
řích je zajištěno, též malé občerst-
vení, pro předem přihlášené vstup 
zdarma. 

19. 3. 2014 v 16:30 h zveme na inter-
aktivní besedu s lektorem Mgr. 
Pavelčákem na téma Jména a pří-
jmení, dárek od rodičů. 

9. 3. až 15. 3. 2014 pořádá MC o jar-
ních prázdninách zimní pobyt pro 
rodiče a děti v Peci pod Sněžkou.

Též musíme vyjádřit spokojenost 
s tím, že o naše služby je stále větší 
zájem, letos nám přibylo mnoho 
nových maminek, jsme otevření 
všem podnětům a vaším nápadům. 

Sledujte náš program na:  
www.materidouska.info

Eva Machková
Předsedkyně sdružení

Zdravím Hejnický zpravodaj 
a věřím, že čtenáři vykročili tou 
správnou nohou do roku 2014.
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Hejnické počasí v roce 2013
Rok 2013 byl v Hejnicích srážkově  nadprůměrný, průměrný byl pak roční úhrn slunečního  svitu. 
Teplotně byl rok 2013 nadprůměrný i když první tři měsíce byly rekordně mrazivé. 

•  Nejvíce sněhu loni leželo 21. února 
sněhová pokrývka dosáhla 34 cm.

•  Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 
29. července, naměřeno bylo 117,7 
mm, to je 117 litrů vody na m2. 
Ten samý den spadlo během jedné 
hodiny 90 mm srážek.

•  Nejvyšší teplota vzduchu ve stínu 
byla 28. července, teploměr ten 
den zaznamenal 33,7 °C.

•  Nejnižší teplota byla 26. ledna, 
teploměr ten den klesl na -16,7 °C.

•  Poslední přízemní mrazík byl 
24. května, teplota ten den klesla 

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok

srážky (mm) průměr 59 50 64 70 86 119 129 112 77 67 71 74 978

2013 108 52 41 33 128 305 197 76 131 37 51 52 1211

s l u n . s v i t 
(hod.)

průměr 54 79 112 143 191 170 186 193 138 117 56 41 1480

2013 28 20 107 117 125 160 234 232 106 140 33 74 1376

teplota (°C) průměr -0,7 0,0 3,3 7,0 12,4 15,0 16,7 16,5 12,8 8,8 3,7 0,5 8,0

2013 -1,9 -1,6 -1,4 8,3 12,3 15,3 17,4  17,1 11,8 11,1 4,4 3,9 8,7

srážkové dny 28 24 22 20 23 20 11 16 21 13 24 15 237

dny se sněh.pokrývkou 19 26 24 7      3 3 82

Podrobné údaje jsou uvedeny v následující tabulce, pro porovnání jsou uváděny i třicetileté průměry jednotlivých 
sledovaných meteorologických prvků. (M. Jech)

při zemi na - 3,0° C, první „šedi-
vák“ pak byl 18. září. 

•  V 5 cm nad zemí byla nejnižší tep-
lota naměřena 22. února, teploměr 
se zastavil na –18,0 °C

•  Srážky byly na stanici zazname-
nány v 237 dnech a sníh loni ležel 
82  dní.

•  Hejnickým údolím prošlo loni  
24 bouřek, je to velmi malý počet, 
běžně jich bývá nad 50.

•  Od 1. listopadu 2012 byla hejnická 
meteorologická stanice automati-
zována, od stejného data v r. 2013 

byla zřízena podobná stanice i na 
Smědavě. Údaje můžete neustále 
sledovat na internetových strán-
kách ČHMÚ.V prosinci 2013 byla 
navíc na stanici Hejnice instalo-
vána webkamera s vysokým roz-
lišením, která každých 5 minut 
snímá jižní obzor. Součástí obrazu 
je i graf průběhu počasí a každých 
5 minut jsou zveřejněny všechny 
sledované údaje včetně nárazů 
větru. Po aktivaci si lze přehrát 
průběh počasí několika přede-
šlých dní.

Z klubu důchodců, únor 2014

Ze začátku jsme chodívali na 
různé exkurze např. do lesnického 
učiliště, do kostela , do lázní v Láz-
ních Libverdě nebo si prohlédli větr-
nou elektrárnu v Jindřichovicích. 
Později, už vzhledem k věku, jsme 
se omezili na různé besedy o horo-
lezcích , zpěvácích, významných 
osobnostech, budovách apod. Např. 
Madeira – paní Mazánková, Sici-

Od přestěhování KLUBU důchodců do klubovny v  novém Domu seniorů v  Hejnicích uplynulo už 
dlouhých 10 let. Od paní Jarmily Svobodové převzala předsednictví paní Alena Karrasová. Od té doby 
se scházíváme 2x týdně (úterý a čtvrtek) vždy od 14  do 16 hodin a snažíme se dodržovat daný program, 
který je vyvěšen ve skříňce vedle lékárny.

lie – Mgr. Kašpar, fotografie v gale-
rii u Bartošů, o poštovním úřadě 
– p. Jech, hudební odpoledne o Věře 
Špinarové – paní Pohnanová…. 

Také jsme jezdili na různé 
výlety, např. Kryštofovo údolí - 
orloj, botanická zahrada v Liberci, 
obora v Žehušicích, zahrada Čech 
v Litoměřicích, advent na Sych-
rově, dinopark v městečku Kle-

inwelka u Bautzenu, Motýlí dům 
v Jonsdorfu (Německo), muzeum 
miniatur v Kowarech (PLR), Libe-
recká výšina, svíčkárna v Šesta-
jovicích, ZOO Praha, kozí farma 
v Pěnčíně… O tom svědčí i naše 
KRONIKA, kterou si vedeme již  
zmiňovaných 10 let.

A ve dnech, na které není naplá-
nován žádný konkrétní program, 
si povídáme o všech událostech 
kolem nás i v rodinách. Věřte, 
že při kafíčku či jiném občers-
tvení a v družném kolektivu se  
dobře povídá.

Poslední naší akcí bylo PÁRTY. 
Tentokrát bylo přesunuto z lis-
topadu 2013 na únor 2014 a to 
z důvodu nemoci předsedkyně 
KLUBU. Oslavili jsme tím vlastně 
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naše 10leté výročí a bylo pojato 
jako „náš MASOPUST“. Sešli jsme 
se už ve 13 hodin a bylo podáváno 
občerstvení. Proběhlo přivítání 
aperitivem, pak kuřecí stehýnko 
s bramborovým salátem. 

