
budeme využívat na údržbu měst-
ské zeleně. Jednoduchou přestav-
bou se zamění radlice a sypač za 
sekačku nebo zařízení na úklid listí 
a travní hmoty. Účelnost této in-
vestice nepřímo podpořil i fakt, že 
sněmovna schválila zákon, který 
údržbu chodníků jednoznačně pře-
souvá na majitele pozemku, což v na-
šem případě bude z největší míry 
právě město. 

Zastupitelé města v rozpočtu pa-
matovali i na podporu organizované 
činnosti mládeže. Pro letošní rok byla 
vyčleněna částka 280 tisíc korun, 
což odpovídá částce, kterou město 
utrží od provozovatelů výherních hra-
cích přístrojů na území města. Osob-
ně se domnívám, že takto investované 
prostředky jsou vynaloženy účelně 
a ve prospěch občanů našeho města. 

Vážení spoluobčané, snažil jsem 
se vás alespoň v krátkosti sezná-
mit se schváleným rozpočtem města 
platným pro rok 2009. Jistě jsem zde 
neuvedl vše, co by mohlo každého 
z vás zajímat. Celý rozpočet města 
a další důležité dokumenty najde-
te na webových stránkách města 
http://www.mestohejnice.cz, kde je 
rozpočet spolu s dalšími dokumenty 
zveřejněn. 

Jiří Horák, starosta města
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R o z p o č e t 
města platný 
pro rok 2009 
byl sestavován 
jako rozpo-
čet přebytko-
vý. Na straně 
příjmů bylo 
počítáno s cel-

kovou částkou ve výši 46,647 mil. 
korun, výdaje jsou počítány ve výši 
36,701 mil. korun. Rozpočet jako ta-
kový tedy počítal s přebytkem ve výši 
necelých 10 milionů korun. V době, 
kdy jsme rozpočet sestavovali, ne-
předpokládali jsme ještě takový ne-
gativní vývoj v ekonomice, který teď 
v podstatě celý svět prožívá. Dá se 
předpokládat, že v letošním roce se 
tento propad ekonomiky na příjmo-
vé stránce rozpočtu našeho města 
ještě příliš negativně neprojeví. O to 
větší propad příjmů rozpočtu, který 
je tvořen z velké části přerozdělením 
státních daní vybraných v předešlém 
kalendářním roce, hrozí v následují-
cích letech. I z tohoto pohledu je pro-
to zřejmé, jak důležité je si vytvářet 
přiměřené fi nanční rezervy v hospo-
daření města. Vlastní fi nanční kapi-
tál pak pomáhá městu přežít nejen fi -
nanční a ekonomické krize, ale dává 
mu i větší možnost čerpat prostřed-
ky například z dotačních titulů nebo 
evropských fondů. A město se jistě 
v budoucnu bude o získání prostřed-
ků z těchto fondů pokoušet. Proto 
i v rozpočtu pro letošní rok je pama-
továno s celkovou částkou 1,2 mil. 

korun na zpracování potřebných pro-
jektových dokumentací tak, aby měs-
to bylo připraveno na čerpání peněz 
v době, kdy budou zveřejněny výzvy 
jednotlivých operačních programů. 
Z našeho pohledu se momentálně jeví 
jako nejreálnější a také nejpotřebněj-
ší dokončení odkanalizování místní 
části Ferdinandov a případně dalších 
lokalit v našem městě tak, abychom 
dokázali naplnit do konce roku 2010 
směrnici Evropské unie, ke které se 
naše vláda v oblasti čištění odpad-
ních vod zavázala. 

Další fi nanční prostředky bude-
me vkládat do akcí města, které jsou 
z našeho pohledu důležité. Současně 
se zasíťováním stavebních pozem-
ků směrem na Ferdinandov dojde ke 
zřízení nového veřejného osvětlení 
zadní cesty z Ferdinandova ke sběr-
ně na Skalním městě. Výhodou pro 
město je, že se s fi rmou, která pro-
vádí zasíťování stavebních pozemků, 
podělíme o výkopové práce a tím do-
jde ke zlevnění celé investice. Další 
velkou investiční akcí je pokračování 
výměny oken v panelových domech 
ve vlastnictví města. Zastupitelé na 
tuto akci města pamatovali v rozpoč-
tu částkou 3,5 mil. korun a na nová 
okna se v tomto případě mohou těšit 
nájemníci bytů v Nádražní ulici, kon-
krétně v domech čp. 580, 581 
a 594 – 596.

Rozpočet města ani v letoš-
ním roce nezapomněl na výda-
je, které se každoročně opaku-
jí. I v letošním roce se budeme 
snažit opravit nebo zrekon-
struovat povrchy místních 
komunikací v částce 1 milion 
korun. S údržbou města přímo 
souvisí i další větší investice. 
Na počátku roku 2009 jsme 
z prostředků města zakoupili 
víceúčelový komunální stroj, 
který nám bude pomáhat ře-
šit problémy s odstraňováním 
sněhu a posypem chodníků 
v zimních měsících a v létě ho 

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v prvním letošním vydání Hejnického 
zpravodaje mi dovolte, abych vás 
podrobněji informoval o investičních 
plánech města a schváleném 
rozpočtu na rok 2009. 

Pořízen právě včas (malotraktor)

BŘEZEN
2009
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K VĚCI – OČIMA REDAKTORA ZPRAVODAJE
Finanční krize, politický populismus 

a školní pohoda

Recese zasáhla i Českou repub-
liku. Laicky řečeno, tak jako jinde 
i u nás byla překročena únosná 
hranice života nad poměry. Vyschl 
pramen, ztratily se peníze, skončila 
éra nabízení půjček. Najednou je 
všeho moc, klesá spotřeba, musí být 
omezena výroba a ruší se pracovní 
místa. Tisíce lidí se budou muset po 
letech života v blahobytu na půjčku 
v lepších případech spokojit s málem, 
tisíce zažijí krach. V konečném součtu 
pak na nekonečné honbě bank a úvě-
rových společností za ziskem a neo-
mezené konzumní spotřebě dlužníků 
proděláme všichni a téměř všichni už 
to také víme. Dluhy se musí platit, to 
vědí i opoziční politici a přesto a pře-
devším teď, v době krize, neúnavně 
dále proklamují své populistické 
názory a za cenu dalšího zadlužení 
státu slibují opět život nad poměry. Ve 
jménu lidu, ve jménu svého vítězství.

Pan doktor Dryml chtěl pro lidi 
zachránit soukromou Vrchlabskou 
nemocnici, ve které řediteloval a roz-
hodl, že ji proto prodá za pouhých 
126 milionů kraji. Byl pro tu myš-
lenku tak zapálený, že musel být 
nakonec vlastní stranou ze všech 
funkcí v kraji odvolán. V tomto pří-
padě, na rozdíl od jiných, zdravý 
rozum zvítězil. To pan doktor Rath 
vede svůj kraj pevnou rukou bez pro-
blémů. Jeho zastupitelé musí poslou-
chat, již předem se k tomu museli 
zavázat příslušným slibem. Krizi by 
řešil Hitlerovým způsobem a fronty 
v krajských lékárnách ani zdražení 
léků mu nebrání dávat na vědomí 
fakt, že jedním z jeho hlavních cílů je 
zvolení Jiřího Paroubka v roce 2013 
prezidentem. Aby ne, pan předseda je 
přece mužem na svém místě. Rozhodl 
se vítězit na všech frontách a dělá 
a obětuje tomu, pro lidi a jejich dobro, 
všechno. Ví, že lid chce být klamán 
a věří, že to znovu ve volbách potvrdí. 
Usiluje o změnu zákona a když se 
mu to nedaří, dokáže ho obejít. Slíbil 
zrušit poplatky, tak musí být zrušeny. 
Co na tom, že jenom někde a jenom 
pro někoho. Sliby se slibují, blázni se 
radují. Nebude se šetřit na sociálních 
dávkách, bohatým se zvednou daně 

a přilepší se důchodcům, dokonce se 
vyplatí třinácté důchody. Proč pod-
porovat reformy, snižovat státní dluh 
a mít starost o budoucnost, to vítěz-
ství nepřináší. Lépe je slíbit život nad 
poměry a po nás potopa! Hlavní jsou 
příznivé výsledky průzkumů veřej-
ného mínění, ne cesta z krize. Musím 
připustit, že i mě nedávno velmi zau-
jala v MF DNES velká anketa na téma 

„Žáci v. učitelé“.
Nevím pro koho a zda vůbec, 

dopadla anketa příznivě, když se v ní 
ukázalo, že děti v průměru nerespek-
tují až 54 % svých učitelů. Přály by 
si více učitelů s přirozenou autori-
tou, přísných, rázných a s respektem, 
ale hodných, spravedlivých, zábav-
ných a vtipných. Chtějí učitele, co 
umí vysvětlit látku. Takových si váží, 
respektují je a na jejich hodiny rády 
chodí. Pravým opakem jsou pak ti 
nespravedliví, zbytečně přísní, kteří 
jen křičí a zesměšňují. Právě to jsou 
ti bez respektu, bez autority a jaké-
koliv úcty. Mají je za špatné, nesnáší 
je a znevažují, stávají se pak často 
i subjektem jejich elektronické šikany. 
Hned jsem si vzpomněl na svá školní 
a studentská léta. Neměli jsme mobily 
a nebyl internet, elektronicky se neši-
kanovalo. Ostatní zůstalo při starém, 
myslím, že se toho ve školách zase 
tak moc nezměnilo. Na obou stranách 
jsou dobří i špatní, kteří mezi sebou 

Finanční krize, krach, recese a mnoho dalších výrazů na nás denně útočí ze stránek novin, 
z rozhlasových a televizních přijímačů. ošklivá slova, která v mnohých z nás vytvářejí pocit 
nejistoty a obavy z budoucích událostí. Jako velká voda se finanční krize a z ní pramenící výrobní 
problémy, rozlévají z ameriky po celém světě. 

neustále vyvolávají napětí. Pokro-
čili jsme v čase a své také vykonává 
velká osobní svoboda, informovanost 
a obecný přehled dětí. Vždy poznají 
na čem jsou, jen těžko se nechají 
oklamat. Navíc, jak anketa ukázala, 
byli učitelé s převážnou většinou 
žáků spokojeni. Z toho mi vychází, 
že výkop k zápasu o změnu respektu 
je zřejmě na jejich straně. Získaných  
54 % rozhodně není hodno obdivu. 
Na základě vlastních zkušeností, 
minulých i současných, se musím 
přidat na stranu dětí, věřím v jejich 
upřímnost. Přeji jim, aby po čase 
při vyhlášení podobné ankety mohli 
projevit více respektu ke svým uči-
telům, učitelům pak, aby se svými 
žáky mohli být co nejvíce spokojeni 
i nadále.

