
molicí a je zřejmé, že svůj záměr na 
získání lukrativního stavebního po-
zemku v centru města bude úspěšně 
realizovat. Mnoho lidí spekuluje, co 
na uvolněném místě vznikne. Za sebe 
musím říci, že při jednáních s fir-
mou N&S finanz group, spol. s r. o., 
nepadlo žádné konkrétní rozhodnu-
tí. Jednatelé společnosti zatím pou-
ze deklarovali svůj zájem na získání 
stavebního pozemku s následným 
vyhledáním vhodného investora, kte-
rý by nejen respektoval územní plán 
města a výjimečné sousedství hejnic-
ké baziliky, ale byl i ochoten svůj in-
vestiční záměr konzultovat s městem. 
Na tomto místě zcela jasně říkám, že 
se budeme bránit všem aktivitám, 
které by směřovaly ke stavbě různých 
supermarketů a podobných staveb 
v této lokalitě. Vím, že možnosti měs-
ta v tomto směru jsou sice omezené, 
ale přece jen nějaké existují.

Město také bude muset řešit bu-
doucnost budovy divadelní přístavby. 
Po demolici sálu hotelu Perun, kte-
rý sloužil z části jako jeviště, z části 
jako hlediště, ztrácí divadelní přístav-
ba naprosto původní smysl využití. 
Bude zřejmě na novém zastupitel-
stvu města, které vzejde z podzim-
ních komunálních voleb, aby našlo 
pro tuto stavbu účelné využití. Nabí-
zí se po částečné rekonstrukci vyu-
žívat tento objekt pro potřeby města 
jako zasedací místnost, nebo využití 
ke spolkové činnosti ve městě. I toto 
rozhodnutí však dostane konkrétní 
podobu v okamžiku, kdy bude ozná-
men záměr potenciálního investora 
na využití uvolněného pozemku.

Nevím, zda se mi podařilo odpo-
vědět na všechny otázky, které tuto 
velmi sledovanou akci v centru měs-
ta provázejí, ale snažil jsem se vám 
předat všechny informace, které 
v současné době mám. Až čas ukáže, 
zda řešení, které nyní probíhá, bylo 
tou optimální variantou.

Jiří Horák, starosta města

Hejnický

zpravodaj
 ● Jednání městské rady a zastupitelstva ● Aprílová městská zábava 
● Konec hotelu sedmi jmen ● Novinky z knihovny  ● Hejnický sport
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2010

Cena: 6 Kč

Snad každý Hejničák se zajímá 
o další budoucnost bývalého hotelu 
Perun, jehož demolice v těchto dnech 
probíhá. Je to zvláštní pohled, když 
z centra města mizí budova, ke které 
si za léta každý z nás vytvořil něja-
ký vztah. Žijí mezi námi pamětníci, 
kteří zažili mnoho tanečních zábav 
ve velkém sále, který byl součástí 
této stavby. V Perunu bylo umístě-
no i poválečné hejnické kino do doby, 
než město postavilo kino současné. 
K novodobé historii této budovy zcela 
určitě patří Jizerská nota, jejíž prv-
ní ročníky se uskutečnily právě ve 
zmiňovaném tanečním sále. Místní 
divadelní ochotníci vystavěli k tomu-
to sálu i divadelní přístavbu, která 
sloužila jako kvalitní zázemí pro růz-
ná divadelní představení, na která 
někteří z nás vzpomínají dodnes. Bo-
hužel vinou necitlivé rekonstrukce 
v šedesátých letech minulého století 
ztratila budova postupně svůj ho-
nosný vzhled a její stavební stav se 
změnil do podoby, kterou zná většina 

z nás. Poslední ranou, která tuto vý-
jimečnou stavbu zasáhla, byla rekon-
strukce, kterou prováděla majitelka 
této budovy v polovině devadesátých 
let minulého století. Vinou neodborně 
prováděných stavebních prací došlo 
ke zborcení štítové stěny a k vážné-
mu statickému narušení celé čelní 
stavby. Podnikatelský záměr paní 
majitelky zkrachoval a místo hotelu 
rekonstruovaného do původní podo-
by zbyla v centru města ruina, která 
se stala objektem kritického zájmu 
nejen turistů, kteří do našeho města 
zavítali, ale i četných místních sku-
pinek mládeže, které toto nebezpečné 
a zdraví ohrožující místo vyhledávaly. 
Vyprávět by o tom mohli třeba míst-
ní hasiči, jejichž výjezdy k hašení 
drobných požárů v této budově byly 
jeden čas skoro na denním pořád-
ku. V následujících letech se o ten-
to zchátralý objekt zajímalo několik 
potencionálních investorů, ale ni-
kdo z nich nenašel pro tuto budovu 
vhodné, ekonomicky únosné a pro-
sperující uplatnění. Kritický stavební 
stav hotelu se stal alarmující výzvou 
i pro zastupitele a představitele měs-
ta. Byla zpracována studie, která se 
stala podkladem pro snahu města 
tuto budovu v následných dražbách 
získat. I v letošním rozpočtu město 
vyčlenilo částku 750 000 Kč na kou-
pi této stavby a 2 miliony korun na 
její následnou demolici. Zájmem měs-
ta bylo tento pozemek získat do své-
ho majetku a nabídnout ho následně 
vhodnému investorovi. Tento záměr 
nevyšel. Soukromá firma, která budo-
vu vlastnila, obdržela zřejmě výhod-
nější finanční nabídku a od jednání 
s městem ustoupila. Vlastníkem této 
nemovitosti se stala finanční skupi-
na N&S finanz group, spol. s r.o. Na 
tomto místě musím podotknout, že 
jednání nového majitele bylo opravdu 
rychlé. Ve velmi krátké době zajistil 
všechny dokumenty potřebné k od-
stranění stavby, začal s vlastní de-

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Hejnického zpravodaje 
bych vás chtěl informovat o akci, 
která je z mého pohledu v současné 
době aktuální.
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K VĚCI – OČIMA REDAKTORA ZPRAVODAJE
Řecká krize, pŘedvolební sliby a sázka  

na budoucnost s mladou generací

Rozdávání z cizího a cílené uplá-
cení voličů sliby to jsou tak trochu 
principy levicového vládnutí a levi-
cové politiky. U nás ještě stále sli-
bují a chtěli by rozdávat, v Řecku 
už dospěli ke stádiu, že rozdávat už 
nemají z čeho, nikdo jim na vylep-
šování jejich postavení už nepůjčí 
ani euro. Po několikaletém životě ve 
snu dospěli Řekové ke krutému pro-
citnutí a po něm k rázným protes-
tům. Voličům levice dříve nevadilo, 
že v zemi žijí i takoví co musí mnoho 
hodin denně tvrdě pracovat, vydě-
lávat, platit daně a vydělané peníze 
znovu investovat do zajištění budou-
cího výdělku a existence. Nemuseli 
myslet na budoucnost, staral se o ně 
stát a odbory. Vysoké platy a taky 
třinácté a čtrnácté, dostatek často 
zbytečných pracovních míst, včasné 
odchody do důchodu, důchody vyšší 
než v nejvyspělejších zemích Evropy 
a příplatky na vánoce. Politici úspěšně 
vládli, státní dluh narůstal. A najed-
nou, konec, peníze došly a všechno se 
provalilo. Byly to především odbory, 
které jménem pracujících prosazovaly 
nepatřičné vymoženosti a podílely se 
na výši zadlužení. Byly to ty samé 
odbory, které se místo pokání posta-
vily s rudými prapory do čela demon-
strujících proti zavedeným úsporným 
opatřením k odvrácení státního ban-
krotu. Demonstranti nepociťují vinu, 
cítí se poškozeni, stejně jako se vždy 

cítí poškozeni dlužníci upisující se 
bez rozmyslu lákavým nabídkám úvě-
rových firem. Demonstrují, proklínají 
a viní politiky, které si sami vědomě 
a dobrovolně zvolili a jejichž plány 
a programy v době blahobytu horlivě 
podporovali.  

Řekové dopadli špatně, ale nepo-
učitelnými byli a stále jsou i Češi. 
Už v roce 1946 jich většina naletěla 
na sliby komunistů. Ti vyhráli volby, 
krátce po nich zinscenovali demokra-
tický únorový puč a pak už nemuseli 
40 let ani nic slibovat, s demokracií 
byl konec. Díky listopadové revoluci 
ji znovu máme, znovu jsou na scéně 
i osvědčené levicové praktiky. Zneu-
žívá se hospodářské krize, ze všeho 
zlého se obviňuje pravice a i s řeckým 
kolapsem v zádech nadále a bez výči-
tek především sociálně demokratičtí 
politici  bez okolků slibují těžko spl-
nitelné vymoženosti svým poten-
cionálním voličům. Že jsou sliby 
chyby a život nad poměry prodělečná 
hazardní hra, to teď už ví téměř každý 
a přesto vidina snadného a bezsta-
rostného života vítězí. Voliči  se rádi 
nechávají klamat předkládanými sliby 
moci chtivých politiků a s pocitem, že 
si polepší, klamou sami sebe a dávají 
jim svůj hlas. Preference socialistů 
rostou a s nimi narůstá i Paroubkovo 
sebevědomí. Je na vrcholu,  průzkumy 
mu neustále potvrzují, že levice v nad-
cházejících volbách nemůže prohrát. 

Jako pohádková saň vylézající z temné jeskyně začala hrozit evropským vládám, bankám a všem 
hospodárně myslícím lidem hrozba řeckého státního bankrotu. přestože řecký, na dluzích 
postavený sociální stát neslavně skončil svou éru, čeští levicoví politici jakoby neviděli a neslyšeli, 
dál slibují svým voličům život nad poměry, pojmenovaný komunisty jako nový socialismus.

Pak se ale na scéně nečekaně zjevují 
studenti a jejich volby na zkoušku.

Mladí ve svých školních volbách 
všem ukázali kam by měla směřo-
vat naše budoucnost a doslova vzali 
zastáncům socialismu vítr z plachet. 
Nepomohly zákazy ani zastrašování, 
řekli to jasně a srozumitelně, my 
levici hlasy nedáme. Do voleb zbývá 
jeden den a já sázím na volbu mla-
dých lidí, sázím na vítězství pravice 
a na budoucnost. Věřím, že se najde 
dostatek lidí, kteří zvolí naději na 
zahájení oddlužení státu, na uskuteč-
nění reforem zdravotního, sociálního 
a důchodového systému, věřím, že se 
do čela vlády postaví slušný premiér, 
který bude chtít mluvit se všemi novi-
náři. Věřím, že tentokrát mladí půjdou 
volit, aby ochránili svou budoucnost 
ohroženou proklamovaným levicovým 
populismem. Věřím, že i tentokrát, 
jako už mnohokrát předtím, když bylo 
nejhůře, se rozumní lidé spojí a nene-
chají zlo zvítězit. Byli to studenti, kteří 
spustili pád komunismu v listopadu 
1989, proč nevěřit tomu, že právě oni 
mají znovu pravdu, když v květnu 
2010 odmítají volbu jeho zdokonalené 
podoby. 

Tuhle sázku mohu i prohrát. Pří-
znivci vítězů si pak s mlčící většinou 
po čase možná oživí v paměti slova 
známého totalitního šlágru: „Teď už 
máme co jsme chtěli, …“!