Následně nás paní Alena Henc-
lová seznámila s významem slova 
MASOPUST a jak se slaví. Český 
výraz „karneval“ pochází z latinský 
slov „carne vale“, což v překladu 
znamená „sbohem maso“. Značí 
to tedy, že 40denní postní období 

před Velikonocemi se drží i v jiných 
zemích. Nejslavnější a také největší 
je karneval v brazilském Rio de 
Janeiru. Společným znakem maso-
pustu a karnevalu je nevázané 
veselí, tanec, zpěv a hudba.

 Následovala káva a šlehačkový 
zákusek a k tomu nám vyhrával 
na harmoniku Víťa Průšek. Zazpí-
vali jsme si, zábava byla družná 
a veselá. Celou měrou se na této 
akci podílela paní A. Henclová, za 
to jí patří velký dík od nás všech.

Zima fotografická

Letošní zimu snad nelze ani zimou nazvat, kdyby se měsíce prosinec, leden a únor nenazývaly 
zimní. Zima je pro fotografa zaslíbené období. Netrpělivě očekává příchod prvních mrazů, kdy 
začnou zamrzat hladiny řek, říček a potoků a objeví se první ledové krajky.

A když ještě královna zima při-
sype něco sněhových vloček, pak 
oko fotografovo nemůže se nabažit 
té pohádkové krásy a závěrka foto-
aparátu se nezastaví. Tedy pokud 
nezamrzne. Ale ten nejkrásnější 
fotografův zážitek teprve přichází, 
když se pěkně v teple domova nebo 
fotoklubu, s hrnečkem horkého 
svařáku, může podělit o své foto-
grafické zážitky. Pochvalné mru-
čení a slova uznání zahřejí u srdce 
a horký svařák po těle. 

Jenomže letošní zima byla 
k fotografům velice skoupá. Ledy 
v horských bystřinách aby pohle-
dal a sníh se objevil jen na vrchol-
cích hor a to jen tak, jako když 
pocukruje. To opravdu není pro 
zimního fotografa žádná radost. 
Ještě štěstí, že fotograf je tvor 
společenský, kamarádský a sou-

těživý. A tak v tyto naprosto nefo-
togenické měsíce jsme společné 
schůze Jizerského fotoklubu trávili 
nad soutěžními fotografiemi foto-
grafické soutěže Mapový okruh 
Český ráj. A nutno říci, že je co 
obdivovat. Z některých fotografií 
se až tají dech a nad jinými pro-
bíhá bouřlivá diskuze, kolik bodů 
tahle „fotka“ dostane a proč zrovna 
tolik. Ovšem i ty nejbouřlivější dis-
kuze probíhají v přátelském duchu. 
Když je ohodnoceno a dobodováno, 
tak filozofické úvahy nad fotogra-
fiemi vystřídá realita pořadatel-
ství závěrečného vyhodnocení 53. 
ročníku Mapového okruhu Český 
ráj. Zajistit spoustu organizačních 
záležitostí od zasílání hodnocení 
fotografií až po závěrečnou kon-
ferenci, výstavu a kulturní pro-
gram pro zástupce jednotlivých 

fotoklubů, stojí neskutečně mnoho 
času a energie. Doufám, že se vše 
vydaří, tak jako před deseti lety, 
kdy jsme byli pořadateli také a po 
skončení se všichni účastníci těšili 
na další příští závěrečné vyhodno-
cení v Hejnicích. Držte nám palce, 
ať se vše vydaří. 

A pokud by někdo měl zájem 
účastnit se našich fotografických 
dýchánků a fotodílen, je vřele vítán. 
Stačí jen zajít do Malé Galerie 
u Bartošů a zanechat tam na sebe 
kontakt. 

A na závěr pro ty, co již zapo-
mněli, jak hezká může být zima, 
přikládám pár fotografií Václava 
Odehnala.

Tomáš Mazánek
Jizerský fotoklub Hejnice

Na letošní rok máme napláno-
vány pro důchodce tyto výlety, na 
kterém vás srdečně zveme.
• 16. 4. 2014: muzeum másla 

v Bílém Kostele, prohlídka 
zámku Grabštejn

• 28. 5. 2014: výroba mýdla 
v Růžové, prohlídka zámku 
a zahrady v Děčíně

• 10. 9. 2014: muzeum medvídků 
v Rovensku pod Troskami, zvony 
v Troskovicích

Za Klub důchodců Alena Karrasová
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Hejnické masopustní veselí 2014

V sobotu 22. února byl na programu kulturních aktivit Hejnic tradiční masopust. Ač Ferdinandovský nebo 
Hejnický (jedná se o název), ale prostě náš. Nádherné počasí, které zimu připomínalo tak jako arabský šejk 
vítězného sjezdaře na olympiádě, dávalo tušit vysoké návštěvě. A ta také byla. 

to za výlet bláznů po městě. Láma-
nou češtino-angličtinou jsme jim 
však vysvětlili, že rychlobruslařka 
Sáblíková je nej a jejich Wüstová je 
mimo. Olympiáda zkrátka pronikla 
i na masopust. Po poslední návštěvě 
vstřícných lidí jsme zavítali na most 
u „pětky“, kde se zapálil bakus 
a vhozením do dravé Smědé (měla 
asi 8,5 centimetrů vysokou hla-
dinu) jsme se symbolicky rozloučili  
se zimou.

Následovala masopustní vese-
lice v místním vestibulu kina. Na 
počátku tam bylo k nehnutí, kdy 
se o taneční kreace starala hlavně 
všechna zúčastněná dítka, kterým 
nebylo radno na parketu konku-
rovat. Rychlým postupem času se 
však většina účastníků vytratila 
neznámo kam a zůstalo jen zdravé 
jádro, které se však cítilo dosti opuš-
těně. Tak třeba příště se nás bát 
nebudou a zůstanou s naším zvě-
řincem déle, abychom mohli řádně 
oslavit úspěšnou cestu městem.