 K. Finkous, vedoucí redakce HZ
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Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

schválilo zprávu kontrolního a finančního výboru –
schválilo návrh rozpočtu města na rok 2009, rozpočet je sesta- –
ven jako přebytkový
schválilo záměr odprodat z majetku města nemovitost č. p. 4  –
a stanovilo nejnižší prodejní cenu ve výši 700 000 Kč
jmenovalo pro následující tříleté funkční období do školské  –
rady členy zastupitelstva města Mgr. Kryštofa Špidlu a Libora 
Juklíčka
schválilo finanční příspěvek na rekonstrukci věžních hodin  –
kostela ve výši 200 000 Kč
schválilo prodej pozemků paní Petře Šrutkové, manželům  –
Miroslavovi a Aleně Novákovým, manželům Otakaru a Haně 
Koštejnovým, manželům Františkovi a Alžbětě Majbrodovým, 
manželům Miroslavu a Jaroslavě Petříčkovým a panu Milanu 
Poustkovi

Z jednání  
městské rady

Rada města na svých zasedáních:

schválila návrh tajemníka na udělení mimořád- –
ných odměn vedoucím odborů MěÚ za plnění mi-
mořádných úkolů v průběhu roku 2008
zamítla žádost paní Andrey Zavřelové, týkající se  –
stavebních úprav v bytě čp. 581
souhlasí s umístněním náhrobní desky předvá- –
lečného kronikáře a básníka rodného nářečí Jo-
sefa Bennesche, na jeho hrobě na hřbitově v Hej-
nicích
schválila žádost manželů Vajnerových, týkající se  –
umožnění přístupu na jejich pozemek přes poze-
mek města
projednala nabídky zájemců o pronájem auto- –
kempu a vybrala pana Miroslava Eliáše, Chrous-
tov č. p. 80
projednala návrh dosavadního nájemce autokem- –
pu, týkající se odkoupení dodatečného vybavení 
autokempu do majetku města a s návrhem čás-
tečně souhlasí
projednala a předala příslušným orgánům ČD  –
upozornění paní Hildegardy Richterové, týkající 
se nevhodné uzavírací doby čekárny ČD
pronajala plochu pro lunaparky v době koná- –
ní poutě v Hejnicích v červenci 2009 za částku  
35 000 Kč
schválila příspěvek místní organizaci Svazu Něm- –
ců v regionech Liberec ve výši 1500 Kč na akci 
Ples růží v Horní Smědé
předložila ZM k projednání opakovanou žádost  –
firmy Fobos, týkající se vybudování a provozu 
malé vodní elektrárně na Velkém Štolpichu ve 
Ferdinandově
schválila příspěvek ve výši 3000 Kč na akci pořá- –
danou v Hejnicích od 20. 8. do 23. 8. 2009 Česko-
německým pracovním kroužkem „ Síla kořenů“ 
souhlasí s žádostí organizace Diakonie Brou- –
mov o uspořádáním humanitární sbírky sobotu 
4. 4. 2009 v divadelní přístavbě
zamítla žádosti o přidělení bytů pana Davida  –
Boušky, Silvie Maturové, pana Helmuta Michela
schválila rozpočtové opatření do výše 27 000 Kč,  –
týkající se částečné rekonstrukce sociálního zaří-
zení autokempu
přidělila byty p. Milanu Svobodovi, rodině Slá- –
mových, pí Zlatuši Zimové, pí Petře Hofmano-
vé, pí Kateřině Macháčkové a p. Janu Pasekovi, 
rodině Hilleových, pí Janě Kupcové a p. Radku 
Votrubovi, rodině Zavřelových, pí Janě Sochorové  
a p. Tomáši Cifrovi, pí Janě Ginčové a Monice 
Ginčové, rodině Soudilových, pí Heleně Havlové, 
rodině Jožákových, pí Veronice Hudské a p. Mi-
lanu Trnkovi, pí Martině Vachelové a p. Kamilu 
Janíkovi, pí Vendule Sochorové, pí Ludmile Krej-
číkové, pí Martě Korandové, p. Zdeňku Kukelkovi, 
p. Vojtěchu Jirounkovi, p. Liboru Dimlovi a pí Mi-
chaele Horváthové, p. Jiřímu Chládkovi a pí Věře 
Polanské, sl. Marii Novotné a p. Milanu Belínovi, 
pí Marii Kupcové se synem, p. Milanu Svobodo-
vi, pí Jaroslavě Gurinové, sl. Michaele Voráčkové,  
p. Jiřímu Šimonovi, pí Marii Štorkové, sl. Kateři-
ně Plutové, p. Martinu Leckému

Z jednání městského 
zastupitelstva

naBízíme k prodeJi 

OBČERSTVENÍ  
U KOUPALIŠTĚ 
V HEJNICÍCH

PODROBNÉ INFORMACE VÁM PODÁ
J. MESZNER

KLÁŠTERNÍ 176, HEJNICE

KANCELÁŘ OTEVŘENA:
PO – PÁ : 13.00 – 16.00 HOD

tel : 482 322 415, 605 809 672
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Novinky v knihovně – Nejen o významu čtení

dobrý den milí čtenáři. doufám, že Vánoce a nový rok jste prožili v klidu a veselí. protože je období 
placení čtenářských poplatků, začnu upozorněním ve změnách ceníku.
Čtenářské poplatky:

dospělí: 100 Kč
důchodci, studenti:  60 Kč
děti do 15 let:  40 Kč

Registrovaní návštěvníci mají 
internet zdarma. Za ztracenou knihu 
vydanou do roku 1991 zaplatíte troj-
násobek její ceny, plus 20 Kč za zpra-
cování dokladu o ztrátě. 

Chtěla bych upozornit na 3 velké 
neduhy, kterými trpí část čtenářů. 
Ten první spočívá v neschopnosti 
pochopit, že normální výpůjční doba 
je 1 měsíc. I když uznávám, že čas 
tady možná plyne jinak než ve měs-
tech, v momentě, kdy se začne půj-
čovat přes počítač, tato tolerance 

skončí. Počítač po 30 dnech nekom-
promisně vystaví upomínku. Kdy-
bych měla, při dnešní morálce, 
posílat upomínky po měsíci, tak bych 
celou svoji pracovní dobu a rozpočet 
vyplýtvala na ně. Takže, až se přejde 
na automatizovaný systém, hodně 
čtenářů bude zaskočených. Když při-
jdou vrátit knihy po dvou měsících 
budou platit rovnou 2. upomínku bez 
toho, aby něco dostali poštou. Nej-
větším neduhem některých čtenářů 
je, že nevracejí knihy vůbec. Bohužel, 
tento systém chrání víc provinilce než 
poctivé, a tak nemůžu zveřejnit jejich 
jména. Třetím neduhem je, když si 
někdo objedná knihy z Liberce, pak 
je ani po 3 měsících nevrátí, v lepším 

případě se ani nenamáhá si je 
vyzvednout. Dotyční si asi neuvědo-
mují, že někdo musí tu knihu vyhle-
dat v katalogu, napsat objednávku, 
v Liberci ji zabalit a poslat, zaplatit 
poštovné, pak zabalit a poslat zpět 
a znovu zaplatit poštovné.

Co se týká akcí v knihovně, tento 
rok jsem upustila od výtvarných 
dílen. V rámci projektu „Celé Česko 
čte dětem“ jsem se zaměřila na čtení 
a pak na jeho výtvarné zpracování. 
Začala jsem v únoru s 3. B a vypadá 
to tak, že jednou měsíčně přečteme 
úryvek nějaké pohádky. Po přečtení 
dostanou děti pár otázek a tematiku 
výtvarně zpracují. Po šesti setkáních 
si svážou svoji vlastní knihu. Začali 

jsme kn ihou 
Bubáci a hastr-
mani od pana Lady.
Obrázky vodníků 
si můžete prohléd-
nout v knihovně.

O významu 
čtení pro vývoj 
dítěte se dozvíte 
více na www. cele-
ceskoctedetem.cz. 
Dovolím si krátce 
citovat: „Rodičov-
ské předčítání je 
jedním z pilířů 
emočního, morál-

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
V pátek 6. února proběhl na zdejší Základní škole zápis do 
prvních tříd. Účastnilo se ho 51 dětí v doprovodu svých 
rodičů. V našich pěkných třídách (a věřte, že se na výzdobě 
vždy pořádně vyřádíme) si zkusily kromě jiného např. spo-
čítat vagony ve vlaku a určit jejich barvu, říci básničku, 
zazpívat písničku či nakreslit obrázek.
Děti byly úžasné – spolupracovaly, komunikovaly a mnohé 
se zvědavě vyptávaly. Některé se trošku styděly, jiné měly 
trému, ale snahu jsme viděli vždy.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem rodičům, kteří 
pomáhají svým dětem se do školy těšit a nedělají ze školy 
bubáka. Paním učitelkám ze školek pak chceme poděkovat 
za skvělé básničky a mnohde i přednes, které připravily 
s dětmi k zápisu. 
Těšte se spolu se svými dětmi do školy a první důležitý 
krok budete mít za sebou.
M. K.

Pokračování na straně 5
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Mezinárodní centrum duchovní obnovy
začátek roku 2009 nás pracovníky centra a farnosti naplnil uspokojením z dokončení fasády severního 
průčelí kostela. z jara budou pokračovat další práce na fasádách kostela z vnitřních prostor ambitů. 
V měsíci únoru byly v galerii centra vystavovány fotografie s archivními dokumenty, které se našly při 
rekonstrukci věží. Fotografie dokumentů a celou výstavu připravil pan Jiří Bartoš. děkujeme tímto panu 
Bartošovi za jeho čas a perfektní práci. 

