
vlak, což je atrakce pro zájemce všech 
věkových kategorií.

Vážení čtenáři, jistě jsem zde ne-
vyjmenoval vše, co probíhá v našem 
městě. Podal jsem vám pouze stručnou 
informaci o tom, co se událo a na co 
se můžeme v blízké budoucnosti těšit. 
Vím, že začíná období prázdnin, na kte-
ré se těší hlavně děti a období dovole-
ných pro nás ostatní. Přeji proto všem, 
aby to bylo období klidu a potřebného 
odpočinku nás všech. Období, které 
snad letos nebude znepříjemněno žád-
nou živelnou událostí, kterou má v pod-
vědomí mnoho z nás.

Jiří Horák, starosta města
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Významnou událostí v životě na-
šeho města byla návštěva prezidenta 
České republiky Václava Klause s chotí, 
která se uskutečnila 20. dubna letošní-
ho roku. Pan prezident s chotí věnoval 
návštěvě Hejnic svůj poslední den ofi ci-
elní návštěvy Libereckého kraje.  V do-
provodu hejtmana Libereckého kraje 
Stanislava Eichlera v ten den navštívil 
Technickou univerzitu v Liberci, společ-
nost Elmarco, obce Raspenavu, Hejni-
ce, Lázně Libverda a Oldřichov v Hájích. 
První dáma navštívila ještě Domov pro 
mentálně postižené v Liberci. 

Uvítání prezidentského páru pro-
běhlo před bazilikou Navštívení Panny 
Marie v Hejnicích, kde proběhla i nefor-
mální diskuze s občany. Dále si Václav 
Klaus a paní Livia Klausová prohlédli 
vlastní baziliku. Při prohlídce je do-
provázel administrátor farnosti, farář 
Jacek Wszola. Po prohlídce baziliky 
navštívil prezidentský pár Mezinárodní 
centrum duchovní obnovy v Hejnicích, 
kde se zapsal do pamětní knihy měs-
ta a farnosti. Zde jsme také panu pre-
zidentovi předali dar města v podobě 
skleněné vázy, kterou jako připomínku 
loňských ničivých povodní v našem re-
gionu vyrobila sklárna pana Josefa No-
votného z Heřmanic. Po příjemně strá-
vené hodině prezidentský pár ofi ciální 
návštěvu Hejnic ukončil a pokračoval 
ve svém programu návštěvou Lázní Lib-
verda, kde proběhl i slavnostní oběd za 
účasti významných osobností Liberec-
kého kraje.

S loňskou ničivou srpnovou povod-
ní je spjato i několik dalších stavebních 
akcí probíhajících na území města. Po-
stupně se dokončují stavební práce na 
mostě ve Ferdinandově, silničním pro-

pustku u bývalého Svazarmu v Hej-
nicích, silničním propustku do Zátiší 
a na mostě u Musilů. Všechny tyto 
povodňové škody komplikovaly do-
pravní obslužnost v těchto lokalitách. 
Z větších oprav po povodni tak zbývají 
rekonstrukce lávek pro pěší pod kos-
telem a za restaurací Dělnický dům, 
oprava stržené komunikace směrem 
na Skřivánek a úprava vymletých po-
vrchů komunikací u autokempu a v lo-
kalitě Ferdinandov. Se zahájením prací 
na uvedených stavbách počítáme ještě 
v letošním roce. Ze silničních staveb 
na území města bych chtěl ještě zmí-
nit výstavbu nové místní komunikace 
pro část rodinných domků v lokalitě na 
Ferdinandov a vybudování parkoviště 
za bytovým domem v Nádražní ulici. 
Toto parkoviště by mělo vyřešit doprav-
ní problémy v této ulici hlavně v zim-
ních měsících, kdy parkující auta brání 
řádnému odklízení sněhu a zimní údrž-
bě obecně. Stavební práce se dotknou 
i určitých starších domů ve vlastnictví 
města, kde připravujeme výměnu oken 
za plastová a dojde i na rekonstrukci 
výtahu v bytovém domě na starém síd-
lišti tak, aby splňoval požadované ev-
ropské bezpečnostní normy. Stavební-
mi úpravami projde i budova divadelní 
přístavby v centru města. Občané by se 
měli dočkat i vybudování tolik očekáva-
ného a diskutovaného dětského hřiště.

Významnou kulturní a společen-
skou událostí v Hejnicích bude připra-
vovaná oslava výročí založení města. 
Osmi sty lety historie se v našem okolí 
může pochlubit jen několik míst, a tak 
by průběh oslav měl být opravdu dů-
stojný. Nechci zde uvádět přesný pro-
gram oslav, o tom bude veřejnost jistě 
včas informována. Občané města i ná-
vštěvníci se však již teď mohou těšit na 
bohatý kulturní program, ve kterém 
vystoupí známí umělci, na historický 
průvod, který připomene legendu vlast-
ního vzniku Hejnic a na slavnostní oh-
ňostroj. Pro děti i dospělé bude i v letoš-
ním roce připraveno mnoho pouťových 
atrakcí a prodejních stánků. Jednáme 
i s Českými drahami o tom, že v době 
konání oslav by mohl návštěvníky na-
šeho města přivážet historický parní 

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ve druhém letošním čísle Hejnického 
zpravodaje bych vás chtěl informovat 
o dění v našem městě v předcházejí-
cích měsících a seznámit vás i s tím, 
co v nejbližší době připravujeme.

Informace o oslavách 
800 let výročí Hejnic 
najdete na straně 2







Vrchol oslav 800 let Hejnic
V letošním jubilejním roce 2011 se blíží termín prvního červencového víkendu, kdy je na 
plánu hlavní program oslav. Během dvou letních dnů, kdy se každoročně vrací do Hejnic 
tradiční pouť, bychom chtěli nabídnout občanům a návštěvníkům města široké pole zábav-
ného programu a kulturních zážitků.

V sobotu 2. a neděli 3. čer-
vence 2011 se opět můžete 
těšit na řemeslný jarmark 

v prostoru parčíku před kostelem, 

který zase nabídne nádhernou 
oázu pohody a klidu s krásnými 
důkazy toho, že zde ještě máme 
šikovné lidské ruce. Připraven 
bude také speciální parní vlak, 
který bude jezdit v sobotu na 
zdejší železniční trati s nejrůzněj-
šími zastávkami od Liberce, přes 
Raspenavu, Bílý Potok, Frýdlant 
až třeba po Višňovou. Klasické 
pískání parní píšťaly by si jistě 
neměly nechat ujít hlavně děti. 

Sobotní noční oblohu pak ozá-
ří velkolepý ohňostroj, který bu-
dou dodávat stejní ohněstrůjci 
jako na Valdštejnských slavnos-
tech ve Frýdlantě. Od lunaparku 
u školy se až k bazilice potáhne 
přes celou ulici stánkový pro-
dej všeho druhu tak, jak to na 
správné pouti má být. Součástí 

Program obou dnů:

Sobota 2. července

10.00 hod – Cimbálová muzika D. Kotlára

10.30 hod  – Německá mše v bazilice

11.45 hod  –  Dechová hudba ze SRN Musikvereinigung Neugablonz

12.30 hod  – Těla

14.30 hod  –  ofi ciální část oslav s hosty, historický program hudebníků,

tanečníků, šermířů včetně legendy o vzniku Hejnic

15.30 hod  – koncert v bazilice

16.30 hod  – Jaroslav Uhlíř

18.00 hod – Divokej Bill

20.00 hod – Medvěd 009 

22.00 hod – Retro Five 

22.30 hod  – slavnostní ohňostroj

Neděle 3. července 
10.00 hod – Swingtet

11.00 hod – Los Chuperos

13.00 hod – Děda Mládek Illegal Band

15.00 hod – Tomáš Klus

Časy jednotlivých vystoupení jsou pouze orientační. 
Děkujeme za pochopení.

Kino Hejnice

Piráti z Karibiku – Na vlnách podivna

Sobota ve 14 hod a ve 20 hod.

Neděle ve 12 hod a v 17 hod.

Vstupné bude do centrálního pro-

storu s kulturním programem. Vstu-

penky budou opět v podobě pásků 

na zápěstí. Zelená barva bude pou-

žita na dvoudenní vstupenky a také 

neděli, oranžová barva na sobotu. 

V  ceně vstupenky je i  možnost na-

vštívení filmového představení 

v kině. 

Děti do 130 cm mají vstup zdarma. 

Dvoudenní vstupenka stojí 100 Kč, 

sobotní vstupenka stojí 80 Kč a  ne-

dělní vstupenka stojí 50 Kč. 

Občané Hejnic na základě prokázání 

OP a zakoupené vstupenky získají ve 

stánku se suvenýry zdarma poukaz 

na jedno pivo nebo nealko limo.

akce bude také prodej suvenýrů 
vztahujících se k letošnímu výro-
čí, mezi kterými nebudou chybět 
ani  originální památeční mince, 
klíčenky, skleničky, trika, deštní-
ky a další upomínkové předměty 
na tento památný rok. K dostání 
bude také nová publikace o Hej-
nicích. Tento prodej bude ve stán-
ku v blízkosti hudebního pódia. 
V prostorách atria MCDO bude 
možnost prohlédnout si výsta-
vu historických snímků Hejnic 
a okolí.

Na centrálním místě před ba-
zilikou vznikne znovu kulturní 
centrum, které mimo veliké pódi-
um nabídne pro pohodlí návštěv-
níků velkokapacitní stany se se-
zením a občerstvením. 

Předprodej vstupenek je na MěÚ Hejnice

u paní Lenky Zoreníkové,

 tel. 482 322 211, 482 322 215, 

e-mail: lenka.zorenikova@mestohejnice.cz 





INFORMACE POLICIE INFORMACE POLICIE 
Dovolte, abych Vás informoval o činnosti obvodního oddělení Policie ČR v Hejnicích a infor-
moval o některých zajímavostech a varováních. 

Poděkování občanům

Úvodem bych však chtěl podě-
kovat občanům za spolupráci při 
objasňování trestné činnosti a pře-
stupkového jednání v našem obvodu. 
I díky tomu se podařilo zjistit pacha-
tele 70 % z celkem 62 trestných činů, 
které naše oddělení řešilo. Většina 
pachatelů byla zjištěna dodatečně, 
12 jich bylo zadrženo, třikrát byl dán 
podnět ke vzetí do vazby a ve dvou 
případech byla na pachatele vazba 
uvalena. V jednom případě soud 
uvěřil slibu obviněného, že nebude 
pokračovat v trestné činnosti a jeho 
předsevzetí mu vydrželo necelé dva 
týdny. Podařilo se zadržet dvě sku-
piny pachatelů a zdokumentovat 
jejich většinou majetkovou trest-
nou činnost. Obě řízení jsou již pře-
dána soudu. Posledním zadrženým 
(ke dni uzávěrky tohoto příspěvku) 
je mladý muž, který má již na svě-
domí několik majetkových trestných 
činů, zkušenosti má ale i s výro-
bou a distribucí drog. Různorodost 
kvalifi kací může být pro někoho až 
překvapující. V tomto pololetí mezi 
prověřované trestné činy nepatřily 
jen krádeže prosté, krádeže vlou-
páním, porušování domovní svo-
body, neoprávněné užívání cizí věci, 
maření výkonu úředního rozhodnutí, 
podvody, zanedbání povinné výživy, 
výtržnictví, ublížení na zdraví, ale 
např. také podílnictví, křivá výpověď, 
křivé obvinění, neoprávněný zásah 
do práva k domu, bytu nebo k neby-
tovému prostoru a ve dvou případech 
šetření k podezření z pohlavního zne-
užití. V přestupkovém jednání pak 
stále převládají přestupky v dopravě, 
následují majetkové přestupky 
s porušováním občanského soužití. 
Spolupráce s širokou veřejností na 
úseku bezpečnosti je nedílnou sou-
částí naší práce a proto všem, kteří 
nám pomáhají, patří náš dík. 

