
logických časopisech, o pomoc 
jsme požádali i VZP. Jako vstříc-
ný krok a pobídku pro zubního 
lékaře nabízíme přidělení měst-
ského bytu a zčásti vybavenou 
ordinaci. O dalších případných 
požadavcích ze strany zájemce 
o provozování zubní ordinace 
v Hejnicích jsme připraveni sa-
mozřejmě jednat. Podobně jako 
město postupovala i odcházející 
paní doktorka, ale ani jí se ne-
podařilo najít za sebe odpovída-
jící náhradu. Na všech jednáních 
jsme však informováni, že zub-
ních lékařů je naprostý nedosta-
tek, že se musíme obrnit trpěli-
vostí a snad se na nás usměje 
štěstí.  Nějaké přísliby jsou, ale 
to mluvíme o čekání na zubního 
lékaře v řádech měsíců. Obdob-
ná situace s nedostatkem zubařů 
se projevila i ve Frýdlantu, kde 
také odchází jedna ze zubních lé-
kařek a její ordinace zatím bude 
prázdná. Se vzniklou situací 
se rozhodně nehodláme smířit 
a budeme neustále usilovat o za-
jištění dostupné stomatologické  
péče občanům.

Dovolte mi, vážení spoluob-
čané Hejnic a Ferdinandova, 
abych na tomto místě vám, va-
šim rodinám, všem spolkům 
a organizacím ve městě, pod-
nikatelům a všem těm, kteří 
mají nějaký vztah k našemu 
městu, popřál krásné proži-
tí svátků vánočních a hodně 
štěstí, zdraví, spokojenosti 
a pracovních úspěchů v nad-
cházejícím roce 2012.

Jiří Horák, starosta města

Hejnický

zpravodaj
 ● Upozornění pro občany ● Pohádka o Hejnickém královstvíčku ●  

● Informace z knihovny  ● O starých hejnických cihelnách ●
PROSINEC

2011
Cena: 6 Kč

V letošním roce jsme se z vel-
ké části ještě věnovali nápravě 
povodňových škod z roku 2010. 
Byl rekonstruován most na Fer-
dinandově a lávka za penzionem 
Ferda. V Hejnicích byl dokončen 
propust směrem do Zátiší a most 
u bývalého areálu Svazarmu na 
okraji Hejnic. Zbývající dva pro-
jekty, lávky pod kostelem a za 
Dělnickým domem, budou rea-
lizovány v první polovině roku 
2012. Na povodňových škodách, 
které jsou přímo v korytu řeky 
Smědé, by Povodí Labe mělo 
začít pracovat v příštím roce. 
Doufám, že v roce 2012 budou 
zahájeny i stavební práce na ko-
munikaci z Frýdlantu do Bílého  
Potoka pod Smrkem.

Město v roce 2011 investova-
lo i do bytových domů ve svém 
vlastnictví. Došlo k výměně oken 
a dveří v domech staré zástav-
by (květinka, lékárna, bytový 
dům s prodejnou potravin, by-
tový dům s řeznictvím p. Klouč-
ka) a dokončila se výměna oken 
na zdravotním středisku. Z pro-
středků určených na opravu by-
tového fondu došlo i na výměnu 
výtahu v čp. 532 na starém síd-
lišti. V příštím roce je počítá-
no s výměnou výtahu v čp. 533 

a mělo by dojít i na výměnu oken 
v bytovém domě v Nádražní ulici.  
V centru města došlo k opravě fa-
sády na bývalé divadelní přístav-
bě, která vypadala po zbourání 
ruiny hotelu Perun dosti neváb-
ně. Nemohu se na tomto místě 
nezmínit o připravovaném zpra-
cování nového územního plánu 
Hejnic.  Nový územní plán města 
má být dle zákona zpracován do 
roku 2015. Zastupitelstvo města 
na svém zasedání v září letošní-
ho roku rozhodlo o pořízení no-
vého územního plánu a o zadání 
výběrového řízení na zpracovate-
le územního plánu. Zhotovitel by 
měl být znám v lednu 2012. Po 
tomto termínu bude na strán-
kách města zveřejněn formulář, 
na kterém bude možno podat 
návrh změny do tohoto územní-
ho plánu. Doporučuji tedy všem 
zájemcům, kteří chtějí svůj poža-
davek zahrnout do nového územ-
ního plánu, aby pozorně sledova-
li nejen úřední desku města, ale 
i elektronickou úřední desku na 
webových stránkách města. Na 
podání připomínek by mělo být 
dostatek času. Počítáme s tím, 
že se budou přijímat zhruba do 
poloviny roku 2012.

Město však nežije jen rozpoč-
tem, investičními akcemi a pří-
pravou územního plánu. Dosti 
nepříjemnou věcí je fakt, že k 31. 
12. 2011 končí v Hejnicích svou 
praxi zubní lékařka. I když o této 
situaci je město informováno od 
poloviny roku, nedaří se zubní 
ordinaci obsadit. Možnosti měs-
ta jsou na tomto místě značně 
omezené. Podali jsme několik 
inzerátů v odborných stomato-

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou poslední 
letošní číslo Hejnického zpravo-
daje. Dovolte mi, abych vás v něm 
v krátkosti seznámil s děním ve 
městě v uplynulém období.
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 – projednalo a schválilo plnění rozpočtu města za I. po-
loletí 2011 

 – projednalo a schválilo zprávu finančního a kontrolní-
ho výboru

 – projednalo a vzalo na vědomí informaci o přípravě pod-
nikatelského záměru Frýdlantské vodárenské společ-
nosti a. s. pro období 2011 – 2015 a k jednání o jeho 
financování pověřilo svého zástupce zvolat schůzku 
všech zastupitelů obcí zastoupených ve Frýdlantské 
vodárenské společnosti a.s.