Od 31. ledna do 7. února se konal 
v Centru Mezinárodní matematický 
kongres. Hlavní činností účastníků 
kongresu, vědeckých pracovníků, je 
výzkum v oblastech matematiky. Na 
kongresu si vyměňovali poznatky 
z oblasti matematické analýzy, logiky, 
informatiky a teorie grafů, nume-
rické algebry, topologie, teorie prav-
děpodobnosti, matematické statistiky, 
diferenciální geometrie a teorie vyu-
čování matematiky. Dále v Centru 
probíhal seminář německé univerzity, 
exercicie pro rodiny s dětmi a pobyt 
duchovních z polské Diecéze Zielono-
gorsko – Gorzowska. 

Od 9. února organizuje Meziná-
rodní centrum zájmový kroužek pro 
děti pod vedením paní Pavlíčkové, 
která s dětmi pracuje již několik let. 
Zabezpečujeme smyslu-
plné, kvalitní, naučné 
a zábavné prožití vol-
ného času dětí 1. – 5. třídy 
základní školy. Děti spor-
tují, vzdělávají se, věnují 
se umění a aktivně odpo-
čívají. Pozitivně se rozvíjí 
jejich osobnost, talent 
a kamarádské vztahy 
mezi spolužáky. Vítané 
jsou všechny děti vždy 
v pondělí od 14.30 hodin 
do 16.00 hodin.

Působení kroužku 
podpořili obchodníci, pod-
nikatelé a občané Hejnic 
a Raspenavy: Zverimex 
p. Schejbalová, Měděnka 
p. Nejedlá, papírnictví p. 
Bittnerová, Zelenina p. 
Novák, Květinka p. Pešek, 
obchod pana Dao Van 

Manh, Večerka p. Petříček, Minimar-
ket p. Phámová, Řeznictví p. Prošek, 
Pekárna Šumava, foto p. Špetlík, 
firma Wulfing Raspenava, paní Tren-
ková, paní Marková, paní Havlová. 
Děkujeme. 

Od března do května bude pro-
bíhat v MCDO kurz angličtiny pro 
širokou veřejnost. Cena jedné 
hodiny činí 110 Kč, vyučovat bude 
paní Plecháčová vždy ve čtvrtek od 17. 
hod. Zájemci o kurz se mohou přihlá-
sit do konce února na recepci Centra.

Cvičení jógy pod vedením paní 
Trenkové je vždy v úterý a ve čtvrtek 
od 18.30 do 19.30 hod. 

25. února je popeleční středa 
lidově také zvaná „škaredá“; první 
den postní doby, šest týdnů před 
Velikonocemi. V katolické církvi den 

Děti v knihovně Centra s p. Pavlíčkovou

přísného půstu od masitých pokrmů 
(porušení je těžkým hříchem). V tento 
den se uděluje popelec. V římsko-
katolickém liturgickém kalendáři 
je Popeleční středa prvním dnem 
postní doby. Její termín připadá na  
40. den před Velikonocemi; do těchto 
40 dnů se nepočítají neděle, proto 
v praxi připadá Popeleční středa na 
46. den před Velikonoční nedělí. Kvůli 
nepravidelnému výpočtu data Veli-
konoc se její termín každý rok mění. 
Název dne pochází ze zvyklosti pálit 
palmy či kočičky z Květné neděle 
minulého roku. Takto získaného 
popela se užívá při bohoslužbě Pope-
leční středy, kdy jsou věřící zname-
náni popelem na čele; tento symbol 
upomíná na blízkovýchodní tradici 
sypání si popela na hlavu na znamení 

pokání před Bohem. Zna-
menání popelem je dopro-
vázeno slovy: „Pamatuj, 
že jsi prach a v prach 
se navrátíš.“ Pro křes-
ťany představuje Pope-
leční středa připomínku 
vlastní konečnosti a cíle 
či směřování vlastního 
života, vyznačuje se tedy 
pokáním.

Každou středu se 
koná katecheze pro 
dospělé od 18.00 hodin 
a každý pátek od 14.00 
hodin je hodina nábo-
ženství pro děti.

Informace o progra-
mech farnosti a Centra 
jsou k dispozici na 
recepci Centra.

Hnízdilová J., 
vedoucí MCDO 

ního a myšlenkového vývoje dítěte. 
Na začátku nového tisíciletí, kdy 
dětské zábavě kraluje odosobněný 
svět počítačů, internetu a televize, 
musíme začít pracovat na záchraně 
lidského prvku v komunikaci mezi 
rodiči a dětmi. Televize dítě neo-
bejme, nepřitulí, neodpoví na jeho 
dotazy. Každý z nás si uvědomuje, 
že jde o moudrý a přirozený kontakt 
s dítětem, o neocenitelný vklad do 
malého člověka. Prohlubují se vzá-

Pokračování článku ze strany 4 jemné vazby, roste důvěra v rodiče, 
dítě se cítí v bezpečí, důležité a milo-
vané. Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, 
myšlenkové obzory, postupně získává 
pozitivní závislost na knize“.

 Před Velikonocemi (přesný termín 
bude upřesněn na plakátech a webo-
vých stránkách) tady proběhne 
ukázka výroby kraslic .

A nakonec bych chtěla všechny 
hravé upozornit na Záhadky od 
superhravého Petra Nikla, z kterých 
si dovoluji uvést úryvek:

Hlad mouchy je stejně velký
jako hlad hrocha.
Ale když hroch sní mouchu,
na jeho hladu se nic nezmění.
Zatímco když moucha  
sní hrocha, praskne.
Navíc když hroch spolkne 
mouchu tak, že mu lítá v žaludku,
má hlady dva.
Ale jinak je hlad hrocha stejně 
velký jako hlad mouchy.

Eva Prokešová
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Novou Octavii už máme i v hejnicích

Narodily se děti:
Alexandr Votrubec•  
Matyáš Cifra • 
Terezie Štriglová • 
Ester Špidlová• 
Jana Kamenská • 
Aneta Štíchová • 
Kristýna Macková• 
Ondřej Kučina• 
Radek Hanzl• 
Valérie Slámová• 
Karolína Janíková• 
Anna Baboráková• 

Přistěhovali se občané:
Pavlína Jarková s dcerou• 
Pavel Špryňar• 
Jan Sláma• 
Tomáš Cifra• 
Jiřina Jakoubková  • 
se synem
Ladislav Šárközi• 

Odstěhovali se občané:
Lucie Střechová • 
Petra Hájková • 
Ondřej Nesvadba • 
Iveta Baková• 
Antonín Hanus• 
Zdeňka Ševčíková• 
Irena Vajsejtlová s dcerou• 
Martin Vokáč• 

Rozloučili jsme se 
se zesnulými občany:

Jiří Sádovský • 
Anna Hyšková• 
Jiřina Pavlová• 
Květuše Nová• 
Marie Kohútová• 
Karolína Pešková• 
František Štorek• 
Vlasta Rožcová• 

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

INFORMACE POLICIE 
HEJNICKÉ STÍNY

 V polovině 
měsíce lis-

topadu 2008 bylo 
oznámeno poško-
zení betonového 
koše na odpadky 
a lavičky v parku 
před kostelem 

v Hejnicích. Jed-
náním pachatele byla způsobena 
škoda ve výši 5600 Kč. Šetřením se 
podařilo ustanovit pachatele. Jako 
důvod poškození předmětů uvedl, 
že oslavoval narozeniny.

 V uvedeném období bylo také 
oznámeno vloupání do dřevě-

ného přístavku rekreační chalupy 
v Hejnicích – Ferdinandov. Pachatel 
vytrhl zajišťovací petlici, vnikl do 
přístavku a z něho odcizil pracovní 
nářadí. Šetřením se podařilo usta-
novit pachatele uvedeného skutku. 
Věc byla předána vyšetřovateli, 
který pachateli sdělil obvinění pro 
trestný čin krádeže vloupáním.

 Počátkem měsíce prosince 
2008 bylo oznámeno vlou-

pání do rodinného domu na Fer-
dinandově. Pachatel odcizil věci 
v celkové hodnotě 12 000 Kč.  
Následným šetřením se podařilo 
pachatele ustanovit a v průběhu 
šetření jim bylo prokázáno vloupání 
do prodejny v Hejnicích z měsíce 
listopadu.

 Ke konci měsíce prosince 
2008, bylo oznámeno vlou-

pání do rodinného domu na 
Ferdinandově. Pachatel rozbil skle-
něnou výplň okna, vnikl do domku, 

kde odcizil finanční hotovost  
a potraviny.

 Počátkem měsíce února 2009 
bylo oznámeno vloupání 

do kasiček v kostele v Hejnicích. 
Pachatel vypáčil petlice a odcizil 
finanční hotovost.

Během vánočních svátků nebylo 
řešeno vážnějšího narušení veřej-
ného pořádku. Řešilo se několik 
rodinných rozepří a stížností na 
rušení nočního klidu. Silvestr také 
proběhl bez vážnějšího problému. 
Oznámení bylo řešeno většinou na 
místě domluvou nebo oznámením 
na městský úřad, přestupkovou 
komisi.

Od poloviny měsíce listopadu 
2008 do konce měsíce ledna 2009 
bylo zjištěno celkem 78 přestupků 
v dopravě. Na pokutách bylo ulo-
ženo celkem 19 500 Kč. V sedmi 
případech bylo při kontrole zjištěno 
požití alkoholu před jízdou. Nej-
vyšší hladina alkoholu v krvi řidiče 
byla 1,9 g/kg. Dva řidiči řídili bez 
řidičského oprávnění. Byla také 
provedena kontrola dodržování 
signalizačního zařízení na želez-
ničním přejezdu v Hejnicích. Dva 
řidiči, kteří nevydrželi čekat, byli 
řešeni oznámením o dopravním 
přestupku na referát dopravy.

V roce 2008 bylo na OOP Hejnice 
oznámeno celkem 217 trestných 
činů a 272 přestupků. Ze závaž-
nější trestné činnosti zde bylo ozná-
meno pohlavní zneužívání a domácí 
násilí. Je zde evidováno sedm 

úmrtí, která se 
prošetřovala. Za 
rok 2008 nedošlo 
k žádné mimo-
řádné události 
nebo vážnějšímu 
narušení veřej-
ného pořádku.