Chtěl bych jménem pořadatelů 
strašně poděkovat městu Hejnice 
za vstřícný postoj k organizaci této 
akce, kdy bylo pochopeno, že maso-
pust k Hejnicím již patří a zaslouží 
si tu být. A ještě více děkuji všem 
těm, kteří se rozhodli průvod pohos-
tit a nabídnout něco k jídlu a pití. 
Vážíme se Vás strašně moc, protože 
v této době je strašně těžké najít 
takto hodné a dobré lidi. Některé 
zastávky, navíc zkrášlené mas-
kováním hostitelů, byly dokonalé 
– jako třeba u Šomjaků. Jmenovitě 
děkujeme rodinám Mařanových, 
Hradilových, Zavřelových, Henc-
lovo-Richtrových, Sotonových, 
Leitnerových, Šomjakových, Sedlá-
kových, Kolářovo-Vlčkových, Šrut-
kových, Kupcových a Podhorových. 
Smekám před Vámi všemi.

Krásné fotky má opět na svědomí 
Zdeněk Polívka a všichni se na vás 
těšíme na Masopustu 2015.

-DEM-

Počátek průvodu na Ferdinan-
dově se nesl ještě v duchu rodinné 
akce, která po pár zastávkách 
dorazila k úřadu na oficiální zahá-
jení. Bylo známo oněch 5 zastávek, 
které měl průvod za sebou, neboť 
se rozjel k veliké a zábavné taška-
řici, kdy trsal nejen Jelimán. Po 
předání klíče od města od pana sta-
rosty zavelel „velkoúžasnolepý král 
Jelimán, všech lemurů a ostatního 
zvířectva samozvaný pán a tak dále 
a tak dále, hurá lemra“ k pochodu 
po Hejnicích. Zvířat se letos v prů-
vodu sešlo velmi velké množství, 
protože rebelská skupina B.O.B.R. 
osvobodila místní ZOO Hejnice 
a vyrazila s kumpány korzovat  
po městě.

Trasa se tentokrát vracela do 
směru Skřivánku a lesáckých byto-
vek. Po cestě byly tradičně obtěžo-
vány všechny automobily o drobnou 
almužnu na uspořádání maso-
pustní veselice. Hlavně auta holand-
ských turistů, kteří nechápali co je 

Jak v Hejnicích úřadovali masopustní jezdci

V sobotu 22. února se v Hejnicích konal masopustní průvod. Protože takovou příležitost k veřejnému 
zostuzení nemohu nechat nepovšimnutu, jala jsem se připravovat k akci. Letošní téma průvodu jsem 
samozřejmě neznala a vlastně jsem ani nevěděla, že jsou masopusty tématické.

Už měsíc předem jsem vymýš-
lela fešnou masku pro jezdce a koně. 
Vymyslela jsem na Bertíka pyžamo, 
ale co se sebou? Lámala jsem si 
hlavu, kdo tak může jezdit na zebře 

a naprosto jsem pominula Rychlého 
Stripese. Obrátila jsem se k domo-
vině zeber a z černého kontinentu 
na mě vyskočil temný nápat přiodít 
se do stylu schwarze-negger a vyjet 

si za černošku. A jak jsem vymys-
lela, tak jsem připravila. 

Žádná půjčovna kostýmů pro 
koně ve Zlatých stránkách není... 
a tak jsem zapracovala samostatně, 
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na fotografii můžete posoudit, zda 
se zdařilo.

K průvodu jsem se připojila 
u hejnického městského úřadu, 
vyslechla si svolení pana starosty 
s rejdy a potkala se s dvěma dalšími 
jezdkyněmi s koňmi ze Svazarmu. 
Jedna jela za mumii na Baronovi 
a druhá za banditu na Jackovi. 
Jezdci letos nebyli nijak organizo-
vaní, dělali jsme si, co jsme chtěli. 
V minulosti se mi osvědčilo jet 
v čele, protože se dostanu včas ke 
všem občerstvením a mám spoustu 
manévrovacího prostoru. Bertík je 
velmi rychlý kůň, a tak mu přední 
pozice vyhovuje i z tohoto hlediska. 
Bohužel průvod vyrazil opačným 
směrem, než jsme s koňmi stáli, 
takže jsme museli pěšáky předjíždět 
ze zadních pozic. Bylo velice nepří-
jemné motat se mezi malými dětmi 

s koňmi, kteří byli nervozní z hudby 
a čerství, protože průvod teprve 
začínal. Vše dobře dopadlo a při 
první příležitosti jsme se u lékárny 
probili dopředu. Velký lemuří král 
Jelimán a zoo-ošetřovatelé nám 
solidárně zajistili volný průjezd, za 
což děkujeme!

Před průvodem bylo již veseleji 
a projíždějící Němci měli co klič-
kovat, aby se nám náhodou do 
koní nestrefili. Díky tomu, že jsme 
tak krásně překáželi a díky stra-
chu o lak svých vozů byli nuceni 
pozastavit se u výběrčích, i tak ale 
výběr průjezdného neprobíhal příliš 
ochotně. Na Skřivánku mi mumie 
s banditou odcválali a Bertík před-
váděl díky tomu (a díky zvuku 
reproduktoru, který se na Skři-
vánku koncentroval do uličky) 
rozmanité prvky vysoké jezdecké 
školy španělské. Musel to být neza-
pomenutelný divácký zážitek, ale 
mně mezi tím z travní sukénky 
vypadaly i ty nejubožejší zbytečky 
chroští a měla jsem co dělat, abych 
se nepodívala osobně na některou 
z přilehlých zahrad (pochopitelně 
bez koně, ten by při mém dopadu 
na trávník byl již bezpečně zapar-
kován ve výběhu nad koupalištěm). 
I přes to nervové vypětí se choval 
náramně civilizovaně a byl vždy  
dobře řiditelný.

Na hlavní silnici jsme se oto-
čili směrem k domovu, a to začalo 
teprve představení. V každé ruce 
jsem měla deset kilo, když jsme šli 
podél kolejí a nových paneláků, tak 
mi Bertíček přihodil do každé ruky 
dalších deset. Naštěstí u Kupcových 
byla další občerstvovací zastávka, 

a tak se lehce uklidnil. Zbylé dvě 
jezdkyně mezitím tiše zmizely. Od 
vlakové stanice až na most u Meli-
charů probíhalo vše pěkně, Bertík 
byl spokojen, že jdeme domů. 
Ovšem jaké bylo jeho nemilé pře-
kvapení, když jsem před mostem 
zahnula k ZOO! Jen tak tak jsem 
prokličkovala dvorem, popadla 
nabízené pochutiny a opět se pros-
mýkla mezi prvními příchozími opět 
ze zahrady. Návštěva u Podhoro-
vých byla opravdu dlouhá a Bertík 
mezitím v rohu mezi řekou a zahra-
dou Podlesných vyrobil hrabáním 
úctyhodný výkop, kterým by mohl 
soupeřit s východně-zahraničními 
pracovními četami. Konečně se 
dočkal a průvod se přesunul na 
most, kde došlo k závěrečnému spá-
lení Morany nebo Bakcha, nepo-
střehla jsem, ale každopádně to 
hořelo velmi dobře. Bertík mezitím 
rotoval kolem elektrického sloupu 
před penzionem Dvůr, protože 
seshora slyšel jekot Ašaratův a už 
byl opravdu velmi nespokojen s tím, 
že se STÁLE nejde domů. Pokud 
by někdo měl touhu sázet bram-
bory, prostranství před penzionem  
je zoráno.

