
o libereckou fi nanční skupinu, kte-
rá zatím město neinformovala, jaký 
záměr s touto nemovitostí má. Podle 
nezaručených informací od bývalého 
majitele prý má nový vlastník zájem 
tuto budovu rekonstruovat. Věř-
me, že tento záměr současný majitel 
v budoucnu zrealizuje a konečně se 
povede tuto ruinu z centra města od-
stranit. 

Další položky, které se objevu-
jí v investičních akcích města, jsou 
standardní. Jedná se například o in-
vestice do oprav povrchů komunikací, 
kde jako každý rok plánujeme část-
ku 1 000 000 Kč. Vzhledem k průbě-
hu zimního období se domníváme, že 
bude nutná výsprava komunikací ve 
větším rozsahu, než v předchozích le-
tech. V rozpočtu je dále pevně zakot-
vena částka příspěvku na podporu 
činností s mládeží. Tyto fi nanční pro-
středky nejsou rozhodně vynaloženy 
neúčelně. Vždyť podporovat sportov-
ní a mimoškolní aktivity mládeže 
by mělo být jednou z priorit každé 
vyspělé společnosti. Do této katego-
rie patří i částka na zřízení dětské-
ho hřiště. Toto zařízení městu beze-
sporu chybí a vynaložené náklady 
100 000 Kč budou jistě účelně inves-
továny. Tolik k rozpočtu města na le-
tošní rok.

Na závěr mi ještě dovolte, abych 
vás opět informoval o návštěvě pre-
zidenta republiky s chotí v našem 
městě. Podle předběžné informa-
ce z krajského úřadu navštíví pan 
prezident Liberecký kraj v termínu 
6. – 8. 4. 2010 a do programu jeho 
cesty je zařazena i návštěva našeho 
města. Pan prezident tímto dodržel 
svůj slib. Když zrušil svou loňskou 
podzimní návštěvu Libereckého kra-
je, přislíbil, že tuto plánovanou cestu 
bude realizovat na počátku roku 2010. 
Věřme, že tentokrát vše dopadne pod-
le plánu a naše město se vzácné ná-
vštěvy prezidentského páru dočká.

Jiří Horák, starosta města
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Rozpočet města pro rok 2010 byl 
schválen na posledním prosinco-
vém zasedání zastupitelstva města 
jako rozpočet přebytkový. Celkové 
příjmy roku 2010 jsou plánovány ve 
výši 36 923 000 Kč. Výdaje plánuje-
me ve výši 35 238 000 Kč, přičemž 
na investiční akce města je vyčleně-
na částka 8 682 000 Kč. Zisk z eko-
nomické činnosti odhadujeme na 
1 306 000 Kč. Z těchto čísel vyplývá, 
že rozpočet roku 2010 by mohl počí-
tat s plánovaným přebytkem hospo-
daření ve výši 2 991 000 Kč. Všichni 
jistě víte, v jaké ekonomické situaci 
se nyní nacházíme a proto se domní-
vám, že plánovaný přebytek hospo-
daření by mohl pokrýt případný další 
propad příjmové stránky rozpočtu, 
kdyby k němu došlo. Tato varianta se 
totiž úplně vyloučit nedá, i když při 

přípravě rozpočtu letošního roku byly 
plánované daňové příjmy v rozpočtu 
kráceny dle informací, které městský 
úřad v závěru roku obdržel z nadří-
zených míst. Z tohoto důvodu také 
došlo v rozpočtu města ke snížení ob-
jemu investičních akcí. Rozhodli jsme 
se nekrátit mandatorní výdaje, což 
jsou například výdaje na provoz zá-
kladní školy a mateřských škol, a ra-
ději jsme redukovali investiční akce. 

Na seznamu investic se proto ob-
jevují akce, od jejichž realizace si 
slibujeme úsporu energií. Do této ka-
tegorie patří například výměna oken 
staré budovy základní školy a mateř-
ské školy Ferdinandov, náklady na 
pořízení energetického auditu ZŠ, či 
výměna části svítidel veřejného osvět-
lení za svítidla úspornější. 

Nemalé fi nanční prostředky vy-
platíme za zpracování jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace na 
dokončení kanalizace v Hejnicích. 
Předpokládá se, že nová kanalizace 
vznikne v místní části Ferdinandov, 
dále v ulici P. Bezruče směrem na 
Bílý Potok pod Smrkem a v přilehlých 
lokalitách, které sousedí s touto ulicí. 
Důvodem přípravy této rozsáhlé in-
vestiční akce je požadavek ze strany 
Ministerstva zemědělství ČR, který 
stanoví, v jakém rozsahu má být ur-
čitá aglomerace v procentuálním vy-
jádření odkanalizovaná tak, aby ČR 
splnila své závazky v oblasti čištění 
odpadních vod, které byly dohodnuty 
v přístupových rozhovorech s EU. 

Další velkou položkou v inves-
tičních akcích města byl zamýšlený 
nákup bývalého hotelu Perun a ná-
sledná demolice poškozené části, kte-
rá ohrožuje bezpečnost obyvatel i ná-
vštěvníků města. V současnosti je 
již zřejmé, že tento investiční záměr 
se neuskuteční. Vlastník této stavby 
nabídku města na odkoupení nemo-
vitosti neakceptoval a budovu včet-
ně pozemků prodal jinému zájemci. 
Podle dostupných informací se jedná 

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v prvním letošním vydání Hejnického 
zpravodaje bych vás chtěl trochu 
podrobněji seznámit se schváleným 
rozpočtem města platným pro rok 
2010 a s úkoly, které nás v tomto 
roce čekají.

BŘEZEN
2010
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K VĚCI – OČIMA REDAKTORA ZPRAVODAJE
Globální oteplování, prasečí chřipka  

a předvolební sliby

Byly chvíle, kdy se zdálo, že eko-
logická loby postupně zcela ovládne 
svět. Jen ona viděla věci správně, 
novými a novými katastrofickými 
argumenty ovlivňovala státy, jejich 
vlády a parlamenty a s nimi miliony 
důvěřivých lidí. Nemohu si pomoci, 
ale to pomyšlení mě někdy až mra-
zilo a vracelo myšlenku na neblaze 
známé heslo „Kdo není s námi, je 
proti nám“. Že všechno rozhodně 
v pořádku nebylo to potvrdilo odha-
lení úmyslně zkreslených údajů ve 
výpočtech klimatologů i vymyšlené 
prognózy a stanovené letopočty pro 
tání ledovců v Himalájích, které 
ekologické špičky přijaly všeobecně 
za vědecky potvrzené. Nevím, komu 
a čemu se tímto způsobem pomá-
halo, ale připadá mi, že s jediným 
rozumným argumentem se na nás 
v této chvíli obrátila sama pří-
roda, která pevně a jasně ukazuje, 
že navzdory všem prognózám umí 
místo oteplování zařídit zimu přímo 
vzorovou. Možná ten mrazivý vzduch 
dorazí až do vzdálené Mikronésie 
a ochladí její obavy z elektrárny 
v Prunéřově. Některá fakta nemůže 
v tomto směru přehlédnout ani laik 
a tak musel mít v něčem pravdu 
i pan prezident. V případě povin-
ného očkování proti prasečí chřipce 
měl pak pravdu stoprocentní.

Jako lavina se šířily zprávy 
o objevení prasečí chřipky v Mexiku. 

Tato událost se stala na týdny hlav-
ním tématem pro diváky, poslu-
chače i čtenáře. Nejenom zprávy 
a fakta, ale i prognózy o blížící se 
epidemii se zdůrazněním na epi-
demii španělské chřipky při které 
zemřely desítky milionů lidí. Šíření 
těchto zpráv přineslo lidem strach 
a obavy, zdravotnickým institucím 
povinnost zajistit potřebná opat-
ření a farmaceutickým firmám kon-
junkturu a obrovské zisky v době 
vrcholící hospodářské krize. Když 
nafouklá bublina splaskla a ve skla-
dech zůstala většina z draze nakou-
pené očkovací vakcíny, bylo dokonce 
nařízeno povinné očkování vojáků, 
před kterým byli zachráněni jen 
díky protestu svého nejvyššího veli-
tele. Zasáhl účinně a právem, nako-
nec se ukázalo, že hlavní hygienik, 
který očkování usilovně prosazoval, 
sám očkován nebyl. O tom komu 
a čemu chřipková kampaň prospěla 
není třeba moc přemýšlet, následuje 
však kampaň další.

Stejně tak, jak bude stále více 
hřát jarní slunce, bude vrcholit 
všude nás obklopující volební pro-
paganda a ta by nás i přes mnohé 
neblahé pocity měla donutit kaž-
dopádně k přemýšlení. Začíná být 
velmi jasné, že v těchto volbách 
půjde opravdu o hodně. Tady už 
nejde jen o uměle vyvolanou fámu, 
jde o řešení problému, které je jen 

Ještě nedávno nám byly z téměř všech dostupných sdělovacích prostředků vnucovány 
po několik let obavy z globálního oteplování naší planety, s příchodem podzimu pak 
hrůzné zprávy o předpokladech celosvětové epidemie prasečí chřipky. hrozilo prudké 
tání himalájských ledovců a smrt měla v rychle se blížící epidemii kosit tisíce, proti chřipce 
neočkovaných, lidí. a najednou, světe div se, všechno je trochu jinak.

na nás voličích, nikdo jiný za nás 
nerozhodne. Dluh státu nezadr-
žitelně roste a pokud rychle nena-
stane změna, dospějeme cíleně ke 
státnímu bankrotu. Kde je málo 
peněz, tam se musí šetřit, platí to 
ve státní kase stejně jako v rodinné 
nebo v osobní peněžence. Někdy 
i smysluplný dluh může přerůst 
dlužníkovi přes hlavu. Třináctý 
důchod, zrušení poplatků ve zdra-
votnictví nebo dokončení důchodové 
a zdravotnické reformy? Sociální 
zabezpečení pro ty kteří ztratili 
práci, kteří ho opravdu potřebují 
nebo další rozhazování peněz těm, 
kteří ignorují i stanovený požada-
vek pracovat v rámci veřejné služby? 
Nepodceňujme volební kampaň, 
čtěme, sledujme a pozorně poslou-
chejme co jednotlivé volební strany 
a jejich zástupci nabízejí. Nenechme 
si vnutit sliby, přemýšlejme o tom co 
nabízí a pak na sebe vezměme odpo-
vědnost. V těch blížících se volbách 
jde o víc než o splnění volebních 
slibů, jde o naši dobrou budoucnost. 
Životní úroveň socialistických států, 
i když je v nich všechno zadarmo, 
naše představy určitě nenaplňuje. 
Lepší život nám vždy poskytne soci-
ální stát. Myslím, že se nám všem 
vyplatí si proto i trochu připlatit. 
Situace v Řecku je víc než varující!

