
činnost stavebního úřadu Nové Měs-
to pod Smrkem a přenést rozhodova-
cí pravomoci na stavební úřad obce 
s rozšířenou působností, což je v na-
šem případě město Frýdlant. V praxi 
by to znamenalo, že každý stavebník 
bude potřebné dokumenty pro stavbu 
vyřizovat na stavebním úřadu ve Frý-
dlantě. Ve zdůvodnění tohoto záměru 
bylo uvedeno, že stavební úřady na 
menších obcích často rozhodují chyb-
ně, jejich pracovníci nemají potřebnou 
kvalifi kaci a nebo je malá četnost vy-
daných rozhodnutí. Na tomto místě je 
nutno podotknout, že tato tvrzení však 
Ministerstvo pro místní rozvoj žádným 
věrohodným způsobem nedokázalo 
doložit. Není tedy divu, že tento záměr 
ministerstva vyvolal mezi dotčenými 
obcemi značnou vlnu odporu. Chá-
peme tento návrh jako další centrali-
zaci a vzdálení výkonu státní správy 
občanům. Ve výsledku by to zname-
nalo pouze rozhodování úředníků od 
stolu bez jakékoli znalosti místního 
prostředí. Naštěstí to dnes vypadá tak, 
že argumenty obcí byly vyslyšeny. Po-
dařilo se uskutečnit schůzku zástup-
ců samospráv s Ministrem pro místní 
rozvoj Kamilem Jankovským, který 
na jednání v Liberci dne 21. 2. 2011 
deklaroval, že zákonem nebude pro-
váděno plošné rušení stavebních úřa-
dů na obecních úřadech I. stupně, ale 
že MMR provede průzkumnou studii 
a poté by doporučilo krajům určitou 
optimalizaci stavebních úřadů na 
I. stupni a to takových, kde se pohy-
buje počet vydaných rozhodnutí napří-
klad pod 10 za pololetí. 

Vážení spoluobčané, pokusil jsem 
se vás v krátkosti seznámit s dvěma 
problémy, které rozhodně nejsou pro 
naše město pouze okrajové. Naopak se 
domnívám, že v případě jejich realiza-
ce v té formě, jak byly ve svých návr-
zích předloženy, by se více či méně zá-
važně dotkly většiny z nás. Doufám, že 
vás příště budu informovat o přijatých 
opatřeních, která budou respektovat 
zájmy města i občanů Frýdlantska.

Jiří Horák, starosta města
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Oba případy spojuje to, že snaha 
o jejich zrušení není novinkou, ale v ur-
čitých intervalech se opakujícím stavem. 
Dokonce by se dalo říct, že s nástupem 
nové vládnoucí garnitury, ať už kraje 
v případě frýdlantského gymnázia nebo 
státu v případě rušení menších staveb-
ních úřadů, se tato situace opakuje se 
železnou pravidelností. 

Nechci se zde pouštět do odborných 
diskusí, zda jsou osmiletá gymnázia 
přežitkem doby a ve světě překonaným 
způsobem výuky, ani zde nechci posu-
zovat, zda tato školská zařízení mají 
tak významný vliv na snižování úrov-
ně vzdělanosti populace našeho státu 
jak prý říkají odborné studie. Kdyby 
tomu tak opravdu bylo, jednalo by se 
nejspíše o systémovou chybu, kterou 
by mělo napravit Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, a to nejlépe 
plošným omezením osmiletých gym-
názií v celé republice. K tomu zatím po-
kud vím nedošlo. O zrušení osmiletého 
studia na Gymnáziu Frýdlant rozhodl 
jeho zřizovatel a tím je Liberecký kraj. 
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy 
a sportu krajského úřadu tento záměr 
prezentoval v materiálu, který nazval 
návrhem změn ve středních školách 
zřizovaných Libereckým krajem. Po-
dle tohoto dokumentu je důvodem ke 
změnám v první řadě očekávaný de-

mografi cký vývoj v našem kraji, lepší 
uplatnění absolventů na regionálním 
trhu práce a v neposlední řadě ekono-
mická recese, která se do hospodaření 
škol zákonitě promítá. To jsou důvo-
dy jistě pádné a oprávněné. Na dru-
hou stranu těchto pomyslných vah je 
však nutno položit celé Frýdlantsko. 
Aglomeraci, ve které žije skoro 25 000 
obyvatel, území, které je dlouhodobě 
defi nováno jako hospodářsky slabá 
oblast, ve kterém působí dvě střední 
školy – Gymnázium Frýdlant a Střed-
ní škola hospodářská a lesnická. Školy, 
které jsou svým zaměřením naprosto 
odlišné. Zrušením osmiletého studia 
na gymnáziu v tomto regionu fakticky 
dojde ke znemožnění studia opravdu 
nadaným žákům, kteří na osmileté 
gymnázium přestupují po dokončení 
pátých tříd základních škol. Neumím 
si dost dobře představit, že rodiče těch-
to dětí budou uvažovat o tom, že je 
nechají dojíždět ve věku 10 – 11 let do 
vzdáleného Liberce. Vždyť taková ces-
ta z okrajových částí Frýdlantska se 
dá počítat na hodiny a v některých pří-
padech je i zcela nemožná. Nelze také 
opomíjet fi nanční zatížení rodin takto 
dojíždějících malých studentů. O to 
víc mě pak zaráží nesouhlas vedení 
Libereckého kraje s tím, že by se zřizo-
vatelem tohoto gymnázia stalo město 
Frýdlant. Podporu tomuto rozhodnutí 
vyjádřila i naprostá většina staros-
tů obcí našeho regionu, která trvá na 
umožnění osmiletého studia i dětem 
z našeho regionu bez nutnosti zdlou-
havého dojíždění do krajského města.

V případě rušení stavebních úřadů 
je situace trochu odlišná. S tímto ná-
vrhem přišlo Ministerstvo pro místní 
rozvoj a chtělo ho zapracovat do ná-
vrhu připravované novely stavebního 
zákona. Toto rozhodnutí, pokud by 
bylo přijato, by výrazným způsobem 
zasáhlo do výkonu státní správy na 
úseku stavebních úřadů. V součas-
nosti pro celé Frýdlantsko pracují čtyři 
stavební úřady – Frýdlant, Nové Měs-
to pod Smrkem, Raspenava a Hejnice. 
Smyslem navrhované změny bylo zru-
šit stavební úřady v Hejnicích a Ras-
penavě, výrazným způsobem omezit 

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ve svém letošním prvním příspěvku 
do Hejnického zpravodaje bych se 
chtěl dotknout dvou témat, o kterých 
se v závěru loňského roku a v prvních 
měsících roku letošního v našem 
regionu hodně diskutovalo. V prvním 
případě se jedná o záměr zrušit osmi-
leté gymnázium ve Frýdlantu, pone-
chat pouze klasické čtyřleté studium 
a tuto školu sloučit s frýdlantskou 
Střední školou hospodářskou a les-
nickou. V druhém případě jde o rušení 
stavebních úřadů na obcích I. stupně.







NEPŘÍJEMNÁ PRAVDA

Máme začátek roku 2011, který si 
spousta lidí spojila s přáním pohodo-
vějšího prožití než roku 2010. I přesto 
bych však rád, aby se zde objevil 
i trochu smutnější článek, který 
bohužel mapuje nepříjemné zákoutí 
nájemních bytů a rozšiřující se módu 

„bezúplatných půjček“. Věřte, že bych 
byl raději, kdyby tyto řádky nemusely 
nikdy vzniknout.

Proč bezúplatná půjčka? Správně 
bych měl uvést, že se jedná o dlužné 
nájemné v městských bytech. Termín 
půjčka se však na městě uchytil, vždyť 
co jiného to je, když si nájemník vesele 
neuhradí několik nájmů a peníze pou-
žije na nějakou jinou svoji potřebu. 
Nechci zde polemizovat o případech, 
kdy se nájemníci dostávají do existenč-
ních problémů a pak nastávají situ-
ace se zpožděnými platbami nájmů. 
Chtěl bych se zde zamyslet a apelovat 
na některé notorické neplatiče. Ano, 
musíme si přiznat, že i tací jsou mezi 
námi a spousta z nich má k existenč-
ním problémům dosti daleko. Ale co, 
vždyť město na jejich nájem počká, 
měsíc, dva, tři. Vždyť co jim hrozí? 
Když se udělá tytyty, tak částku někde 
seženou a pak zase bude všechno 
v pohodě. Nebude.

V současné době se totiž zvýšil dluh 
na nájemném v bytech až alarmujícím 
způsobem. Bavíme se o nájemném, 
které v sobě zahrnuje jak čistý nájem 
za obývanou plochu, tak zálohy na 
teplo, teplou a studenou vodu, odpady 
a užívání společných prostor. Vidíte, že 
většina z částek kromě holého nájmu 
jsou služby, které musí město uhra-
dit a pak je rozpočítá nájemníkům. 
Takže v případě, že se někdo rozhodne 
neplatit, tak místo toho, aby město 
na bytech fi nance získávalo, a ty pak 
mohlo použít na renovaci bytů a domů 

– plastová okna, výtahy, fasády, zatep-
lení, malby apod., musí hledat řešení 
jak získat dlužné částky z neplatičů 
a případně pohledávky odepisovat pro 
nevymahatelnost a odmítat žádosti 
slušných nájemníků na opravu zrovna 
toho jejich bytu nebo domu.

Pro zajímavost uveřejňuji aktuální 
dlužnou částku na nájemních bytech. 
Město Hejnice v současné době vlastní 
361 bytů a k dnešnímu dni je výše 
pohledávek vůči našim nájemníkům 
819 763 korun. Konkrétně se tato 
částka podařila vytvořit 82 nájemní-
kům, kteří jsou skupinou neplatičů. 
Upozorňuji, že někteří z nich již využili 
služeb soudního exekutora k vystěho-

vání na ulici. Smutný rekord nejvyšší 
dlužné částky drží nájemník se závaz-
kem 47 900 korun. Můžeme zůstat 
v řeči čísel, a to z důvodu, že jednot-
livé dlužníky nesmíme uveřejnit. Jaká 
škoda, asi by se pak sousedi divili, že 
onen slušný soused, co si potrpí na 
luxusu, zrovna patří k velkým nepla-
tičům. Proto zde uveřejním jen dluhy 
jednotlivých domů, kde se každý může 
podívat jak se zrovna ten jejich dům 
má na žebříčku „lajdáků“.

Účelem těchto řádků není vyhro-
žování určité skupině lidí. Cílem bylo 
jen informovat ostatní, jak moc se 
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platební morálka nájemníků zhoršila 
a varovat před dalším vývojem situ-
ace, která nemůže vyústit v nic jiného 
než ztrátu nájemní smlouvy. Ano, to 
je to, co hrozí neplatičům. Je jasné, 
že v současné době budou muset jít 
stranou některé sociální aspekty 
a otázky typu „Kam půjdu?“ Všichni 
nájemníci do jednoho mají stejná 
práva a povinnosti a hlavně možnost 
v klidu a pohodě bydlet v bytě, který 
mají od města pronajatý. Jenže, když 
bude nájemník dlužit na službách 
spojených s užíváním bytu, nemůže 
nikdo po majiteli chtít, aby si ho v bytě 
dále vydržoval. Ten, kdo má smlouvu 
na dobu neurčitou pak může očeká-
vat výpověď nájemní smlouvy. Maji-
telé smlouvy na dobu určitou mohou 
mimo výpovědi čekat také neprodlou-
žení nájemní smlouvy po jejím skon-
čení. Pak nastane den, kdy nájemník 
ztrácí právní nárok na užívání bytu 
a musí ho opustit. Neopustí jej dobro-
volně, nastupuje soudní vykonavatel 
– exekutor, který dotyčného doslova 
vystěhuje na ulici. A proto apeluji 
na každého z vás, kdo nemáte svoje 
platby spojené s užíváním bytu vůči 
městu v pořádku, abyste se zamys-
leli nad svojí budoucností v městském 
bytě a vybrali si cestu, která nepovede 
přes soudy, výpovědi a exekuce.