Zde jsem dala průvodu vale, dle 
posledního informačního záchvěvu 
již mířil jen do kina, a tam bych 
s Bertíkem zřejmě moc veselí 
nezpůsobila. Bertík byl po tom 
náročném pochodu pěkně zpocený, 
takže bylo třeba ho královsky nakr-
mit a nechat ho uschnout s dekou. 
Doufám, že ho zážitek přesvědčil, že 
není čeho se bát a příští rok bude 
klidnější a tolerantnější k pěším.

Tereza Melichová

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,  
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen 

Lohmann hnědý, Tetra hnědá  
a Dominant – žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.

Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze  našeho chovu!

Stáří slepiček: 15 – 20 týdnů. Cena: 149 – 185 Kč/ks dle stáří.  

Prodej se uskuteční v neděli  13. dubna  2014 v 15.00 hodin v Hejnicích – u Jednoty.

Případné bližší informace (pondělí až pátek 9.00 – 16.00) na tel.: 601 576 270, 606 550 204,728 605 840.

Při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena 20 – 30 Kč/ks) 
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Benefitní karta
•	  Kino nabízí pro své stálé návštěvníky možnost pořídit si věrnostní kartu. Ta umožňuje 

divákovi po šesti návštěvách kina s použitím této karty navštívit sedmé představení 
zdarma. 

•	  Karta je na jméno návštěvníka a je nepřenosná. Použití karty je nutné hlásit předem. 
Pokladní při sedmém načtení karty vystaví vstupenku s nulovou cenou.

•	 Kartu si lze pořídit v pokladně kina. Poplatek za kartu je 50,- Kč/rok. 

Permanentka do kina
•	  Dalším věrnostním programem kina Hejnice je možnost pořízení permanentky na vstupy do zdejšího kinosálu. 

•	 V nabídce jsou tři typy možností permanentních vstupenek:
 »  Dvouměsíční permanentka: cena 500 Kč, opravňuje k 5 vstupům na filmové představení a platí 2 měsíce
 »  Čtyřměsíční permanentka: cena 900 Kč, opravňuje k 10 vstupům na filmové představení a platí 4 měsíce
 »  Roční permanentka: cena 7 500 Kč, opravňuje ke 100 vstupům na filmové představení a platí 12 měsíců

•	  Karta je na jméno kupujícího (kvůli ztrátě a možnému navrácení) a umožňuje získat pouze jednu vstupenku na jedno 
představení. Je ale přenosná. Použití karty je nutné hlásit předem. 

•	  Kartu si lze pořídit v pokladně kina nebo po dohodě s J. Demčákem (tel. 777 682 274, jaroslav.demcak@mestohejnice.cz) 
na městském úřadě. Poplatek za novou kartu při prvním pořízení permanentky je 20 Kč. 

Nabídka věrnostního programu kina Hejnice platí pouze pro kamenné kino, nevztahuje se na představení Letního kina 
na koupališti - není tam elektronická pokladna.

Všechny body věrnostního programu platí pro klasické filmové projekce, které pořádá kino Hejnice - mimo cestopisné 
besedy a festivaly. Při prvním pořízení karty doporučujeme navštívit pokladnu kina v časovém předstihu před vlastní 
projekcí z důvodu pomalejšího zařazení karty do systému.

Věrnostní program kina Hejnice

Město Hejnice Vás zve v sobotu 29. března od 20 hodin 
v sále České besedy v Raspenavě na

Tentokrát v duchu „Indiáni vs. kovbojové...“  = stylové oblečení vítáno, není však podmínkou.

 ª Hraje skupina VICHR Z HOR.
 ª  Společenská hra - „skorotombola“, slosovatelné vstupenky – hlavní cena Lahodné potěšení 
od Krkovičky.

 ª Předtančení B.O.B.R.  Půlnoční překvapení.
 ª Vstupné 120 Kč. 

 ª  Prodej vstupenek na MěÚ Hejnice: 
Lenka Zoreníková, telefon: 483 034 010 
e-mail: lenka.zorenikova@mestohejnice.cz. 

Odjezdy autobusů: 
19.15 hod – B. Potok, škola
19.20 hod – Hejnice, Autobrzdy – Knorr
19.20 hod – L. Libverda, úřad
19.30 hod – Hejnice, parkoviště u „Petříčka“

HEJNICKOU APRÍLOVOU ZÁBAVU
Tradiční vrchol plesové a zábavové sezóny. 

www.mestohejnice.cz
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Narodily se děti:
• Magdaléna Cifrová
• Martina Mikudíková
• Nela Sršňová
• Filip Veselý
• Antonín Šolc
• Rozálie Cifrová
• Bára Pařízková

Přistěhovali se občané:
• Pavla Procházková
• Jana Komárková
• Zdeněk Schneider
• Martin Syrový
• Kristina Lapáčková
• Hana Lacinová
• rodina Dvořáčkova
• Zdena Zoreníková
• Luboš Daniel
• Jiří Matura
• Jiří Kovařík
• Eva Blažková
• rodina Dörflova
• Markéta Tereštíková
• Lukáš Rechtořík
• Jiří Fiala
• Lucie Pelantová
• Pavla Prokšíková
• Petr Palouš

Odstěhovali se občané:
• Zdeněk Vondráček
• Petra Brunclíková
• Matěj Horák  
• Jana Kočová se synem  

a dcerou
• Jitka Košanová Krevňáková  

s dcerami
• Jitka Krhovská
• Ludmila Machačová
• Jana Říhová
• Martin Pavelka
• Jiří Ivančic  
• Michal Krčil
• Růžena Konečná Zíková
• Marie Votočková

Rozloučili jsme se 
se zesnulou občankou:
• Anna Tůmová

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Den pro dětskou knihu

Poslední akcí v minulém roce byl Den pro dětskou knihu, o kterém jsem se 
zmiňovala v předcházejícím čísle Zpravodaje.  Protože se akce zúčastnily 
i děti ze školní družiny, účast byla tentokrát vyšší. 