K. Finkous, vedoucí redakce HZ

Zimní království
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Zastupitelstvo města na svých zasedáních:
vzalo na vědomí složení mandátu člena zastupitelstva  –
Stanislava Smutného a zvolilo za člena zastupitelstva 
pana Mgr. Milana Hubáčka
vzalo na vědomí informace starosty o situaci ve Frýd- –
lantské vodárenské a. s. a schválilo záměr vyhledat sil-
ného partnera - investora vhodného pro spojení s Frýd-
lantskou vodárenskou a. s.
projednalo a schválilo zprávu o činnosti finančního a kon- –
trolního výboru a návrh rozpočtu města na rok 2010
schválilo prodej pozemku o výměre 587 m – 2 za cenu 
400 Kč za 1 m2 p. Monice Kettnerové, pozemku o výměre 
551 m2 za cenu 400 Kč za 1 m2 p. MUDr. Jindřichu Kou-
delovi, pozemku o výměre 110 m2 za cenu 60 Kč za 1 m2 
manželům Martinovi a Evě Andršovým, pozemku o vý-
měre 26 m2 za cenu 100 Kč za 1 m2 manželům Lubošovi 
a Ivě Krejčím, pozemku o výměre 3m2 za cenu 100 Kč za 
1 m2 pí. Nataše Vlčkové
schválilo koupi pozemku o výměre 621 m za cenu   –
66.362 Kč, od Pozemkového fondu České republiky z vlast-
nictví České republiky do vlastnictví města Hejnice
schválilo odpis promlčených pohledávek střediska slu- –
žeb MěÚ v celkové výši 158.975 Kč a promlčených po-
hledávek finančního výboru odboru MěÚ v celkové výši 
6.780 Kč

Z jednání  
městské rady

Rada města na svých zasedáních:
 vzala na vědomí zprávu o plnění místních daní  –
a poplatků za rok 2009, návrh úpravy rozpočtu roku 
2009 a návrh rozpočtu na rok 2010
schválila žádost RNDr. Brigity Ročkové, týkající se  –
prodloužení nájmu prostor lékárny 
schválila úhradu smluvního poplatku ve výši 10.000 Kč  –
firmě ČEZ distribuce v souvislosti se zajištěním připojení 
přečerpávacích stanic pro připravovanou investiční akci 

„Dokončení kanalizace Hejnice a Ferdinandov“
schválila žádosti manželů Majbrodových, pí. Miroslavy  –
Koláčné, manželů Peškových a manželů Koňaříkových, 
týkající se výstavby fotovoltaických elektráren
schválila nabídku občanského sdružení LUNGTA,  –
týkající se připojení města k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet
schválila poskytnutí sponzorského daru ve výši 3.000 Kč  –
česko-německému pracovnímu kroužku „Síla kořenů“
schválila prodloužení nájmu nebytových prostor v hale  –
města firmě ADAPTO
schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši  –
3.000 Kč občanskému sdružení Mateřídouška, určeného 
na částečnou úhradu energií
zamítla žádost občanského sdružení Rozhledna Pekelský  –
vrch, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč 
určenému na úhradu architektonické soutěže spojené 
s výstavbou rozhledny
vzala na vědomí informaci starosty o možnosti  –
vybudování zajištěné turistické cesty Via Ferrata 
na vyhlídkový vrchol Frýdlantského cimbuří včetně 
rekonstrukce historické cesty „Kozí stezka“
schválila žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 1.000 Kč,  –
místní organizace Svazu Němců na akci ples v Horní 
Smědé
přidělila byty p. Robertu Macekovi, pí. Aleně Jandové,  –
p. Martinu Salátovi, p. Martinu Pýchovi, pí. Ludmile 
Holické a pí. Kateřině Plutové
zamítlo žádosti o byt pí. Eriky Klareové a p. Alexandra  –
Kohúta

Z jednání městského 
zastupitelstva

Podvečerní čtení
v knihovně

Každý březnový pátek 
(5., 12., 19. a 26. března) od 17.30 

v Městské knihovně v Hejnicích.

Čtení pohádek pro děti, rodiče,  
prarodiče a ostatní…

Jestli máte oblíbenou knížku, z které 
byste chtěli číst, klidně ji vezměte sebou.

Eva Prokešová
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Masopust
Již je to třetím rokem, co pořádalo naše sdružení masopustní průvod.  snažili jsme se  s předstihem 
vyvěsit po hejnicích a Ferdinandově plakáty a celou akci vyhlásit městským rozhlasem. chtěli jsme, 
aby se do této akce zapojilo co nejvíce dětí i dospěláků. snad se to i povedlo. chtěla bych vám něco 
málo říct o tomto zvyku a věřím, že příští rok se zúčastníte i vy  a půjdete s námi v masce. vždyť je 
to příjemně prožité odpoledne.

Masopustní období je jakýmsi 
předělem mezi zimním časem a ča-
sem probouzející se přírody

(i když to zatím tak nevypadá). 
Nebývá každý rok stejně dlouhé, jeho 
délka se určuje podle Velikonoc. Za-
číná vždy po 6. lednu (Tři králové) 
a končívá v úterý před Popeleční 
středou, po níž nastává čtyřicetiden-
ní předvelikonoční půst.

Český název není třeba vysvětlo-
vat. Je to složenina dvou slov (maso 

a půst), které vyjadřovaly následující 
období tj. období střídmosti v zába-
vách i ve stravování. V Česku jsou 
v názvu krajové odlišnosti: na Moravě 
je to „fašank“, na Slovácku a Valaš-
sku „ostatky“, někde také „končiny“.

Původ této „nejdelší veselice 
v roce“ sahá až do pohanských dob 
a souvisel s oslavou končícího zimní-
ho období předjařím a nadějí na příš-
tí úrodu a plodnost, zdraví, hojnost 
a blahobyt.

Odpradávna provází masopust 
veselí, tanec a zpěv, jídlo a pití se 
spoustou taškařic a legrácek.

Nevázané reje masek vycházejí ze 
staletých tradic. S postupem času 
vzhled některých masek jistě prošel 
změnami, některé masky již zanikly, 
jiné naopak vznikly, tak jako v na-
šem průvodu. Snad jen ten medvěd 
a smrtka zůstaly. Mezi nejzajímavěj-
šími maskami v průvodu byly dvě 
hovniválky se svou koulí, pionýři, so-
větští vojáci, zdravotní sestřičky, Me-
xikáni, Peruchta, Indové, duchovní, 
neandrtálci, Marfuša, policajti, čerti, 
kovbojové, vodník, Ozák, Turek, kvě-
tinářka aj.

Maškarní průvod před započetím 
obchůzky požádal oficiálně pana sta-
rostu o povolení této akce a o vydá-
ní práva na tento den nad městem. 
Veselá masopustní společnost v čele 
s ozdobeným povozem, taženým dvě-
ma koňmi, se vydala směrem k DPS, 
dále přes Skřivánek, Skalní Město 
na Ferdinandov. Na povoze se mimo 
dětí vezla také legrační figurína Bak-
cha (Bakchus- bůžek hojnosti), která 
se pak na konci průvodu odsoudila 
a utopila.

Průvod masek se zastavoval 
u jednotlivých domů, kde je domácí 
přivítali přípitkem pro zahřátí a ne-
chybělo ani masopustní pečivo. Prů-
vod skončil jak jinak než v restauraci 
U Cimpla, kde byla vyhlášena nej-
lepší dětská i dospělácká maska. Ti, 
kteří došli, byli obdarováni kobliha-
mi z místní M+S pekárny. Masopust-
ní veselice končila taneční závabou 
a o živou hudbu se postarala skupi-
na Falco.

Touto cestou bychom chtěli podě-
kovat všem, kteří pohostili masopust-
ní maškary, a tím podpořili tuto akci. 
Bez Vás by to nebylo ono. Díky moc.

Alena Henclová
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Skok do nového roku
dne 2. 1. 2010 jsme si dali sraz v horním pekle u Janoušků, abychom si skokem do roku 2010 zajistili zdraví 
a dobrou pohodu své i našich koní. Začali jsme se sjíždět kolem 11 hod., podle toho, jak jsme to kdo měli 
daleko. terka chytře vyjela z hejnic autem (aby pomohla připravit soutěž) a my jsme vyrazily koňmo ve slo-
žení petra nová – heidi, andrea Mazánková – ašarat a já – Ganesh. počasí bylo slušné, ještě nebylo moc 
sněhu. dorazily jsme na místo, kde se již chystali Jára eliáš na Maxovi a líba Janoušková na bílé báře.