K. Finkous 27. 5. 2010

Program zasedání:
1)  Zahájení, schválení programu, kontrola usne-

sení
2) Interpelace členů zastupitelstva
3) Závěrečný účet hospodaření města za rok 2009                         
4) Činnost rady města do 23. 6. 2010
5) Informace o přípravě a plnění investičních akcí
6)  Projednání a schválení zprávy finančního 

výboru
7)  Projednání a schválení zprávy kontrolního 

výboru
8) Majetkové převody
9) Různé 
10) Schválení návrhu usnesení
11) Rozprava členů zastupitelstva a občanů

- Město Hejnice -

OZNÁMENÍ 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HEJNICE

KTERÉ SE KONÁ 

VE STŘEDU 23. ČERVNA 2010  
OD 18.00 HODIN

VE FRDINANDOVĚ V PENZIONU FERDA  
JAKO VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ
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Zastupitelstvo města na svých zasedáních:
projednalo a schválilo plán práce finančního a kontrol- –
ního výboru pro rok 2010
projednalo a schválilo rozpočtové změny v rozpočtu   –
města pro rok 2010
projednalo a schválilo připojení města Hejnice k mezi- –
národní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské 
vlajky 10. března 2010 na budově městského úřadu
projednalo a schválilo připojení města k záměru rekon- –
strukce lesní cesty Kozí stezka údolím Černého potoka 
a z ní zřízení zabezpečené lezecké cesty k vyhlídkovému 
vrcholu Frýdlantského cimbuří
schválilo návrh rady města pro vydání Pravidel pro udě- –
lování čestného občanství a ceny města Hejnice
schválilo koupi pozemku p. č. 463/5 v k. ú. Hejnice o vý- –
měře 81 m2 z vlastnictví pozemkového fondu do vlastnic-
tví města
schválilo směnu pozemku p. č. 1268/3 v k.ú. Hejnice  –
o výměře 177 m2, ve vlastnictví města Hejnice za část 
pozemku p.č.1358/1 v k. ú. Hejnice o výměře 371 m2, ve 
vlastnictví pana Ing. D….., bytem Hradec Králové, s od-
koupením rozdílu výměry za cenu 70,-Kč za 1 m2

projednalo zprávu o hospodaření příspěvkové organiza- –
ce Základní škola a Mateřská škola Hejnice za rok 2009 
a schválilo návrh na převedení přebytku hospodářského 
výsledku ve výši 141.527,41 Kč do rezervního fondu or-
ganizace

Z jednání  
městské rady

Rada města na svých zasedáních:

schválila žádost firmy Aktiv Opava s.r.o., týkající se  –
umístění znaku města na reklamních předmětech 

„BUTON“
schválila nabídku firmy STUDIO plus, týkající se  –
umístění leteckého videosnímku města na jejich 
webových stránkách
schválila žádost paní H….. o umístění satelitního  –
a internetového přijímače na budovu domu čp. 495 
v majetku města, s podmínkou umístění obou přijímačů 
do prostor zadního traktu budovy
schválila úhradu ve výši 15.410,-Kč manželům A….., jak  –
kompenzaci za částečné znehodnocení pozemku
schválila uvolnění hasičského auta na zajištění akci  –

„Pohádkový les“ pořádanou 29. 5. 2010 a akci pořádanou 
firmou Knorr-Bremse pořádanou 9. 6. 2010
schválila poskytnutí finančních příspěvků žadatelům  –
Sdružení osadníků Ferdinandova a SDH Hejnice na 
akci „ Pálení čarodějnic“, SDH Hejnice na akci „Den 
otevřených dveří“ pořádanou pro děti MŠ Hejnice, MC 
Mateřídouška na akci „Pohádkový les“ , organizačnímu 
výboru závodu Smědava cup 2010 a Kruhu přátel hudby 
při MCDO Hejnice
odložila žádost MUDr. R…., týkající se odkoupení  –
zařízení ordinace
schválila pronájem prodejního místa o výměře   –
10 m2 v kině za částku 4.000,-Kč za rok hejnickému 
podnikateli 
zamítla žádost o umístění odkazu firmy HZ PROFIN s.r.o.  –
na stránky města 
zamítla nabídku firmy pana B……, týkající se zhotovení  –
odznaků se znakem města
přidělila byty 3 žadatelům, a to v čp. 595 a v čp. 601   –
a 2 žádosti o byt zamítla
schválila pronájem pozemků 2 žadatelům a zamítala  –
pronájem pozemku 1 žadateli
schválila prodloužení nočního klidu dne 26. 6. 2010  –
z důvodu plánovaného ohňostroje u příležitosti svatby 
slečny F…… konané v MCDO Hejnice
přidělila byt 1+3 v čp. 532 rodině pana K... –
schválila pronájem nebytového prostoru – ordinace  –
praktického lékaře panu MUDr. F..... na dobu 5 let od 
1. 6. 2010.
schválila pronájem místnosti v hale střediska služeb  –
panu H... za účelem zkoušek hudební skupiny.
posoudila nabídky na zhotovení propagačních materiálů  –
města a rozhodla zadat výrobu tiskárně Macek a Kusala 
z Jablonce nad Nisou, jejíž nabídka byla ekonomicky 
nejvýhodnější.
schválila nové platové zařazení ředitele příspěvkové  –
organizace.
schválila nové provozní dny městské knihovny na úterý  –
a čtvrtek od 13.00 do 18.00 hodin.

Z jednání městského 
zastupitelstva

omluva čtenářům
chci se omluvit čtenářům zpravodaje, že sloupek  
z rady vypadá trochu stroze, ale pokud se chtěli 
dozvědět, kdo dostal byt a kdo ne, mají smůlu, 
protože jména se nesmějí zveřejňovat.

Nevím čemu to slouží, podle mě jenom 
k neoprávněné podezíravosti. Přemýšlela jsem, že 
bych to mohla udělat jako doplňovačku, napsat 
první písmeno a správný počet teček a lidi budou 
mít o zábavu postaráno. Ale to by možná taky 
mohlo být napadnutelné. Doufám, že názvy firem 
ještě nějakou dobu bude možné uvádět, protože 
jinak bude sloupek vypadat asi následovně: 
Rada na svých zasedáních 25 žádostí schválila  
a 6 zamítla…

Při této příležitosti jsem si vzpomněla na 
jednoho blázna z mého rodného města, který 
bydlel v naší ulici. Odvážím se říct, že se jmenoval 
Tonko a v některých věcech byl fakt napřed. Hrál 
na trubku (strašně), nosil žluté manšestráky 
a jezdil na koloběžce v době, kdy se to ještě moc 
nenosilo. Běhal maratón a s kluky z ulice hrával 
karty, pouštěl draky a vykládal jim o vesmíru. 
Když ho ale někdo chtěl pořádně naštvat, tak 
na něho zakřičel „NEMENUJ!“. Že by ho to 
nejmenování rozčilovalo s tak velkým časovým 
předstihem?…

Eva Prokešová
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Aprílová městská zábava
poslední březnovou sobotu se konala Hejnická aprílová zábava. pořadatelem tohoto vrcholu ple-
sové a zábavové sezóny bylo město Hejnice a jednalo se již o druhý ročník. proti minulému roku, 
kdy jsme získali azyl v restauraci u rytíře pod kopcem, jsme se letos museli přesunout do sálu České 
besedy u raspenavského nádraží. rytíře nám totiž zavřeli a hlavně bylo potřebné mít jeden velký sál, 
kde mohou všichni návštěvníci sledovat program akce a také něco co kapacitně vyhovuje poptávce. 
beseda je ale strašná na ozvučení, proto jsme zvolili spolupráci se zvukařem panem lžičařem, ale 
i tak mluvené slovo je v tomto „hangáru“ problém.

Po rozeslání pozvánek a plakátů 
do všech směrů nakonec dorazilo na 
160 návštěvníků z celého širokého 
okolí od Frýdlantu, přes Nové Město 
až po Bílý Potok. Snad je na začátku 
při vstupu neurazilo, že byli požádá-
ni o pomoc při výzdobě sálu, kdy kaž-
dý účastník dostal nafukovací baló-
nek, metr provázku, dodal několikrát 
svůj obsah plic a mohl si svůj výtvor 
umístit na některé z připravených 
míst k zavěšení. Pan starosta Horák 
krátce po dvacáté hodině přivítal pří-
tomné a zahájil tak večerní zábavu. 
Ještě nestačil ani domluvit, když se 
u něj objevil podle zjevu chovanec 
nějakého duševního sanatoria a sna-
žil se mu uloupit jeho mikrofon. Ale 
vysvětlení přišlo záhy, kdy byl před-
staven spolek B.O.B.R. a ohlášeno 
předtančení. Na programu byla vzpo-
mínková kreace na Spartakiádu ´85 
a sestavu Poupata na notoricky zná-
mou skladbu Michala Davida. Posta-
raly se o ní sličné dámy z B.O.B.R.a. 
Publikum si jistě nevšimlo, že je do-
plňovali jejich mužští protějšci, kteří 
si vyprosili účast na předtančení se 
slibem, že si i oholí nohy, aby se mezi 
holkami ztratili. Sice si je oholili, ale 
většina pozapomněla použít břitvu 
i výše, takže nebylo zajímavějšího po-
hledu než na část cvičenek, kterým 
pod dlouhými loknami vlasů zářil 
úsměv mezi plnovousem. Obzvláště 
poslední zástup vpravo evokoval po-
cit, že nám cvičenky od roku 1985 
nějak zmužněly. 

Ani spartakiádní vrah Straka-Š-
pidla nechyběl. Svou práci stihnul, 
sice si mladou a přitažlivou cvičenku 
spletl s krutým cvičitelem, asi ho roz-
hodil účes, který měl, protože takové 
afro se dříve nosilo i mezi dámami. 
Ihned po činu však byl zpacifikován 
ostražitým příslušníkem VB. Dodnes 
vám může pachatel ukázat jizvy po 
poutech, jak byl na něj orgán vlídný.

Na programu pak byla volná zá-
bava, o kterou se starala v podání 
krásných hudebních hitů kapela S. P. 
Band. Na desátou hodinu byla připra-
vena speciální losovací tombola, která 
již dříve avizovala svou hlavní cenu 
v podobě motorové pily. Nezávislými 
prsty bylo vylosováno deset výherců, 

kteří ani po minulém ročníku, kdy 
asi tušili, jaké ceny je čekají se nelek-
li a dorazili na první výzvu všichni do 
jednoho. Nastalo předávání cen. Na 
začátek dostali všichni něco pro zdra-
ví v podobě krásné cibule ve velikosti 
velkého grapefruitu. A že jsme mysleli 
i na to, abychom posílili jejich ducha 
a nejen tělo, připravili jsme si pro ně 
i kurz polštiny. Každý dostal ke stu-
dování letošní diář v polském jazyce, 
už v průběhu večera bylo z některých 
koutů slyšet základy polštiny v podo-
bě porovnávání názvů měsíců a dnů.