První akcí v tomto roce bylo poví-
dání a seznámení prvňáků s historií 
a současností karnevalu a masopustu. 
Měla jsem domluvené i představení 
místního divadla, které vede paní 
učitelka Alena Jandová, ale bohužel 
pro nemoc hlavních postav se neko-
nalo. Tak jsem musela zaimprovizovat 
a vymyslet, jak vyplnit zbylý čas. Při-
pravila jsem pro děti křížovky, kde si 
vyluštily, o čem si budeme povídat. Aby 
si  masopustní masky lépe zapamato-
valy, tak je nakreslily. Velký zájem byl 
o nakreslení kostry, ale záhy děti zjis-
tily, jak je to těžké. Dobře se mi osvěd-
čila magnetická tabule, na kterou si 
připravím z barevných písmen slova 
související s probíranou tématikou, 
a děti z daných písmen sestavují další 
slova. 

Z knižních novinek chci upozornit 
na další krimiromán Larsa Keplera 
Písečný muž. Když už se zmiňuji 
o tomto autorovi (jsou to vlastně man-
želé), musím říct, že mě po 30 letech 
znovu přivedl k žánru „krimi“. Někdy 

dávno jsem přečetla jednu knihu od 
Agáty Christie, kterou jsem vůbec 
nepochopila, což způsobilo, že jsem na 
detektivky zanevřela a zkusila jsem 
to až teď a byla to dobrá volba (i když 
nevím, jestli nebudu kvůli čtení teď 
zanedbávat všechno ostatní).  Hyp-
notizér je od samého začátku napí-
navý a člověk vůbec netuší, jak to 
skončí. Asi bude teď pro mne těžké, 
nepodlehnout tomuto žánru. K méně 
odpočinkovému čtení patří autorka 
Zuzana Tučková. Protože o její knihu 
Žítkovské bohyně je velký zájem, poří-
dila jsem i její předcházející román 
Vyhnání Gerty Schnirch, který se 
zabývá poválečným odsunem Němců. 
Poslední novinkou, na kterou chci 
upozornit, je román kontroverzního 
Johna Irvinga V jedné osobě s téma-
tem homosexuality. 

Na závěr bych chtěla požádat čte-
náře, aby knihy vraceli v termínu, 
obzvlášť knihy, které jsou půjčeny 
z Liberce a z jiných knihoven přes 
meziknihovní výpůjční službu.      -EP-

www.zlikvidujauto.cz

773 981 411

VÝKUP VOZIDEL
K LIKVIDACI ZA HOTOVÉ

•  • odtah vozidla zdarma prodej náhradních dílů

• výkup a likvidace autobusů, nákladních vozidel,

zemědělských strojů, technologických celků, strojů a hal

• vystavení dokladu nutného k zákonnému odhlášení vozu
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Událostí v posledních třech měsících na naší škole bylo více než dost. Konec kalendářního roku je 
pro nás hlavně ve znamení vánočních svátků. Nejvíce práce mají v této době žákyně a žáci učeb-
ního oboru zahradník, kteří již v předvánočním čase připravují adventní vazby, věnce a vše, co se 
vánoční výzdoby týká.

Celý kolotoč akcí začíná již 
1. prosince, kdy naši žáci před-
stavili a také prodávali v rámci 
vánoční dílny na frýdlantské rad-
nici své výrobky. Již v prvním 
prosincovém týdnu se Liberci 
uskutečnila akce Noční ZOO, kam 
se v doprovodu pedagogických pra-
covníků školy vydali naši zahrad-
níci předvést výrobu vánočních 
svícnů a přizdobování keramických 
výrobků. Pro dětské návštěvníky 
pak byla připravena výroba svícnů 
v rámci akce Vánoce na statku, po 
níž následovaly vánoční trhy, které 
se pod názvem Vánoční pohoda 
konaly ve Smržovce.

V průběhu adventního času pro-
bíhala výstava vánočních výrobků 
našich žáků v MCDO Hejnice, 
kde si návštěvníci mohli prohléd-
nout a zakoupit adventní věnce, 
svícny a keramické ozdoby. Každý 
adventní víkend se zahradníci 
vydávali také do Heřmanic, kde 
nabízeli své výrobky na tradičních 
vánočních trzích firmy Spiderglass. 
V rámci odborného vyučování 
předvedli naši učni vánoční vazbu 
v základních školách v Novém 
Městě pod Smrkem a ve Frýdlantě, 
kde si tamější žáci mohli sami 
s pomocí našich učňů vyzkoušet, 
jak se takové vazba vytváří.

Poslední únorový týden trávili 
zahradníci třetího ročníku v Měl-
níce, kam odjeli na týdenní odbor-
nou praxi. Probíhala ve spolupráci 
s Českou zahradnickou akademií 
Mělník, v jejíchž prostorách se naši 
učni seznamovali s prací ve skle-
níku, množením rostlin a péčí o ně.

V měsíci lednu mají sice všichni 
nejvíce starostí s uzavřením prv-
ního pololetí, ale studenti i učitelé 
žijí také mimoškolními aktivitami. 
Jednou z nejoblíbenějších byly 
zajisté taneční kurzy, které vyvr-
cholily tradičním věnečkem, na 
kterém se studenti snažili předvést, 
co vše se z tanečního umění a spo-
lečenského chování naučili. Dou-
fáme, že taneční kurzy se stanou 
pravidelným zpestřením života naší 
školy. Taneční umění měli příleži-

tost předvést koneckonců i letošní 
maturanti a žákyně a žáci závě-
rečného třetího ročníku, kteří ve 
frýdlantské restauraci Beseda zor-
ganizovali svůj maturitní a stužko-
vací ples. 

Jednou z ojedinělých akcí, které 
probíhaly ke konci loňského roku, 
byl projekt „Vysokoškolákem nane-
čisto“, který pořádala Fakulta 
životního prostředí ČZU v Praze. 
Devět vybraných studentů oboru 
Ekologie a ochrana prostředí si 
vyzkoušelo, jaké je to být studen-
tem vysoké školy. 