Chvíli jsme čekali na další 
účastníky, ale zase takové 
teplo nebylo, i přikročili jsme 

k soutěžení. Soutěž byla jen jedna, 
jednoduchý okruh se slalomem, pře-
nášením míčku mezi barely a trefo-
váním míčkem na provázku do kbe-
líku. Poslední součástí byl závěrečný 
skok přes kládu s novým letopočtem, 
který na karton vodovými barvami 

umělecky zpracovala Míša Vacková. 
Koně kličkovali slalomem jak psi na 
agility, pobíhali od barelu k barelu, 
ale když se měli zapojit jezdci a trefit 
se míčkem do kbelíku, vteřinky nabí-
haly. Pravděpodobně zapůsobily sil-
vestrovské radovánky, že očíčka nes-
tíhala zaostřit a ruce zároveň ovládat 
koně. Ti ovšem také nebyli zcela pro-
fesionální – jakmile se mihnul v okolí 
provázek s míčkem, stal se z barelu 
rázem startovací box Velké pardu-
bické a přes závěrečnou překážku se 
milí soutěžící mihli tak rychle, že ani 
ti hbitější fotografové nestačili své 
přístroje zaostřit na úlovek větší než 
vlající ohon prchajících ořů. Než do-
razily sqadry z Nového Města (holky 
Puchýřovy se svými huculy) a Bílého 
Potoka (Vanesa Trostová s Romanem 
na Merlinovi a Viktorce), vystřídali se 
téměř všichni jezdci na všech koních.

V průběhu soutěže začalo chume-
lit a diváci prchali do teplých úkrytů, 
zahazujíce fotoaparáty a jinou elek-
troniku. Pouze několik dokumenta-
ristů se uvolilo vytrvat až do konce, 
aby byla pořízena závěrečná foto-
grafie všech účastníků, než se zase 
vydají do svých vzdálených domovů. 
Díky výměně jezdců se podařil hu-
sarský kousek Andree Mazánkové, 
když s Ganesh zvítězila a s Ašara-
tem byla druhá. Třetí byl opět Ašarat, 
tentokrát s Terkou Melichovou. 

Cesta domů uběhla jako nic, koně 
pospíchali k plným žlábkům, my 
k plným talířům.

Akce Skok do nového roku byla 
úspěšná, nikomu se nechtělo padat 
na zmrzlou zem, a tak jsme si všich-
ni zajistili do letošního roku zdraví 
a úspěchy.

Jaroslava Melichová, leden 2010

Rada města Hejnice vydala nový

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HEJNICKÉ POUTĚ
konané na začátku měsíce července

1. Pořadatelem akce je město Hejnice.
2. Stánek či prodejní zařízení (dále 
jen stánek) smí být postaveno jen se 
souhlasem pořadatele. Jen na mís-
tě, které má prodejce rezervované, či 
které mu pořadatel přidělí. Rezervace 
probíhá předem před poutí a prodejci 
obdrží čísla stání, která pak mohou 
využít k prodeji.
3. Stánky mohou být postaveny nej-
dříve v 18 hodin dne, který předchází 
konání poutě. Rezervace místa platí 
do 9 hodin dne rezervace.
4. Platba za umístění stánku se pro-
vádí před zahájením prodeje v mobil-
ní pokladně MěÚ Hejnice umístěné 
v prostorách poutě. Doklad o zaplace-
ní poplatku musí prodejce při požá-
dání kdykoliv ukázat.
5. Je zakázáno vyznačování míst 
stánků či jiných značek jakýmko-
liv způsobem na asfaltové a ostatní  
plochy.
6. Prodejní stánek musí být na vi-
ditelném místě označen obchodním 
jménem, sídlem, popř. bydlištěm od-
povědného zástupce.

7. Při nájmu nebo užívání veřejného 
prostranství je odpovědnou osobou 
nájemce nebo osoba, která prostran-
ství užívá.
8. V zájmu ochrany veřejného pořád-
ku je každý povinen dodržovat pravi-
dla občanského soužití, chovat se tak, 
aby nebyli ostatní občané rušeni nad-
měrným hlukem, křikem nebo provo-
zem zařízení sloužícího k podnikatel-
ské činnosti.
9. Po skončení programu bude ukon-
čen stánkový prodej a stánek uzavřen 
nejpozději do uplynutí jedné hodiny. 
Město Hejnice v této souvislosti upo-
zorňuje na § 47 zák. č. 200/1990 Sb. 
o dodržování nočního klidu v době od 
22 hodin do 6 hodin.
10. Prodejci a účastníci poutě jsou po-
vinni respektovat pokyny pořadatelů. 
V případě porušení tohoto Organizač-
ního řádu bude stánkař okamžitě bez 
náhrady vypovězen.
11. Prodejci jsou dále povinni provo-
zované zařízení (elektrické spotřebiče, 
přívody, prodlužovací kabely, tlaková 
zařízení, plynová zařízení – PB apod.) 

mít a provozovat v souladu s platný-
mi předpisy v oblasti požární ochra-
ny a bezpečnosti ochrany zdraví při 
práci. Zařízení musí být provozováno 
v souladu s návody k obsluze od vý-
robce. Prodejci manipulující s otevře-
ným ohněm musí mít prodejní stánek 
vybaven hasicím přístrojem.
12. Prodejce si je vědom právní odpo-
vědnosti  v případě způsobení škody, 
újmy na zdraví a znečištění životního 
prostředí atd.
13. Po celou dobu konání poutě (mimo 
noční klid) budou k dispozici viditelně 
označení pořadatelé včetně stanoviště 
první pomoci a hasičů. 

14. Placení poplatků z místa:  
V mobilní pokladně v místě akce od 
pátku před poutí od 18 hodin a v pou-
ťovou sobotu a neděli od 7 hodin.

CENY – POPLATKY za místa: 
Standardní šířka stání – 3,5 metru

hloubka do 3 metru vč.
 200 Kč/stání a den
hloubka od 3,01 metru do 5 metrů
 300 Kč/stání a den
hloubka nad 5,01 metrů
 400 Kč/stání a den

Organizační řád byl schválen Radou 
města Hejnice dne 15. února 2010 
usnesením číslo 39/2010.
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Centrum Mateřídouška, o. s. získalo titul,  
ale také závazek

stovky mateřských a rodinných center v celé české republice poskytují služby pro rodinu. 
každá ze zmiňovaných organizací je jiná a nabízí různou kvalitu služeb. od pouhého setkávání 
maminek na mateřské dovolené, založeného na svépomoci a dobrovolnictví, až po profesionální 
organizace, které svým klientům nabízejí široký výběr odborně vedených programů a služeb.

Jak pro klienta, tak pro sponzo-
ry a podporovatele je těžké se 
v této spoustě organizací orien-

tovat. Ministerstvo práce a sociálních 
věcí (MPSV) se rozhodlo pro určitou 
kategorizaci a zřídilo status uzna-
telné organizace MPSV pro činnost 
v oblasti pro rodinných aktivit na léta 
2010 – 2012. O tento titul se mohla 
ucházet nejenom mateřská centra, 
ale všechny organizace zabývající 
se rodinnou problematikou a sou-
časně splňující vyhlášené podmínky. 
V celé republice bylo podáno celkem 
99 žádostí. Získat titul se však poda-
řilo pouhé polovině z nich. Centrum 
Mateřídouška, o. s. je jednou ze dvou 
organizací v Libereckém kraji, která 
získala právo tento titul užívat.

Získání titulu je velkým oceněním 
práce všech, kteří se v uplynulých té-
měř sedmi letech na činnosti organi-
zace podíleli, ale především zavazuje 
k obhájení tohoto titulu i v dalších 
letech. 

Poskytování služeb této kvality 
není však zadarmo a přináší s sebou 
nemalé finanční náklady, které se 
neziskové organizaci Centrum Ma-
teřídouška, o. s. daří financovat za 
podpory mnoha donátorů z řad na-
dací, krajských úřadů, obcí, podnika-
telů a dobrovolníků. Největší finanč-
ní podporu na rok 2010 se podařilo 
získat od Ministerstva práce a sociál-

ních věcí na podporu projektu, kte-
rý je zaměřen na prevenci sociálního 
vyloučení pro rodiče pečující o děti 
předškolního věku, a projektu za-
měřeného na zkvalitňování partner-
ských a manželských vztahů a posi-
lování rodičovských kompetencí.

O dosažených úspěších nehovoří 
jen získaný titul z MPSV, ale i spoko-
jenost klientů která se odráží v čís-
lech statistiky. V uplynulém roce bylo 
připraveno 913 programů, pravidel-

ným setkáváním počínaje a akcemi 
pro širokou veřejnost konče. Celkem 
tyto služby využilo 13 240 osob.

Všem, kteří jste na program „Ma-
teřídoušky“ přišli, velice děkujeme. 
Vaše účast na programu, vyjádření 
názoru či úsměv vašich dítek je pro 
nás velkou motivací do další práce.

V Hejnicích 16. 2. 2010
Alena Nováková

místopředsedkyně sdružení

NABÍDKA ŘEMESLNÉ PRÁCE

TESAŘSTVÍ Karel Kutílek
výroba a montáž krovů

kontaktní údaje
Raisova 719, 464 01  Frýdlant

mobil: 723 064 470
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen

hisex hnědý, tetra hnědá  
a dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.

   stáří slepiček: 17 – 20 týdnů
   cena:   138 – 148 Kč/ks dle stáří

Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data prodeje.
 Je možno si telefonicky objednat i slepičky 10týdenní – cena 95 Kč/ks

 prodeje se uskuteční:   v sobotu 20. března 2010 v 15.00 hodin  
      v hejnicích u Jednoty

Případné bližší informace na tel.: 728 605 840, 606 490 805, 415 740 719, 728 165 166 

Zprávy z Klubu důchodců v Hejnicích (únor 2010)

každý rok koncem listopadu míváme v klUbU důchodců tak zvanou společnoU večeři s programem. 
byla opět připravena v domácím prostředí naší klubovny a velkými pomocnicemi pro nás zůstávají 
paní alena henclová s dcerou Zuzanou a paní Jaroslava Švarná, všechny tři z Ferdinandova.

