
by uvolnila a je jen otázkou času, 
kdy dojde i k uvolnění zámkové 
dlažby, která tvoří vlastní povrch 
chodníku. Věříme, že úprava to-
hoto chodníku zlepší i vzhled této 
poměrně frekventované ulice.

Nyní bych Vás chtěl informovat 
o situaci, která se týká provozu 
stomatologické ordinace v Hejni-
cích. MUDr. Šroll, který tuto or-
dinaci provozoval, se rozhodl, že 
k 31. 5. 2014 svou činnost v Hej-
nicích ukončí a prostory ordinace 
vrátí městu k 30. 6. 2014. Tomuto 
jeho rozhodnutí předcházela žá-
dost, ve které doktor Šroll poža-
doval snížení nájmu za ordinaci, 
kterou provozoval v poslední době 
pouze jeden den v týdnu. Rada 
města se rozhodla této žádosti ne-
vyhovět. Po oznámení o uzavření 
ordinace a vrácení pronajatých 
prostor městu jsme ihned zača-
li jednat o zajištění chodu tohoto 
pro město důležitého zdravotnické-
ho zařízení. Zájem o provoz zubní 
ordinace projevila paní doktorka 
Pázralová, která se přistěhovala 
do Libereckého kraje. V současné 
době probíhají jednání mezi měs-
tem a paní doktorkou, která si vy-
řizuje potřebná povolení, a věříme, 
že vše dovedeme do zdárného kon-
ce a Hejnice opět budou mít svou 
vlastní zubní ordinaci. Obnovení 
chodu zubní ordinace předpoklá-
dáme koncem prázdnin, nejpozději 
v září letošního roku.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, 
abych Vám na tomto místě také 
popřál krásné prožití zasloužených 
dovolených a prázdnin plných slu-
nečných dnů.

Jiří Horák
starosta města Hejnice
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V první polovině roku 2014 byla 
provedena přestavba nevyužitého 
nebytového prostoru v čp. 96 (bý-
valá prodejna obuvi) na byt o veli-
kosti 2+kk. Současně došlo v tomto 
domě i k rekonstrukci bytu 3+kk. 
Oba tyto byty už mají nové nájem-
níky a život v tomto domě se vrací 
do normálních kolejí.

V jarních měsících došlo i na 
výměnu střešní krytiny na čp. 303 
(budova lékárny) a v současnosti 
se připravuje rekonstrukce střešní 
krytiny na budově MŠ 1. Důvodem 
těchto oprav byl nevyhovující stav 
vlastní krytiny, kdy při deštích do-
cházelo k celoplošnému prosako-
vání vlhkosti do půdních prostor 
obou zmiňovaných domů.

V květnu letošního roku byly 
zahájeny i stavební práce na zatep-
lení a nové fasádě budovy městské-
ho úřadu. Tyto stavební práce tak 
navazují na výměnu oken, která 
proběhla v loňském roce. Po do-
končení zateplení předpokládáme 
úspory ve spotřebě tepelné ener-
gie a nová fasáda zajistí důstojný 
vzhled budovy městského úřadu. 
Po dokončení stavebních prací 
na budově dojde ještě ke stavební 

úpravě okolí včetně odvedení deš-
ťových vod, které v současnosti při 
větších srážkách podmáčejí nejen 
parkoviště v nádvoří úřadu, ale 
také podmáčejí sklepní prostory 
této budovy.

V současné době také probíhají 
výběrová řízení na dodavatele stav-
by pro dvě velké investiční akce, 
které se musejí zahájit v letošním 
roce a které budou z velké čás-
ti financovány z dotačních titulů 
vypsaných Státním fondem život-
ního prostředí. Jedná se o dokon-
čení kanalizačních stok na území 
města a o regeneraci části městské 
zeleně. Tyto investiční akce jsou 
připravovány dlouhodobě a doufá-
me, že se vše podaří v požadova-
ných termínech stihnout. Předpo-
kládaný termín zahájení prací na 
těchto akcích je ihned po podpisu 
smlouvy s vybraným dodavatelem 
a věříme, že by se tedy mohlo za-
čít nejpozději v září letošního roku. 
Doba realizace by u obou akcí ne-
měla překročit 12 měsíců.

Další větší stavební činnost za-
znamenají obyvatelé i návštěvníci 
našeho města v Klášterní ulici, kde 
plánujeme po skončení letní turis-
tické sezóny předláždění a výško-
vou úpravu chodníku vedoucího od 
budovy České spořitelny směrem 
k bazilice. Pro tuto úpravu jsme se 
rozhodli hlavně z toho důvodu, že 
stávající chodník je v současnosti 
položen na chodník původní, ná-
šlapná výška obrubníků je vysoce 
nad přípustnou normou a chceme 
tím zabránit případným zraněním 
obyvatel i návštěvníků města. Dal-
ším důvodem pro rekonstrukci to-
hoto chodníku je fakt, že vozidla 
zásobování, která do této ulice za-
jíždějí, na mnoha místech tyto na 
plocho položené chodníkové obru-

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
v tomto letním čísle Hejnického zpra-
vodaje bych Vás chtěl v  první části 
svého příspěvku podrobněji seznámit 
s  probíhajícími investičními akcemi 
na území města, dále s tím, co chceme 
v tomto roce ještě realizovat a v další 
části Vás informovat o situaci v místní 
stomatologické ordinaci.
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Hejnické slavnosti 2014

Opět se blíží první červencový 
víkend, který v  kalendáři patří 
Hejnickým slavnostem. Během 
dvou letních dnů, kdy se každo-
ročně vracela do Hejnic tradiční 
pouť, chceme opět nabídnout 
širokou paletu zábavného pro-
gramu a kulturních zážitků obča-
nům a  návštěvníkům našeho 
města. Vždyť během tohoto 
víkendu si najde do města cestu 
na deset tisíc návštěvníků z širo-
kého okolí – ač máme letos velkou 
obavu, že se okolní objížďky 
podepíší na návštěvnosti.

V sobotu 5. a v neděli  
6. července se opět můžete těšit 
na řemeslný jarmark v prostoru 
parčíku před kostelem, který 
nabídne nádhernou oázu pohody 
a klidu a krásné důkazy toho, že 
zde ještě máme šikovné lidské 
ruce. Sobotní noční oblohu pak 
ozáří velkolepý ohňostroj, který 
bude letos svou výpravností 
navazovat na ten loňský a bude 
ilustrovat některou z důležitých 
epoch v historii našeho města. 

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 
kromě velikého pódia nabídne 
pro pohodlí návštěvníků 
velkokapacitní stany s možností 
posezení s občerstvením, které 
připraví místní spolky hasičů, 
sportovců a turistů. Kdo chcete 
zaručeně kvalitní občerstvení, 
využijte především jejich nabídek. 
Stany ochrání diváky před 
rozmary počasí - jak před deštěm, 
tak před úmorným sluncem. 
Jako hlavní hvězdy slavností letos 
dorazí hned několik zvučných 
jmen – Wohnout, Kamil Střihavka 
nebo Kristína.

Program obou dnů:
 

Sobota 5. července
10.30 hod. – Pískomil se vrací

12.00 hod. – Paulie Garand

13.30 hod. – Voxel

15.00 hod. –  The Bacwards 
Beatles revival (SK)

16.30 hod. – Marek Ztracený

18.30 hod. –  Kamil Střihavka  
& Leaders 

20.30 hod. – Wohnout 

22.15 hod. – výpravný ohňostroj

22.30 hod. – Vichr z hor 

Neděle 6. července
10.30 hod. – Exots

12.00 hod. – Michal Horák

13.00 hod. – Fuera Fondo (SK)

15.00 hod. – Zrní

16.30 hod. – Kristína (SK)

(Časy jednotlivých vystoupení jsou pouze orientační. Děkujeme za pochopení.)

•	 	Kino	Hejnice bude uvádět tyto snímky:   Jak vycvičit draka 2,  
Transformers: Zánik,  
Světlo za horami.

•	  Součástí sobotního programu budou i vyjížďky	 v	 historickém	 vlaku		
„Hurvínek“.

•	  Aktuální informace a spoustu zajímavostí najdete na www.mestohejnice.cz 
nebo na Facebooku Hejnice u Liberce.

•	  Letošní heslo Hejnických slavností opět zní: 
  „Dnes	za	peníze,	zítra	zadarmo...	“		Sobota bude spojená s placeným 

vstupem a neděle bude pro všechny zdarma.

•	  Vstupné na sobotní kulturní program (do centrálního prostoru s kulturním 
programem):  v předprodeji do 29. června za 180 Kč a rodinné za 500 Kč.  
Po 30. červnu a na místě za 220 Kč a rodinné za 650 Kč.

•	 Děti do 120 cm mají vstup zdarma. 