Tento projekt sestával ze čtyř 
zajímavých aktivit. Nejprve stu-
denti navštívili povrchový uhelný 
důl Bílina. Zde absolvovali zajíma-
vou přednášku a prohlédli si pro-
středí dolu. Velmi zajímavé bylo pro 
studenty vidět na vlastní oči kole-
sové rypadlo, které dosahuje obrov-
ských rozměrů (váží  přes 1200 tun, 
na výšku měří 27 metrů a na délku 
66 metrů). Dále zhlédli ukázky 
rekultivovaných ploch na Rado-
vesické výsypce. Poté se vydali do 
Krušných hor, kde byli seznámeni 
s revitalizací Černého potoka v Pří-
rodní rezervaci Černá Louka.

Druhou částí programu byla 
návštěva laboratoře studia agro-
ekosystémů. Zde byli studenti 

rozděleni do skupin a vyzkoušeli 
si měření fotosyntetické aktivity 
rostlin, listové plochy a rozbor nad-
zemní biomasy. Následovala ještě 
návštěva Oldřichova v Hájích, kde 
se seznámili s probíhajícími pas-
tevními pokusy.

Během dalšího projektového 
dne si studenti zkusili práci s GPS 
a zpracování získaných dat v pro-
gramu GIS. Tento program slouží 
ke zpracování geoinformačních 
dat. Studenti si sami data v okolí 
Frýdlantu nasbírali, zpracovali 
a vyhodnotili.

Čtvrtý a poslední projektový 
den vyvrcholil celodenní akcí na 
fakultě životního prostředí, kde 
se studenti účastnili přednášek. 
Dozvěděli se, jak je možné využít 
rostliny k odstranění těžkých kovů 
z kontaminovaných půd, jaká je 
situace s ochranou přírody v ČR. 
Vyzkoušeli si i pokus v laboratoři 
enviromentální geochemie a zhlédli 
vítězný film Life Sciences Film Fes-
tivalu nazvaný Invaze cizích druhů.

Začátek kalendářního roku je 
vždy ve znamení olympiád, během 
nichž mohou naši studenti poměřit 
své schopnosti s vrstevníky z jiných 
škol. Proběhly již olympiády 
v českém, německém i anglickém 
jazyce, školní kolo matematické 

Informace z lesárny
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soutěže a biologická olympiáda. Vel-
kého úspěchu dosáhla studentka 
Martina Jindrová ze třídy AE3, 
která naši školu výborně repre-
zentovala v okresním kole olympi-
ády v anglickém jazyce. Doufáme, 
že výborného výsledku dosáhnou 
i studenti oboru Ekologie a životní 
prostředí, na které v nejbližší době 
čeká olympiáda ekologická.

Mimoškolní činnost našich 
žáků byla bohatá také na spor-
tovní akce. Proběhly turnaje ve flo-
orbalu, v halové kopané, vybíjené 
a přehazované. Neméně úspěšná 
byla i účast studentů a žáků školy 
v turnaji ve stolním fotbálku.

Všichni učitelé a zaměstnanci 
školy se podíleli na organizaci dnů 
otevřených dveří, z nichž poslední 
se uskutečnil právě v měsíci lednu. 
Stejně tak se zapojovali do náboro-
vých akcí, které probíhaly na růz-
ných místech Libereckého kraje. 
Na hejnické škole zůstávají pro 
příští školní rok učební obory Lesní 
mechanizátor, Zpracovatel dřeva, 
Zahradník. Ze studijních oborů je 
možné podat přihlášku na obory 
Ekologie a životní prostředí a Rost-
linolékařství. 

V současné době se sice stu-
denti těší na jarní prázdniny, ale 
maturanti i učitelé vědí, že již 

2. května začíná státní část matu-
ritní zkoušky, což není nijak 
vzdálené datum. Přejeme všem 
studentům a jejich učitelům, aby 
zkoušky dospělosti dopadly co nej-
lépe, stejně jako případné přijímací 
zkoušky na vysoké školy.  Žáci 
učebního oboru Lesní mechanizá-
tor mají před sebou zase důležitou 
akci v dubnu – účast na mistrov-
ství republiky v soutěži Dřevorubec 
Junior 2014, kde se utkají s učni 
lesnických škol z celé České repub-
liky v práci s motorovou pilou. Pře-
jeme také jim, aby se dostali na 
stupínky vítězů a pokračovali tak 
v úspěšné tradici naší školy. 

Poklad v Poledních kamenech

Uvnitř Poledních kamenů, vypí-
najících se vysoko mezi údolími 
Černého a Bílého potoka, se prý 
nachází jeskyně plná pokladů, 
k níž se jednou za rok na krátkou 
dobu otvírá přístup. Je to před 
Velikonocemi, na Zelený čtvrtek, 
v poledne mezi dvanáctou a jednou 
hodinou. Vstup do jeskyně je 
údajně označen řadou žlutých 
kamenů na skále (podobně jako na 
Hajném kostele), která slouží jako 
brána do nitra jeskyně. 

Jednou se k Poledním kame-
nům vydali tři muži z Hejnic, aby 
zdejší poklad , o jehož obrovské 
ceně se vyprávěly neuvěřitelné his-
torky, získali. Na nelehký úkol se 
předem připravili důkladným stu-
diem staré Vlašské knihy Hanse 
Manna z Řezna, kde bylo napsáno, 
jak se při vyzvedávání pokladů 
chovat a čeho se vyvarovat. 

Přečetli si, že je hlídají strážní 
duchové, kteří kladou těm, kdo 
jim chtějí jejich bohatství vzít, 
různé nástrahy. Tito duchové však 

O některých horách a skalách Jizerských hor se věří, že ukrývají poklady. Nejznámější je jistě 
velká skála Hajního kostela a pověst o pašijovém pokladu a zapomenutém dítěti, kterou zařadil 
Karel Jaromír Erben do své Kytice. Velice obdobná je i pověst o pokladu v Kočičích kamenech. 
Méně známá je ale legenda, která vypráví o bohatství, ukrytém v Poledních kamenech.

mohou být oklamáni různými 
rituály a rekvizitami. K důležitým 
zásadám patřilo, že kdo chce při 
hledání pokladu uspět, nesmí se 
ohlédnout a musí po celou dobu 
zachovat mlčení. Muži byli pře-
svědčeni, že dodržet tyto příkazy 
nebude nijak obtížné.

První z hledačů odpadl hned na 
úpatí Poledních kamenů.  Nedával 
totiž pozor na cestu a málem si 
vypíchl oko větvičkou, která se mu 
připletla do cesty. Ani nevěděl jak, 
ale z úst se mu vydralo zaklení a to 
ho vyřadilo z další cesty za pokla-
dem. S nepořízenou se vrátil domů. 