Odpolední káva a čaj byly obo-
haceny jablečným závinem, 
zákusky s rumem (rumový 

Frantík) a jednohubkami s různými 
pomazánkami. V ADVENTNÍM čase 
chodívají různé postavy a nás ten-
tokrát navštívila PERUCHTA, která 
zlobivým a nestřídmým dětem páře 
břicha a vycpává je hrachovinou, 
protože se nepostily a o Vánocích ne-
uvidí „zlaté prasátko“ (ale převedeno 
na naše poměry – domlouvala i nám, 
dříve narozeným). S ní chodily i dvě 
LUCINKY, které přítomným rozdáva-
ly dárečky (v našem případě to byla 
punčocha s kávou, ovocným čajem, 
čokoládou, rozinkami a ovocem). Na 
jejich doporučení jsme si zahráli hru 

„sirkovanou“, kdy jsme si předávali na 
nose umístěnou krabičku od zápalek 

– bez pomocí rukou. Skvěle jsme se 
bavili, inu, už nejsme tak zruční. Po 
všeobecném veselí jsme si aperitivem 
připili na zdraví a úspěšný příští rok 
2010. Pak byl ještě podáván brambo-
rový salát s bílou klobásou. Spokoje-
nost byla všeobecná.

Na 10. prosince 09 jsme měli ješ-
tě pozvané děti za IV. třídy Základní 
školy v Hejnicích. V první části svého 
programu nám formou scénky připo-

menuly zrození Ježíška v Betlémě, ve 
druhé polovině nám děti zahrály na 
flétničky i zobcovou flétnu. Na kyta-
ru nám jeden žák „vybrnkal“ vánoční 
melodie a ostatní děti se přidaly svý-
mi hlasy. Potom nás děti obdarovaly 
svými výtvory (svícínky a přáníčky), 
za což zase od nás dostaly čokoládové 
zvonečky a paní učitelka Alena Jan-
dová malý rozkvetlý vánoční kaktus. 
Za spoluúčasti dětí jsme se rozloučili 
všichni se starým rokem 2009.

Od 5. ledna 2010 začal opět pro-
voz v KLUBU důchodců. O první 
akci letošního roku se přičinil pan 
Miroslav Jech svým vyprávěním 

„O porcelánových Hejnicích“. Dlou-
hodobě se zajímá o historii tohoto 
území a tak nám mohl zasvěceně 
vypravovat, jak vše už roku 1856 
začalo. Kdo založil první vypalovací 
pec, jak se přes čalounické knoflíky 
a překrásně zdobené dýmkové hla-
vičky dospělo až k výrobě porcelá-
nového nádobí. O majitelích i jejich 
osudech. I o tom, jak se mnohem 
později setkal s připomínkou Hej-
nic až v Turecku, když ochutná-
val čaj ze šálků s výrobní značkou 
KRATZER. Tehdy prý byl na Hejnice  
velmi pyšný.

Naší velkou radostí je, když si mů-
žeme poslechnout, co nového se na-
učily děti z I. MŠ, které s námi sdílí 
pobyt ve stejném parku v Hejnicích. 
Zahrály nám pohádku o koťátku, 
které zapomnělo mňoukat, zahrály 
i na flétničky, zazpívaly a zatančily 
taneček. Máme od nich na památku 
krásné holubičky (papírové). Od nás 
byl samozřejmě pamlsek a paní uči-
telka Věra Lecká dostala kytičku.

V sobotu 13. února 2010 prošel 
naším parkem průvod masek, který 
na ukončení MASOPUSTU organizu-
je Sdružení osadníků Ferdinandova. 
Letošní provedení i masky byly opět 
velmi nápadité.  O jejich pohoštění se 
zasloužily paní Drahová, Krejčíková, 
Karrasová a pomáhal i pan B.Špec-
ián. Od popeleční středy (17. 2.) už 
pro křesťanský svět nastává 40denní 
předvelikonoční půst.

Z letošní zimy, která vůbec není 
skoupá na sníh, mají asi největší 
radost už jen školáci, ale my tady 
v KLUBU důchodců už netrpělivě vy-
hlížíme sluníčko...

Za Klub důchodců Hejnice  
Alena Karrasová
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 INFORMACE POLICIE – HEJNICKÉ STÍNY

 V měsíci listopadu došlo v Hej-
nicích, z majetkové trestné 

činnosti, k vloupání do zásobova-
cího nákladního vozidla, kdy řidič 
zhruba 10 minut vykládal zboží 
a během této doby mu neznámý 
pachatel vnikl do kabiny vozidla 
a odcizil zde kasírtašku s finanční 
hotovostí 18.000 Kč.

 Dále došlo k vloupání do 
rekreační chalupy v Hejnicích, 

kde pachatel po rozbití okna ze dvora 
vlezl do prostoru chalupy a zde odci-
zil potraviny, drobné nářadí a i zde 
několikrát přespal. Pachatel byl 
zjištěn a bylo mu sděleno podezření 
z trestného činu krádeže a porušo-
vání domovní svobody.

 K majetkové trestné činnosti 
došlo i v měsíci prosinci, kdy 

pachatel odcizil z přístřešku u domu 
motocykl Jawa a Babetu. Jako 
pachatel byla zjištěna osoba ve věku 
mladistvého, čili do 18 let. Pachatel 
se dopustil trestného činu krádeže.

 V polovině měsíce ledna došlo 
v Raspenavě na benzínové 

stanici k odcizení 4 ks 10kg propan-
butanových náplní. Tyto náplně 
neznámý pachatel odcizil po odstra-
nění visacího zámku na kleci. Dále 
se pokoušel vloupat do nápojového 

automatu, který je umístěn před 
benzínovou stanicí. Celková škoda 
zde činila 5.200 Kč.

V době od listopadu 2009 do ledna 
2010 bylo řešeno na OOP Hejnice 
celkem 120 přestupků v dopravě, 
kdy bylo na pokutách uloženo 
21.700 Kč. Za uvedené období 
bylo při kontrole zjištěno 
pět případů požití alko-
holu u řidičů před jízdou, 
kdy nejvyšší hodnota byla 
naměřena 1,72 g/kg. Dále 
byly tři případy, kdy řidiči 
řídili vozidlo i přes to, že jim byl 
vydán Okresním soudem v Liberci 
zákaz řízení. Čímž se dopustili trest-
ného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí.

Dnem 01.01.2010 nabyl účinnosti 
nový trestní zákoník, který přinesl 
řadu velkých i menších změn. Mimo 
jiné byl vypuštěn trestný čin řízení 
motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění podle §180d dřívějšího 
trestního zákona. Nadále je však 
řízení bez řidičského oprávnění 
porušením zákona, v některých pří-
padech i trestně právním. Může se 
jednat o trestný čin maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání 
podle §337 tr. zákoníku v případě, 

že řidič se takového jednání (řízení 
motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění) dopustil v době, kdy 
měl vysloven trest (sankci) zákazu 
činnosti spočívající v zákazu řízení 
motorových vozidel. Dále se takového 

trestného činu může dopustit 
i tzv. „vybodovaný řidič“, tedy 
ten, kdo v bodovém systému 
dle příslušného zákona 
dosáhl 12 bodů a byl s touto 
skutečností srozuměn, tedy 
pozbyl řidičského opráv-

nění. A konečně i ten, kdo řídil 
motorové vozidlo bez řidičského 

oprávnění poprvé, spáchá přestupek 
proti bezpečnosti a plynulosti silnič-
ního provozu podle §22 odst. 1 písm. 
e) z.č.200/1990 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů, za který mu hrozí 
pokuta od 25.000 Kč do 50.000 Kč 
a zákaz činnosti od jednoho roku do 
dvou let, což znamená, že nejmenší 
možná sankce za takový přestupek 
je pokuta ve výši 25.000 Kč a zákaz 
činnosti na jeden rok. Na tyto sku-
tečnosti upozorňujeme zejména 
proto, že docházelo k různým 
mylným interpretacím v médiích. 
Řídit motorové vozidlo bez řidičského 
oprávnění je nadále trestné.

npor. Lubomír Kaplan

Připravujeme knihu o Hejnicích
vážení hejničané,
liberecké nakladatelství knihy 555 s autorským kolektivem phdr. Miloslava Melanová, phdr. Milan svoboda, phd., 
phdr. Jan heinzl a dalšími spolupracovníky připravují po téměř 90 letech vydání knihy o dějinách města hejnice. 
výpravná obrazová publikace, která bude zahrnovat období let 1381 – ca 2006, by měla vyjít v červnu 2011.

Při této příležitosti se na vás ob-
racíme s žádostí o zapůjčení 
pohlednic, fotografií, obrazů, 

řemeslných, průmyslových a jiných 
výrobků s vazbou či tématikou Hej-
nic a Ferdinandova, dále historických 

dokumentů, listin, 
diplomů, plánů, do-
kladů vztahujících 
se k Hejnicím a Fer-
dinandovu. 

Vámi zapůjčené 
materiály budou 
ofotografovány, na-
skenovány a násled-
ně vráceny, a to pří-
mo na místě, nebo 
po dohodě v nej-
kratším možném 
termínu. V případě 
hůře přenositelných 
předmětů vás po 
domluvě navštívíme.

Shromaždování podkladů proběh-
ne od března do prosince 2010. O vý-
běru a použití vámi poskytnutých 
pramenů rozhodne redakční rada. 
Nakladatel se zavazuje zveřejnit ve 
vydané publikaci jméno osoby, která 
pramen poskytla, za předpokladu, že 
bude ve vydané knize užit.

S vaší nabídkou se prosím obra-
cejte na redaktora nakladatelství 
KNIHY 555 Mgr. Pavla D. Vinkláta, 
tel. 777 797 878, e-mail: pavel.vin-
klat@knihy555.cz. S postupem pra-
cí a dalšími výzvami se můžete se-
známit na stránkách nakladatelství 

– www.knihy555.cz a také na infor-
mačním webu města Hejnice – www.
mestohejnice.cz. 