Informace matkám a otcům

Mezi častá oznámení patří nepl-
nění vyživovací povinnosti. Chápu, 
že pro matku nebo otce samoživitele 
fakt, že druhý rodič svou povinnost 
vůči dítěti neplní, může znamenat 
existenční problém. Povinnost rodiče 
vyživovat své dítě vychází nejen 
z lidské přirozenosti, ale je upra-

vena i zákonem o rodině a trestní 
zákoník postihuje toho, kdo neplní, 
byť i z nedbalosti, svou zákon-
nou povinnost vyživovat nebo zao-
patřovat jiného po dobu delší než 
čtyři měsíce. Rozhodnutí o podání 
trestního oznámení je na každém 
z rodičů, který na své dítě zůstal 
s výživou sám. Je však dobré vědět, 
že trestným se takové jednání stane, 
pokud trvá déle než čtyři měsíce. 
K oznámení je třeba mít rodný list 
dítěte (dětí), byl-li již vydán, tak také 
rozsudek soudu o rozvodu, rozsu-
dek o úpravě výchovy a výživy dítěte 
po dobu před a po rozvodu, veškeré 
rozsudky a rozhodnutí, kterými se 
měnila výše výživného. U dítěte po 
absolvování základní povinné školní 
docházky také potvrzení o dalším 
studiu, potvrzení o dávkách státní 
sociální podpory a dávkách hmotné 
nouze. Upozorňuji, že tyto doklady 
je nutné předložit jen v případě, že 
již byly vydány anebo byly dávky 
poskytnuty. Vyživovací povinnost je 
dána zákonem o rodině a soud pouze 
upravuje výši výživného. Na druhou 
stranu ne každé neplnění vyživovací 
povinnosti je trestným činem. Pokud 
si matka nebo otec nejsou jistí, zda 
v jejich případě mohlo k trestně práv-
nímu porušení zákona dojít, nabí-
zíme konzultaci nejlépe v pracovních 
dnech v době od 7 h do 15 h anebo po 
předcházející dohodě. Trestní ozná-
mení chybějící peníze samo o sobě 
nepřináší. Často se ale stává, že 
povinný si buď svou povinnost plnit 
začne, někdy i zcela dluh uhradí, 
neboť se tak vyhne trestnímu postihu 
díky zvláštnímu ustanovení o účinné 
lítosti.

Varování

Bohužel i v našem obvodu jsme 
zaznamenali několik pokusů o pod-
vodné jednání v různých situacích. 
Nejdříve se vyskytli pochybní podo-
mní prodejci rádoby motorových pil, 
později nevybíraví zástupci neexistu-
jících fi rem nabízeli různé služby pod 
záminkou dostat se do domácnosti 
většinou seniorů a naposledy také 
prodavači „zlata“. Ve všech případech 
jde buď o zcela nekvalitní zboží, nebo 
o lest a vždy jen o snahu podvodem 
vydělat na důvěřivosti jiných. Varu-
jeme všechny občany, aby dobře zvá-

žili možná rizika takových „nákupů“ 
a také prosíme o podání informace, 
pokud se stanete svědky podobného 
jednání.  

Potulující se psi

Dalším častým nešvarem jsou 
potulující se psi. Zde jsme v trochu 
složitější situaci, neboť Policie České 
republiky není oprávněna k odchytu 
psů, ze zákona může jen zasáhnout 
(tím nejhorším způsobem) proti zví-
řeti, které ohrožuje život nebo zdraví 
osob. Čas od času také utečou hos-
podářská zvířata, ale zatím bez váž-
nějších následků. Letos již ve dvou 
případech došlo k napadení psem. 
V jednom případě napadl jiného psa, 
ve druhém pak ale malé dítě. Obešlo 
se to sice bez vážnějších následků, 
ale apelujeme na majitele zvířat, aby 
věnovali pozornost jejich zabezpe-
čení, dozoru, výcviku a zamezili tak 
možnému útěku zvířete. I jen špatně 
zavřená branka může mít pro jed-
noho trestně právní následky a pro 
druhého může být neštěstím. Pro-
síme rodiče, aby také dobře zvážili, 
zda je jejich rodina schopna se o zví-
řata starat. To připomínáme zejména 
s nadcházejícím vysvědčením, kdy 
štěně za jedničky bývá chvilkovou 
zábavou a nadšením, pak ale dlouho-
dobou starostí. 

Závěrem přeji všem dětem krásné 
prázdniny, rodičům i ostatním pří-
jemné léto, dovolené a odpočinek bez 
událostí, pro které by museli vyhle-
dat  naši pomoc. Pokud by přeci jen 
taková situace nastala, číslo mobilu 
Policie České republiky v Hejnicích 
je 602 314 270 (NONSTOP), pevná 
linka 974 466 721 (není stálá služba). 

npor. Milan Porubský





Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

 – projednalo a schválilo rozpočtové změny města, zprávu 
fi nančního a kontrolního výboru

 – projednalo a schválilo smlouvu mezi Lesy ČR s.p. a měs-
tem Hejnice, týkající se úpravy pozemku p.č.1371/1, se 
záměrem,,Revitalizace pramenné části Černého potoka“

 – schválilo zapojení města Hejnice do projektu Mikroregi-
onu Frýdlantsko na zajištění protipovodňových opatření

 – schválilo rozpočtové opatření ve výši do 10 934 000 Kč 
na úhradu prací spojených s odstraněním následků 
srpnové povodně roku 2010 na mostě Ferdinandov, pro-
pustku v Zátiší, mostu u p. Musila a mostu u bývalého 
Svazarmu

 – schválilo rozpočtové opatření týkající se pokrytí zvýše-
ných nákladů na akci,,Nákup cisternového automobilu“ 
o částku 469 000 Kč

Z jednání městské rady

Rada města na svých zasedáních:
 – schválila žádost občanského sdružení Jezdecké stezky 
Libereckého kraje, týkající se využití polních a lesních 
cest na území Hejnic pro vznik jezdecké stezky

 – zamítla žádost o poskytnutí pronájmu veřejného pro-
stranství v Nádražní ulici pro umístění mobilního stán-
ku rychlého občerstvení

 – schválila rozpočtové opatření ve výši 30 000 Kč na ná-
kup nových pokrývek do autokempu Hejnice

 – uložila starostovi dále jednat s fi rmou Lobelich s.r.o. 
ve věci pozastavení čistění odpadních vod pro objekty 
čp. 168, 376 a 387

 – schválila pronájem nebytového prostoru v čp. 96 fi rmě 
Hope and  Help o.p.s., za účelem vybudování půjčovny 
zdravotních pomůcek

 – schválila výpověď smlouvy na pronájem pozemku spor-
tovnímu klubu BIKEFREAKS Hejnice z důvodu neuhra-
zení nájemného za předchozí období

 – poskytla fi nanční příspěvky na akci ,,Pálení čarodějnic“ 
a to  SDH Hejnice ve výši 3 000 Kč a Sdružení osadníků 
Ferdinandova ve výši 2 000 Kč

 – poskytla fi nanční příspěvek 5 000 Kč Centru Mateří-
douška o.s. na akci ,,Pohádkový les“

 – zamítla žádost ředitele ZŠ Hejnice, týkající se úpravy 
provozu MŠ v době letních prázdnin a uložila řediteli 
provoz MŠ zajistit

 – schválila změnu ceníku ekonomických činností středis-
ka služeb s platností od 1. 5. 2011

 – zamítla nabídku zapojení se města do 5. ročníku České-
ho varhanního festivalu

 – schválila pronájem nebytového prostoru v čp. 366 za 
účelem prodejny potravin na dobu 5 let od 1. 7. 2011

 – poskytla fi nanční příspěvek ve výši 2 000 Kč organizač-
nímu výboru závodu Smědava cup 2011, který se bude 
konat 11. 6. 2011

 – schválila žádost Centra Mateřídouška o. s. o bezplatný 
pronájem kina a uvolnění hasičského auta na akci ,,Po-
hádkový les“

Z jednání městského zastupitelstva

Z Mezinárodního centra duchovní obnovy
Vážení spoluobčané!
V tomto čísle se již můžeme zaměřit na radostnější události. Kolektiv zaměstnanců se snaží ctít 
a  plnit odkaz P. Rabana. Tak se naše programy podobají programům z  minulých let. Koncem 
dubna jsme oslavili v bazilice Navštívení Panny Marie velikonoční svátky. Byla zachována i tradice 
pesachu na Zelený čtvrtek. Této úlohy se velice hezky ujali P. Jacek Wzola s P. Marcinem Sajem. 
Velikonoce spolu s námi přijeli oslavit farníci z Prahy, z farnosti Sv. Vojtěcha. 

V měsíci dubnu u nás probíhaly 
duchovní a relaxační programy 
Centra pro rodinu a České biskup-
ské konference. S našimi biskupy se 
všichni mohli setkat na slavnostní 
mši svaté. 

Spolupracovali jsme na česko-
-německo-polském projektu, kdy 
naše prostory byly plně k dispo-
zici Záchranné zdravotnické službě. 
Mohli jste vidět nejmodernější vyba-
vení a techniku spolu s odborným 

výkladem záchranářů. Na závěr 
měsíce se konal Šachový turnaj.

Zvláštní pozornost si zaslouží 
návštěva prezidenta České repub-
liky Václava Klause s manželkou 
Lívií Klausovou 20. 4. 2011. Po pro-
jevu a diskusi na nádvoří před 
chrámem pana prezidenta, jeho 
manželku, pana hejtmana a dopro-
vod provedl bazilikou P. Jacek 
Wszola. V prostorách Mezinárodního 
centra se prezidentského páru ujala 

paní ředitelka Petra Šiklová. Jako 
dar byla vybrána soška hejnické 
madony, která zvláště paní Lívii 
velmi okouzlila. 

6. května jsme již po jednadva-
cáté prožili Mezinárodní pouť Smí-
ření, jejíž tradici založil P. Miloš 
Raban. Přijeli biskupové z Čech, 
litoměřický biskup, Jeho Excelence 
Jan Baxant a z Polska, legnický 
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biskup Jeho Excelence Stefan Cichy, 
z Německa prelát Hubert Zomack. 
Rádi jsme přivítali i další duchovní 
a poutníky. Účastníci poutě byli 
velice potěšeni, že i v pořádání 
této mezinárodní akce vše zůstává 
jako dřív. 

Od 7. do 14. května se konal již 
desátý ročník týdenního rekondič-
ního pobytu Unie Roska. Jedná se 
o občanské sdružení, které pomáhá 
postiženým s roztroušenou skleró-
zou. Jistě je inspiruje k opakovaným 
pobytům vstřícnost a ochota našich 
zaměstnanců, Hejnice, krásná pří-
roda a bezbariérové prostory.

Dnem 28. května bude zahá-
jen 26. ročník koncertů varhanní 
a duchovní hudby v naší bazilice 
Navštívení Panny Marie. Kromě nád-

herné hudby vám můžeme nabíd-
nout v naší galerii kulturní zážitky 
z výtvarného umění. Do konce 
května potrvá zajímavá výstava Vác-
lava Michálka Fotografi e – příroda, 
kde pro koláže sloužily jako podklad 
fotografi e. V červnu pak bude vysta-
vovat umělecké sklo Marie Horny-
chová. 

Kromě příprav řady dalších akcí 
vrcholí přípravy k výročí 800 let 
Hejnic. Programy koncertů, výstav, 
kulturních akcí i věstník Mater 
Formosa jsou k dostání na recepci 
MCDO a pobytové programy hostů 
na stránkách MCDO. 

Rádi bychom poděkovali za 
dobrou práci několika spolupracov-
níkům, kteří ukončí svůj pracovní 
poměr odchodem do starobního 
důchodu nebo vypršením pracovní 
smlouvy. Vládní reformy se nevy-
hnuly ani církvi. 

Sestra Edita M. Mendelová 
OP k 31.7. 2011 končí svou práci 
v MCDO. Děkuje za pozornost, 

kterou jste věnovali jejím zprávám 
a přeje Vám vše dobré a další rozvoj 
krásného města Hejnice.

Na závěr citace z dopisu Jeho 
Excelence Jana Baxanta:

Celý dopis naleznete v kostele 
nebo v recepci MCDO.

Bezvodová J. (pastorační asistentka) 

Mezinárodní pouť Smíření

Sdružení RoskaNávštěva prezidenta ČR v Hejnicích 

Návštěva prezidenta ČR v Hejnicích 

„Vyzývám všechny, aby dílo – 
odkaz P. Miloš Rabana – nebylo 
pošlapáno nesvorností, nejed-
notou a zkázou sledování jen 
svých vlastních zájmů kohoko-
liv. Děkuji upřímně vám všem, 
kteří podpoříte mou snahu, aby 
„výkladní skříň naší diecéze“, 
kterou MCDO v Hejnicích je, 
takovou zůstalo a navíc se roz-
víjelo pod Božím požehnáním 
a ochranou Panny Marie.“

Z Mezinárodního centra 
duchovní obnovy





Sobota 2. dubna 2011. Toto datum bylo spojeno s vyvrcholením plesové a zábavové sezóny ve Frý-
dlantském výběžku. Od 20 hodin totiž startovala Hejnická Aprílová zábava. Jednalo se o třetí ročník 
a opět po roce jsme se museli přemístit do sousední Raspenavy, která na rozdíl od Hejnic má Českou 
Besedu s velkým sálem. Letošní ročník byl ve znamení zahájení oslav výročí 800 let Hejnic. Proto 
jsme také pro návštěvníky připravili překvapení v podobě vystoupení zpěváka a moderátora Petra 
Vondráčka. Ten dorazil spolu s kytaristou ze své kapely Lokomotiva a necelou hodinu bavil sál svými 
verzemi rock ‚n‘ rollů.