Druhému z nich se nedařilo 
o mnoho lépe. Byl známý strašpytel,  
jenž měl srdce v kalhotách, už když 
vycházel z domova. Vidina nenadá-
lého bohatství však zvítězila  a on 
statečně doprovázel své druhy. Aby 
však byl co nejméně ohrožen, držel 
se v husím pochodu mezi nimi. 
Jakmile druh za ním odešel, báz-
livě se ohlédl, jestli nehrozí nějaké 
nebezpečí. V té chvíli strnul, hned 
si domyslel, že i on se prohřešil 
a tak se, ač nerad, také vydal na 
zpáteční cestu. 

Zůstal už jen jeden z nich, 
šťastný, že se nebude muset 
s nikým dělit. Zrychlil krok, 
aby už byl u pokladu, ale to se 
mu vymstilo. Ani on si nedo-
kázal odpustit zaklení, když ve 
spěchu zakopl o vystupující kořen. 
A tak nesmírný poklad v Poled-

ních kamenech čeká na své  
vyzvednutí dodnes.

Líbil se vám i tento příběh 
z knihy Pověsti od řeky Smědé 
spisovatelky Evy Koudelkové? 
V každém případě si další z nich, 
pojednávající o blízkém okolí 
našeho města povíme zase příště.

 Kristina Sokolová – kronikářka

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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Obvodní oddělení Policie České republiky v Hejnicích 
INFORMUJE

Za první dva měsíce tohoto roku řešili policisté OOP Hejnice 31 trestných činů, 163 přestupků 
a 176 spoluprací a úkolů. Velká část však přešla ještě z minulého roku.

Celkem bylo vedeno 90 blokových řízení v celkové 
částce 22.800 Kč. V trestné činnosti nadále převažují 
majetkové trestné činy, v přestupcích pak přestupky 
v dopravě, proti občanskému soužití a proti majetku. 
I přes dřívější upozornění a informace v médiích stále 
řada občanů uzavírá velmi rizikové obchody přes inter-
net. Nejvíce případů bylo samozřejmě v období před 
Vánocemi. Znovu proto doporučujeme vždy vyhledat 
k danému obchodu reference, u neznámých odchodů 
pak nezasílat platby převodem z účtu nebo předem 
a při převzetí zboží vždy provést ihned kontrolu. Při 
platbách předem zboží nedorazilo vůbec a při dobír-
kách pak mnozí místo objednané televize, mobilního 
telefonu nebo fotoaparátu obdrželi cihlu, lahve s vodou 
apod. V některých případech lze podle konkrétní situ-
ace platbu zadržet, ale ne vždy tomu tak je. Dobře 
proto zvažte, zda v případě nabízené výrazně nižší ceny 
zboží je ještě reálné, aby se jednalo o řádný obchod.

Bodový systém

V blokovém řízení se přestupci často dotazují na 
počet bodů ukládaných za dané jednání. Uvádím proto 
jen část vybraných porušení předpisů a odpovídající 
počet bodů. 

Porušení předpisů o provozu na 
pozemních komunikacích

Počet bodů

odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření 
podle jiného právního předpisu ke zjištění, 
zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou 
návykovou látkou

7

vjíždění na železniční přejezd v případech, 
ve kterých je to zakázáno

7

nezastavení vozidla na signál, který 
přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo 
nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ 
daný při řízení provozu na pozemních 
komunikacích osobou oprávněnou k řízení 
tohoto provozu

5

porušení povinnosti použít dětskou 
autosedačku nebo bezpečnostní pás při 
přepravě dětí podle § 6 

4

nezastavení vozidla před přechodem pro 
chodce v případech, kdy je řidič povinen tak 
učinit

3

porušení povinnosti být za jízdy připoután 
bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou 
přílbu

3

držení telefonního přístroje nebo jiného 
hovorového nebo záznamového zařízení 
v ruce nebo jiným způsobem při řízení 
vozidla

2

Občanský zákoník-nález věci

Nový občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., 
účinný od 1. 1. 2014 přinesl řadu výrazných změn, 
které se dotknout každého z nás. Ve sdělovacích pro-
středcích se k jednotlivým částem objevují různé 
výklady. Ne vždy jsou však v souladu se zněním zákona. 
Dnes vybírám část týkající se nálezů věcí. Objevily se 
totiž výklady, podle nichž se nalezená věc považuje na 
věc opuštěnou a stává se tak automaticky majetkem 
nálezce. To však rozhodně není pravdou, a pokud by 
tak nálezce skutečně postupoval, podle hodnoty nale-
zené věci by mohl spáchat přestupek anebo trestný čin. 
Podle nového občanského zákoníku se má za to, že si 
každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc 
není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího 
považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Ztrace-
nou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlast-
níkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. 
Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, 
a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce 
bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území 
byla nalezena, zpravidla do tří dnů. Výjimkou je nález 
ve veřejné budově nebo hromadném dopravním pro-
středku. Tam se nález předává provozovateli. Nálezné 
činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc 
hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlast-
níka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení. 
Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlá-
šení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které 
byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý drži-
tel. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude 
nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, 
vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému. 
Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlast-
níka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu 
obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno. 

A co se považuje za věc opuštěnou? Nevykonává-li 
vlastník vlastnické právo k movité věci po dobu tří let, 
má se za to, že ji opustil. Byla-li movitá věc, která pro 
vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zane-
chána na místě přístupném veřejnosti, považuje se 
za opuštěnou bez dalšího. Domácí zvíře se považuje za 
opuštěné, pokud je z okolností zřejmý vlastníkův úmysl 
zbavit se zvířete nebo je vyhnat. Popsána je jen část 
ustanovení upravujících nález věci. Podstatné ale je, že 
nalezená věc se nestává automaticky majetkem nálezce. 