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

Kamil Střihavka

Wohnout



Hejnický zpravodaj / 3

Z jednání městské rady

 –   schválila bezplatný pronájem kina na akci „Pohád-
kový les“pořádanou MC Mateřídouška 31. 5. 2014

 –  schválila pronájem prostoru veterinární ordinace 
do 31. 03. 2018

 –  projednala a stanovila dobu ke konání svatebních 
obřadů a to sobotu od 10:00 do 18:00, místem pro 
svatební obřad je obřadní síň

 –  schválila návrh smlouvy mezi společností Ekonom 
a městem Hejnice týkající se zpětného odběru a vy-
užití obalových odpadů

 –  schválila rozpočtové opatření ve výši 28.000 Kč na 
zajištění chybějícího zařízení autokempu

 –  schválila nabídku firmy CAUTUM s.r.o., na bez-
platné zpracování studie úspor elektrické energie 
ve veřejném osvětlení

 –  schválila vítěze výběrového řízení na opravu stře-
chy MŠ 1 Hejnice, kterým se stal Tomáš Melichar

 –  finanční příspěvkem 20.000 Kč podpořila žádost 
spolku Frýdlantsko, týkající se vydání připravova-
né publikace Gallasové, Clam-Gallasové a Hejnice

 –  částkou 3.000 Kč podpořila žádost Nadace pro zá-
chranu a obnovu Jizerských hor, částka je určená 
na podporu projektu biodiverzity (rozmanitost ži-
vých organismů) lesních ekosystémů v Jizerských 
horách

 –  podpořila akci „ Seznámení s Velikonocemi“, pořá-
danou MCDO Hejnice a to částkou 3.000 Kč

 –  částkou 2.000 Kč se rozhodla podpořit závod Smě-
dava cup, konaný 7. 6. 2014

 –  schválila poskytnutí příspěvku 25.000 Kč Domovu 
U Spasitele ve Frýdlantu

 –  vzala na vědomí informaci MUDr. Šrolla o ukonče-
ní provozu stomatologické ordinace v Hejnicích

 –  schválila firmu Swietelski stavební s.r.o. vybranou 
výběrovým řízením, která bude pověřena opravou 
chodníku v Klášterní ulici

 –  schválila žádost občanského sdružení  FRYYFEST 
Nové Město pod Smrkem týkající se zapůjčení sta-
nu na hudební festival, který proběhne v Novém 
Městě pod Smrkem 23. 8. 2014

Z jednání městského zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém zasedáních:

 –   projednalo a schválilo zprávu finančního a kontrol-
ního výboru

 –  pověřila člena zastupitelstva města pana Jiřího Ho-
ráka zastupováním města na jednáních valné hro-
mady společnosti FVS

 –  projednalo a schválilo provedení studie, týkající se 
působení povodňových toků a jejich vliv na stávají-
cí stavbu a okolní nemovitosti, na vypracování stu-
die schválilo rozpočtové opatření ve výši 90.000 Kč

 –  projednalo a schválilo rozpočtové opatření do výše 
50.000 Kč na úhradu nutných úprav městského 
koupaliště

Rada města na svých zasedáních:

Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné 
životní situaci, která nastala v souvislosti se zdra-
votním postižením nebo postupujícím věkem, pova-
žujete ji za naléhavou a v tuto chvíli ji nemůžete 
zvládnout vlastními silami? Centrum pro zdra-
votně postižené Libereckého kraje, o. p. s. posky-
tuje terénní registrované sociální služby. Nabízí 
pomoc a podporu poradny pro osoby se zdravot-
ním postižením a seniory, kde Vám sociální pra-
covníci pomohou najít a realizovat cestu, která 
povede k řešení a zlepšení Vaší obtížné životní situ-
ace. Sociální poradenství je určeno pro osoby se 
zdravotním postižením, od 15 let věku, s mož-
ností zachování Vaší anonymity.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, 
o. p. s. dále poskytuje pronájem kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek, tlumočení do zna-
kového jazyka, poradenství pro osoby neslyšící 
a nedoslýchavé, prodej baterií do naslouchadel 
a bezplatnou právní poradnu pro osoby se zdravot-
ním postižením. 

Dále Vám nabízíme sociální službu osobní asis-
tence, u které si sami rozhodnete kde, kdy a při kte-
rých činnostech Vám budeme napomáhat, abyste 
je zvládli sami. Nabízíme také pečujícím osobám 
odlehčovací službu, abychom jim poskytli čas 
na odpočinek a realizaci vlastních potřeb, přání 
a zájmů, přičemž osoba, o kterou pečují, může 
nadále zůstat ve svém prostředí a zachovat si vlastní 
životní styl a důstojnost. Obě tyto služby poskytu-
jeme osobám se zdravotním postižením od 3 let 
věku, v průběhu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Služby je možné zajistit po předchozí dohodě, na 
základě Smlouvy o poskytování.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje, o. p. s., ve spolupráci s městem Hejnice, pro 
své občany zřídilo kontaktní a poradenské místo 
na Městském úřadu, v přízemí v kanceláři soci-
álních věcí. Schůzku se sociálním pracovníkem 
Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, 
o. p. s. je vhodné domluvit předem a to přímo na 
Městském úřadu, telefonicky, nebo e-mailem. 
Jednání také může probíhat v rodině uživatele.

Kontakt na odpovědnou osobu:
Markéta Bindová, DiS.
sociální pracovník CZP Liberec
tel.: 603 821 863, 731 653 005, 485 104 044
e-mail: czplk@volny.cz

Pracovník Centra pro zdravotně postižené Liberec-
kého kraje, o. p. s. bude v Hejnicích vždy jednou 
za 2 měsíce, první středu v měsíci, od 11:45 do 
13:45 hodin, na Městském úřadu, v přízemí v kan-
celáři sociálních věcí.

Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje, o. p. s.
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Obvodní oddělení Policie České republiky v Hejnicích 
INFORMUJE

Vážení občané Hejnic a okolí, 
uplynulé čtvrtletí přineslo řadu událostí. Policistky a policisté obvodního oddělení v Hejnicích řešili 
46 trestných činů, 365 přestupků a zpracovali dalších 286 událostí. V dnešním příspěvku uvedu 
jeden případ tříčlenné skupiny zlodějů a pokusím se vysvětlit dvě ožehavá témata z pohledu policie, 
a to konkrétně „plnou čáru“ v Lázeňské ulici a téma zřejmě nejdiskutovanější: uzavírka v Raspenavě. 

Zloději z Ferďáku

Na stránkách města jste 
mohli koncem května číst 
zprávu o množících se krádežích 
v Hejnicích a na Ferdinandově. Jsem 
rád, že Vám mohu sdělit, že zloději 
byli zjištěni a usvědčeni v šesti 
případech. Větší část odcizených 
věcí byla nalezena a případ byl 
předán kriminální policii v Liberci. 
Jeden člen skupiny je stíhán 
vazebně. Ačkoli se na dokumentaci 
trestné činnosti zpravidla podílí 
větší počet policistů, hlavní zásluhu 
na zjištění pachatelů tohoto 
případu má Jaroslav Horáček, 
který dlouhodobě patří k nejlepším 
policistům našeho oddělení. 

Změna dopravního značení 
v Lázeňské ulici

V Lázeňské ulici bylo změněno 
dopravní značení v úseku od pošty 
k železničnímu přejezdu tak, že tam 
nyní není možné zastavit a stát, a to 
ani pro vystoupení nebo nastoupení, 
popř. vyložení nebo naložení 
nákladu. Tato změna vyvolala 
řadu negativních reakcí. Kritika se 
snesla i na policii. Po Hejnicích se 
šířily zaručené zprávy o tom, „kdo 
to spískal“. Rád bych uvedl, že naše 
oddělení skutečně podalo podnět 
ke změně, avšak zcela jiné. Žádali 
jsme o zákaz zastavení v úseku od 

pošty k přechodu pro chodce před 
školou, a to ještě jen ve všedních 
dnech v době od 7:30 h do 8:00 h. 
Důvod byl jasný – bezpečnost dětí. 
V tu dobu tam procházely do školy 
a po obou stranách zastavovala 
vozidla, jejichž řidičky a řidiči 
přiváželi děti nebo šli na nákupy. 
Ve stejnou dobu přijížděly autobusy 
hromadné dopravy. Docházelo 
k nepřehledným situacím, které 
ohrožovaly bezpečnost dětí. 
K řešení stačilo, aby jedna část 
vozovky zůstala volná. Tak byla 
věc projednána a schválena. 
Správce komunikace však provedl 
úpravu jinak a měl k tomu 
i souhlas dopravního inženýra. 

Každé bezpečnostní opatření 
by mělo být provedeno jen v míře 
nezbytně nutné a odpovídající 
místním požadavkům. Současné 
řešení je z tohoto pohledu 
nadbytečné, ale platné. Dokud 
nebude provedena jeho změna, 
nezbývá, než jej respektovat. Podnět 
k nápravě jsme již podali, ale konečné 
rozhodnutí není v naší kompetenci. 

Uzavírka v Raspenavě

Změna v Lázeňské ulici však 
byla jen lehkou zatěžkávací 
zkouškou. Později totiž došlo 
k uzavírce hlavního průjezdu 
Raspenavou. Není třeba vysvětlovat, 
co tato změna přinesla. Pro většinu 

účastníků provozu měla znamenat 
použití objízdných tras. Od počátku 
je však nadmíru využívána ulice 
Luční. Umožňovaly to dodatkové 
tabulky dopravního značení – 
zákazu vjezdu, resp. možnost jejich 
zneužití. Denně tak Luční ulicí 
jezdily davy údajných zákazníků 
restaurace Myslivecké Zátiší.  
Vznikly dva tábory nespokojených. 
Prvních těch, kteří cestovali 
z Hejnic přes Raspenavu anebo 
do podniků a míst v uzavírce, 
a druhých těch, kteří v ulici 
Luční bydlí. Policisté byli v tomto 
úseku častováni nejrůznějšími 
nadávkami a urážkami a zřejmě 
jste zaznamenali i případ napadení 
vedoucího našeho oddělení npor. 
Pavla Štoka. Řidič motocyklu 
se ho pokusil srazit, když byl 
kontrolován v zákazu vjezdu. 

Chápu obyvatele Luční ulice. 
Chápu také mnohonásobně větší 
počet občanů Hejnic a okolí, kteří 
potřebují denně jezdit za prací přes 
tento úsek. Přesto přese všechno je 
v daném úseku umístěno dopravní 
značení, které má být respektováno 
a pokud tomu tak není, je úkolem 
policie kromě dohledu případně 
i vynucovat jeho dodržování. 
Policisté obvodního oddělení 
Hejnice budou tento úkol plnit.  

Milan Porubský,  
policista OOP Hejnice
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Ohlédnutí za právě ukončeným 53. ročníkem 
fotosoutěže Mapový okruh „Český ráj“

Jizerský fotoklub Hejnice byl pořadatelem právě ukončeného 53. ročníku fotosoutěže Mapový 
okruh Český ráj. Ve dnech 24. a 25. května se sjeli do Hejnic zástupci všech třinácti soutěžících 
fotoklubů z celé České republiky, aby se zúčastnili vyhodnocení a ti nejlepší převzali pamětní 
ceny a pohár pro vítěze. Je nutné říci, že do Hejnic se fotografové vždy těší, ale s takovou účastí 
jsme ani v duchu nepočítali. Celkem přijelo na 72 fotografů.

