
podotknout, že ale nestačí pouze 
vybudovat potřebné kanalizační 
stoky. Bude nezbytné, aby se vlast-
níci nemovitostí v dosahu nového 
kanalizačního řadu také fyzicky 
připojili. Pokud nedokážeme tento 
požadavek poskytovatele dotace do 
určitého termínu naplnit, budeme 
nuceni přijatou dotaci vrátit. Je 
to tedy trochu i o osobní odpověd-
nosti každého občana Hejnic, zda 
budeme s tímto projektem úspěšní. 
Z tohoto pohledu mě mrzí, že na 
informativní schůzku, která byla 
svolána do kina v Hejnicích a kde 
byl projekt dokončení kanalizace 
zástupci projektanta podrobně vy-
světlen, dorazilo jen minimum zá-
jemců o tyto informace.

Vážení spoluobčané, pokusil 
jsem se vám v krátkosti shrnout 
alespoň několik věcí, které se nám 
v průběhu roku 2009 podařilo na-
plnit a nastínil jsem vám i to, co 
připravujeme pro nadcházející rok 
2010. Podrobněji vás budu o schvá-
leném rozpočtu města včetně při-
pravovaných investičních akcí in-
formovat v prvním čísle Hejnického 
zpravodaje  roku 2010.

Dovolte mi, abych vám i va-
šim rodinám a blízkým na tomto 
místě popřál jménem pracovní-
ků města i jménem svým krásné 
a ničím nerušené prožití vánoč-
ních svátků, popřál vám mnoho 
úspěchů, zdraví a spokojenosti 
v nadcházejícím roce 2010. Spo-
lečně si pak všichni přejme, aby 
nepříznivé ekonomické podmín-
ky co nejdříve skončily, opět se 
rozjela utlumená výroba, vzros-
tl počet pracovních příležitos-
tí a život nás všech se tak mohl 
vrátit do těch příjemnějších 
kolejí, než je tomu v závěru  
letošního roku.

  Jiří Horák, starosta města

Hejnický

zpravodaj
 ● Jednání městské rady a zastupitelstva ● Kalamita 

● O porcelánových Hejnicíc ● Ohlédnutí za Babím létem  ● Házená 
ProSinec

2009
cena: 6 Kč

V závěru roku 2008, kdy se při-
pravoval a schvaloval rozpočet měs-
ta na rok 2009, se o hospodářské 
recesi jistě vědělo. Troufnu si však 
tvrdit, že málo kdo z nás si dokázal 
představit konkrétní dopady ne-
příznivého vývoje finančních trhů 
a světové ekonomiky na náš měst-
ský rozpočet. Proto byl rozpočet pro 
rok 2009 schválen jako přebytkový, 
s úsporou, která dosahovala zhru-
ba 9 milionů korun. Jak čas ukázal, 
bylo to rozhodnutí rozumné. Světo-
vá ani tuzemská ekonomika během 
roku žádný výrazný vzestup neza-
znamenala a příjmy městské po-
kladny z přerozdělených daní se pře-
ce jen začaly pomalu ale jistě tenčit. 
Přesná čísla však budeme znát až 
po účetní uzávěrce roku 2009.

I v této nepříznivé situaci jsme 
se snažili rozpočet města naplňovat 
včetně plánovaných investic. Již na 
počátku roku se podařilo dokončit 
zasíťování stavebních pozemků tak, 
aby mohl být zahájen jejich prodej 
zájemcům. V současnosti je prodá-
no a zaplaceno celkem 22 staveb-
ních pozemků. 

Další větší investicí v rozpočtu 
města bylo pořízení víceúčelového 
komunálního stroje Iseky. Tento 
stroj se stal opravdovým pomocní-
kem pracovníků služeb jak v zim-
ním období, kdy byl nasazován při 
úklidu sněhu a posypu chodníků, 
tak v letním období, kdy rozhod-
ně zkvalitnil a usnadnil práci při 
údržbě zeleně a parkových ploch 
města. 

Došlo i na plánovanou výměnu 
oken a vchodových dveří v dalších 
panelových domech ve vlastnictví 
města, z ušetřených prostředků se 
dokonce podařilo vyměnit i okna 
zdravotního střediska v Nádražní 
ulici. Generální opravy se dočkala 
i fasáda budovy, ve které se nachá-
zí například prodejna papírnictví. 

Značné finanční prostředky si 
vyžádaly i práce spojené s vyho-
tovením projektové dokumenta-
ce na dokončení odkanalizování 
dalších částí Hejnic. Konkrétně 
se jedná o lokalitu Ferdinandov 
a ulici P. Bezruče od čp. 5 (bývalá 
Mototechna) po katastr Bílého Po-
toka pod Smrkem. Pokud budeme 
úspěšní se žádostí o finanční pod-
poru z evropských fondů je před-
poklad, že by se stavební práce na 
dokončení kanalizace rozeběhly 
v druhé polovině roku 2010. K do-
končení kanalizace přistupujeme 
proto, abychom splnili požadavek 
Evropské unie, který hovoří o tom, 
že města s více než 2000 obyvateli 
musí být odkanalizována do konce 
roku 2010 z 85 %. Zde bych chtěl 

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je všeobecným pravidlem, že na 
závěr roku se bilancuje a hodnotí. 
Stejně tak bych to chtěl ze svého 
pohledu za město Hejnice udělat 
v tomto svátečním čísle Hejnického 
zpravodaje i já.
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K VĚCI – OČIMA REDAKTORA ZPRAVODAJE
LISTOPADOVÁ REVOLUCE, SVOBODA  

A LISABONSKÁ SMLOUVA

Patřím do generace narozené po 
únorovém puči v roce 1948, která 
byla vychovávána v pionýrském 
duchu a dotvářena v povinném svazu 
mládeže, které bylo dopřáno jen při-
vonět k trošce svobody v ovzduší 
nádherného jara 1968. Bylo to 
jen nadechnutí před zamořením 
země jedovatým kouřem z okupač-
ních tanků a zakrátko následu-
jícími normalizačními metodami 
Husákovy a Biľakovy komunistické 
garnitury. Přišly roky dočasného 
umístění sovětských vojsk, byly 
oprášeny a hlavně zmodernizovány 
estébácké praktiky, narůstal ideo-
logický nátlak a spolu s ním strach 
a obavy, nedalo se přehlédnout úče-
lové prospěchářství a politická kola-
borace. Doba upevňování socializmu 
a jeho morálky stála na základech 
z převlékání kabátů, na získání 
kvalifikace k vedoucímu postavení 
absolvováním VUMLu a na občan-
ské uvědomělosti za účelem získání 
devizového příslibu. Jediná vedoucí 
síla cíleně upevňovala pozici a počet 
straníků narůstal. Rostly nor-
malizační tlaky a také, jak bylo 
v Čechách ve zlých dobách zvykem, 
přibývaly politické vtipy. A tak se na 
Ferďáku mezi přáteli za krásného 
dne s modrou oblohou často ozýval 
k pozdravu dovětek: „Dneska by to 
šlo“. Trochu málo, ale bylo příjemné 
vždy se tomu znovu zasmát, dál se 
má odvaha nedostala. Dobrý pocit 
jsem mohl mít jen z toho, že jsem 
dokázal úspěšně odmítat členství ve 
straně. Zařadit se mezi komunisty, 

tak to jsem opravdu nechtěl! Přesto, 
že se mi to podařilo, odvážný jsem 
rozhodně nebyl.  Naštěstí i za mne 
odvážnými dokázali být jiní!

Postupně se začaly poměry 
měnit, nedotknutelný Sovětský 
svaz ztrácel sílu, na scéně se obje-
vil Reagan, Gorbačov a perestrojka. 
Jen KSČ držela moc pevně, ale jen 
do chvíle, kdy se to stalo. Konečně 
přišel ten studený, ale nejkrásnější 
den a po čtyřiceti letech bylo jasné, 
že komunisti půjdou definitivně do 
háje. Po masových demonstracích 
a generální stávce museli couvnout 
a otevřít cestu k demokracii. Václav 
Havel byl zvolen prezidentem, vrá-
tila se k nám svoboda. Prožil jsem 
bez ní půlku života a nevěděl co 
všechno znamená. Dnes už to vím 
a vážím si jí, stejně jako si vážím 
všech těch, kteří se na jejím návratu 
už v totalitě,  průběhu sametové 
revoluce i po ní až do dnešních dnů, 
podíleli a podílejí.  

Dvacet let svobody přineslo 
mnoho. Musela odejít okupační 
vojska, Československo se rozdě-
lilo na dva samostatné státy, stali 
jsme se členy Severoatlantické ali-
ance a Evropské unie, naplnily se 
obchody a vyjeli jsme za hranice. 
Jako příslušníci svého českého státu 
jsme svobodnými lidmi, jak napsala 
jedna studentka gymnázia v pří-
spěvku do studentských novin, náš 
život se po sametové revoluci přestal 
podobat chovu ovcí. Už jsme se svo-
bodně žít naučili, někteří z nás až 
příliš. Pod praporem svobody bojo-

Naše země oslavila Den boje za svobodu a demokracii, dvacáté výročí Listopadové 
revoluce, státní svátek, který patří v mém žebříčku na místo nejvyšší. Důvod je obyčejný, 
ty události úplně změnily můj život, dočkal jsem se změn, které jsem si sice dlouhá léta 
přál, ale v to, že by někdy nastaly, jsem vážně nevěřil.  Bylo to jak věřit v zázrak a pak se to 
opravdu událo.

val také náš pan prezident téměř 
proti všem o Lisabonskou smlouvu. 
Držel dlouho v šachu 27 vlád a par-
lamentů zemí Evropské unie, než 
ustoupil opakovanému verdiktu 
ústavního soudu. Já jeho pojetí svo-
body ani názor na Evropskou unii 
nesdílím a určitě se nebojím, že 
budu od chvíle kdy byla podepsána 
Lisabonská smlouva méně Čechem. 
Pro mne je a asi ještě dlouho bude 
Evropa bez hranic úžasná. Řečeno 
jeho slovy, v tomto směru patřím 
mezi zastánce havlismu. 

Dvacet let svobody uplynulo 
a není tajemstvím, že mnohým se 
po socialismu stýská. Mým přáním 
a úsilím je, aby se k nám už nikdy 
nevrátil. Rád jsem svobodně 20. 
výročí pádu totality z vlastní vůle 
oslavil. Byl to tenkrát opravdu 
krásný den.  

 K. Finkous, vedoucí redakce HZ

Provozní doba městského úřadu bude v průběhu vánočních a novoročních svátků omezena:

- ve středu 23. 12. 2009 bude provoz úřadu ukončen ve 14.00 hod
- ve čtvrtek 31. 12. 2009 bude objekt úřadu pro veřejnost uzavřen

V ostatních dnech bude na odborech MěÚ i na stavebním úřadě zachován normální provoz.

MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE VEŘEJNOSTI
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Program zasedání:
1)  Zahájení, schválení programu, kontrola 

usnesení
2) Interpelace členů zastupitelstva
3) Úprava rozpočtu roku 2009
4)  Informace o plnění daní a poplatků za rok 2009
5) Činnost RM a ZM do 16.12.2009
6)  Frýdlantská vodárenská a.s. – informace 

a výhled na rok 2010
7)  ČSAD Liberec a.s. – informace a výhled na rok 

2010
8)  Projednání a schválení zprávy finančního 

výboru 
9)  Projednání a schválení zprávy kontrolního 

výboru
10) Projednání rozpočtu města pro rok 2010
11) Majetkové převody
 - výměna pozemků
 - prodej pozemků
12) Různé
13) Schválení návrhu usnesení
14) Rozprava členů zastupitelstva a občanů

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:
projednalo a schválilo plnění rozpočtu za první pololetí  –
roku 2009, zprávy o činnosti finančního a kontrolního 
výboru
vzalo na vědomí informace starosty o plnění investičních  –
akcí a informace místostarosty k zajištění přípravy zim-
ní údržby města
schválilo prodej pozemku p. č.443/22 o výměře 1012 m – 2 
k výstavbě rodinného domu panu Lukášovi Dostálovi, 
za cenu 400 Kč za 1 m2

schválilo prodej pozemku p. č. 443/19 o výměře 1087 m – 2 
paní Monice Kettnerové, za cenu 400 Kč za m2

schválilo prodej pozemku p. č. 962/10 o výměře 1064 m – 2 
manželům Václavovi a Haně Řezáčovým, za cenu 450 Kč 
za m2

projednalo a schválilo směnu a odkoupení části pozem- –
ku od pana Jaroslava Dlabáčka, za účelem výstavby ka-
nalizace 
schválilo nabídku firmy DELTA-STAVBY Chomutov, spol.  –
s.r.o. na odkoupení objektu bývalého hotelu Perun do 
majetku města za kupní cenu 750.000 Kč 

Z jednání  
městské rady

rada města na svých zasedáních:
 schválila společnou žádost obyvatel sídliště v Lázeňské  –
ulici, o umístění dopravní značky Obytná zóna na vjezdu 
do sídliště
zamítla žádost Mgr. Jany Tomíčkové, týkající se  –
finančního daru na vydání knihy „Zamyšlení nad 
varhanami“
schválila příspěvek ve výši 3.000 Kč na pořízení plaket  –
pro vítěze mezinárodní soutěže lesnických škol „Hejnický 
dřevorubec“
stanovila s účinností od 1. 1. 2010 výši regulovaného  –
nájemného na 32 Kč za 1 m2, v bytech se sníženou 
kvalitou na 28 Kč za m2

schválila žádost společnosti TRUSTNET s.r.o. týkající se  –
umístění technologie pro bezdrátové připojení internetu 
na objekt čp. 5 v Jizerské ulici
na žádost nakladatelství Knihy 555 podpořila částkou  –
2.000 Kč plánovanou putovní výstavu starých pohlednic 
Frýdlantského výběžku
schválila žádost Diakonie Broumov o uspořádání  –
humanitární sbírky v termínu 22. 11. 2010
schválila žádost České geologické služby o umístění  –
informační tabule, která bude součástí nekomerční 
geoturistické trasy
schválila žádost pana Davida Kosa, týkající se instalace  –
posuvných plastových oken s bezpečnostním sklem 
sloužících k zakrytí lodžie jeho bytu za předpokladu, že 
veškeré náklady uhradí žadatel
přidělila byty pí Janě Kupcové a p. Radku Votrubcovi,  –
pí. Vendule Kučerové, pí. Alžbětě Hnikové, pí. Silvii 
Maturové, pí. Růženě Vackové, p. Juliovi Čukovi, 
manželům Hilleovým, pí. Šidélkové, 
zamítla žádost manželů Filipiových, týkající se odprodeje  –
obytného domu čp. 96 s tím, že tento objekt není určen 
k prodeji
schválila pronájem pozemku p. Ing. Janu Chytilovi, za  –
účelem sečení trávy a pasení dobytka
zamítla nabídku manželů Gondkovských, týkající se  –
směny pozemků ve vlastnictví města na pozemky ve 
vlastnictví manželů
schválila žádost Petry Melicharové, týkající se pronájmu  –
budovy bývalé střelnice k ustájení koní za cenu  
200 Kč/rok
 schválila pronájem kina firmě Kulturní služby Liberec  –
s.r.o. pro pořad skupiny Poetik „Sedm biblických 
příběhů“
schválila zkrácení provozní doby MěÚ dne 23. 12. 2009  –
do 14.00 hod a uzavření MěÚ dne 31. 12. 2009 z důvodu 
čerpání dovolené

Z jednání městského 
zastupitelstva

- Město Hejnice -

OZNÁMENÍ 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HEJNICE

KTERÉ SE KONÁ 

VE STŘEDU 16. PROSINCE 2009 
OD 18.00 HODIN

V NOVÉ ZASEDÁCÍ MÍSTNOSTI  
V ČP. 5 V JIZERSKÉ ULICI
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Kalamita zasáhla zeleň ve městě
Přišla náhle, přišla nečekaně, překvapila nás a hlavně překvapila přírodu. O čem mluvím? O sněhové 
kalamitě, která nás a okolí doslova přepadla v půli měsíce října

Října, měsíce, který je jinak 
v Hejnicích plný krásných sy-
tých barev podzimu, krásné-

ho babího léta, maximálně ranních 
mlh a mrazíků a také místních větrů, 
mezi místními zvaných „jabkotřasů“. 
Ale letos přišla změna. Přišla neče-
kaná, nezvaná a hlavně katastrofic-
ká. Katastrofická hlavně pro stromy 
a keře všude kolem. Po dvou dnech, 
které uvítaly děti jako krásnou zimu, 
nám spíše zbyly oči pro pláč. Obrá-
zek znetvořeného parku v Lázeňské 
ulici, kde se nachází budova DPS a 1. 
MŠ, nejinak dopadl park lesnické 
školy. Není třeba chodit daleko, park 
2. MŠ u úřadu nezůstal uchráněn 
také. A další velmi smutné místo je 
k vidění na koupališti. Všude tu před 
osudným říjnem byly statné stro-
my, nádherné exempláře, které svou 
majestátností shlížely na dění kolem. 
Nápor mokrého sněhu na svých ještě 
neopadaných větvích nevydržely. Nej-
více to odnesly duby a akáty. Lípy vět-
šinou přišly o nejvíce větví, ale svou 
vitalitou to snad nahradí. Ušetřeny 
nezůstaly ani jehličnany, které často 

sníh rozštípal na smutné pomníčky 
tohoto ledového řádění.

A proto zkuste pochopit, že ná-
sledné práce na odstranění následků 
této kalamity ještě stále pokračují 
a pokračovat budou další dlouhou 
dobu. Vždyť nyní při psaní těchto 
řádků se naši pracovníci dostali na 
úklid v nejpostiženějším parku a tře-
ba duby na koupališti, které po léta 
sledovaly několik generací plavců, se 
dočkají pokusu o zachránění až v jar-
ních měsících. Nyní to není jen o po-
kácení poškozených stromů. Kde to 
jde, tak se snažíme je nějakým způ-
sobem zachránit. Není naším cílem 
vytvořit město bez stromů. Ale na 
druhou stranu si připusťme, že mu-
síme v současné kritické době jednat 
také ekonomicky a hospodařit s pro-
středky města. Proto některé jedince, 
které již nejde zachránit a nebo by 
jejich záchrana byla ekonomickým 
šílenstvím, musíme nechat odstranit. 
Na jejich místě může dojít k opětovné 
výsadbě, která bude pro naše budou-
cí generace sloužit jako zdroj obdivu 
a krásy. V některých případech pře-

ci není žádoucí, aby na místě zůstal 
sotvapřeživší holý kmen nebo podob-
ný jedinec, který do parkové zeleně 
nezapadá. Vhodným zásahem může-
me z dlouho neudržovaných parčíků 
a zeleně mezi domy vytvořit ty známé 
plochy, které město zkrášlovaly v do-
bách minulých.

-DEM-

10. Hubertova jízda v Hejnicích
V sobotu 14. listopadu jsme pořádali v Hejnicích opožděnou 10. Hubertovu jízdu, když původní termín 
zasypala sněhová kalamita. I přes to se sešlo dost účastníků a diváků, abychom vyzkoušeli své jezdecké 
schopnosti a obratnost našich koníků. Za krásného slunného dne se sešlo 8,5 koní, na kterých se vystří-
dalo přes dvacet soutěžících. 

nejvzdálenější účastník Radek 
Zelníček dorazil se svou kobyl-
kou Bětou až ze Smržovky, 

z Nového Města dorazily po kopytě na 
Gabénovi a Lindě Dominika a Jana 
Puchýřovy. Z horního Pekla se při-
pojil Jára Eliáš na Maxovi s celou 
suitou rodiny Janouškovy. Hejnické 
účastníky tvořilo dámské osazen-
stvo: Petra Melicharová s Lady a hří-
bětem Ameerou, Petra Nová se svou 
obrovskou Heidi, Tereza Melichová 
s dlouholetým účastníkem těchto 
soutěží Ašaratem a já se svou kobyl-
kou Ganeshou.

Jako první se odehrála soutěž ve 
vedení koně na oprati. Tuto soutěž 
považuji za svou vlajkovou, proto 
jsem si vzala Ašarata, doufajíc ve 
zlatou medaili. Na pokyn startérky 
jsem vyrazila, jenže Ašarat zaspal, 
takže jsem mu vrazila do zadku. Nic-

méně pochopil, že se má vydat vpřed 
a neochotně se rozeběhl. Pokusil se 
mě nenápadně sestřelit zadní nohou, 
ale hbitě jsem uhnula, praštila ho 
klackem a už jsme závodili. Ovšem 
při vytyčování trasy jsem si neuvě-
domila, že budu muset utíkat a před 
závěrečným točným bodem mi došel 
dech. Zasípala jsem pomalůůů, ale 
Ašarat měl našlápnuto, opřel se do 
opratí a za mého zoufalého hopkání 
mě dovlekl do cíle. Po mně se jeho 
opratí chopila vytrénovaná Tereza 
a Ašarat známou trať prolétl jako 
blesk ve vítězném čase. Této soutěže 
se zúčastnilo jen 7 účastníků s 5 
koňmi, protože vést některé koně na 
oprati je životu nebezpečné. Nej-
starší bojovnicí na této trati se stala 
paní Janoušková se svým poníkem 
Maxem, když se nechala chvíli uke-
cávat a pak s výkřikem „Dejte mi 

koně“ odhodila berle, nechala se 
zvednout ze židle a bojechtivého 
Maxe provedla tratí v čase nepříliš 
vzdáleném od vítězky.