A shrnutí? Nový občanský zákoník v podstatě pře-
nesl na nálezce úkol zjistit vlastníka a tomu nález 
vrátit. Nepodaří-li se ho zjistit, zpravidla do tří dnů je 
třeba nález oznámit obci. Za splnění dalších podmínek 
pak nálezce po uplynutí jednoho roku může s nálezem 
nakládat jako poctivý držitel, po třech letech pak může 
nabýt vlastnického práva. 

nprap. Milan Porubský
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Novinky z hejnické kopané

V zásadě se 
nabízejí pouze dvě 
varianty. Buď pone-
cháme stav takový 
jaký je, a budeme se 
pohybovat v nejniž-

ších okresních soutěžích. Pak ale 
čekejme s odlivem většiny hráčů 
v kádru A - mužstva a nejenom 
u něj a fotbal v Hejnicích se kva-
litativně propadne, nebo se poku-
síme učinit nějakou změnu, byť 
s vědomím, že v týmu bude hrát 
možná minimum hejnických hráčů, 
a to ještě za předpokladu, že hrát 
chtít budou. Situace je bohužel 
poplatná dnešní hektické době. 
Zájem o sport obecně a v našem 
případě především o fotbal bohu-
žel upadá a v Hejnicích tomu není 
jinak. Důsledkem výše citovaného 
je třeba zrušení našeho dorostu. 
Mužstvo jsme byli nuceni v polo-
vině soutěže odhlásit z důvodu, že 
hráči prostě nechodili, a to bylo na 
začátku soutěže v kádru 16 hráčů. 
To je podle nás situace, kdy se 
musíte pokusit něco změnit. Pokud 
se dobře pamatuji, A - mužstvo se 
za poslední léta pohybovalo vždy 
v 1. A třídě a v Krajském přeboru. 
Tam bychom si zasloužili být a to 
i s ohledem k lidem, kteří hej-
nické kopané skutečně věnují veš-
kerý volný čas a úsilí, a to vše bez 
nároku na cokoliv a především platí 
pro všechny, že bychom se fotbalem 
měli bavit. Klub by měl mít vždy 
nějaké mety, kterých chce dosáh-
nout a domníváme se, že by to tak 
nepochybně mělo platit i u našeho 
prvního mužstva a to, že v týmu 
bude většina hráčů odjinud, na to 
si budeme muset postupně zvykat. 
To, zdali angažovat nové trenéry 
bylo rozhodnutí správné či nikoliv, 
nám ukáže čas. Může být, že tato 
spolupráce dlouho nevydrží, ale 
myslíme si, že jsme zvolili správnou 
cestu a kluci budou pro hejnickou 
kopanou přínosem a zatím je vidět, 

že s týmem již kus práce udělali. Je 
tu samozřejmě ještě jedna důležitá 
věc, která se váže k výše uvede-
nému a to jsou často diskutované 
peníze. Klub jich pravděpodobně 
nebude mít nikdy dost tak, jak by 
si představoval. Nicméně, vždy se 
podařilo potřebné finanční pro-
středky pro chod oddílu zabezpe-
čit. V tomto ohledu bychom chtěli 
poděkovat především Městu Hej-
nice, které v posledních letech hej-
nickou kopanou velmi zásadním 
způsobem finančně podporuje. 
Výsledkem této podpory je kromě 
dalšího i realizace rekonstrukce 
sociálního zařízení v areálu sta-
dionu. Nicméně poděkování samo-
zřejmě patří i dalším partnerům, 
kteří hejnickou kopanou finančně 
či materiálně podporují: spol. CiS 
Systems, Killich, Konrád, Brex, 
Herap, Knorr - Bremse, Liberecký 
kraj, Tomáš Filipi a další.

Kdo odešel, kdo přišel, cíle 
v soutěžích:

A - mužstvo
Jak již bylo řečeno na trenér-

ském postu nastoupilo po Jirkovi 
Leitnerovi nové trenérské trio ve 
složení Miroslav Hauer, Petr Zeman 
a František Pokorný.

S hráčského kádru pak odešel 
Ondřej Budka, Miloš Novotný, 
Jakub Kouba – hostování (Stráž 
p/R) a Martin Zeman, který před-
časně ukončil hostování v našem 
klubu a vrátil se zpět do Raspenavy. 
Nově přišli Tomáš Matěcha (VTJ 
Rapid Liberec) - hostování a Michal 
Rajchman (Stráž n/N).

Uvažuje se ještě o dalších 
posilách, nicméně tým by se měl 
v první řadě stabilizovat a udržet se 
v rámci jarní části soutěže v polo-
vině tabulky.

Klub chce tímto současně 
poděkovat Jirkovi Leitnerovi za 

práci, kterou u A - mužstva odvedl 
a všichni víme, že to jednoduché 
rozhodně neměl.

B - mužstvo
B - mužstvo je beze změn a jak 

se vyjádřilo trenérské duo Tomáš 
Leitner - Miroslav Čermák, rádi 
by na konci jarní části soutěže III. 
třídy, pokud vše půjde dobře, sla-
vili postup do Okresního přeboru. 

Dorost
Jak již bylo řečeno, dorost jsme 

byli nuceni na konci roku ze své 
soutěže odhlásit.

Starší žáci
U starších žáků, vzhledem 

k nedostatku hráčů nastupujeme 
v soutěži Okresního přeboru ve 
společném družstvu s Bílým Poto-
kem a mužstvo se pohybuje v polo-
vině tabulky.

Mladší žáci
Stejně tak, jako u starších žáků 

i mladší žáci nastupují v soutěži 
Okresního přeboru ve společném 
družstvu s Bílým Potokem. Muž-
stvo se pohybuje podobně jako 
starší žáci, ve středu tabulky.

Starší přípravka
Naše nejlepší mládežnická 

kategorie. Starší přípravce se pod 
vedením Mirka Mihulky evidentně 
daří. Vyhrála ve své soutěži prak-
ticky vše. Jen tak dál.

Mladší přípravka
Nově po dohodě s OFS Liberec 

jsme do soutěže mladších přípra-
vek na jarní část přihlásili naší 
mladší přípravku, kterou povede 
Milan Přibyl. Je dobře, že se to 
podařilo a že snad na tom s mlá-
deží do budoucna nemusíme být 
tak špatně.

- PEB -

Na přelomu roku došlo v FK HEJNICE  hned k několika změnám. První se týká  A - mužstva mužů. 
Na postu trenéra A - mužstva skončil Jiří Leitner a na jeho místo přišli nehejničtí Miroslav Hauer, 
Petr Zeman a František Pokorný. Celé trio je z Liberce. Vedení klubu zastává názor, že tato změna 
byla nutná a mělo se na ní začít pracovat již mnohem dříve a to z mnoha důvodů. Už dlouhou dobu 
se na vedení klubu řeší, kam bychom za stávajícího stavu do budoucna měli směřovat, čeho bychom 
chtěli dosáhnout, jak rozšířit hráčský kádr, když vlastní hráči nejsou.