Ještě před vyhlášením výsledků 
soutěže jsme využili práva pořa-
datele navrhnout a po odsouhla-
sení všemi zúčastněnými fotokluby 
uvést do Síně slávy a zapsat do 
Knihy osobností fotografa, který se 
zasloužil jak o tento mapový okruh, 
tak o rozvoj a propagaci fotografie. 
Naše volba padla na pana Zdenka 
Lína, bývalého člena Fomaklubu 
Liberec, fotografa nejen Jizerských 
hor a Libereckých zákoutí. Tato 
volba byla jednohlasně odsouhla-
sena všemi fotokluby a tak byl tento 
skvělý fotograf a člověk zanesen, 
i s ukázkami své tvorby, do Knihy 
osobností Mapového okruhu Český 
ráj a uveden do Síně slávy pro připo-
mínku budoucím generacím.

A teď k samotným výsledkům. 
Vítězem se stal, při své první účasti 
v Mapovém okruhu „Český ráj“, 
Fotoklub PCW Praha. Na druhém 
místě skončili naši sousedé z Jab-
lonce nad Nisou - Fotoklub Balvan 
a na třetím místě se umístil fotoklub 
Městského kulturního střediska 
v Nové Pace. Náš Jizerský fotoklub 
Hejnice skončil na 6. místě. Hej-
ničtí fotografové musí zapracovat na 

své tvorbě, pokud chtějí dosáhnout 
výsledků z dřívější doby, kdy obsazo-
vali přední místa v hodnoceních foto-
klubů a několikráte si tuto soutěž 
vyhráli. A takovéto bylo umístění 
všech zúčastněných fotoklubů:
1. Fotoklub PCW Praha
2.   Fotoklub Balvan Jablonec nad 

Nisou
3. Fotoklub MKS Nová Paka
4. Fotoklub Bohumín
5.  Sbor dobrovolných fotografů 

Desná
6.  Jizerský fotoklub Hejnice
7.  Fotoklub KFA Brumov-Bylnice
8. Fomaklub Liberec
9. Fotoklub ČSA Praha
10. Fotoklub Kladno
11. Fotoklub MKS Jaroměř
12. Fotoklub Safír Turnov
13. Fotoklub Fokus Sopotnice

V kategorii jednotlivců se na 
prvním místě umístil Jiří Burdych 
s fotgrafií „Těžké to žití“ z fotoklubu 
PCW Praha. Druhé místo získala 
fotografka Zuzana Vitvarová se 
svým soutěžním snímkem „Úplné 
bezvětří“z fotoklubu Balvan Jab-
lonec a třetí místo obsadil fotograf 

z poza kopce ze Sboru dobrovol-
ných fotografů Desná Petr Šenekel 
s dílkem „Nad Výrovkou“.

V letošním ročníku mapového 
okruhu se soutěže zúčastnilo oproti 
minulým rokům více žen. V první 
desítce se umístily hned 3 ženy s 5 
snímky. Fotografování v minulosti 
vyžadovalo snímek nejen vyfotit, 
ale následně i zpracovat v temné 
komoře, což je práce velmi zdlou-
havá a náročná na čas. S nástu-
pem nových digitálních technologií 
a zjednodušením tvůrčích procesů, 
se fotografování více přiblížilo i něž-
nému pohlaví a ženy a dívky doká-
žou vnést do svých děl poetiku 
a impresi.

Oceněné fotografie i výběr dal-
ších 40 nejúspěšnějších fotogra-
fií vystavoval Jizerský fotoklub 
v galerii MCDO v druhé polovině 
měsíce května. První polovina 
měsíce května patřila v galerie 
MCDO výroční výstavě fotografií 
členů Jizerského fotoklubu. Celá 
soutěžní kolekce fotografií Hej-
nických fotografů bude vystavena 
v Hejnické městské knihovně až do  
června 2015.

Uspořádat dvoudenní vyhodno-
cení výsledků této soutěže s dopro-
vodným programem při takové 
účasti není vůbec snadné, a proto 
bychom chtěli poděkovat personálu 
MCDO Hejnice, že nám vyšel takto 
vstříc a naše největší poděkování 
patří Městu Hejnice, bez jehož pod-
pory bychom nebyli schopni takto 
rozsáhlou akci vůbec uskuteč-
nit.  Děkuji vedení města za pomoc 
i finanční příspěvek.

Co dodat závěrem? Snad jen to, 
že dle vyjádření jednotlivých účast-
níků jsou Hejnice v klínu Jizerských 
hor krásným městečkem s nád-
hernou okolní přírodou a mnozí 
již plánovali, že zde stráví část své 
dovolené. Můžeme být na naše 
město právem hrdí.

Miroslav Němec
Jizerský fotoklub HejniceZdeněk Lín
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Klub důchodců Hejnice

Scházíváme se dvakrát týdně 
(v úterý a ve čtvrtek od 14 h) 
a snažíme se dodržovat daný pro-
gram, který bývá vyvěšen v infor-
mační skříňce vedle lékárny.

Dokud jsme byli mladší, cho-
dívali jsme na exkurze, ale vzhle-
dem k věku jsme se omezili spíše 
na různé besedy a přednášející 
si zveme mezi nás. O pestrosti 
našeho programu může vypoví-
dat kronika, kterou si již 10 let 
vedeme. Ale v ý l e t y  pořádáme 
stále, ty jsou určeny pro všechny 
hejnické důchodce, kteří projeví 
zájem jet s námi.

Ten letošní první směřoval 
v měsíci dubnu na hrad a zámek 

Ani se nechce věřit tomu, že v měsíci březnu uplynulo už dlouhých 10 let, kdy byl náš Klub seniorů 
přestěhován do Domu seniorů v Hejnicích (DPS).

Grabštejn. Nejdříve jsme navštívili 
Muzeum másla a chleba v Bílém 
Kostele nad Nisou. K vidění byly 
různé pomůcky, formy i nádoby 
k výrobě másla a díže k zadělávání 
chleba. Vyslechli jsme si zajímavé 
vyprávění majitele muzea pana 
Hyšky. Úsměvné okřiknutí „drž 
klapačku“ pochází právě z tako-
výchto výroben (klapačka byla tva-
rovací nádoba na sýrové tvarůžky). 
Mistr si tímto zvoláním zjednával 
ticho pro případné informování 
dělníků. Na exponátech i přilehlé 
zahradě se podepsala i povodeň 
v roce 2010.

Dalším zajímavým objektem 
byl i větrný mlýn u obce Uhelná 

(na samé hranici s Německem), ze 
kterého je nyní rekreační budova. 
Z prospektu jsme se dozvěděli, že 
posledním nájemcem byl pekař 
Gotthelf Bernard ze Someru 
u Žitavy, který důmyslně spojil 
mletí obilí s pekařstvím. V roce 
1890 byly ze stavby odstraněny 
lopatky, budova pak sloužila jako 
sklad všeho možného a koncem 
20. století z něj zbylo pouze torzo 
obvodových zdí. Definitivní zkáza 
ale nenastala. Nynější majitel ji 
v 90. letech minulého století opra-
vil pro rekreační účely. Tato stavba 
je památkově chráněná. Rozkvetlá 
třešňová alej nás zvala k zastavení, 
za plotem zlatem svítící lán řepky 

Školička Notička

Jak Notička v Hejnicích vznikla? 
Jsme parta maminek s malými 
dětmi. Nemáme mezi svými dětmi  
žádného Karla Gotta ani  Jaro-
slava Svěceného. Chtěly jsme ale 
dětem otevřít vrátka k hudbě. Dát 
jim možnost strávit každý týden 
pěkný čas zpíváním a udělat tak 
první krůček na jejich výletu do 
světa hudby.

A tak jsme oslovily Janu Bušo-
vou, aktivní maminku dvou dětí 
a velkou hudebnici, která se již 

Ráda bych seznámila čtenáře Hejnického zpravodaje s  nově vzniklým kroužkem pro děti 
v Hejnicích. Kroužek s názvem Školička Notička je určen pro děti předškolního věku  a je další 
možností v nabídce volnočasových aktivit pro naše děti.

mnoho let plně věnuje hudební 
výuce dětí. Vyučuje nejen zpěvu, 
ale také hře na různé hudební 
nástroje.  Prostor nám poskytla 
ZŠ Hejnice.

Nejmladšími zpěváčky jsou tří-
leté holčičky, které skvělě doplňují 
své starší kamarády. Všechny děti 
jsou v průběhu jedné vyučovací 

hodiny neustále aktivní. Zpívání 
je doprovázeno hrou na jednodu-
ché rytmické nástroje a pohybo-
vým doprovodem a děti si mohou 
vyzkoušet i hru na netradiční 
hudební nástroje. Je na nich 
vidět, jak si toto propojení zpívání 
a pohybu užívají.

Školička Notička  funguje od 
října roku 2013 a děti už měly 
dvakrát možnost vyzkoušet si 
vystoupení před obecenstvem. Nej-
prve  během Vánočního  koncertu  
hudební Školičky Notičky ve Frý-
dlantě a na konci dubna na pře-
hlídce pěveckých sborů Zpíváme 
pod Smrkem v Novém Městě pod 
Smrkem. Jejich vystoupení se 
vždy líbilo a kdo ví, třeba  se právě 
v Notičce rodí nová hvězda Hejnic-
kých slavností.

Školička Notička uvítá ráda 
v příštím roce nové zpěváčky. 
Informace budete moci najít 
v Hejnickém zpravodaji.

Lenka KubíkováVe Školičce
Vystoupení na přehlídce  
„Zpíváme pod Smrkem“
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podtrhoval jarní pohodu, ale my 
jsme spěchali dál. Čekal nás oběd 
v Hrádku nad Nisou. Restaurace 
Camelot je přímo na náměstí. Byli 
jsme spokojeni s jídlem i s velkými 
porcemi.

V Libereckém regi-
onu také najdeme hrad 
a zámek Grabštejn. Ten 
má svou dávnou historii 
a je dobré si ji vyslech-
nout od dobře informo-
vaného průvodce. Hrad 
stojí na strmém ost-
rohu nedaleko Lužické 
Nisy v místech, kde tok 
řeky opouští hornatou 
krajinu severočeského 
pohraničí a poté i Čechy. 
Od dob původních maji-
telů Donínů, kterým 
panství patřilo od polo-
viny 13. století do polo-

viny 16. století, byl hrad několikrát 
přestavěn, později patřil různým 
majitelům (Albrecht z Valdštejna, 
Gallasové). Za Clam-Gallasů 
zažil Grabštejn nový rozkvět. Ve 

druhé polovině 20. století zde síd-
lila armáda a poté hrad pustl. Od 
90. let zde ale začala probíhat 
rekonstrukce, která se snaží být 
k památce co nejšetrnější a zacho-

vává v co největší míře 
její autenticitu.