Hejnická Aprílová zábava 2011

Na začátku se o úvodní slovo 
postaral moderátor Libor, který poté 
předal mikrofon na zdravici i panu 
starostovi Horákovi. Po jeho slovech 
přišlo na řadu předtančení, kdy na 
úvodní tóny skladby Michala Davida 
Děti ráje, přiběhlo na parket šest 
párů trošku přerostlých dětí a uká-
zaly secvičenou taneční sestavu 
v domácím lůžkovém úboru. Bylo 
vidět, že každý do postele obléká 
něco jiného. Závěrečná mexická vlna 
ukončila první vystoupení skupiny 
B.O.B.R., která se pak ještě vrátila 
na půlnoční překvapení. 

Jelikož se jedná o aprílovou 
zábavu, tak jsme ihned na začátku 
pozvali šťastlivce, kteří dokázali 
zachytit létací plyšáky od „Dětí ráje“ 
a nabídli jim možnost zasoutěžit si 
o exkluzivní ceny. Bylo to dvanáct 
odvážlivců, kterým po prvních slo-
vech představení soutěže asi hodně 
ztuhnul úsměv. Po vzoru pořadu 
Faktor strachu totiž museli sníst co 
nejrychleji brouka a zapískat. Těžko 
jsme je přemlouvali, ať se nebojí do 
zakryté sklenice pro brouky sáhnout, 
ještě když jim asistent ukazoval čer-
stvé kousnutí od jednoho z nich. 
Nakonec to ale zvládli, brouci totiž 
byli z čokolády.  

Po odstartování byly vidět různé 
metody a postupy, někdo v klidu 
rozbalil a začal kousat, někdo roz-
balil a snažil se ho spolknout, což 
ho málem udusilo a byli i tací, kteří 
nerozbalili a začali kousat včetně alo-
balu a papírových tlapiček. Je pravda, 
že pak místo písknutí tahali z pusy 
části krovek na alobalu a papírové 
zbytky nožiček.

O zábavu a hudební doprovod se 
celý večer starala skupina S.P. Band, 
která se nám rozrostla o jednoho 
dalšího kytaristu. Po dvou hodi-
nách programu zavítal na pódium 
avizovaný Petr Vondráček. Po jeho 
posledním přídavku přišla na řadu 
losovaná tombola na vstupenky. 
Každý z návštěvníků si s natěšením 
přál, aby to jeho číslo bylo vylosováno 
z osudí, vždyť avizovaná hlavní cena 
sekačka na trávu byla velkým láka-

dlem. Nakonec se nám sešlo všech 
deset výherců, kteří získali tyto ori-
ginální ceny. 

10. cena – Výherce Mirek Knobloch 
vyhrál slavnostní oběd s B.O.B.R.em. 
Aby neměl strach, že by ho to mohlo 
zruinovat, tak si B.O.B.R. dodá menu 
sám. Dostal i vzorek na ochutnání. 
Jinak má ale připraveny dva pytle 
bobří štěpky na Službách, výborně 
se s tím topí.

9. cena – Výherce Tomáš Leitner 
získal originální kolekci oblečení 
Made in Hejnice. A jelikož je móda 
vrtkavá, tak rozhodnutí o modelech 
necháme na něm. Asistentky předaly 
historickou Dopletu a zásobu vlny. 
Přejeme příjemné zimní večery u ple-
tení svetříků. 

8. cena – V současné době se musí 
šetřit všude, takže tomuto výherci 
jsme ušetřili nějaké korunky. Jiří 
Palme totiž nemusí shánět vánoční 
stromek na příští Vánoce. Vyhrál 
luxusní vánoční strom, který je pro 
něj připraven v parčíku na Ferdinan-
dově. Prosíme výherce, aby si stro-
meček, který je asi 4 metry vysoký 
odebral do konce června.

7. cena – Šťastné číslo 7 a Milan 
Pecháček získal opravdu luxusní 
cenu, která je trošku překvapením. 
Populární fotografi e výherců z minu-
lých let do Hejnického zpravodaje 
a na web města letos doplní exklu-
zivní fotografi e tohoto výherce ve spo-
lečnosti hlavních postav půlnočního 
překvapení.

6. cena – Výherkyně si jistě pama-
tovala na Benefi ční koncert pro Hej-
nice, který získával prostředky na 
vyplavené dětské hřiště. A proto zís-
kala originální a velmi žádané triko 
Koncert pro Hejnice. A k tomu zís-
kala čestnou funkci střihače pásky 
při slavnostním otevření. Aby mohla 
sama vyzkoušet nové hřiště, dostává 
i obligátní kyblíček s lopatičkou.

5. cena – A opět cena, která udě-
lala z našeho výherce zaměstnance 
města. Tentokrát fekálníka nahra-
zuje městský zahradník. Abychom 
dodrželi zásady BOZP, dostal náš 
výherce luxusní laclové kalhotky od 

Krtečka, obligátní čepici a také ruka-
vice na hrabání se v hlíně. Celý  strý-
ček Pompo jak vyšitý.

4. cena – Výherkyně Veronika Ští-
chová, která se umístila těsně pod 
stupni vítězů nemusela zoufat. Zís-
kala totiž velmi cennou meteostanici. 
No, žabička Jůlinka byla na žebříčku 
nahoře, což potvrdilo krásné počasí 
v počátku dubna. Přejeme mnoho 
úspěchů v meteorologické branži. 

3. cena – Výherce Jirka Šimon 
získal poukaz na letní dovolenou. 
K vodě, za sluníčkem. No, je to sice 
jen na hejnické koupaliště, ale je 
jasné, že pozice plavčíka pro tohoto 
výherce je jak stvořená. Takže 
dostal krásné triko, záchranný 
kruh a hlavně nezbytnou píšťalku. 
Nemusí mít strach, paní Plášilová ho 
na začátku zaučí jak tahat utopené 
z vody.

2. cena – Rodinu Pohlovu si diváci 
dobře zapamatovali. Počátkem čer-
vence se s ní znovu setkáme při 
letošních oslavách výročí Hejnic. Tito 
šťastlivci totiž vyhráli zpívání jedné 
písně s partnerskou kapelou Medvěd 
009, která to naposledy v Hejnicích 
na benefici pořádně rozjela. Aby 
zapadli s ostatními u mikrofonů, 
získali originální triko Medvědů 
i s podpisy. A na nacvičování písně 
dle svého výběru nejnovější album 
kapely. Těšíme se tedy 2. července ve 
21 hodin před Perunem.

1. cena – Hlavní výhra, kterou 
jistě všichni znali, protože byla avi-
zovaná na plakátech a pozvánkách. 
Výherkyně slečna Soukupová zís-
kala sekačku na trávu a to originální 
typ, zvláště na podhorské louky 
a zahrady. Výherce dostal poukaz na 
pravou a živou ovečku, která mu byla 
předána. 

Všichni výherci dostali ještě 
krásnou kytičku v podobě zdravého 
pórku a brokolice od Zeleniny Novák 
a také velmi chutné mazance od 
hejnické pekárny. Vypadali všichni 
šťastni, jen ten s tou fotkou pořád 
nevěděl, co že ho to čeká. Ostatní 
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návštěvníci si začali vyzvedávat tom-
bolu, která obsahovala v letošním 
roce hodně cenných odměn. V tu 
chvíli se ztratil zbytek ostychu, ner-
vozity z losování a prostě se skvěle 
uvolnila nálada. Kluci z kapely roz-
jeli bezvadné taneční série a parket 
doslova praskal ve švech. Kdo netan-
čil, ten využíval oba připravené bary.

Další bod programu nastal 
o půlnoci. Nasvětlený parket udělal 
místo v přední části, jakoby očeká-
val nějaké to půlnoční překvapení. 
S prvními tóny 
známého motivu 
z Labutího jezera 
se na parket vyří-
tilo pět labuťáků. 
Po strašlivé ráně 
se k nim přidala 
ještě jedna postře-
lená labuť, která 
si setkání s mys-
l ivcem odnesla 
t lustým šípem 
v kolenu. Obrov-
ský smích, povzbu-
zování a aplaus 
diváků ztěžoval 
labutím orientaci, 
protože neslyšely 
vůbec hudební pod-
klad. Po chvíli se ke 

Pokračování článku ze strany 6 svým družkám přiřadila i další labuť 
Odeta, která byla centrem dění. Ač 
to vypadalo, že vystoupení skončilo 
hromadným pochcípáním opeřenců, 
opak byl pravdou. Mezi ostatní totiž 
sestoupila černá labuť Otyla. Hned 
si našla mezi bílými své obdivovatele, 
kteří se k ní hrdě a s černým pod-
vazkem hlásili a urychleně převlékli 

„kabáty“. Závěrečný boj černé a bílé 
labutě a také kankán služebných 
jen vygradoval atmosféru. Je jasné, 
že po závěrečné děkovačce musela 
skupina B.O.B.R. dát přídavek. Ten, 
zbavený trémy a ostychu, předčil ori-

ginál a dav diváků se náramně bavil, 
i když labutě po druhém „chcípnutí“ 
vypadaly hodně věrohodně, že se už 
nezvednou.     

Následovalo společné fotografo-
vání včetně slíbené ceny pro Milana 
Pecháčka, který tak získal nezapo-
menutelnou cenu v podobě společné 
fotky s dvěma hlavními labutěmi 
a celým ansáblem. Pak už se jen tan-
čilo a bavilo až do ranních hodin, kdy 
po poslední písni S.P. Bandu se dav 
přemístil do autobusu směr Hejnice.

Chtěl bych zde moc poděkovat 
všem organizátorům a pořadate-

lům, dále sponzorům 
a dárcům tomboly a cen 
do soutěží a hlavně vám, 
účastníkům, za tak 
skvělou atmosféru. A co 
bude dál? No zaškrtněte 
si v kalendáři termín 
sobota 31. března, která 
se o půlnoci přehoupne 
do pravého Apríla. To 
bude totiž další ročník 
Hejnické Aprílové zábavy 
a již teď můžeme slíbit, 
že různá připravená pře-
kvapení budou gradovat 
letošní program.

Videa a fotografie 
z akce můžete vidět na 
www.mestohejnice.cz

-DEM-

Hokejová kino-aréna
Opět po roce se český národ změnil na jednu velkou hokejovou rodinu. Na programu hokejového 
kalendáře totiž nastal každoroční svátek, Mistrovství světa v hokeji. Tentokrát byli hostiteli bratři 
Slováci. Po minulém roce, kdy zlatou cestu plnou dech beroucích okamžiků sledovalo také plné 
hejnické kino, jsme chtěli znovu nabídnout tomuto regionu tuto alternativu ve sledování bojů 
v ledové aréně.  

Ač jsme s předstihem začali shá-
nět práva k veřejnému promítání ho-
kejových přenosů, nechtěl se s námi 
nikdo moc bavit, neslibovali jsme 
totiž držiteli práv tučné odměny za 
promítání. Nakonec po všech ana-
bázích – e-maily, telefonáty do Švý-
carska, na Slovensko, přemlouvání, 
jsme se nakonec dozvěděli skvělou 
zprávu, že můžeme promítat. Zprá-
va přišla v páteční ráno, kdy byl na 
večer připraven bratrovražedný boj 
se Slováky, první osmifi nálové utká-
ní našeho týmu. Narychlo připrave-
né zázemí, velmi krátká prezentace 
akce všemi možnými prostředky ale 
slavilo úspěch, přišlo na 200 divá-
ků, kteří viděli první vítězný zápas 
v letošním kinomaratónu. Český tým 
skvěle postupoval, jedinou nevýho-
dou byly jen odpolední časy zápasů, 

kde se projevilo, že ne každý může 
v 16 hodin opustit pracoviště. 

Slibně rozjeté mistrovství nám 
trochu zkazili Švédové, kteří nám 
nezapomněli loňské vyřazení v semi-
fi nále a letos nám to vrátili. Nevadí, 
o bronz se vždy také bojuje, vždyť 
je lepší vyhrát poslední zápas a být 
bronzový, než prohrát fi nále a se sl-
zami v očích přijímat stříbro. 