Je pravda, že je v Hejnicích mož-
nost využít nabídky pronájmu soukro-
mých bytů. Ale uvědomme si, že výše 
nájmu v těchto bytových jednotkách 
není určitě na úrovni 32 korun za 
metr čtvereční tak jako v městských 
bytech, ale v řádu několikanásobku. 
Ale každý svého štěstí strůjcem...

-DEM-

PODĚKOVÁNÍ
Město Hejnice děkuje všem, kteří přispěli na povodňové konto, které bylo 
vyhlášeno jako sbírka po srpnové bleskové povodni v roce 2010.

Celková vybraná částka dosáhla 4 034 260 Kč. Část fi nančních prostředků 
byla vyplacena postiženým občanům, část bude použita na odstranění 
povodňových škod v letošním roce a část bude použita na nákup nového 
hasičského vozu, tak jak je uvedeno v darovacích smlouvách.

Finanční dary městu Hejnice poskytli občané, města, obce a kraje České 
republiky, fi rmy a nadace. Významná fi nanční pomoc došla i od rodáků, 
občanů německé národnosti a účastníků semináře Síla kořenů ze zahraničí 
i České republiky.

Jiří Horák, starosta města

Číslo popisné Částka Počet bytů 

v domě

4 18 982 Kč 4

5 120 910 Kč 50

96 14 135 Kč 3

299 30 751 Kč 2

300 3 100 Kč 4

376 14 100 Kč 5

387 110 184 Kč 9

495 66 081 Kč 8

514 5 040 Kč 4

515 3 700 Kč 4

530 102 318 Kč 12

531 66 503 Kč 36

532 93 018 Kč 20

533 32 495 Kč 20

593 7 750 Kč 2

594 3 550 Kč 12

595 17 400 Kč 12

596 15 760 Kč 12

598 56 754 Kč 36

601 37 232 Kč 32





Zastupitelstvo města na svých zasedáních:
 – schválilo na návrh předsedy fi nančního výboru Ing. Libora 
Štroma za členky fi nančního výboru Ing. Alenu Dvořákovou, 
Alenu Henclovou, Alenu Novákovou a Moniku Gašpierikovou

 – schválilo na návrh předsedkyně kontrolního výboru Ing. Lucie 
Podhorové za členy kontrolního výboru Mgr. Šárku Mazán-
kovou, Ing. Evu Noskovou, PhDr. Jana Heinzla a Mgr. Petra 
Kozlovského

 – schválilo žádost Nemocnice Frýdlant s.r.o. o umožnění převo-
du RDG přístroje z vlastnictví města Frýdlant do vlastnictví 
Nemocnice Frýdlant s.r.o. s tím, že vložené fi nanční prostřed-
ky na nákup přístroje budou městu vráceny

 – schválilo starostu města Jiřího Horáka za zástupce města Hej-
nice ve společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., 
v dobrovolném svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko a v regio-
nálním sdružení Euroregion Nisa

 – projednalo a schválilo plán činnosti zastupitelstva města a roz-
počtové změny pro rok 2011

 – projednalo a schválilo pro rok 2011 plán práce fi nančního 
a kontrolního výboru

 – projednalo zprávu o hospodaření příspěvkové organiza-
ce Základní  škola a Mateřská škola Hejnice a schválilo ná-
vrh na převedení přebytku hospodářského výsledku ve výši 
122.324,95 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace 
a částku 40.000 Kč zpět do rozpočtu zřizovatele

 – schválilo žádost občanského sdružení LUNGTA o vyvěšení ti-
betské vlajky dne 10. března 2011 na budově městského úřa-
du v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“

Z jednání městské rady

Rada města na svých zasedáních:
 – projednala a vzala na vědomí zprávu o plnění daní a míst-
ních poplatků za rok 2010, návrh úpravy rozpočtu roku 
2010 a návrh rozpočtu na rok 2011

 – přidělila 16 bytů
 – schválila žádost občanského sdružení Planeta země 
o.p.s., týkající se pronájmu městského kina dne 
25. 1. 2011

 – neschválila umístění reklamního poutače Lázní Libverda 
v parku před divadelní přístavbou

 – schválila žádost osadníků Ferdinandova, týkající se proná-
jmu městského kina dne 26. 2. 2011

 – schválila žádost umělecké a propagační agentury 
SECY MUSICALL, týkající se pronájmu městského kina 
dne 7. 3. 2011

 – schválila fi nanční příspěvek ve výši 7.000 Kč, určený na čás-
tečnou úhradu energií občanskému sdružení Mateřídouška

 – fi nančním příspěvkem ve výši 1.500 Kč podpořila akci 
„Ples sněhových vloček“, pořádanou místní organizací Sva-
zu Němců

 – schválila žádost Kruhu přátel hudby při MCDO Hejnice 
a fi nančním příspěvkem ve výši 5.000 Kč podpořila pořá-
dání koncertů v bazilice v Hejnicích

 – příspěvkem 1.500 Kč podpořila výjezd lékařsko-zdravot-
nického týmu společnosti Home and Help do Rumunského 
Banátu, kde žijí čeští rodáci

 – poskytnutím putovního poháru v částce 1.500 Kč, ur-
čeného pro vítěze, podpořila soutěž mladých aranžérů, 
která se bude konat v rámci Mezinárodní výstavy jiřinek 
9. -11. 9. 2011 v areálu MCDO

 – schválila pronájem plochy paní Michaele Kahlové  pro její 
atrakce na Hejnické pouti 2011

 – schválila pronájem plochy na provoz lunaparku a atrakcí, 
v době konání tradiční městské poutě, za částku 44.000 Kč

Z jednání městského zastupitelstva

Město Hejnice Vás zve 

v sobotu 2. dubna od 20 hodin v sále České besedy v Raspenavě na

HEJNICKOU APRÍLOVOU ZÁBAVU
Zahájení oslav výročí 800 let Hejnic.

Vstupné 123 Kč

Předprodej vstupenek na MěÚ Hejnice, 
Lenka Zoreníková 

E-mail: lenka.zorenikova@mestohejnice.cz
Telefon: 482 322 211, 731 255 142

Host večera – Petr Vondráček 
(muzikant a moderátor pořadu „Hádej kdo jsem“)

Hraje skupina S. P. BAND.

Bohatá tombola, slosovatelné vstupenky 
(hlavní cena sekačka na trávu).

Předtančení a půlnoční překvapení B.O.B.R.

www.mestohejnice.cz

Odjezdy autobusů: 
19:20 hod Hejnice, Autobrzdy - Knorr
19:30 hod Hejnice, parkoviště u Petříčka
19:30 hod Frýdlant,  autobus. nádraží 

(nutná rezervace)





Oslavy 800 let výročí Hejnic
V roce 2011 čeká Hejnice výročí 800 let. Rok 1211 je podle legendy první 
zmínkou o vzniku tohoto poutního místa. V letošním roce tak budou při-
praveny pro návštěvníky a občany města oslavy tohoto výročí. Ty budou 
rozloženy jednotlivými akcemi do první poloviny roku a vyvrcholí velkole-
pou akcí, která připadá na termín tradiční Hejnické poutě, v první červen-
cový víkend.

V rámci oslav výročí se v první po-
lovině roku můžete těšit na městskou 
zábavu s hostem, speciální koncert 
v bazilice, výstavu fotografi í, archivá-
lií a kronik, speciální sportovní akce, 
pokusíme se také zajistit promítání 
fi lmových materiálů, které se nějak 
týkají Hejnic. Úplný výčet a harmo-
nogram oslav se stále tvoří a pro nej-
dokonalejší informovanost doporuču-
jeme sledovat webové stránky města 
www.mestohejnice.cz a plakátovací 
plochy v Hejnicích.

Jako první akce oslav výročí 
proběhne Hejnická aprílová zábava 
v sobotu 2. dubna 2011 v sále České 
besedy v Raspenavě. Hostem večera 
bude hudebník a moderátor Petr Von-
dráček.

Termín vyvrcholení oslav bude 
sobota 2. a neděle 3. července 2011. 
Zde se opět budete moci těšit na ře-
meslný jarmark v prostoru parčíku 
před kostelem, který zase nabídne 

nádhernou oázu pohody a klidu. 
Připraven bude také speciální parní 
vlak, který bude jezdit v sobotu na 
zdejší železniční trati a nabízet tak 
alternativu dopravy na naši akci. 
Sobotní noční oblohu pak ozáří 
velkolepý ohňostroj. Od lunaparku 
až k bazilice se potáhne přes celou 
ulici stánkový prodej všeho druhu 
tak, jak to na správné pouti má 
být. Součástí akce bude také prodej 
suvenýrů vztahujících se k letošní-
mu výročí, mezi kterými nebudou 
chybět ani památeční mince a další 
upomínkové předměty na tento pa-
mátný rok.

Chápeme, že další novinka ne-
bude všemi návštěvníky tolik ví-
tána, ale po dlouhém rozhodování 
jsme museli k tomuto kroku při-
stoupit. V letošním roce se vstup 
do prostoru kulturního pódia musí 
zpoplatnit. Přesná výše částky za 
vstupenku není ještě určena, ale 

Vážení a milí spoluobčané!
Opět k Vám přicházím se zprávami z našeho Mezinárodního centra duchovní obnovy. Na přelomu roku 
2010/2011 v našem Centru proběhlo Novoroční setkání (28. 12. 2010 – 4. 1. 2011) německé organizace 
Ackermann-Gemeinde a Junge Aktion a konala se tu také Novoroční obnova (28. 12. 2010 – 2. 1. 2011) 
pro rodiny z Prahy.

Z Mezinárodního centra duchovní obnovy

Začátek ledna nám přinesl 
v MCDO dvě zásadní události: 
5. 1. 2011 jsme tu za účasti lito-
měřického biskupa Mons. Jana 
Baxanta a mnoha dalších vzácných 
hostí, mezi nimiž nechyběl ani hej-
nický pan starosta Jiří Horák, oslavili 
10. výročí otevření a svěcení MCDO. 

Radost nám však záhy zkalila 
smrt našeho ředitele P. Miloše 
Rabana, 7. 1. 2011 v Krajské libe-
recké nemocnici. K jeho nevšední 
osobnosti se vrací také zde ve zpra-
vodaji uveřejněný nekrolog. Pohřeb 
se konal 17. 1. 2011 a stal se velkou 
událostí jak pro naše Centrum, tak 
i pro naši obec Hejnice, jelikož jsme 
si mohli do hloubky uvědomit, nejen 

co pro nás všechny udělal, ale také, 
že jeho osobnost překračovala hra-
nice obce, ba i kraje a měla dosah 
až do zahraničí. Každý dostal příle-
žitost se s ním aspoň takto rozlou-
čit. Odkaz jeho osobnosti je rozsáhlý 
a lze o něm přemýšlet, k němu se 
vracet a na co navazovat ještě velice 
dlouho.