Poslední náš pohled 
v „podhradí“ patřil vojá-
kům, kteří zde mají 
veterinární a výcviko-
vou základnu. Ještě 
jsme se při zpáteční 
cestě stavili v Krásné 
Studánce u „Medvěda“ 
na kávičku a něco dob-
rého k tomu. A už jsme 
se těšili na domácí 
pohodu, neboť všude 
dobře, doma…

Za Klub důchodců  
Alena Karrasová

Centrum Mateřídouška v Hejnicích
Nejdříve dovolte krátké ohlédnutí za vydařenými akcemi. 3. března se uskutečnil seminář s psycho-
ložkou Mgr. Vendulou Kolářovou na téma Zacházení se stresem a relaxační metody. 3. dubna se  
k 11. výročí založení Centra Mateřídouška konal Den otevřených dveří s celodenním programem, 
který se setkal s velkým zájmem veřejnosti a samozřejmě hlavně maminek s dětmi.

Centrum Mateřídouška se také 
zúčastnilo velikonočního jarmarku 
s tvůrčí dílnou na radnici ve Frý-
dlantě.

Z 11. na 12. dubna postihla 
Mateřídoušku nehoda, když 
praskla hadička u záchodu. Cent-
rum bylo totálně vyplavené, všude 
deset cm vody, provoz musel být 
přerušen. Všechny místnosti bylo 
nutno vymalovat, vyměnit pod-
lahové krytiny a tvůrčí materiály 
a hračky z kartonů, které ležely 
na zemi, se musely vyhodit. Zde 
bych chtěla poděkovat raspenav-
skému starostovi Pavlu Lžičařovi, 
který nám bezplatně zapůjčil tři 
vysoušeče, které urychlily možnost 
malování. 

Poděkování si zaslouží též hej-
nický starosta Jiří Horák, který 
zajistil bezplatně odvoz podlaho-
vých krytin a zničeného tvůrčího 
materiálu. Díky dobrovolníkům, 
kteří pomohli se stěhováním 
a s úklidem, mohl být v poměrně 
krátké době provoz obnoven.

10. června proběhl v Centru 
Mateřídouška seminář na téma 

nový občanský zákoník zaměřený 
na rodinné právo. Přednášela práv-
nička Mgr. Svatava Havelková. 

V současné době připravujeme 
Indiánský tábor pro rodiče s dětmi 
či prarodiče s vnoučaty, který se 
bude konat v Bílém Potoce od  

13. do 19. července. Zájemci se 
mohou již hlásit.

Veškeré informace naleznete na 
www.materidouska.info.

Eva Machková,  
předsedkyně Centra Mateřídouška

Oslava narozenin Centra Mateřídouška
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Hejnická Aprílová zábava 2014

V kalendáři jsme opět otočili listem a zjistili, že nám skončil březen. A s tím je jasně spojená Hejnická 
Aprílová zábava, která uzavírá taneční, plesovou a zábavovou sezónu někdy před vlastním aprílem. 
I letos tomu nebylo jinak a na sobotu 29. března byla dlouho dopředu avizována tato nevšední událost, 
která si našla místo jak v diářích, tak v srdcích místních občanů. Letos tomu nebyl jinak, ač byl vidět 
posun směrem k návštěvnosti z celého koutu Frýdlantska.

omluvit. Nějakým nedorozumě-
ním došlo k informačnímu šumu 
a kapela Vichr z hor si zablokovala 
termín o týden dříve než bylo třeba. 
Na poslední chvíli několik dnů před 
akcí se to zjistilo a urychleně byla 
doporučena kapela Soumrak band. 
Nedbali jsme motta kapely – Big-
Beat jako „prase“ a těšili se podle 
ukázek na kvalitní náhradu. Jéje, 
ona to je rocková parta, která tu 
muziku bere hodně od podlahy. 
Takže jsme slyšeli krásně provedené 
písně, které však hlavně v počátku 
akce byli trochu moc pro různo-
rodé publikum „tvrdé“. Beru to jako 
své pořadatelské selhání a již jsem 
z toho vyvodil důsledky a trest – vět-
šinu času jsem byl zavřený v šatně, 
abych neprovokoval hosty k lynčo-
vání. Omlouvám se všem přítom-
ným.

Mohu říci, že jinak to byl jeden 
z nejkrásnějších ročníků, který 
vzali lidé opět za svůj, protože ty 
masky a kostýmy byly nádherné 
a ve velkém procentu zastoupené. 
V průběhu večera následovala velká 
výherní aprílová tombola. Deset 
šťastlivců si odneslo nevšední 
zážitky nebo i dárky, mezi které pat-
řila například historická sedačka 
z kina, skalp Sama Hawkinse, 
fotografii s půlnočním překvape-
ním, historickou osvětlovací lampu 
z Perunu, čestnou funkci „vítačky“ 
německé delegace, soukromě při-
dělený městský záhon za údržbu, 
golfovou sadu, důležitou funkci živé 
bójky na Hejnické pádle, pravého 

westernového koňo-kohouta a také 
nový hasičský terč na jejich soutěž.

A následovalo opětovné klání 
mezi touto desítkou o hlavní cenu, 
kterou bylo avizované lahodné pře-
kvapení od Krkovičky. Kupec, řezník 
a šizunk v jedné osobě se plácl přes 
kapsu a dodal něco, co jistě udělalo 
radost spoustě z vás. Bojovalo se 
o celou polovinu prasátka. Ano bylo 
pro vás připraveno 60 kilo vepřo-
vého masa. Bylo to tam jak na divo-
kém západě a tam indiáni dopadli 
velmi špatně, proto i tato soutěž 
ukázala, jak to bylo kruté. Pracovní 
název zněl – „sežer si svého indi-
ána…“ Úkol byl jasný na povel start, 
dostat do svého žaludku oněch osm 
indiánků, které měli před sebou 
na stole. Bylo nutné je kompletně 
sníst a hlavně nenechat zbytky na 
stole a velmi důležité pravidlo bylo, 
že museli mít ruce za zády. Kdo se 
dotkl indiána rukou byl mimo hru. 
Následovala nevšední podívaná, co 
jsou všichni soutěžící ochotni udělat 
pro kus masa. Před akcí jsme počí-
tali, že to většina vzdá a raději si 
nebude kazit žaludek, proto došlo 
i po dohodě ke snížení počtu figu-
rek ke snědení jen na osm. Ale byli 
to borci a holky borkyně, protože to 
dali všichni. 

Nakonec s malým náskokem 
vyhrál Vojta Jirounek. Ten pak 
nevěřil svým očím, když se k němu 
blížilo opravdové růžové prasátko 
a za ním krvavý řezník, který mu 
ho chtěl hned na místě naporcovat 
a tu jeho půlku mu dát. Prasátko 
přemlouvalo Vojtu, ať to nedělá, 
škemralo, prosilo, žadonilo, lísalo 
se. Ale nic platné, Vojta ochotně 
prase podržel, aby mohl řezník 
seknout. Na poslední chvíli se 
však vytrhlo a uteklo vedle, kde již 
řezník dokonal svoji krvavou řežbu 
a v okamžiku přinesl Vojtovi čers-
tvě rozbourané kolínko celé od krve 
ještě.

 Následovalo vydávání klasické 
tomboly, kde letos dominovaly volné 
vstupenky na Hejnické slavnosti, 
do Hejnického kina a na bowling. 

Letošní akce se nesla v duchu 
„Indiáni vs. Kovbojové“, takže jsme 
se přenesli na divoký západ. Super 
zábavou bylo sledovat plnící se sál, 
kde se objevovaly hloučky rudo-
kožců i ozbrojených bledých tváří, 
jejichž nejčastějším doplňkem byl 
velký klobouk. Tradičně dostávali 
účastníci poznávací znamení, kdy 
místo obvyklých pásků na ruku 
nebo razítek rozdáváme tema-
tické samolepky, které dokreslo-
valy krásné kostýmy našich hostů. 
O úvodní slovo se po nervózním 
moderátorovi v podobě indiánského 
nohsleda postaral pan starosta Jiří 
Horák, který všechny přítomné při-
vítal a pozdravil. Letošní Aprílovka 
byla již pátým ročníkem v raspenav-
ské Besedě (nultý ročník u Rytíře 
pod kopcem byl zkušební). Proto se 
některé věci nesly v lehkém duchu 
bilancování a vzpomínání.

Hned na začátku se o předtan-
čení postaral dramaticko-rece-
sistický spolek B.O.B.R., který 
předvedl taneční vystoupení z divo-
kého západu. Zabrousili jsme ke 
kolonizaci Ameriky a nešvarům 
mezi indiány a kovboji. Avšak jako 
mírumilovní tvorové jsme celé 
vystoupení vyvrcholili společným 

„pobratřením“. K vidění bylo hned 
několik zástupců indiánských 
kmenů, kteří se sešli u jednoho 
totemu. Ten a ještě tepee dokreslo-
valy výzdobu sálu.

Poté začala klasická zábava. No 
klasická… Asi trošku netradiční. 
A zde se musím všem zúčastněným 
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Jinak děkujeme také všem dárcům 
do tomboly, za jejich příspěvky. Před 
půlnocí se opět záhadně většina 
pořadatelů někam ztratila. To již 
je jasný signál, že se bude něco dít. 
A také se dělo. S úderem půlnoci 
to začalo. Tým bobrů byl podruhé 
za ten večer na scéně, na někom se 
tréma podepsala tak výrazně, že se 
ji snažil zastrašit rozhovory s rumo-
vým kapitánem a to neměl dělat, 
neboť čerstvě navoskovaná podlaha 
ukázala, jak umí být v nestřežené 
chvíli zákeřná.