 – schválilo navýšení podílu Města Hejnice ve Frýdlant-
ské vodárenské společnosti a.s., které bude provedeno 
navýšením základního kapitálu společnosti do výše  
3.000 000 Kč a bude plně sloužit k financování jejího 
podnikatelského záměru

 – projednalo a schválilo zahájení prací na novém Územ-
ním plánu města Hejnice

 – projednalo a schválilo rozpočtové opatření na pokrytí 
rekonstrukce kanalizační stoky v ul. Lázeňská v Hej-
nicích do výše 560 000 Kč

 – projednalo a schválilo odkoupení pozemku p.č. 172/2 
k.ú. Hejnice,ve vlastnictví Státního statku Bílý Kostel, 
s.p. v likvidaci, do vlastnictví města Hejnice

 – projednalo a schválilo obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, 
o místním poplatku za manipulaci s komunálním od-
padem, o místním poplatku z ubytovací kapacity

Z jednání městské rady

Rada města na svých zasedáních:
 – schválila žádost JSDH Hejnice a částkou 1 500 Kč 
podpořila akci Memoriál Čeňka Pantůčka

 – odmítla nabídku firmy IV-Nakladatelství s.r.o. Plzeň, 
která se týkala finanční podpory výroby dětských 
omalovánek s bezpečnostní tematikou

 – částkou 5 000 Kč podpořila mezinárodní soutěž žáků 
lesnických škol „Hejnický dřevorubec“

 – projednala žádosti Základní školy a Mateřské školy Hej-
nice, týkající se použití finančních darů od firmy Knorr-

-Bremse, a to ve výši 30 000 Kč na nákup hraček pro  
1. MŠ a 20 000 Kč na vybavení 3. MŠ
 – poskytla finanční dar ve výši 2 000 Kč firmě Azyl pes 
Krásný Les na rekonstrukci psího útulku

 – schválila žádost firmy HYDROPROJEKT CZ, týkající 
se udělení souhlasu se vstupem na pozemky ve vlast-
nictví města, při stavebních pracích spojených s ná-
pravou povodňových škod

 – schválila rozpočtové opatření do výše 11 000 Kč na 
úhradu nákladů spojených s analýzou dopravní situ-
ace ve městě

 – stanovila s účinností od 1. 11. 2011 výši nájemného 
v bytech v majetku města na 35 Kč za 1 m2, u nebyto-
vého prostoru na 500 Kč za 1 m2 a rok

 – zamítla žádost Liberecké sportovní a tělovýchovné or-
ganizace o finanční podporu ankety „Nejúspěšnější 
sportovci okresu Liberec“

 – schválila nabídku, týkající se zpracování nového po-
vodňového plánu

 – schválila žádost na odkoupení nefunkčního travního 
traktůrku za cenu určenou odborníkem

Z jednání městského zastupitelstva

Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2012 nastává změna v systému placení plateb 
v hotovosti za bydlení – nájmů. Od tohoto dne lze hotovostní platby za nájem usku-
tečnit pouze v POKLADNĚ BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU HEJNICE. 

Na Středisku služeb již nebudou žádné platby akceptovány.

Doporučujeme všem hotovostním poplatníkům, aby zvážili přechod na bezhotovostní 
platby za užívání bytu.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Vážení občané Hejnic,

dovolte mi, abychom Vám poděkovali za cenné 
poznatky, postřehy a podněty, které nám v průběhu 
roku 2011 významně pomáhaly v  naší práci, 
děkujeme. Přejeme Vám klidné a  šťastné vánoční 
svátky, do nového roku pevné zdraví a  mnoho  
osobní spokojenosti.

 
Příslušníci Policie ČR

obvodního oddělení v Hejnicích

Zastupitelstvo města na svém zasedání:
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Dle zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb. , kterými se mění zákon 
č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, se budou 
 

od 1. 1. 2012 vydávat nové typy občanských průkazů.
Bude se jednat o tzv. elektronické občanské průkazy, u kterých žadatel nebude již 
předkládat svoji  fotografii, ale bude k žádosti vyfocen.

Vzhledem k tomu, že nový systém e-OP bude uveden do provozu od 1. 1. 2012  
na Městském úřadě Frýdlant, končí občanům možnost  podat si žádost na MÚ Hejnice.

Novinkou je, že OP může být vydán i občanu mladšímu 15. let a žadatel o první občan-
ský průkaz nebo cestovní pas, nemusí již předkládat Osvědčení o státním občanství, 
tento doklad se již vyžadovat nebude.

Dosavadní OP zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.
H. P.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Poplatek je ve výši 470 Kč za osobu a rok 
případně za rekreační objekt a rok.

Zjistěte si, jestli máte všechny pohledávky 
vůči svému městu vyrovnané a případně je 
rychle vyřešte. Toto platí pro všechny obyva-
tele Hejnic včetně těch, kteří mají své bydliště 
fiktivně na městském úřadě. 

Také upozorňujeme majitele psů, že je nutné 
uhradit za ně adekvátní poplatky. Všichni ti, 
kteří chovají psa a nemají ho přihlášeného, jej 
musí po uplynutí jeho stáří 3 měsíců přihlásit 
a uvedený poplatek také zaplatit. V případě 
nesplnění povinnosti se vystavují možným 
finančním sankcím. A tvářit se alibisticky, že 
nikdo neví, že mám nějakého psa, není také 

vhodné. Připomínáme, že majitelé, kteří platí 
za jednoho svého mazlíčka a chovají další, 
musí i tyto přihlásit a řádně za ně odvádět 
poplatky. Poplatek za psa je ve výši 200 Kč za 
psa v RD, 600 Kč za psa v bytovém objektu 
o deseti a více bytových jednotkách. Za dru-
hého a každého dalšího psa v RD téhož drži-
tele se platí 400 Kč a za druhého a každého 
dalšího psa v bytovém domě se platí 1200 Kč. 
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března 
příslušného kalendářního roku.