Biskup Mons. Jan Baxant usta-
novil administrátorem Římskokato-
lické farnosti Hejnice P. Mgr. Jacka 
Wszołu a ředitelkou Mezinárod-
ního centra duchovní obnovy paní 
Petru Šiklovou. Oběma ze srdce 
blahopřejeme!

Během měsíce zde proběhlo něko-
lik individuálních duchovních 

a relaxačních obnov, které si zajišťovaly 
jednotlivé osoby samy. Ve dnech 24. 1. – 
27. 1. 2011 si v MCDO vykonali své něko-
likadenní Exercicie (= duchovní obnova) 
řeholníci z kongregace Salletinů. 

Od 29. 1. do 5. 2. 2011 proběhla 
úspěšně konference Zimní škola, 
kterou u nás každoročně pořádá Mate-
matický ústav AV ČR. 

Prosincová výstava Fotografií 
Petra Andrese z pouti do Izraele v r. 
2009, kterou vedl právě P. Miloš Raban, 
se kvůli jeho skonu protáhla do konce 
ledna 2011. Mohli jsme si zase z jiného 
pohledu připomenout jeho jedinečnou 
osobnost!

bude se jednat o spíše symbolickou 
částku, která nám pomůže uspořádat 
příští ročník a hlavně podá informaci, 
kolik návštěvníků se na akci pohybo-
valo. Bude se jednat o dvoudenní vstu-
penku a osvobozeny od vstupného bu-
dou malé děti.

Na centrálním místě před bazili-
kou vznikne znovu kulturní centrum, 
které kromě velikého pódia nabídne 
pro pohodlí návštěvníků velkokapacit-
ní stany se sezením a hlavně spoustu 
druhů občerstvení. 

Na pódiu se v průběhu obou víken-
dových dnů vystřídá celá plejáda zná-
mých i méně známých umělců. Jako 
největší hvězda vystoupí populární ka-
pela Divokej Bill. 

Mezi další účinkující patří také 
například skladatel hitů Jaroslav Uh-
líř, zpěvák Tomáš Klus, skupina Med-
věd 009, skupina Děda Mládek Illeg-
al Band a liberecká kapela Těla nebo 
cimbálová muzika.
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V únoru 2011 lze v naší galerii 
zhlédnout výstavu fotografi í Zuzany 
Kosařové s názvem Projekt zdra-
votnické a humanitární pomoci 
českým rodákům rumunského 
Banátu.

V tomto měsíci se v MCDO 
uskutečňují vesměs individuální 
duchovní programy. Lidé přijíž-
dějí a sami cítí potřebu se zastavit 
a občerstvit na duchu i na těle v pří-
jemném a zajímavém prostředí. 

V březnu se zase můžeme těšit 
na výstavu fotografi í South Geor-
gia (Jižní Georgie) Jiřího Večerníka, 
která začala vernisáží 5. 3. 2011 
ve 14:00 hodin v Galerii MCDO.

Během měsíce budou mít své 
duchovní programy v našem Centru 
Farnost sv. Vojtěcha z Prahy Úvod do 
Postní doby (11. 3. – 13. 3. 11), lito-
měřičtí bohoslovci (=studenti teologie, 
studující na kněze) s panem bisku-
pem J. Baxantem (25. 3. – 27. 3. 11), 
biskupství litoměřické výjezdní 
zasedání (28. 3. – 29. 3. 11) a kul-
turně-vzdělávací program – kolo-
kvium – organizace Rodinná terapie 
(28. 3. – 29. 3. 11).

Začátkem března – 9. 3. 11 Pope-
leční středa – začala Postní doba. 
Den předtím je tzv. Masopustní 
úterý, kdy je možno se podle prasta-
rých zvyklostí dosyta najíst masitých 
pokrmů, aby člověk mohl vydržet stře-
deční bezmasý půst, který je v křes-
ťanství přísný: o chlebě a vodě (příp. 
neslazeném čaji). Je to proto, aby se 
věřící křesťané hlouběji mohli připra-
vit na slavení velikonoc, tj. vzkříšení 
Krista z mrtvých. Postní doba je také 
příležitostí k zastavení a přemýš-
lení o skutečných hodnotách života 
a k případné změně životního stylu. 
Je to zkrátka možnost nahlédnout 
svůj život z jiné perspektivy a pokusit 
se ho žít jako jedinečnou šanci nově 
a jinak. Všechny postní praktiky, tzn. 
něco si dobrovolně odříci, něčeho se 
vzdát, mají tento jediný účel. Smyslem 
pak je o to radostnější oslava veliko-
noc, totiž toho, že život smrtí nekončí, 
nýbrž se mění do jiné podoby života 
a skutečného štěstí bez omezení, 
jehož dárcem je Ten, který vdechl 
smysl všemu, co nás obklopuje.

V dubnu kromě oslavy veliko-
noc (21. 4. – 24. 4. 11), na niž přije-
dou opět rodiny z Prahy a jednotlivci 
(21. 4. – 25. 4. 11), chtějí mít v našem 

Centru své duchovní a relaxační 
programy Centrum pro rodinu 
(1. 4. – 3. 4. 11), studenti oboru etiky 
(3. 4. – 10. 4. 11), skautští vedoucí se 
svým vedoucím knězem z Prahy (7. 4. 
– 10. 4. 11), biskupové Čech a Moravy 
(11. 4. – 13. 4. 11), dobročinná organi-
zace Hope and Help (20. 4. – 24. 4. 11) 
a Zdravotnická záchranná služba 
(28. 4. – 29. 4. 11).   

Své Obrazy (olejomalby) bude 
u nás v tomto období vystavovat aka-
demický malíř Vladimír Čeřovský.  

Informace o všech našich akcích 
naleznete jako vždy na našich webo-
vých stránkách (www.mcdo.cz), 
v našem farním věstníku Mater For-
mosa a na webových stránkách města 
Hejnice, Lázně Libverda i města Frý-
dlant.

Srdečně Vás k nám zveme a těšíme 
se na Vaši návštěvu. Současně děku-
jeme za Vaše nápady a připomínky, 
abychom Vám mohli co nejlépe splnit 
Vaše přání, s nimiž se na nás obracíte. 
Přejeme Vám pěkné prožití předjaří 
a slunné dny!

sestra Edita M. Mendelová OP  
(programová vedoucí, matrikářka) 

INFORMACE POLICIE INFORMACE POLICIE 
 Začátkem měsíce prosince 

došlo k odcizení volně polo-
ženého mobilního telefonu v restau-
raci ul.Klášterní v Hejnicích, kdy 
dosud neznámý pachatel využil 
nepozornosti majitele telefonu. Po 
pachateli se pátrá a chtěl bych 
upozornit občany, ať si více dávají 
pozor na své věci a neztrácí je 
z dohledu.

 V prosinci došlo 
v areálu smeti-

ště v Hejnicích v době od 
10. 12. do 11. 12. 2010, po 
vypáčení vstupních dveří 
do pracovní buňky, k odci-
zení kamen zn. Petra na tuhá 
paliva. Tímto jednáním se pacha-
tel dopustil přečinu krádeže a hrozí 
mu trest odnětí svobody na dvě léta, 
zákaz činnosti nebo propadnutí věci 
nebo jiné majetkové hodnoty.

 V prosinci došlo k odcizení 
herní konzole s příslušen-

stvím z bytové jednotky v Hejnicích, 
a to bez užití násilí. Tímto jednáním 
doposud neznámý pachatel způso-
bil škodu ve výši 5.500 Kč a dopus-
til se přečinu krádeže a porušování 
domovní svobody.

 V lednu došlo k vloupání 
do Bartlovy boudy v Bílém 

Potoce, kdy pachatelé zjištěným 
předmětem vypáčili vstupní dveře 
a následně dveře skladu, odkud 
odcizili různý alkohol, čímž poško-
zenému způsobili škodu ve výši 
5000 Kč. Pachatelé byli zjištěni 

a následně jim bylo sděleno 
podezření ze spáchání pře-
činu krádež.

 V měsíci lednu 
a únoru byl zdej-

ším obvodním odděle-
ním vyšetřován případ 
čtyř pachatelů páchají-

cích majetkovou trestnou 
činnost. Celkem jim bylo proká-

záno 14 trestných činů v 9 skutcích. 
Jeden z nich je stíhán vazebně, tři 
na svobodě. 

 V únoru došlo v Hejnicích 
u večerky p. Petříčka k odci-

zení finanční hotovosti z kabiny 
nákladního vozidla zásobování, a to 
nezjištěným způsobem. Byla odci-
zena peněženka se značnou hoto-
vostí. Tímto bych požádal svědky, 
kteří viděli osobu nebo mají jaké-
koliv informace, které by mohly 

pomoci při zjištění pachatele, aby se 
dostavili na zdejší oddělení.

 Na policii se také obrátili 
občané Hejnic s problémem, 

ke kterému docházelo na silnici do 
Bílého Potoka. Na vozovku v místě 
poškození po povodních místní 
občan soustavně pokládal kameny 
tak, že byly nebezpečné projíždějí-
cím vozidlům. Případ byl projednán 
a věříme, že se již nebude opako-
vat. Pokud ano, neváhejte se na nás 
znovu obrátit. A to se týká jakých-
koli jiných problémů. Policisté 
obvodního oddělení Hejnice jsou 
připraveni vaše podněty přijmout 
a řešit je.

 V období od prosince do 
února bylo zjištěno celkem 

161 přestupků, z čehož v dopravě 
jich bylo 125. Na pokutách bylo ulo-
ženo 28.500 Kč. Přítomnost alko-
holu v krvi byla zjištěna v šestii 
případech, kdy bylo nejvíce namě-
řeno 1.88 g/kg. Dále bylo ve dvou 
případech zjištěno řízení moto-
rového vozidla bez řidičského 
oprávnění. 

npor. Lubomír Kaplan
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Je to sice již nějaký ten pátek, ale přesto mi dovolte, abych se vrátil ve vzpomínkách zpět a ohlédl se 
za podzimní akcí, která nesla název Benefi ční koncert pro Hejnice. Poznámkou pod čarou mohl být 
přívlastek, který ještě umocňoval atmosféru a poslání akce – koncert pro vyplavené Hejnice.

Podzimní benefice

Všechno začalo již necelý týden 
po ničivých povodních. Bylo jasné, že 
není reálné a hlavně morální uspo-
řádat v polovině září tradiční Hej-
nické babí léto. Nebyly síly, nebyli 
lidi, nebyla chuť. Akci jsme tedy 
zrušili, ale v té chvíli probleskla 
myšlenka – co zkusit alespoň udělat 
koncert pro vyplavené? Mezi prv-
ními dárci humanitární pomoci byli 
i kluci z kapely   Medvěd 009, která 
tu hrála na posledních dvou poutích. 
A ti se nabídli, že by nám s koncer-
tem pomohli a přijeli by zahrát bez 
nároku na honorář. Vybrali jsme tedy 
termín, který jim vyhovoval, a bylo 
jasné, že v pátek 1. října bude v Hej-
nicích benefi ce. Jelikož většina tra-
dičních pořadatelů byla zapojena do 
popovodňových prací, rozhodli jsme 
se zapojit do organizace akce všechny 
zájemce z řad občanských sdružení, 
která ve městě působí. Nakonec se 
tak na koncertu podílelo město Hej-
nice, Hasiči Hejnice, Za lepší Hejnice, 
Sdružení osadníků Ferdinandova 
a Sdružení pro sport a volný čas. 
Nabitý program Centra Mateřídoušky 
nedovolil aktivní pomoc, ale i přesto 
jim patří dík za fi nanční příspěvek.