Na úvodní tóny písničky 
z pořadu Tele-Tele od Boba a Toma 
(Genzer a Suchánek) se na pódiu 
objevily nevšední postavičky s bam-
bučami na hlavě a mohutnými 
kníry. Jen neúplně sedící vestičky 
od obleků dávaly tušit, že tam tan-
cují děvčata. Alena s Lenkou to roz-
jely ve velkém. Jejich hlavní song 
byl sice rušen vsuvkami s hudbou 
z minulých ročníků, ale i tak se při 
poslechu textu dalo odvodit co vám 
chtěl B.O.B.R. říci. Bilancovali jsme 
totiž těch minulých pět let. Proto se 
po chvíli na place objevila dvojice 
Petra s Dášou v podobě zástupců 
Mamma Mia! a jejich Waterloo. Po 
chvíli následoval zvrácený pohled 
na tři pseudolabutě, kdy na plac 
vcupitali Michal s Liborem a Jardou 
a ukázali Labutí jezero, které se 
díky tvrdému pádu a roztrženému 
kolenu stalo spíše krvavým jeze-
rem. Pak již byla chvilka na ladná 
mužská těla, to když Tonda s Vlas-
tou ukázali, jak se umí bobři svlé-
kat, Do naha se vrátilo se svým 
obrovským potleskem. Krásné 
kluky vystřídaly nádherné holky, 
které si odskočily z loňského před-
tančení GanGnam style a publikum 
tak kvitovalo umění Aničky, Moniky 
a Verči. Závěrečnou část proměně-
nou na plavecký bazén si na své 
pruhované plavky naložily akvabely 
a žralok. To Lenka, Jirka a Petra 

ukázali, že i s malým rybníčkem se 
dá dělat velké divadlo.

Wau. Zvládli jsme to. Jenže proč 
ti lidé pořád tleskají? To nás v první 
chvíli nenapadlo. A oni, že by chtěli 
ještě… Jejda. S tím nikdo nepočítal. 
Takže bylo k vidění následné přídav-
kové kolo, které v rychlosti blesku 
upravovalo dlouho pilovaný scénář 
jednotlivých čísel. Zjistili jsme však 
jednu pozitivní věc – dokážeme se 
dokonale alternovat. A tak byla 
najednou k vidění přeměna rapera 
PSYho na labuť, kooperace strip-
térů s Bobem a Tomem, akvabela si 
musela stávkujícího žraloka přitáh-
nout ze zákulisí za ploutev a vrchol 
všeho nevkusu dokonala zapome-
nutá labuť, která se vetřela do hol-
čičího vystoupení, kde si skvěle 
užívala přítomnost dvou sličných 
stvoření po bocích.

 A pak se již jen tančilo, pilo, 
radovalo a těšilo na pohodovou 
cestu domů. Letošní ročník byl 
opravdu zvláštní. Poprvé se třeba 
stalo, že s účastníky zmizely také 
po skončení veškeré aprílové ceny. 
Takže vidět někoho táhnout domů 
houpacího kohouta, dlažební 
kostku – jinak skvělou taneční 
partnerku, nebo sedačku z kina, to 
byl zážitek.

Takže díky všem za krásný 
večer. Díky Vám, co jste dorazili se 
bavit, byli jste super. Díky pořada-
telům a kolegům z bobra, hluboce 
před vámi smekám. Díky fotogra-
fovi Zdeňkovi Polívkovi za nádherné 
fotky a natáčejícímu Jirkovi Holu-
bovi a Jirkovi Jirounkovi za krásná 
videa. A zase za rok, 28. března se 
na Vás všechny těšíme. A slibujeme, 
že do té doby vychytáme i zbytek 
maličkostí, které mohly tento večer 
kazit. Všechny fotografie a zajímavá 
videa z překvapení najdete na webu  
www.mestohejnice.cz.

DEM-

Pronájem bytu 
Pronajmu byt 2+1 v bytovém domě v centru Hejnic  

starším manželům i jednotlivým seniorům.        

Bližší informace na telefonu: 728 413 999

Mezinárodní 
centrum duchovní 

obnovy

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

Letní sezonu zahájíme česko-
-německou poutí 2. července na 
svátek Navštívení Panny Marie.  
1. července 1725, v předvečer tohoto 
svátku, byl kostel byl s velkou 
slávou vysvěcen. Připomeneme si po 
roce tuto událost, jak byla zapsána 
na zámku Frýdlant:  Přes deštivé 
počasí přicházeli poutníci z Čech, 
Slezska a Německa. Tuto neděli již 
od půl čtvrté ráno se zpovídalo ve 
čtyřech zpovědnicích. Slavnostní 
mši k vysvěcení sloužil kněz Niko-
dém Kreuzner spolu s ministranty 
pro několik 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 slou-
žilo slavnostní Gloria Sanktus, 
dávalo se požehnání a bylo vystře-
leno 5 ran jako poděkování a aby 
se vše dovedlo do šťastného konce. 
Frýdlanští ten den uvedli 4 krásná 
a dojemná divadelní představení. 
Díky P. Kreuznerovi, dvěma otcům 
františkánům, řádovému knězi 
a jejich velké píli, bylo organizačně 
vše dobře zvládáno a poutníci byli 
námi 12 hodin opatřeni. Zámek 
Frýdlant 5. července 1725              

Následuje tradiční Hejnická 
pouť 5. a 6. července. V sobotu 
i v neděli bude otevřená klášterní 
zahrada, kde se bude nabízet 
občerstvení u grilu, kde si budete 
moci odpočinout a děti si pohrát na 
zahradě. Zároveň bude v provozu 
i naše restaurace se širokou nabíd-
kou minutek, pohárů, palačinek ...

V hejnické bazilice bude po oba 
dny přítomna průvodkyně. Náš 
kostel je otevřen pro návštěvníky 
denně, ale s průvodcem si lze pro-
hlédnout i další prostory, které 
běžně nejsou přístupné. 

Dříve velice oblíbené procesí, 
které se poslední roky pro nemoc 

dokončení článku na straně 12
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Děkujeme partnerům Hejnických slavností 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generální partner 

Hlavní partneři 

Partneři 

www.celtima.cz  

www.mcdo.cz  

www.jss.cz  
www.pivo-konrad.cz  

www.rommyagency.cz  

www.johnnyservis.cz  

www.novus.cz  

www.knorr-bremse.cz  

www.kraj-lbc.cz  

www.silkom.cz  

www.cez.cz  

www.kofola.cz  

www.cd.cz  

Děkujeme partnerům Hejnických slavností 2014
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Setkání v corralu

Na sobotu 26. dubna 2014 byly naplánovány neobvyklé jezdecké závody v  Dětřichově. Jednalo se 
o jakousi těžší jízdu zručnosti, která se jezdí v Americe pod názvem cowboy race. Nejprve jsem těmto 
závodům nevěnovala příliš pozornosti, ale po zhlédnutí několika velmi akčních videí jsem pozměnila 
názor a začala zjišťovat podrobnosti… Co tam může být, abychom to zvládli? S přibývajícím časem se 
objevil i plánek soutěže.

Nechtěly jsme s koňskými sou-
sedkami nic ponechávat náhodě 
a řídily se podle přísloví „ těžko na 
cvičišti, lehko na bojišti“. Pro před-
stavu jsme například projížděly 
uličkou z pytlů po krmení, jezdili 
po šustícím igelitu a trénovaly ustu-
pování do strany…

Každá disciplína měla přesně 
stanovená pravidla a byla obodo-
vaná. Soutěž se pak hodnotila třemi 
způsoby: na čas, na body a na čas 
a body. Disciplíny neměly přesně 
stanovené pořadí a účastníky to 
tedy nutilo přemýšlet, jak si je seřa-
dit, aby získali co nejvíc bodů v co 
nejkratším čase. 

S Terkou Melichovou jsme se 
domluvily na spolujízdě přepravní-
kem na koně. Po příjezdu na místo 
nás přivítala Katka Maiksnerová 
coby pořadatelka. Protože jsme 
měly ještě čas, mohly jsme v klidu 
koníky vyčistit a ještě zjistit, cože 
mají dobrého ve stánku s občer-

stvením, který zajišťovala Petra 
Melicharová. 

Do první soutěže se přihlásilo 
10 dvojic, které si mohly veškeré 
bubáky ještě v klidu projít. Kolem 
desáté hodiny mohlo vše vypuk-
nout. Organizátorka nám vše ještě 
předvedla a vysvětlila. 

Co tedy vlastně soutěž obsa-
hovala: cvalem na levou ruku, 
ustupování přes kavaletu (nízkou 
dřevěnou překážku), projet čtver-
cem s novinami, seskočit a pro-
běhnout s koněm slalom. Po té 
nasednout. Lasování na sud, obrat 
o 180°(nejlépe ze cvalu) a navazují-
cím cvalem k další disciplín. Cou-
vání mezi kavaletami, dotknout se 
zádí koně barelu, ulička s něčím 
šustivým, otočky ve čtverci, skok 
do L. Ve čtverci nechat stát koně 
samostatně a přenést tři balíky 
slámy. A nakonec zastavení, sesko-
čení z koně a doběhnout do cíle po 
vlastních. 

Diváci mohli z laviček pozoro-
vat různé výkony, kdy rozhodovalo 
i štěstí např. při lasování nebo pře-
nášení balíků.  Po ukončení závodu 
následovalo vyhlášení výsledků. 
Terka Melichová se s koněm Ašarat 
umístila na prvním místě v kate-
goriích čas a zároveň body a čas. 
V kategorii body zvítězila Iveta 
Jelínková s koněm Fandou. 

Následovala asi hodinová pře-
stávka, kdy jezdci mohli využít 
pro odložení koně do připravené 
ohrádky.  V dálce se přibližovala 

bouřka a všichni jen doufali, že 
i druhá soutěž – předvedení koně 
na ohlávce (halter)  - se obejde bez 
deště. 

Katka nám soutěž opět před-
vedla i s komentářem. Mohli jsme 
vidět deset dvojic, na kterých bylo 
dopředu vidět, kdo se sladěním 
barev se svým koníkem zabýval… 
V soutěži šel jezdec tentokrát pěšky, 
koník měl pouze ohlávku. Dvojce 
musela v určitém bodě naklusat, 
z klusu přejít do kroku, udělat kruh 
a také zacouvat. 