Výherci dostá-
vali opravdu hod-
notné ceny. Díru 
v komunikaci po 
zimě, romantická 
večeře při svíčkách 
(čajové svíčky + dvě 
kojenecké stravy), 
výlet do oblak na 
vysokozdvižné plo-
šině, pamětní dla-
žební kostku z Hej-
nic, sadu na oslavu  
1. máje (vlaječky, 
mávátko), fotogra-
fie se starostou do 
zpravodaje, historic-

kou lampu z veřejného osvětlení, den 
strávený jako závozník na fekálním 
voze, hodinový program na pódiu při 
hejnické pouti a funkční motorová 
pila (dětská hračka co vrčí a točí se).

Abyste si ale všichni nemysleli, že 
jsme takové potvory, co si děláme jen 
srandu, tak náš asistent přinesl pra-
vou výhru, kterou byla ona funkční 
a opravdová motorová pila. Po předání 
opravdové, nové a funkční motorové 
pily od pana starosty si ještě výherci 
převzali pozornost od pivovaru KON-
RAD a za velkého potlesku se chvátali 

Výhra v tombole
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Pálení čarodějnic 2010
dne 30. dubna se v režii sdružení osadníků Ferdinandova konalo pálení čarodějnic. místem konání se stala 
louka u sjezdovky na Ferdinandově, kde jsme už od ranních hodin začali stavět stany, připravovat vše 
potřebné k občerstvení, stavěli lavice a stoly pro návštěvníky a v neposlední řadě také umístili čarodějnici 
s koštětem na to pravé místo.

Však přípravy na tuto velkou 
událost začaly již dva týdny předem. 
Nejdůležitější byla samozřejmě stav-
ba vatry. Počínaje sháněním dřeva, 
přes jeho dovoz až po stavbu. Členové 
Sdružení a několik dobrovolníků se 
ráno rozdělili na dvě party, z nichž 
jedna se vydala do kopců na dřevo 
a druhá zůstala na místě připravujíc 
z navozených větví výplň vatry. Oko-
lo druhé hodiny dorazila první várka 
dřeva a mohlo se začít stavět. Pro-
fíci se chopili motorových pil a naši 
borci si promasírovali svaly na noše-
ní těžkých klád do základů hranice. 
Během stavby a vyplňování větvovím 
dorazila další várka klád. A jak stav-
ba zdárně pokračovala, z okolí mize-
ly hromady větví a přivezené klády, 
které dohromady daly stavbě výšku 
něco málo přes čtyři metry. Po šesté 
hodině jsme již měli poklizeno a šli 
jsme domů natěšení na poslední dub-
nový den.

V soudný den všech čarodějnic 
jsme se po ranní stavbě stanů opět 
sešli kolem první hodiny odpolední 
k přípravě občerstvení a zábavy pro 
čarodějnice a čaroděje s jejich dopro-
vodem. Okolo šesté hodiny se začali 
scházet první návštěvníci a byli jsme 
velmi překvapeni jejich vysokým po-
čtem. Po krátkém úvodu začaly sou-

těže pro děti, které za své výkony do-
staly vždy sladkou odměnu od našich 
sponzorů. Děti dostaly také pařátky 
na provázku a občerstvení. Během 
soutěží se na obloze objevilo letadlo, 
ze kterého vyskočili tři parašutisté ze 
spolku pana Fábery oblečeni za čaro-
dějnice. Závěrem dětské části večera 
byla volba nejlepší masky.

Konečně se začalo stmívat a tak 
jsme mohli zapálit vatru. Prodáva-
li jsme i barevné svítící náramky, 
o které byl nakonec takový zájem, že 
se jich nedostávalo. I letos jsme vy-
pouštěli lampiony přání, ale po-
časí neumožnilo všem zdárný let, 
protože začalo poprchávat. Nejzá-
bavnější okamžiky byly soutěže 
pro dospělé, ve kterých si dámy 
vyzkoušely „jaké to je být mužem“ 
a pánové se v párech napájeli 
navzájem pivem o zajímavé ceny. 
Celý večer nám hrál DJ Roman. 
S výsledkem večera jsme byli vel-
mi spokojeni. A hlavně – počasí 
nám celkem přálo a vydrželi jsme 
hodně dlouho, někteří odcházeli 
s námi až kolem půl čtvrté ráno. 
Snažili jsme se co nejvíce pokli-
dit, abychom ráno už jen sbalili 
stany, lavice a celkově uklidi-
li půjčené místo. Tímto bychom 
rádi poděkovali všem sponzorům: 

Město Hejnice, Lesy Frýdlant, Marti-
na Kupcová, Josef Kupec, „Paragán“, 
René Fáber, Pekárna M+S Hejnice, 
řeznictví Klouček, Tomáš Hradil, 
Acera, Měděnka, Konrád, Papírnic-
tví Hejnice, Karel Sádovský, paní 
Schejbalová. Fotografie si můžete 
prohlédnout na http://www.hejnice.
osada-ferdinandov.cz

Další akce, na kterou Vás srdeč-
ně zveme, bude Noc na Karlštejně 
koncem července.

Těšíme se na Vás
Za sdružení ZH

pochlubit ke svým blízkým. Ostatní 
již okupovali běžnou tombolu, protože 
ta se v tu chvíli začala vydávat. 

Zábava byla rozjetá, takže až do 
půlnoci byl taneční parket zaplněn 
do posledního místa. Hodiny právě 
odbíjely magickou půlnoc a kapela 
hrála hitovku Mamma Mia od legen-
dární ABBY, když se mezi hudební-
ky objevily tři tanečnice či zpěvač-
ky a sestupovaly dolů pod pódium. 
Všichni správně pochopili, že je tu 
půlnoční překvapení. Po chvilce ti-
cha, kdy hasiči vytlačili zvědavý dav 
do bezpečné vzdálenosti od tří grá-
cií se prostorem rozezněly tóny další 

„pecky“ od ABBY Waterloo. Po první 
sloce nastalo zděšení, za holkami se 
objevili tři chlapi, jejichž oděv v po-
době třásní, volánů a přiléhavých 
kalhot pasoval k jednotlivým holkám. 
Znalí pochopili, půlnoční překvapení 
bylo vystoupením v podobě závěrečné 
scény z loňského úspěšného muziká-
lu Mamma Mia! Posledním tónem se 

ozval obrovský aplaus a skandová-
ní „ještě jednou“, což bylo vyslyšeno. 
V následující repríze se i šestice na 
place rozjela a odvázala, takže obmě-
na nástupu v podobě labutího jezera 
vygradovala atmosféru.

Poté už opravdu byla v programu 
jen volná zábava a hlavně tanec do 
prvních ranních hodin. Kapela hrála 
jeden hit za druhým a tanečníci se 
předháněli ve svých kreacích. Nasta-
la doba, kdy výzdoba sálu vzala za 
své a v jednom momentě létaly mezi 
tanečníky skoro všechny balónky, 
které rychlostí blesku mizely z okol-
ních podhledů. Opravdu nezapome-
nutelný pohled, který svědčil, že se 
lidé úžasně baví. 

A co bylo pak? No pak byl konec, 
po druhé hodině se muzikanti roz-
loučili, osazenstvo se začalo balit 
a přemísťovat do připraveného auto-
busu a vyrazilo se směrem k domovu. 
Cestu zpříjemnil ledový jarní deštík 
v podobě průtrže mračen, ale to ne-
mohlo nic změnit na zajímavě proži-
tém večeru.

Chtěl bych tímto poděkovat všem 
návštěvníkům za to, že dorazili, jak 
se dokázali bavit, jaký mají smysl pro 
humor a že byli skvělým publikem. 

Chtěl bych poděkovat skupině S. 
P. Band a panu Lžičařovi za to, jak 
se starali o hudební doprovod. Chtěl 
bych poděkovat panu Lamačovi 
a jeho týmu, jak se o všechny staral 
v podobě jídla, pití a dalších pochu-
tin. Taktéž bych chtěl poděkovat na-
šim sponzorům, kteří nám věnovali 
ceny do tomboly. A v neposlední řadě 
moc děkuji celému týmu pořadatelů 
a účinkujících za to, jak to pomohli 
celé zvládnout.

Abych nezapomněl, copak je to 
ten B.O.B.R.? Hodně se ptali. Takže 
je to lehké – Banda. Ochotníků. Bez. 
Rozumu.

Takže těšíme se příště na dalším 
ročníku a již nyní si můžete zatrh-
nout v kalendáři datum 2. dubna 
2011. Fotografie akce, výherců a vy-
stoupení včetně videa najdete na 
www.mestohejnice.cz. 

-DEM-
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Z CENTRA MATEŘÍDOUŠKA
Školička – cvičení pro nejmenší

centrum mateřídouška, o. s. letos oslavilo již sedmé výročí a stále se těší velké oblibě dětí 
a rodičů z širokého okolí.

Když se nám před třemi lety naro-
dil první syn, nabídka programů ve 
zdejším mateřském centru nebyla tak 
pestrá jako nyní a nenabízela cvičení 
pro ty úplně nejmenší.  Dojížděli jsme 
tedy každý týden na cvičení pro mi-
minka do Liberce. Protože jsem ale 
nebyla sama, kdo vyhledával tuto 
službu, Mateřídouška rychle zareago-
vala na naše potřeby a Školičku pro 
děti od 4 měsíců zařadila mezi své 
pravidelné programy. 

Mnozí si možná řeknou, jak asi 
takové cvičení může vypadat? Prav-
da, čtyřměsíční miminko toho zatím 
moc nedokáže, ale velmi dobře vnímá 
prostředí, ve kterém se právě nachází, 

vnímá hlasy maminek, které zpívají 
známé melodie, vnímají pohyby, které 
s nimi maminky procvičují, a přede-
vším vnímají jeden druhého. 

Čas plyne rychle. První syn už za-
čal chodit do mateřské školky a na 
cvičení pro nejmenší teď chodím 
s mladším, desetiměsíčním synem.  
Každé úterý se s maminkami sejde-
me v 9.00 hodin u hejnického nádraží, 
a procházkou s kočárky dojdeme až 
do mateřského centra. Cestou stih-
neme probrat spoustu pro nás důle-
žitých věcí, v Mateřídoušce se s dětmi 
v kroužku pozdravíme známou ří-
kankou, zopakujeme známé básnič-
ky, zazpíváme si, zacvičíme na míčích 

a ke konci necháme děti volně hrát. 
Tuto chvíli máme asi ze všeho nejra-
ději. Tiše pozorujeme, jak na sebe děti 
reagují, komunikují mezi sebou, na-
podobují se, tahají se o hračky, nebo 
si je vzájemně vyměňují.

Jsem přesvědčená, že sociální 
kontakt s vrstevníky je pro děti velmi 
přínosný a důležitý už v raném věku, 
a velmi dobře je připraví i na budoucí 
přechod do mateřské školy. 

Ráda bych tímto poděkovala Cen-
tru Mateřídouška, o. s., že je tu pro 
nás, a zároveň bych mu popřála 
spoustu spokojených dětských i rodi-
čovských tváří i v dalších letech.

Z. K.

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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Zprávy z Klubu důchodců v Hejnicích (květen 2010)

tato zima nás opravdu notně potrápila, neboť začala už v říjnu 2009 a trápila nás stále, i když už se 
měsíc únor 2010 blížil ke svému konci. abychom si alespoň trochu přiblížili teplejší počasí, pozvali 
jsme si pí mgr. Šárku mazánkovou z odboru ochrany přírody, aby nám vyprávěla o své dovolené na 
krétě. rázem jsme se v duchu přenesli do teplejších krajů.