Následovala soutěž kolem barelů, 
kdy se tři barely musí objet tak, že 
kolem každého se opíše uzavřený 
kruh. Soutěž je obvykle velmi rychlá, 
ale startovala jsem na své Gane-
she a nechtěla jsem v ní probudit 
soutěživého ducha, vědoma si toho, 
že bych ji také nemusela zastavit. 
Volným krokem jsem se vydala na 
trasu a vlídně jsem se svou kobyl-
kou rozmlouvala, aby si nevšimla, že 
soutěží. Po poslední otočce jí to ale 
došlo a rychlým klusem mě do cíle 
odnesla. Vystřídaly se na ní ještě 
Andrea s Terezou a kobylka po každé 
další jízdě ožila. Ovšem neměla na 
ostatní účastníky, které jejich jezdci 

Pokračování na straně 5



Hejnický zpravodaj / 5

nijak nešetřili a proháněli je po kol-
bišti až drny lítaly. Soutěž vyhrál 
opět Ašarat, ale zle na něj dotíraly 2. 
Lady s Petrou Melicharovou a o 1/2 
vteřiny 3. Heidi s Petrou Novou. 
Poslední soutěž na hejnickém kolbišti 
byla jízda zručnosti, kdy se při prů-
jezdu trati plní různé úkoly. Opět na 
Ganeshe jsem vyrazila jako první na 
trať a hned první úkol – vzít z barelu 
kamínek – se ukázal jako problém. 
Měla jsem příliš velkého koně! Po 
pečlivém zhodnocení těžišť a těles-
ných proporcí jsem se odhodlala 
shýbnout a kamínek sebrat. Úkol se 
podařil, dokonce jsem se bez pomoci 
narovnala v sedle, hurá k dalšímu 
barelu kamínek odložit. Tu nastalo 
dilema: když kamínek hodím z dálky, 
sice budu rychlá, ale při dopadu dá 
kamínek ránu a můj dostihák zmizí 
v dáli. Dojela jsem tedy až k barelu 
a velmi velmi pomalu jsem kamí-
nek uložila, aby si kobylka ničeho 

Vedení na oprati

Účastníci Hubertovy jízdy

Pokračování ze strany 4 nevšimla. Samozřejmě všimla, ale 
pohrdlivě pohodila hlavou, že kvůli 
takové drobnůstce se namáhat 
nebude. Pokračovala jsem tedy v sou-
těži volným krokem a můj výsledný 
čas zahrnoval časy všech zbývají-
cích účastníků dohromady. Také 
tuto soutěž vyhrál Ašarat, tentokrát 
s Andreou Mazánkovou v sedle. I na 
druhém místě byl Ašarat, s Tere-
zou, a 3. Max s Eliškou Janatovou. 
Po vyhlášení výsledků a dekorování 
umístěných se koně s jezdci vydali 
na vyjížďku do horního Pekla, kde 
byl závěrečný dostih o lišku (šišku 
salámu). Svého rychlého koně jsem 
takticky svěřila Tereze, usedla do 
auta a vydala se s částí diváků na 
závěrečnou část akce. Stihli jsme 
to jen tak tak, než jsme vztyčili 
bránu s visícím salámem a dalšími 
mlsky, koně byli zde. Seřadili se na 
kraji louky a začal závod, kdo bude 
první v bráně a utrhne si salám 
(uloví lišku). Jenže být nejrychlejší 
a utrhnout salám jsou dvě rozdílné 
věci. První se branou mihla Tereza 
na Ganeshe, ani se nepokusila 

zvednout ruku a zmizela za obzo-
rem. Jako druhá prosvištěla Petra 
Nová na Heidi a alespoň stačila do 
salámu šťouchnout, než následovala 
Terezu směrem k polským hranicím. 
Ovšem to šťouchnutí salámu stačilo, 
aby zbaběle spadnul. Než se ostatní 
účastníci vzpamatovali a pozasta-
vovali své rychlé koně, Radek  svou 
pomalejší Bětu zarazil, sehnul se 
ze sedla a salám byl jeho! Tím se 
opět potvrdilo moudré rčení spěchej 
pomalu. Na závěr jsme se přesunuli  
k Janouškům na vynikající občer-
stvení, vyluxovali ho do posled-
ního drobečku a rozešli se ke svým  
domovům. 

10. Hubertova jízda se vydařila, 
měli jsem štěstí na počasí, kdo by 
čekal uprostřed listopadu 15o C, i na 
obecenstvo. Komentování soutěží se 
ujala Iveta Jelínková a vtipně hod-
notila výkony soutěžících. Celkově 
vládla výborná atmosféra a tak 
doufám, že se sejdeme v hojném 
počtu i na dalších akcích.

Listopad 2009                                                           
J. Melichová

REKLAMA A INZERCE 
V HEJNICKÉM ZPRAVODAJI

Využijte nabídku k umístění reklamy 
nebo inzerce v Hejnickém zpravodaji. 

Žádosti o zveřejnění reklamy 
nebo inzerce přijímá 

tajemník MěÚ osobně nebo 
prostřednictvím telefonu, 

faxu nebo elektronické pošty.

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

karel.finkous@mestohejnice.cz

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

inZerce
Inzerát do 15 slov 60 Kč
Inzerát do 30 slov 150 Kč

Osadníci z Ferdinandova

Pro tyto akce využíváme sál na 
Ferdinandově v restauraci u Cimpla, 
kde nám majitelé vycházejí vstříc a my 
jejich nabídky využíváme.

Velice zdařilá akce byly Čaroděj-
nice 2009 na louce pod Zavřelovými. 
Přišlo mnoho dětí i dospělých.  Ti otr-
lejší s námi vydrželi až do ranních ho-
din.  Již dnes přemýšlíme kde uspořá-
dat Čarodějnice 2010, protože na louce 
začínají vyrůstat nové rodinné domky. 

V době, kdy vychází toto číslo Zpra-
vodaje, bude již po další naplánované 

Snažíme se občas pořádat pro obyvatele Ferdinandova, Hejnic a blízkého 
okolí nějakou taneční zábavu. V dubnu to byla velice úspěšná Velikonoční 
zábava, v říjnu již méně navštívené Posvícení.

akci, která proběhla 5. prosince. Jako 
každý rok jsme připravili Mikulášskou 
nadílku pro děti a Mikulášskou zába-
vu pro dospělé.

Na 13. února 2010 připravujeme 
již 3. ročník Masopustního průvodu 
a taneční zábavy. Připravte si masky 
a přijďte se s námi pobavit.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme 
se na Vás.

www.osada-ferdinandov.cz 
HEA
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Zprávy z Klubu důchodců v Hejnicích (listopad 2009)

Začátek září jsme věnovali tomu, abychom si povyprávěli o dojmech a zážitcích z právě uplynulých prázdnin. 
Mimo jiné – třeba paní Karrasová – přivezla prospekty z maďarských termálních koupelí, kde absolvovala s dcerou 
a vnučkou svůj týdenní ozdravný pobyt. V Mosonmagyaróváru vládlo příjemné letní počasí, a tak si užily nejen 
koupání a atrakcí ve venkovních bazénech, ale i okružní jízdy kočárem nebo vláčkem po městě. Účastnily se plavby 
po slepém rameni Mošoňského Dunaje, kde byl mimo jiné ze stromů a rákosí vytvořen ráj pro vodní ptactvo. Pro 
návštěvníky v maďarské csárdě (hospůdce) bylo připraveno originální menu a hudba. Jiná země, nové poznatky.

Hned první sobotu v září jsme jeli 
s našimi důchodci na zájezd. Naplá-
nován byl skanzen na Veselém Kopci 
u Hlinska, kde bylo posvícení. Bylo 
pod mrakem a větrno, ale na nás tam 
dýchly vzpomínky na dětství a mla-
dost. Přivítaly nás chaloupky rozese-
té po kopci a v každé bylo něco zají-
mavého a důvěrně známého k vidění. 
V domcích i ve stáncích byla předvá-
děna dnes již téměř zaniklá řemesla 
(např.  dráteník byl k vidění při své 
práci), v kioscích byly nabízeny různé 
rukodělné výtvory k užitku, na upo-
mínku i k snědku (posvícenské peči-
vo). Pro potěšení vyhrávaly skupinky 
hudců i s dudami, harmonikou i vo-
zembouchem, tančily soubory v ho-

ráckých krojích, zpívalo se, no prostě 
– POSVÍCENÍ se vším všudy…

V měsíci říjnu jsme si vyjeli do hos-
půdky U Tetřeva na Ferdinandov, kde 
jsme oslavili náš DEN SENIORŮ. Celé 
tři hodiny nám vyhrával na harmoni-
ku Víťa Průšek. Venku si sice občas 
i sprchlo, ale nám to náladu nepoka-
zilo. 

V polovině října nás náhle překva-
pila sněhová KALAMITA. Dosud olis-
těné stromy neunesly tu tíhu mokrého 
sněhu a tak všude, i v našem parku, 
bylo mnoho stromů polámaných a vy-
vrácených. Nejezdily vlaky, nešel elek-
trický proud. Pro ty přítomné, kteří se 
přeci jenom do KLUBOVNY dostavili, 
jsme nemohli uvařit ani čaj. 

Dne 20. října 2009 jsme přivíta-
li pana Mrňáka, který nás seznámil 
s jedním z uměleckých řemesel, vý-
robou ŠPERKŮ ZE DŘEVA. Vyprávěl 
nám velice zasvěceně o cizích kraji-
nách i získávaném materiálu. Přine-
sl i katalog některých svých výrobků. 
Toto poutavé vyprávění všechny pří-
tomné zaujalo. 

Blíží se konec roku a my budeme 
pomalu hodnotit uplynulý čas. Před 
námi je ještě akce SPOLEČNÁ VEČE-
ŘE, na kterou se těšíme. Jak všechno 
asi dopadne? To si povíme příště.

Za Klub důchodců Hejnice  
Alena Karrasová

 INFORMACE POLICIE – HEJNICKÉ STÍNY

 Začátkem měsíce září došlo 
v Hejnicích k vloupání do 

obytného domu, kdy neznámý 
pachatel zde odcizil finanční hoto-
vost ve výši 35.000 Kč a dále elek-
troniku a nářadí v hodnotě 45.000 
Kč. Tímto jednáním se pachatel 
dopustil trestného činu krádeže 
a porušování domovní svobody.

 V tomto měsíci došlo k odci-
zení oblečení na Novém domě 

v Lázních Libverda, kdy neznámý 
pachatel vniknul do pokoje bez 
známek násilí a tím způsobil paci-
entce tohoto zařízení škodu ve výši 
8.000 Kč.

 Koncem měsíce září došlo 
k odcizení peněženky v Hej-

nicích, a to nezjištěným způsobem 
přímo z batohu, který nesla poško-
zená na zádech. V peněžence byly 
kromě hotovosti i dvě platební karty 
a osobní doklady. Ještě toho dne 
byla peněženka se všemi doklady 
včetně platebních karet nalezena na 
nádraží ČD ve Frýdlantě.

 Na přelomu měsíce září - říjen 
došlo ze strany neznámého 

pachatele k odcizení motorové pily 
zn. MC Culloch, kapovací truhlář-
ské pily zn. Einhell a úhlové brusky 
zn. Narex, z nezajištěné garáže. 
Odcizením vznikla poškozenému 
škoda ve výši 9.000 Kč.

 V říjnu oznámil na zdejším 
OOP Hejnice poškozený, že si 

vybral mobilní telefon přes internet, 
kdy následně po dohodě obou stran 
došlo k zaslání finanční částky na 
účet prodejce, ale ten již objednaný 
telefon nezaslal, ani po několika 
urgencích. Šetřením bylo zjištěno, 
že se jedná o osobu ze Vsetína, kde 
je pachatel šetřen tamní kriminální 
službou již pro několik takových 
činů.

 V říjnu došlo neznámým 
pachatelem k poško-

zení singeltrek  stezky, která 
je nově vybudovaná pro 
terénní cyklistiku. Jedná 
se o úsek dlouhý 161 metrů 
v katastru obci Lázně 
Libverda nad Hubertovou 
boudou. Tímto jednáním se 
pachatel dopustil trestného 
činu poškozování cizí věci a dále 
způsobil poškozené straně škodu ve 
výši 28.000,- Kč

 v druhé polovině října byl 
oznámen na OOP Hejnice 

požár hospodářské budovy v Bílém 
Potoce u nádraží ČD, který založil 
neznámý pachatel. Následným hoře-
ním dřevěné konstrukce budovy 
došlo i k zahoření motorového vozi-
dla Renault Megane Scénic, které 
bylo zaparkované na tamní pozemní 

komunikaci u hořící budovy. Šet-
řením a následným vyslechnutím 
podezřelých osob se nepodařilo zjis-
tit pachatele tohoto skutku. Požá-
rem byla způsobena celková škoda 
ve výši 250.000 Kč.

V době od srpna do listopadu 
bylo na OOP Hejnice řešeno celkem 
163 přestupků v dopravě. Na poku-
tách bylo uloženo celkem 32.500 Kč. 
V jednom případě bylo při kontrole 

zjištěno požití alkoholu před 
jízdou, kdy řidič nadýchal 
1,73 g/kg. Celkem šest 
řidičů řídilo bez řidič-
ského oprávnění.