Hodnotilo se s celkové sladění 
koně a upravenost dvojice. První tři 
místa obsadily Jitka Gálová s klis-
nou Latina, Petra Nová s Gazelou 
(s rozdílem pouze jednoho bodu) 
a nejmladší účastnice Nikolka Ber-
ková s poníkem Shadow.

Závody proběhly v klidu 
a pohodě, nikdo nebyl zraněn 
a večer proběhlo posezení na Ranči 
U Vrby v Hejnicích. Poděkování 
patří organizátorům akce a všem 
sponzorům.  Firma VVS Vermě-
řovice věnovala do soutěže krmné 
doplňky Premin western, pekárna 
Hejnice dodala sladké koláče 
a farma Maiksnerovi darovala pytel 
obilí dle vlastního výběru. V soutěži 
halter obdrželi účastníci věcné ceny 
s koňskou tématikou. 

Už teď se těšíme na další setkání 
v corralu!

Iveta Jelínková
Lasování na sud

P. Rabana nekonalo, se letos opět 
uskuteční. Slavnost Těla a Krve 
Páně (Boží Tělo) v neděli 22. června 
bude zahájena mší svatou v 8 hodin 
v Raspenavě. Po skončení mše 
vyjde procesí s Nejsvětější svátostí 
do Hejnic. Okolo 11. hodiny by měla 
začít mše svatá v hejnické bazi-
lice. Na toto procesí jsou všichni P. 
Andršem co nejsrdečněji zváni. 

I když v centru probíhají obvyklé 
semináře, rekolekce nebo různá 
setkání, bude vždy vyhrazen pro-
stor i pro vás místní. Nabízíme 
i další prostory pro setkávání růz-
ných skupin a klubů, které vyu-
žívají například šachisté, rybáři 
a nedávno zde byli fotografové. Tato 
setkání se pravidelně opakují a tak 
svědčí o spokojenosti hostů. 

V restauraci vám nabídneme 
oběd, večeři anebo během dne 
občerstvení. Pořádáme zde stále 
i různé typy oslav, od malých rodin-

ných až po velké svatební. Posedět 
lze v klidném a nekuřáckém pro-
středí, při pěkném počasí i v kláš-
terní zahradě. Malé děti si mohou 
hrát v dětském koutku.   

Naše bezbariérové Centrum je 
stále připravené uvítat každého 
návštěvníka.

Programy je možné pravidelně 
sledovat na recepci MCDO nebo na  
www.mcdo.cz.

J. Bezvodová 
pastorační asistentka

MCDO 
dokončení ze strany 9
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LETNÍ SOUTĚŽ s českými písničkami

Letní RECEPTY

Letní VÝJEZDY za vámi...

Pokračuje naše ROADSHOW

Vyhrávejte letní ZÁŽITKY...

Léto nabité pohodovou hudbou, akcemi, dárky...

Hledejte ve vysílání

české HITY

Pravidelné informace z Hejnic a okolí celé léto

www.rcl.cz, facebook Radio Contact FM 101,4

Poradna v Hejnicích

Nabízím a řeším:

1.  Logopedický problém hravou formou 
„Tréninkový program pro výchovu řeči dětí (vývoj řeči)“

2.  Speciálně - pedagogický problém hravou formou 
nejen ve spektru poruch komunikačních schopností

3. Prevence hravou formou – školní připravenost

4. Poradenství (asistence) v oblasti integračních procesů žáka

Programy pro rodiče dětí v předškolním a mladším (i středním) školním věku

Ordinační doba:
pondělí 12 - 17
úterý 12 - 17
středa 10 – 12 13 - 17
čtvrtek 12 - 17
pátek 12 - 16

Mgr. Pálová Helena, 

776 613 337 

palovah@seznam.cz

Hejnice 579,  
4. patro (naproti Obecnímu úřadu Hejnice)
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Narodily se děti:
• Martin Hittmann
• Vojtěch Andrš
• Veronika Kavuličová
• Kristýna Pavlíková 
• Štěpán Květ
• Jakub Křiklava
• Eliška Černá
• Ester Mihulková

Přistěhovali se občané:
• Milan Kořínek
• Božena Balogová
• Koloman Bari
• Petr Švedov
• Radka Špínová
• Michail Korolčuk 
• Dana Launová
• Tomáš Vancl
• Hana Matušková
• Etela Veszprémiová s dcerou

Odstěhovali se občané:
• Michal Horák
• Naděžda Hradilová 
• Miluše Ďurašková
• Zdeňka Heitzerová
• Hana Kragová
• Radek Strakulák 
• Jiřina Beránková se synem 
• Jaroslava Kobrová se synem 

a dcerou
• Josef Linka Sabina Riegerová 

se synem
• Eva Sýkorová
• Martin Voráček 
• Eva Vincencová se synem 

a dcerou
• Jiří Beran
• Hynek Budka 
• Lucie Macková s dcerou
• Miloš Hůla 
• Alena Lecká
• Viktor Lesák
• Martin Mráz
• Marika Palmeová
• Miloš Wessely
• Markéta Žáčková

Rozloučili jsme se 
se zesnulou občankou:
• Jiří Prokop 
• Julie Švarná 
• Marcel Deyl 
• Karel Foltýn 
• Josefa Palmeová

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Z městské knihovny

Vážení čtenáři, jsem ráda, že po dvou týdnech, kdy byla knihovna 
uzavřena, můžu obnovit její běžný provoz. Jedna čtenářka se mě ptala, 
jestli jedu na Maledivy. Tak na Maledivách jsem bohužel nebyla, ale takové 

„malé divy“ to tedy byly. Kdybyste chtěli u někoho změnit kladný vztah ke 
knihám (dnes ale asi řešíme spíš opačný problém), revize v knihovně je 
celkem dobrý způsob. Doufám, že se z toho brzy vzpamatuji. 

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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Naštěstí jsem měla k dispozici 
dva lidi a v pondělí přišly pomoct 
i zaměstnankyně KVK v Liberci. 
Taky by se všechno hůř zvládlo 
bez jimi zapůjčeného druhého 
scanneru s dlouhou prodlužo-
vačkou, protože po prvním dni 
nakládaní, vykládání a vození 
knih k počítači jsem se cítila 
dost opotřebovaná. Kontakt 
s prachem na knihách půso-
bil dost destruktivně na moje 
ruce, a proto jsem si pořídila bílé 
rukavice, které byly za jeden den 
černé. Kromě fyzických útrap 
jsem trpěla i psychicky, protože 
jsem se rozhodla (když už se kni-
hami probírám) vyřazovat a to je 
pro mě vždy těžká záležitost. Za 
velké plus považuji setřený prach 
v regálech. 

Tak, tolik k revizi, teď něco 
k novým knihám. 

Pro ty, co mají rádi biografické 
tituly, jsou tu knihy s tématem 
ghetta a koncentračních táborů: 
Čtyři kousky chleba a Naděje 
umírá poslední.

Na milovníky thrillerů tady čekají 
Andělé a démoni a Inferno 
od Dana Browna. Obdivovatelé  
J. K. Rowlingové můžou posou-
dit kvalitu její detektivky Volání 
kukačky, kterou napsala pod 
pseudonymem Robert Galbraith.

Na dětské čtenáře čekají další díly 
Nejhoršího školního roku nebo 
Pohádky pro neposlušné děti 
a jejich starostlivé rodiče.

A nakonec něco pro milovníky 
našeho regionu. Je to kniha 
Luboše Koláčka Krajinou Jizer-
ských hor - tajemné stezky. 

Druhým letošním setkáním s prv-
ňáky bylo povídání o Velikono-
cích a výroba jarní dekorace. 

V červnu nás pak čeká pasování 
na čtenáře, tak snad to dobře 
dopadne. Žáci dostanou knihu 
Od A do Zet, získanou z pro-
jektu Knížka pro prvňáčka, který 
letos už po šesté vyhlásil Svaz 
knihovníků a informačních pra-
covníků na podporu čtenářské  
gramotnosti.                                    -EP-
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Moštárna je už druhým rokem  
součástí hejnického života

Je to už rok a půl, co hejnická Moštárna ožila novým 
životem a otevřela dveře široké veřejnosti. Už se zde 
nemoštuje jako dřív, ale odehrávají se tu setkávání 
podporující komunitní život v Hejnicích: volnočasový 
klub Zašívárna pro mladé, setkání seniorů u kávy 
a  společenských her, aktivity pro rodiny s  dětmi, 
občasné turnaje v ping-pongu a další.

Oblíbenou událostí je tradiční Burza, kde si každý 
může za pár drobných najít něco do svého šatníku nebo 
do domácnosti. Pro členy Senior klubu jsou nově pořá-
dány také tvořivé dílny, kde je možnost vyzkoušet různé 
výtvarné techniky (např. scrapbook či ubrouskovou 
techniku) a vyrobit si něco hezkého.

Aktuálně je před námi jazykový pobyt English Camp, 
na který zveme mladé lidi (14-23 let) z Frýdlantského 
výběžku a který začíná hned o víkendu po vysvědčení, 
28. června.

Zmíněné aktivity se konají pod hlavičkou Centra vol-
ného času Moštárna, které založil Sbor Jednoty bratr-
ské v Hejnicích. Zatímco Centrum oslavilo teprve první 
narozeniny, Sbor Jednoty bratrské už zdolal mezník 
dvacetiletého výročí, kterému byl na podzim 2013 věno-
ván slavnostní společenský večer s rautem.

Tímto zveme do Moštárny každého, kdo se k aktivi-
tám centra chce připojit. Pozvánky a další informace 
vkládáme na nově spuštěný web, který najdete na 
adrese www.mostarna.info.

 Vlastimil Zoreník

O hejnickém fotbálku

Mladší přípravka
Do jarní části sezóny jsme se rozhodli přihlásit 

naše nejmladší (ročník 2005 a mladší). Přes počá-
teční rozpaky a neúspěch na domácím turnaji byly 
výsledky i hra nad očekáváním. V ostatních turna-
jích jsme patřili k nejlepším a v jednom jsme dokonce 
zaznamenali vítězství. Celková bilance: 15 výher,  
1 remíza, 6 proher, skóre 88:34. 

Tým nastupuje ve složení Filipiová Eliška (bran-
kář), Vojta Petr (12 branek), Vojta Pavel (12 branek), 
Přibyl Jan (55 branek), Hejduk Josef (5 branek), 
Tancoš Petr (4 branky), Cifra Matyáš a Chmelík Pavel. 