Kréta je největší řecký ostrov ve 
Středozemním moři a podle sta-
rořeckých mýtů je považována 

za místo zrození Dia, vládce olymp-
ských bohů. Paní Mazánková nám 
vyprávěla o tamních lidech, způsobu 
jejich života, ale hlavně o nádherné 
přírodě. Promítala nám kamerou za-
chycené záběry z pobytu a také odpo-
vídala na zvědavé dotazy.

 V klubu nás také navštívila paní 
Libuše Svobodová, bývalá pracov-
nice MěÚ Hejnice, básnířka a spiso-
vatelka. Přečetla nám některé své 
básně, pasáž z připravované knihy 
a pak nám vyprávěla o svém životě 
v Roudnici nad Labem, kde žije nyní. 
Milé návštěvě jsme darovali kytičku 
s přáním, aby nás zase někdy poctila 
svoji návštěvou.

I na paní Pohnanovou jsme se 
těšili, protože nám přišla vyprávět 
o zpěvákovi Karlu Hálovi, který byl 
naším vrstevníkem a jeho písně dů-
věrně známe: Šel čas jak říční proud, 
den za dnem, týden, věk, v mém srdci 
zůstal kout, v něm žije záhon dáv-
ných vzpomínek… 

Po velikonočních svátcích, které 
každý z nás prožil se svojí rodinou 
a známými, nás čekal první letošní 
polodenní výlet. Navštívili jsme Eko-
centrum v Oldřichově v Hájích. Obdi-
vovali jsme učebnu skvěle vybavenou 
mikroskopy, aby děti a mládež moh-
lya zblízka pozorovat zkoumanou 
přírodu (rostliny i živočichy).  V době 
naší návštěvy tam děti z MŠ krmily 
ovečky a kozy. Také jsme měli jedi-
nečnou možnost navštívit nově posta-

venou budovu firmy Knorr-Bremse 
s.r.o. v Liberci. Výrobní halou a vel-
kou kanceláří nás provedla slečna 
z personálního oddělení firmy.

Koncem měsíce dubna nám pan 
Mgr. Jan Kašpar vyprávěl o svých 
výpravách z let 2007 - kdy byl s ka-
marády na Kubě, 2008 – ve Francii 
a v letech 2009 v Alpách. A jako bo-
nus nám pouštěl záběry z lezení na 
Ořešník, který se tyčí nad Hejnicemi. 
Pro horolezce to musí být senzační 
pocit, když pokoří jakoukoliv skálu 
a stane na vrcholu. 

Začátkem měsíce května jsme 
v klubovně oslavili Den matek a vzá-
jemně si popřáli ještě dostatek elánu 
a alespoň relativní zdraví – a pak už 
jen sledovali počasí. Před námi byl 
výlet. Asi nás Pánbůh má rád. Pan-
krác, Servác  a Bonifác dostáli své  
pověsti o chladnu, ale nám na Žof-
ku nespadla ani kapička slibované  
vláhy. 

Navštívili jsme muzeum v Jabke-
nicích, kde pobýval B. Smetana. 
Všechno jsme si náležitě prohlédli. 
Provázela nás mladičká slečna, kte-
rá neměla buď náležitě zažitou his-
torii nebo měla velkou trému, ale to 
všechno jsme jí odpustili, protože 
šlo o postavu notoricky známou. Do 
obory jsme už nešli, protože jsme jeli 
do Loučeně, prohlédnout si hlavně 
přilehlý anglický park se vzácnými 
stromy. 

Při vstupu do parku s labyrintá-
riem jsme obdrželi ke své vstupen-
ce přehledný plánek s rozmístěním 
desítky labyrintů a bludišť. Jaký je 

vlastně rozdíl mezi labyrintem a blu-
dištěm?

Labyrintem vede jediná cesta, byť 
pořádně klikatá. Oproti tomu v blu-
dišti narazíte na mnohá rozcestí. 
A přitom ne každá z cest, kterou si na 
těchto rozcestích vyberete, vede tím 
správným směrem. Ať už se rozhod-
nete putovat labyrintem či bludištěm, 
zjistíte, že to není jen dětská zábava, 
jak by se možná mohlo zdát nezasvě-
ceným. Garantuji Vám, že propadne-
te kouzlu bludišť a labyrintů, ať už 
jste jakéhokoli věku...

Na zámku mají také oddací síň, 
takže jsme v parku viděli hned tři 
svatby. Nebýt takové zimy, byl by po-
byt v parku pěkným odpočinkovým 
posezením. Obědvali jsme v zámec-
ké restauraci s názvem Vtipná kaše. 
Myslím, že byli všichni spokojeni.

Při cestě domů jsme ještě zastavi-
li v restauraci U medvěda v Mníšku, 
tam si naši výletníci dali ovocné po-
háry a doplnili tekutiny.

Letošní měsíc Máj byl opravdu ve-
lice chladný.

Za Klub důchodců Hejnice  
Alena Karrasová

Důchodci před závodem Knorr

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
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KONEC HOTELU SEDMI JMEN
Je to již více než 160 let, psal se tehdy rok 1843 a jistý pekař keil prodal panu krazterovi, také pekaři, 
starý hrázděný dům, nesoucí číslo 85. nový majitel zaplatil za nemovitost 1400 zlatých, pro porovnání 
se tehdy kráva dala koupit za 30 – 50 zlatých. Ještě v témže roce byl zde zřízen hostinec „zum kaiser 
von Österreich - u císaře rakouského“, dlouho před tím, se však v tomto domě pekl a prodával poctivý 
voňavý chléb. majiteli se vedlo asi dobře vzhledem ke strategické poloze hostince, který leží poblíž 
kostela. rok na to starý hostinec zboural a postavil nový kamenný, dokonce i se sálem.

Až do roku 1899 byl objekt střídavě v držení  rozsáh-
lého rodu Kratzerů. Pak je prodán soustružníku dřeva 
panu J.F. Scholzovi. Ten budovu okamžitě bourá a staví 
velký objekt takřka v té podobě, jak jsme jej znali do ne-
dávné doby. O vánocích v roce 1900 hotel otvírá a pře-
jmenovává na „Klosterhof - Klášterní dvůr“. Zanedlouho 
se však vrací k původnímu i když trochu změněnému 
názvu „Kaiserhof - Císařský dvůr“. Po roce 1918 je hotel 
přejmenován na „Hotel Scholz“, v té době je již jeho maji-
tel také vlastníkem dvou porcelánek na hranicích Hejnic 
s Lužcem. V roce 1921 je postavena promítací kabina a na 
sále je zahájeno promítání filmů, náklady stavby činily  
125 000,-- Kčs.

V roce 1923 pan Scholz umírá a vlastníkem se stává 
pan Möller. Na fasádě hotelu se objevuje jeho jméno, tedy 

„Hotel Möller“. Po roce 1945 nesl hotel dlouhá léta název 
„Hotel Praha“ a když začala být jeho kapacita plně vyu-
žívána pro rekreaci ROH, někdo hodně daleko a vysoko 
rozhodl o změně jména na „Hotel Perun“. 

Ze starých reklam se dovídáme, že hotel měl mládež-
nickou a studentskou ubytovnu s mírnými cenami, pěkné 
pokoje s dobrými lůžky, společenskou místnost, jídelnu, 
verandu s vyhlídkou na kostel, malý a velký sál s taneč-
ním parketem a 25 m vysokou vyhlídkovou zasklenou věž 
s rozhledem na okolní hory. Jako denní celková kapacita 
hotelu se uvádí neuvěřitelných 2000 míst. Na jedné z nej-
starších litografických pohlednic je dokonce u sálu v mís-
tech, kde dnes stojí divadelní přístavba, stožár s lopatko-
vým kolem na výrobu elektrického proudu.  Na dalších 
pohlednicích jsou překrásné interiéry tanečního sálu, 
jídelny a verandy. Zde se konaly nezapomenutelné plesy 
s impozantní květinovou výzdobou. Stále jsou ještě pa-
mětníci, kteří si rádi zatančili na parketu, který byl znám 
jako „pérový“. Sál byl lemován velkými zrcadly a celou 
místnost obkružovaly honosné balkony a ohromné obrazy 
s alpskou krajinou. Střechu objektu kryly barevně glazo-
vané tašky a zdobily malá a velká vyhlídková věž. Diva-

Hotel před rokem 1918

Stavba nového hotelu,  
otevřeného o vánocích 1900.

Původní hotel, před stržením

delní jeviště pamatovalo stovky divadelních inscenací, ale 
i koncertů. Koncertoval zde prý i Johann Strauss. Sál byl 
také často využíván k pořádání různých politických mí-
tinků, během niž býval vyzdoben rozličnými politickými 
symboly, jež byly časem prohlášeny za zločinné.

Za 1. světové války byl v hotelu zřízen lazaret  a za 
druhé poskytl hotel také útočiště rodinám z vybombardo-
vaných průmyslových měst Německa. Po necitlivé adapta-
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Demolice hotelu - květen2010

MISTŘI 2010
Ač hokeji nerozumíš, fandit stojí za to

když se úspěch dostaví, tak slavit můžeš zlato.
Ve Vancouveru nevyšlo to, ale buď jak buď
v Německu si naši kluci chtějí spravit chuť.

Palce držej staří, mladí -  bratranec i teta
hokejisté odjíždějí na mistrovství světa.

Šampionát plný zvratů, vsadit bych si nešel
při mým štěstí tipovat, bych se teď asi věšel.

Už víme, že vyhráli jsme, byla to však dřina
řev se linul z hospůdek, však i z místního kina.

Celý národ s klukama měl trpělivost svatou
pojďme si teď zopakovat naší cestu zlatou.

Frantíkům je nasekáno –  dáváme  jim šest
potom nás však krutě sráží tvrdá Norská pěst.
Následně jdem na Švédy a dřeme jako koně

jednu branku dostali jsme, dvě však zbyly pro ně.

Švýcaři byli vždy slabí, ze hry trochu slevujem
3:2 ale prohráváme a Lotyše studujem.

Tento zápas zvládáme a pak přichází paráda
mezi ty, co s námi rupli, přibyla i Kanada.

Takže dále postupujem a jsme zase za hvězdy
s Finama jde do tuhého – rozhodujou nájezdy.
Vyhráváme a každý z nás dopředu již hledí
jenže opět dostáváme ( podruhé už ) Švédy.

A zase je porážíme – s notnou dávkou štěstí
těžkou cestu za titulem náš mančaft si klestí.
Růžičkovi ze všech nervů padá žvejka z pusy
můžeme jen překvapit, když přejedeme Rusy.

Rus bere jen vítězství a nastupuje hrdě
jenže s naší bojovností potýká se tvrdě.

Když pak zápas nezvládaj, jsou jako dresy rudí
naše kluky zlatý kov na krku krásně studí.

Nároďák náš to jsou borci vesměs mladí, noví
kdo jim pomoct nepřijel, ať na sebe se zlobí.