O to víc mě mrzí český národ, 
který dokud se daří, tak se bije 
v prsa a pyšní se tím, že je Čech, ale 
v případě, že se nejede na nejvyšší 
metu, tak okamžitě rezignuje a nic 
ho nezajímá. I proto byla návštěva 
nedělního utkání o bronz slabá proti 
předchozím utkáním. Jenže co by za 
to dříve Češi dali, když by měli bronz 
a ještě k tomu dvakrát porazili odvě-
kého nepřítele z Ruska ve chvíli, kdy 

se na trenérskou židli vrátil neoblí-
bený člověk. 

Dovolte mi poděkovat klukům za 
bojovnost a skvělé zápasy a hlavně 
všem fanouškům, kteří do kina do-
razili a opět předvedli úžasnou at-
mosféru. Je úžasné sledovat takto 
zaplněné hejnické kino, které během 
týdne navštívilo více diváků, než za 
celý počátek roku. I proto je tato al-
ternativa zařazována do programu 
kina, vždyť jiné sály promítají pře-
nosy oper, soutěží, tak proč my by-
chom nemohli měnit kino na hoke-
jovou arénu. Kdo přeci máte doma 
plazmu o velikosti 7,5 x 4 metry? Jen 
teď držme pěsti fotbalové reprezenta-
ci, abychom se za rok mohli sejít na 
přenosech Mistrovství Evropy v tom-
to dalším populárním sportu.

-DEM-





Když váš rodinný rozpočet skončí 20krát po sobě ve vysoce minusových hodnotách a  vy se 
přesto odmítnete uskromnit, co se stane?

Zde asi není třeba žádných zvláštních, temných proroctví. K vyřešení této hádanky totiž plně 
postačí matematické znalosti z 2. pololetí 1. třídy základní školy. A víte, jak se stejnou situaci 
rozhodla řešit česká vláda? Plošnými škrty, které sice nic nevyřeší, ale nárůst zadlužování naší 
země sníží, tedy teoreticky z minus 10 na minus 8. Vítejme v radostných časech!

Mateřídouška na horské dráze

Moc bych si přála 
začít dnešní aktu-
ální zpravodajství 
z hejnické Mateří-
doušky něčím vese-
lejším. Vždyť venku 
konečně svítí slu-
níčko, na které jsme 
letos tak DLOUHO 

čekali. Sluníčko, které je pro nás pro 
všechny zadarmo. Zatím.

Nežijeme totiž ve vzduchoprázdnu, 
žijeme v České republice. V té repub-
lice, ve které vláda již několik měsíců 
přednostně řeší korupční aféry svých 
jednotlivých členů, přičemž účet 
za všechny tyto „transakce“ skončí 
i s pořádně lačnými úroky nějakým 
způsobem opět ve schránkách NÁS 
všech. 

Vy jako voliči máte alespoň tu 
možnost, pohnat náš politický esta-
blishment k zodpovědnosti, naše hej-
nická Mateřídouška ale tohle udělat 
nemůže.

Přesto bylo naše mateřské cent-
rum přísným okem příslušných stát-
ních orgánů shledáno jedním z těch 
míst, kde našemu státu „mizí“ peníze 
daňových poplatníků v projektech, 
které tento stát do budoucna již ne-
bude potřebovat. 

Na základě tohoto jednoduchého 
plošného škrtu se tak jako v zása-
dě nevýdělečné občanské sdružení 
rázem ocitáme v přímé závislosti na 
tom, co si vyděláme. Že vám to ne-
dává smysl. Nám také ne, ale přesto 
je to tak.

Po letech vkládání nevyčíslitel-
ného množství energie do snahy 

„přivést“ do Hejnic lepší životní mož-
nosti pro mladé rodiny, určité osvěty 
a také trochu zábavy pro prostě jen 
trochu veselejší život v těžkém pohra-
ničí, se ocitáme téměř tam, kde jsme 
před lety začínali. Z mnoha rozhodu-
jících míst jsme silně tlačeni do zcela 
amatérské verze mateřských center 
na způsob „ Jarka přinese konvičku, 
Zdenka pytlík a pak z toho uvaříme 
čaj pro 10 lidí…“ 

To je rok po té, co jsme byli vy-
hlášeni jedním z nejlépe fungují-

cích mateřských center pro rodiny 
s dětmi v naší republice docela tvrdé 
přistání, nemyslíte?

Z naší strany se nic nezměnilo 
a přesto se naše činnost loni hodno-
cená ještě jako společensky vysoce 
záslužná, otočením kalendáře změ-
nila na zbytečnou, nepotřebnou až 
mrhačskou.

Co to znamená pro Vás?
Budeme se snažit, tak dlouho, jak 

jen to půjde, „vařit“ pro Vás stejně 
výživné služby a programy tak, jako 
dosud. Budeme ještě více prosit zá-
stupce místní politické moci o pomoc. 
Budeme stále znovu prosit a usilovat 
o pomoc, abychom pro Vás a Vaše 
děti naše centrum Mateříouška udr-
želi. Dokud to nějak půjde - tedy do-
kud se našemu státnímu rozpočtu 
defi nitivně nepolámou všechna ko-
lečka.

Co tedy ve svém menu nabízíme 
letos?

Naše základní služby a programy 
zůstanou v letošním roce zachovány.

Zásadním problémem budoucnos-
ti se ale stává oblíbený Pohádkový les 
– jeho zajištění nás vždy stálo sumu 
tak vysokou, že dnes již bohužel 
s naprostou jistotou víme, že uspo-
řádání dalšího ročníku není v našich 
silách realizovat. 

Omezit, ne-li zcela seškrtat bude-
me muset také naši dosavadní osvě-
tovou činnost – neboť pokud jsme pro 
Vás do Hejnic zvali přednášet pokro-
kové, ale současně již i praxí prově-
řené odborníky na prorodinou pro-
blematiku, pak vězte, že nikdo z těch, 
co mají co říci, do Hejnic zdarma 
nepřijede.

Stejným problémem jsou aktivity, 
kterými jsme se nad náš standard 
snažili POUZE! v zájmu dětí vykrývat 
některá „hluchá“ místa našeho stát-
ního systému péče o děti. Například 
program Zdravé zoubky, který jsme 
spustili po vlastním děsivém zjištění, 
že od dob, kdy za stav chrupu škol-
ních dětí přestala odpovídat škola, 
odpovídají za něj pouze rodiče, kte-

rým to ale v mnoha případech nikdy 
nikdo neřekl. Výsledkem tohoto ama-
térského ping pongu s odpovědností 
je alarmující stav chrupu našich dětí 
– další disciplína, ve které držíme jed-
no z hezkých prvních míst v Evropě.

Na tyto a podobné závažné 
záležitosti budeme nyní muset 
zapomenout. 

Protože ale podobně dobré zprávy 
se na nás všechny od počátku roku 
jen sypou, nechala jsem si pro Vás 
dvě více než dobré zprávy na konec:

Náš tradiční velký, letní a ještě 
k tomu indiánský tábor (ano, přesně 
ten, který nám loni v létě vzala voda) 
se letos opět KONÁ a všichni zájemci 
jsou srdečně zváni!

Druhá dobrá zpráva je spíše při-
pomenutím. Naše Mateřídouška na-
bízí mnoho služeb a akcí, které jsou 
placené, byť se v mnoha případech 
jedná o zanedbatelné drobné. Ale 
stejně tak již od samého počátku 
nabízíme i některé základní služby 
zcela zdarma a na tom se ani do bu-
doucna nic měnit nebude! 

Rádi Vás u nás přivítáme!

Pavlína Bartošová
Centrum Mateřídouška, o. s.



Partneři a sponzoři 

letošních oslav výročí 800 let. 

Děkujeme





• PÁRTY STANY
• SKLADOVÉ HALY
• PREZENTAČNÍ STÁNKY
• PÓDIA
• VÝROBA PLACHET

h  p://www.cel  ma.cz

Tel.: +420 485 113 556

Tvořte
svět mobility

s námi
Naše společnost v Liberci

v obchodním roce 2010 dosáhla s 367
zaměstnanci obratu téměř 1,5 miliardy Kč.

KNORR-BREMSE
Systémy pro užitková 
vozidla, ČR, s.r.o.

Svárovská 700
Průmyslová zóna Liberec – Sever
463 03 Stráž nad Nisou
Tel:  482 363 611
Fax: 482 363 711

V současnosti se v Liberci vyrábějí hlavní brzdiče, brzdové 
válce pro kotoučové i bubnové brzdy, posilovače spojky a 
vysoušecí patrony pro výrobce užitkových vozidel.

Koncern KNORR-BREMSE je předním světovým dodavatelem brzdových systémů pro kolejová
a užitková vozidla. Jako technologický průkopník se podnik již více než 100 let zabývá rozvojem, výrobou 
a distribucí nejmodernějších brzdových systémů. Mezi další řadu výrobků patří dveřní systémy pro kolejová 
vozidla a torzní tlumiče kmitů. Koncern KNORR-BREMSE zaměstnává v 60 lokalitách 25 zemí více než 
16.000 pracovníků. Také v předchozím obchodním roce podnik pokračoval ve svém růstu a jeho obrat za rok 
2010 činil cca 3,71 miliardy €.

      vysoušecí patrona 

       brzdový válec 

       posilovač spojky

Udržujeme 
vazby 
s regionem



Nevíte, kam vyrazit na víkendový výlet, jaká kulturní či 
sportovní akce se koná ve vašem okolí či jaké jsou novinky 
z celého Libereckého kraje? Všechny potřebné informace 
se dozvíte na turis  ckém portále Libereckého kraje na 
internetových stránkách www.liberecky-kraj.cz. Najdete zde 
letní  py na výlety, otvírací doby hradů a zámků v celém kraji, 
a také nabídku koupališť, kalendář akcí z celého kraje a také či 
možnos   ubytování. „Vyrážíte-li na výlet nejraději na kole, určitě 
oceníte jízdní řády cyklobusů, které vás i vaše kolo dovezou do 
všech koutů Libereckého kraje“, uvedla Ing. Lidie Vajnerová, 
statutární náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu.  „Při plánování výletů doporučuji využít 
mapového portálu na stejné internetové adrese, který vám 
navrhne vhodnou trasu vašeho cyklovýletu, spočítá její délku, 
zobrazí celkové převýšení a vypíše podrobný i  nerář, který si 
každý můžete vy  sknout a vzít s sebou do brašny,“ dodala Lidie 
Vajnerová.

Pokud byste při svých výletech a dovolených rádi ušetřili, 
využijte mul  funkční kartu OPUScard, která slouží nejen jako 
časová jízdenka na dopravu v celém Libereckém kraji, ale díky 
ní můžete také získat řadu slev, které jsou držitelům této karty 
poskytovány. „Slevy jsou nabízeny v oblas   ubytování, kultury, 
sportu a relaxace a využít jich můžete v současné době na 300 
místech,“ upřesnila Lidie Vajnerová.

Více se o nabízených slevách a možnostech karty OPUScard 
dozvíte na stránkách www.liberecky-kraj.cz.

SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, Česká Lípa
Tel.: 487 834 467,8   fax: 487 834 466
Mail: sam-cl@sam-cl.cz
web: www.sam-cl.cz

Od samého počátku existence společnosti (1991) je hlavní 
aktivitou fi rmy provádění dopravních staveb. Rekonstrukce 
a opravy mostů, zhotovování a opravy silničních povrchů 
a komunikací, provádění pozemních a průmyslových staveb, 
výroba asfaltových směsí, výroba betonu a ocelových 
konstrukcí, dopravní značení a další doprovodné činnosti 

– to je hlavní náplní činnosti společnosti.

Společnost má zavedený integrovaný systém řízení 
– vlastní certifi kát řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001, 
certifi kát environmentálního managementu dle ČSN EN 
ISO 14001 a certifi kát řízení BOZP dle OHSAS 18001. Dále 
má společnost podle zákona č.22/1997 v platném znění 
certifi kovány výrobky : čerstvý beton, obalované asfaltové 
směsi, mostní zábradlí a silniční záchytný systém. Dále 
je způsobilá k výrobě ocelových konstrukcí na základě 
certifi kátu jakosti a velkého průkazu způsobilosti  podle 
ČSN 732601-Z2.

Současné technické vybavení společnosti umožňuje 
provádění silničních a mostních prací v celé šíři, včetně 
výroby a pokládky asfaltových směsí, výroby, dopravy 
a zpracování betonu.
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www.JSS.cz 
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Léto v Libereckém kraji 
se slevovou kartou OPUSCARD



STRANA PRO OTEVŘENOU SPOLEČNOST
partner oslav 800 let Hejnic

Kdo jsme: 
Jsme strana s celorepublikovou působností, která má 
nejsilnější regionální organizaci i největší počet členů 
právě v Libereckém kraji.