Závěrem chci poděkovat všem rodičům, především 
pak panu P. Hejdukovi za obětavý přístup a vedení 
oddílu za skvěle vytvořené podmínky. 

Milan Přibyl

Starší přípravka
S radostí a pýchou bych Vás chtěl informovat 

o neuvěřitelně úspěšné činnosti naší starší přípravky 
v sezóně 2013-2014, kterou jsme prošli bez porážky. 
Pouze třikrát ze 34 zápasů jsme remizovali, tedy náš 
cíl být v soutěži první, byl splněn. Všem hráčům, 
kteří se na tomto úspěchu podíleli, děkuji a zároveň 
přeji, aby na své výkony a výsledky navázali i v nové 
soutěži mladších žáku, kam všichni se mnou „pře-
stoupí“.

Jsem přesvědčen, že i v této náročnější soutěži si 
povedou úspěšně. Vždyť někteří z nich zde již několik 
zápasů skvěle odehráli. Koncem měsíce května jsme 
se zúčastnili turnaje v Krásné Studánce a následně 
v Českém Dubu, za účasti všech mužstev v soutěži 
mezi sebou. Z obou turnajů jsme si přivezli cenná 
prvenství, která si chlapci svými výkony a přístupem 
k fotbalu zasloužili, za což je musím jen a jen chválit.

Našimi nejlepšími střelci (bez přátelských zápasů) 
byli: Štícha (135 branek), Pleskot (61 branek), Kobr 
(39 branek), Přibyl (14 branek) a další.

Závěrem bych chtěl poděkovat rodičům hráčů 
a vedení oddílu za podporu a podmínky, které nám 
umožňují tak skvěle reprezentovat město Hejnice.

Mirek Mihulka

Protože v  době psaní tohoto příspěvku není 
soutěž dospělých ještě dohrána (B-mužstvo bojuje 
o vítězství ve III. třídě a A-mužstvo se pohybuje ve 
středu tabulky 1. A třídy), necháme si hodnocení 
do příštího Zpravodaje a  budeme se věnovat 
mladší přípravce - tu ještě čeká závěrečný turnaj 
a  starší přípravce, která má již vše odehráno.  
Jak to tedy vidí trenéři obou přípravek?

Slavnostní večer k příležitosti 20. výročí založení sboru Jednoty bratrské

Proslov starosty J. Horáka na slavnostním večeru
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V novém vydání zpravodaje Vás jako vždy chceme informovat o událostech uplynulých měsíců na 
naší škole. Duben začal společnou akcí studentů oboru Ekologie a životní prostředí z hejnického 
a frýdlantského pracoviště. Dne 7. dubna se studenti 3. ročníku vydali na exkurzi do Jeseníků, kde 
navštívili nejvýše položenou vodní plochu v České republice Dlouhé Stráně. Tato elektrárna je zají-
mavá také tím, že byla zařazena mezi sedm největších divů České republiky. Stavba elektrárny byla 
započata v roce 1978 a do provozu byla uvedena až v roce 1996.

Po příjezdu do SKI Areálu 
Kouty se studentů ujali dva prů-
vodci, kteří je nejprve pozvali do 
informačního centra ke zhléd-
nutí krátkého videa. Jelikož se 
elektrárna nachází v chráněné 
krajinné oblasti, je její provoz 
z ekologických důvodů umístěn 
v podzemí, kam se skupina po 
zhlédnutí videa vydala. Podívali 
se na Francisovy turbíny s gene-
rátory a poté se autobusem vydali 
k nádržím. Nejprve se jelo kolem 
Dolní nádrže, která leží na říčce 
Divoká Desná v nadmořské výšce 
824,7 m. Ovšem největší záži-
tek je teprve čekal, a to návštěva 
Horní nádrže, která se nachází na 
vrcholu hory Dlouhé Stráně v nad-
mořské výšce 1350 m. Tato nádrž 
zabírá plochu 15,4 ha, s největší 
hloubkou 26 m. Další zajímavostí, 
která se váže k Horní nádrži, je ta, 
že asfalt, který byl použit k izolaci, 
byl dovezen až z Albánie. Tento 
materiál vydrží bez poškození 
rozsah teplot od −30 do +60 °C. 
Provoz elektrárny je řízen dálkově, 
z pražského centrálního dispe-
činku společnosti ČEZ. V samotné 
elektrárně pracuje asi čtyřicet 

zaměstnanců, kteří mají na sta-
rost zejména údržbu. 

Skutečnost, že se elektrárna se 
nachází uvnitř chráněné krajinné 
oblasti zejména zpočátku vyvolá-
vala kritiku veřejnosti. Dnes již 
stavba výraznější emoce nevyvo-
lává; v roce 2005 Dlouhé stráně 
zvítězily v internetové anketě 
serveru iDNES o „div Česka“. Stu-
denti byli s exkurzí velmi spokojeni 
a všichni doufáme, že si podobnou 
akci v blízké době zopakují.

Během posledního dubnového 
víkendu proběhlo v Hrádku nad 
Nisou krajské kolo Ekologické 
olympiády studentů středních 
škol. Naši školu reprezentovali 
studenti třetího ročníku oboru 

„Ekologie a životní prostředí“ Jitka 
Eichlerová, Martina Kocourková 
a Jakub Šotter.

Tématem letošního ročníku 
olympiády byla „Obnova a rekulti-
vace“. Soutěž se skládala ze dvou 
částí – z poznávacího testu, který 
na soutěžící čekal hned po příjezdu 
a z praktického úkolu, který byl 
připraven na sobotu. Cílem praktic-
kého úkolu bylo provést průzkum 
bývalého těžebního prostoru, který 

se nacházel v prostorách Pískovny 
Hrádek. Na základě zjištěných 
poznatků měli soutěžící rozhodnout, 
jakým způsobem budou plochu 
rekultivovat a jak by plocha vypa-
dala bez zásahu člověka. Všechny 
zjištěné poznatky soutěžící zpraco-
vali a předvedli je formou prezen-
tace před odbornou porotou.

Po únavném dni čekala sou-
těžící odměna v podobě návštěvy 
Slavnosti Trojmezí. Podívali se 
krásný ohňostroj a měli možnost 
vyfotit se s hejtmanem Liberec-
kého kraje Martinem Půtou.

V neděli se pak konalo slav-
nostní vyhlášení výsledků olym-
piády. Naši studenti obsadili 
skvělé 3. místo, z čehož jsme měli 
všichni velkou radost. Studentům 
gratulujeme a děkujeme za výbor-
nou reprezentaci školy.

Velkého úspěchu dosáhli 
v dubnu také žáci oboru Lesní 
mechanizátor, kteří reprezento-
vali naši školu na celorepubli-
kové soutěži s mezinárodní účastí 
Dřevorubec Junior 2014. Ta se 
konala ve dnech 23. až 25. dubna 
v Písku-Křivoklát, kam dorazila 
i družstva ze Slovenska, Bulhar-

Informace z lesárny

Studenti 3. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí 
přebírají diplomy za 3. místo v krajské Ekologické olympiádě. 

Zleva Jitka Eichlerová, Martina Kocourková a Jakub Šotter.

Studenti 3. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí před 
elektrárnou Dlouhé Stráně v Jeseníkách.
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ska, Polska, Srbska a Slovinska. 
Soutěžilo se v dřevorubeckých 
disciplínách podle mezinárodních 
pravidel a v práci s vyvážecí sou-
pravou. Za naši školu soutěžili 
Tomáš Jána, Jan Sobota a Tadeáš 
Sidenberg. Družstvo hejnických 
učňů vybojovalo v mezinárodní 
konkurenci první místo a v sou-
těži jednotlivců se umístili Jan 
Sobota na 2. a Tomáš Hána na 3. 
místě. Našim žákům děkujeme za 
vynikající reprezentaci a blahopře-
jeme jim k výhře, která potvrdila 
jejich vynikající úroveň.

Měsíc květen je jako vždy ve 
znamení maturitních zkoušek, 
které se i na naší škole konaly 
postupně během celého měsíce. 
Studenti předvedli své znalosti 
během praktické zkoušky, zasedli 
do lavic ke státní části maturity 
a v posledním květnovém týdnu 
dokazovali své vědomosti matu-
ritní komisi při ústní zkoušce. 
V úterý 27. května pak proběhlo 
na DM Zámeček slavnostní pře-
dání maturitních vysvědčení. 
Úspěšným maturantům přejeme 
hodně štěstí při přijímacím řízení 

na vysoké školy, případně úspěch 
při nástupu do praxe. S těmi, kteří 
některou ze zkoušek neprošli, se 
setkáme v září.

Poslední květnový den jsme 
se rozloučili také se žáky třetích 
ročníků učňovských oborů, kteří 
dostali vysvědčení, a začala jim 
příprava na závěrečné zkoušky. Ty 
budou probíhat postupně během 
měsíce června a my všem žákům 
přejeme úspěšné zakončení jejich 
učení na naší škole.

Michaela Bartošová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme nové pracovní příležitosti poblíž Liberce i pro absolventy SŠ i VŠ. 
Staňte se součástí německé holdingové skupiny EMCO GROUP. 

    

Technolog   Technolog junior 

Normovač   Konstruktér 

Servisní technik  QS 

 
 
 

NOVUS Česko s.r.o. nabízí nové pracovní příležitosti. 
Staňte se součástí dynamické společnosti, která již 
20 let nabízí na českém trhu dlouhodobou pracovní 
perspektivu! 

Více o volných pozicích: www.novus.cz v sekci kariéra 
Veronika Jiroušková, HR Manager, mail: V.Jirouskova@novus.cz 
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Končilo předminulé století a majitelé továren v Hejnicích si nechávali na záhlaví formulářů vytisk-
nout i podobu svých továren. Malíři, kterým byly tyto práce zadávány, byli mistry perspektivy 
a náležitě dovedli určený objekt zdůraznit na úkor sousedních staveb.

Úsměvně dnes působí porov-
nání velikosti hejnického chrámu 
s dnešním obytným domem čp. 5, 
tehdejší továrnou. Stejně působí 
i alpská scenerie za textilkou ve 
Ferdinandově. Nicméně vyobra-
zení továren bylo vždy zcela věrné 
a spočítáte-li případně okna, nikdy 
nenajdete chybu.