Na počátku byla myšlenka pomoci 
našim nejmenším a zkusit jim 
z výtěžku obnovit rozestavěné místo 
pro jejich hraní, které jim odnesla 
voda pod čp. 5. Jelikož za námi 
nestály bohaté liberecké fi rmy, které 
chtěly pomoci uspořádat Benefi ční 
estrádu ve Frýdlantu, museli jsme 

shánět prostředky a hlavně mate-
riál a služby všude možně, pokud 
možno zadarmo. To vše v bleskovém 
tempu pokračujících prací na odstra-
ňování následků povodní a hlavně 
před rychle se blížícím termínem 
vlastního koncertu. Asi víte, že frý-
dlantskou estrádu zrušilo počasí 
a opětovný návrat velké vody na dolní 
tok Smědé. Proto jsme si ujasnili, že 
musíme udělat vše proto, aby se akce 
konala za každého počasí.

Jednáním, prosením, louděním, 
slibováním a čekáním se nám nako-
nec podařilo získat, myslím si, velmi 
kvalitní program, který snad zaujal 
široké pole diváctva. S odstupem 
času můžeme nyní velebit myšlenku 
zkusit udělat dobročinnou tombolu. 
Při vzpomínce na putovní dárkové 
balení vietnamského radiobudíku 
jsem byl nejprve proti. Po pomoci od 
spřátelených fi rem, které poskytly 
hlavní a velmi lákavé ceny jako 
motorovou pilu nebo drahou elektro-
niku, ale bylo jasné, že tombola bude. 
Oslovili jsme na 180 fi rem, institucí, 
výrobců, fabrik, dovozců a jiných 
složek, mezi kterými se našli někteří, 
které naše akce oslovila, a přes 
poskytnutí pomoci prostřednictvím 
svých výrobků a zboží pomohli získat 
tolik potřebné peníze na dobrou věc. 
A tak se nakonec při koncertu roz-
dalo na 130 hodnotných cen a také 
10 hlavních luxusních dárků, které 
jistě potěšily své nové majitele. Ceny 
tak tvořilo oblečení, domácí potřeby, 

jídlo, pití, elektronika, software, 
poukázky, motorové nářadí, a další 
krásné věci.

Nastal den „D“. Pátek odpoledne 
a začátek benefi ce. Již v denním 
předstihu vyrostlo na obvyklém place 
tradiční centrum kultury v Hejnicích. 
Obrovský hangárový stan byl pojist-
kou proti rozmarům počasí, spousty 
lavic a stolů byly připraveny ulevit 
nohám návštěvníků a zásobovací 
stany, které byly rozděleny podle sor-
timentu na pivní, alkoholové, neal-
koholové a hlavně jídelní, čekaly 
na lačné návštěvníky. Dobrovolné 
příspěvky místo placeného vstup-
ného u vás zabodovaly a pořadatelé 
u těchto pokladniček s radostí přihlí-
želi, jak se nádobky plní a jak málem 
praskají ve švech pod náporem 
kovovek i papírovek. Koncert zahá-
jily svými lidově známými peckami 
těžké váhy z Maxim Turbulenc. Pub-
likum se bavilo, děti dováděly v kotli 
a následná autogramiáda Kyklopa 
a spol. nebrala konce. S malým zpož-
děním dorazila další kapela Emma, 
která připravila diváky na vystou-
pení dalšího velkého jména, které 
se nám vrátilo pomoci po pouťovém 
koncertu. Michal Hrůza dorazil i se 
svými hity jako Píseň kovbojská nebo 
Budu ti vyprávět. Zklidněním atmo-
sféry před večerním fi nále mělo být 
vystoupení Jiřího Schmitzera, který 
byl jistě do té doby známější pro 
hejnické publikum spíše jako herec. 
Omyl byl pravdou, Jiří svými hity 
a hlavně neopakovatelnou atmosfé-
rou a vyprávěním roztopil pod kotlem 
ještě více a lidé mu na konci dlouho 
aplaudovali. S příchodem soumraku 
klesla i teplota na teploměru, což 
ovšem diváky v žádném případě 
neodradilo. Po vložce v podobě loso-
vání tomboly nastoupil na stage 
Medvěd 009. Kluci to parádně roz-
balili, publikum si užívalo s nimi 
a druhá polovina koncertu, kdy se 
na pódium dostala spousta mla-
dých příznivců této kapely, se rozjel 
pořádný mejdan. Přídavek střídal 
přídavek, hity jako Olgoj, Stroj nebo 
Mamuti roztančily velkou část divác-
tva. Závěrečná pecka Pramen zdraví 
z Posázaví v podání Medvědů a půlky 
Hejnic se ani nedá popisovat. Nako-

Jiří Schmitzer
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

• 13 hod. – Raspenava  (parkoviště před Zahradnictvím)
• 14 hod. – Hejnice (u Spořitelny,Klášterní ul.)  • 15 hod. – Nové Město p. Smrkem  (na náměstí) 
• 16 hod. – Jindřichovice p. Smrkem (u samoobsluhy)  • 17 hod. – Horní Řasnice (u obchodu)

Prodej 15. 4. 2011 

Kuřice černé, červené     stáří: 14 – 18 týd. cena: 130 – 150 Kč

Bílé (nesou bílá vejce), kropenaté stáří: 14 – 18 týd. cena: 130 – 150 Kč

Prodej 20. 5. 2011 

Kuřice černé, červené   stáří:  14 – 18 týd. cena: 130 – 150 Kč
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)  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 24. 6. 2011 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 pižmové + 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

Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)  6 – 8 týd.  250 – 290 Kč

Prodej 5. 8. 2011 

Kuřice černé, červené stáří: 14 – 18 týd. cena: 130 – 150 Kč

Modré, kropenaté, sussex stáří: 14 – 18 týd. cena: 130 – 150 Kč

Prodej 30. 9. 2011

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! gallusextra@centrum.cz

nec se do světel refl ektorů postavila 
místní skupina S. P. Band, která 
uzavřela hudební produkci známými 
písněmi, jež nedaly ani těm nejvytr-
valejším tanečníkům vydechnout.

Posledního návštěvníka jsem 
vyprovázel až někdy kolem druhé 

hodiny ranní. Následovalo několik 
hodin, kdy se plac před Perunem opět 
přeměnil zpátky na pouhou travna-
tou plochu, která jen svými vyšla-
panými uličkami dávala tušit, že se 
tam konalo něco velkého. V dalším 
týdnu následovalo otevírání kasi-
ček, počítání tržeb a placení služeb 
a zboží, které jsme využili. Výsledek 
vyrážel dech každé pořádající orga-
nizaci. V první fázi plánování akce 
jsme doufali, že vyjdeme v pluso-
vém výsledku, možná 30 tisíc vydě-
láme. Konečná částka, na které se 
výsledné číslo ustálilo, byla nakonec 
184 000 korun českých.

Gratuluji. Gratuluji vám všem, že 
to tak dopadlo a děkuji vám všem, 
kteří jste čímkoliv přispěli. Je to 
obdivuhodné.

Na závěr bych chtěl ještě jednou 
moc poděkovat všem partnerům 
a sponzorům, bez kterých by tato 
akce nemohla proběhnout ( jejich 
seznam najdete na webu města www.
mestohejnice.cz). Také bych moc 
poděkoval všem účinkujících, kteří 
zde vystoupili bez nároku na jakou-
koliv částku za honorář. Dále bych 
rád poděkoval celému týmu  pořa-
datelů za to, že bez jakéhokoliv pro-
blému a nároku na odměnu pomohli 
uspořádat takovou akci. 

Myslím si, že motto akce – „Pojďme 
si odpočinout od povodně. Pojďme 
se pobavit. Pojďme zkusit vybrat 
fi nance na obnovu po povodni“, se po 
skončení stalo pravdou.

-DEM-

Pokračování článku ze strany 6





P. Miloš Raban
P. Doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, ThD. se narodil v rodině lesního inženýra 20. června 1948 
v  Kryštofově Údolí u  Liberce jako nejstarší ze tří dětí. Maturoval na gymnáziu v  Jičíně 
a v letech 1966 – 1971 vystudoval systémové inženýrství ČVUT v Praze.  

Poté pracoval do roku 1974 ve Vý-
zkumném ústavu bezpečnosti prá-
ce a pak 1974 – 1977 jako technický 
referent v České katolické charitě 
(ČKCH) v Praze a soukromě se věno-
val studiu teologie, fi losofi e a spiritu-
ality. V témže roce odešel na doporu-
čení Františka kardinála Tomáška do 
Itálie. Tam vystudoval teologii a fi lo-
sofi i nejprve na Lateránské universi-
tě a doktorát pak získal na Papežské 
universitě Gregoriana. 9. listopadu 
1985 byl v bazilice Santa Maria Ma-
ggiore vysvěcen na kněze s určením 
pro litoměřickou diecézi. V letech 
1985 – 1990 působil v Německu ve 
Frankfurtu nad Mohanem a v Bad 
Schwalbachu. V roce 1990 jej biskup 
ThDr. Josef Koukl požádal o návrat 
do rodné diecéze a poté ho poslal do 
Jizerských hor do Raspenavy a Hejnic, 
kam přišel v září 1990 a kde působil 
jako farář až do své smrti. 

P. Miloš Raban celé poutní místo 
Hejnice obnovil a zorganizoval opravu 
a rekonstrukci v letech 1991 – 2001. 
Inicioval a zajistil fi nanční prostřed-
ky především z mezinárodních zdrojů 
z Evropské unie fondu Phare a 5. 1. 
2001 slavnostně otevřel v bývalém 
františkánském klášteře Meziná-
rodní centrum duchovní obnovy 
(MCDO), jehož 10. výročí se před 
několika týdny slavilo a stal se jeho 
prvním ředitelem. Velmi mu v ří-
dící funkci záleželo na dobrých spo-
lečenských vztazích mezi církví, již 
reprezentoval, a státem, obcí, krajem 
a k tomu vedl i své spolupracovníky. 
Stále mu tanulo na mysli dobro člově-
ka, jednotlivce i společnosti.  

V letech 1995 – 2010 působil na 
Technické univerzitě v Liberci, kde 
byl v období r. 2005 – 2008 jako je-
diný katolický kněz děkanem. Také 
vyučoval až do své nemoci na Uni-
versitě v Hradci Králové. V Liberci na 
Technické universitě na Fakultě pří-
rodovědně-humanitní a pedagogické 
získal docenturu a jeho práce, psaná 
německy, vyšla posléze i knižně česky 
Duchovní smysl člověka dnes (Vyše-
hrad, 2008). Za šíření duchovní vzdě-
lanosti v Libereckém kraji obdržel 13. 
10. 2010 Poctu hejtmana za šíření 
duchovní vzdělanosti. Dlouhá léta 
byl také předsedou České společnosti 
pro katolickou teologii (ČSKT), v letech 
1996 – 2003 byl sekretářem Plenár-
ního sněmu katolické církve v České 
republice, k němuž napsal i knihu 
Sněm České katolické církve (Obno-
va synodality), Vyšehrad, 2000. Stal 
se též členem Řádu sv. Lazara. 