Doufejme, že příští rok zas stejně skvěle zahrajem.
A pro tuto chvíli zbývá říct jen:“HOŠI DĚKUJEM!“

Standa Smutný

ci někdy kolem roku 1960 přišel hotel o typické věže, štu-
ky i glazovanou krytinu střechy. Za několik let byl objekt 
doplněn o moderní divadelní přístavbu.

A pak se stalo, že hotel, který přežil mizérii obou svě-
tových válek a hospodářskou krizi 30 let, nepřežil „pri-
vatizaci“. Neprofesionálními úpravami došlo k narušení 
statiky objektu a úplnému zřícení jedné z vnějších stěn. 
Místo sedmi honosných názvů, které postupně nesl, byla 
dlouho u hlavního vchodu připevněna cedule, hlásající 
komu vlastně ta  ruina patří. Zde je snad na místě pou-
žít archaický citát J.V.Šimáka, který vznikl v roce 1890 
pro úplně jiný objekt. „A kolem nejvíce spousty, omítka 
opadává, zdi se provalují, zhouba sahá i na objekt sám 
a nápravy se neděje,  žalno pohleděti.“

Dnes již legendární budova nestojí. Poslední z řady no-
vých majitelů budovu zboural a hledá investora pro opti-
mální využití vzniklého prostoru. 

Miroslav Jech

Pokračování článku ze strany 8

kinem znělo  
mistři, mistři!

23. května, krátce před půlnocí, skončil sen mnohých 
Čechů o úspěchu našeho národního hokejového týmu. 

Česká republika se po delší odmlce stala mistrem světa 
v tomto populárním sportu. Město Hejnice nabídlo zájemcům 
přímé přenosy jednotlivých zápasů na velkém plátně míst-
ního kina. Někteří tak prožívali dva týdny spolu s našimi 
hráči v potemnělém sále a drželi jim pěsti v neopakovatelné 
cestě za zlatými medailemi. Vyvrcholením bylo jistě nedělní 
finále proti odvěkému nepříteli, Rusku. „Plný dům“ pojal 
na 250 fanoušků, kteří dokázali i tady v Hejnicích, vytvořit 
pořádný kotel, který díky bubnu, trumpetám a hlasivkám 
hnal naše hochy na dálku za vítězným koncem. Kdo nebyl, 
ten neuvěří v úžasnou atmosféru plnou vášnivých emocí po 
vstřelení branky, neuznání gólu, sporném vyloučení či zra-
nění hráče. Poslední tři minuty celé kino stálo a závěrečný 
jásot po poslední siréně musel být slyšet hodně daleko. Ten 
pak vystřídala ta nejkrásnější píseň, která kdy zněla – česká 
hymna v podání sborového zpěvu. Děkujeme všem účast-
níkům, že dokázali přijít na zápasy českého týmu a změnit 
naše městečko na hokejovou rodinu.
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Novinky z knihovny
vážení čtenáři.
teď mi zrovna tady na střechu bubnují kapky deště, které vystřídaly týden mlžení a tak se pozvolna 
propadám do mírné deprese. Jednou z metod „léčení“ deprese je taky biblioterapie, což znamená zalézt si 
do postele s kamarádkou knihou. tak bych chtěla upozornit na nějaké novinky, které by vám k tomu mohly 
posloužit.

Já jsem si zalezla s Murakamim 
a jeho starší knihou „Sputnik, má 
láska“. Je to kniha o neopětované 
lásce, osamocení, o propojení světů 
tady a tam. Četla jsem to s napětím 
a ještě na poslední stránce mě autor 
zaskočil.

Pro ty filozoficky zaměřené je 
tady „Ekonomie dobra a zla“ od 
Tomáše Sedláčka. Stejně jako ve 
svých novinových článcích a tele-
vizních vystoupeních, i zde dokázal 
poutavě, čtivě a přitom navýsost eru-
dovaně podat téma, které má nyní 
v souvislosti se světovou finanční 

krizí šanci zaujmout široké publikum. 
Kniha ukazuje, jak barvitě dokázali 
naši předkové přemýšlet o majetku, 
vlastním užitku, společenském blahu 
a všem ostatním, co s ekonomií sou-
visí. Autor v první části bere čtenáře 
na dobrodružnou pouť k počátkům 
civilizace a na příkladech starých 
Sumerů, Židů či antických myslitelů 
dokládá, jak inspirativní je sledovat 
proměny lidského tázání očima eko-
noma. Do podobně filozoficky laděné 
vlny spadá taky kniha Václava Cílka 

„Krajiny vnitřní a vnější“. První 
polovina textů se týká skutečné, 

fyzické krajiny, jejích 
proměn a ochrany. 
Druhá část je věnována 
vnitřním krajinám 
duše - fenoménu genia 
loci, postavě Zeleného 
muže, keltským bohům 
v druhohorách atp. 
Celek uzavírají Poutní-
kova pravidla putování 
po posvátných místech 
a obsáhlý soupis lite-
rárních i hudebních 
pramenů, které jsou 
pro vstup do krajiny 
potřebné. Hlavním 
motivem knihy zůstává 
nutnost chránit krajinu 
kvůli ní samé, kvůli 
živlům, skalám, vodám 

Páteční čtení – březen 2010

Výroba čarodějnic – duben 2010

zmĚna provozní doby  
mĚstskÉ kniHovny

Upozorňujeme klienty městské knihovny, že 
s účinností od 1. června 2010 došlo z provozních 

důvodů ke změně provozní doby knihovny.

nově jsou výpůjčními dny úterý a čtvrtek 
od 13.00 do 18.00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

a životu, ale také kvůli sobě a vlastní 
duši.

Pro milovníky historie je tady 
téměř 800stránková, bohatě ilustro-
vaná kniha, podrobně mapující vládu 
Přemyslovců a také nové „Toulky 
českou minulostí“. 12. díl oblíbe-
ného historického cyklu Petra Hory-
Hořejše je portrétní galerií největších 
českých osobností z časů před 1. svě-
tovou válkou.

Čtenářky si určitě přijdou na své 
v trilogii od Corinne Hofmannové 

„ Bílá Masajka – Zpátky z Afriky – 
Shledání v Barsaoli. Příběh úspěšné 
švýcarské podnikatelky, která se pro-
vdala do Keni. Potěší je určitě také 
čtyřdílná románová sága od Anrews 
V. C. o černošské dívce Rain Arnol-
dové, která je rodinným příběhem 
o zavržení, temnotě a naději.

Na děti tady čekají další části  
(pro mě podezřele plodného Tho-
mase Breziny) Klubu tygrů a Klubu 
záhad, zjednodušené Guliverovy 
cesty a spousta hezkých pohádek. 
Snad si také někdo (po shlédnutí 
filmu v kině)  konečně půjčí „Alenku 
v krajině divů a za zrcadlem“.

Nakonec bych vzpomněla akce 
v knihovně. V březnu jsem dělala 
páteční večery čtení, ale zjistila jsem, 
že pro dnešní děti je obtížné chvilku 
sedět a poslouchat pohádku a i když 
jsem se to snažila zpestřit hádan-
kami, příslovími, básničkami a kří-
žovkami, účast byla žalostně malá.  
Před čarodějnicemi jsme si tady se 
žáky 4. tříd něco o původu tohoto 
svátku přečetli a taky nějaké eko-
čarodějnice (které si děti mohly hodit 
do ohně) vyrobili.

Eva Prokešová, knihovnice
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 INFORMACE POLICIE – 
HEJNICKÉ STÍNY

 V měsíci únoru byl zjištěn 
pachatel vloupání do rodin-

ného domu v Hejnicích, kdy odcizil 
zlaté šperky a hodinky v celkové 
hodnotě 43.000 Kč. Jednalo se 
o pachatele nezletilého, tudíž byl 
podán podnět k podání návrhu na 
zahájení řízení před soudem pro 
mládež, kdy vzniklou škodu musí 
zaplatit zákonný zástupce 
dítěte.

 V březnu došlo 
k vloupání do pří-

stavby rodinného domu 
neznámým pachatelem, 
kde pachatel po vypá-
čení dveří odcizil poškoze-
nému elektrické ruční nářadí 
a motorovou pilu. Tímto jedná-
ním byla způsobena škoda ve výši 
10.000 Kč, kdy se pachatel dopustil 
trestného činu krádeže.

 V březnu si neznámý pacha-
tel v Hejnicích, Klášterní 

ulici přisvojil peněženku, kterou 
nalezl a jejím obsahem byla hoto-
vost ve výši 10.200 Kč, 10 ks stra-
venek GastroPass, každá v hodnotě 
75,-Kč, platební karta, kreditní 
karta a občanský průkaz, tím 
poškozené způsobil celkovou škodu 
ve výši 11.100 Kč. Tímto jednáním 
se pachatel dopustil trestného činu 
zatajení věci a neoprávněného opat-
ření, padělání a pozměnění plateb-
ního prostředku, za což mu hrozí 
trest odnětí svobody až na dvě léta.

 V měsíci dubnu došlo k odci-
zení dvoukřídlé ocelové vjez-

dové brány u opuštěného objektu 
v Hejnicích. Následným šetřením 
byl zjištěn pachatel, který vjezdovou 
bránu odvezl do sběrných surovin 
k výkupu. Tímto jednáním vznikla 

poškozené straně škoda ve výši 
12.000 Kč a pachateli bylo sděleno 
podezření z trestného činu krádeže.

 V dubnu bylo přijato ozná-
mení, že v chrámu Navštívení 

Panny Marie byly odcizeny měděné 
svody v délce 17 m a žlaby v délce 6 
m, čímž byla Římskokatolické církvi 

v Hejnicích způsobena škoda nej-
méně 22.000 Kč. Šetřením 

byli zjištěni dva pachatelé, 
kdy se jednalo v obou pří-
padech o nezletilce, tedy 
o osoby do věku 15 let. 
Následně byl ve věci podán 
podnět k podání návrhu na 

zahájení řízení před soudem 
pro mládež.

V době od února 2010 do dubna 2010 
bylo řešeno na OOP Hejnice celkem 
182 přestupků v dopravě, kdy bylo 
na pokutách uloženo 19.600 Kč. Za 
uvedené období byly při kontrole 
zjištěny čtyři případy požití alkoholu 
u řidičů před jízdou, kdy nejvyšší 
hodnota byla naměřena 1,75 g/kg. 
Dále byly zjištěny 2 případy, kdy 
řidiči řídili vozidlo i přesto, že jim byl 
vydán Okresním soudem v Liberci 
zákaz řízení.

npor. Lubomír Kaplan

Narodily se děti:
Emma Kloučková• 

Markéta Kubíková• 

Přistěhovali se občané:
Jiří Petříček• 
Michaela Valérie Parna-• 
hajová se synem
rodina Beranova• 
Leoš Vašina• 
Aleš Kapl• 
Marie Rejsová• 
Petr Dietrich• 
Ida Grupačová s dcerou• 

Odstěhovali se občané:
Alena Floková• 
Dana Vecková• 
Roman Máj• 
Pavel Grim• 
Jaroslav Hrnčál• 
Stanislava Strobachová • 
s dcerou
Jaroslav Louma• 
rodina Kafkova• 
Milan Čáp• 
Jana Sádovská se synem• 

Rozloučili jsme se 

se zesnulými občany:
Marie Fialová• 
Alena Valášková• 
Bohumír Odehnal• 
Pavel Zedník• 
Kateřina Havlová• 
Hildegard Burešová• 
Marie Podroužková• 
Rudolf Trnovský• 

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

návštěvníkům bude sloužit nový plán sídliště

V posledním dubnovém týdnu došlo 
k opětovnému zprovoznění informační 
cedule na kraji hejnického starého 
sídliště, která nyní slouží jako plánek 
hejnických sídlišť s rozmístěním jed-
notlivých čísel popisných. Stojan tak 
bude k dispozici příjemnějším účelům, 
než ke kterým  byl v totalitních dobách 
postaven. Tehdy sloužil k propagandě 
ve studené válce, teď bude poskytovat 
informace návštěvníkům.
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Pozvánka na Hejnickou pouť 2010
první červencový víkend bude opět spojen s největší kulturní akcí v našem podhorském městečku, bude 
Hejnická pouť 2010. i v letošním roce se uskuteční pouť spojená s kolotočářskými atrakcemi a stánko-
vým prodejem v ulicích, doplněná o kulturní program před bývalým perunem. po minulém úspěšném 
ročníku, který opět pomohl v přerod poutě na městské slavnosti spojené s hudebním festivalem, se 
i v letošní červencový víkend můžete těšit na jistě neopakovatelnou atmosféru.