Jan Heinzl

Před léty
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Narodily se děti:
Karolína Kraková• 
Tereza Špačková• 
Eliška Maturová• 
Dominik Balog• 
Monika Hniková• 
Nitai Lavi• 
Alessandro Guida• 

Přistěhovali se občané:
Milan Poustka• 
Monika Schořová • 
Zuzana Kaplová• 
Jan Mašek• 
Růžena Zíková• 
Miloš Anděl• 
Milan Novotný s dcerou • 
Kristýnou
Krista Mašková• 

Odstěhovali se občané:
rodina Daňkova• 
Petr Sláma• 
Ida Filová• 
Václav Kulbábl• 
Regina Špačková• 
Světlana Kulbáblová• 
rodina Václavíčkova• 
Lenka Hubáčková• 
Jana Ledvinková• 
Michal Mitušina• 
Martina Bednářová• 

Rozloučili jsme se 
se zesnulými občany:

Willibald Klouček • 
Alenka Kurucová• 
Josef Hryščenko• 
Zdeněk Zeman• 
Vlasta Palarcová• 
Zdeněk Čejka• 

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

 

Srde n  zveme všechny tancechtivé a zábavové jedince, páry, rodiny a 

ostatní op t po roce na vyvrcholení plesové sezóny. 

M sto Hejnice po ádá v sobotu 27. b ezna od 20 hodin  

v eské besed  v Raspenav  (není Perun, musíme k soused m) 
 

HEJNICKOU  APRÍLOVOU  ZÁBAVU 
 

Hraje skupina S. P. Band, bohatá tombola, slosovatelné vstupenky o 

hodnotné ceny – hlavní cena funk ní motorová pila. 

P edtan ení B.O.B.R.     P lno ní p ekvapení. 

P ij te se pobavit, zatan it nebo zhlédnout n jaké p ekvapení, které je 

pro vás p ipraveno. 

Vstupné 99 K .   Odvoz autobusy zajišt n. 

P edprodej vstupenek na M Ú Hejnice  

u Lenky Zoreníkové, 482 322 211. 

www.mestohejnice.cz 

V knihovně začal fungovat 
automatizovaný 
výpůjční systém

po 3 letech (mravenčí práce brigádnic) bylo ukončeno vkládání 
knihovního fondu do automatizovaného systému clavius a od ledna 
jsem začala půjčovat přes počítač.

Kromě toho, že automatizo-
vané půjčování je přesné, neomylné 
a ulehčí mi práci, má také další 
drobné výhody. Například, když 
nemá čtenář zaplacený poplatek, tak 
si nemůže nic půjčit. Tím chci upo-
zornit ty, kteří ještě nezaplatili popla-
tek, aby tak učinili. Také výpůjční 
dobu si systém hlídá přesně a po její 
uplynutí /přibližně 1 měsíc/ auto-
maticky vystaví upomínku. Jed-
noduše řečeno, jeho tolerance je /
na rozdíl ode mě/ minimální. Další 
jeho výhodou je možnost zjištění růz-
ných zajímavých statistických údajů. 
Kromě běžné statistiky, například 
nejčtenější kniha, čtenář s největším 
počtem výpůjček a podobně.

V březnu by měl být zpřístupněn 
také on-line katalog knih, ve kterém 
si čtenáři budou moci vyhledat, jestli 
je žádaná knih v knihovně, jestli je 
k dispozici nebo je půjčená a také si 
ji můžou rezervovat.

Po několika letech, co byl březen 
titulován jako měsíc internetu, byl 
opět nazván „Měsícem čtenářů“. Tak 
jsem se rozhodla uspořádat 4 podve-
černí pátky se čtením pohádek. Po 
několika pokusech o den otevřených 
dveří a minuloroční ukázce zdobení 
kraslic, si velké iluze o návštěvnosti 
nedělám. V nejhorším případě přečtu 
něco alespoň svým dětem…

Eva Prokešová, knihovnice.
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Co mě zarmoutilo a co potěšilo

podle taktiky biče a cukru bych začala negativními postřehy.

Nevěřila jsem vlastním 
očím, když jsem na pro-
cházce lesem (nad koupa-
lištěm), uviděla poražený 
asi 15m smrk, kterému 
chyběla špička. Neměla ho 
na svědomí ani vichřice, 
pravděpodobně to nebyl ani 
lesnický zásah do hustého 
porostu, protože těch smr-
ků je tam jenom pár.

Pak mě vcelku zaráží si-
tuace na poště. Občas mu-
sím poslat nebo vyzvednout 
balík a při tak jednoduché 
operaci tam někdy strávím 
i 20 minut. Funguje jenom 
1 zaměstnankyně. S hrůzou 
čekám, kdy jí tam zbude je-
nom půlka. Úměra „rozšíře-
ní služeb-snížení počtu zaměstnan-
ců“ mi přijde dost nelogická.

Dnes mě trochu překvapily kusy 
nějaké hmoty odletující ze střechy 
Perunu a sic mi je té stavby líto, uví-
tala bych, kdyby byla odstraněna dří-
ve, než se někomu ublíží.

A co mě potěšilo? Možná mi to 
budou mnozí vyčítat, ale mě potěšila 
zima. Konečně byla zima, jak má být. 
Mohla jsem vyběhnout za barák na 
běžky, děti se naučily na místním vle-
ku vcelku dobře lyžovat. Dokonce se 
snad poprvé ani nějak zvláště netě-
ším na jaro. Umím si totiž představit 
ten binec, který se objeví po roztání 
sněhu, pak ty špinavé packy našeho 
psa, špinavé a mokré boty mých dětí 
a pak sekání trávy a sekání trávy a…

Radost mi udělal výlet do Swie-
radowa Zdroje. Vypravili jme se tam 
(poprvé) přes jarní prázdniny. Byli 
jsme mile překvapeni hezkým lá-
zeňským městečkem se zachovalou 
architekturou. Lanovkou jsme se 
vyvezli na Stog Izerski a pěšky na 
Smrk. Chvílemi jsme se bořili do 
sněhu, pro děti to bylo dosti náročné.  
Ani umělecky zasněžená vyhlídka mě 
nedonutila zdržovat se tady déle než 
je nutné. Venku bylo -10 oC a v turis-
tické útulně na vyhlídce Smrku -6 oC,  
takže ani jsme se moc neohřáli. Stej-
ná cesta nás čekala zpět a doma jsem 
se rozmrazovala několik hodin.

Potěšil mě nápad přenosu hoke-
jových utkání z olympiády v kině. 
Sice jako příslušnička národnostní 
(ještě k tomu prohrávající) menšiny, 
jsem neměla odvahu skandovat, ale 
ten nápad oceňuji. Kdyby ještě došlo 
k utkání našich týmů, tak si vezmu 
malinkou trikolórku.

Eva Prokešová

Zbytek vánočního smrku

Horská bouda na vrchu 
Stog Izerski

Vysílač na vrchu  
Stog Izerski

voda podražila

Od ledna letošního roku 
dochází jako každý 

rok k navýšení cen vody do 
domácností a firem. Frýd-
lantská vodárenská spo-
lečnost koncem prosince 

oznámila ceny pro rok 2010. Za kubík 
vody se zaplatí ve vodném 24,86 Kč 
a ve stočném 45,32 Kč, což celkem 
dělá 70,18 Kč za jeden metr krychlový 
vody. Konkurenční firma SČVK, která 
obhospodařuje sousední regiony má 
pro letošek ceny ve výši 37,41 Kč ve 
vodném a 32,60 Kč ve stočném, celkem 
70,01 Kč za metr krychlový vody.

starostové Frýdlantska 
bojují za televizní diváky

Stejné možnosti pro občany Prahy, 
Brna, Liberce, ale také obyvatel 

„zakopečkového“ Frýdlantska, chtějí 
místní starostové po vedení českých 
televizí. V současné době totiž z kaž-
dého rohu na všechny číhá slovo 
digitalizace a přechod na pozemní digi-
tální vysílání. Každý zdejší se těšil, že 
konečně bude moci sledovat programy, 
které za stejnou částku koncesionář-
ských poplatků sleduje obyvatel Prahy, 
Brna, Liberce či jiného velkého města. 
Jaké však bylo překvapení, když 
v současné době je dokrytí pozem-
ním DVB-T Frýdlantského výběžku 
je necelých 12%, z toho kvalitním sig-
nálem pouze 5% a zbývajících 7% se 
pohybuje mezi stupni únosnosti, na 
ostatním území se signál nenachází. 
Je paradoxem, že digitalizace pro 25 
000 stálých a 5 až 15 000 přechodně 
bydlících obyvatel se stává nedostup-
nou a tuto oblast v šíření TV- signálu 
to opět vrací do doby minulého století, 
vždyť po vypnutí analogového vysílání 
bychom tu mohli chytat všechno jiné 
jen ne televizní signál.

Je skvělé, že pracovníci telefonních 
poradních linek pro digitalizaci nám 
sdělují, že na jejich mapě pokrytí jsme 
jasně pod signálem. Nějak nechtějí 
pochopit, že realita je naprosto jiná 
a že hory, které nás oddělují od zbytku 
republiky, digitálnímu signálu podle 
jejich příruček a manuálů neustoupí. 
A když některý pochopí tak jejich 
argument – „Pokud máte problém, tak 
si kupte satelit“, nejde pochopit. Vždyť 
přeci v této republice mají mít všichni 
stejná práva nebo alespoň podobná. 
A ekonomická situace v hospodářsky 
slabé oblasti, kam Frýdlantsko patří 
jistě neumožní, aby se každá rodina 
rozhodla pořídit si satelitní příjem 
v řádu pěti tisícovek.

V současné době tak adresovali 
českým televizím dopis s žádostí o jed-
nání v této věci.
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Kino stále žije
ač se to někomu nemusí líbit, poslední pravidelná kultura v podobě hejnického kina stále přežívá a nabízí 
své služby všem zájemcům. podařilo se přežít i krizový minulý rok, který nepřál asi žádným odvětvím 
vyjma hazardu, ke kterému se obrací čím dál více lidí. konečně se v kině podařilo navrátit pohodové 
klima v podobě příjemně vytopeného sálu, problémy s vytápěním uvrhly sál v poslední době do doby 
ledové, kdy ani přes extrémně dlouhé topení nešlo vyhřát do vyšších teplot. to je už nyní odstraněno 
a mělo by tak dojít k úspoře a hlavně k většímu pohodlí návštěvníků, kteří již nebudou muset používat 
při promítání kožichy.