O co usilujeme: 
Nerozlišujeme pravicovou či levicovou politiku, ale 
politiku dobrou nebo špatnou. Ve 21. století se neodehrává 
spor mezi pravicí a levicí, ale mezi zastánci otevřené 
společnosti i udržitelného života a vyznavači uzavřené 
společnosti, vyznávající sektářství, zjevný nebo skrytý 
nacionalismus, rasismus a náboženský extrémismus. Ing. Lidie Vajnerová

Naše priority:
• Trvale udržitelný způsob života.
• Transparentní toky veřejných peněz a jejich řádné 

spravování.
• Vstřícnost vůči rodinám, podpora vzdělání a rozvoje 

sportu.
• Odmítání masové manipulace, nesnášenlivosti, rasismu či 

xenofobie. 

Kdo nás zastupuje: 
Volebním lídrem SOS v Libereckém kraji v krajských 
volbách 2008 byla Ing. Lidie Vajnerová, v současnosti 
náměstkyně hejtmana řídící resort kultury, cestovního ruchu 
a památkové péče.

Kontakt: 
SOS Liberecký kraj
Železná 245/4, 460 01
Liberec I-Staré Město
e-mail: info@stranaos.com

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

WELLNESS CENTRUM JIZERA

RELAX A LÉČBA PRO VAŠE TĚLO

Předložíte-li při nákupu Vašich procedur tento inzerát,
obdržíte slevu 10% na všechny léčebné a léčebné wellness procedury, 

které si u nás zakoupíte.

LÁZNĚ LIBVERDA, a. s., č. p. 82, 463 62 Hejnice 
Recepce informace nonstop: 482 368 111, recepce@lazne-libverda.cz

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

www.lazne-libverda.cz



Vše pro bezpečnou práci i volný čas najdete u nás, rádi Vás přivítáme na 
kterékoliv z osmi prodejen v ČR.

Tel. 485 106 660, www.canis.cz

Ladislav Škarýd  –  PINK  autorizovaný prodejce vozů Škoda

Provádíme komplexní sevis vozů Škoda. Nabízíme  garanční  prohlídky 
vozů konkurenčních  značek. Objednávejte se již teď na tel.: 482 322 184, 
vždyť doba dovolených je již za dveřmi!

www.skarydpink.cz 

Kompletní zajištění staveb i akcí. Pronájem a servis toalet, mobilního 
oplocení, kanceláří, skladů, a také zahradního vybavení, jako jsou párty 
stany, pivní sety apod. Své služby nabízíme po celé ČR, na Moravě, 
Slovensku a v Maďarsku. 

www.johnnyservis.cz

Mezinárodní centrum duchovní obnovy

mezinárodní setkávací centrum, pro pořádání seminářů, kongresů, 
exercicií, ozdravných pobytů, rodinných setkání, kulturně společenských 
a duchovních akcí. Naleznete nás na adrese Klášterní 1, 463 62 Hejnice. 
Více informací naleznete na stránkách 
www.mcdo.cz; Tel. 482 360 211. 



www.inpos-projekt.cz

www.zalepsihejnice.wz.cz

www.rengl.cz  
Tel. 485 110 298

www. autokempink-hejnice.e-camping.cz  
Tel. 482 322 356

Váš dodavatel tepla. 
... tepelnou pohodu za přijatelné ceny. 

www.h-therma.cz

Tel. 485 134 657
www.brex.cz

Tel. 482 312 250
www.asa-group.com

www.csas.czHrádek nad Nisou
www.ksmcas  ngs.com

www.havax.cz  
Tel. 485 246 531

www.killich.cz  
Tel. 485 163 014 





Pozvání z  Krajské vědecké knihovny na Konferenci knihovníků Euroregionu Nisa, konané 
v Jelení Hoře 12. -13. května, jsem se nejdřív trochu polekala, ale pak se mi to trochu rozleželo 
v hlavě a řekla jsem si proč ne. Vyjíždělo se ve čtvrtek ráno mikrobusem z Liberce, cestou se 
posbírali kolegyně z Tanvaldu, Smržovky, Desné a taky jeden mužský zástupce z Turnova.

Polsko blízké, neznámé

Knihovna v Jelení Hoře má asi 
dost specifi cké postavení, protože 
starosta města je bývalý knihovník. 
Přednášky se týkaly elektronických 
služeb knihoven v polské, německé 
a české části Euroregionu Nisa. Před-
nášky byly tlumočené přes sluchátka 
a tak jsem se dozvěděla o digitalizaci 
dokumentů v Drážďanech i v Praze. 
Myslím, že na digitalizaci dokumentů 
v naší knihovně asi nedojde, ale 
přednáška knihovnice z Liberce u mě 
vyvolala chuť překonat odpor k face-
booku a popřemýšlet o tom, jestli by 
měl význam pro naši knihovnu.

 Pátek byl odpočinkový a pro 
mě moc příjemný. Musím se přiznat, 
že Polsko vůbec neznám a je to asi 
škoda. Samotná Jelení Hora je hezké 
město s historickým, zachovalým 
centrem. Jako první jsme navštívili 
park miniatur v Kowarech (www.

park-miniatur.com). Jsou tady na 
poměrně malé ploše soustředěny 
věrné makety historických staveb 
Dolního Slezska. Překvapilo mě 
množství památek a také perfektní 
provedení maket. Protože mám raději 
lidovou architekturu než zámky, 
mým favoritem se stal Chrám míru 
ve Swidnici. Chrám dovolili vybu-
dovat katolíci evangelíkům po třice-
tileté válce ze dřeva, slámy a hlíny, 
protože si mysleli, že dlouho nevy-
drží. Je to největší dřevěný církevní 
objekt v Evropě. Uvnitř je 3 000 míst 
k sezení a 4 000 míst k stání. Bohu-
žel jsem ho viděla jenom v miniaturní 
podobě. Park je hodně využívaný 
školami a myslím, že je to pro žáky 
dobrý způsob přiblížení dějin.

 Unikátní stavbou, kterou 
jsme viděli ve skutečné velikosti, 
byl kostelík Wang. Je to evange-

lický kostel postavený v 12. století 
v Norsku. V 19. století ho koupil 
pruský král Fridrich Wilhem IV. Kos-
telík rozebrali a přenesli do Karpacze, 
kde ho znovu postavili.

 Z Karpacze jsme vyšlapali 
krásnou cestou na turistickou chatu 
Samotnia, která leží ve výšce 1183 
m. Dobrý oběd s krásným výhledem 
byl zdárným završením cesty. Takže 
mi nezbývá nic jiné, než Polsko vřele 
doporučit, určitě je tam co vidět, 
jediným jeho mínusem je asi teplota 
Baltského moře.

 Na zpáteční cestě jsme poba-
vili řidiče autobusu žhavou výměnou 
SMS zpráv, pojednávajících o stavu 
hokejového zápasu Česko-Švédsko. 
Očekával, že v mikrobuse plném žen 
se povede jiná debata…

Eva Prokešová

INTERVENČNÍ CENTRUM VE FRÝDLANTU
JSME VÁM BLÍŽ

V lednu tohoto roku zahájilo ve Frýdlantu svou činnost na detašovaném pracovišti Intervenční centrum pro osoby lednu tohoto roku zahájilo ve Frýdlantu svou činnost na detašovaném pracovišti Intervenční centrum pro osoby 
ohrožené domácím násilím. Intervenční centrum je zařízením Centra intervenčních a psychosociálních služeb ohrožené domácím násilím. Intervenční centrum je zařízením Centra intervenčních a psychosociálních služeb 

Libereckého kraje, p. o. a je jedním ze tří detašovaných pracovišť, které vzniklo za inanční podpory Evropských so-Libereckého kraje, p. o. a je jedním ze tří detašovaných pracovišť, které vzniklo za inanční podpory Evropských so-
ciálních fondů IP1. ciálních fondů IP1. 

Domácí násilí, o kterém se v posledních letech stále více hovoří, je de inováno jako opakované, dlouhodobé a zpra-
vidla stupňující se násilí odehrávající se „za zavřenými dveřmi domácností“. Násilí může mít mnoho podob: fyzic-

ké, psychické, sexuální, ekonomické. Dochází při něm k vytváření jednoznačně nesouměrného vztahu násilné a ohro-
žené osoby. Domácí násilí nepáchají jen muži na ženách, jak je rozšířeno v povědomí veřejnosti. V roli ohrožené osoby 
se objevují také muži, děti a senioři. 

Odpovědí na problematiku domácího násilí bylo v roce 2007 zavedení institutu vykázání, který umožňuje Policii 
ČR vykázat násilnou osobu ze společného obydlí na 10 dní. V tomto okamžiku začíná zákonem uložená činnost 

Intervenčního centra. To kontaktuje ohroženou osobu a nabídne ji své služby: sociálně právní pomoc, poskytne kri-
zovou intervenci, zprostředkuje kontakt s jinými odborníky či poskytne doporučení pro bezpečnost a ochranu. In-
tervenční centrum mohou kontaktovat a požádat o pomoc také ostatní lidé z řad veřejnosti. Zásadou intervenčního 
centra je, že spolupracuje pouze s ohroženou osobou. 

Pobočka Intervenčního centra je pro své klienty otevřena v prostorách Poradního a setkávacího centra – POSEC 
(bývalé Středisko sociální péče) na adrese Havlíčkovo nám. 304 a to každou středu v lichý týden od 13:30 do 

16:00. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma. 

Více informací naleznete na www.cipslk.cz a valova@cisplk.cz nebo na tel. 723 248 343 a 482 311 632.





Potom, co se březen z měsíce internetu vrátil znovu na post měsíce knihy - tentokrát na měsíc 

čtenáře, jsem se rozhodla uspořádat v  knihovně čtení z  KYTICE, protože mezi doporučenými 

autory byl Karel Jaromír Erben, od jehož narození uplyne tento rok 200 let.

Březnové čtení v knihovně

Kytice je na jednu stranu těžká 
svým jazykem, ale na stranu dru-
hou je atraktivní svými hororovými 
baladami. A protože si myslím, že 
i pro děti je to zajímavější, ke čte-
ní jsem přidala výtvarné zobrazení 
čtené balady. Postupně vzniklo 29 
obrázků na téma Poklad, Polednice, 
Svatební košile a Vodník. Donutit 

děti k určité výtvarné technice je 
někdy opravdu těžké, podobně jak 
snaha o seriózní čtení. Někteří vidí 
dvojsmysl fakt ve všem a tak verše 

„želem se ňadra zdvíhaly“, nebo „se-
stra do roka nežila, bratra mi koule 
zabila“, byly doprovázeny salvami 
smíchu.

Vzniklé obrázky byly vystaveny 
v knihovně. Do hlasování o nejhez-
čí obrázek se zapojilo 120 lidí. Na 1. 
místě s 28 hlasy se umístila poledni-
ce Pavly Danielové, na 2. místě s 24 
hlasy polednice Markéty Prokešové 
a na 3. místě se 14. hlasy polednice 
Moniky Benešové. Vítězky byly od-
měněny knihami. 

Dalším námětem bylo uspořádá-
ní ankety. Sestavila jsem jednodu-
chou anketu, kterou vyplnili žáci 4. 

a 5. tříd. Ze 45 tázaných žáků na-
vštěvuje knihovnu 25. a všichni jsou 
s nabídkou knih spokojení. Z 20 
žáků, kteří knihovnu v Hejnicích 
nenavštěvují, 12 navštěvuje jinou 
knihovnu. Snad myslí školní, proto-
že nejbližší knihovna je momentál-
ně asi v Liberci. Jen jeden upřímný 
se přiznal, že ho čtení nezajímá, 2 
někdy baví a někdy ne a jednomu 
kupuje knihy děda. Je zajímavé, že 
víc knih by tady chtěli ti žáci, kte-
ří nenavštěvují knihovnu. A na zá-
věr pár odpovědí na otázku „Co bys 
v knihovně změnil/a/?“
• aby byla větší
• víc křesel
• půjčování DVD
• aby byla otevřená i jiné dny
• prodávání PC her
• víc dobrodružných knih
• víc knih pro holky
•  aby tam nebyly počítače (to jsem 

nepsala já)
•  dal bych dveře do dětského koutku 

(zajímalo by mně, na které stra-
ně dveří a s kým by chtěl dotyčný 
žák být)

Eva Prokešová

VÝSTAVA KRONIK HEJNIC
Zveme všechny zájemce na výstavu kronik města Hejnice, která 

proběhne u příležitosti výročního roku 2011.