Termín - sobota 3. a neděle 4. července 2010
Můžete se těšit na řemeslný jar-

mark před kostelem a také na bohatý 
kulturní program po oba dny se za-
jímavým obsazením na centrálním 
místě setkávání, kolotočářské atrakce 
a stánkový prodej všeho druhu.

Pokračujeme ve spolupráci se 
Spolkem Frýdlantské okresní drá-
hy, který připravil jízdy historického 
vlaku (Hurvínek) na Hejnickou pouť. 
V sobotu 3. července tak budou moci 
zájemci využít mimořádného spo-
je, který pojede z Liberce do Hejnic. 
Pak bude pendlovat mezi Hejnicemi 
a Frýdlantem, a v odpoledních hodi-
nách opět vyrazí z Hejnic do Liberce. 
Můžete si tak vyjet lokálkou, která 
je známá hláškou „Nezastavujeme, 
máme zpoždění“ z legendární trilogie 
Slunce, seno a ...

Kulturní program je skoro napl-
něn a tak se návštěvníci akce mohou Na pouť Hurvínkem

těšit na různá vystoupení, která na-
bízejí rozličné žánry a umělce. Letoš-
ní ročník tak přivítá Michala Hrůzu 
a kapelu Hrůzy (sobota 13 hodin), 
který jistě publikum oblaží některým 
ze svých hitů, které jsou dennodenně 
nasazovány v rádiích – Čer-
ný brejle, 1+1, Píseň kovboj-
ská nebo ústřední píseň ze 
seriálu Vyprávěj Budu ti vy-
právět. Po roce se opět vrací 
Medvěd 009 (sobota 17 ho-
din) a přijede i kontroverzní 
písničkář Xindl X (neděle 12 
hodin). To jsou ta známější 
jména, která doplní další, 
neméně zajímavá hudební 
uskupení. Můžete se těšit na 
lidovky, reggae a ska, rock, 
country a zábavu v sobotní 
večer pod širým nebem. Bu-
deme doufat, že v onen letní 

víkend se zde potkáme a prožijeme 
krásné chvíle plné sluníčka, radosti, 
hudby a zábavy. 

Kompletní program a dal-
ší informace najdete na  
www.mestohejnice.cz

výrobní společnost novus Česko s.r.o. je součástí koncernu erwin müller gruppe 
lingen, který pod značkami novus a emco exportuje do více jak 70 zemí světa 
kvalitní, technicky a designově vyzrálé kancelářské přístroje, komponenty 
pro klimatizaci, koupelny a pro vstupní čistící zóny, nově i rohože k bazénům 
a podlahové topení.

Pro naši společnost v Raspenavě se 160 zaměstnanci hledáme schopného spolupracovníka:

technik (mistr výroby) – Na této pozici budete společně se zkušeným týmem dále rozvíjet, organizovat 
a optimalizovat nové výroby, řídit kolektiv pracovníků, úzce spolupracovat s ostatními složkami řízení výroby.

požadujeme:
• SŠ/ÚSO technického směru, praxe s řízením výroby
• aktivní komunikativní znalost německého, případně i anglického jazyka 
• samostatnost, spolehlivost, rozhodnost, iniciativní přístup k práci
• práce na PC, veškeré činnosti jsou podporovány systémem SAP R3

nabízíme:
• zázemí a stabilita v mezinárodní společnosti
• motivující f inanční ohodnocení odpovídající individuálnímu pracovnímu výkonu, znalostem a dovednostem
• samostatná práce zaměřená na výsledky, možnost vlastního rozvoje
• firemní benefity – pružnou pracovní dobu, týden dovolené navíc
• nástup dle dohody

pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete strukturovaný životopis s označením pozice
na email: P.Ficbauerova@novus.cz nebo na adresu: NOVUS Česko s.r.o., Raspenava 191, 464 01  

více o společnosti: http://novus.cz, www.erwin-mueller-gruppe.de/ a http://www.emco-bau.de/.
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Odešel velký člověk
Jako blesk z čistého nebe se v pátek 7. května rozkřikla po Hejnicích zpráva - zemřel pan ruckriegel.

Hans-Georg Ruckriegel 
nastoupil jako jednatel 
do firmy Knorr-Bremse 
Hejnice 1. dubna 1995. 
V té době nebyla firma 
pod vedením českého 
managementu zrovna 
v nejlepším stavu, do-
konce se šířily zvěsti 
o jejím uzavření. Lze 
proto říct, že pan Ruc-
kriegel byl poslán do 
Hejnic jako zachrán-
ce. Do té doby působil 

jako jednatel v maďarské pobočce 
Knorr-Bremse a rovněž tam se pod-
nik pod jeho vedením vypra-
coval mezi špičkové závody  
ve své zemi.

Po příchodu do Hejnic 
okamžitě začal se sobě vlast-
ní důsledností, houževnatos-
tí, přísností a příslovečným 
smyslem pro pořádek měnit 
hejnický závod k lepšímu. 

Během jedenácti let svého působe-
ní v Hejnicích dokázal zvýšit obrat 
o 181,2 %, počet zaměstnanců o 6,1 
% a jmění závodu o 85,6 %. Obnovil, 
rozšířil a zmodernizoval celý závod - 
exteriér, interiér, strojní a technické 
zařízení i sociální a kulturní vyba-
vení. Byl přísný, ale také spravedli-
vý, hlavně vůči dělníkům. Od svých 
podřízených vždy vyžadoval vysokou 
profesionalitu, důslednost, zodpověd-
nost a smysl pro povinnost. 

Někdy byl až přehnaně tvrdý a dle 
jeho slov netrpělivý až nepříjemný, 
ale dělal to pro dobro věci, bez těchto 
praktik by to, co v Hejnicích dokázal, 

nikdy nevzniklo. Také proto 
byly Hejnice v letech 2000, 
2003 a 2004 vyznamenány 
cenou Business Excellence 
Award   dílčí skupiny kon-
cernu Systémy užitkových 
vozidel KNORR-BREMSE. 
Vedle rozvoje firmy také 
podporoval vysokými dota-

cemi sociální, sportovní a kulturní 
instituce v regionu.

Od počátku také byl členem před-
sednictva Česko - německé obchodní 
a průmyslové komory v Praze. Pan 
Ruckriegel odešel z hejnického závo-
du 31. 3. 2006 do zaslouženého dů-
chodu.   Hejnická firma tím ztratila 
nejen svého tvůrce a mecenáše, ale 
také nenahraditelného profesionální-
ho odborníka a jedinečnou osobnost 
s neocenitelnými zkušenostmi. Do 
čtyř let po jeho odchodu se dnešní 
vedení podniku rozhodlo opustit Hej-
nice a odejít do nově vybudovaného 
objektu v Liberci. Pro zdejší region je 
to nevyčíslitelná ztráta ve všech smě-
rech, která by se pod vedením pana 
Ruckriegela jistě nestala. Také proto 
zůstane navždy v našich vděčných 
a nepomíjejících vzpomínkách. Čest 
jeho památce.

Kristina Sokolová, kronikářka 

Programy koncertů  
v bazilice navštívení panny Marie v Hejnicích 2010

Sponzorují:
Nadace Český hudební fond, OK Tour Jablonec n. N. – Ing. Jiří Okrouh-
lík,  Město Hejnice,  Město Raspenava, Město  Nové Město p. S., Over-
lack Furniertechnik  s.r.o. Raspenava, Novus Česko s.r.o. Raspenava, 
Detoa Albrechtice s.r.o. - Jaroslav Zeman,  Jiří Kellner - výrobce a pro-
dejce lázeňských oplatků, Jablotron s.r.o. Jablonec n. N.,  ALDIT s. r. o. 
Jablonec n. N., IBR Consulting s.r.o. Liberec, Nadace PRECIOSA  Jablo-
nec nad Nisou, Wikov MGI a. s. Hronov,  Explosia a. s.

29. 5. – 15:30
Jiří Čipera - varhany, Jiří Brückler - 
baryton 

19. 6. – 15:30
Smíšený pěvecký sbor Piarissimo 
Piaristického gymnázia v Trenčíně, 
sbormistr Martin Holúbek, Kajetána 
Pulišová - varhany, Ján Babjak - te-
nor, Terézia Kružliaková - Babjaková 

- mezzosoprán 

3. 7. – 15:30
Jiřina Pokorná - varhany, Miroslav 
Kejmar - trubka, Michiyo Keiko - so-
prán 

24. 7. – 15:30
Drahoslav Gric - varhany, Karel Chu-
dý - violoncello 

7. 8. – 15:30
Jana Havlíčková - varhany, Vladislav 
Liněcký - housle 

21. 8. – 15:30
Jan Hora - varhany, Ivan Štraus - 
housle, Michaela Štrausová - housle 

4. 9. – 15:30
Jiřina Pokorná - varhany, Miroslav 
Kejmar - trubka, Jan Kejmar - trub-
ka, Miroslav Kejmar - tympány 

Vstupné: 
120,- Kč, děti 10-15 let 30,- Kč.

Prodej vstupenek 1 hodinu 
před koncertem.

25. 9. – 15:30
Kamila Dubská - varhany, Beata 
Blašková Zádrapová - soprán, Libor 
Janeček - kytara 

16. 10. – 15:30
Jaroslav Tůma - varhany, Marek Jerie 

- violoncello, Čeněk Pavlík - housle 

30. 10. – 15:30
Čeští symfoničtí sólisté, Ústecký 
dětský sbor /40 členů/ sbormistři 
Anna a Vlastimil Kobrlovi, diri-
gent Miloš Bok, varhany Miloš Bok 
a martin Kaiser na programu: M. 
Bok Chrámové skladby, Missa bre-
vis Es dur pro dětský sbor a varha-
ny, Církevní intrády pro 
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vážení a milí spoluobčané!
Ředitel našeho mezinárodního centra duchovní obnovy (mcdo), p. doc. phdr. ing. miloš raban thd., 
mne pověřil, abych po paní Jitce Hnízdilové pokračovala v informování o našich aktivitách.