A co nám přinesl minulý 
rok v potemnělém kinosá-
le? V řeči čísel byl minulý 
rok o chlup chudší v ná-
vštěvnosti proti roku 2008. 
Konkrétně navštívilo kino 
v loňské sezóně na 6866 

diváků, což při 146 nabízených před-
staveních činilo průměrnou návštěvu 
kolem 47 diváků. Což je na Hejnice 
vskutku dobré číslo. Měli bychom tím 
předstihnout i konkurenční Frýdlant. 
Neodehrálo se celkem 12 filmů z dů-
vodu malé návštěvnosti, nabídka fil-
mů je totiž kvalitativně trošku větší 
problém. Ani české filmy již nejsou 
zárukou kvalitního zážitku, v honbě 
za zfilmováním čehokoliv se pak do-
čkáváme takových „pokladů“ jako je 
Klíček, Crash Road či Cinka Panna.

Letní sezónu opět doplnilo letní 
kino na koupališti. To přes úvodní 
nepříznivé počasí, které si vyžádalo 
přeložení prvních tří titulů do kamen-
ného kina a jejich následné uvedení 
v náhradních termínech, u diváků 
docela zabodovalo. Na 8 odehraných 
představení si našlo cestu na 866 pla-
tících diváků, zbytek se tísnil a chytal 
klíšťata ve vysoké trávě za horním plo-
tem. Tyto výsledky a pozitivní ohlasy 
návštěvníků nám dávají sílu a energii 
do další sezóny tohoto nezvyklého pro-
jektu v tomto kraji. Je jasné, že nej-
více bodují pohodové a kvalitní české 
komedie a případně hudební snímky. 
Takže již teď se můžete těšit na uve-
dení v přírodním amfiteátru na břehu 

koupaliště s hvězdnou oblohou nad 
hlavou titulů jako jsou 2Bobule, Líbáš 
jako Bůh, Lotrando a Zubejda a další. 

Mezi tradiční program se do kina 
vloudila řada dalších projektů, které 
jsme pro návštěvníky připravili. Moh-
li jste tak navštívit promítání snímku 
o Jizerských horách, přednášku o Ji-
zerských lesích a také komponované 
večery na nějaká témata. Byly to tře-
ba oba díly legendární komedie z pro-
středí lyžařského výcviku Sněženky 
a machři, dále to byla vzpomínka na 
Divadlo Járy Cimrmana a jejich tvor-
bu Rozpuštěný a vypuštěný a Nejistá 
sezóna, s ponurými podzimními veče-
ry se dostalo i na tajemný večer plný 
hororových příběhu Halloween a Noc 
oživlých mrtvol a poslední akcí bylo 
Hejnické filmové vinobraní, kdy se 
v jeden večer mohli zájemci prostřed-
nictvím plátna odebrat na moravskou 
vinici ve dvou pokračováních letní ko-
medie Bobule.

Když píši tyto řádky vrcholí olym-
pijské hry ve Vancouveru. A právě 
s nimi je spojen nejnovější počin, kte-
rý pro všechny zájemce hejnické kino 
nabízí. Jsou připraveny přímé přeno-
sy všech hokejových utkání české re-
prezentace, které jsou promítány na 
velké kinoplátno o rozměrech 8x4 me-
try. Kvalitu projektu umocňuje vysoké 
rozlišení satelitního přijímače, kdy se 
promítá v HD kvalitě, kterou tu zatím 
moc diváků nedisponuje. Prozatímní 
odehraná tři utkání nabídla nečeka-
nou návštěvu. I přes nepříznivé časy 
promítání se přišlo do kina podívat 
a zafandit si na 50 diváků pak dal-
ších 100 a vše zatím vrcholilo v podo-
bě zápasu s Ruskem, kdy přišel plný 
dům, 250 lidí. Okupovali sedačky, 
židle a dokonce i schody, ale atmosfé-
ra byla úžasná.

Tak co, myslíte si, vy co vám kino 
nic neříká, že byste si nevybrali z ně-
jaké naší nabídky? Třeba to jen zkus-
te. A na co vás můžeme třeba nalákat 
v časech budoucích? Mohou to být 
Kawasakiho růže od Jana Hřebejka 
30. března, Sherlock Holmes je na 
programu 17. dubna, první máj si mů-
žete zpestřit novinkou Zdeňka Trošky 
Doktor od jezera Hrochů. Pro děti, ale 
nejen pro ně je připraven animovaný 
film Planeta 51 na velikonoční pátek 

2. dubna, sváteční sobotu 8. května 
zpříjemní nová česká pohádka Dešťo-
vá víla, volební sobotu 29. května si 
po zhlédnutí výsledků voleb do parla-
mentu můžete zlepšit návštěvou nové-
ho počinu Tima Burtona Alenka v říši 
divů, které láká svojí úžasnou výpra-
vou. A sobota 5. června bude patřit re-
maku legendy Souboj titánů.

Mezi další počiny bude patřit ces-
topisná přednáška o Africe, vystoupe-
ní imitátora českých komiků a další 
tématické večery, například Saxana, 
která čeká na uvedení nového pokra-
čování.

-DEM-

Česko – Rusko (OH 2010)

autovraky v ulicích  
hrozí pokutou

Přísnější metr na vraky odstavené 
na silnicích přináší od 1. ledna 

novela zákona o pojištění odpověd-
nosti z provozu vozidla. Podle defi-
nice v zákoně dosud hrozila pokuta 
od pěti do čtyřiceti tisíc korun lidem, 
kteří „provozují“ vozidlo bez pojištění 
odpovědnosti. 

Díky doplnění příslušného usta-
novení lze od Nového roku udělit stej-
nou pokutu i lidem, kteří ponechají 
své nepojištěné vozidlo na veřejně 
přístupné komunikaci. Novinka se 
dotkne lidí, kteří svá nepojištěná 
vozidla nechávají na veřejných par-
kovištích či u krajnic silnic. Často 
jde o porouchaná či nepojízdná auta, 
někdy může jít i o odstavené vraky. 
Pokud již majitel nehodlá vozidlo pro-
vozovat, pak je řešením jen vyřazení 
auta z registru vozidel a odstranění 
z veřejně přístupné komunikace.
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Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Mezinárodní centrum duchovní obnovy /dále jen Mcdo/ i v tomto, jak věříme milostivém roce, 
dostává příležitost na stránkách hejnického zpravodaje informovat spoluobčany o programech 
a práci centra.

MCDO je podle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě nábo-
ženského vyznání a postavení církví a náboženských spo-
lečností v plném znění evidovanou soukromou církevní 
právnickou osobou. Zřizovací listinou biskupa litoměřic-
kého ze dne 17. prosince 2009 má samostatnou právní 
subjektivitu. Centrum bude mít i na dále poslání, jehož 
cílem je sloužit formou programů a projektů k výchově, 
vzdělávání, rehabilitaci, rekreaci a ke zdokonalení duchov-
ního, humanitního a osobního rozměru člověka. Zaměří 
se především na církevní místa, organizace a jednotlivce. 
Na hlubší pochopení Boha a světa na teologicky, vědecky 
a filosoficky fundované bázi. Spolupráce Centra s farností 
spočívá v tom, že Centrum poskytuje prostory v budově č. 
p. 1 pro činnost Římskokatolické farnosti Hejnice a far-
nost poskytuje prostory pro činnost Centra v poutním 
kostele Navštívení Panny Marie.

Roční program duchovní obnovy je k dispozici na 
internetových stránkách a v recepci MCDO.

30. ledna uspořádal v Centru týdenní seminář Mate-
matický ústav AVČR UK Praha s mezinárodní účastí pod 
vedením PhDr. Balcara. Účastníci semináře byli studenti 
z Evropy,

Ameriky a dva z Koreje.
V postní době se věřící připravují na nejvýznačnější 

křesťanské svátky - Velikonoce. Liturgie postní doby 
vybízí k větší soustředěnosti, sebeovládání a k vnitřní 
duchovní obnově. Přehled všech obřadů uvádí farní věst-
ník Mater Formosa, který je k dispozici v kostele a na 
recepci Centra.

Postní exercicie pro rodiny s dětmi s pražským spo-
lečenstvím farnosti sv. Vojtěcha se budou konat v měsíci 
březnu. Tradičně bude v Centru po slavnostní mši připra-
vena hostina Pesach 1. dubna na Zelený čtvrtek. 

Mezinárodní pouť smíření se koná v sobotu 8. května 
u příležitosti ukončení druhé světové války a zároveň 

Španělské jaro
Jako každé jaro i letos padla otázka: kam do skal, aby nám ta letošní 
dlouhá zima lépe utekla. po dvou měsících, kdy rtuť teploměru jen zřídka 
kdy vylezla nad nulu, jsme jednoznačně preferovali teplé kraje. Jenže 
letos bylo bílo skoro všude v evropě, a tak jsme se rozhodli pro destinaci 
osvědčenou a pro zimní měsíce nejvhodnější – oblast el chorro v jižním 
Španělsku, asi 50 km od rodiště pabla piccasa Málagy.

A tak na začátku února letíme 
z Ruzyně přes Paříž (sníh je i tady!) 
do Málagy, kde nás vítá příjemných 
18° a jasná obloha. Trošku problémy 
s dopravou z letiště, kdy jsme si 
místo jízdenky na příměstský vlak 
koupili v automatu dárcovský lístek 
SOS Haiti… Turniket na nádraží ho 
nějak nechtěl schroupat, až místní 
průvodčí nám po vysvětlení prodal 
nové a funkční lístky. 