V říjnu proběhla 
v Hejnicích dopravně 
bezpečnostní akce ve 

spolupráci s dopravní 
policií, která byla zaměřena 

na dodržování rychlosti. Při této 
akci bylo zjištěno 18 krát překro-
čení povolené rychlosti, kdy nejvyšší 
překročená rychlost byla 68 km/h, 
v místech, kde je povolena rychlost 
50 km/h. Při překročení rychlosti 
v obci do limitu 20 km/h je záko-
nem stanovena pokuta ve výši 1000,- 
Kč a 2 bodů. Tyto akce budou dále 
pokračovat.

npor. Lubomír Kaplan
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Narodily se děti:
Milan Schötta• 
Lucie Konývková• 
Ondřej Mikudík• 
Anežka Kubátová • 
Libor Hanus• 
Dominik Krága• 
Nikola Holubová• 
Tereza Reslová• 
Michaela Brunclíková• 

Přistěhovali se občané:
Karel Kosek• 
rodina Vojtova • 
rodina Brunclíkova• 
Marcela Pelinková• 
Stanislava Strobachová  • 
s dcerou
manželé Špičkovi• 
Alice Kaněrová• 
Linda Hanáková• 
Jiří Kocián• 

Odstěhovali se občané:
Alena Janíková s dcerou• 
Milan Havel• 
Ondřej Komžák• 
Marcel Svoboda• 
Milan Dvořák• 
Bohumila Holbová  • 
s dcerou
Michaela Louvarová  • 
se synem
rodina Kimova• 
Alena Pekárková• 
rodina Davidova• 

Rozloučili jsme se 
se zesnulými občany:

Miroslav Farský• 
Tomáš Balog• 
Josefa Bartoníčková• 
Elena Michalíčková• 
Mária Homoláčová• 
Jiří Poláček• 
Marie Čapková• 
Stanislav Kňava• 

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2010
přeje

Městský úřad Hejnice

Michal Zrubec 
     Provádíme:
 

Vodoinstalatérské práce 
Topená ské práce  
Kanaliza ní a odpadní rozvody 
Rozvody úst edního topení  
Montáže a dodávky kotl , bojler , baterií 
Dodávky sanitárního vybavení 
Pr myslové rozvody kotelen 
Podlahové vytáp ní, tepelná regulace systém  
Tepelná erpadla  IVT, STIEBEL ELTRON, 
Solární systémy
Kotle na pelety a hn dé uhlí výrobc  
LICOTHERM,BENEKOV.

      Kontakt:   
 

Michal Zrubec, Klášterní 176, 
Hejnice 463 62 

      Mob.: 777 136 078 
      Mob.: 721 226 719 
 
             
               „Energie ze zem  a vzduchu zdarma“ 
 
      E-mail: vodo-topo-zrubec@seznam.cz 
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O porcelánových Hejnicích
Ještě před padesáti léty si nikdo nedovedl představit Hejnice bez charakteristických krátkých, silných 
komínů místní porcelánky. Černý dým a posléze i šlehající plameny vycházející z komínů ozařující noční 
Hejnice patřily k místnímu koloritu.

Vše začalo v r. 1856, tehdy jablo-
necký Serafin Endler koupil od hej-
nického sedláka a majitele rychty 
Kretschmera pozemek a na něm 
postavil obytný dům. Dům stával 
vedle vrátnice Vlnapu a dlouhou 
dobu pak ještě sloužil jako závodní 
kuchyně místní textilky a měl čp. 319. 
Opodál na místě zvaném „ Telecí vrch“ 
postavil Endler další dům s vypalo-
vací pecí, tento dům stále stojí vedle 
sídliště a má čp. 255. Dům čp. 319 
ale již v roce 1859 vyhořel, Endler 
jej postavil znovu ale již s mlýnem 
na kaolin, který byl poháněn nepa-
trným potůčkem přitékajícím z luk. 
Pokračoval zde ve výrobě zdobených 
čalounických knoflíků a to hlavní ve 
výrobě překrásně zdobených dýmko-
vých hlaviček.

V roce 1872 Serafín Endler zemřel 
a to byl na dlouhou dobu konec 
výroby v jeho podniku. Teprve až po 
čtrnácti letech v roce 1886 obnovil 
výrobu jeho syn Adolf Endler. Vyrá-
bět začal ale porcelánové nádobí 
aby obstál v konkurenci s firmou 
Adolfa a Josefa Kratzera, která v této 
branži začala podnikat v Hejnicích  
v roce 1879.

Adolf Endler zemřel v roce 1892 
a ani jeho pokračovateli Louisu 
Schneiderovi se nedaří a tak výrobu 
porcelánu ruší. Oba domy koupil 
od vdovy po Adolfu Endlerovi v roce 
1893 a 1899 majitel místní textilky 
Franz Fritsch.

Největším výrobcem porcelánu 
v Hejnicích, která proslavila toto 

místo daleko za hranicemi byla 
však firma Kratzer. Josef Kratzer, 
původně obchodník, zřídil v roce 
1848 na svém pozemku na břehu 
řeky Smědé drtírnu kostí a lisovnu 
oleje. Jeho synové Adolf a Josef od 
této výroby upustili a v roce 1878 
v objektu zavedli výrobu umělé vlny, 
ale již v příštím roce začínají vyrá-
bět porcelán. V roce 1880 postavili 
novou budovu a ve dvou mohutných 
kruhových pecích začínají podnikat 
ve velkém, v jedné z budov provozují 
ale také přádelnu. Již v následujícím 
roce staví mimo areál další mohut-
nou budovu rovněž o dvou pecích, 
objekt dodnes stojí poblíž hejnického 
stadionu a chátrá. V roce 1900 vyho-

řel a od té doby se potýká s jakýmsi 
prokletím, pokoušelo se v něm až do 
dnešních dnů podnikat v šesti zcela 
rozdílných branžích několik majitelů, 
vždy bez úspěchu.

Požáru nebyla ušetřena ani 
původní budova na břehu řeky, zde 
vypukl požár v roce 1913, výroba 
však byla zakrátko obnovena.

Se začátkem minulého století 
firma několikrát mění své majitele až 
v roce 1919 ji převzala firma Rudolf 
Greiner a Alfred Hempel z Výmaru, 
krátce na to ji však vlastní již jen 
Rudolf Greiner. V době konjunktury 
je zde zaměstnáno i 150 dělníků, 
za války nebo v době krize bývala 
výroba i krátce zcela zastavena.

Hrneček s motivem Hejnic Ochranná značka

Šálek a podšálky
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Základem sortimentu byly por-
celánové zlatem zdobené šálky 
vyvážené do Egypta a zemí orientu, 
podstatnou část výrobků tvořily 
i celé porcelánové servisy, masťové 
kelímky pro lékárny a nádobíčko pro 
panenky. Vše bylo bohatě zdobeno 
malbami a obtisky s květinovými 
motivy a ornamenty.

Na prvním místě bylo však přání 
zákazníka, malovaly se i alpské 
krajiny nebo větrné mlýny 
v Holandsku, ale také 
portréty císaře Fran-
tiška Josefa a Viléma 
s nápisem VIRIBUS 
UNITIS.

Pro výuku a zdo-
konalení v kresbě 
a malování byla 
v Hejnicích dokonce 
v létech 1883 – 1886 
zřízena „Odborná 
kreslířská a umělecko 
průmyslová škola“.

V Hejnicích se zabý-
vali zdobením porcelánu 
ještě dva drobní výrobci. 
U nádraží v Bílém Potoce 
si na svém pozemku 
u čp. 476 postavil malou 
vypalovací pec Václav Piroutek, ten 
ale musel po záboru pohraničí v r. 
1939 skončit. Dalším byl obchodník 
s porcelánem a sklem

Franz Stams, dům stál v místě, 
kde je dnes spořitelna. Za velmi krát-
kou dobu vám zde na talíře nebo 
hrnečky namalovali požadovaný text 
nebo obrázek. To vše hojně využí-
valy místní spolky jako dárek svým 
zasloužilým členům. Po roce 1945 

Porcelánové domovní číslo

tuto službu zajišťoval ještě nějaký 
čas Jaroslav Chmel.

Všechny suroviny na výrobu por-
celánového zboží se do Kratzerovy 
porcelánky dovážely. Ještě těsně 
před válkou bylo v objektu jen vodní 
kolo o výkonu 5,82 HP a parní stroj 
o výkonu 17 HP, v roce 1948 však již 
ministerská energetická komise evi-
duje vodní turbínu o výkonu 25 HP.

Po roce 1945 se zde vyráběl pod 
hlavičkou Jizerské porcelánky 

Desná běžně zavedený 
sortiment vždy však 

s ochrannou známkou 
KRATZER. Po roce 
1954 se zde vypalo-
valy už jen uhlíkové 
elektrody pro bate-
rie. V šedesátých 
létech pak byl celý 
areál až na budovu 

malírny rozbořen.
Vše ze zachova-

lých starých listin 
se pro jejich rozsáhlost 
ani nedá přečíst jen 
některé perličky ze sta-
rých úředních povolení 
utkví v paměti, např.“ 
Odpadní vody z mlýna 

na kaolin mléčně zbarvené buďtež 
schraňovány v příkopu a vypouštěny 
do Smědé jen v době, kdy se občané 
v řece nekoupou neb tam prádlo 
neperou“.

V těsném sousedství Hejnic, přímo 
na hranicích katastru, pracovaly dvě 
další porcelánky. U silnice k Lázním 
Libverda byla porcelánka Josefa 
Effenbergera, zde se ještě v r. 1950 
stavěla nová kruhová pec, dnes je 
zde autoservis Pink. Na hranicích 

Talíř s věnováním  
(rok 1892)

Zlacený šálek a podšálek

s Raspenavou slavnostně zapalovali 
pece po dvacetileté odmlce v srpnu 
1948, v r.1992 byla výroba zrušena. 
Na hranicích s Lužcem dlouhou 
dobu pracovala porcelánka Persch 
později Robrecht. Obě tyto firmy 
mohly dokonce používat označení c.k. 
(císařskokrálovská) později firmu 
koupil legendární stavitel hotelu 
Perun J. F. Scholz, s jeho smrtí zde 
výroba ustala.

Čas neúprosně plyne ale 120 
let výroby porcelánu v Hejnicích se 
nesmazatelně zapsalo do našeho 
údolí. V některých rodinách ještě 
dnes s pýchou ukazují porcelánový 
servis se značkou Kratzer, domů, kde 
ještě dnes s nostalgií uchovávají nad 
vchodem zavěšenou porcelánovou 
tabulku s ručně malovaným číslem, 
ale ubývá. Za hejnickou lékárnou 
stále ještě stojí poctivá žulová zeď, 
spáry jsou vyzděny zbytky šamoto-
vých pouzder, do těch se vkládal por-
celán před vypálením. Otevře-li se při 
výkopových pracích stará navážka 
vykouknou na vás zbytky nezni-
čitelných porcelánových výrobků, 
které se jaksi nepovedly.Také archivy 
ukrývají poklady, nejponíženější 
žádosti průkopníků výroby porce-
lánu v Hejnicích o povolení stavby 
jednotlivých objektů nebo zažloutlé 
ale s největší pečlivosti vypracované 
stavební výkresy vždy opatřené pře-
krásnými kaligraficky vyvedenými 
podpisy těch, kteří byli první.Už asi 
nikdy neřeknou mámy svým dětem 
při pohledu na ohnivé chvosty nad 
komíny, které vznikaly při určité fázi 
vypalování, podívej „liška jde“, tak se 
tomu tehdy říkalo.