Až do své smrti publikoval řadu 
odborných článků a účastnil se nej-
různějších vědeckých konferencí, na 
nichž aktivně přednášel.   

Kdo se s ním setkal, ihned po 
krátké době oceňoval jeho neúnavné 
a obětavé úsilí zasadit se o dobrou věc 
a mnozí jej velmi vyzdvihovali jako 
jedinečného a vzácného rádce, jehož 
rady byly symbiózou jeho rozsáhlých 
intelektuálních vědomostí a ušlechti-
lého srdce. 

Byl rovněž velkým sportovcem: 
jeho vášní bylo horolezectví. Zlezl jako 
horolezec nejvyšší horské velikány 
Evropy. Miloval přírodu a její krásu 
v rozmanitých podobách a uměl se z ní 
radovat. Byl to člověk, z něhož trys-

kala zářivě čistá a neutuchající ener-
gie, projevující se v celé jeho osobnos-
ti. Bezmezně miloval Boha a život ve 
všech jeho existenciálních projevech.  

P. Miloš Raban byl znám též jako 
jedinečný exercitátor, zpovědník a du-
chovní vůdce. Jeho obětavá láska pro 
člověka v nouzi neznala mezí a pře-
kážek, ba ani odpočinku. Věnoval se 
s plným nasazením každému, kdo 
právě se svými potřebami přišel.

Byl vzorem schopného manažera 
a organizátora, dobrého, ryzího člově-
ka a kněze-faráře. V boji se zákeřnou 
nemocí projevoval nevídanou osobní 
statečnost, trpělivost a tichost i vel-
kou pokoru před Bohem.

P. Miloš Raban zemřel dne 
7. 1. 2011 v brzkých ranních hodi-
nách v Krajské liberecké nemocnici. 
Ztráta, která nás s odchodem jeho ne-
zaměnitelné a lidsky nenahraditelné 
osobnosti postihla, je nesmírná! 

Pohřeb se konal 17. ledna 2011 za 
velké účasti biskupů, kněží, věřících 
a všech lidí, kteří jej znali a chtěli se 
s ním rozloučit – přijeli i z Německa 
a z Polska – v naší hejnické bazilice 
Navštívení Panny Marie ve 13:00 ho-
din. Po obřadech byl uložen k odpo-
činku v kostele.  

Ať odpočívá v pokoji!
sestra Edita M. Mendelová OP

(MCDO Hejnice)

Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel,
bude žít, a každý, kdo žije a věří ve mne,
nezemře navěky. (Jan 11, 25)





O kohoutkovi a slepičce (tedy o Kačence)
Po poradě příbuzenstva se můj děda rozhodl, že již nebude brázdit pražské ulice za volantem 
svého postaršího vozítka, láskyplně zvaného Kačenka, a rozhodl se předat ho další generaci, tj. 
mně. Uchvácena vidinou vlastního vozu svolila jsem ujmout se úkolu zajistit Kačence klidné stáří, 
ozbrojila se patřičnými doklady a vyrazila po úřadech.  

Evidenční technická prohlídka 
byla na rozehřátí, vše proběhlo bez 
problémů. Příjemně naladěna snad-
ným úlovkem jsem se dostavila na 
ústřední evidenci vozidel. Odhlásit 
původního majitele ještě šlo, ale pak 
vzala úřednice do ruky mou občan-
ku: Ale tato občanka je hlášena jako 
ztracená? Ne, vysvětlovala jsem ješ-
tě klidně, netušíc události budou-
cí, tato občanka nahradila původní 
ztracenou, vydanou v roce 1. Toto je 
občanka z roku 2, která ji nahradila. 
Á, usmála se úřednice a pokračovala 
v lustraci. Ale vám nesouhlasí úda-
je v občance a v ústřední evidenci 
obyvatel! My vás máme zaregistrova-
nou v Praze! Tím mě zmátla: v Pra-
ze jsem se sice narodila, ale již 20 
let bydlím v Hejnicích. Tak jak by mi 
mohli vydat občanku se správnými 
údaji, když mají v počítači špatné? 
Zasmála jsem se a pravila, ať si to 
tedy opraví, evidence jako evidence, 
já mám vše v pořádku a potřebuji 
jen převést vozidlo. Teď se zasmála 
úřednice  a odvětila, že to ona udě-
lat nemůže, že si musím zajet na 
evidenci obyvatel. Znervózněla jsem 
a optala se, jestli si jako mám zajet 
do Frýdlantu a pak se vrátit k ní? Po 
krátké poradě s kolegyněmi mě od-
kázala na evidenci obyvatel pražské-
ho obvodu, v kterém jsem se narodi-
la. Tam chybu opraví a pak se vrátím 
přes půl Prahy zase k ní. Když jsem 
si uvědomila, že jde jen o půlhodin-
ku tramvají, další frontu na úřadě 
a malou opravičku, sbalila jsem si 
svá lejstra a utíkala na zastávku. 

Další úřad, další lísteček s čís-
lem, další úřednice: Ale to my tady 
opravit nemůžeme, to si musíte za-
jet na úřad, kde to popletli! Ač ješ-
tě mladá, začala jsem měnit barvy 
a vydávat neartikulované zvuky. 
Úřednice se zalekla, zavolala kolegy-
ně a následovala krátká porada: Tak 
já do toho Frýdlantu zavolám a zku-
sím se s nimi domluvit, ovívala mě 
ručníkem. To budete hodná, ujistila 
jsem ji. Úřednice se přes úřední spo-
jovatelku dovolala na různé odbory 
radnice ve Frýdlantu, až ji pravděpo-
dobně náhodou spojili se správnou 
kanceláří. Kancelář byla správná, 
ale úřednice ne: No, ale on je čtvr-
tek, to není úřední den a ta kolegyně, 

co to má na starost, tu není! Praž-
ská úřednice koutkem oka sledovala 
jak mi začíná tikat oko a rychle po-
žádala frýdlantskou, zda tedy údaj 
v počítači na svém stole může opra-
vit ona… Ta pravděpodobně vycítila 
naléhavost požadavku a uvolila se, 
že adresu v registru obyvatel opraví. 
Pražská úřednice mi předala radost-
nou zprávu, já jsem přitiskla k hru-
di všechna lejstra a utíkala zpět 
na tramvaj, doufajíc využít zbytek 
časové jízdenky.

Zdařilo se a vbrzku jsem byla 
opět na evidenci vozidel. Čekalo tam 
několik lidí, ale byla jsem domlu-
vena se „svou“ úřednicí, že mám jít 
rovnou k okénku. Drze jsem nabíd-
ky využila a snažila se nevšímat si 
rozhněvaných čekajících. Úřednice 
mě přivítala s úsměvem ve tváři, ko-
nec konců, bylo to příjemné zpest-
ření nudné úředničiny, a zadala mé 
údaje do počítače. Úsměv pohasl: 
Ale vždyť to není opravené, adresa je 
stále chybně! Pevně jsem se chytila 
pultíku: Vždyť frýdlantská úřednice 
řekla pražské úřednici, že to opraví, 
a to už je tak hodina! Nastala další 
horečná porada kolegyň. Tak já tam 
zavolám a ověřím to, nabídla se na-
konec. Čekající dav nenávistně zahu-
čel. Přikrčila jsem se a zopakovala si 
teorie o davové psychóze. Děkuji, to 
budete hodná, zašeptala jsem. Kole-
gyně, můžete zavolat frýdlantské ko-
legyni a ověřit, zda to opravila? Ano, 
můžu. Frýdlantská kolegyně, kouká-
me do počítače, ale adresa naší kli-
entky je stále špatně? No, já jsem se 
to chytala někdy dneska udělat… Ale 
ona tady na to čeká…? Eh, tak já to 
opravím hned. To je výborný nápad! 
Všichni vám děkujeme!

Chvíle čekání, než v počítači pro-
běhne aktualizace…

Jeden z čekajících to už nevydržel. 
Úřednice se baví s kolegyněmi, evi-
dentně nic nedělá…nesměle se zeptal, 
jestli tedy nemůže zatím vyřídit svou 
žádost, že jde JEN přepsat auto… my 
zainteresovaní jsme propukli v hys-
terický smích a úřednice mu zajíkavě 
svěřila, že slečna také čeká JEN na 
přepsání vozidla. Mladík zbledl a za-
čal horečně kontrolovat listiny. Pak 
si dodal odvahu, přistoupil k okén-
ku, předložil doklady a odevzdal se 

osudu. Úřednice koukla, cvakla klá-
vesnicí a převod byl hotov. Mladík jí 
vyrval písemnosti a nedůvěřivě se 
ohlížeje, prchl. 

Mezitím se počítač ve Frýdlantě 
domluvil s počítačem v Praze a náh-
le jsem se stala vlastníkem Kačenky. 
Dav zajásal, úřednice mi mávaly, do-
jata jsem opouštěla místa, kde jsem 
strávila část svého života.

Dle barvitého vyprávění zapsala 
J. Melichová

Informace k provedení 
sčítání lidu, domů a bytů 

v roce 2011

Dovolte, abychom Vám tímto sdě-
lili pár základních informací, které 
se týkají nadcházejícího sčítání lidí, 
domů a bytů 2011.

Sčítání upravuje zá-
kon č. 296 /2009 Sb., 
o SLDB 2011 a koná se 
jednotně ve všech člen-
ských státech EU.

Veškeré informace jsou zveřej-
něny na internetových stránkách 
www.scitani.cz a veřejnost se může 
také informovat i na bezplatné tele-
fonní lince č. 800 87 97 02.

Na úřední desce MěÚ jsou uvede-
ny údaje k osobě sčítacího komisaře 
tak, aby si mohl každý občan ověřit, 
že osoba, která se představuje jako 
komisař, je skutečně osobou, která je 
provedením sčítání v příslušném sčí-
tacím obvodu pověřena.

Poprvé je možnost vyplnit sčí-
tací formuláře v elektronické podo-
bě, podrobné informace jsou uve-
deny na vydaných letácích k SLBD 
a na internetových stránkách 
www.scitani.cz, formuláře jsou do-
stupné i z adres ČSÚ www.czso.cz, 
k této formě sčítání je možno vyu-
žít internetové připojení v městské 
knihovně.

Nesplnění povinnosti podrobit se 
sčítání je přestupkem, odmítnutí sdě-
lení zákonem stanovených údajů, po-
případě uvedení úmyslných neprav-
divých údajů může být sankciováno 
pokutou do 10.000 Kč.





Ferdinandovské sdružení osadníků poslední únorovou sobotu uspořádalo již tradiční masopustní 
průvod z Ferdinandova do Hejnic. Jednoho z prvních ročníků jsme se zúčastnili i s koňmi, ale průvod 
jde velmi pomalu a často zastavuje, což nedělá koním dobře. Další ročníky jsem tedy vynechala. Až 
letos jsem si řekla, že se připojím k Petře Nové, která pojede na své Heidi, dojedu s ní na sraz a pak 
pojedu sama domů.