Večerní vlak nás vysadil na naší 

konečné, v El Chorru. Tahle malá 
vesnička, kde vlak staví třikrát 
denně, má asi 30 domků, tři malé 
obchůdky (jeden v garáži na zazvo-
nění u Miguelovy kuchyně), dvě 
hospody a jeden hotel pro nároč-
nější klientelu, mezi kterou my ale 
nepatříme. Takže bydlíme v kempu 
v nových bungalovech se slušným 
zázemím za 12 éček, což nám proti 
možnosti mačkat se ve stanu za 9 
připadá jako luxus. 

symbolizuje smíření mezi národy. Tuto pouť lze označit za 
nejvýznamnější

česko-polsko-německou akci pořádanou pravidelně 
v Hejnicích. Poutě  se účastní Češi,

Poláci, Němci a Lužičtí Srbové. Při této příležitosti 
je sloužena čtyřjazyčná mše, celebrují ji kněží ze všech 
tří částí euroregionu. Tato pouť je proslavená v celém 
Německu a v polské části euroregionu. Pouti se účastní 
i politici křesťanského zaměření z Čech i obou sousedních 
zemí. Ti návštěvu pouti využívají také k diskusi s pout-
níky. Tato pouť byla zavedena ředitelem MCDO docentem 
Milošem Rabanem. Letos se bude konat již po dvacáté.

 Na závěr se jako dopisovatel Hejnického zpravodaje 
loučím s jeho čtenáři a napříště Vás o dění Centra bude 
informovat řádová sestřička Edita. Já zůstanu Zpravodaji 
věrná jako čtenář.

Jitka Hnízdilová

Počasí v dalších dnech není až 
tak skvělé jako na začátku, ale 
stále se drží příjemných 15 stupňů  
a před občasným deštíkem se 
úspěšně schováváme v převislých 
sektorech. Co se skal týče, celá 
oblast je nesmírně rozsáhlá, tvoří ji 
skalní soutěsky, útesy, samostatná 
bradla, položené, kolmé i převislé 
stěny. Najdeme zde stovky cest od 
krátkých až po třistametrové, od 
lehoučkých až po výkonnostní 

Pokračování na straně 13
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

 • 14 h Hejnice (u Spořitelny, Klášterní ul. )

prodej 23. 4. 2010 při objednání 10 ks —> 1 kuřice ZdarMa!!!
Kuřice černé, červené stáří: 18 týd. cena: 150,-Kč

prodej 18. 6. 2010 při objednání 10 ks drůbeže – nutrimix ZdarMa!
   (vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže)

Kuřice černé, červené stáří: 14 - 18 týd.  cena:  130 - 150,-Kč
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)  1 - 3 týd.  60 - 80,-Kč
Moularden (kříženec pižmová+peking.kachny) 1 - 3 týd.  60 - 80,-Kč
Kačeny barbarie (husokačeny)  1 - 3 týd.  90 - 110,-Kč
Husy (bílé)  1 - 3 týd.  130 - 150,-Kč
husy (landeské)  1 - 3 týd.  130 - 150,-Kč
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)  6 - 8 týd.  250 - 290,-Kč

prodej 13. 8. 2010 
Kuřice černé, červené stáří: 14 - 18 týd. cena: 130 - 150,-Kč

prodej 1. 10. 2010
Kuřice černé, červené stáří: 14 - 18 týd. cena: 130 - 150,-Kč

Drůbež, prosím, obJednáveJte na adrese: Gallus extra s.r.o., pražská 8, 586 01 Jihlava 
telefon: 567 212 754, 567 214 502, mobil: 731 701 331, po – pá 8 – 15h! gallus.extra@gmail.com

dardy, které lákají špičkové lezce 
z celého světa. Nám se za  týden  
podařilo vylézt přes třicet cest, 
a zatímco české skály a skalky  dří-
mají pod bílou peřinou, my si uží-
vali lezení v tričku…

Kromě lezení tu najdeme i pro-
slulé lávky Caminito del Rey, stavbu 
nemající v Evropě obdoby. Jde 
o visutý chodník v kolmých stěnách 
soutěsky,  klikatící se podél strmých 
stěn až ve stometrové výši nad divo-
kou řekou. Mlčky jsme obdivovali 
toto dílo a špekulovali o tom, jak 
to vůbec tehdejší stavitelé zvládli… 
Pohnutkou pro vybudování lávek 
byla stavba soustavy přehrad na 
řece Guadalhorce v letech 1914-
1921. Na žádost samotného španěl-
ského krále Alfonse XIII byla oblast 
zpřístupněna pomocí stezky, kterou 
přímo na hraně strmých skalních 
stěn představovaly betonové desky 
na železných vzpěrách. Tuto ojedi-
nělou stavbu si nechal král vybu-
dovat, aby mohl osobně dohlížet 
na stavební práce. Tak zde krom 
stezky vznikla i soustava tunelů 
i železniční trať, která byla stejně 
jako zbytek komplexu otevřena 
v roce 1921. Celý tento úchvatný jev 

dostal jméno Caminito del Rey, tedy 
Královská stezka. Odvážný král po 
ní dokonce, pevně přitisknut ke 
skalnatým stěnám, prošel.

V minulých letech vedlo přes 
kaňon natažené 130m ocelové lano, 
po kterém se dobrodruzi pouš-
těli na nejrůznějších zařízeních 
nad hloubku dobrých 110 m. Dne 
11. 8. 2000 se však lano zatížené 
třemi mladými lezci z Malagy uvol-
nilo a spadlo do kaňonu. Zbytky 
lana, malý křížek, pamětní deska 
a mravenčení v zádech jsou posled-
ními důkazy minulých dobrodruž-
ství. Takže se držíme hezky u stěny 
a bezmezně důvěřujeme tenkému 
ocelovému lanku, které tu slouží 
pro zajištění cesty v exponovaných 
partiích.

Týden utekl jak voda, je pátek 
a my balíme lezecký materiál 
i ostatní klumpry do batohů, aby-
chom se vešli do předepsaných 20 
kg. Pak vláčkem do Málagy, návštěva 
nekolika místních pamětihodností, 
skvělá pizza s cruzcampem (místní 
pivko) a ráno nám to letí. V Paříži je 
zase bílý poprašek,  v Praze sněhu 
po kolena. Tak zas někdy…

- J.K.--
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SPORTEM KU ZDRAVÍ
Loni v létě přišel kámoš :“Pojď si zahrát nohejbal.“

Pozor na mě, jsem dost dobrej – trochu jsem se holedbal.
Od zítra mám dovolenou, musím dávat bacha.

Jenže do hry zažral jsem se, až mi rupla šlacha.

Tak místo na dovolenou -  do špitálu valím
rodina pojede sama, nechtíc se mě zbaví.

Ve Frýdlantě doktor Mrázek, Sedlák, Fleiberk, Křička……
Jedním slovem odborníci – chirurgická špička.

Achilovku zašili mi – měsíc a půl v sádře
člověka to otravuje a ještě se nadře.

Jenže pak jsem blbě šlápl, zas to prasklo, hotovo
zase mířím pod kudlu a všechno  začlo na novo.

Od berlí mě ruce bolí, ramena i záda
kámoši z toho maj prču – Kára, Tomík, Přáda…..

Když jsme zašli na pivíčko, trpělivě čekali
jen jsem zmizel na záchodě – vozík, berle schovali.

Když už jsem se pátý měsíc začal doma válet
tak jsem do tý smolný nohy dostal ještě zánět.

Tak zas na sál ( i když nerad ) musím mířit chvatně
začínám si zvolna myslet, že je něco špatně.

Přes šváru jsem objednal se u docenta v Motole
jak uviděl mojí nohu, vypadlo z něj :“Tý vole!!“

Pak mi napsal tunu prášků, každý den jsem píchal
injekce do sebe měsíc, bolestí jsem vzdychal.

Přes půl roku už jsem doma a pěkně se nudím
manželka mi taky řekla, že jí dosti prudím.

Čas utíká jako voda, jak jen čumím na bednu,
když to takhle půjde dále, tak se z gauče nezvednu.

Ať to znovu nepraskne, mě zbývá jen se modlit
pomalu to rozhejbávám, učím se zas chodit.

Ještě to furt není dobrý, je to pěkná štrapáce
chtěl bych mít zas nohu v cajku a taky jít do práce.

Takže SPORTEM KU ZDRAVÍ – já nevím jestli platí
vím, že stačí blbě šlápnout a všechno se zhatí.

Sport je jistě prospěšný a je třeba se hýbat
já se teď však nějaký čas budu jenom dívat.

Standa Smutný

Hejnické počasí v roce 2009
rok 2009 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 roční průměr o 0,9 oc. podrobné 
údaje jsou uvedeny v následující tabulce, pro porovnání jsou uváděny i třicetileté průměry jednotlivých 
sledovaných meteorologických prvků.
 Nejvíce sněhu loni leželo 21.února • 
sněhová pokrývka dosáhla 58 cm.
 Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo • 
16.října, naměřeno bylo 38,4mm, to 
je 38,4 litrů vody na m2. Ten samý 
den dosáhla sněhová pokrývka 
32 cm.
 Nejvyšší teplota vzduchu ve stínu • 
byla 22. července, teploměr ten den 
zaznamenal 30,6°C.
 Nejnižší teplota byla 19. prosince, • 
teploměr ten den klesl na -20,2 °C.
 V 5 cm nad zemí byla nejnižší tep-• 
lota naměřena 7. ledna, teploměr se 
zastavil na -25,9 °C.
 Naposledy padal a zůstal ležet sníh • 
26. března, poprvé padal 14. října.
 Poslední přízemní mrazík byl • 
14. června, teplota ten den klesla 
při zemi na -0,6 °C, první „šedivák“ 

pak byl 2. října, tento den bylo při 
zemi  -0,3 oC.
 Srážky byly na stanici zazname-• 
nány v 226 dnech a sníh loni ležel 
86 dní.
 Hejnickým údolím prošlo loni • 
52 bouřek.