Sám jsem se s připomínkou 
Hejnic setkal až v dalekém Turecku. 
Před obchodem poblíž Efezu nabí-
zel mladý chlapec v miniaturních 
šálcích aromatický přeslazený čaj 
a zval mne k návštěvě obchodu jeho 
šéfa. Ze zvědavosti jsem nahlédl i na 
spodek šálku, bylo tam napsáno 
Kratzer. Tehdy jsem byl na Hejnice 
velmi pyšný. 

M. Jech
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Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Doba adventní, doba vánoční je období, kdy na několik týdnů se změní náš životní rytmus, nakou-
penými dárky se snažíme potěšit své blízké a v koutku srdce si zavzpomínat na idylu dětství.

1. neděle adventní začala 29. 11. 2009. Od pátku  
27. 11. do 29. 11. pořádalo Centrum spolu s farností pro-
gram „ Adventní exercicie pro rodiny s dětmi“. V neděli 
29. 11. 2009 v 18.00 hodin se konal pod vedením JUDr. 
Marie Vodičkové v kostele Navštívení Panny Marie bene-
fiční koncert na podporu Fondu ohrožených dětí. Účin-
kovali liberecké vokální sdružení ROSEX a komorní 
orchestr, sbormistryně Alena Sobotková, dirigent Dalibor 
Tuž, sólisté Věra Poláchová (divadlo F. X. Šaldy) a Jakub 
Tolaž (Národní divadlo Brno). Vánoční strom dětí se konal 
v sobotu 5. 12. 2009 jako každoročně od 14.00 hodin 
s programem v kostele a následně byly v Centru uspořá-
dány vánoční trhy s občerstvením.

Přehled adventních a vánočních programů v MCDO a bohoslužeb v bazilice:

27. – 29.11.  Adventní exercicie pro rodiny s dětmi  MCDO
29.11 v 9.00  Mše svatá 1. neděle adventní  bazilika
29.11. po mši svaté  Agapé  MCDO
29.11. neděle v 18.00  Benefiční koncert  bazilika
29.11. neděle  po benefičním koncertě občerstvení  MCDO
3.12 – 4. 12.  Seminář libereckého kraje  MCDO
do 4. 12  stále možnost logurgické terapie – Filipínští terapeuti MCDO
5.12. sobota v 14.00  Vánoční strom dětí bazilika
5.12. sobota v 15.00  Vánoční trhy s občerstvením MCDO
6.12. v 9.00  Mše svatá 2. neděle adventní bazilika
6.12. po mši svaté   Agapé MCDO
8.12.  úterý v 17.00 v galerii  křest unikátního souboru pohlednic 

Frýdlantsko se představuje a vernisáž výstavy MCDO
13.12. v 9.00  Mše svatá 3. neděle adventní, pomazání nemocných bazilika
13.12. neděle po mši svaté  Agapé MCDO
17.12.  čtvrtek   slav. společný oběd pracovníků farností Hejnice 

a Bílý Potok, Raspenava, Mníšek u Liberce, MCDO MCDO 
18.12.  pátek   slav. společný oběd pracovníků Obchodní školy Frýdlant 

a Lesnického učiliště Hejnice MCDO
20.12. v 9.00  Mše svatá 4. neděle adventní bazilika
20.12. po mši svaté  Agapé MCDO
24.12. čtvrtek 24.00  Vigilie Narození Páně (půlnoční mše sv.) bazilika
24.12. od půlnoci  otevřen betlém do 6. 1. 2010 bazilika
27.12. 9.00  Svátek sv. rodiny, svěcení vína bazilika
27.12. po mši v bazilice   Agapé MCDO
27.12–3.1.  Seminář německé skupiny Ackermann-Gemeinde MCDO
27.12-3.1.  Exercicie pro rodiny s dětmi MCDO
27.12-1.1.  Seminář německé mládeže Jugendaktion MCDO
31.12. čtvrtek  v 16,00  Mše svatá ( poděkování a prosba) bazilika

Podrobný program bohoslužeb je k dispozici ve Věstníku Mater Formosa na recepci MCDO, nebo přímo v bazilice.

Pro křesťany je pravý smysl vánoční doby ukotven 
v události, která nastala zhruba před dvěma tisíci lety 
v judském městě Betlémě, kde se narodil Ježíš Kristus 
zvaný Nazaretský. V tomto narozeném dítěti se Bůh stal 
člověkem, na svět přišel mesiáš, Spasitel světa. Pro naše 
předky to bylo také zlomem v letopočtu na dobu před 
Kristem a po něm. Z historie je známo, že se vánoce sla-
vily již roku 336 a pravděpodobně dříve.

Vánoce zůstávají nejkrásnějšími rodinnými  
svátky v roce.

Pater Raban, farář farnosti a ředitel Centra, přeje 
čtenářům Hejnického zpravodaje požehnané vánoce 
a nový rok. 

Na závěr také já čtenářům zpravodaje přeji krásné 
svátky vánoční a úspěšný rok 2010.

J. Hnízdilová, vedoucí MCDO 
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Co nového v knihovně
Vážení čtenáři, ani se mi věřit nechce, že je další rok za námi. V lednu by knihovna měla přejít na 
automatizované výpůjčky a já se toho mírně /nebo spíš více než mírně/ děsím. Tak vás chci požádat, když 
se mi tady bude v lednu něco hroutit /nejspíš já/, mějte se mnou trpělivost, časem se to snad ustálí… 

Vážení čtenáři, ani se mi věřit nechce, že je další rok 
za námi. V lednu by knihovna měla přejít na automati-
zované výpůjčky a já se toho mírně /nebo spíš více než 
mírně/ děsím. Tak vás chci požádat, když se mi tady bude 
v lednu něco hroutit /nejspíš já/, mějte se mnou trpělivost, 
časem se to snad ustálí… 

Ti, kteří sledovali anketu KNIHA MÉHO SRDCE vědí, 
že vítězem se stal /pro mě nečekaně/ SATURNIN od 
Zdeňka Jirotky. Na druhém místě skončila BABIČKA od 
Boženy Němcové a bronz získal MALÝ PRINC od Antoine 
de Saint-Exupéryho. Také v naší knihovně jsem zazna-
menala zvýšenou poptávku po titulech z první dvanáctky, 
takže myslím, že to účel splnilo a tím byla propagace 
čtení. Protože nejsem nestřídmá optimistka, na  hlasování 
v knihovně jsem nerozdávala anketní lísky, protože by mi 
je vyplněné včas vrátilo asi jenom mizivé procento táza-
ných. Tak jsem od lidí chtěla rozhodnutí přímo u výpůjč-
ního pultu a pak jsem posílala hlasy přes 
internet.

Na statistiku je ještě brzy, ale mám 
pocit, že počet nových čtenářů není tak 
nízký /29 nových čtenářů do 15 let a 31 
nových čtenářů nad 15 let/. Zásluhu má 
na tom určitě i možnost bezplatného pří-
stupu na internet.

Negativním jevem zůstávají pořád 
dlužníci. Knihovně nevrátilo knihy v hod-
notě 10.059 Kč 31 lidí. Je mi líto, že není 
možné zveřejnit na tomto místě jejich 
jména, ale tak to už v našem státě chodí.

Protože mám tady pořád hodně práce s vyřazováním 
zastaralých a zničených knih, v říjnovém Týdnu knihoven 
jsem upustila od náročných  výtvarných dílen a pozvala 
jsem jen prvňáčky. Taky jsem jim něco přečetla, a aby to 
souznělo s už zmíněnou anketou KMS, četla jsem z knihy 
Děti z Bullerbynu od Astrid Lingrenové. A protože času na 
nějakou přípravu se mi nikdy dost nedostává, četla jsem 
naostro. Myslela jsem si, že na kapitole s názvem „Jak 
Olle dostal psa“ nemůže být nic závadného. Ale u popisu 
majitele psa ševce Snälla a jeho vztahu ke psovi jsem 
mírně ztuhla. Cituji: „Švec nikdy nebyl na Svippa ani 
trochu hodný a Svipp byl nejzuřivější pes v celé farnosti. 
Věčně byl jenom uvázaný u boudy, a kdykoliv někdo přišel 
ke Snällovi s botami, vyřítil se Svipp z boudy a štěkal. 
Hrozně jsme se ho báli a nikdy jsme se neodvážili přiblí-
žit se k němu. Taky ševce jsme se báli, protože byl pořád 
tak nabručený a říkal, že děti jsou pakáž, která by měla 

dostávat výprask každý den.“ Tak 
jsem se snažila pak z toho vybruslit 
tím, že když se my budeme chovat 
hezky, tak taky k nám se budou 
ostatní chovat hezky. Ale pravdou 
je, že někdy propadám podobným 
myšlenkám jako švec Snäpp a čím 
déle jsem v role matky, tím víc 
pochybuji o vlivu výchovy. Nebo je 
to jenom odvěký, prostý, generační 
problém.

S přáním hezkých Vánoc  
Eva Prokešová

Italský podzim
Sněhová nadílka v půlce října zaskočila 
asi každého, paní Zima se přihlásila 
s nebývalou razancí. Představa, že se ve 
sněhu budeme brodit další čtyři měsíce, 
byla tak deptající, že jsme se rozhodli 
využít svátku, prázdnin a víkendu na 
konci října a vyrazit za teplem na jih.

Volba po letech padla opět na slun-
nou Itálii, konkrétně na skalky a skály 
v okolí jezera Lago di Garde. Již cestou 
přes Brennerský průsmyk (1374 m.n.m, 
dnes hlavní dálniční tah přes Alpy, 
využívaný jako obchodní stezka již sta-
rými Římany na počátku našeho leto-
počtu) jsme museli konstatovat, že letos 
je v tuto roční dobu víc sněhu v Hejni-
cích než v Alpách. Po příjezdu do Arca 
(malé letovisko u Lága) se ukázala oče-
kávaná modrá obloha a teploměr vylezl 
na 20°C. A celé čtyři dny, co jsme tu 
strávili, tomu tak bylo. 

Náš zájezd byl lezecko-cyklis-
tický a tomu odpovídal i program. 
Lezci zdolali (někteří dokonce 
několikrát) 300 m vysokou stěnu 
Monte Colodri, což je impozantní 
kompaktní zeď přímo nad městeč-
kem Arco. Tyto dlouhé cesty jsme 
kombinovali s lezením na nižších 
skalkách v okolí (nižší = cca 40 m 
výšky). Cyklistická frakce objíž-
děla místní cesty a stezky, blou-
dila mezi vinicemi a poznávala 
nechtěně i místa neznámá zdejším 
znalcům. Odměnou za vynalože-
nou dřinu byly nádherné výhledy 
do malebných údolí.

Příjemná byla i posezení na 
místní pizze, kterou umí opravdu 
dobře, a podvečerní courání osvíce-
nými historickými uličkami Arca, 
mekky italských horolezců, mezi 
spoustou krámků s horolezec-
kým materiálem, nad kterým oko 
zasvěceného jen plesá. A k tomu 
ještě dobré italské vínko, co víc si 
můžeme v podzimní dny přát….

Fotky jsou z lezení v údolí Lago 
di Garde.         - J.K. -
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Rok v Mateřídoušce
V roce 2009 jsme se v Mateřídoušce zaměřili na ustálení chodu celé organizace, na dobrovolnou práci 
a pokračování v dlouholeté spolupráci s dětským domovem Frýdlant. Rodinám jsme nabízeli každodenní 
otevření centra. Protože jsme si vědomi, že se v našem městě i okolí stále zvyšuje počet nezaměstnaných 
rodinných příslušníků, rozšířili jsme proto pravidelný program v odpoledních hodinách od pondělí do pátku. 
Prostory a vybavení centra tak mohly využívat zcela zdarma i rodiny bez finančních prostředků.