Nenechte dojít situaci tak daleko, aby vám 
musely chodit pruhované obálky s navýše-
ním základních poplatků. Upozorňujeme, že 
od nového roku 2012 již nebudou zasílány 
SLOŽENKY!

Máte uhrazené  
poplatky vůči městu? ??

Upozorňujeme občany, že s koncem září vypršel termín na zaplacení poplatku 
za komunální odpad pro letošní rok. Ti, kteří tak neučinili, musí zaplatit v co 
nejkratším termínu, jinak se vystavují možných postihů v podobě platebního 
výměru navýšeného až na trojnásobek dlužné částky. Další alternativou je ode-
brání popelnice spolu s platebním výměrem.
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Pohádka o Hejnickém královstvíčku
Máme tu vánoční čas, tak proč by se i tady nemohla objevit krátká pohádka...
Bylo nebylo jedno království. Ale spíše bylo, protože jinak by nebyla tahle pohádka o malé říši, 
která se jmenovala Hejnické království. V této podhorské říši v minulých dobách investovali 
vládci zlaťáky z daní do nemovitostí a tak se v průběhu časů stal král majitelem velké části cha-
loupek pohádkového bydlení. A jelikož měl starost o své poddané, tak ony chaloupky přiděloval 
potřebným k vytvoření tepla domova.

V tom království žil před lety 
pouze jeden rodinný klan. Ten se 
jmenoval Platiči. Žili si tu v klidu, 
pohodě, lásce a míru. Jenže jednou 
zabloudil do této pohádkové říše 
pocestný z daleké říše za sedmero 
horami a sedmero finančními 
úřady. Královi se tohoto pocest-
ného zželelo a tak mu daroval 
jednu malou chaloupku v pod-
hradí. Tento poutník však využíval 
jen radosti a pohodlí, které místní 
říše poskytovala všem svým Plati-
čům. Při svém pobývání v Hejnic-
kém království na všechny zákony, 
vyhlášky a nařízení ve jménu krále 
odpovídal Ne. A tak mu místní Pla-
tiči v krčmě jednoho večera vymy-
sleli nové jméno NePlatič. Bujarý 
životní styl NePlatiče, plný uží-

vání a volnosti bez nutných povin-
ností vůči finančním vyhláškám 
království, zlákal některé jedince 
z klanu Platičů. Od tohoto dne nám 
v našem malém království vznikly 
dva klany. Platiči a NePlatiči. Pan 
král jen těžko a se slzou v oku sle-
doval, jak se klan NePlatičů roz-
množuje a rozrůstá. Jednoho dne 
při návštěvě královské kasy se 
zhrozil, protože místo kupy zlatých 
dukátů v truhle našel jen dlužní 
úpisy, podepsané NePlatičem.

Po tomto zjištění vyrazil král 
do boje, za zachování rodu Pla-
tičů. Válka to byla těžká a dlouhá 
a proto požádal o pomoc sousední 
říše. Říše Spravedlnosti mu poslala 
na pomoc dva rytíře. Jeden se jme-
noval Soudce a druhý byl nazý-

ván Exekutor. Působením těchto 
rytířů se z některých NePlatičů 
stali rychle zase věrní členové rodu 
Platičů. Ovšem ti NePlatiči, kteří se 
napravit nechtěli, byli pomocí obou 
rytířů zbaveni práva obývání cha-
loupek v Hejnickém království i za 
cenu, že někteří z nich najdou azyl 
jen v okolních hvozdech a slujích. 

A jelikož klan NePlatičů stále 
z části obývá toto království, tak 
rytíř Soudce a Exekutor zůstanou 
ve službách místního krále. Válka 
je to totiž dlouhá, ale některé bitvy 
jsou již vyhrané a ty ostatní závisí 
zcela na přístupu NePlatičů.

Naše pohádka už končí, autoři se 
s vámi loučí, v tomto čase vánočním 
krás, chtěli jsme se jen zeptat vás: 

„Ke kterému klanu patříte vy?“...

Dlužné nájemné + vyúčtování Dlužné nájemné + vyúčtování 
(odstěhovaní, přestěhovaní)

čp. počet 
dlužníků

suma počet bytů 
v domě

čp. počet 
dlužníků

suma počet bytů 
v domě

5 11 142 613 Kč 50 5 3 38 079 Kč 50
96 1 4 616 Kč 3 96 1 22 667 Kč 3

300 1 10 980 Kč 4 252 1 1 950 Kč 3
376 3 13 007 Kč 5 299 1 33 063 Kč 2
387 4 40 228 Kč 9 376 1 2 553 Kč 5
495 1 5 450 Kč 8 387 4 82 823 Kč 8
514 1 17 955 Kč 4 495 1 2 200 Kč 8

515 1 8 000 Kč 4 530 1 32 000 Kč 12
530 2 17 020 Kč 12 531 5 57 280 Kč 36
531 5 35 015 Kč 36 593 1 4 300 Kč 2
532 4 89 004 Kč 20 595 1 4 518 Kč 12
533 7 80 072 Kč 20 598 1 16 649 Kč 36
581 1 6 050 Kč 12 601 3 27 623 Kč 32