Firemní formuláře některých 
továren byly jen prosté, s kaligra-
ficky vyvedeným jménem majitele, 
zato se však dochovaly velké repre-
zentativní obrazy těchto továren. 
Na obrazech byly vždy i objekty, 
které v té době k podniku patřily, 
nebo byly majitelem vystavěny. 
Díky těmto kresbám je možno se 
vrátit až 130 let zpět do starých 
Hejnic.

M. Jech

Popisky ke kresbám:

1)  Textilní firma Fritsch vlastnila 
tehdy v Hejnicích továrnu čp. 5 
(dnes obytný dům) a v Bílém 
Potoce nově postavenou tkal-
covnu (naposled Strojírny potra-
vinářského průmyslu). V Liberci 
vlastnila továrnu v ulici Nákladní, 
poblíž nádraží.

2)  Textilka firmy Marie Simon 
(známá pod názvem Autobrzdy, 
dnes Cis) je namalovaná těsně 
po zřízení železniční tratě Ras-
penava-B.Potok. Na obraze je 
také mlýn s pilou čp.1 a bývalá 
rychta čp.15.

3)  Porcelánka firmy Kratzer, známá 
až v orientu, měla v záhlaví 
svého formuláře i nový objekt 
se dvěma pecemi postavený v r. 
1880 (tzv. penzion Hofmann, 
dnes čerstvě rozbourán, o jeho 
pohnutém osudu jsme již psali). 
Nechybí zde ani dva hejnické 
domy, dnes řeznictví a drogerie.

4)  Ferdinandovská textilka firmy 
Marie Hanisch měla horní 
a dolní závod, zasazení do horské 
scenérie je perfektní.

Staré hlavičkové firemní formuláře hejnických továren

3

2

1
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Sport na ZŠ Hejnice ve druhém pololetí 2013/2014

Po podzimním florbalovém úspěchu jsme skočili rovnýma nohama do zimy nezimy.  I přes nepřízeň 
sněhových podmínek jsme vyrazili na lyžák. Jen jeden den jsme nestáli na lyžích – když lilo a lilo. 
Jinak jsme to dávali za umělého zasněžování. A i prvotiny se na umělém sněhu rozjezdily.

Když se nejezdilo, hrály se 
hry… např. Jak dědeček měnil, až 
vyměnil…Takže když děti vyrazily 
do terénu Albrechtic s knoflíkem, 
čekali jsme zvědavě, s čím se vrátí…
pokud se vrátí … A ti, co se vrá-
tili, přišli mimo jiné např. s lyžemi, 
boby, rukavicemi a dalšími skvosty.

Závěrečný karneval byl tento-
krát na sucho… stal se součástí 
disco. Prostě lyžák byl prima, jako 
každý rok.

A pak hurá do tělocvičny. Školní 
turnaje ve vybíjené, fotbale, ve 
střelbě ze vzduchovky, švihadlový 
maraton, běh do schodů…

Tělesnou výchovu jsme zpestřili 
návštěvou pana četníka  prapor-
číka Libora Wolfa, který děvčatům 
předvedl prvky sebeobrany, jak se 
bránit „úchylům“.

Mezi hodinami TV a sportov-
ními turnaji trénovaly naše holky 
roztleskávačky na vystoupení na 
sportovní den a karneval.

A brzké jaro nás vytáhlo už 
v březnu na první výběh do Pekla, 
a tak se začalo trénovat na atletiku 
a na minimaraton v Praze.

První atletické závody pro-
běhly za nejstudenějších dnů, 
které v tomto roce vůbec byly.  
Přesto byli naši sportovci stateční 
a někteří podávali skvělé výkony. 
Máme vynikající výškařky – Lucku 
Schleifovou a Lucku Bažanto-
vou, sprintérku Ester Merunko-
vou a všestranně nadaného Mirka 

Havla. Dále nás ještě čeká olympi-
áda mládeže, kde mají naši spor-
tovci velkou šanci na bednu.

Ale i na 1. stupni se spor-
tuje. V rámci atletického kroužku 
šmoulíme každý rok přes noc 
v tělocvičně. Celý večer je napl-
něn pohybovými hrami, soutěžemi 
a smíchem . Někdy je to vánoční 
šmoulení, jindy velikonoční. Letos 
jsme šmoulili v dubnu s noční stez-
kou po škole plnou strašidel. Děti 
si to užily a se sladkým pokladem 
a dobrou náladou druhý den ráno 
opouštěly tělocvičnu. I je čeká atle-

tická olympiáda. Budeme držet 
palečky, aby se jim dařilo, jako 
sportovcům na 2. stupni.

Na konci školního roku nás 
čeká sportovní týden. Během 
posledních dnů školního roku se 
budou konat netradiční soutěže 
a prima hry. Závěr sportovního 
týdne bude patřit triatlonu (obrat-
nostní jízda na kole, běh a střelba 
za vzduchovky).

Takže ještě dost nás toho čeká. 
A pak hurá na prázdniny!!!

Marcela Hmirová, ZŠ Hejnice

Velikonoční šmoulení
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„Účastníci zájezdu“ se vybírají 
podle přístupu ke sportu. Nemu-
sejí to být vynikající sportovci, ale 
pohyb by jim neměl být cizí. To 
znamená, že to nemusí být ani 
rozený vytrvalec, aby uběhl 4 km, 
protože v atmosféře, ve které se 
závod běží, prostě žádnou námahu 
z běhu nevnímají a ejhle - jsou 
v cíli. Šťastni, že to dali a nadšeni 
z medaile, kterou jim po proběh-
nutí cíle zavěsí maratonští pomoc-
níci na krk.

Ale než se dostaneme k neděl-
nímu běhu, užíváme si i sobotní 
pražské atmosféry v EXPO stanu, 
kde probíhají různé sportovní sou-
těže pro děti, případně kulturní 
vystoupení čehokoliv a hlavně zde 
vyzvedáváme startovní balíček 
– startovní číslo a triko, k tomu 
další drobnosti podle toho, kdo 
je hlavním sponzorem. Letos to 
bylo DM s apartní taštičkou plnou 
drobností (švihadlo, píšťalka, klí-
čenka, vzorky emulze a další drob-
nosti ze sortimentu drogerie).

Nu a letos jsme kráčeli z výsta-
viště přes Stromovku do pražské 
ZOO. Žádný ošetřovatel divé zvěře 
si naše děti se šelmami nespletl, 
a tudíž nebyly odchyceny a pozaví-

Sportovci ZŠ Hejnice byli zas po roce při tom – při startu Mezinárodního pražského maratonu. 
Tato sportovní akce se stala tradicí naší školy... účastníme se jí již od prvních krůčků závodů 
přidružených k maratónu...

rány do klecí a tak na místo srazu 
po dvou hodinách dorazili všici... 
někteří jen malinko bloudili... 
mezi pelikány 

A pak jsme razili na Petřín. 
Nechali jsme se vyvézt zubačkou 
na vrchol a pak v bludišti cesti-
ček jsme hledali tu pravou, tu, 
která vedla k zrcadlovému bludišti. 
Nebylo špatné, ale určitě mohlo 
být delší...

Další cesta vedla do Palladia. 
Tradičně přes Karlův most. Ti, co 
po něm nešli prvně, ho přeběhli, 
a ti, pro něž to byla premiéra, si 
ho užili, takže pod Staroměstskou 
věží, kde byl sraz, se nadšenci 
a nenadšenci Karlova mostu schá-
zeli v různých intervalech.

Všechny to ale hnalo do Palla-
dia. A proč? To jsem pochopila, 
když jsem po rozchodu v pří-
zemí Palladia vyjela do třetího 
patra...Všichni, které jsem při-
vezla z Hejnic, byli roztroušeni po 
všech možných místních rychlých 
občerstveních a před sebou tácy 
plné krabic McDonald´s a KFC... 
A tak co, v Hejnicích to nemají... 
naštěstí!

Nu a pak se frčelo na koleje 
FTVS. Hurá do pokojů. Nejdříve do 

svých a pak tak po různu :-) ... Ke 
konci sobotního putování po Praze 
vypadali zničeně. Ale mně bylo 
jasné, že to s prvními minutami 
na koleji opadne. A opadlo! Rádi 
si večer povídají... no a nejraději 
v noci! 

Ráno jsem některé horko těžko 
tahala z pelechu, ale slíbená sní-
daně v mekáči mi pomohla . 
A pak už jsme chvátali na Staro-
městské náměstí, kde nás čekal 
start s dalšími pěti tisíci spor-
tovci. Klasicky jsme čekali, až 
odstartují hlavní závod. Maratón! 
A tak kolem nás proběhlo deset 
tisíc startujících maratónců. Mezi 
nimi samozřejmě i světové jed-
ničky. Atmosféra naprosto úžasná. 
Když odběhli, nasunuli jsme se 
ke startu my... Výstřel a hurá 
vpřed! Běh historickou Prahou 
se spoustou hudebních skupin 
na krajích chodníků je ojedinělý 
zážitek. A tak se běží do rytmu, 
čeká se na kámoše, běží se sólo, 
odpovídá se divákům na pozdravy 
a mávání... Nemá to prostě chybu! 
V cíli medaile. Projít si stánky 
s reklamními suvenýry, vyzkoušet 
balónky s heliem – to jsme si poke-
cali hlasem šmoulím a užili si při 
tom legraci... Hlavně ze šmoulího 
hlasu učitelky .

Nic netrvá věčně, zašli jsme tra-
dičně na Václavák a po procházce 
a po utracení posledních drob-
ných nás už čekala poslední cesta 
metrem na Čerňák. Se Student 
Agency  s horkou čokoládou a slu-
chátky k DVD v každém opěradle 
busu jsme se vraceli dom.

Na nádraží v Liberci se ještě 
dokupovaly  poslední čokolády 
pro maminky, které ten den měly 
svátek, a pak už jen vlakem do 
Hejnic, ve kterém kdo neusnul, 
usnul hned doma... Tak jako 
každý rok ...

Takže zas za rok, sportovci!!

 Marcela Hmirová, ZŠ Hejnice