V letošním roce došlo k velkému 
nárůstu osob na pravidelných progra-
mech. Z průměrných 458 osob v roce 
2008 jsme zaregistrovali k poslední-
mu říjnu tohoto roku osob 1050. Pro-
to jsme mohli některé programy roz-
dělit do tří skupin, které lépe vyhovují 
potřebám, schopnostem a věku dětí. 
Rodiče své děti do centra neodkláda-
li, ale sami se aktivně hravou formou 
zapojovali do kolektivní práce spo-
lečně se svými dětmi. Do oblíbených 
programů centra mimo jiné patří pla-
vání rodičů s dětmi, kreativní dílny 
Šikulky, Minihoppík a Angličtina. Od 
října jsme pro rodiče s dvojčaty upra-
vili páteční program a zřídili tak nově 
Klub dvojčat.

Některé akce byly jako v letech 
minulých určeny široké veřejnos-
ti. Jedná se především o víkendové 
programy pro celé rodiny. Zajišťovali 
jsme i letos výraznou pomoc 
při pořádání Čarodějnic nebo 
folkového festivalu Jizerská 
nota. Pořádali jsme divadelní 
představení pro nejmenší, ne-
chyběly ani akce jako tradiční 
Pohádkový les, Indiánský tá-
bor a zimní pobyty. Druhým 
rokem proběhly také podzim-
ní Martinské slavnosti a další 
meziroční akce menšího roz-
sahu.

Během roku jsme reali-
zovali a zapojili se do mnoha 
projektů a celorepublikových 
kampaní. Nejúspěšnější byly 
pro nás projekty „Pomoz za-

chránit život“ a „Zdravé první zoub-
ky“, které pro Mateřídoušku napsala 
a hlavně vymyslela ředitelka organi-
zace Pavlína Bartošová. Její pohádka 
o Zubejdě oběhla všechny mateřské 
školky ve Frýdlantském výběžku 
a slyšely ji děti v několika mateř-
ských centrech v celém Libereckém 
kraji. Pohádka dětem přinesla nejen 
zábavu, program a základní dentální 
hygienické potřeby v celkové hodno-
tě 135 589 Kč, ale i to nejdůležitější 

- chuť si správně čistit zoubky. Protože 
právě děti teď nejlépe vědí, co takový 

„Kazyzub“ dokáže. Projekt bude v roce 
2010 díky podpoře společnosti GABA 
International pokračovat. Děti i rodi-
če se tak mohou těšit na preventivní 
a velmi zajímavý program.

Mezi další významné projekty pa-
třil dobrovolnický program nazvaný 

“Lidé nejen sobě“. Zapojili se do něho 

nejen děti a studenti, ale i dospělá-
ci. V současné době má Mateřídouš-
ka 106 dobrovolníků a aktivních lidí, 
kterým patří velké poděkování. Bez 
nich by naše akce a programy neměly 
takovou úroveň a kvalitní zajištění. 

Stále nás po celý rok těšila spolu-
práce s dětským domovem Frýdlant. 
Poslední projekt s názvem „Duhové 
mosty přátelství“ jsme zvládli i bez 
výrazné finanční podpory. Držela 
nás dlouholetá spolupráce, vyústě-
ná v přátelství nejen dětí, ale našich 
kompletních rodin. Na děti z Větrova 
ve Frýdlantě nezapomínáme, zapo-
jujeme je do téměř všech našich akcí 
a plánů. 

Na závěr bych chtěla jménem celé 
organizace poděkovat všem, kteří 
podporují naši činnost, celému pra-
covnímu týmu za pracovní nasazení 
a vytrvalost, dobrovolníkům, kteří 

pro nás bez nároku na od-
měnu vykonávají spoustu 
užitečné práce, úspěšný 
vstup do nového roku 2010, 
pevné zdraví, hodně pozitiv-
ních myšlenek a společných 
chvil v rodinném a přátel-
ském kruhu. Nezapomínejme 
v této uspěchané době vklá-
dat čas, finance a energii do 
rodiny, protože to je dnes ta 
nejcennější investice.

V Hejnicích 25. 11. 2009
Pavla Petrnoušková, 

vedoucí centra

Branný den na ZŠ Hejnice
Čekali jsme sluníčko, ale přišel déšť… a přesto se tento den vydařil. V prostoru před klášterem se sešel  
2. stupeň ZŠ Hejnice, složky policie, hasičů a psovodů.

Hasiči HZS Raspenava před-
vedli vyprošťování z havarovaného 
auta, psovodi Policie ČR ukázali 
zadržení pachatele cvičeným psem. 
Zde měly děti možnost vyzkoušet si, 
jaký stisk, jakou sílu má vycvičený 
vlčák. Dobrovolníci si zahráli na 
zločince a psu neměli šanci utéct 
 Úžasné byly i předvedené doved-
nosti cvičených psů s jejich majitel-
kami, pod vedením pana Schejbala. 

I zde si mohly děti vyzkoušet, co vše 
cvičený pes dovede.

Dále měl následovat branný 
pochod, ale počasí mu opravdu 
nepřálo. Přesunuli jsme se tedy do 
tělocvičny, kde následoval výklad 
hlídky dopravní služby. Pak se 
slova ujal pprap. J. Košek, který 
zaujal svým výkladem o práci poli-
cie. Děti si mohly vyzkoušet lecos 
z praxe policistů, jako je dýchání 

Pokračování na straně  13
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Středisko Ranné péče poskytuje v Libereckém kraji služby především rodinám 
dětí s postižením nebo ohrožením vývoje v oblasti zrakové, mentální 

a pohybové. Částka devět miliónů korun pomůže pěti stům podpořených osob 
na území celého kraje.

Nasazená klepeta

do balónku  (alkoholtesteru), 
a pocítily zásah policie na vlastním 
těle  i další. Nikdo nebyl zatčen, 
nikdo nebyl pod vlivem alkoholu 
. Na závěr měli zvídaví žáčci 
spoustu otázek, na které jim zasvě-
ceně odpovídal pprap. Košek. A tak 
skončilo branné dopoledne. 

Co říci závěrem. Určitě to, že 
se den i přes kapky deště zdařil 
a ukázky všech složek zanechaly 
v dětech spoustu zážitků a zajíma-
vých informací.

Poděkování patří všem, kdo 
byli dobrovolně i v takovém nečase 
ochotni svůj čas věnovat dětem. 

Byli to:
 OOP Hejnice, npor. Karel • 
Kopecký
 Pomoc s organizací prap. Libor • 
Wolf, OOP Hejnice 
 Ukázky práce policie a vyčerpá-• 

vající výklad pprap. Josef Košek 
 Dále psovodi Policie ČR – pprap. • 
Ladislav Hyttych a pprap. Romana 
Svobodová
 Hlídka dopravní služby KŘP Libe-• 
rec – nstržm. Klára Komárová, 
nstržm. Iveta Pialová.

Velké poděkování za skvělou 
přehlídku cvičených záchraných 
psů patří psovodům Svazu dobro-
volných hasičů Hejnice pod vede-
ním p. Františka Schejbala.

V neposlední řadě patří velké 
dík HZS Raspenava za náročnou 
ukázku s vyprošťováním, pod vede-
ním Josefa Hanzla.

Poděkování patří městu za 
uzavření silnice a paní Hnízdi-
lové za poskytnutí prostoru před  
klášterem.

Marcela Hmirová, ZŠ Hejnice

Projekt ESF – č. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 

IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji

Tisková zpráva

Liberecký kraj spustil historicky největší projekt sociální prevence
LIBERECKÝ KRAJ – Třem tisícům sociálně potřebných lidí zlepší podmínky života projekt s názvem Služby sociální prvence 
v Libereckém kraji. Celkový objem finančních prostředků, jenž Liberecký kraj přidělí organizacím zabývajícím se sociální prevencí 
v následujících třech letech činí rekordních 225 miliónů. 

„Spuštění samotného projektu předcházelo pečlivé zmapování sociální situace na území celého Libereckého kraje. Zjednodušeně 
řečeno nás zajímalo, které oblasti sociální péče jsou nejpotřebnější. Došli jsme k závěru, že náš projet zaměříme právě na služby 
sociální prevence a jejich dostupnost sociálně vyloučeným. Cílem poskytování těchto služeb je napomoci ohroženým skupinám se 
plně zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života. Některým skupinám umožnit se vrátit na trh práce,“ vysvětluje Pavel 
Petráček, krajský radní pro resort sociálních věcí a menšin. 

Projekt, který je podporovaný z Evropského sociálního fondu ČR, má devět vytipovaných cílových skupin, na které bude sociální 
prevence především zaměřena. Jsou to mimo jiné osoby bez přístřeší, etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením nebo osoby, 
které se vrátily z výkonu trestu.

Poskytovatelé sociálních služeb mohou být profesionální zařízení zabývající se sociálními službami, občanská sdružení, charity 
nebo terénní pracovníci. Vybíráni jsou na základě přísných podmínek výběrových řízení. 

Další informace tel.: 

Pavel Petráček  radní pro resort sociálních věcí  485 226 355 pavel.petracek@kraj-lbc.cz

JUDr Ludmila Šlechtová vedoucí odboru  485 226 540 ludmila.slechtova@kraj-lbc.cz

Miroslav Kroutil projektový manažer  485 226 519 miroslav.kroutil@kraj-lbc.cz
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Ohlédnutí za Babím létem
Letošní léto si až na trošku šílený začátek zaslouží pochvalu. Proto i při přípravě letošního Hejnického babího 
léta jsme doufali, že nám počasí vyjde vstříc. Povedlo se. Na čtvrtý ročník této oslavy rozloučení s létem pro 
širokou veřejnost si počasí připravilo to nejlepší co má v nabídce. Po krásném slunečném a horkém dni byla 
noc jasná a hlavně neuvěřitelně teplá na to, že se blížil konec září. I proto můžeme konstatovat, že se na akci 
přišlo podívat neuvěřitelné množství lidí. Lidí, kteří nám dávají sílu a odvahu v tomto pokračovat. Lidí, kteří 
tím dávají najevo, že se chtějí také bavit, že nechtějí jen žít za dveřmi svých domovů. A hlavně nám ukazují, že 
se umějí bavit a nezkazí žádnou zábavu a legraci. Po letošní pouti si myslím, že se prostor před Perunem stal 
opět centrem dění o jedné zářijové sobotě.

Letošní akce se nesla v duchu 
podtitulu Retrospartakiáda a tak se 
výzdoba, oblečení, program a soutě-
že orientovaly na tento vzpomínkový 
druh davového cvičení. Vše začalo 
volným promítáním v kině, které 
bylo určeno našim nejmenším, ale 
asi proto, že se jednalo o film s 3D 
technologií, bylo kino naplněno 
i staršími diváky, což nepotěšilo zby-
lá dítka, která se do sálu již nedo-
stala. Jak už bylo mnohokrát řečeno, 
uvádět druhé představení v sobotu 
nešlo, protože po skončení filmu byly 
připravené pro děti soutěže a odmě-
ny. Pokusili jsme se proto odehrát 
tento snímek znovu v neděli, kdy při-
šlo kolem stovky dalších diváků. Ač 
se v předcházejících dnech začínaly 
objevovat informace, že bude málo 
speciálních brýlí, nezakládalo se to 
na pravdě. Brýlí bylo dost, ale seda-
ček v kině bylo málo. Nikdo opravdu 
netušil po minulých ročnících, že by 
se na 258 sedaček v kině pokusilo 
dostat kolem 400 lidí.