595 1 11 200 Kč 12   325 705 Kč  
596 1 18 535 Kč 12
598 6 28 448 Kč 36
601 8 68 993 Kč 32

  597 186 Kč  

Období 1. 1. 2008 – 30. 11. 2011

Výnos pana krále číslo 256/2012 o příslušnosti ke klanu NePlatičů:



Hejnický zpravodaj / 5

inz_A4_Hejnice_vánoce.pdf   1   29.11.11   8:02



Hejnický zpravodaj / 6

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
LIBERECKÉHO KRAJE  o.s. 

nabízí tyto služby:
– osobní asistence
– odlehčovací služba
– půjčovna kompenzačních pomůcek
– poradna pro osoby se zdravotním postižením
– prodej baterií do sluchadel
–  drobné opravy sluchadel – konzultace s panem Peuerem ze SNN Praha, je nutno se předem 

objednat a zanechat tlf. číslo
– právní poradna – 1. středa v měsíci, nutno se objednat

Termíny návštěv MÚ Hejnice – sociální odbor 9:00 – 10:30
– 7. 2. 2012  – 3. 7. 2012  – 4. 12. 2012
– 6. 3. 2012  – 7. 8. 2012
– 3. 4. 2012  – 4. 9. 2012
– 15. 5. 2012  – 2. 10. 2012
– 5. 6. 2012  – 6. 1. 2012

kontaktní osoba: Pisková Dana, Telefon: 731 653 005 

Změna vyhrazena

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s.
Zahradní 415/10, Liberec XI- Růžodol I
Tel.:  485 104 044, Fax: 485 104 044
IČ: 26593980 č.účtu: 94-4655980247/0100

Posláním CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s. je umožnit 
lidem se zdravotním postižením a seniorům prostřednictvím poskytovaných sociálních 
služeb plnohodnotný život v prostředí, na které jsou zvyklí.

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Telefon:  482 428 861
e-mail : info@sshlfrydlant.cz  
www.sshlfrydlant.cz

Dny otevřených dveří

Pá 13. 1. 2012 10.00 – 16.00 hod.,  So 14. 1. 2012  8.30 – 13.00 hod.
Pá 10. 2. 2012 10.00 – 16.00 hod.,  So 11. 2. 2012  8.30 – 13.00 hod.

Přijďte  se k nám podívat!!

Střední škola 
hospodářská a lesnická
Frýdlant

Pracoviště  
Zámecká 4003, Frýdlant
Čtyřleté maturitní obory:
n Agropodnikání 
n Veterinářství
n Obchodní akademie

Pracoviště  
Bělíkova 1387, Frýdlant
Čtyřletý  maturitní obor:
n Sociální činnost

Tříleté učební obory:
n Strojní mechanik
n Pekař
n Řezník-uzenář
n Zedník
n Zemědělec-farmář
n  Opravář zemědělských 

strojů
n Kuchař-číšník
n Prodavač

n Operátor skladování
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n Potravinářská výroba
n Zednické práce
n  Stravovací a ubytovací 
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Pracoviště  
Hejnice, Lázeňská 349
Čtyřletý  maturitní obor:
n Ekologie a životní prostředí

Tříleté učební obory:
n Zahradník
n Lesní mechanizátor
n Zpracovatel dřeva

40
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E-mail: info@sshlfrydlant.cz l www.sshlfrydlant.cz
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Zámecká 4003, Frýdlant
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n Obchodní akademie
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Další plesová sezóna? Určitě!

Srdečně vás zveme na 
masopustní průvod, který  

se bude konat v sobotu  
18. února 2012. 

Odchod z Ferdinandova  
od restaurace U tetřeva  

ve 13 hodin,  
Ferdinandovským okruhem. 

Oficiální sraz všech masek 
bude ve 14 hodin před hejnic-
kou posilovnou, kde budeme 
žádat pana starostu o udě-
lení svolení k rejdění pro tento 
den. Zde bude také připraveno 
občerstvení. Poté začne dová-
dění po Hejnickém okruhu. 

Zakončení průvodu bude 
opět ve vestibulu hejnického 
kina, kde v 18 hodin začne 
Masopustní zábava se skupi-
nou FALCO. 

Tímto chceme dospěláky, 
rodiče a paní učitelky ze školek 
a ZŠ vyzvat k přípravě kos-
týmů a masek na tento maso-
pustní rej. 

Přesné informace budou 
v únoru vyvěšeny na plaká-
tech. Již se na vás všechny 
moc těšíme.

Za Sdružení osadníků  
Ferdinandova 

Zuzana Henclová

Pozvánka na 
Masopustní rej

... a jedním z jejích článků je bezesporu  
18. rodičovský ples pořádaný SRPDŠ při ZŠ v Hejnicích.

 
Proto dovolte, abychom Vás touto cestou na ples pozvali. Hvězdičku do kalendáře si 
učiňte na 11. února 2012, ples se bude konat v MCDO od 20.00 hodin (občerstvení 
zajištěno, pro náruživé kuřáky – neboť v útrobách kláštera je zcela logicky zakázáno 
kouřit – jsou vyhrazeny spec. prostory – dokonce taktéž s občerstvením), o příjemnou 
atmosféru se postará sk. Continental band J. Pluhaře z Liberce a ke zpestření večera 
samozřejmě přispěje tombola, bez níž si žádný z pořádných plesů neumíme představit. 
Prodej lístků bude upřesněn na plakátech. Takže zbývá již jen dodat: Přijďte, těšíme 
se, že u nás protančíte nejedny lakovky! :-)

Jménem SRPDŠ Mgr. M. Kolačná.
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Týden knihoven

Vážené čtenářky a čtenáři, ačkoli již automatizovaný systém funguje v knihovně delší dobu, 
stejně ještě mnozí z vás nevědí o možnosti vyhledávání knih přes on-line katalog, jejich mož-
nosti rezervování a hlavně prodloužení výpůjční lhůty.