Dovolte mi proto, prosím, abych 
se představila: jmenuji se Edita M. 
Mendelová, jsem řeholnice, členka 
dominikánského řádu (zkratka: 
OP).  Přišla jsem do Hejnic z Prahy.   
V MCDO pracuji od února 2010 jako 
pastorační asistentka. Mám na sta-
rosti všechny záležitosti okolo far-

nosti a kostela Navštívení Panny 
Marie (farní sekretářka) a v MCDO 
programy s duchovní a vzdělá-
vací tématikou. Bude-li kdokoliv 
z Vás v tomto směru něco potřebo-
vat, nechť se na mne obrátí a co 
bude v mých možnostech, ráda  
každému pomohu vyřídit. 

Legendární svozy
už je to sice nějaký ten pátek co v Hejnicích proběhl jarní svoz nebezpečného odpadu, ale stále mám na 
paměti mnoho zážitků, které mi z těchto pravidelných a povinných uklízecích dnů navozují černé můry. 
stále dokola se opakujeme a žádáme občany Hejnic, vás všechny, abyste dokázali, že jste rozumní lidé, 
kteří umí číst a poslouchat. a stále dokola nám někteří občané Hejnic dokazují, že k rozumným lidem, 
kteří umí číst, poslouchat a přemýšlet, mají hodně daleko.

Každý, kdo by chtěl, aby to tu 
vypadalo trochu k světu a byl 
ve městě pořádek, měl by v pří-

padě této akce trochu napomoci měs-
tu. Jak? No třeba tak, že uposlechne 
a opravdu tam svůj odpad odloží až 
v ono sobotní dopoledne a nebo tam 
odloží jen to, co se sbírá. Proč až 
v sobotu, vždyť to tam můžu dát kdy 
chci ne? Omyl. I pracovníci Služeb 
jsou jen lidi a určitě nebudou hlídat 
a odvážet odpad v průběhu pátečně-
sobotní noci. Asi by vám taky neby-
lo příjemné mít svoji popelnici týden 
před vývozem vysypanou vedle bran-
ky než ji popeláři odvezou. Jenže ona 
noc z pátku na sobotu je asi magická. 
Dříve se to říkalo o noci Filipo-jakub-
ské, kdy se slavilo pálení čarodějnic. 
Tato naše se neprojevuje polétáváním 
ohyzdných kreatur na košťatech po 
nebi, ale pobíháním a funěním ně-
kterých Hejničáků, kteří pod rouškou 
tmy táhnou, vezou, tlačí, kutálí, ne-
sou a jiným způsobem dopravují svůj 
tajný odpad na určené místo. Jen aby 
je soused neviděl, co že to tam odložili, 
vždyť ona ta fůra suti z vybouraných 
oken asi nebude zrovna nebezpečný 
odpad. No a příští svoz tam dovezu tu 
lepenku, co mám schovanou ve skle-
pě po rekonstrukci střechy. To se mi 
vyplatí, než ji vozit do Frýdlantu. 

Nikdo mi nevysvětlí, že dva plné 
sudy asfaltu, který každý vážil kolem 
200 kilo se dovezou na místo samy, 
bez nikoho, kdo by ho viděl. To je prá-
vě druhý problém Hejnic. Proč bych 
tam dával jen to co berou, když tam 

můžu dát všechno a zadarmo! Další 
omyl. Všechno platíme. Ano my všich-
ni. Tedy ti co vědí, co je to poplatek 
za nakládání s odpadem. 470 Kč na 
osobu a rok. Že se to vyplatí? Možná, 
ale spíše to přispěje k tomu, že to ne-
ustálé ztrátové hospodaření v oblasti 
odpadů vyústí v navýšení této částky. 
Že se vám to nelíbí? Mně také ne, ale 
co naděláme. Když tu nebudou ro-
zumní lidé, kteří pochopí co a kdy se 
může odložit na mobilní svoz a ruku 
v ruce nebudou závidět sousedovi, že 
on má velkou popelnici a oni jen ma-
lou (i když jich je v rodině dvakrát to-
lik), tak je současná sazba poplatku 
v ohrožení.

Samostatnou kapitolou jsou ra-
bující bandy z okolí a Hejnic. Není to 
žádné diskriminační tvrzení, ale je na-
prosto jasné, že to jsou z 90 % jedin-
ci, kteří se hlásí k menšinové skupině 
obyvatel. Většina je z Raspenavy, jezdí 
v luxusních autech, mají vlek a v ruce 
ukradený leták o konání svozu, který 
je instruuje, kde se které stanoviště 
nachází. A co dělají? Přijedou, když 
u hromady harampádí nikdo nehlí-
dá, tak rozmlátí televize, ukradnou 
měděné cívky, sbalí železo a vytrh-
nou z lednic motor. A freon? No tak 
ten si vesele zamíří do ovzduší posílit 
ozónovou díru. A když tam někdo hlí-
dá? Scénář podobný – navigátor s le-
tákem sedí vzadu – asi jediný, který 
umí číst, a po příjezdu prohlásí, že se 
jim zrovna tahle lednice nebo televize 
hodí. Naloží na vlek, v ústraní „dela-
borují“, odhodí na další skládku či do 

lesa a míří směr sběrna druhotných 
surovin pro provizi s občanským prů-
kazem svojí matky. No co, vždyť jim 
to sběrnař stejně vykoupí. A o co jde 
Hejničákům? O to, že v tuhle chvíli se 
z elektrozařízení, které zadarmo firma 
odveze a zlikviduje, stává jen obyčejný 
odpad, který zaplatí zase jen ti poctiví 
obyvatelé Hejnic. 

Vrchol drzosti je to, že onen Opel, 
Audi, Octavia a podobné limuzí-
ny s raspenavskou menšinovou po-
sádkou vracející se zrovna z úřadu 
práce se vydává na lov v sobotu do-
poledne a jezdí před pracovníky Slu-
žeb a přebírají stanoviště odpadu  
za bílého dne.

Taky se vám to nelíbí? Žádám vás, 
abyste městu pomohli. Zkuste v příš-
tích „odpadových“ sobotách se trochu 
okolo rozhlédnout. Zkuste v případě 
rabujících band ve vašem okolí zavo-
lat Policii ČR. Oni v podstatě kradou 
městský majetek, odložený odpad se 
totiž okamžikem položení stává majet-
kem města. Zkuste si rozmyslet, jestli 
se svojí troškou musíte jít o půlnoci 
nebo až ráno v čas svozu. Zkuste se 
zamyslet a donutit firmu co vám dělá 
stavební úpravy v domě, aby si odpad 
zlikvidovala, vždyť ji za to v 95 % pří-
padů platíte v rámci zakázky.

A proč? Vždyť přeci všichni mů-
žeme přispět svoji troškou do mlýna 
a výsledek může být čisté a krásné 
místo kde žijeme. A určitě si to ty Hej-
nice v malebném podhůří Jizerek za-
slouží.

-DEM-

Mezinárodní centrum duchovní obnovy

A nyní k činnosti našeho Centra 
v letních měsících. 

Na sklonku tohoto měsíce –  28. 
května 2010 – proběhla v naší far-
nosti a v našem městě poprvé akce zv. 

„Noc kostelů“. Kostel byl v tomto čase 
otevřen a probíhal v něm program. 



Hejnický zpravodaj / 15

Vážná nemoc či úraz ale také ztráta zaměstnání nebo dokonce živitele rodiny a na druhé straně zajištění 
plateb za energie, nájmy, úvěry, telefony, potraviny…, to jsou témata, která nás dnes více než jindy trápí. Stále 
častěji lidé využívají nástrojů, jak těmto příčinám čelit alespoň finančně. Vždyť v těchto složitých situacích 
jim nikdo jejich závazky neodpustí a náklady na živobytí zůstávají, někdy se dokonce i zvýší. Pochopili, že je 
velmi důležité, aby se postarali o zajištění pravidelné či jednorázové peněžní pomoci.

Přicházejí tedy za námi nejen pro nastavení prvotního komplexního zajištění, ale hlavně pro posouzení 
a případnou aktualizaci nebo vylepšení jejich stávajícího zabezpečení. 

Tato aktualizace je pro ně důležitá při změně životní situace či priorit (např. narození dítěte, zahájení 
podnikání, čerpání úvěru, apod.). Zkrátka v dnešní době je pro ně velmi důležité udržení příjmů a náprava 
zdraví. Někteří z nich již dnes myslí na životní úroveň v důchodovém věku, případně chtějí zajistit f inanční 
rezervu svým dětem.

Zamyslete se nad tím i vy a my vám poradíme, jak nejlépe zabezpečit sebe a své nejbližší.

Jen na vás bude záležet zda naše doporučení, které poskytneme zdarma, využijete.

například: 
Dorovnání ušlého výdělku úrazem na dobu 25 let jednorázovou částkou 2,8 milionu Kč 
za pojistné 5 Kč denně. Klienti využívají naše služby i v oblasti majetkového pojištění. 
Také vám vyřešíme ochranu.

kromě jiného majetkového pojištění vám nabízíme pojištění osobních vozů s aktuálními 
výhodami:
- sleva pro mimopražské vozy
- sleva pro řidiče nad 55 let a zvýhodnění řidičů do 28 let, kteří jezdili poslední 3 roky bez nehody
- sleva pro lékaře a držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P
- rychlá likvidace pojistných událostí
- včasné varování před nepříznivým počasím a pojištění na 1 milion Kč ZDARMA

zdeňka nováková
Mobil: 728 513 466, E-mail: z.novakova@uniqa.cz

30. května až 5. června 2010 
se v našem Centru konala exerci-
cie „Misionář a člověk“ s indickým 
knězem z řeholního společenství vin-
centinů, P. Anthonym Saji-em.  

1. července 2010 oslavíme 
v našem kostele jeho posvěcení – 
Navštívení Panny Marie – jako každo-
ročně poutní mší sv. v 10:30 hodin. 
Němečtí poutníci budou slavit tentýž 
svátek, ovšem německy, druhý den 2. 
července 2010 v 10:30 hodin. 

V průběhu měsíce června můžete 
v našem Centru zhlédnout výstavu 

„Obrazy, grafika“ od akademické 
malířky Věry Krumphanzlové, v čer-
venci „Moderní fotografie – „Spo-
jení“ “ fotografů Šimona Pikouse 
a Gerharda Ach-a a na srpen se při-
pravuje výstava „Obrazy“ od praž-
ského malíře Vladimíra Mencla. 

Program 25. ročníku kon-
certů varhanní a duchovní hudby 
v bazilice Navštívení Panny Marie 
naleznete jak na našich webových 

stránkách (www.mcdo.cz), tak na 
webu města Hejnice, obce Lázně Lib-
verda a města Frýdlant. 

Naše Mezinárodní centrum 
duchovní obnovy se ve své činnosti 
zaměřuje na integrální obnovu 
lidské bytosti. Klade si za cíl přispět 
k celistvému uzdravení jednotlivého 
člověka po stránce duchovní, duševní 
a fyzické. K tomu slouží programy, 
postihující tento záměr (duchovní, 
kulturní, terapeutické), dále pří-
ležitost k duchovním rozhovorům, 
možnost pozorného naslouchání 
Vašim potřebám a též snaha pomoci 
každému z Vás, jak kdo potřebuje. 
Život přináší leckdy velká překva-
pení, která ne vždy pociťujeme jako 
příjemná. Zřídka ale sami zjistíme 
jejich pravou příčinu. Každý člověk 
bytostně touží po štěstí. A tato jeho 
touha tím poukazuje dál za horizont 
běžných materiálních a psychických 
potřeb, k jeho nejhlubší vrstvě, jíž je 
sféra lidského nitra, sféra duchovní. 