V  neděli 26. června v  prostorách MCDO budou od 9 do 15 hodin 

k nahlédnutí kroniky a fotokroniky Hejnic včetně dalších archiválií.

V  té době zde také bude probíhat výstava historických fotografi í 

města a okolí. Ta potrvá až do začátku července.

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

Březnové čtení v knohovně





Podél horské říčky Smědé a  jejích přítoků Štolpichu, Libverdského potoka, Černého a  Hájeného 
potoka vznikaly již v historických dobách četné pily. Jejich vznik podnítil dostatek dřeva z okolních 
lesů a levná vodní energie získávaná jen pomocí vodních kol při vysokých spádech horských bystřin. 
Teprve až v době průmyslové revoluce se objevily i pily parní. Vždy se přihlíželo k co nejkratšímu 
transportu dřeva a tak většina pil stála těsně na hranicích lesa. Zajímavé svědectví nám zanechal 
krkonošský písmák Antonín Zeman, otec Antala Staška a děd Ivana Olbrachta, který byl kolem roku 
1832 „ na handlu“ v nedalekém Pekle. Ve svých pamětech píše „Toho času vozily se i prkna do Sas na 
vozích z lesů u Weisbachu, vozy šly s prknama každodenně“.

O historii hejnických pil

V samém centru Hejnic je doložena 
pila již v roce 1409. Stávala patrně 
poblíž místní rychty a v urbáři z té 
doby je poznamenáno, že se z ní odvá-
dělo stejně jako z raspenavské ročně 15 
prken a 15 grošů, a to na sv. Walpurgu, 
tedy 30. dubna. O pile ve stejném místě 
se píše ještě jednou v roce 1580, ten-
tokrát jako o novostavbě, která mohla 
patrně nahradit starý snad vyhořelý 
objekt. Jistě ale využívala vodní síly 
z náhonu, který začínal na výrazném 
skalním prahu v řečišti Smědé. V roce 
1861 ji majitelka rychty prodala a nový 
vlastník ji za rok zboural a postavil zde 
přádelnu, dnes zde stojí bytový dům, 
na který byla budova staré přádelny 
zhruba před 10 lety adaptována. Má 
stále historické čp. 5.

Nejvýše na Štolpichu, tehdy ještě 
v hlubokém lese, postavil Josef Krause 
pilu již roku 1783 – tedy v době zalo-
žení Ferdinandova, její čp. bylo 139. 
Pozemek ke stavbě byl získán od hej-
nického sedláka Josefa Semdnera 
za 52 zlatých a Josef Krause se 
o náklady podělil se čtyřiceti společ-
níky. K pile tenkrát přistavěli i malou 
ubytovnu pro pilaře a přístřešek na 
dřevo. Vrchnost si vymínila roční 
vodní daň 6 zlatých, řádnou údržbu 
okolních cest a mostu a další povin-
nosti provozovatele. V průběhu let 
podnik měnil majitele, na začátku 

čtyřicátých let zde byl dokonce připra-
ven k osazení mohutný naftový motor, 
avšak k tomu už nedošlo. Vodní kolo 
dávalo při spádu 6,9 m výkon 4,9 
HP. Po roce 1945 se zde ještě pod 
tzv. národní správou Josefa Skalníka 
krátkou dobu řezalo. Mohutné žulové 
balvany z jejích základů a zdí poslou-
žily v padesátých létech při stavbě 
hejnického stadionu, který je posta-
ven na bažinaté louce. Desítka  hlubo-
kých jam, které zde byly vykopány se 
zasypávala balvany, které tvoří přiro-
zenou drenáž.

Těsně pod místem, kde je dnes ve 
Ferdinandově obchod, stávala až do 
roku 1950 další  pila, měla čp.239. 
Postavil ji Ferdinand Vogt z Jindřicho-
vic pod Smrkem v roce 1849 a tehdy 
stála na hranicích lesa. Při spádu 4,1 
m dávalo její kolo výkon 3,2 HP. Veš-
keré zařízení se ovládalo jen táhly ze 
dřeva, ať se jednalo o spouštění vod-
ního kola, nebo změny převodu na 
katr, sámovačku nebo zkracovačku. 
Táhla starobylého verku proto byla 
náležitě ohlazena od lidských dlaní 
a vše ještě v padesátých létech stále 
vonělo smolou. 

Druhá velká pila stávala až na 
hranici s Bílým Potokem v místech 
bývalého závodu Autobrzdy, dnes 
CiS. Připomínána je již roku 1566. 
Při změnách majitelů a přestavbách 

měnila i jméno. V roce 1700 je známa 
pod názvem Eliassesbrettmühle – 
Eliášova pila, zdejší nářečí však 
dokázalo časem název zkomolit na 
Liesebrettmühle – Lízina pila. Již 
tehdy dostala čp. 22, stejné jako 
nese podnik, který tam dnes stojí. 
V březnu 1857 vyhořela a nový majitel 
zde zřídil přádelnu.

Krátkou dobu byla v Hejnicích 
v provozu také pila v čp. 123. Stá-
vala pod objektem pozdějšího závodu 
Autobrzdy a poháněla ji voda vedená 
krátkým náhonem z řeky Smědé. 
Stavba po roce 1945 již ale neexis-
tovala. Většina pil měla již tenkrát 
přidruženou výrobu, aby zhodnotila 
tzv. kratinu. Úsměvně působí zjiš-
tění, že v době válek pily v sousedním 
Bílém Potoku, kde jich bylo jedenáct, 
vyráběly z odpadu muniční bed-
ničky a v dobách míru basy na pivo. 
O náležité využití krátkého odpadu se 
postaraly i čtyři rodiny, které v obci 
vyráběly stavební kolečka.

V roce 1907 začal Bankovní dům 
Masopust a spol. velkoryse budovat 
na spáleništi budovy, která patřívala 
fi rmě Kratzer podnik pod názvem 
Společnost pro zužitkování dřeva, s. 
r. o., Liberec. Budova čp. 341 stála 
a stále stojí vedle dnešního hejnického 
stadionu. Velkoryse založený podnik 
disponoval na svou dobu moderními 

Horní pila ve FerdinandověDolní pila ve Ferdinandově kolem roku 1900





výrobními linkami, od katru po linky 
na výrobu nábytku. Z odpadového 
dřeva zbylého po výrobě se tam měly 
vyrábět bedny. Těsně před koncem 
první světové války se však začaly 
projevovat potíže se zajištěním dřeva. 
Jak původní majitel lesů hrabě Franz 
Clam-Gallas, tak pozdější státní lesy 
se obávaly nedostatku dřevní hmoty 
pro svoji parní pilu v Bílém Potoce 
a dodávky pro tzv. Masopustovu pilu 
odmítli. K objektu pak byla postavena 
vlaková vlečka a klády na pořez se 
sem dopravovaly až z vnitrozemí. Za 
budovou vznikl dřevosklad protkaný 
kolejničkami, výhybkami a točnami 

polní drážky. Stohy klád a prken se 
svého času staly dominantou okolí. 
Zaměstnání zde nalezlo až 80 dělníků. 
Od roku 1919 bylo vedení fi rmy české, 
ředitel Holan a dílovedoucí Novotný 
udělali mnoho pro rozvíjející se život 
české menšiny. Neustále však narůs-
taly náklady na dovoz dřeva z vnit-
rozemí a tak musel být v roce 1923 
provoz pro fi nanční potíže zrušen. 
Moderní zařízení bylo převezeno do 
Roudnice nad Labem.

S prvotním zpracováním dřeva 
souvisel i patrový dřevěný objekt sto-
jící za války kousek za bílopotockým 
nádražím. Na jednoúčelových stro-
jích se zde ve velkém štípaly kostky 
z bukového dřeva. Sloužily v době 

úsporného válečného hospodářství 
k výrobě dřevoplynu v generátorech, 
které byly namontovány na auto-
busech, nákladních automobilech 
ale i na taxících. Stavba v roce 1949 
vyhořela.

Dnes zachraňuje tradici četných 
pil v údolí jen pila společnosti HERAP, 
která stojí na katastru Hejnic za 
nádražím v Bílém Potoku v místech 
bývalého dřevoskladu. Zaměstnává 
10 dělníků a její roční kapacita je 
6 000 m3 řeziva. Technologie sem byla 
přesunuta v r. 2006 z Hejnic, kde pod 
tribunou místního stadionu sídlila od 
r. 1993. Doplňujícím programem je 
výroba europalet.

M. Jech

Již počtvrté jsme pořádali na Ferdinandově pálení čarodějnic. Čtrnáct dní před termínem šli 

naši chlapi do lesa připravovat „dříví“ na vatru. Nevěřili byste, ale krom svezení klád Petrem 

Humlem, vše děláme na Ferďáku ručně. Jen používáme motorovou pilu. Klády, některé 

dlouhé přes 10 m, naši mladí borci hodí jen tak na ramena a snášejí je k cestě a tam je rovnají 

a připravují na odvoz. A zpívají si u toho  „mraveneček v lese, těžkou kládu nese“.

Čarodějnice na Ferďáku 2011

Týden před pálením jsme již spo-
lečnými silami stavěli na louce před 
sjezdovkou vatru. Základnu měla 6m 
a na výšku asi 5,5 m. Byla to naše 
největší. Dlouho před čarodějnicemi 

nám spoluobčané pomáhali tím, že 
nám přiváželi na louku větve (proře-
zy) stromů ze svých zahrádek. Pěkně 
se to tam kupilo. Měli jsme tedy dost 
materiálu na výplň vatry. Jen chci po-

prosit, příště prosím 
nenavážejte žád-
né klestí s trny. Na 
hromadě jsme našli 
akáty, růže a jiné 
pichláky. Nezapo-
meňte, že veškerý 
materiál bereme do 
ruky, nemáme žád-
nou mechanizaci! 
Umíte si představit, 
jak jsme asi vypada-
li. Ráno jsme začali 
v osm hodin a po 
páté jsme skonči-
li se stavbou vatry. 
Sedření, poškrábaní 
do krve, spálení od 
sluníčka, ale spoko-
jení. Ještě že nám 
přijel na pomoc Pa-
vel Karrasů se svou 
liazkou a poslední 
dva metry nám po-
mohl dostavět.

Teď už jsme si 
jen přáli, aby za tý-
den bylo obstojné 
počasí a abyste se 
přišli k nám poba-
vit. 30. dubna vyšlo 
tentokrát na sobotu, 

takže jsme si nikdo nemuseli brát do-
volenou kvůli přípravám. Dopoledne 
jsme stavěli stany, naváželi zboží, při-
pravovali těsto na bramboráky…

Již po páté hodině přicházeli sou-
sedé, rodiče s dětmi z Ferdinandova, 
z Hejnic a okolí. Za chvíli bylo všude 
plno. V šest hodin začal program, děv-
čata Majka a Maruška nám ukázala, 
jak se tančí (cvičí) zumba, žonglér Jir-
ka ukázal své triky s kroužky, kužely, 
míčky apod. – to mělo největší úspěch 
u dětí. Ještě jsme shlédli krátkou 
ukázku aerobiku od místních děvčat.  
Měli jsme pro děti připravené soutěže, 
ale protože nás honil čas, stihli jsme 
jen dvě. Děti dostaly myšky, odznaky 
a sladkosti. Začalo se rychle stmívat. 
Ještě jsme vyhodnotili nejhezčí dět-
skou masku a už jsme zapalovali vat-
ru. Děti si mohly ještě nakoupit svítící 
kroužky nebo svítící „meče“. Kde to 
blikalo, byly děti. Od pozdního od-
poledne až do dvou hodin ráno nám 
pouštěl pan Mazánek písničky jak 
k poslechu, tak i k tanci.

Mockrát děkujeme, že jste se přišli 
pobavit na Ferďák. Máme radost, že 
jsme vám mohli zpříjemnit tento den. 
Nejsme nikdo profesionál, tak nám 
odpusťte nějakou tu nedokonalost.

Další akci připravujeme na přelo-
mu prázdnin, sledujete plakáty.

Za Sdružení osadníků Ferdinandova
Zuzka Henclová

Pokračování článku ze strany 18





Expediční kamera 2011

V první polovině března měl v hejnickém kině premiéru festival cestopisných fi lmů Expediční kamera.  