Zároveň bych 
chtěl za rok 2008 
poděkovat za Vaši 
spolupráci a vší-
mavost, kdy díky 
Vašim poznat-
kům a informa-
cím se podařilo 
vyřešit několik 
trestných činů 
a přestupků.

npor. Karel  
Kopecký
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Děvčata z klubu

Novinky z klubu důchodců v Hejnicích

Pak jsme zasedli k občerstvení, 
kde nechyběl tradiční závin i slané 
pečivo s paprikou a špenátem. Najed-
nou bylo na chodbě rušno, zazvonil 
zvonek a důstojně vstoupil Mikuláš 
s čertem. Na mnoha tvářích se objevil 
údiv. My, dříve narození a máme „ta-
kovou“ návštěvu! Neobešlo se to bez 
úsměvu, ani když Mikuláš vyžadoval 
básničku nebo píseň; ale naše sna-
ha byla následně odměněna drobnou 
sladkostí. Potom mladá postavička 
Santa Klause udělala několik obráz-
ků na památku a naše návštěva ode-
šla. Potom se ještě podávala večeře 
– řízek a výborný domácí bramboro-
vý salát. Na všem mají zásluhu paní 
Alena Henclová s dcerou Zuzanou 
a paní Jaroslava Švarná, všechny 
z Ferdinandova. V nás to zanechalo 
pěkný zážitek a vám, děvčata, DÍKY.

Ještě nám před Vánocemi zazpí-
val pěvecký soubor ze Základní školy 
Hejnice KOLEDY, což na nás zapůso-
bilo svátečně a v tomto duchu jsme 
se s dětmi rozloučili, také vzájemně 
mezi sebou i s končícím rokem 2008.

Únor 2009, nedá mi to, abych se ještě jednou nevrátila ke konci 
uplynulého roku 2008. každého, kdo do našeho kluBu důchodců 
přicházel, potěšila adventní výzdoba. popřáli jsme si hezké předvánoční 
období a připili jsme si na zdraví již přichystaným aperitivem.

LEDEN 2009 jsme u nás v KLU-
BU zahájili besedou s paterem Doc. 
Milošem Rabanem a nechali jsme si 
vyprávět o výměně kopulí na kostele 
Navštívení Panny Marie v Hejnicích. 
Beseda byla velice zajímavá, byla do-
plňována vzpomínkami a poznatky 
pamětníků i fotodokumentací. Nové 
kopule byly vztyčeny nad Hejnice-
mi opět 8. prosince a nesou zprávy 
o tom, jak se v současné době žije 
nám a s jakými úspěchy či problémy 
zápolíme my…

Letos poprvé nás navštívila naše 
pojízdná DROGERIE. Také byli všich-
ni pozváni na masopustní merendu 
na Ferdinandov, která byla zahájena 
v sobotu 24. 1. 2009 před MěÚ ve 14.30 
hodin průvodem masek přes Hejnice. 
Zúčastnilo se mnoho dětí i dospělých 
v nápaditých maskách. Kdo z nás 
starších byl přítomen zahájení, připo-
menul si časy našeho mládí.

Koncem ledna chřipka zahnala 
mnoho lidí do postelí a tak i náš pro-
gram byl poněkud posunut na poz-
dější čas.

Přesto nám pozvané děti z I. ma-
teřské školy, pod vedením paní uči-
telky Věry Lecké, před odchodem na 
pololetní prázdniny, přišly zahrát 
pohádku „O zlé lišce“. Měly zhotove-
né pěkné kulisy (chaloupku, strom) 
a ušité kostýmky „účinkujících“ zví-
řátek. V druhé části nám děti před-
nesly říkánky o zimě a zahrály na 
fl étničku. Každý z nás dostal vyro-
bené sluníčko. Odměnou jim byl náš 
potlesk a drobná sladkost.

To sluníčko nás hřeje, těšíme se 
na prodlužování dnů a závan jarního 
dechu…

Za Klub důchodců Hejnice 
Alena Karrasová

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
2008 84 59 74 79 38 63 139 130 49 118 67 70 970

slun. svit
hod.

průměr 54 79 112 143 191 170 186 193 138 117 56 41 1480
2008 57 97 119 130 237 215 194 203 135 136 51 38 1612

teplota
oC

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
2008 3,4 3,8 3,8 7,6 13,4 17,1 17,5 17 12 9,3 5,3 1,8 9,3

srážkové dny 18 13 22 23 17 15 20 20 22 17 20 17 224
dny se sněh. pokrývkou 11 1 12 1 8 10 43

Počasí v roce 2008
rok 2008 byl v hejnicích srážkově průměrný, nadprůměrný byl pak sluneční svit a stejně jako v předchá-
zejících dvou letech byla vysoká i průměrná roční teplota, ta překročila průměr o 1,3oc.
Podrobné údaje jsou uvedeny v následující 
tabulce, pro porovnání jsou uváděny i třiceti-
leté průměry jednotlivých sledovaných mete-
orologických prvků.

 Nejvíce sněhu loni leželo 27. listopadu, sně-• 
hová pokrývka dosáhla 13 cm.
 Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 13. čer-• 
vence, naměřeno bylo 40 mm, to je 40 litrů 
vody na m2.
 Nejvyšší teplota vzduchu ve stínu byla • 
3. července, teploměr ten den zaznamenal 
31,8°C.

 Nejnižší teplota byla 29. prosince, teploměr • 
ten den klesl na -12,0°C, ten samý den bylo 
ve výšce 5 cm nad zemí jen -14,0°C.
 Naposledy padal a zůstal ležet sníh 7. dubna, • 
poprvé padal 20. listopadu.
 Poslední přízemní mrazík byl 25. května, tep-• 
lota ten den klesla při zemi na -0,3°C, první 

„šedivák“ pak byl 14. září, tento den bylo při 
zemi -2,0°C.
 Srážky byly na stanici zaznamenány ve 224 • 
dnech a sníh loni ležel 43 dní.
 Hejnickým údolím prošlo loni 37 bouřek. • 
(M. Jech)
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V zajetí rytmu

Centrum Mateřídouška o. s. 

1. Charakteristika skupiny:
 Z pohledu lektorky byla skupina 

účastníků na počátku víkendu dost 
nesourodá, někteří se znali lépe, 
někteří vůbec, čtvrtinu celé sku-
piny tvořily děti různého věkového 
zastoupení. Takové složení skupiny 
je náročné na rychlé „vytvoření spo-
lečného záměru a cíle“ a vyžaduje 
hlavně na počátku soustředění na 
aktivity umožňující vzájemné sezná-
mení, navázání neformálních vazeb 
a stmelení kolektivu. Na druhou 
stranu taková skupina poskytuje 
větší prostor ke zcela novým vztaho-
vým interakcím a výsledný komuni-
kační efekt programu může být zře-
telnější a viditelnější. 
2. Očekávání účastníků:

Zmapování očekávání v pátek 
večer ukázalo, že převážná část 
účastníků neměla žádné vlastní před-
chozí zkušenosti s hrou na bubny 
typu djembe, což se projevilo jak ve 

zvědavosti, tak v určité zdrženlivosti 
a počátečním ostychu. Kromě toho ve 
vyslovených očekáváních zaznívala 
potřeba si o víkendu odpočinout od 
běžného denního stereotypu, od pra-
covních povinností, zájem poznat se 
s novými lidmi, ale zároveň i zájem 
být více s vlastní rodinou. Zakázka 
tedy byla poměrně široká a ne zcela 
jednoduchá pro své naplnění.
3. Aktivita jednotlivců i skupiny:

Přestože dostali všichni účastníci 
možnost svobodné volby do jaké míry 
se budou chtít programových aktivit 
s bubny účastnit, upřednostnili své 
individuálních zájmů jen minimálně 
a prakticky všichni se zapojovali do 
společných činností. To se projevilo 
u všech ve velmi rychlém zvládnutí 
základů hry na bubny a zároveň ve 
stmelení a dobrém sehrání celé sku-
piny. Společná dynamická hra pak 
mohla otevřít prostor spontánnosti, 
kreativitě a odreagování vedoucí 

k celkovému 
u v o l n ě n í 
a dobré náladě. 
Až nečekaný 
zájem někte-
rých účastníků 
i o techniku 
hry na bubny 
a různé rytmy 
umožnil i velmi 
úspěšné secvi-
čení společné 

„ orchest rá l n í 
hry“ afroa-
m e r i c k ý c h 
a jihoameric-
kých rytmů. 
Do některých 
částí programu 
se velmi dobře 
cíleně zapojily 
i starší děti, 

bubnování s rodiči si ale užily i ty 
nejmenší. Výborné bylo, že účastníci 
velmi dobře přijali i zařazení hlubších 
neverbálních komunikačních technik 
ke znázornění modelových situací ve 
výchovných přístupech. 
4. Organizační zajištění: 

Připravit organizačně víkend, na 
kterém se aktivně využívá větší množ-
ství bubnů a rytmických nástrojů 
není jednoduché, vyžaduje hlavně 
dobrou volbu místa, ve kterém je tole-
rantní personál nezbytnou podmín-
kou. To se na tento víkend podařilo 
organizátorům zajistit v plné míře 
a poděkování patří jak jim, tak perso-
nálu penzionu Sportturia Rynoltice. 
Ocenění zaslouží i aktivní účast tří 
studentek pedagogické fakulty, které 
se po dobu víkendu staraly o alterna-
tivní program pro děti a poskytly tak 
volný prostor rodičům pro zapojení do 
společných rytmických aktivit a spe-
cifických komunikačních technik. 
5. Naplnění možností a cílů: 

Z mého pohledu lektorky hod-
notím víkend jako velmi úspěšný, 
který splnil svůj účel ve všech nabí-
zených oblastech – relaxační, spole-
čensko-komunikační, sebepoznávací 
i výchovné.

Věřím, že i aktivní zástupkyně 
personálu Dětského domova ve Frýd-
lantu v Čechách využijí jak nově zís-
kané zkušenosti, tak nové nápady 
pro další společné aktivity s hejnic-
kým MC Mateřídouška. MC Mateří-
douška se zde jednoznačně projevilo 
jako společenství velmi aktivních 
a kreativních lidí, schopných praco-
vat nejen pro sebe, ale i na sobě a ve 
prospěch celku a být tak přirozeně 
inspirativním prvkem pro mladou 
generaci.