Aby se mohlo opravdu dosáhnout 
– realisticky nahlíženo – úplného 

zdraví, musí se dbát i na tuto oblast 
a všechny tři vrstvy – duchovní, 
duševní (psychická), tělesná (fyzická) 
– spolu propojit. Pouze v takovém pří-
padě lze mluvit o integrální zdravé 
lidské osobě. A tomuto nejzazšímu 
cíli chce napomáhat svými aktivi-
tami i naše Centrum. 

Milí spoluobčané, srdečně Vás tedy 
k nám zveme a jsme připraveni Vám, 
podle našich možností, vyjít vstříc. 
Příslušné kontakty a vše další najdete 
na našich webových stránkách.

sestra Edita M. Mendelová OP

Pokračování článku ze strany 14

SLUŽBA, KTERÁ BUDÍ DŮVĚRU
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Maratónský víkend
Již od února jsme připravovali a organizačně zajišťovali sportovní akci, na kterou se žáci 2. stupně kaž-
doročně těší, na běh květnovou prahou, pražský mezinárodní maratón. díky vstřícnosti zaměstnanců 
fakulty tělesné výchovy a sportu jsme jako vloni přespali na studentských kolejích.

Sobota patřila Praze nesou-
těžní, běželo se až v neděli. Frontu 
u zubačky na Petřín jsme zavrhli, 
děti šlapaly po svých a ve sviž-
ném tempu. Květnové zahrady na 
Petříně jsou pastvou pro oči, ale 
všichni pospíchali do zrcadlového 
bludiště. V centru měly děti rozchod 
a nevěřili jsme vlastním očím, když 
některé  dorazily s kytičkou v kvě-
tináči pro maminky ke Dni matek. 
Že je budou muset nosit po Praze do 
zítřejšího odpoledne je nijak neroz-
hodilo. Den rychle uběhl a všichni 
se těšili na nedělní běh. Na minima-
ratónu v délce 4,2 km se na Staro-
městském náměstí sešlo rekordních 
6000 lidí. V tomto běhu se čas 
neměřil, všichni, kteří doběhli, zís-
kali krásné medaile. Startovali jsme 
asi z dvanáctého desetiřadu, běželo 
se za ideálního slunečného počasí. 
Prvním kdo doběhl do cíle byl člen 
naší výpravy Jirka Paulus z Bílého 
Potoka. Závodně běhá 1,5 roku 
a běžel famózně! Měli jsme spolu 
s ním všichni velkou radost. 
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ČR E 11795. Vydává Městský úřad Hej-
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cz. Tiskne: Jan Macek a Pavel Kusala, 
www.tiskem.cz. Copyright © 2009 Jan 
Macek a Corel Corp. Veškerá práva vy-
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Podařilo se nám obsadit místa 
s báječným výhledem u cíle ostrého 
maratónu na 42 km a nedočkavě 
jsme vyhlíželi mezi závodníky naši 
paní učitelku Marcelu Hmirovou. 
To bylo výskání, volání a troubení 
když dobíhala! V čase 3 hod. 25 min. 
skončila ve své kategorii na skvě-
lém 2. místě, z českých vytrvalkyň 
doběhla jako osmá v pořadí a v deví-
titisícové řece maratónců z 30 zemí 
světa obsadila mezi ženami neu-
věřitelné 86. místo. Byla to krásná 

tečka za naším pražským sporto-
váním. V autobuse společnosti Stu-
dent agency při zpáteční cestě byl 
na naše děti výjimečný pohled. Ve 
tři odpoledne téměř všechny spaly, 
hlavy opřené, zvrácené a nad nimi  
v rytmu jízdy vesele poskakovaly 
balonky.

Běhat v Hejnicích umíme na 
výbornou a ani příští rok na startu 
naše škola nebude chybět.

- V.V. -
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Horolezecký kroužek pro děti působí při hejnické škole již přes 20 let. za tuto dobu jím prošlo více 
než 200 dětí, některé lezení po skalách drží i dodnes, ač věkově již mezi mládež dávno nepatří.

Před lety umělé stěny nebyly, začí-
nalo se na žulových skalkách v okolí. 
Nejlépe byly přístupné horolezecké 
cíle v Zahradní stěně pod Ořešní-
kem, chodili jsme i do údolí Černého 
potoka či nad Viničnou cestu. Pak 
začaly první závody, jezdili jsme do 
Čech i na Moravu a přiváželi první 
medaile z celorepublikových sou-
těží. Aby bylo kde trénovat, posta-
vila se v tělocvičně naší školy umělá 
stěna, která se postupně rozrůstala 
a mohutněla, aby stačila rostoucímu 
zájmu ze strany dětí. Během let se 
konkurence rozšiřovala, vyhrávat už 
zdaleka nebylo tak snadné. Je ale 
potěšitelné, že na úspěchy z minu-
lých let dnes navazují další. Suveré-
nem letošní sezóny je Tomáš Němec, 
který v kategorii nejstarších chlapců 
vyhrál oba zatím konané závody. Po 
úspěchu v únoru na domácí stěně 
potvrdil svoji formu i ve druhém kole 
v Praze.

Každý čtvrtek odpoledne se schází 
mladí lezci v tělocvičně na umělé 
stěně, na svém „horolezáku“. Když je 
hezky (což se o letošním jaru bohu-
žel říci nedá), vyráží ti starší a zku-
šenější do Jizerek na zdejší žulové 
skalky. Společně jsme několikrát 
navštívili i lezecké centrum „Šutr“ 
v Liberci, kde si všichni mohli osahat 
i cesty jiného charakteru, než máme 
doma. Někteří už doma přemlouvají 
i rodiče, aby to zde s nimi zkusili..

Tento sport již není jen pro 
kluky, leze nám tu i řada šikov-

Horolezčata z Hejnic

ných dívek. Letos bylo zapsáno 30 
mladých, někteří to párkrát zkusí 
a pak se jejich zájem obrátí jinam, 
někteří (a potěšitelné je, že těch 
je většina) zůstávají u lezení déle. 

slavnosti singltreku 2010
7. až 9. května 2010 proběhlo v Láz-
ních Libverda slavností zahájení 
první singltrekové sezóny v České 
republice. Singltrek pod Smrkem 
je první sítí singltrekových stezek 
navrženou pro maximální prožitek 
z jízdy na kole v terénu s respektem 
k přírodě. 

V minulém roce byl vybudován první 
okruh stezek a ten byl předán k užívání 
širokému spektru terénních cyklistů. 
Po celý víkend byl pro návštěvníky 
připraven zajímavý a bohatý program, 
aby si víkend naplno mohli užít. Pro 
děti byla připravena Bajková školka 
s odborným dohledem a další atrakce. 
Dospělí si mohli vylepšit techniku jízdy 
na kole ve Skills centru nebo vyzkou-
šet netradiční závod o ceny na singltre-
kových stezkách, kde nerozhodovala 
pouze rychlost. Díky Test centru si 
návštěvníci mohli stezky vyzkoušet na 
kvalitních horských kolech. Pro jejich 

vlastní kola byl připraven základní 
servis zdarma. Kdo má rád kolo a jízdu 
v terénu musí 20  km okruhu vyzkou-
šet. Nejlépe je nastoupit u Obřího sudu, 
u Hubertky nebo u Spálené hospody 
a zvládne to každý. Většina celý okruh 
pojede, ti zbylí půjdou i kousek pěšky.

A třeba právě oni budou za pár let 
jistit ty, co dnes ještě tahají kačera či  
jezdí v kočárcích…

J. K.
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naši nejmladší členové oddílu z přípravky vyrazili na pěší výlet do oldřichova dne 7. 4. 2010. ve 
snaze trenéra edy pavlíčka byl dobrodružný výlet se spoustou her plných zábavy a utužování 
kolektivu pro budoucí hráče a hráčky. všechny děti se vrátily v pořádku, spokojené a v budoucnu 
pro ně plánujeme více takových akcí.

V současné době máme šestnáct dětí, které se snaží 
chodit pravidelně na tréninky, ale doufáme, že se připojí 
ještě spousta dalších zájemců, kteří chtějí zkusit hrát 
zábavnou kolektivní hru a udělat tak i něco pro sebe. 
Informace o nás milí rodiče naleznete na našich interne-
tových stránkách anebo přímo na hřišti národní házené.

Letošní jaro je zatím nejhorší pro ženy. Stále je velká 
naděje že se vzchopí a budou zase dobrým týmem jako 
dříve, ale k tomu jim můžeme jen popřát hodně štěstí 
a snahu chtít.   

 V jarní části sezony se párkrát zdařilo našim mužům. 
V družstvu je však spousta změn v útočné i obranné 
řadě včetně brankaře, a tak bude  chvilku trvat než se 

Házená – zahájení jarní části sezony v roce 2010

s těmito změnami družstvo dokonale sehraje. Zdařil se 
první domácí zápas s Žatcem B, kde jsme hráli vyrovnaný 
zápas a po soupeřově útočné smůle jsme ho přestříleli 
o tři góly. V druhém zápase vypadlo střelecké štěstí nám 
a tak nám to soupeř oplatil. Utkání s Mostem B bylo i přes 
hostující soupeřův útok velmi vyrovnané, ale i v tomto 
případě o nás rozhodla naše prokletá smůla se střelami 
do tyčí. Muži ale předvedli velmi bojový styl a nedali sou-
peři vítězství zadarmo. Přejme jim střelecké štěstí ve zbý-
vajících zápasech.

Těšíme se že se k nám připojíte alespoň formou fan-
dění na našich domácích zápasem. Všem přeji více slu-
nečního počasí.          (V. J.)

mistrovství České republiky v práci s motorovou 
pilou žáků učebního oboru mechanizátor lesní 
výroby, pořádané střední školou zemědělskou 
a lesnickou Frýdek – místek ve dnech 5. a 6. května 
na odloučeném pracovišti lesnických oborů v bílé, 
pod záštitou hejtmana moravskoslezského kraje ing. 
Jaroslava palase, ovládli studenti z Hejnic.

HEJNICKÝ STUDENT MISTREM REPUBLIKY,
DŘEVORUBCEM JUNIOREM ROKU 2010

Jan Zajíček ze Střední školy hospodářské a lesnické 
se stal Dřevorubcem juniorem roku 2010, vyhrál mis-
trovství republiky žáků v práci s motorovou pilou. Spo-
lečně se svým spolužákem Martinem Pňáčkem, který 
byl v pořadí jednotlivců třetí, zvítězili také v soutěži 
družstev.

Mistrovství v Bílé v Beskydech se zúčastnili studenti 
lesnických oborů z devíti škol z celé republiky. Mezi 
nimi se ti hejničtí rozhodně neztratili.

- K.F. -

Mistrovství republiky žáků v práci  
s motorovou pilou (vítězná družstva)