Nápad uspořádat tuhle akci v Hejnicích se zrodil již před rokem, kdy jsme měli možnost vidět několik 

fi lmů z festivalové nabídky předešlé sezóny a od pár známých slyšet pozitivní ohlasy na celou akci. Tak 

jsme se rozhodli jít do toho a realizovat „kameru“ u nás. 

Kontaktovali jsme pořadatele, vy-
řídili formality a pak už jen vše ladili 
na konečný termín 11. března.  Le-
tošního jara proběhla „kamera“ ve 
více než 100 městech celé ČR, na Li-
berecku kromě nás i v Českém Dubu, 
Hodkovicích a samozrejmě v Liberci.

Do hejnického kina přišlo v pá-
teční večer více než 100 návštěvní-
ků, kteří během téměř sedmihodi-
nového promítacího maratonu  měli 
možnost shlédnout  záběry ze str-
hující vodácké expedice v Indii a Tu-
recku, zimních výstupů v Himalá-
jích a Karakoramu, sólovýstupů na 
skalní stěny v Utahu a Yosemitech, 
při kterých i zkušeným horolezcům 
naskakuje husí kůže, nádherné pu-
tování po Mongolsku  či dokument 

o zdolávání velkých stěn na Baffi nově 
ostrově. O dobrou náladu a pohodlí 
účastníků se staral dobře zásobený 
bufet, promítání zpestřilo i slosování 
vstupenek o ceny či projekce fotogra-
fi í Ondry Hybnera s tématikou Jizer-
ských hor ve vestibulu kina.

Podle ohlasů na anketních líst-
cích se akce líbila, a to je pro pořa-
datele nejlepší odměna. A ještě jednu 
zprávu: pokud vše dopadne, měli by-
chom se na podzim dočkat podobné-
ho počinu s názvem „Festival zim-
ních fi lmů“, který by byl zaměřen na 
vyloženě zimní aktivity (extrémní ly-
žování, snowboarding, zimní výstupy 
v horách…) a tematicky by doplňoval 
Expediční kameru. Pokud se Vám 
v březnu fi lmy líbily, zveme Vás i na 
listopad.

Mgr. Jan Kašpar

Z ohlasů diváků:
Výborný nápad, skvělé fi lmy, ne-

uvěřitelné výkony a záběry! Dech 
beroucí sólo výstup na Half Dome – 
Yosemity, California ve snímku Sám 

ve stěně (Alone On the Wall) – 600 m 
vysoká stěna slezená bez jakéhokoli 
jištění. Slabší povahy neunesly pou-
hé sledování fi lmu.  Kamarádská ná-
lada v dokumentech „party kluků“ – 
Brahmaputra, Jako staří Argonauti... 

M. P.

Všechny snímky byly hodnot-
né a krásné, ale ten největší ve mně 
zanechal fi lm Mongolsko - Ve stínu 
Čingischána. Tento fi lm o cestách - 
necestách, ale hlavně přiblížení Mo-
golska nám všem, kteří jeho histo-
rii moc neznáme, se mně moc líbilo 
a proložení zajímavými sekvencemi 
o Čingischánovi udělalo s fi lmu obdi-
vuhodný zážitek.

L. B.

Podobné projekty zaslouží obdiv 
těm, o nichž jsou a poděkování všem, 
kteří je přinášejí do různých koutů. 
Třeba i k nám do Hejnic. Už se těším 
na podzim na Festival zimních fi lmů!

J. S. 

Přání k 75. narozeninám
Dne 15. května oslavil 75 let života pan Alexander Juklíček. Nejstarší člen Sboru 
dobrovolných hasičů a nejdéle, již 51 let, se věnuje poctivě, neúnavně a s velkým nasazením 
hasičské práci.

K hasičině se přihlásil 1. 1. 1960 za velení tehdejšího velitele pana 
Čeňka Pantůčka. Když byl sám v roce 1967 zvolen velitelem Sboru dob-
rovolných hasičů Hejnice, jistě netušil, že v této náročné funkci zůstane 
dlouhých 20 let. Ale i v následujících letech pilně pracoval ve funkcích 
okrskového velitele, prevence městského úřadu, v Okresním výboru 
Sdružení hasičů, kronikář SDH Hejnice a jednatel. 

Ve své práci je stále velice aktivní. Za toto své obětování pro hasičskou 
práci byl mnohokrát odměněn a vyznamenán medailemi Za příkladnou 
práci, Za zásluhy, Za mimořádné zásluhy, Medaile sv. Floriána, medailí 
Ministerstva vnitra-civilní obrany, Řádem svatého Floriána a titulem 
Zasloužilý hasič.

Sbor dobrovolných hasičů, přeje Sašovi pevné zdraví, mnoho šťastných let, spoustu optimismu 
a krásných chvil.

Sbor dobrovolných hasičů Hejnice
Miroslav Šimon – starosta SDH





HISTORIE SDH V HEJNICÍCH 1874 – 1945
Rád bych vás seznámil s historií a vývojem našeho Sboru dobrovolných hasičů v Hejnicích. Dle záznamů 

staré německé kroniky byl sbor založen 22. června 1874 a stal se v tehdy silně německém Frýdlantu součástí 

svazu okresu. V zemském svazu je okres Frýdlant v Čechách udáván jako nejsilnější německý svaz v Čechách. 

Nutnost ustanovení dobrovolníků k ochraně majetku občanů si patrně vyžádaly v Hejnicích a okolí velmi 

časté, rozsáhlé a ničivé požáry.

Samotné založení sboru dne 22. 
června 1874 provázely velké 
požáry. Již druhý den zachvá-

tily plameny 8 domů na Ferdinandově 
a tentýž den vznikl požár v Bílém 
Potoce v tkalcovně bavlny s obytným 
domem. Požáry se v hejnickém okolí 
opakovaly téměř každý měsíc a my 

si v dnešní době ani neumíme před-
stavit, jak těžké bylo pro naše před-
chůdce bojovat s ničivým ohněm, 
kdy k vybavení patřily ruční pumpy 
tažené koňmi, žebříky, háky a džbery 
na vodu.

Dle kroniky byla velká sláva, když 
jistý podnikatel z Vídně zaslal hejnic-

kému sboru konopné hadice a daroval 
100 zlatých rakouské měny. Oprav-
dový pokrok nastal dne 11. 7. 1902, 
kdy byla ze sponzorských darů 
zakoupena parní stříkačka.

Roku 1907 po dohodě s obcí a při-
spěním rodu Clam-Gallasů a dalších 
sponzorů, bylo rozhodnuto o výstavbě 
požární zbrojnice. Náklady na zbu-
dování činily 26 700 K a 20 hal. 
Tato budova sloužila hasičům až do 
roku 1992, tedy úctyhodných 85 let. 
A slouží dále i když přestavěná na 
pekárnu. V těchto letech bylo ve sboru 
aktivně zapojeno kolem 120- dobro-
volníků a v případě požárů a jiných 
pohrom zasahovalo i 50 - 60 hasičů! 
Spolek měl svého doktora, který se 
staral o zdraví hasičů a jejich rodin. 
Různé drobné zařizování, jako poštu 
a vyřizování vzkazů mezi hasiči, zajiš-
ťoval hasičský sluha.

V listopadu 1913 na žádost obce 
proběhlo cvičení u příležitosti zahá-
jení provozu obecního vodovodu, při 
kterém si spolek převzal do svého 
spravování tolik důležité hydranty.

Období let 1914 – 1918, kdy ve světě 
řádila 1. světová válka, nepřineslo 
nic dobrého ani hejnickému spolku 
hasičů. V této době byla činnost 
hasičů velmi omezena, protože většina 
členů spolku narukovala do armády. 
Zbytek mužstva zajišťoval hašení 
při požárech. Část hasičů pomáhala 
zajišťovat transport raněných z fronty 
a všemožně se snažili pomáhat rodi-
nám odvedených kamarádů.

V září 1919 při elektrifi kaci Hejnic 
hasiči podali žádost na zakoupení 
elektrické sirény. Toto bylo zamít-
nuto a ještě v roce 1927 se vyhlašo-
val poplach parní píšťalou a hasičem 
běhajícím po obci a troubícím na 
trubku signál: „Hoří“. 

Spolek dobrovolných hasičů od 
svého vzniku plnil svou úlohu velice 
zodpovědně a s plným nasazením. 
I v té době probíhala různá taktická 
cvičení a školení a hasiči se neustále 
vzdělávali. Vedla se kulturní čin-
nost, pořádaly plesy a zábavy. Hasiči 
pomáhali chudým dětem se vzdělá-
ním, nakupovali školní potřeby a vše-
obecně byli všem v nouzi nápomocní.

11. dubna 1927 bohužel končí veš-
keré záznamy a nepodařilo se dohle-
dat ani žádné dokumenty a to až do 
roku 1945. S historií let 1945 – 2011 
vás rád seznámím příště.

Miroslav Šimon-starosta SDH





Narodily se děti:
• Nikol Nová
• Jasmína Sochorová
• Eliška Ďuďová
• Radim Vokál
• Matěj Andrš

• Maxmilián Sliš 

Přistěhovali se občané:
• Ivanka Dygrýnová
• Roman Hanko  
• manželé Hrdinovi
• Václav Andrle
• Alena Řádková
• rodina Fedorukova
• Petra Jurigová se synem 

Tadeášem 
• Miroslava Jožáková se 

synem Lukášem 

Odstěhovali se občané:
• Kamila Mikudíková se 

synem Ondřejem
• Lukáš Horvát
• Miroslav Kafka
• Zdeněk Bak
• manželé Chomovi
• Lucie Komersová
• Petra Novotná se synem 

Jiřím

• Markéta Vokáčová

Rozloučili jsme se 
se zesnulými občany:
• Zdeňka Vondráková
• Jiřina Gálová
• Věra Čápová
• Krista Kloučková
• Marie Martincová
• Miroslav Macko

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Co se dělo v klubu důchodců
V naší klubovně důchodců máme dvě nástěnky.  Jedna je zaměřená 

na stávající měsíc v Jizerkách, na druhé se objevuje program naší 

činnosti a  aktuální témata. Scházíváme se každý týden v  měsíci, 

vždy v  úterý a  ve čtvrtek od 14 do 16 hodin. Tak tomu bylo 

i v měsíci březnu.

V úterý 8. března jsme si připome-
nuli význam Mezinárodního dne žen 
a na ten den byl pozván i Víťa Průšek 
se svojí harmonikou. Připravili jsme 
si menší pohoštění a s chutí si zazpí-
vali nám všem známé písně.

V tomto měsíci nás neplánova-
ně navštívila i paní Štoková se svojí 
předváděcí akcí nádobí.

Více očekávaná byla návštěva fo-
tografa pana Bartoše. Jeho GALERIE 
byla vyplavena v roce 2010 rozsáhlou 
povodní, která překvapila naše měs-
tečko Hejnice a napáchala mnoho 
škod. V jeho GALERII byla zachráně-
na jen část exponátů a fotografi í. Pan 
Jiří Bartoš nám vyprávěl o klasickém 
i uměleckém fotografování na fi lm. 
Své práce vystavoval ve 26 zemích 
(Skandinávie, Norko, Finsko apod.). 
Vyprávěl o svých zážitcích i přího-
dách při své činnosti, jak mnohé noci 
trávil na horách, aby zachytil vytou-
žené okamžiky. Fotografuje hlavně 
přírodu a STROMY. Obdivovali jsme 
dosud nepublikované fotografi e, zís-
kaná ocenění i diplomy.

Všichni přítomní byli pozváni na 
aprílovou zábavu, která proběhla 
v sobotu 2. dubna 2011 v sále Čes-
ké besedy v Raspenavě, neboť náš 
hotel PERUN byl defi nitivně zbourán. 
Následně potom proběhla v naší klu-
bovně informace o celkovém průběhu 
večera, protože touto akcí byla ofi ci-
álně zahájena oslava 800 let výročí 
ZALOŽENÍ HEJNIC.

Také byli přítomní seznáme-
ni s malými lázněmi MŠENÉ LÁZ-
NĚ, kde se léčí nemoci pohybového 
ústrojí, funkční onemocnění páteře, 
pooperační stavy, osteo-
poróza a další. Tyto láz-
ničky leží uprostřed roz-
sáhlého parku s rybníky 
nedaleko hory Říp.

A už tu byly VELI-
KONOCE. My se schází-
váme na Zelený čtvrtek 
a vyprávíme si, jak u nás 
v rodinách probíhají 
a jaké zvyky ještě dodr-
žujeme.

Na 28. dubna jsme 
měli plánované hudeb-
ní odpoledne, kde nám 
paní Pohnanová vyprá-
věla o zpěvačce Vlastně 

Průchové i o jejím pohnutém osudu. 
Potom si pouštíme nahrávky písní. 
A nejznámější snad byla píseň „Doce-
la všední obyčejný den“.