MUDr. Ivana Kořínková,  
hlavní lektorka víkendu. 31. 1. 2009 

Hodnocení akce „Víkend s bubny“  
v rámci projektu Setkávání s nadějí

omluva čtenářům zpravodaje. 
V minulém čísle, v článku Události končící osmičkou, se vloudil překlep. 
Král Přemysl Otakar II. prodal Frýdlant Rulcovi z Bibrštejna v únoru 1278, 
protože si chtěl zajistit spojence pro nastávající válku s Rudolfem Habsbur-
kem. Když 26. srpna téhož roku došlo k bitvě na Moravské poli, Bibrštejn 
se bojů vůbec nezúčastnil a krále, jako mnoho jiných českých šlechticů, 
zradil. Ten byl nakonec v této bitvě zabit. Takže ne 1298, ale 1278!

Děkuji za pochopení. 
Kristina Sokolová

Bubny typu djembe
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O HEJNICKÉ HASIČSKÉ OMLADINĚ

Ohlas mezi hejnickými dětmi byl 
značný, a tak přibylo třináct nových 
dětí ke stávajícím sedmi, které jsou 
z „hasičských“ rodin. Vedení omladiny 
se ujali manželé Miroslav a Monika 
Machanovi. A zde je nutno zdůraznit, 
že nadšení a chuť něco umět a doká-
zat, byla na obou stranách veliká. 
Děti to ukázaly velice brzy na závo-
dech mladých hasičů 21. dubna 2007 
v Krásném Lese, kterých se zúčast-
nily neoficiálně, jenom tak si to zkusit. 
Začlenily se do dvou soutěží a vedly si 
dobře. Odvezly si perníkové medaile, 
diplom „1. místo“ za svůj první moti-
vační závod a odhodlání zůstat 
a příště skutečně soutěžit. Násle-
dovalo průběžné učení formou her 
k seznámení se s činností dospělých 
kolegů hasičů a s hasičskou techni-
kou. A také s disciplínami hasičských 
soutěží. Ty se celoročně pilují s velkým 
nadšením, touha po vítězství v závo-
dech je veliká. K činnosti ale patří 
i výlety do krásných míst Jizerských 
hor, exkurze ke sponzorské firmě 
ALFA VARIA, sportovní a odpočinkové 
odpoledne u Machanů na zahradě, 
nebo návštěva u profesionálů v Raspe-
navě. K přípravě malých hasičů patří 
nejen účast na společných akcích 

– Pálení čarodějnic, Pohádkový les, 
Svatý Florián, Memoriál Čeňka Pan-
tůčka, ale i částečná pomoc v podobě 
požární hlídky. V průběhu roku při-
byly i další děti do celkového počtu 26 
malých nadšenců. K reprezentaci děti 
dostaly trička se znakem hejnických 
hasičů a bleděmodré helmy. A pak to 
přišlo – první velká a skutečná soutěž 
– Závody všestrannosti ze hry Plameny, 
dne 3. 11. 2007 v Novém Městě pod 
Smrkem. Zde naši malí hasiči získali 
třetí místo z celkově šestnácti zúčast-
něných družstev – to je, co?! 

Po úspěchu znovu do práce, ale 
i zábavy. Zimní tréninky a hry v tělo-
cvičně Základní školy pro získání 
fyzické zdatnosti, učení a zábava v klu-
bovně – zdravověda, uzle a značky, ve 
zbrojnici ukázky hasičské techniky. 
A s jarem roku 2008 další účast na 
závodech, soutěžích a pohárech, 
povětšinou s výborným umístěním. 
Vzniklo krásné a obětavé přátelství 
mezi členy družstva s pocitem souná-
ležitosti k velké rodině hasičů. A to je 
největší odměna obětavým manželům 
Machanovým a ostatním členům hej-
nického sboru.

Kristina Sokolová

hejnický sbor dobrovolných hasičů je ve městě známým a uznávaným sdružením. Vedle slavných psovodů 
záchranářů a dospělých hasičů je ve sboru i družstvo dětí – mladý hasič. stará tradice byla po letech 
obnovena 17. 4. 2007 náborem nových členů.

               
    

Michal Zrubec 
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I kulturou živ je člověk

Je to také odpočinek, zábava 
a potažmo odpočinek formou 
zábavy, k čemuž se dá využít 

kulturní nabídka, kterou tady v okolí 
máte. Chtěl bych vás tedy sezná-
mit s několika informacemi ohledně 
tohoto rozpolceného odvětví, jakým 
kultura je. Pro někoho přítěž, která 
jen „žere“ peníze, protože žádná nor-
mální kultura nedokáže být výdě-
lečná. Pro jiného zase nepostrada-
telná součást života třeba tady v Hej-
nicích. Proto, abychom vám nějaké 
to kulturní vyžití nabídli, máme tu 
v letošním roce nějaké akce, které 
můžete navštívit. 

Prvním velkým kulturním stán-
kem je místní kino. Velkým myslím 
prostorově. Chápu totiž, že v sou-
časné době internetu, pirátských 
kopií, domácích kin a velkoplošných 
plazem a LCD televizí to spoustu 
lidí do kina netáhne. Proč by dávali 
peníze za vstupenku, sedli si do sálu, 
kde si nemůžou dát nohy nahoru 
jako na gauč, vytáhnout brambůrky 
či něco podobného a sledovat z tepla 
a pohodlí obýváku svůj film či neko-
nečný seriál, který bude právě dovr-
šovat svoji sedmitisící epizodu. Ale 
je to o tom pocitu, o té neopakova-
telné atmosféře, kterou zažijete jen 
v potemnělém sále, když si užíváte 
novinkový film na velkoplošném 
plátně s prostorovým zvukem. A tohle 
všechno tady můžete zažít, můžete 
zavzpomínat, kdy si budete vybavo-
vat, jak jste dříve chodili do stejného 
sálu, do stejné řady, jen teď tehdejší 
hity jako Poklad na Stříbrném jezeře 
vystřídala třeba Bathory. 

Ale mně se líbí, že někteří z vás do 
kina chodit umí. Právě Jakubiskův 
velkofilm o Čachtické paní byl toho 
důkazem. Kdy naposled bylo kino 
vyprodáno do posledního místečka, 
kdy se naposled diváci mačkali v sedě 
na schodech a někteří odešli bez vstu-
penky? Je to o nabídce filmů, ale ta 
i letos bude zajímavá. Za loňský rok 
navštívilo kino 7 124 návštěvníků, což 
je při počtu 134 představení průměr 
53,16 diváků na jedno promítání. To 
je krásné, všem, kteří jste nějaký film 
navštívili, děkuji. I v tomto roce vám 
nabídneme další doprovodné pro-
gramy, které snad zvýší zájem o náš 
kinosál. V první řadě to bude navá-
zání na úspěšný projekt Letního kina, 
kdy se od června párkrát sejdeme 

Je smutná doba, všude na vás číhá slovo krize, využívá ji kde kdo, dokonce i marketingové tahy 
některých prodejců a o reklamě ani nemluvě. nechci vůbec tvrdit, že žádná krize neexistuje, naprosto 
ji vnímám a chápu, že se dotýká spousty z nás. ale o tom jsem vám říci nechtěl, jen jsem chtěl navázat, 
že ne jenom starosti o budoucnost a honba za výdělkem je hlavní náplní života člověka. 

na našem koupališti, abychom po 
setmění zažili tu originální atmosféru 
pod noční oblohou s pěknou českou 
komedií na mobilním plátně. Dále 
pokračuje projekt Hejnické filmové 
návraty, kdy každý měsíc jedno před-
stavení je výběrem ze zlatého fondu 
kinematografie. V nejbližší době 
nás čeká Markéta Lazarová a Válka 
s Bašírem. 

Budeme také pokračovat v kom-
ponovaných večerech, kdy se promítá 
více filmů za den. Hlavně v těch pří-
padech, kdy bude kino uvádět premi-
érově další díl nějakého hitu, tak před 
ním nabídneme reprízu předchozího 
dílu. Kdo byl na Sněženkovém mach-
rování v Hejnicích, ví o čem mluvím. 
Veliké překvapení pro nás bylo, že 
na první díl legendárních Sněženek 
a machrů přišlo na sedmdesát diváků, 
aby po chvíli pauzy mezi jednotlivými 
díly a po doslova našlapání sálu dal-
šími stodevadesáti diváky mohli vidět 
novinkový díl Sněženky a machři 
po 25 letech. Nikdo opravdu netu-
šil, že opět budeme sedět na židlích 
a schodech, abychom mohli zjistit jak 
po letech vypadají Cabadaj, Mácha 
nebo Karda. Vyprodáno na celé čáře. 
Otevření multikina v Liberci možná 
nějaké ty diváky od nás odlákalo, 
ale je ve hvězdách na jak dlouho to 
vydrží. Přeci jenom je krásné sedět 
v nových pohodlných křeslech v kli-
matizovaném sále, ale předecibelo-
vaný zvuk, minimálně dvojnásobné 
vstupné proti nám a ostatní náklady 
na občerstvení a dopravu by měly 
hovořit v rozhodnutí zkusit nějaký 
film v Hejnicích.

Dalším velkým kulturním láka-
dlem bude Hejnická pouť. Letos při-
padá na 4. a 5. 
července. Po vzoru 
loňského modelu 
budeme i letos 
organizovat takto 
velkou pouť jenom 
jednu. Ta květ-
nová, Pouť smíření, 
bude spojena jen 
s církevní slávou.

 V červencovém 
víkendu se můžete 
těšit na pár změn, 
které možná oce-
níte, možná vás 
nechají naprosto 
chladnými. Velkou 

změnou bude přemístění kolotočů 
a lunaparků do prostoru bývalého 
autobusového nádraží mezi přejez-
dem a základní školou. Na jejich místě 
před Perunem tak vznikne místo, 
kde se objeví pódium a kolem budou 
stánky s občerstvením a umožní se 
také důstojně protáhnout tradiční 
řemeslný jarmark z parčíku před 
kostelem až k Perunu.

Na pódium pro vás chystáme 
hudební a dramatická vystoupení, 
o jednotlivých jménech je teď před-
časné mluvit, protože právě probíhají 
jednání se sponzory. Ale i tak vám 
můžu prozradit, že se dočkáte nějaké 
té hudební hvězdičky. Chceme totiž 
i nadále zlepšit vzhled a renomé této 
akce, která by se postupnými ročníky 
měla dostat do úrovně spíše měst-
ských slavností. 