Jak jsem se nezúčastnila masopustního průvodu

Petra dorazila s oběma koňmi, 
strakatou Gazelu jsme strčily do 
výběhu k Ašaratovi, aby si dělali vzá-
jemně společnost, vydrásala jsem 
se na Ganešku a vyrazily jsme. Pro-
tože minulý týden jsem si na Gane-
šku sedla a chovala se moc hezky 
(tj. neprchala všemi směry), byla 
jsem plna sebedůvěry. Ta mírně 
poklesla hned za výběhem na úpatí 
prudkého kopce: - Jé, kopec! Já ho 
vycválám, jo?, zkoušela to Ganeška. 
Nee, hezky pomalu, Heidi se špatně 
dýchá! - Už jsme za kopcem, tady je 

rovina, já ji přeběhnu, jo?, lísala se 
Ganeška o 100 m dál. Nee, klidnila 
jsem ji, tady je to namrzlé, hrbolaté 
a tak, víš? Ale támhle si můžeme 
trochu zaklusat, svolila jsem. Pře-
klusaly jsme louku a u vleku zpo-
malily, protože potůček vytvořil 
ledovou plotnu. Za potůčkem jsem 
opět naklusala. - Jé, to je dlouhá 
louka! Já ji přelítnu jako nic!, nabí-
zela se Ganeška. Zaryla jsem jí ruku 
s otěží do krku a zlomila si nehet. Jo, 
já tě tak nechám rozeběhnout, když 
jsem si s sebou nevzala pas, brz-

dila jsem její nadšení. Ohlédla jsem 
se jak to zvládá Heidi a co nevidím: 
Petra se rozhlíží po krajině, kobylka 
spokojeně kluše na volné otěži, zatím 
co já řeším o co Ganešku zastavím 
na konci louky. Bála jsem se zby-
tečně, přeci jen hloupá není a ví, že 
jedna louka končí, aby mohla jiná 
začít. V klidu jsme tedy dojely zadem 
k Lesní restauraci, kde měla Petra 
domluvené vožení dětiček, než nás 

Nastal nám rok 2011 a my jsme se s novým elánem pustili do pořádání akcí na tento rok.

Naší první akcí byl turnaj v mariáši, který se konal 19. 2. v restauraci U tetřeva. Mariášníci 

dorazili v hojném počtu a i ceny nebyly k zahození. Čtrnáct dní nato, tedy v sobotu 26. 2., jsme 

pořádali Masopust.

Sdružení osadníků hlásí

Zahájení proběhlo v 15 hodin 
před restaurací U tetřeva, kde Muš-
ketýr z našich řad požádal pana sta-
rostu o povolení masopustního reje. 
Ten nám požehnal a předal nám klíč 
od města. A mohlo se vyrazit. Průvod 
mířil nahoru na Ferdinandov, kde 
měli pro masky připraveno pohoště-
ní u Bernatů, u Kymplů, u Homolá-
čů a u Čechů, na mostě běhala ješ-
tě s lahví v ruce a nalévala maskám 
místní obchodnice Olina Mařanová. 
Pak hurá směr na Hejnice. Průvod 
jako každý rok doprovázel na svou 
harmoniku pan Jaroušek Mrňávek 

se svými pomocníky zpěváky panem 
Jarouškem Zavřelem a Vasilem Vojco.  
Další pohoštění čekalo již rozjařené 
masky u Juráškových, u Krechtů, 
u Voráčkových a u Hyšků. Tam se 
průvod na delší dobu zastavil, proto-
že tam bylo dobré strategické místo. 
Maskovaní spoluobčané se rozestou-
pili po silnici a vybírali mýtné od ři-
dičů projíždějících aut jak směrem 
do tak i z Raspenavy. „Zdravotní se-
střičky“ u Hanky Sokolové měly pro 
již trochu unavené masky (samozřej-
mě že pochodem) připravenu stanici 
první pomoci. Masopustní průvod 

prošel Skřivánkem, 
kde se po vyčerpáva-
jícím výstupu kopce 
občerstvil u Šulců 
a teď už se došlo na 
staré sídliště, kde 
se průvod zasta-
vil u Richterů, u „5“ 
měli pro již znavené 
masky připravené 
pohoštění u Slámů.

Za všechny do-
spělé i děti moc 
a moc děkujeme za 
velmi vřelé přivítání 
u všech hostitelů.

Konečně průvod dorazil do míst-
ního kina, kde byly přichystány jak 
klobásky a masíčko z udírny Pepy 
Kupce, tak i něco teplého na zahřá-
tí – jako svařáček, čajíček a hlavně 
výborné koblihy z pekárny od Míry 
Malinského. 

Kolem šesté byla vyhlášena nej-
lepší dětská maska, malý vodník 
z Raspenavy a po deváté hodině ve-
černí byly vyhlášeny dvě dospělácké 
masky. Vyhrály to na plné čáře Pin-
druše z Hejnic a vodník z Ferďáku. 
Odpoledne i celý večer nám k posle-
chu i tanci hrál pan Milan Mazánek. 
Všichni se dobře bavili. Už se těší-
me na příští rok, co zase vymyslíte 
za masky.

Více na www.marias.wz.cz 
a www.hejnice.osada-ferdinandov.cz. 

Těšíme se na Vás. Zuzka Henclová

Zveme Vás na příští akce: 

19. 3. 2011 – turnaj v mariáši, 

v restauraci U Tetřeva od 14:30.

30. 4. 2011 –   Čarodějnice:

pálení vatry… 
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dojde průvod. Děti se svezly, koníci 
dostali mrkvičky a tvrdý chleba a vše 
vypadalo krásně mírumilovně.

Vtom zpoza rohu vyrazil průvod 
plný masek a hudebníků. - Já to 
věděla! Hudba a plno žokejů v barev-
ných dresech! Ganeška si srovnala 
nohy pod sebe, aby nezmeškala start. 
Průvod se blížil, Ganeška odstar-
tovala. Rychle jsem posbírala otěže, 
sebedůvěru zahodila jako naprosto 
nepotřebnou záležitost a přednesla 
Petře návrh, že pojedeme napřed, aby 
se koně nemotali mezi lidmi. Hoodně 
napřed. A že vlastně průvod už nikdy 
v životě vidět nemusím. Petra se 
nabídla, že mě tedy kousek dopro-
vodí a pak se k průvodu vrátí, měla 
totiž Heidi krásně namaskovanou 
jako zebru a byla by škoda neprezen-
tovat ji veřejnosti. Konec konců Heidi 
o průvod nejevila pražádný zájem. 
Skokem jsem překonala loučku mezi 
dvěma silnicemi a druhým skokem 
se ocitla na vozovce, kde jsme se roz-

dělily. Petra se otočila nahoru k prů-
vodu, já dolů do Hejnic.

Prvních 10 m se Ganeška krou-
tila, jako že od Heidi nepůjde, když 
tu jí došlo, že jde vlastně směrem 
k domovu a kdoví co jí tam zatím 
Ašarat s Gazelou sežrali. Zakousla se 
do udidla a jala se hopkat po silnici. 
Původní plán, vrátit se zase po louce, 
jsem zavrhla. Přeci jen je to velký 
prostor svádějící koně k různým 
alotriím. Po silnici to bude bezpeč-
nější. Ganeška hopkala a hopkala, 
nekoukala napravo nalevo, šílené oko 
upřené k domovu. Po chvíli hopkání 
jsem přestávala cítit pozadí, zvyklé 
na měkké kancelářské křesílko, 
i ručičky – nemakačenky, zvyklé tak 
maximálně držet tužku. Krook, uke-
cávala jsem Ganešku, koukej, čet-
níci, nechceš přeci, aby mi sebrali 
papíry za rychlou jízdu v obci, že? 
Kdo by ti vozil ovísek? Vše marno. 
Ganeška caplovala různou rychlostí 
podle toho, zda mi zrovna vyrvala 
otěž z ruky, nebo zda jsem zrovna 
za tu otěž zatáhla já. Když jsme se 

přiblížily na doslech, koně zařehtali. 
Hýý, zařvala Ganeška a vyskočila 
do vzduchu. Z posledních sil jsem ji 
nasměrovala k bráně, aby neprolezla 
pletivem a u brány zastavila. Dolů 
jsem se dostala ani nevím jak (asi mi 
Ganeška laskavě pomohla), prodrala 
se i s ní do výběhu, co nejrychleji z ní 
sloupla sedlo i uzdečku a omdlela, 
zatím co se koně po dlouhém (hodi-
novém) odloučení vítali. Pouklízela 
jsem vybavení a dala koním krmení 
(kolik dní by musela být Ganeška 
o hladu, aby jí to vzalo energii?). 
Hodinku jsem strávila úklidem 
výběhu a přemýšlením, že háčkování 
je také pěkný koníček. Pak dorazila 
i Petra na Zebře, vyzvedla si Gazelu 
a s celým africkým zvěřincem zmi-
zela za obzorem. Koně posmutněli, 
skončil takový hezký vzrušující den! 
Já jsem se doplížila domů s vědo-
mím, že několik dní se nepostavím 
na nohy, o použití dalších tělesných 
částí nemluvě.

J. Melichová, únor 2011

Loňský srpen nás všechny nemile překvapil. Bydlím od roku 1990 v Raspenavě, a tak si dovedete jistě 

představit, že to byla hrozná spoušť i na naší samotě. Naštěstí porosty jiřinek, které mnozí z vás znáte 

z letních výletů, zůstaly netknuté.

Jiřinky v Hejnicích podruhé

Když jsem na začátku září při-
šel do Lesnické školy, navrhoval 

jsem, že výstavu zrušíme. Ono to její 
pořádání není příliš levná záležitost 
a i když za květy a práci mistrů i stu-
dentů, kteří aranžovali se nic neplatí, 
vyjde doprava exponátů a další nákla-
dy dost vysoko. Sponzoři, které jsem 
měl sjednány mi sdělili, že peníze 
dali na povodňové škody. Dobré nervy 
tehdy osvědčil zástupce ředitelky ško-
ly Ing. Vachel, když doslova prohlá-
sil: „to bychom ale, pane kolego, byli 
docela srabi“.

Součinností Mezinárodního centra 
duchovní obnovy, Střední hospodář-
ské a lesnické školy a naší jiřinkářské 
společnosti DAGLA nakonec výstava 
proběhla. Podle odevzdaných hlasů 
v anketě o nejlepší exponát výstavy 

a odhadu pořadatelů přišlo více než 
800 návštěvníků.

Vystavovali dva vystavovatelé z Ně-
mecka, jeden z Polska a pět českých 
jiřinkářů. Soutěžní jury pod vede-
ním RNDr. T. Sehnoutky z Jablonce 
vyhodnotila jednotlivé expozice. Nej-
vyšší ocenění dostal německý vy-
stavovatel S. Engelhardt z Heidenau 
u Drážďan. Rozděleny byly i další 
poháry. V soutěži diváka zvítězila ho-
landská odrůda ALJO, kterou dodal 
Stanislaw Lipieň z Polska.