1. vyhledávání knih a rezervace – na webových stránkách knihovny  
www.knihovnahejnice.webk.cz v levém sloupci pod záložkou „úvod“ kliknete na on line 
katalog a po otevření v něm podle autora, názvu, nebo klíčového slova naleznete hledaný 
dokument, nebo nenaleznete, pokud v knihovně není. Kliknutím na žádanou knihu se dozvíte, 
jestli je volná, nebo půjčená. Když je půjčená, můžete si ji rezervovat. Upozorňuji, že rezervo-
vat se dá jenom kniha, která je vypůjčená. Pokud je volná, musíte si ji zamluvit emailem, na 
adresu knihovna@mestohejnice.cz.

2. prodloužení výpůjční lhůty – hned pod on-line katalogem je konto čtenáře, na které 
když kliknete, otevřou se vám dvě políčka – číslo vaši průkazky (to je jasné) a PIN, kde 
zadáte datum narození, a to v pořadí poslední dvojčíslí roku, měsíc a den. Takže když jsem se 
narodila 12. 6. 1988, tak PIN bude 880612. Pak se vám ukáže seznam knih, které jste měli 
za nějakou (nastavenou) dobu půjčené. Knihy, které máte aktuálně půjčené, mají v pravém 
rohu čtvereček, ve kterém je zelené „zatržítko“, tím pádem je máte označené a už jenom stačí 
kliknout nahoře na Prodluž označené výpůjčky (vpravo). Knihy se nedají prodloužit po 
uplynutí výpůjční doby!

Tak vám přeji hodně štěstí. 
Eva Prokešová

Informace z knihovny

Knihovní online katalog

Protože jsem se přesvědčila, že akce pro veřej-
nost jsou nejisté, co se týče účasti, začala jsem 
pořádat tematické akce pro školy, a to v pravi-
delných obdobích.

Jednou z nich je Týden knihoven, kterého se 
účastnily obě první třídy ZŠ Hejnice. Děti si tady 
poslechly pohádku o neposlušném písmenku, kde 
se dozvěděly, co se stane, když se „M“ z nápisu 

MLÉKÁRNA nudí a odejde na procházku. Potom 
následovaly básničky ze zvířecí abecedy.

A nakonec si děti vyhledaly své iniciály a nale-
pily si je na připravené záložky.

Součástí Týdnu knihoven byla burza knih, 
která potrvá do konce roku, aktualizovaný seznam 
knih najdete na webových stránkách knihovny 
www.knihovnahejnice.webk.cz.

Eva Prokešová
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Den pro dětskou knihu

V rámci akce „Den pro dětskou knihu“, pro-
běhla prodejní výstava dětských knih vyda-
vatelství Fragment. Protože ceny byly přízni-
vější než v kamenných knihkupectvích, pár 
lidí možnost potěšit své děti knížkou k Váno-
cům využilo.

V pondělí 28. 11. proběhly výtvarné dílny 
s vánoční tematikou, kde si děti i dospělí mohli 
vyrobit vánoční dekorace. Při těchto akcích se 
obávám dvou situací, z kterých určitě jedna 
nastane. A to, že nikdo nepřijde, a ta druhá, že 
někdo přijde. Večer před akcí to u nás doma 
vypadá jak po tornádu. Vymýšlím, co vyrobit, aby 
to nebylo finančně náročné a přitom vzhledné. 
Dílen se zúčastnilo deset lidí, co není velký počet, 
ale snad se jim to líbilo.

Eva Prokešová

Malá vzpomínka na výjimečného člověka

Pan Karel Brenner se narodil  
18. ledna 1934 v Nové Včelnici (dříve 
Nový Etynk) u Jindřichova Hradce. 
Do Hejnic přišel v říjnu roku 1949 
z Hranic u Aše. 

Již od padesátých let se aktivně 
účastnil kulturního života ve městě. 
Působil jako promítač – nejprve 
v hotelu Perun, od r. 1963 v nově 
zřízeném městském kině. Pamětníci 
ochotnického spolku jej pamatují 
jako osvětlovače a jevištního tech-

nika. Podílel se též na výrobě kulis 
a různých jevištních vymožeností. 
Dodnes je například možné oživit 
divadelní představení zvukovou 
kulisou větru produkovanou jeho 
přístrojem, ale ve skladu pod diva-
delní přístavbou by se určitě našla 
ještě spousta věcí, na kterých se tak 
či onak podílel.

Svou práci vykonával prakticky 
až do svých posledních dnů a bez 
nadsázky lze říci, že pro něj byla 
především koníčkem. Kdykoli bylo 

V červnu tohoto roku nás opustil pan Karel Brenner. Pro většinu obyvatel zůstával v průběhu své 
práce skryt – ať už se jednalo o městské kino či o ochotnický spolek. Přesto byla jeho role v obou 
případech nezastupitelná.

potřeba, bylo možné se spolehnout 
na to, že pan Brenner včas dorazí 
na svém kole do promítací kabiny 
či zasedne k osvětlovacímu pultu 
a udělá, co je třeba.

Ti, kteří jej pamatují blíže, se 
jistě shodnou na tom, že pod 
přísnou maskou se skrýval pra-
covitý a poctivý muž, zábavný 
vypravěč a člověk nenahraditelných  
zkušeností.