V klubovně bylo vyvěšeno pozvání 
na pálení čarodějnic, které pořádalo 
SOF. Na louce na začátku osady Fer-
dinandov byla postavena velká vatra 
a na tu „Valpružinu“ noc přicháze-
lo mnoho zájemců z širokého okolí. 
O této akci se dočtete určitě na jiném 
místě zpravodaje.

My jsme májový čas přivítali os-
lavou Dne matek, který jsme usku-
tečnili již 5. května. Trochu historie: 
již v Řecku se žena těšila veliké úctě, 
protože byla dárkyní života. Po roce 
1907 prezident Wilson vyhlásil Den 
matek za svátek. U nás se o to za-
sloužila Alice Masaryková – od roku 
1923. Naše pohoštění bylo skvělé 
(chlebíčky, jahodové zákusky, hrála 
harmonika Víti Průška).

Konec května u nás vyvrcholil vý-
letem do Německa, kde jsme navští-
vili u města Bautzen Park dinosaurů. 
Tady jsme obdivovali „monstra“ pra-
věkých zvířat i pračlověka v jeho při-
rozeném prostředí. Potom jsme na-
vštívili lázeňské městečko Jonsdorf, 
kde vznikla zoologická a botanická 
zvláštnost „Motýlí dům a dům plazů“. 
Uprostřed tropického světa rostlin, 
mezi palmami, břečťany a banánov-
níky, se neustále prohání přes 250 
motýlů rozmanitých druhů. To byla 
pastva pro oči.

Tak na shledanou příště…
 Za Klub důchodců Hejnice 

Alena Karrasová





Těsně před vánočními svátky se dne 11. 12. 2010 uskutečnil ve Fitness „MINA“ v Hejicích již sedmý 

ročník Mikulášského benchpressu. O co menší byla v tomto ročníku účast závodníků a závodnic, o to 

větší a přesvědčivější byly výkony zúčastněných. Né každý má tu odvahu lehnout si pod tyč, která se 

zlověstně prohýbá pod mohutnými kotouči, následně si ji spustit těsně nad hrudník a za burácivého 

povzbuzování fanoušků ji vytlačit do napnutých rukou. Zdola uvedení v sobě odvahu nalezli a s těmito 

zvednutými váhami ohromili.

Sedmý ročník Mikulášského benchpressu

•  Na šestém místě s koefi cientem 
0,975 a zvednutou váhou 90 kg 
skončil Ládě Pospíšil.

•  Páté místo s koefi cientem 0.984 
a zvednutou váhou 95 kg obsadil 
Jára Horáček.

•  Čtvrté místo s koefi cientem 1.098 
a zvednutou váhou 80 kg obsadil 
Dominik Zavřel.

•  Bronzovou příčku s koefi cientem 
1,149 a zvednutou váhou 107 kg 
obsadil Péťa Návesník ml..

Jezdecké stezky Libereckého kraje
V jednom z předchozích čísel Hejnického zpravodaje jsme zmínili činnost občanského sdružení 
Jezdecké stezky Libereckého kraje. Je tedy na čase Vám přiblížit, jak jsme pokročili. 

Když jsem dostala tip na veliký 
statek v Černousích – Vsi, nenapadlo 
mě, že pronajatý pozemek v Hejnicích 
budu propojovat právě s ním. Navr-
žené spojení je cestami, které jsou 
svým povrchem vhodné pro koně. 

Pro svou závěrečnou práci na Vyšší 
odborné škole v Hořicích jsem si vy-
brala „Návrh jezdecké stezky na Frý-
dlantsku“. Je to trasa, která vede krás-
nou krajinou v podhůří Jizerských hor. 
Několikrát jsme ji projeli i na koních. 
Vedoucí práce je Jitka Doubnerová 
z místní akční skupiny Mikroregionu 
Frýdlantsko. Díky spolupráci proběhlo 

několik pracovních setkání a podařilo 
se navrhnout a vydat mapu s návrhem 
jezdecké stezky, včetně užitečných in-
formací a kontaktů. 

Předpokladem vzniku jakéko-
liv jezdecké stezky je vytipování její 
trasy a získání souhlasů majitelů 
pozemků. Možnosti čerpání fi nanč-
ní podpory na značení a vybavení 
z Libereckého kraje i fondů Evropské 
unie zatím monitorujeme. Doposud 
jsme všichni zapálení a hodně za-
neprázdnění „amatéři“. Citelně nám 
chybí dobrovolník, který by měl ča-
sový prostor zúřadovat příslušné žá-

•  Na stříbrné příčce jsem skončil 
s koefi cientem 1.420 a zvednutou 
váhou 130 kg já.

•  Zlatou medaili a pro rok 2010 se 
stal nejsilnějším chlapem v Hejni-
cích s koefi cientem 1,594 a zvednu-
tou váhou 140 kg Vlastik Holštajn. 

 
Mezi trny se našly i dva květy, i když 
původně měly být tři, ale bohužel je-
den květ postihla „zákeřná“ nemoc 
(kašílek a rýmička).
•  Na druhém místě v ženách skonči-

la s koefi cientem 0,830 a zvednutou 
váhou 47 kg Michalka Návesníková 

•  Ženskou kategorii s koefi cientem 
0,899 a zvednutou váhou 52 kg vy-
hrála Dáša N.

Pokud máte někdo chuť v letoš-
ním ročníku Vlastíka sesadit z trů-
nu, máte nejvyšší čas začít trénovat. 
Vlastík totiž neusnul na vavřínech 
a pravidelným svědomitým trénin-
kem jde krůček po krůčku k lepším 
výkonům, které nám zajisté předvede 
již za cca šest měsíců při tentokrát 
osmém Mikulášském benchpressu. 
Pokusíš se o to třeba TY??? 

Vaši trenéři Dáša a Petr

dosti o granty. V případě většího ob-
jemu realizovaných projektů to vydá 
třeba i na celý pracovní úvazek.  

Novinkou je projekt podobný turi-
stickým známkám „Podkovy stezek“, 
který je v samém zrodu. 

Pevně věřím, že se podaří získat 
souhlasy majitelů pozemků a já zre-
alizuji své myšlenky napsané v zá-
věrečné školní práci. Je to předpo-
klad naplnění mého cíle, kterým je 
první značená jezdecká stezka na 
Frýdlantsku! Dám do toho všechny 
svoje síly! 

Iveta Jelínková 





Hejnický zpravodaj. Registrace: 
MK ČR E 11795. Vydává Městský 
úřad Hejnice 4× ročně, náklad 420 
ks. Odpovědný Mgr. Karel Kopec-
ký. Tel./Fax: 482 322 215. E-mail: 
k a r e l .kopeck y @ mestohe jn ic e .c z . 
Tiskne: Jan Macek a Pavel Kusala,
www.tiskem.com. Copyright © 2011 
Jan Macek a Corel Corp. Veškerá práva 
vyhrazena.

Jaro v hejnické kopané
A-tým

V době přípravy příspěvku do 
tohoto čísla Hejnického zpravodaje 
na tom „áčko“ nebylo vůbec dobře. 
Herně se trápí, neproměňuje gólové 
šance a tak se ocitlo na samém konci 
tabulky soutěže. 

Věřím, že si hráči konečně uvědo-
mí,že bez tréninku a změny přístupu 
to nejde ani v daleko nižších soutěžích, 
než je Krajský přebor a při čtení těchto 
řádků bude všechno jinak.

Milan Pecháček

B-tým
Po vydařené podzimní sezóně, kdy 

„B“ tým nastřádal 24 bodů se zatím 
jarní sezóna moc nedaří. Stále čekáme 
na první výhru jara a získali jsme 
pouze tři remízy. Jeden z důvodů je 
oslabení základního kádru, který hrál 
na podzim. Milan Přibyl dlouhodobě 
zraněn. Míša Zrubec střídavě hrál za 

„A“ tým a nyní je zraněn. Láďa Severýn 
také. Většinu zápasů hrajeme s klu-
kama z dorostu, pro které jsou zápasy 
okresního přeboru mužů dost velký 
přechod. 

Ale chtěli bychom tímto poděko-
vat klukům z dorostu, že s námi jezdí, 
protože momentálně bez nich nedáme 
dohromady alespoň 13 lidí.

Doufejme, že až vyjde tento 
článek Hejnického zpravodaje, bude 

o něco lepší situace a 6 bodů, které 
k záchraně potřebujeme.

Jirka Leitner

Dorost
Hejnický dorost po podzimní části 

přezimoval v 1. A tř. na prvním místě 
a proto chtělo v zimní přípravě nepo-
volit, aby se na jaře mohlo pokračovat 
v dobrých výkonech. Dorostenci se 
zúčastnili v únoru halového turnaje 
v Raspenavě, kde vybojovali slušné 
třetí místo z 12. družstev.

Začátkem dubna jsme zajeli na 
první mistrovské utkání do Višňové, 
kde jsme prohráli 1:2. Další zápasy 
v základní skupině: Nové Město – Hej-
nice 0:2, Hejnice – Frýdlant 4:1. Po 
této jarní části se tabulka rozdělila na 
polovinu a Hejnice teď hrají na prvním 
místě o postup do krajského přeboru 
s Vratislavicemi, Frýdlantem a Višňo-
vou. Zatím jsme sehráli zápas s Višňo-
vou, kdy po velice šťastném průběhu 
výsledek dopadl 2:0, branky dali Patr-
man Martin a Ráž David. V dalším 
zápase s Vratislavicemi jsme prohráli 
1:3, kdy jedinou branku přímo z rohu 
dal Budka Ondřej. Doufám, že si 
dorostenci z této prohry vezmou pona-
učení a k dalším zápasům přistoupí 
s lepším nasazením a chutí vítězit.

Sestava Hejnic: Ráž Marek, Stří-
brný Jakub, Hasil Matěj, Sokol Robin, 

Novotný Miloš, Berka Matěj, Albert 
Vladimír, Patrman Martin, Machan 
Jiří, Lamač Petr, Sojka Michal, Sirů-
ček Darek, Pecháček Michal, Hunal 
Štěpán, Hardy Jakub, Fetr Lukáš, 
Kobr Ladislav, Budka Ondřej, Hanko 
Marek, Ráž David, Ráž Lukáš.
 Miloš Novotný

Žáci
Žáci se drží v okresním přeboru 

na 5. místě. Na jaře postupně porazili 
N. Ves (5:0), Bulovku (7:1),

N.Město (2:1) a Bílý Kostel (11:1), 
prohráli v Chrastavě (2:1) a zaváhali ve 
Vratislavicích (0:0).

Na těchto výsledcích se nejvíce 
vstřelenými brankami podílel Tomáš 
Filipi,který jich vsítil 12. Zatím. Oproti 
podzimu se kádr rozšířil o dva nové 
hráče, a to o Marka a Mirka Szajdovy. 
Jim i ostatním hráčům přeji, aby se 
dařilo alespoň jako dosud.

Milan Pecháček    

HISTORICKÉ HEJNICE NA FILMU A VIDEU
Dovolte mi, abych vás všechny požádal o materiály, které obsahují fi lmové záběry historických Hejnic. 

Myslíme tím rok 1990 a  starší dokumenty. Jedná se nám o  to, že bychom chtěli v  rámci výročí města 

uspořádat tématický večer v hejnickém kině v podzimním termínu, který by byl věnován zapomenutým 

pohledům na naše městečko.

Proto žádám vás všechny, zda byste mi na městský úřad mohli dodat svá videa a fi lmové materiály. Jedná 
se nám o zápůjčku, kterou se pokusíme převést do digitální podoby, abychom originály nepoškodili 
opakovanou projekcí.

Veškeré informace je možné získat u J. Demčáka na MěÚ Hejnice, případně se dohodnout na e-mailu 
jaroslav.demcak@mestohejnice.cz nebo telefonu 777 682 274 nebo 482 322 211.

Termín ukončení sběru materiálů bude 31. srpna 2011.
Děkuji, Jaroslav Demčák

Dále bych vás chtěl znovu požádat o materiály (fotky, videa) z loňských katastrofálních povodní. Koncem 
roku bychom chtěli uspořádat vzpomínkové promítání v kině.  Na programu by bylo promítání fotografi í 
a videí z období povodně a následujících dnů, kdy se ukázaly veškeré škody a problémy, které voda 
napáchala.

Proto žádám vás všechny, kteří jste tak ještě neučinili, zda byste mi mohli dodat vaše fotografi cké 
a video materiály pořízené při povodni.