Mezi další možnost vyžití bude 
jistě patřit tak jako každoročně 
oslava Pálení čarodějnic, Pohádkový 
les, Hejnické babí léto nebo slavnost 
Martinských světel. Přeji vám mnoho 
spokojených a zajímavých zážitků 
nejen při návštěvě nějaké kulturní 
akce zde v Hejnicích.

- J. D.-
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Co se děje u nás na Ferdinandově

Děti dostaly čaj a od Libušky 
Hradilové domácí linecká kolečka. 
Čekání na Mikuláše jsme zkrátili 
různými soutěžemi. Chvílemi jsme 
ani nestíhali, jak velký byl zájem 
zúčastnit se některé z her. Napětí 
z čekání na Čerta ještě posílilo, 
když dvakrát vypadly jističe a na 
sále bylo najednou šero. Děti se 
přeci jenom dočkaly. Přišel, jak 
Mikuláš, tak i Čert s Andělem. Děti 
přednášely básničky i písničky 
a každé z nich si odnášelo balí-
ček se sladkostmi. Byli jsme pře-
kvapeni tak velkou účastí, sál byl 
úplně plný. Ještě tu samou sobotu 
večer, aby dospělí nebyli ochuzeni, 
byla připravena taneční zábava, na 
které nám k poslechu a tanci hrála 
skupina FALCO.

Následující akcí bylo uspořá-
dání „Silvestra“ také v restauraci 
U Cimpla. Mezi těmi, kteří přišli 
s námi oslavit poslední den v roce 
bylo i mnoho příznivců humoru 
převlečených do masek. I když byla 
hudba reprodukovaná, všichni 
jsme si dobře zatancovali. Jak už 
je u nás zvykem, byly připraveny 
různé soutěže, karaoke a nechyběl 
ani velký ohňostroj.

Velkou naší akcí byl Masopust. 
Masky se shromáždily před budo-
vou MěÚ v Hejnicích, kde král 
Masopustu požádal pana starostu 
o povolení masopustního reje. Pan 
starosta Jiří Horák nám předal 

pomyslný klíč od města a povo-
lil nám pro tento den vládu nad 
městem. Průvod masek procházel 
Hejnicemi směrem na Ferdinandov. 
Po trase jsme se zastavovali u spo-
luobčanů, kteří měli pro účastníky 
průvodu připraveno občerstvení 
a také něco na zahřátí. V průvodu 
šli s námi i koně a jeden z nich, Míša, 
měl zřejmě chuť na něco dobrého 
a když viděl, že se všichni něčím 
cpeme, neodolal a klidně se pustil do 
upečeného klíče, který nám předal 
pan starosta. Průvod byl zakončen, 
kde jinde než v restauraci U Cimpla, 
kde účastníci průvodu dostali kob-
lihy, které nám jako sponzorský dar 
upekli v pekárně M+S v Hejnicích. 
Od 18 hodin byla zajištěna taneční 
zábava. K tanci nám opět hrála 
oblíbená skupina FALCO. Ti, 
kteří nezůstali na zábavu, 
přešli ke Kačce Zemanové 
do hospůdky U Tetřeva, kde 
právě probíhaly vepřové hody. 
Soutěžilo se o nejlepší masku 
a vyhrála bezkonkurenčně 
dvojice černochů (Anička 
a Jarda Demčákovi). 

Na podzim proběhly 
také dva turnaje v mariáši. 
První letošní byl 21. 2. 2009 
v restauraci U Tetřeva. Tur-
najů se zúčastňují i hráči 
z okolí. Tentokrát jsme dostali 
sponzorské dary od Doprav-
ního podniku města Liberec, 

Masopustní maškaráda

jako např. deštník, kalendář a vstu-
penky na MS v klasickém lyžování.

Chceme vás také pozvat na další 
naše akce:
 • 28. 3. 2009 turnaj v mariáši 
v restauraci U Tetřeva od 14.00 
hod; 
 • 12. 4. 2009 velikonoční zábava, 
restaurace U Cimpla od 20 hod., 
k tanci hraje skupina J. Kubáta, 
soutěž o nejkrásněji ozdobené 
velikonoční vejce,
 • 30. 4. 2009 pálení čarodějnic, 
lampiónový průvod od hřiště na 
Ferdinandově směrem k Zavře-
lovým, soutěže pro děti i dospělé, 
soutěž o nejšerednější čaroděj-
nici, občerstvení a diskotéka, děti 
občerstvení zdarma.

Pozorně čtěte plakáty a navštivte 
naše webové stránky: www.osada-
ferdinandov.cz

Alena Henclová

na 6. prosince připravilo naše sdružení osadníků Ferdinandova 
v restauraci u cimpla mikulášskou besídku pro děti. 

NEPODCEŇUJTE FINANČNÍ PROBLÉMY

Současná ekonomická krize 
se pomalu začíná dotýkat téměř 
všech odvětví lidské činnosti. Dvoj-
násobně nepříjemné jsou dopady 
na rodiny, které využily lákavých 
nabídek spotřebitelských úvěrů 
a nyní se dostávají do potíží s jejich 
splácením. Potíže tohoto druhu je 
nezbytné řešit co nejdříve, ideálně 
se svou bankou, případně splátko-
vou společností – pokud se jedná 

Specializované poradenství  
pro dlužníky v Hejnicích

o půjčku u banky, tak je obvyk-
le možná domluva, u splátkových 
a leasingových společností je situ-
ace problematičtější. Specializo-
vané a bezplatné poradenství pro 
dlužníky bude nově možné využí-
vat také v Hejnicích a blízkém oko-
lí. Poradenskou činnost zastřeší 
zaměstnanci několika peněžních 
ústavů a institucí nezávislého po-
radenství, kteří mohou v případě 

potřeby převzít část jednání s ban-
kou, případně navrhnout další 
postup tak, aby již vzniklé dluhy 
dále nenarůstaly. 

Kontakt je možný na tel.:  
739 076 267 a 774 598 596.

– T.J. –

! !
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LÁZNĚ LIBVERDA, a. s.
WELLNESS CENTRUM JIZERA

Nově vybudované wellness centrum v Lázních Libverda je příležitostí k celkové 
regeneraci a odpočinku těla, a to nejen díky krásnému prostředí, v němž zapomenete na 

problémy okolního světa, ale také pro nabídku kvalitních wellnessových služeb – antistresové 
a regenerační zábaly, masáže, koupele, anticelulitidní programy atd.

Využijte možnost objednat si pouze procedury a navštivte nás jakýkoliv den,  
aniž byste museli čerpat dovolenou.

Předložíte-li při nákupu Vašich procedur tyto noviny, obdržíte slevu 10 % na všechny 
procedury, které si u nás v rámci jedné objednávky zakoupíte.

Nabídka nákupu a čerpání procedur platí do 31. 3. 2009!

LÁZNĚ LIBVERDA, a. s., č. p. 82, 463 62 Hejnice 
Recepce informace nonstop – 482 368 111,  

recepce@lazne-libverda.cz

Rozpis procedur – 482 368 657, rozpis@lazne-libverda.cz
www.lazne-libverda.cz

Zimní fejeton – Sníh, Ašarat a já
uprostřed února se zima rozhodla, že by ještě neměla házet flintu 
do žita a nasypala na hejnice vrstvu sněhu. přihodila trošku mrazu, 
aby si toho sněhu užila, když už ho vyrobila, a zlomyslně pozorovala 
pobíhající občany s lopatami.

Do výběhu ke koním chodím dva-
krát denně a proto jsem se rozhodla 
protáhnout si cestičku, abych se neu-
stále nebrodila sněhem. K tomuto 
účelu mám dřevěný pluh se sedát-
kem, který se dá zapřáhnout za koně. 
V posledních letech jsem ho nevyužila 
a když, tak jsem protahováním pově-
řila Andreu. 

Tentokrát to bylo na mně. Sdělila 
jsem Ašaratovi, že dnes bude pracovat, 
což ho moc nepotěšilo a šel se scho-
vat domů. Donesla jsem postroj. To 
Ašarata trochu uklidnilo, neboť rád 
tahá saně. Postrojila jsem ho, dovedla 
k pluhu a zapřáhla. Nasměrovala jsem 
ho na začátek plánované cestičky, 
usedla na pluh a pobídla. Ašarat ušel 
asi tři metry a pluh se zahrabal až 
k žulovému podloží. Di dál, vyzvala 
jsem svého koníčka a mávla opratí. 
Ašarat zabral, pravil ugh a zastavil se. 
Otočil hlavu a řekl, slez. Neslezu, já 
na to. Jsi kůň, táhni. Jsem kůň, ne 
vůl, kontroval Ašarat. Slez. Dám ti 
trochu starého tvrdého chleba, lísala 
jsem se. Ho hó, smál se kůň. Přidám 

hrníček mačkaného ovsa, zvýšila jsem 
nabídku. Kdyby ses tak živila ty, neře-
šili bychom žádný problém, pomyslel 
si ten hodný koníček. Zahrabal nohou 
a couvl. Dééš, zkusila jsem to ještě 
jednou. Ašarat začal těkat ze strany 
na stranu. Zkusil všechny směry, 
kromě vpřed. 

Začala jsem se zavrtávat pod 
úroveň okolního terénu, takže jsem 
zbaběle slezla. Ašarat vystřelil a upa-
loval po cestičce. Pluh se rychlostí roz-
kmital a vykrajoval ve sněhu pravidel-
nou sinusoidu. Doběhli jsme k cestě. 
Tam Ašarat zabočil a zrychlil jsa rád, 
že se jde na výlet s tak lehounkým 
nákladem. S použitím hrubé síly jsem 
mu vysvětlila, že tutéž cestičku teď 
bude protahovat zpátky. Otočil se na 
místě, povytahoval nohy z postraňků, 
rozeběhl se domů a u domku se zasta-
vil v očekávání sladké odměny. Tou 
mu byla otočka na místě a opětovné 
protažení. Teď to šlo lépe, takže jsem 
zase usedla na pluh. Směr byl daný, 
nuže vzhůru! Neuvědomila jsem 
si, že cestička je křivá. Při prvním 

nárazu do muldy jsem zahodila 
opratě a chytla se rukama i nohama. 
Pluh vyhazoval jako Ašarat za mlada, 
pokoušel se převrátit na záda a přejet 
mi nohu. Cosi jsem vykřikovala, což 
pochopil Ašarat jako výkřiky nadšení 
a přidal. Zatáčku do průhonky vzal 
smykem, a to vyřadilo z provozu i mé 
brýle. Další prudká zatáčka a hnali 
jsme se po cestě. Tam už to nebylo 
protažené, což způsobilo, že se pluh 
zapíchl špičkou do kamene a vyhodil 
mě ze sedačky. 