Čest jeho památce.
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Povodeň 2010 v kině – repríza
Dovolte nám, abychom vás srdečně pozvali do městského kina na reprízu projektu, který jsme 
již promítali v letošním říjnu. Čekají Vás navíc také nové záběry a také nabídka DVD obsahující 
promítané materiály. 

Sobota 28. ledna v 17 hodin, kino Hejnice

Povodeň 2010
Na programu bude promítání fotografií a videí z období povodně a následujících dnů.

Dobrovolné vstupné bude použito na zachování kina v Hejnicích.

Dále vás zveme do hejnického kina na zajímavé podzimní projekce.

Sobota 21. ledna
Hejnický Retrovečer

Čeká vás úvodní přednáška na téma Budovatelská hesla a pozvánky v humorném duchu 
a také speciální promítání originálního snímku.

Počátek února
Twilight šílenství v kině

Pro všechny milovníky upírského hezouna Edwarda a jeho lidské partnerky je připraven 
maratón všech dosavadních dílů včetně novinky.

Aktuální informace z hejnického kina a nabídku programů sledujte  
na www.mestohejnice.cz nebo na Facebooku – Kino Hejnice

Filmový festival zimních sportů v hejnickém kině
Po úspěšném jarním promítání cestopisných snímků se sportovní tématikou „Expediční 
kamera“ proběhla v  hejnickém kině na konci listopadu podobná akce. Oproti jaru, kdy 
jsme viděli snímky z  letního prostředí, byly tyto filmy zaměřeny na zimní sporty a aktivity  
na sněhu a ledu. 

Do kina přišlo více než 70 diváků, kteří tu během 4 hodin shlédli celkem 11 kratších filmů z celého 
světa, kde kromě tradičních a známých disciplín, jako je extrémní lyžování a snowboarding či lezení 
v ledopádech mohli vidět i sporty méně obvyklé (zimní plavání, cross na běžkách, crash bruslení, 
lyžování za padákem - snowkiting) či naprosté úlety (sjezdy na kajaku, skibase jumping aneb skok na 
lyžích z několikaset metrového prahu a následný odlet na padáku…). Mohli jsme se kochat krásnými 
sjezdy z panenských aljašských vrcholů či neprobádaných hor Kašmíru, slétnout si z Mont Blancu na 
padácích, vychutnat dlouhé skoky a lety na prknech a lyžích (někdy zakončené hrůzostrašně vypa-
dajícími pády), kouknout na to, co všechno umí holky ve sportech donedávna považovaných za ryze 
chlapské či si zaplavat v lednové Vltavě.

V anketě hejnických diváků celkově zvítězil film o extrémním lyžování na Ajlašce, ale bodovaly i ostatní 
snímky, což svědčí o celkově vysoké úrovni zařazených filmů. Další podobná akce je plánována na 
březen příštího roku, kdy se do Hejnic vrátí Expediční kamera.
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NABÍDKA LÉČEBNÝCH WELLNESS  
PROCEDUR SE SLEVOU 50 %

Nevíte, jakým vánočním dárkem potěšit své blízké? – darujte 
tedy krásný dárek v podobě léčebné wellness procedury  

a využijte tak slevu 50 % na všechny naše léčebné wellness 
procedury. Oddávat se můžete lákavým procedurám,  

jako např. masáž horkými mušlemi, zábal v banánových  
listech, speciální tělové rituály… 

Procedury za zvýhodněnou cenu lze čerpat vždy
ve dnech pondělí – neděle (mimo státních svátků).

Procedury lze zakoupit, objednat:
RECEPCE Nový dům, přímo na recepci (nonstop)

Telefonicky: +420 482 368 111 (nonstop)
e-mail: recepce@lazne-libverda.cz

ROZPIS procedur Nový dům, Po-Pá, 8-16 hod.
Telefonicky: +420 482 368 657
e-mail: rozpis@lazne-libverda.cz

Dárkový poukaz pro Vás rádi připravíme!

Tuto nabídku není možné kombinovat s ostatními  
slevami ani jinými akčními nabídkami.

Nabídka, v návaznosti na volnou kapacitu procedur,  
je platná do 29. 2. 2012.  

Nevztahuje se na dny státních svátků.

www. lazne - l i bve rda . cz

LÁZNĚ LIBVERDA

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Lázně Libverda 82 

463 62 Hejnice 
objednavka@lazne-libverda.cz

Tel.: 482 368 100 – 102
Mobil: 731 957 326
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Rok 2011 u Sboru dobrovolných hasičů
Hejničtí hasiči prožili letošní rok 2011 plný událostí souvisejících s jejich činností. Nejvýznamnějším 
dnem byl 15. říjen. Tento den byla slavnostně předána jednotce sboru zbrusu nová automobilová 
stříkačka MAN  TGM 18. 340 CAS 20. 

Za účasti zástupců našeho 
města, starosty pana Jiřího Horáka, 
pana Jaroslava Demčáka, význam-
ných sponzorů, hostů Hasič-
ského záchranného sboru Liberec, 
Okresního sdružení hasičů, sborů 
okrsku Hejnice a kolegů hasičů 
z německého Eillenbrug byl tento 
moderní vůz předán a ještě tento 
den byl zařazen do výjezdu jed-
notky.Vozidlo MAN je vybavené 
nádrží o objemu 5000 litrů. Bylo 
vyrobené a sestavené na míru, 
dle požadavků hasičů Hejnice, ve 
firmě SPS-VKP Slatiňany. Cisternu 
zakoupil městský úřad s přispě-
ním dvou velkých sponzorů, kteří 
své finanční dary zaslali již po loň-
ských záplavách. Je to velký a spo-
lehlivý pomocník při hasičských 
událostech. Hasiči se již při dvou 
výjezdech k požárům o tom mohli 
přesvědčit. Přejeme si, aby nám 
hasičům, ale i občanům v nouzi, 
tento vůz sloužil dlouhá léta.