Venkovní program pak nabíd-
nul připravená taneční vystoupení, 
která zahájila děvčata s aerobikem 
a následovaly ukázky renesančních 
tanců. Ty byly v podání taneční sku-
piny z Liberce, která nás přenesla 
o několik století zpět. Pro spoustu 
diváků to bylo první živé setkání 
s tímto druhem tance. Jako překva-
pení pak bylo vystoupení ŠtromCom-
pany se skladbou Poupata, kterou 
doplnil spartakiádní vrah Kryštof. 
Retro návrat pomohly doplnit červe-
né karafiáty, které dostávaly divač-
ky z rukou cvičícího ansámblu. Pro 
děti byly připraveny dovednostní hry 
a soutěže, kde si mohly vyzkoušet 
svoji zručnost, obratnost a rychlost. 
Dostávaly za své počínání odměny, 
které jim připravili sponzoři a part-
neři akce v podobě kalendářů, boxů 
na svačinu, hraček, sladkostí, sešitů 
a dalších věcí. Obrovská nafukovací 
skluzavka připravená pro nejmenší 
byla v neustálé permanenci a ani 
fronty nedokázaly odradit jízdy chti-
vé ratolesti. V parčíku před koste-
lem si zase své „nádobíčko“ rozbalili 
místní slacklinesté a přiblížili tak 
svůj nový moderní koníček široké 
veřejnosti.     

Na podvečer bylo připraveno vy-
hodnocení soutěže „Zlaté hejnické ja-
blko“, kdy se hledal král či královna 
jablečných moučníků. Druhý ročník 
se stal nakonec kořistí paní Ivy Krej-
čové, která tak převzala pomyslnou 
korunu na roční vládnutí. Druhé 
místo obhájila z loňská stříbrná Len-
ka Štorkánová z Ferdinandova a třetí 
místo obsadil Honza Hencl. Účastníci 
a vítězové dostali spoustu hodnot-
ných cen, přičemž vítězka si odnášela 
mimo jiné i domácí pekárnu a krás-
nou pamětní plaketu z dílny Milana 
Šikla. Účast byla proti minulému 
ročníku sice poloviční, ale alespoň 
si lidé uvědomili, že šanci vyhrát má 
nyní v inovovaných pravidlech každý. 
Sladké výtvory pak byly za symbo-
lickou cenu prodány návštěvníkům. 
Dostalo se tak na každého a hlavně 
se nikde neválely hromady „poctivě“ 
nabraných moučníků, které nikdo 
nejedl tak jak v loňském roce. 

Dětský blok byl zakončen pa-
rádním ohňostrojem, který rozzá-
řil hejnické nebe na dlouhou dobu 
a potěšil tak zraky malých i velkých 
diváků. Pro dospělé bylo připraveno 
po setmění několik soutěží, které se 
odehrávaly před pódiem za bouřlivé-
ho povzbuzování diváků. Medailisté 
byli odměňováni hodnotnými cenami, 
aby měli památku na to, že se dokáží 
pořádně bavit. Soutěžilo se například 
v pití piva čtyřmetrovým brčkem, 

benchpressu se sudem, kroužení ob-
ručí kolem pasu či oblékání partnera 
do pyžama na „marodku“. Můžeme 
si říci, že místní jsou nesmírně hra-
ví a rádi jdou zkusit, jestli jsou lep-
ší než kamarád či soused. Ke všemu 
hrála kapela S. P. Band, která svými 
hity uváděla do tanečních rytmů ne-
jednoho návštěvníka. Po celou dobu 
bylo připraveno bohaté občerstve-
ní v podobě steaků, klobás, buřtů, 
bramboráků, piva, mojita, svařáku, 
nealka a alka. Ani v nejrůžovějších 
snech jsme nepočítali s takovou ná-
vštěvou, která čítala kolem 2 tisíc lidí, 
proto se tvořily fronty a některé záso-
by rychle docházely. Snažili jsme se 
doplňovat co šlo, ale po třetí dodávce 
mimořádného masa už nebylo co do-
vážet. Doufejme, že nám toto odpus-
títe a za rok zase dorazíte.

Chtěli bychom poděkovat partne-
rům a sponzorům akce, kteří nám 
pomohli tuto slavnost uspořádat, 
vám návštěvníkům za to, že jste se 
přišli pobavit a celému týmu za to, 
že to takhle zvládnul. Letošní výsle-
dek nás utvrdil v tom, že taková akce 
sem do Hejnic patří, že si ji dokážete 
pořádně užít a že si snad v tom ka-
lendáři roku 2010 dokážete datum 
18. září zaškrtnout s poznámkou – 
„Hejnické babí léto“. Vždyť všechno 
toto je tu jen a jen pro vás.

Jaroslav Demčák
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REAKCE NA KRITIKU
Prázdninový klid před bouří –  

aneb každá mince má svůj RUB a LÍC!

Snad asi ani nelze tento článek začít jinými slovy než, že „není na světě člověk ten, který by se 
zavděčil lidem všem…“ A tím by možná také mohl skončit. Ale neudělám to.

Žijeme v době, kdy nás obklopu-
jí restaurace předhánějící se výčtem 
názvů rozmazlujících strávníky roz-
manitými druhy exotických i domá-
cích pokrmů, v době, kdy na našem 
trhu prakticky neexistuje potravina, 
jež by nebyla k dostání a již si doma 
nemůžeme připravit podle chuti své 
a gusta svého… Mám z toho pocit, 
že člověk, který pak navštíví jakéko-
liv jiné stravovací zařízení, očekává 
kdovíjaký objev, ne-li přímo zázrak. 
A hle, zázraky se nedějí. To musí být 
opravdu zklamání! 

Po přečtení článku „Prázdnino-
vý klid před bouří, konec tolerance 
a krize“ v minulém čísle Hejnického 
zpravodaje jsem měla pocit, že není 
široko daleko horšího stravovacího 
zařízení, než jakým je místní školní 
jídelna, která se stará o strávníky 
ze širokého okolí a zásobuje zároveň 
přilehlé mateřské školky. Nevěděla 
jsem, jestli se mám smát nad lidskou 
pošetilostí, malostí a jednostranností 
lidského pohledu nebo se okamžitě 
začít bránit a všem na potkání vy-
světlovat, že tak, jak autor napsal, to 
skutečně není. Volím cestu stejnou, 
jako volil pan redaktor a podávám 
vysvětlení téměř ke všem atakům, 
které v článku byly uvedeny. Jen ješ-
tě uvádím, že tento zvolený pohled 
a „útok“ na školní zařízení byl asi tím 
nejsnazším, ale také nejméně férověj-
ším prostředkem, po jakém se dalo 
sáhnout… proč bych se přece pídil 
po tom, jak to ve skutečnosti je, když 
mohu něco rozmáznout v novinách, 
něco pohanět a přitom si poplácat po 
ramenou…. Proč bych něco naopak 
nepochválil?

Tak začneme třeba právě tou po-
chvalou…. Pokud mi v restauraci ně-
jaký pokrm skutečně chutná, mám 
více možností, jak to dát najevo. Vy-
seknutou pochvalou a pozdravem 
kuchaři nebo výší spropitného. V tra-
diční školní jídelně mohu sáhnout 
pouze po tom nejjednodušším a také 
nejlevnějším prostředku – ústní po-
chvala. Je pravdou, že našim skrom-
ným paním kuchařkám obvykle sta-
čí vymetený talíř… i ten je známkou 
toho, že si strávník zřejmě pochutnal. 
Klaním se před nimi. I naše mamin-
ky nás od malička učily, že dobré 

jídlo se má kuchaři pochválit a to 
tím spíše v době, která na nás dolé-
há svou nevlídností, hektičností, ná-
ročností a nejistotou. Právě tak bych 
ale stejnou cestu volila, pokud mi 
naopak jídlo nechutná. Není ostuda, 
když oznámím kuchařkám, že jsem 
si dnes z toho a toho důvodu nepo-
chutnal… A nevěřím tomu, že by to 
některá z nich neuměla přijmout. Ba 
naopak, je to pro ně znamením, že 
mají někde něco pro příště vylepšit. 
I každý autor knihy čeká netrpělivě 
na kritiku…. Má radost z kritiky po-
zitivní, ale raduje se i z kritiky nega-
tivní… neboť ví, čemu se má příště 
vyhnout. Nejhorší pro takového auto-
ra je, když není okamžitá odezva žád-
ná! A to platí pro všechna povolání, 
kuchaře nevyjímaje. 

Polotovary… „kuchařského umě-
ní se dá jen těžko využit při úpravě 
polotovaru“ cit. autora. Naše školní 
jídelna nakupuje jako polotovar pou-
ze pokrmy z ryb, a nebo tzv. plněné 
krůtí kapsy. Není na místě vidět ve 
všem polotovar. Např. řízek nebo 
květák není v naší školní jídelně na-
kupovaným polotovarem! Některé 
strávníky to může sice zmást, proto-
že ani jeden ze zmiňovaných pokrmů 
neplave v litrech oleje a jiných tuků, 
ale je šetrně a zdravě upravován v tzv. 
konvektomatu, který funguje na bázi 
horké páry. Podotýkám… z čerstvého 
masa nebo květáku. Je pravdou, že 
prakticky na všech školeních, která 
absolvuji, jsou polotovary jen dopo-
ručovány, neboť jsou předem pat-
řičnými organizacemi schválenými, 
zkoušenými a atestovanými výrobky 
a jejich používáním tudíž školní jí-
delny při návštěvě hygieny a kontrole 
hyg. norem nemohou narazit. Takže 
místo opětovné pochvaly za zdravý 
způsob vaření jen nařčení, že vaříme 
z polotovarů. Na naši obhajobu mu-
sím ještě zmínit nedávnou návštěvu 
hygieny v našem zařízení. V ten den 
jsme připravovali ovocné knedlíky. 
Když inspekce zjistila, že děvčata na 
vále ručně připravují desítky ba stov-
ky ovocných knedlíků, zděsila se, 

UHO – univerzální hnědé omáč-
ky… to bylo také vděčné téma člán-
ku. UHO jsou klasickým základem 
omáček podle školní normy! A nelze 

s tím nic jiného udělat. Vše ostatní 
kolem omáčky je doděláno „ručně“, 
tzn. dochuceno a obohaceno klasic-
kými potravinami – ať již jde o omáč-
ku znojemskou, štěpánskou, španěl-
skou apod.

Dalším trnem v patě byla přípra-
va bramborové kaše. Tak jednou pro-
vždy: naše bramborová kaše z práš-
ku připravována není! Polévky ano, 
ty mají práškový základ, ale to z toho 
důvodu, že podle norem nelze vařit 
klasický vývar z masa, když následu-
je masový oběd. Musí být podán buď 
jiný druh polévky, nebo jiný druh 
hlavního chodu. Bohužel nejsem 
tvůrcem těchto norem, ale jsem tím, 
kdo je nucen je dodržovat. 

Tak to by bylo zhruba vše, co bych 
ráda osvětlila a očistila tím tak naše 
uniformy od špíny, která se na nich 
prostřednictvím předchozího článku 
ocitla. Závěrem si neodpustím jednu 
poznámku: Je smutné, když zřizova-
tel základní školy a tím i školní jídel-
ny, dovolí svému zaměstnanci házet 
tuto „špínu“ na svoji vlastní organi-
zaci, na své vlastní zařízení. Já bych 
se na jeho místě snažila situaci řešit 
jiným způsobem než jen hubatým 
článkem v Hejnickém zpravodaji.
Dana Kolačná, vedoucí školní jídelny.