Jako řádná účetní jsem nejprve 
provedla inventarizaci majetku, kon-
statovala, že fyzický stav odpovídá 
účetní hodnotě, posbírala zbytky 
sebevědomí a nechala se bezvládně 
dovléci domů. Ašarat byl sám se 
sebou spokojený, nadnášel se po pro-
tažené cestičce, dotančil s pluhem 
na místo, nechal se vypřáhnout a na 
pokyn Jdi domů zmizel v domečku. 
Uklidila jsem pluh, postroj a nasypala 
slíbený oves. Koně předstírali, že se 
pilně věnují ovsu, ale už se těšili, jak 
se touto příhodou budou bavit zbytek 
dne. Já jsem posbírala své tělesné 
ostatky a dovlekla se domů. Teď jen 
doufám, že nezačne foukat vítr a sinu-
soidní cestičku mi nezasype.

Jaroslava Melichová,
Hejnice, únor 2009



Hejnický zpravodaj / 13

Účastníci 5. ročníku bench pressu

V roce 2008, kdy jsme ve fitku oslavili kulaté jubileum 10 let od 
otevření posilovny, se uskutečnil na sklonku roku jubilejní pátý ročník 
mikulášského bench pressu.

O tuto akci je rok od roku větší 
zájem ze strany závodníků, a to mě 
velice těší. Malou skvrnku na jinak 
parádních závodech dělá nezá-
jem diváků (rodinných příslušníků 
a kamarádů). Věřím, že za mohut-
ného povzbuzování by závodníci 
dosáhli ještě lepších výsledků. 

Pořadí se vypočítává tak, že zved-
nutá hmotnost se vydělí tělesnou 
hmotností závodníka a výsledkem 
je příslušný koeficient. Závodník 
s nejvyšším 
koef icientem 
vyhrává. Pou-
žitím koefici-

Pravidelným posilováním ve fitku se dá dosáhnout shora 
uvedených výsledků, ale také může každý dosáhnout něčeho 
daleko praktičtějšího – zbavit se třeba jen bolesti zad. 
Nebojte se přijít i VY, rádi Vás zasvětíme do tajů formování 
postavy.
Úsměv na rtu a radost v srdci přeje všem Dáša a Petr

entu může porazit závodník s nižším 
výkonem a menší tělesnou hmotností 
závodníka s vyšším výkonem, ale 
větší tělesnou hmotností. 

Tvrdou a poctivou přípravou se 
podařilo závodníkům a závodni-
cím dosáhnout výsledků uvedených 
v tabulce.

Jubilejní pátý ročník Mikulášského bench pressu v Hejnicích

muži zvednutá  
hmotnost

dosažený  
koeficient

1. místo Ondra Štícha 140 kg 1.589
2. místo Kuba Šosvol 120 kg 1.511
3. místo Martin Bak 140 kg 1.502
4. místo Pavel Just 112,5 kg 1.468
5. místo Petr Stephan 140 kg 1.383
6. místo Roman Staňek 105 kg 1.301
7. místo Petr Hladík 130 kg 1.294
8. místo Michal Krčil 85 kg 1.246
9. místo Erik Hillebrand 80 kg 1.188
10. místo Milan Vokál 95 kg 1.186
11. místo Filip Melich 85 kg 0.964 
12. místo Zdeněk Melich 85 kg 0.747

ženy zvednutá  
hmotnost

dosažený  
koeficient

1. místo Zuzka Pitrová 47,5 kg 0.786
2. místo Eliška Jarešová 47,5 kg 0.724

Od roku 2003 se na jeho fungo-
vání podílelo mnoho dobrovolníků 
z řad rodičů a příznivců, které myš-
lenka Mateřského centra nadchla. 
Když se ohlédnu zpět, vidím mnoho 
změn, které naše sdružení za dobu 
svého fungování prodělalo. Od ote-
vírací doby několikrát v týdnu, po 
dnešní denní provoz, od několika 
přednášek za rok, po bohatou pro-
gramovou nabídku. Dnes je Centrum 
Mateřídouška o. s. otevřeno téměř 
každý den. „Proč tomu tak může 
být?“ Podařilo se nám získat dosta-
tek finančních prostředků na jeho 
provoz, rekonstrukci herny, dovyba-
vení i zaplacení několika pracovníků, 
kteří realizují podpořené projekty. 

„Kdo podpořil napsané projekty 

v roce 2008?“ Byly to ministerstvo 
práce a sociálních věcí, Liberecký 
kraj, Nadace O2, Nadace VIA z pro-
gramu Procter&Gambel pro mateř-
ská centra, Nadace Terezy Maxové, 
Nadace EURONISA, spousta firem 
a drobných živnostníků. Ovšem za 
činností, která jde vidět navenek, je 
skryto mnoho práce, o které běžný 
návštěvník nemá ani představu. Počí-
naje každoročním psaním projektů, 
sháněním sponzorů, výběrem pra-
covníků, jednáním s úřady, psaním 
výročních zpráv a vedením účetnic-
tví konče. Těchto úkonů s rozrůs-
tající se činností přibývá. Stále vět-
šina pracovníků zajišťovala práci pro 
Centrum Mateřídoušku o. s. ve svém 
volném čase bez nároku na mzdu. 

Vážení a milí čtenáři, rok 2008 byl pro centrum mateřídoušku o.s. pestrý, plný proměn, konců 
i nových začátků. Byl rokem pokračování profesionalizace a velkého rozvoje sdružení.

INFORMACE A NOVINKY Z MATEŘSKÉHO CENTRA

Každodenní život v jednom článku 
se dá postihnout jen stěží, jak také 
popsat nespočet hodin každodenní 
mravenčí práce. Za všemi těmi pra-
videlnými programy, akcemi, diva-
dly, pobyty, které pro Vás pořádáme 
je také ochota a vůle pomoci řady 
lidí, žáků, studentů, občanů Hejnic 
a okolních obcí.

Změny byly významné a mířily 
k úspěchům, a za to bych chtěla ještě 
jednou poděkovat všem spolupracov-
níkům, členům a sympatizantům 
sdružení, kteří k nim přispěli. 

„Byl to rok, který nás opět posu-
nul o pěkný kus dál.“

Pavlína Bartošová, předsedkyně o. s.
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Pokračování na straně 15

Ořechománie aneb něco o výstupu na hejnický kopec

tak jako má chamomix mont Blanc, zermatt matterhorn či liberec 
Ještěd, mají hejnice svůj ořešník. tento skalnatý výběžek postranní 
části hejnického hřebene Jizerských hor (geologickou terminologií 
nazývaný tor) se strmě zvedá nad městem do výšky 800 m. 

Z jeho vrcholu je nádherný výhled 
do údolí Štolpichů i Smědé, přes 
Bílý Potok, Hejnice, Raspenavu, 

Lázní Libverdu a za dobré viditelnosti 
i za Frýdlant. Jméno tento mohutný 
žulový blok dostal po porostech lísky, 
které pokrývaly jeho okolí v dobách, 
kdy sem přišli první kolonisté. Ocelové 
zábradlí na vyhlídce pochází z roku 
1898, roku 2000 bylo rekonstruo-
váno Jizersko-ještědským horským 
spolkem za přispění města Hejnice. 
Vyhlídka je zpřístupněna 46 vytesa-
nými schody a 4 plechovými stupni, 
při pozorném pohledu najdeme ve 
schodišti vytesán letopočet 1898. Kříž 
na vrcholu stojí na vrcholu od roku 
1813, kdy jej zde vztyčili františkáni. 
Roku 1819 se při obnově kříže zřítili 
dva řádoví bratři. Současná podoba 
kříže pochází z roku 1991, kdy byl 
obnoven na vyhlídkovém vrcholu. 
Pokud bychom chtěli vystoupit na 
druhý vrchol, můžeme prolézt dírou 
pod zábradlím. Východně od Ořeš-
níku se nachází tzv. Malý Ořešník, 
nevysoká skalka opatřená zchátralým 
zábradlím, s dnes již zcela zarostlým 
výhledem. Na Zahradní stráni Ořeš-
níku (jeho jižní svah) se dále nachází 

Krauseho kříž – vzpomínka na devíti-
letého Emila Krause z Lázní Libverda, 
který se zabil pádem ze zdejších skal 
21.května 1922. Do roku 1999 byl 
Ořešník částí státní přírodní rezer-
vace Štolpichy, dnes patří do národní 
přírodní rezervace Jizerskohorské 
bučiny.

Poslední metry k vrcholu

Na jeho vrcholu jistě většina z hej-
nických obyvatel byla, ale ruku na 
srdce, kdo si pamatuje kolikrát sem 
vystoupil? A tak se objevila myšlenka 
vystoupit na jeho vrchol co nejvíckrát 
za rok. Protože ne nadarmo se říká, 
že každá trotlovina si najde své trotly, 
tak i tenhle nápad zaujal řádku lidí 
z Hejnic. Pod vrchol Ořešníku se dala 
knížka na zápisy výstupů a v lednu 
2008 to začalo. A to tak intenzivně, že 
v září musela být knížka plná zápisů 
vyměněna za další… Kromě jmen se 
uváděly i údaje o počasí, které je tu 
úplně jiné než dole v Hejnicích. Platí 
to hlavně o větru. 

Na konečnou bilanci jsme čekali 
až do Silvestra 2008, kdy ještě před 
půlnocí někteří urvali svůj poslední 
výstup. Pro zajímavost uvádím pár 
nej… (všechny se týkají roku 2008):
Převýšení z Hejnic: 425 metrů.• 
Nejvíc výstupů: • 
 za rok: 301 »
 za den: 4 »

 Nejrychlejší výstup a sestup – od • 
a k budově MÚ – 38:50 min.
 Celkem 4 účastníci překonali hra-• 
nici 200 výstupů, další 4 pak 100.
 Celkem bylo zapsáno 1856 výstupů. • 

Jestli nadšení vydrží i letos, to 
teprve uvidíme… Knížka už je na 
svém místě.    