Hasiči připravili a pořádali pro 
naše nejmenší občánky tradiční 
pálení čarodějnic, k této zdařilé 
akci se připojil i Den otevřených 
dveří pro mateřské školy. Děti 
si prohlédly zbrojnici, zastříkaly 
vodou na terč, prolezly hasič-
skou technikou a k tomu jim na 
všechny jejich otázky odpovídali 
naši šikovní hasiči. Na oplátku děti 
namalovaly spoustu obrázků na 
zem před výjezdem z garáží. Závě-
rečnou ukázku slaňování z věže 
zbrojnice si vyzkoušely i některé 
odvážnější paní učitelky. 

S jarním táním sněhu a vyšší 
hladinou řeky Sázavy vyrazili 
hasiči na akci Jarní splutí Sázavy. 
Tato řeka v tomto čase bývá místy 
pěkně divoká a tak kde jinde si 
osvojit souhru sedmi členů na 
raftu, než právě zde. Tento závod 
pořádají profesionální hasiči 
z Prahy. Zúčastnily se posádky 
hasičů z celé republiky. Naši se 
nedali, a spoustu družstev nechali 
daleko za sebou.

 Koncem května pomáhali hasiči 
mateřským školám se zajištěním 
Pohádkového lesa. V létě navštívili 
zbrojnici klienti z Domova v Ras-

penavě. Hasiči zajišťovali občer-
stvení při výročí 800 let města 
Hejnic a plnili dozor při Babím 
létu. V září přijeli na víkendový 
pobyt mladí záchranáři z Německa 
a společně s našimi hasiči trénovali  
požární útok. 

Cvičení probíhají plánovaně, 
jako každý rok. Letos si mohli 
vyzkoušet svou odolnost a fyzickou 
kondici při nošení dýchací techniky 
na polygonu v Jablonci nad Nisou. 
Další velké cvičení proběhlo v Haj-
ništi v bývalém vojenském pro-
storu, kterého se zúčastnily téměř 
všechny sbory Frýdlantska.

Nedílnou součástí činnosti 
hasičů bývají soutěže v požárním 
útoku. V Lázních Libverda se umís-
tili na 1. místě. V Jindřichovicích 
pod Smrkem na 4. místě a v Hejni-
cích na Memoriálu Čeňka Pantůčka 
na 5. místě. Soutěží se zúčastnilo 
v průměru 12 družstev.

Jednotka sboru letos vyjíž-
děla k 6 požárům, 6 technickým 
zásahům, 2 technickým pomocím. 
Jednou drželi hotovost, kvůli velké 
vodě, která i letos pohrozila. Ve 
všech případech výjezdů k událos-
tem dokázali hejničtí hasiči svým 

profesionálním přístupem, že jsou 
velice dobře připraveni kdykoliv 
a kdekoliv pomoci. Bojovat s ohněm 
nebo velkou vodou se učí i teo-
reticky, formou různých školení. 
Řidiči-strojníci ještě navíc jezdí 
kondiční jízdy.

Jako každý rok, tak i letos byli 
hasiči pozváni do Německa do Rei-
bitz, kde proběhlo školení na novou 
techniku. 

SDH Hejnice mají své webové 
stánky www.hasicihejnice.cz , kde 
jsou všechny informace o dění ve 
sboru.

Hasiči Hejnice přejí všem veselé 
Vánoce a vše nejlepší do nového 
roku.

Miroslav Šimon, starosta SDH

789367_SV_extra liber_301111_Ekologická likvidace vozidel Šulc_137x100_ak

•	VÝKUP	VOZIDEL	K	LIKVIDACI	ZA	HOTOVÉ
•	odtah	vozidla	zdarma
•	vystavení	dokladu	nutného
	 k	zákonnému	odhlášení	vozidla

tel.:		773	981	411,		603	846	092	
e-mail:	likvidace.vozidel@email.cz

www.likvidace-vozidel-raspenava.cz

NOVĚ 

OTEVŘENO
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Vítání občánků
Dne 22. října 2011 se v obřadní síni Městského úřadu Hejnice konalo slav-
nostní vítání nově narozených občánků našeho města. 

Jako první gratulanti vystoupily děti z Mateřské školy č. I v Hejnicích a svým 
kulturním programem potěšily všechny přítomné. Po slavnostním projevu, 
který přednesla paní Lidmila Krausová, se všichni zúčastnění podepsali do 
pamětní knihy, dětem byly předány hračky a maminkám květiny. Slavnost-
ního uvítání do života se zúčastnilo celkem 15 dětí s rodiči i prarodiči.

Při akci byl přítomen p. Špetlík, který na přání rodičů zhotovil z této slav-
nostní akce fotografie.

Rodičům i  dětem přejeme ještě jednou mnoho zdraví a  spokojenosti  
v dalších dnech. 