Zákazníkům „špína“ určitě po-
mohla, krátce po kritice se kvali-
ta všech podávaných jídel viditel-
ně zlepšila, jakoby na špínu přišlo 
„velké prádlo“. Paní vedoucí před-
stavila čtenářům školní jídelnu 
přímo vzorovou a ona najednou 
ke spokojenosti strávníků oprav-
du funguje. Zázraky se tedy dějí 
a nic nebrání udělení pochvaly ku-
chařkám!

Karel Finkous

Hejnický zpravodaj. Registrace: MK 
ČR E 11795. Vydává Městský úřad Hej-
nice 4× ročně, náklad 420 ks. Odpověd-
ný Karel Finkous. Tel./Fax: 482 322 215. 
E-mail: karel.finkous@mestohejnice.
cz. Tiskne: Jan Macek a Pavel Kusala, 
www.tiskem.cz. Copyright © 2009 Jan 
Macek a Corel Corp. Veškerá práva vy-
hrazena.
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SOLÁRIA jsou zdravá, dermatologové ustupují!
V poslední době byla veřejnost v médiích ovlivněna lživými obviněními, že solária jsou škodlivá, některé 
zprávy dokonce říkaly, že jsou až smrtelná. Nyní přichází na trh řada tiskových zpráv a institutů, které 
všechno uvádějí na pravou míru.

Již děti se na základní učí, že bez 
slunce by nebyl život. Slunce i solá-
ria mají prakticky stejný druh UVA 
a UVA záření. Solária však nevyza-
řují UVC záření, které slunce vyza-
řuje. Toto záření je škodlivé, ale díky 
vlivu atmosféry na Zemi neproniká. 
Vitamín D je nepostradatelným 
prvkem, které naše tělo potřebuje 
v boji s některými zákeřnými choro-
bami: 

 rakovina prsu, tlustého střeva, pro-• 
staty
osteoporóza, měknutí kostí• 
 vysoký krevní tlak, nemoci srdce • 
a cév
psychická onemocnění• 
 autoimunitní onemocnění: roztrou-• 
šená skleróza, cukrovka 1. typu 
a revmatoidní artritida
V medicínských a vědeckých 

kruzích není pochyb o tom, že 90 % 
potřebného vitamínu D naše tělo při-
jímá přirozenou cestou ze slunečního 

záření přes kůži. Stravou přijímáme 
pouze 10 %. Nedostatek vitamínu 
D může způsobit vážné komplikace. 
V mimo letním období procento vita-
mínu D prudce klesá. Je to i proto, že 
v modrní době trávíme mnoho času 
v uzavřených prostorách.

UV paprsky jsou neviditelné. 
V letních měsících jsou lidé často 
vystaveni různé intenzitě slunečního 
záření, často bez znalosti jeho aktu-
ální síly. Trubice v soláriu simulují 
slunce.  Jsou ale o krok dál, neboť 
mají kontrolovatelný výkon a vyvá-
žené spektrum záření minimalizu-
jící spálení kůže a maximalizující 
opalovací efekt. Jak všichni víme, 
slunce nelze regulovat. Výroba solár-
ních trubic je neustále přizpůsobo-
vána novým vědeckým výzkumům 
v souladu s nejpřísnějšími normami 
a nařízeními.

I dermatologové uznávají klady 
ultrafialového záření, ale zároveň 

Národní házená
Je za námi další podzimní část sezóny a s ním i zhodnocení po půlce soutěže 09/10.   

STArŠÍ ŽÁci, jejichž sestava se 
odchodem základu družstva do vyšší 
kategorie rázně změnila a omladila, 
uhráli jen tři vítězství, což stačí pouze 
na páté místo. Ačkoliv na posledním 
mistrovském turnaji dokázali velmi 
potrápit všechny favority i ostatní 
družstva, neočekáváme od tohoto 
herně utvářejícího se kolektivu velké 
zázraky. Sbírání zkušeností bude ten 
nejlepší recept pro úspěch v příští 
sezóně. Podzim nečekaně příliš 
nevyšel ŽenÁM, které jsou zatím na 
posledním místě tabulky. Zbývá jim 
ale ještě dohrát dvě domácí utkání 
s celkem Chomutova, jež se nehrály 
kvůli sněhové pokrývce na našem 
hřišti a jsou přeložena na jaro. Přesto 
jsme u hejnických žen zvyklí na lepší 
výkony a tradiční umístění do třetího 
místa. Doufáme proto, že přes zimu 
zaberou na svém tréninku a v jarní 
části zabojují o maximum bodů. 
Mimo zimní přípravu je v lednu čeká 
čtvrtfinále Českého poháru žen, kde 
se mimo jiné střetnou se třemi prvoli-
govými družstvy. Příliš se nevedlo ani 
MUŽŮM, kteří sice získali pět bodů 
za dvě vítězství a jednu remízu, ale 
na víc než sedmé místo to nestačilo. 
Nevyvedlo se jim ani základní kolo 
Českého poháru mužů, v němž skon-

čili na poslední, páté příčce. Více se 
jim opět dařilo na listopadovém tur-
naji v Praze - Republikánu, kde, jak 
je již dlouholetým zvykem, slavili 
úspěch, tentokrát obhajobou třetího 
místa z loňska.

V současné době probíhá zimní 
příprava všech našich družstev 
v tělocvičnách v Hejnicích a Raspe-
navě. Před Vánocemi se ještě zúčast-
níme víkendového soustředění na 
naší chatě Hubertce.

Více informací o dění v hejnické 
národní házené naleznete jako vždy 
na naší vývěsce 
vedle lékárny nebo 
na internetových 
stránkách oddílu 
(hazenahejnice.est-
ranky.cz).

Přejeme všem 
národním házen-
kářům, ostatním 
sportovcům a pří-
znivcům i všem 
dalším lidem, pří-
jemné a klidné 
prožití vánočních 
svátků a vše NEJ-
lepší v roce 2010!

A.N.

nabádají ke slunění právě v oné 
rozumné míře, a to ať už na slunci, 
tak i v soláriu. 

A poslední tečkou za tímto člán-
kem, ještě jeden fakt. Kdo vlastně za 
touto negací stojí?  Většina lidí chce 
v dnešní době mít nádech snědé, 
opálené pokožky, takže největší 
radost média udělala právě výrob-
cům samoopalovacích prostředků, 
kteří za negací v soláriích stojí a mají 
největší prospěch z negativních kam-
paní zaměřených na seriózní provo-
zovatele solárních studií. 
Zdroj: časopis Svět kulturistiky 12/09

Vánoční dárek, který má myš-
lenku – permanentka na Spinning, 
nebo do posilovny!!!

Krásné vánoční svátky a mnoho 
úspěchů v roce 2010 přeje Dáša 
a Petr z fitka.
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Frýdlantsko se představuje 
na starých pohlednicích

Unikátní soubor téměř 300 starých 
pohlednic Frýdlantska přináší 

nová kniha libereckého nakladatelství 
KNIHY 555 Album starých pohlednic 
– FRÝDLANTSKO.

Křest publikace se uskutečnil 
v úterý 8. prosince 2009 od 17 hodin 
v Mezinárodním centru duchovní 
obnovy v Hejnicích . Současně s křtem 
proběhla vernisáž putovní výstavy 
nazvaná Frýdlantsko na starých 
pohlednicích, která bude zde k shléd-
nutí od 8. 12. do 4. 1. 2010 a v roce 
2010 v dalších městech a obcích na 
Frýdlantsku.

Parkové cestičky se 
dočkaly nového povrchu

Četné požadavky občanů na zlep-
šení stavu chodníčků v parčíku 

u kavárny Ořešník byly vyslyšeny 
a v minulých dnech došlo k položení 
nového povrchu. Výběr materiálu 
a repasování stávajících obrub byl 
zvolen s ohledem na nejekonomičtější 
řešení pro tuto lokalitu. V budoucnu 
je totiž počítáno s tím, že v případě 
převodu pozemku před Perunem by 
se tato lokalita řešila jako jeden celek. 
Ať již parkovou úpravou nebo veřej-
ným prostranstvím. Hlavním cílem 
bylo usnadnění chůze občanů ve 
sněhovém a blátivém období včetně 
bezbariérového přístupu kočárků 
a imobilních občanů. 

Sbírka pro potřebné opět 
prověřila solidaritu lidí

Po jarní akci 
se Hejnice opět 
na podzim při-
pojily k akci 
Diakónie Brou-
mov, která po 
celém území ČR 
pořádá sbírky 
oblečení a tex-

tilu pro potřebné 
jedince z řad sociálně slabých. Sbírka 
se uskutečnila v sobotu 21. listopadu 
od 9 do 11 hodin kdy mohl každý při-
nést oděvy a textil zabalené do ige-
litových pytlů či tašek do divadelní 
přístavby vedle hotelu Perun. I tuto 
akci měla na starosti paní Alena 
Henclová. 

Nad Libverdou otevřeli 
první část singltreku

V pondělí 2. listopadu se za účasti 
velkých hostů v čele s hejtmanem 
Libereckého kraje slavnostně otevírala 
první část takzvaných singltrekových 
cyklostezek. Singltrek je typ jedno-
směrných stezek v šíři jediného jezdce. 
Vede svahy v mírných sklonech, vlní 
se mezi stromy. Respektuje tak lesní 
prostředí a dělá vše pro to, aby si lidé 
užili jízdu na kole a pobyt v lese. Tato 
první část vede od chaty Hubertka až 
k Obřímu sudu, měří něco kolem čtyř 
kilometrů, celá pak bude mít kilome-
trů dvanáct. Její výstavbu financují 
Lesy ČR a celkové náklady přesáhnou 
čtyři milióny korun. V následujících 
dvou letech se plánuje realizace druhé 

Havárie mostku  
pod skládkou je opravena

Nepříjemné výmoly na silničním 
mostku přes potok pod hejnickou 
skládkou měly na svědomí zborcené 
skruže, které v minulosti při stavbě 
použil autor díla. Zcela nevhodné 
řešení mělo za následek zborcení 
betonového tunelu a následné odpla-
vování materiálu mostku, které bylo 
doprovázeno propadající se asfaltovou 
vrstvou. V minulém měsíci se proto 
stavba otevřela a zrekonstruovala, 
nyní je výkop provizorně zasypán 
štěrkem a po sednutí bude v příštím 
roce přetáhnut novým asfaltovým 
povrchem.

etapy projektu. Ta počítá s vybudová-
ním přibližně 40 km stezek, po dva-
ceti na obou stranách hranic. Tratě 
navrhoval světově uznávaný projek-
tant Daffy Davis. Provoz s Ludvíkem 
Řičářem, krajským ředitelem Lesů ČR 
v Liberci, zahájili hejtman Liberec-
kého kraje Stanislav Eichler, Tomáš 
Kvasnička, předseda České mounta-
inbikové asociace (ČEMBA) a odborný 
garant celého projektu a Pavel Smutný, 
předseda místního Svazku obcí Smrk.



Truhlářství v Bílém Potoce 
vám nabízí:

 Výrobu schodiště jako celodřevěné nebo obložení betonových  ª
stupňů a ostatních konstrukcí.

 Dále se specializujeme na výrobu kuchyňských linek a nábytku  ª
z masivu, dýh a lamino desek v široké škále dřevin, odstínů a kování.

 Nemalou pozornost věnujeme také výrobě vchodových  ª
a interiérových dveří, oken a zahradního nábytku.

Kromě slušně odvedené práce nabízíme seriozní jednaní v časném 
termínovém dodání a záruční dobu dvou let. 

K podání dotazů nebo sjednání zakázek nás najdete 
v bývalém svazarmu Bílý Potok 130. Telefonovat nám můžete  

na tel. jednatele A. Hanuse 731 868 821 nebo P. Justa 602 850 953, 
telefonáty přijímáme od 7.30 do 16.00 hod.