V letošním roce uplyne již 50 
let od zahájení meteorologických 
pozorování na stanici Hejnice. Tři-
krát denně je zde ve vrstevnici 396 
m zaznamenáváno několik desítek 
číselných údajů, mnoho údajů je pak 
také zaznamenáváno na registrační 
pásky  přístrojů. Údaje jsou archivo-
vány, a tak mnohý Hejničák narozený 
po roce 1960 se může dozvědět do 
jakého počasí se narodil a dokonce 
za jakého počasí byl počat.

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
2009 40 92 100 2 153 152 104 78 30 153 30 73 1007

slun.svit
hod.

průměr 54 79 112 143 191 170 186 193 138 117 56 41 1480
2009 68 43 63 282 199 142 203 266 165 73 73 32 1609

teplota
°C

průměr -0,7 0,0 3,3 7,0 12,4 15,0 16,7 16,5 12,8 8,8 3,7 0,5 8,0
2009 -2,2 -0,1 3,5 12,3 13,0 14,0 17,8 18,4 15,1 6,9 7,9 -0,1 8,9

srážkové dny 19 18 26 6 19 28 22 12 12 23 16 25 226
dny se sněh. pokrývkou 27 21 13       9  16 86

Na závěr několik nejčerstvějších 
údajů o lednu 2010, jeho průměrná 
teplota byla –5,0 °C. To znamená 
nejnižší průměrnou měsíční teplotu 
vzduchu od začátku měření na sta-
nici Hejnice. 

M. Jech

Silnice u L. Libverdy 1944
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po sestupu a mužstva z krajského přeboru jsme si vytyčili cíl pokusit se postoupit zpět do vyšší 
soutěže hned v následujícím ročníku. trenéři a mužstva karel Šulc  a Miroslav Malinský doplnili 
kádr o mladé odchovance z dorostu a v tréninku se  více zaměřili na fyzickou kondici hráčů.

První akcí, kterou jsme v sezóně 
pořádali, byl I. ročník Memoriálu 
Milana Pecháčka. Tímto jsme chtěli 
vzpomenout na našeho dlouholetého 
kolegu trenéra a kamaráda, který 
se dlouhá léta podílel v klubu na 
výchově mladých hráčů. 

Tento turnaj vyhráli fotbalisté 
našeho A mužstva před Frýdlantem 
a polským mužstvem z Turówa. Celý 
memoriál se organizačně i sportovně 
vydařil a budeme se snažit, aby se 
stal každoroční tradicí, která nám na 
začátku srpna otevře sezonu.

Vstup do nového ročníku nám 
vyšel, když jsme první 3 zápasy 
vyhráli, ale další průběh sezony již 
tak ideální nebyl. Přibližně v polo-
vině zápasů jsme nemohli postavit 
nejsilnější sestavu, a to díky víkendo-
vým pracovním povinnostem našich 
hráčů. Projevilo se to samozřejmě 
na počtu získaným bodů v polovině 
soutěže. Ale přesto jsme skončili 
na třetím místě s 25 body a skóre 
30:18 a na druhé postupové místo, 
které obsadila Mimoň, ztrácíme 
pouhý 1 bod.

Mužstvo nastupovalo většinou 
v této sestavě: Dostál - Řezníček, 

Tučani, Novotný - Horčička, Šulc, 
Holub, Zeman Michal, Severýn-
Smola, Zeman Martin, střídali Zore-
ník, Pecháček, Kobr, Budka. Nejlepší 
střelci: Smola 10, Zeman Martin 7, 
Šulc 4.

V jarní sezoně nás posílí Kobr 
Ladislav mladší, který se vrací z hos-
tování v dorostu Slovanu Liberec, 
Roman Lakomý, který přichází na 
hostování z Nového Města a Roman 
Leitner z Heřmanic.

B mužstvo převzal v létě 
jako trenér Boris Sýkora 
s úkolem výrazně ho omladit 
a do 2 let se pokusit postou-
pit do vyšší soutěže. Po 
polovině soutěže je „béčko“ 
na čtvrtém místě s 22 body 
a skóre 44:17.

Hejnický dorost čekala malá 
změna v herním řádu a to znamenalo 
hodně se s tím poprat.

Sezóna 2008 – 2009 se hrála sys-
témem mladší a starší dorost, sezóna 
2009 – 2010 se hraje jen se starším 
dorostem. Tím je to pro naše doros-
tence obtížnější, neboť nám starší 

Hejnické A mužstvo

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.fi nkous@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

Z HEJNICKÉ KOPANÉ

kluci odešli do A mužstva. V týmu 
hráli: Černý O., Černý V., Černý J., 
Hasil, Machaň, Novotný, Sokol, Berka, 
Budka, Sojka, Horčička, Lamač, 
Pecháček, Kobr J., Albert, Patrman, 
Ráž M., Ráž D., Sirůček. Všechny 
odehrané zápasy byly velice náročné, 
protože jsme je hráli proti starším 

hráčům. Přes velké 
úsilí chlapci obsadili 
11. místo s 12 body 

a skóre 25:37. I přesto, 
že hráli naši kluci proti 

věkově starším dorostencům, 
jsou schopni hrát vyrovnaný 
zápas s každým soupeřem.

Žákům první polovina sou-
těže příliš nevyšla a s pouhými 
dvěma výhrami se krčí u dna 

tabulky krajské I. A třídy. V této 
kategorii bychom potřebovali rozšířit 
mládežnickou základnu, a tak vyzý-
váme nové zájemce z řad chlapců 
ve věku 11 – 14 let, o posílení 
našich řad s možností trénování 
na hejnickém hřišti od poloviny 
března v pondělí a ve středu od 16. 
hodin.

- M.M. -
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Florbal s vůní cukroví
proběhly vánoce a s nimi i čtvrtý ročník vánočního florbalového turnaje v hejnické hale. 
tentokrát termín opravdu připadl na pravé vánoční svátky, kdy kvůli zaneprázdnění 
pořadatelů musela být zvolena neděle 27. prosince.

Ještě před uzávěrkou přihlášek 
musel být vyhlášen stop stav, pro-
tože zájem byl větší než kapacitní 
možnosti turnaje. Nakonec se v ono 
prosincové ráno sešlo v hale místní 
základní školy čtrnáct týmů, které až 
na jedno družstvo tvořili hlavně borci 
z Frýdlantska. Byli jsme moc rádi, 
protože hlavním cílem při vzniku této 
tradice bylo uspořádat přebor pro 
místní zájemce. Příjemným zpestře-
ním byl tým Dr(ž)tiček, které tvořily 
až na jednu výjimku samé dámy, ale 
rvaly se jak lvice. 

Po obvyklém rozlosování začal 
maratón zápasů, který měl vyvrcho-
lit vražedným bojem v play-off. Týmy 
hrály o nejlepší umístění ve skupi-
nách, občerstvovaly se v bufetu a fan-

dily holkám, když se snažily vybojovat 
co nejlepší výsledek. Obrovský aplaus 
vždy sklidily když daly gól. Příště si 
už zaslouží vlastní soutěž. Následo-
valo pak prokousávání úspěšných 
týmů pavoukem play-off až k posled-
nímu finálovému utkání. Tentokrát 
se přihlížející diváci nedočkali atrak-
tivních, ale zcela nevyzpytatelných 
nájezdů při remízových koncích.

A výsledky? Nakonec se z vítěz-
ství a poháru radovali loňští obhájci 
z Gangsta teamu, kteří za sebou 
na stříbrné pozici zanechali tým 
Nového Města „A“ a bronzovou příčku 
obsadili kluci z COCOTS. Pro kaž-
dého byly připraveny pamětní ceny 
a samozřejmě ti nejlepší si odnášeli 
ty nejhodnotnější.

Účastníci VI. Mikulášského ročníku bench pressu

dne 12. 12. 2009 proběhl ve Fitness „Mina“ v hejnicích šestý ročník Mikulášského bench pressu. Zatím co 
účast závodníků byla menší, než v předchozím roce, zvednuté váhy byly o poznání větší, než tomu bylo 
v roce 2008. Ukazuje se, že kdo se svědomitě připravuje celý rok, dosahuje úctyhodných výsledků.

Pro připomenutí: (Zvednutá hmotnost se vydělí těles-
nou hmotností závodníka. Závodník s vyšším koeficientem 
tedy vyhrává).

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

Pravidelným posilováním ve fitku se dá dosáhnout 
shora uvedených výsledků, ale také může každý dosáh-
nout něčeho daleko praktičtějšího – zbavit se třeba jen 
bolesti zad.  

Nebojte se přijít i VY, rádi Vás zasvětíme do tajů for-
mování postavy J.
Úsměv na rtu a radost v srdci přejí všem vaši instruktoři

Dáša a Petr

VI. ročník Mikulášského bench pressu v Hejnicích

Muži zvednutá  
hmotnost

dosažený  
koeficient

1. místo Vlastík Holštajn 145 kg 1.625
2. místo Kuba Šosvol 120 kg 1.588
3. místo Petr Stephan 155 kg 1.543
4. místo Martin Bak 140 kg 1.458
5. místo Pavel Just 105 kg 1.387
6. místo Aleš David 105 kg 1.374
7. místo Petr Hladík 125 kg 1.238
8. místo Zdeněk Melich 80 kg 0.692

Ženy a dívky zvednutá  
hmotnost

dosažený  
koeficient

1. místo Vlasta 
Pospíšilová 52,5 kg 0.882

2. místo Michalka 
Návesníková 40 kg 0.793

3. místo Ivča Sýkorová 40 kg 0.788
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Chtěl bych tu moc poděkovat 
vedení Základní školy v Hejnicích 
za zapůjčení prostor tělocvičny, dále 
občerstvovací stanici „U Berků“, 
která dodávala živiny a vitamíny 
všem hladovým a žíznivým a také 
všem týmům za účast. Takže za rok 
zase nashledanou.

Jaroslav Demčák