Vyhlásili jsme také soutěž pro 
mladé aranžéry, která měla nejlepší 
exponáty umístěny v galerii. Bylo ob-
divuhodné, že studentky 
1 ročníku pod vedením 
mistrové paní J. Tůmové 
a Ing. Jar. Palarce zvládly 
vše na výbornou (a to byly 
ve škole 2 týdny).

Vernisáž měla i dob-
rou kulturní úroveň, když 
mistr Ondřejík zahrál tři 
brilantní opusy. Starosta 
Horák i hosté po prohlíd-
ce výstavy vyjádřili své 
uspokojení.

Letos se výstava po-
sune o týden dříve, když 
bude zahájena v pátek 

9. září. Potrvá do neděle a přibudou 
naši i zahraniční vystavovatelé. Stu-
denti hejnické školy budou v soutěži 
družstev soutěžit s dalšími školami 
podobného zaměření. Výstava bude 
rozšířena i do ochozů baziliky, kde je 
křížová cesta.

Návštěvníci budou opět moci sle-
dovat aranžování jiřinek pro bytové 
potřeby a tak se inspirovat pro své 
domovy.

Nepřijdete se také zase podívat?

Ing. Jan Dvořák,
předseda SZO ČZS DAGLA
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Ještě tady není ani březen, tento rok Měsíc čtenářů, a vláda si pro nás už chystá dáreček. Dnes jsem 
právě ve své knihovnické poště obdržela vlnu protestů proti zvýšení DPH na knihy na 20 %, což 
nás řadí někde za Bulharsko. Byl tam i jeden pozitivní postřeh, že se zvýší počet návštěv a výpůjček 
v knihovnách (kde ale bude asi méně nových knih). Téměř na všechno se dá pohlédnout z lepší stránky, 
jen je potřeba čím dále většího nadhledu. Někdy mám pocit, že při nabírání výšky na ten dostatečný 
nadhled už nevidím, na co jsem se to vlastně chtěla pozitivně podívat.

Březen – měsíc čtenářů

Vrátím se ještě k minulému roku. 
V listopadu jsem v rámci akce Den 
pro dětskou knihu uspořádala prodej-
ní výstavu knih vydavatelství Frag-
ment. Ceny knih byly zvýhodněné 
a pár se jich i prodalo. Na výtvarné 
akci „Výroba vánočních přáníček“ se 
sešlo 12 lidí.

Na březen chystám čtení Kytice od 
K. J. Erbena a její výtvarné zpracování. 

Výhodou automatizovaného kni-
hovnického systému je statistické 
zpracování a z počítače se dají získat 
zajímavé údaje. Tak například, že z 20 
čtenářů s nejvíce výpůjčkami jsou jen 
4 muži a 2 děti do 15 let, že muži tvoří 
jenom 28 % z celkového počtu čtená-
řů. Mezi nejvíce půjčované autory pat-
ří Thomas Brezina (rakouský autor pro 
mládež), ale také naši klasikové, Jan 
Neruda, K. J. Erben a K. H. Mácha.

Březnové čtení v knihovně
 Čtení Kytice od K. J. Erbena a její výtvarné zpracování. 

Nejpovedenější díla budou vystaveny v knihovně.

KDY?
Vždy v pátek: 4., 11., 18., 25. března

KDE?
V městské knihovně v Hejnicích.

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.kopecky@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

Ještě jednou bych chtěla upozornit 
čtenáře na možnost rezervace a pro-
dloužení výpůjček přes internet, na 
stránkách knihovny www.knihovna-
hejnice.wz.cz, hned na úvodní strán-
ce je on-line katalog a v něm konto 
čtenáře.

A na závěr ještě něco ze statistiky 
za rok 2010:

Počet knihovních jednotek: 14 671
z toho naučná: 4 255
z toho beletrie: 10 416

Registrovaní uživatelé: 226
z toho do 15 let: 92

Návštěvníci celkem: 2 975
z toho využívající internet: 702
z toho návštěvníci kultur. akcí: 104

Výpůjčky celkem: 7 271
z toho naučná dospělým: 673
z toho beletrie dospělým: 4 503
z toho naučná dětem: 634
z toho beletrie dětem: 1 207

Výpůjčky periodik: 254
Eva Prokešová





Narodily se děti:
• Matěj Vejlupek

• Agáta Kremlíková

• Natálie Kupcová

• Alice Záhejská

• Tomáš Krevňák

• Jiří Kraus

• Jarmila Finkousová 

Přistěhovali se občané:
• manželé Berkyovi

• Věra Volejníková  

• Kateřina Vanclová

• Eliška Žáčková

• Eliška Brožová

• Drahomíra Lišková 

s dcerami 

Odstěhovali se občané:
• Kateřina Procházková

• Václava Stránská

• Miloslav Kocek

• rodina Balogova

• Alice Bobková

• Jana Kupcová se synem

• Irena Šímová

• Marcela Vaculová 

Rozloučili jsme se 

se zesnulými občany:
• Antonín Pavlačka

• Libuše Konývková

• Vlastimil Stěhula

• Erna Wankeová

• Michal Domián

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Zprávy z Klubu důchodců 
v Hejnicích

Protože podáváme informace o  své činnosti poněkud opožděně, 

musíme se vrátit ještě na konec loňského roku 2010, kdy u  nás 

v  KLUBOVNĚ důchodců proběhla beseda O  POVODNÍCH, které 

postihly náš frýdlantský výběžek. Pan Miroslav JECH, jako vždy 

velice zajímavě a  s  přehledem, nás seznámil s  grafem za minulé 

století, i s příčinami a následky a také s obrázkovou dokumentací 

té povodňové hrůzy.

Měli bychom si konečně uvědomit, 
že lidstvo je jen součástí přírody, ve 
které žijeme.

Nastal „ADVENT“ se spoustou 
sněhu, který jsme přivítali v naší vy-
zdobené klubovně. Pro podtržení oče-
kávaných již předvánočních chvil byli 
pozváni žáci Z, tříd ZŠ v Hejnicích se 
svojí učitelkou pí Alenou Jandovou, 
aby nám zazpívali KOLEDY. Po jejich 
programu jsme všichni přítomní od 
nich dostali důmyslně poskládané 
(papírové) vánoční stromky s přá-
níčky radostných Vánoc, z proutí 
zhotovené kapry i svícínky, zasazené 
do perníkových hvězdiček. Dárečky 
byly nápadité a moc se nám líbily. Od 
nás byla samozřejmě sladká odměna 
a paní učitelka si odnášela rozkvetlý 
brambořík.

Ten den jsme se sešli v roce 2010 
naposledy, abychom vánoční svátky 
prožili se svými blízkými.

S příchodem NOVÉHO ROKU 
2011 nás zasáhla zpráva, že Hejnice 

navždy opustil náš farář, pan R.D.
Doc. PhDR. Ing. Miloš RABAN, Th.D.

Jako by i příroda si to přá-
la – oteplilo se, zmizel všechen sníh 
a v den pohřbu bylo krásné jarní 
počasí. My jsme vzpomínali, že před 
dvěma lety byl pan farář mezi vámi 
v KLUBU a informoval nás o tom, co 
obsahovaly „MAKOVICE“ na kostele 
Navštívení Panny Marie v Hejnicích, 
když byla opravována jeho střecha 
(viz naše Kronika z roku 2009).

Koncem ledna nám děti v 1. MŠ 
s paní učitelkou Věrou Leckou před-
vedly svůj program na téma „ZIM-
NÍ RADOVÁNKY“. Jejich pohádky 
a zpěv náš vždy dojímají, protože to 
převádějí ti nejmenší, naše vnoučát-
ka. Od těchto dětí jsme letos obdrželi 

„MASKOTA pro štěstí“ – papírového 
kominíčka.

Také jsme se potěšili promítáním 
záběrů pana Mgr. Jana Kašpara ze 
SICÍLIE. Nejen záběrů z lezení horo-
lezců po skalních stěnách, ale i ná-

vštěvy Palerma, Pompejí, Etny 
atd. Všem se hodinová beseda 
líbila, protože to bylo zase o ně-
čem úplně jiném. Pan Kašpar 
odpovídal i na naše zvídavé 
otázky.

 Blíží se konec měsíce úno-
ra a s ním i naděje blížícího se 
JARA. V parku kvetou keře vilí-
nu a pod nimi vystrkují hlavič-
ky i něžné sněženky…

 
Za Klub důchodců Hejnice 

Alena Karrasová

P. S. 
Klub důchodců připravil na le-
tošní rok 2011 pro důchodce dva 
výlety. 

Ten první se uskuteční 
v pátek 27. 5. 2011 do Německa 
do Bautzenu do Dinoparku a do 
Jonsdorfu do Motýlího domu.

Ten druhý bude v září na 
podzimní prodejní výstavu 
do Litoměřic.

Bližší informace se dozvíte 
z naší nástěnky vedle lékárny.





Závody s  nejdelší historií, která se začala psát 

již roku 1990,  se konaly v  tradičním termínu 

29. prosince na umělé stěně v tělocvičně základní 

školy v Hejnicích.  Stejně jako v minulých letech 

jsme pocítili úbytek závodníků, hlavně v kategorii 

mužů. Do čtyř kategorií se letos vešlo pouhých 

třiatřicet závodníků, a  to někteří startovali ve 

dvou kategoriích…

Silvestrovské Hejnice po dvacáté prvé…

Na mírně převislý profi l se stropem a tradičním trá-
mem, zdejší specialitou, byli jako první vypuštěni chlapci 
do 15 let. Nejdále v trámu se dostal a zvítězil jablonecký 
Vojta Sedláček, o dva chyty dříve skončil Jirka Bažant 
(Hejnice). Třetí místo vybojoval Vojta Trojan (Komorní 
výtah Liberec). Stejná trať poté čekala i dívky. Soupeř-
ku nenašla Kristýna Obročníková (LKP Prachov), těs-
ně pod stropem skončila a druhé místo získala Lucie 
Bažantová (HO Hejnice). Třetí na bedně stála hejnická 
Berča Killichová.  

Na ženy čekala cesta se silovým začátkem a plastovou 
strukturou, závěr byl ale opět spíše silovou záležitostí ve 
stopu a na trámu.  Jako v minulých letech  si s cestou 
nejlépe poradila Eliška Karešová (Komorní výtah Liberec),  
převisy jí nedělaly problémy a jako jediná dolezla až ně-
kolik chytů před závěr. Druhá skončila po výborném vý-
konu Daniela Kotrbová (CC Ruzyně),  třetí dolezla Anna 
Obročníková (HO Český ráj).

Kvalifi kace pro 19 mužů byla silově i technicky dost 
náročná, řešení závěrečného boulderu našli pouze tři zá-
vodníci, ostatní končili většinou na oblých chytech těsně 
před koncem. Podle výkonů postoupilo do fi nále celkem 
10 lezců. Zde to tahalo za ruce hned od prvních kroků, 
trochu to protřídil první převis a strop, ale řešení se hle-
dalo až v posledních chytech před topem. Oproti minu-
lým rokům, kdy rozhodovaly opravdu centimetry, byl letos 
výsledek jednoznačný.   Své soupeře s přehledem přelezl 
Dalibor Muráň (Komorní výtah Liberec), kterému k přele-
zení celé cesty chybělo jen  udržet poslední chyt.  Druhý 
nejlepší výkon podal Petr Havrda (Lomnice nad Popelkou), 
třetí dolezl Honza Zíma (Liberec). O pohodu závodníků 
i diváků se staral dobře zásobený bufet. Děkujeme našim 
sponzorům (bližší na www.horohejnice.webzdarma.cz).