- J.K. -

Zima v národní házené
V hejnické házené bývají zimní měsíce okurkovou sezónou. mimo 
pilného trénování v hejnické tělocvičně a raspenavské hale toho 
družstva většinou moc nenahrají. 

Vzhledem ke kvalitě našich mla-
dých svěřenců jsme se toto 
rozhodli letos změnit u celku 

starších žáků. Ti se účastní Zim-
ního halového poháru 2009. Na obou 
mistrovských turnajích, v Chomu-
tově a Raspenavě, obsadili shodně 
třetí místo za Žatcem a Mostem. Ač 
v nekompletní sestavě, předváděli 
naši hráči krásné výkony a utkání 
s prvními dvěma družstvy byla 
velmi vyrovnaná. Poděkování patří 
i panu Mrlinovi a asistentovi starších 
žáků, kteří odřídili cestu do Cho-
mutova osobními auty, a to v nepří-
znivých sněhových podmínkách. 
Pochvala rovněž směřuje k hejnic-
kým pořadatelům raspenavského 
turnaje za jeho bezchybný průběh  
a vysokou úroveň.

V této souvislosti také zmiňme 
starší žákyně Raspenavy, které již 
mají základní část ZHP09 za sebou. 
Celou náročnou sérii turnajů vyhrály 
a vybojovaly si tak postup do finálo-
vých celorepublikových bojů. Gratu-
lujeme! Přes úspěch v ZHP a zároveň 
průběžné vedení v mistrovské sou-
těži, má raspenavské družstvo úzký 
kádr. Proto tímto znovu připomínám 
nabídku jejich trenérů našim starším 
žačkám (které mají letos herní pauzu) 
na možnost připojení se k tomuto 
rozjetému celku!

Ke konci zimní přípravy se naše 
družstva chtějí zúčastnit příprav-
ných turnajů. Ženy mají v plánu 
minimálně obhajobu loňského tře-
tího místa ze silně obsazeného klání 

REKLAMA A INZERCE 
V HEJNICKÉM ZPRAVODAJI

Využijte nabídku k umístění reklamy 
nebo inzerce v Hejnickém zpravodaji. 

Příznivé ceny zůstaly nezměněny:

Žádosti o zveřejnění reklamy 
nebo inzerce přijímá 

tajemník MěÚ osobně nebo 
prostřednictvím telefonu, 

faxu nebo elektronické pošty.

Tel./fax: 482 322 215
E-mail:

karel.finkous@mestohejnice.cz

REKLAMA
Celá strana – A4 600 Kč
Polovina strany – A5 400 Kč
Čtvrtina strany – A6 250 Kč
Jiná, menší plocha 150 Kč

INZERCE
Inzerát do 15 slov 50 Kč
Inzerát do 30 slov 100 Kč
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v Praze. Starší žáci se také chystají 
do Prahy na vyhlášený Spoje OPEN 
a na turnaj do Lázní Bělohrad.

Jarní část sezóny začíná dohráv-
kou mužů s Žatcem 12. dubna 
a týden na to kláním starších žáků. 
O domácích zápasech budeme včas 
informovat pomocí plakátů a inter-

netu. Tímto už nyní zveme všechny 
diváky k příjemné podívané v našem 
svatostánku.

Zimní činnost našeho oddílu již 
byla popsána. Zbývá prostor, jenž 
využiji pro informace z nejvyšších sou-
těží NH a severočeských družstvech 
v nich hrajících. Na prvních třech 
místech I. ligy žen jsou SK Chomutov 

NH, Sokol Dobruška a HK Hlinsko. 
Mimo vedoucích hráček z Chomutova 
bojují v I. lize další severočešky, a to 
z Žatce. V polovině soutěže opanují 
osmé místo. V I. lize mužů jsou na 
špici 1. NH Brno, za nimi pak Sokol 
Krčín a TJ Dioss Nýřany. Ze severu 
bohužel není žádný zástupce. Mezi 
velmi kvalitní soutěže patří i II. ligy 
mužů. Ve skupině A (západní) jsou 
v první trojce TJ Litohlavy, Sokol 
Nezvěstice a Sokol Tymákov. Od nás 
je na místě pátém Baník Most NH, na 
devátém KNH Chemopetrol Litvínov 
a na desátém TJ Šroubárna Žatec. Ve 
skupině B (východní) je pořadí násle-
dující: SSK Vítkovice, SK Studénka 
a NH Opatovice n./L..

Toť vše z NH. Zbývá jen popřát 
klidný zbytek zimy a těšit se na teplé 
jarní měsíce...

A.N.
  

RREEAALLIITTYY    HHEEJJNNIICCEE  
RREEAALLIITTNNÍÍ  KKAANNCCEELLÁÁ   SSPPEECCIIAALLIIZZOOVVAANNÁÁ  NNAA  MMIIKKRROORREEGGIIOONN  FFRRÝÝDDLLAANNTTSSKKOO  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZPROST EDKUJEME PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI V ETN  SEPSÁNÍ KUPNÍ 
SMLOUVY, VKLADU DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ, ZNALECKÉHO POSUDKU  

A DA OVÉHO P IZNÁNÍ PRO FINAN NÍ Ú AD 
 

KONTAKT : 
JIND ICH MESZNER 

KLÁŠTERNÍ 176, 463 62 HEJNICE 
 

www.realityhejnice.cz  
e-mail : info@realityhejnice.cz   

 
482 322 415; 605 809 672 

 
 
 
 

Prosím upravit dle místa – minimáln  na polovinu strany 

Zimní halový pohár v Raspenavě

Pokračování článku ze strany 14
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Toto je od začátku záměr pořadatelů. 
Nechceme zde elitní turnaj „ligových“ 
es, které to s motivací moc přehánějí. 
Cílem je sváteční turnaj se sváteční 
atmosférou, kde jde hlavně o zábavu 
a radost ze hry a hlavně ze setkání 
v tomto čase.

Po rozlosování do dvou skupin 
započaly líté boje mezi jednotlivými 
týmy, které měly vybrat čtyři nejlepší 
z každé skupiny, které postoupí do 
nevyzpytatelného play-off. Čekací 
pauzy mezi jednotlivými utkáními 
hráčům zpestřoval Bufet u Berků, 
který dokázal napojit a nakrmit 
většinu přítomných. Aby i on ladil 

s vánoční atmo-
sférou, bylo podá-
váno sváteční 
červené pivo od  
KONRADA. 

Po celodenním 
maratónu zápasů 
a dobré nálady 
kolem bufetu, kde 
hlavně úřadoval 
jeden tým, který 
pak svými diva-
delními vložkami 
bavil všechny pří-
tomné, se dostalo 
na zápasy vlastní 
n a d s t a v b o v é 
části. Jako již tra-
dičně nás čekala 
spousta překvapi-

Florbalové Vánoce
Již potřetí jsme se rozhodli uspořádat v období Vánoc turnaj ve 
florbale pro veřejnost. chtěli jsme tak navázat na další vánoční 
turnaje v místní tělocvičně, ale po zrušení fotbalového klání pro 
nedostatek týmů jsme tak zůstali sami.

Hejnický zpravodaj. Registrace: MK ČR 
E 11795. Vydává Městský úřad Hejnice 
4× ročně, náklad 420 ks. Odpovědný 
Karel Finkous. Tel./Fax: 482 322 215. 
E-mail: karel.f inkous@mestohejnice.
cz. Tiskne: Jan Macek a Pavel Kusala, 
www.tiskem.cz. Copyright © 2008 Jan 
Macek a Corel Corp. Veškerá práva vy-
hrazena.

Termín byl vyhlášen na sobotu 
20. prosince, kdy místo shánění 
dárků a pečení cukroví jsme se sešli 
v místní tělocvičně základní školy. Po 
předběžné registraci týmů bylo jasné, 
že tentokrát bude turnaj obsazen do 
posledního místečka, všech 12 volných 
pozic v tabulkách tak našlo svůj název 
týmů. Už jen jména týmů a pohledy 
na sportuchtivé jedince dávaly tušit, 
že o zajímavé okamžiky nebude nouze. 
Velkým přínosem a radostí bylo, že 
se přihlásilo spoustu místních týmů 
složených z hráčů, kteří se honbě 
za děrovaným míčkem s hokejkou 
v ruce věnují jen na rekreační úrovni. 

vých výsledků, kdy tým, který prošel 
základ bez ztráty kytičky, vypadl 
hned ve čtvrtfinále, kdy ho udolalo 
nesmírné nadšení a nasazení mladých 
kluků z Baklažín. Nakonec se dostalo 
na zápasy o třetí místo a konečně také 
samotné finále celého turnaje. 

Po posledním hvizdu došlo 
k slavnostnímu nástupu a dekoro-
vání vítězů a předávání cen. Nikdo 
s prázdnou neodešel, dostalo se na 
každého, zvláště líbivé byly perníkové 
pamětní plakety. Vítězové se dočkali 
velice slušných cen a hlavně pře-
vzali putovní pohár pro vítěze, kde se 
nesmazatelně zapíše jejich jméno za 
tento ročník.

A jak to nakonec dopadlo? Takže 
z vítězství se radoval Gangsta team, 
který je složen z kluků z místního 
florbalového klubu Smědavští Vlci. 
Druhé místo obsadil KS team a třetí 
vybojoval tým Tragédi z Polabí. Všem 
gratulujeme. 

Dovolte mi poděkovat místní 
základní škole, že jako spolupořada-
tel akce propůjčila tělocvičnu, pořada-
telskému týmu za pomoc při přípravě, 
týmům za ochotu se zúčastnit a těším 
se opět za necelý rok na Vánoce 
nashledanou.

Jaroslav Demčák

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškového materiálu

Hisex hnědý a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.

Stáří slepiček: 14 – 17 týdnů začátek snášky: konec března, začátek dubna

Cena: 128 – 148 Kč/ks, dle stáří

Tradice chovu: 14 let prodejů bez jediné reklamace.

prodej v hejnicích 
v neděli dne 29. března 2009 – u Jednoty – v 15 hod.

Případné bližší informace: tel. 728 605 840, 728 165166, 415 740 719