- J.K. -

Dívky do 15 let

Pořadí Jméno Příjmení Oddíl Výkon

1. Kristýna Obročníková LKP 101

2. Lucie Bažantová HO Hejnice 25

3. Berenika Killichová HO Hejnice 21

4. Kateřina Kendíková Komorní výtah Liberec 19

Chlapci do 15 let

Pořadí Jméno Příjmení Oddíl Výkon

1. Vojta Sedláček Jablonec 106

2. Jiří Bažant HO Hejnice 104

3. Vojta Trojan Komorní výtah Liberec 102

4. Jan Kendík Komorní výtah Liberec 101

5. Lukáš Pešek HO Hejnice 34

6. Marek Čumpelík HO Hejnice 26

Ženy

Pořadí Jméno Příjmení Oddíl Výkon

1. Eliška Karešová Elmada 207

2. Daniela Kotrbová CC Ruzyně 107

3. Anna Obročníková HO Český ráj 106

4. Kristýna Obročníková LKP 21

Muži

Pořadí Jméno Příjmení Oddíl Výkon

1. Dalibor Muráň Komorní výtah Liberec 217

2. Petr Havrda Lomnice nad Popelkou 214

3. Honza Zíma Liberec 209

4. Jan Čeřovský Hořice 208

5. Jirka Doudleba Liberec 207

6. Tomáš Beneš Makak Jablonec 109

7. Jakub Skalický HO Skaláci 103

8. Jan Kašpar HO Hejnice 101

9. Vláďa Svítek Geoplan Česká Lípa 20

10. Zdeněk Walter Geoplan Česká Lípa 14

11. David Šlambora Hoření Paseky

12. Matěj Kramule HO Český Ráj

13. Vojta Sedláček Jablonec

14. Tomáš Němec HO Hejnice

15. Vojta Trojan Komorní výtah Liberec

16. Karel Michal Hořice

 17. Václav Radostný Stráž nad Nisou

18. Jan Kendík Komorní výtah Liberec

19. Zdeněk Melichar HO Hejnice





Loňské počasí s několika rekordy
Rok 2010 se zapsal do padesátileté řady pozorování počasí v Hejnicích několika rekordy. Za celý rok 
spadlo v místě 1463 mm srážek, to je 1463 l/m2. Překonán byl rekord z roku 1974, kdy zde spadlo za 
celý rok 1319 mm srážek.

Překonán byl také nejvyšší 
denní úhrn srážek, 7. srpna 
spadlo za 24 hodin 175,8 mm 

srážek. Rovněž byl překonán měsíční 
úhrn, za celý srpen loňského roku 
spadlo v Hejnicích 462,3 mm srážek. 
Byly také překonány dva teplotní 
rekordy, leden a prosinec měly sou-
hlasně průměrnou teplotu -5,0 oC, 
jsou to v padesátileté řadě měření 
nejchladnější měsíce.

Podrobné údaje jsou uvedeny 
v následující tabulce, pro porovnání 
jsou otištěny i třicetileté průměry 
jednotlivých meteorologických prvků.
 
•  Nejvíce sněhu loni leželo 15. a 16. 

prosince, sněhová pokrývka 
dosáhla 52 cm.

•  Nejvyšší teplota vzduchu ve stínu 
byla 11. července, vystoupila na 
33,8 oC.

•  Nejnižší byla 16. prosince, teploměr 
klesl na -20,1 oC. Ten samý den bylo 
v 5 cm nad zemí jen  -25,2 oC.

•  Poprvé padal a zůstal ležet sníh 
8. listopadu.

• Naposled sníh padal 10. dubna.

•  Poslední šedivák byl 26. května, 
teplota při zemi ten den klesla na 

-0,3 oC, ale ještě 20. června bylo při 
zemi jen 0,8 oC.

•  První přízemní mráz byl 5. září, 
teplota ten den při zemi klesla 
na -0,4 oC.

M. Jech

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
2010 32 22 77 54 168 97 148 462 187 14 110 92 1463

slun.svit
hod.

průměr 54 79 112 143 191 170 186 193 138 117 56 41 1480
2010 44 66 129 207 71 238 258 163 145 154 49 23 1547

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
2010 -5,0 -0,1 3,8 8,6 11,0 16,2 20,3 17,3 11,8 7,5 5,2 -5,0 7,6

srážkové dny 22 22 21 17 25 13 13 25 16 10 23 25 232
dny se sněh. pokrývkou 31 25 12 1       6 31 106

Kdyby za celý rok srážková 
voda neodtékala, byla by na 

konci roku její hladina 
v Hejnicích takto vysoká.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen

Hisex hnědý, Tetra hnědá 

a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.

    Stáří slepiček: 18 – 20 týdnů
   Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.

    Cena: 138 – 148 Kč/ks dle stáří

 Prodeje se uskuteční:   v sobotu 26. března 2011 v 15.00 hodin 

      v Hejnicích u Jednoty

Případné bližší informace na telefonech: 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166 
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Pec pod Sněžkou toho už zažila opravdu hodně, takže jí určitě jen tak něco nepřekvapí. A přesto. 
Když se tu 19. února „vylodilo“ celé hejno tří až čtyřletých špuntů s „plnou polní“ na zádech a lyžič-
kami v pohotovostní poloze v rukou, Pec zpozorněla. Když pak ale navíc zjistila, že k lyžařskému 
výcviku se letos chystá i osmiměsíční miminko Sofi nka, stalo se jí málem to, co se zpívá už v té staré 
písničce: „Pec nám spadla“. Tak dorazilo hejnické Centrum Mateřídouška do Krkonoš…!

Kterak hejnická drobotina Pec pod Sněžkou pokořila

Na dětičky z Hejnic, Raspenavy, 
Bílého Potoka a okolí tu čekal hned 
na počátku těžký úkol: více než hodi-
nový výstup k horské chatě, podle 
výšky postavy po kolena, případně až 
po ramena ve sněhu, strmým kopcem 
stále vpřed. Malí lyžaři ale měli ener-
gie na rozdávání, na rozdíl od někte-
rých rodičů, kteří již po krátké chvíli 
litovali, že se raději nenechali vyvézt 
rolbou…. Nakonec se k chatě nějak 
vyškrábali všichni a další ročník 
Ozdravného pobytu pro předškolní 
děti a jejich rodiče, nazvaný tento-
kráte „Křemílek a Vochomůrka jedou 
s námi“, mohl konečně začít!

Slova se ujal sám pan Křemílek 
s panem Vochomůrkou a společně 
vysvětlili dětem, že tady v horách 
to není jako na nějakém obyčejném 
výletě. Tady musí vždycky všichni 
poslouchat a dodržovat stanovená 
pravidla - chodit pěkně včas k večeři 
i ke snídani, uklízet si lyže i hračky, 
nezlobit před spaním a poctivě si čistit 
zoubky. A snad, že to řekli právě tihle 
dva dětem dobře známí mužíčkové, 
děti k velkému překvapení nejed-
noho z rodičů neměly s dodržová-
ním stanoveného řádu vůbec žádné 
potíže. Naopak, s velkým zaujetím se 
účastnily všeho, co denní program 
přinášel a bez odmlouvání se samy 
zapojovaly do dalších a dalších aktivit. 
Během několika prvních dní tak zcela 

zmizel i onen dospělácký pocit - být 
za všech okolností dostatečně distin-
govaný a na chatě se vytvořila atmo-
sféra jakési volně proudící kreativity 
bez hranic. Četly se pohádky, zpívaly 
písničky, hrálo se divadlo. Nikdo se 
k ničemu nenutil, každý mohl dělat 
jen to, co sám chtěl a přesto někdy 
nebylo vůbec poznat, že tuhle spon-
tánní a veselou zábavu musel někdo 
předem pracně vymyslet a naplánovat. 
Středobodem týdne ale samozřejmě 
bylo lyžování. Kdo umíte lyžovat, 
jistě si vzpomenete, že naučit se to 
nebylo kdysi vůbec lehké. Zkuste si 
tedy představit, jak těžké to bylo pro 
naše nejmenší „účastníky zájezdu“? 
Tyhle dětičky k tomu ale přistoupily 
s obrovskou zodpovědností, takže se 
to všechny do jednoho krásně naučily. 
A to i přesto, že lyže byly tak dlouhé, 
nožičky tak krátké a ruce v rukavič-
kách tak nemotorné… Jen miminko 
Sofi nka ještě jednou přehodnotilo 
své „dupačkové“ možnosti a pro leto-
šek přece jen ještě raději zůstalo 
u mnohem bezpečnějšího sáňko-
vání. Jenže týden lyžování, sáňko-
vání a všelikého dovádění utekl jako 
voda a přišlo loučení. Dojemné, ne 
však smutné, protože pan Křemílek 
s panem Vochomůrkou přislíbili, že 
pokud se nic nepokazí, pojede s dětmi 
příští rok na hory slečna Beruška 
s samotným Ferdou mravencem!

Pro hejnickou Mateřídoušku 
tímhle pobytem pro předškoláky ale 
zima zdaleka neskončila. Nemohli 
přece zapomenout na ty děti, které 
se s Mateřídouškou učily úplně stejně 
lyžovat už před lety. Dnes jsou z vět-
šiny z nich málem lyžařští přeborníci, 
ale tenhle prima týden na horách si 
přesto nenechali ujít. Řekněte, může 
vůbec někoho za jeho práci potkat 
větší odměna? Tahle „lyžovačka“ se už 
však obešla bez pohádkových posta-
viček a nesla se celá v úplně jiném 
duchu – v duchu hudebním. Kdo 
mohl, přivezl si fl étny, kytary, bubny, 
dokonce i klávesové nástroje, díky 
čemuž to v Peci po večerech často 
znělo, jako by tu byl ubytován nějaký 
slavný orchestr. 

Jak tedy vidíte, ať jste z Hejnic, 
Raspenavy, Potoka, nebo odjinud, 
máte ve svých obcích mnoho dětí, 
na které můžete být právem velice 
pyšní! To je moc důležité vědět – že 
děti, kterým je dána příležitost se 
rozvíjet, nekončí jako bezcílné exis-
tence, které se nedokáží vyjádřit nijak 
jinak, než-li třeba sprejováním fasád 
vzácných kulturních památek. Máte-

-li tedy vlastní děti nebo vnoučátka 
a někdy už nevíte, co si s nimi počít, 
jak je smysluplně zabavit – třeba teď, 
kdy sníh ne a ne slézt a sluníčko ne 
a ne hřát – přijďte k nám. Vezměte 
s důvěrou za kliku a uvidíte, že určitě 
najdete něco, co vás zaujme, osloví, 
potěší a malinko zahřeje ještě před 
tím, než to udělá samotné sluníčko. 
V nabídce máme spoustu osvědče-
ných evergreenů, ale chystáme pro 
vás i úplně nové programy, dokonce 
takové, po kterých se v mnoha jiných 
městech jen zaprášilo! Tak neváhejte, 
jsme tu pro vás a zavřeno máme 
opravdu jen v noci. 

V Hejnicích 23. 2. 2011
Centrum Mateřídouška, o. s.

www.materidouska.info