H. P.

Narodily se děti:
• Viktorie Polívková
• Daniel Plichta
• Richard Minka
• Matouš Machan

• David Haluška

Přistěhovali se občané:
• Václav Doren
• Veronika Žembová 

a s dcerou Simonou
• Jan Zeman
• Jaroslav Garažija
• rodina Žďárkova
• Zdeněk Klare
• Aleš Kučera

Odstěhovali se občané:
• rodina Zíkova
• rodina Launova
• Pavla Klinkáčková
• Stanislava Wessela
• Markéta Jandová se 

synem Adamem
• Jiří Prošek
• Vítek Holec
• Jana Říhová

Rozloučili jsme se 

se zesnulými občany:
• Věra Reslerová
• Evženie Sádovská
• Božena Sádovská
• Eduard Jersák
• Josef Kupec
• Milan Ješeta
• Vlastimil Oplištil
• Libuše Mlejnková

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Přání ke zlaté svatbě 
manželům Johnov ým

Milý ženichu a nevěsto,tatínku a maminko,  
dědečku a babičko, pradědečku a prababičko 

Padesát let již trvá Váš společný let, z mladíka kmet a z mladice jakbysmet, ač Váš 
život nebyl jen samý med, nikdo nehádal by Vám to teď. U příležitosti Vaší zlaté 
svatby, kterou slavíte 16. prosince 2011, Vám chceme touto cestou poděkovat za 
Vaší lásku, trpělivost, obětavost, kterou jste nám všem po celou dobu poskytovali. 
Do dalších let společného žití Vám přejeme nechť život stále přináší jen to krásné. 

Hodně zdraví, klidu a pohody Vám přeje rodina Voráčkova,  
Šosvolova, Koníčkova, Boženka, Jirka a Vlastík.

Je členem Sboru dobrovolných hasičů, kde vede 
družstvo psovodů. Se svými dokonale vycviče-
nými psy se věnují záchranářské činnosti ve 
vyhledávání zavalených, utonulých nebo ztra-
cených osob. Svou profesionalitu prokázali při 
zemětřesení v Turecku a Thai-Wanu. Pan Fran-
tišek Schejbal byl za svou práci vyznamenán 
medailemi a řády ministrem obrany a dalšími.

Sbor dobrovolných hasičů Hejnice přeje 
Františkovi pevné zdraví, mnoho šťastných 
let, spoustu optimismu a hodně štěstí.

Miroslav Šimon – starosta SDH

Přání k 60. narozeninám

Dne 28. 11. 2011 oslavil své 60. narozeniny pan František Schejbal.
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Podzim v Klubu důchodců
Zahradu Čech v Litoměřicích jsme navštívili v pondělí 19. září 2011. 
K vidění i koupi, jako vždy, byla spousta zboží, produktů i novinek. 
Odpoledne zpívala i legenda české dechovky – pí Zorka Kohoutová. 
Počasí bylo stále proměnlivé, ale výlet splnil svůj účel.

Také již několik let navštěvujeme 
hospůdku „U Tetřeva“ na Ferdinan-
dově, kde slavíme náš společný DEN 
seniorů. Tentokrát byl 6. říjen dnem 
podmračeným, ale naše nálada byla 
skvělá, neboť pan Milan Mazánek 
nám přijel zahrát se svou aparaturou 
hity 60. a 70. let, což je naše „par-
keta“. Moc nás potěšil i informací, že 
pro naše babičky a dědečky hraje 
zdarma, za což mu patří náš velký 
dík! Také bramboráčky a ostatní ob-
čerstvení nám chutnalo.

Postupně proběhla v našem KLU-
BU beseda paní Aleny Novákové, 
která nás seznámila s přírodními 
produkty řady NAHRIN ze Švýcar-
ska (kosmetika, léky, i bylinky), nebo 
beseda pana Jiřího Paďoura nabíd-
kou nádobí, který byl tentokrát velmi 
úspěšný, protože nabízel zboží men-
ších rozměrů.

Plánovaná  „Společná tzv. večeře 
v KLUBU“ se uskutečnila i přes ur-
čité problémy (nemoc), všichni se do-
stavili. Téma zůstalo: Svatý Martin 
– ale místo kuřete ala HUSA, červe-
ného zelí a bramborového knedlíku 
jsme měli kuřecí řízek s bramboro-

vým salátem a jako moučník byly 
martinské „podkovy“ s trojí nápl-
ní – tvaroh, povidla a mák. Všem 
chutnalo a na přípitek jsme měli  
ČINZÁNO.  I výzdoba klubovny se 
nám povedla: barevné listí na sto-
le, živé květy (listopadky) ve vázách 
a zelené větvičky na sněhobílém 
ubrusu. Také zapálené svíce násobily 
slavnostní chvíle. Byla přečtena po-
věst o svatém Martinovi, pranostiky, 
které mají vztah k tomuto období – 
i dávné hádanky, což způsobilo vlnu 
veselí mezi přítomnými. Za okny se 
začalo pomalu stmívat a nám se ani 
nechtělo domů. Doufám, že nám tato 
úroveň setkávání ještě dlouho vydrží.

Měsíc prosinec je měsícem hod-
nocení uplynulého roku, ale u nás 
v KLUBU bylo rozhodnuto, že se ješ-
tě začátkem měsíce vydáme na polo-
denní výlet na zámek Sychrov, kde 
navštívíme „Adventní trhy“. Před ná-
ročným měsícem si trochu odpočine-
me a získáme inspiraci. Naši letošní 
činnost v KLUBU důchodců u nás za-
končí děti z 1. třídy ZŠ Hejnice s paní 
učitelkou Alenou Jandovou svým 
programem s vánoční tématikou.

Poprvé v měsíci lednu se sejdeme 
v naší klubovně už 3. 1. 2012. 

Vy dříve narození, přijďte mezi nás.

Za KLUB důchodců napsala 
Alena Karrasová

Mateřídouška spoluobčanům:  

„Hejničané, nežijeme na Marsu“
„Mejdan skončil“,  „Evropa v  tiché panice“, “Kupujte zlato“… Namátkově vybrané titulky článků, 
které  nyní vychází v celé Evropě. Většině uší zní stejně – stejně děsivě. Děsit však nechtějí, jejich 
smyslem bývá něco jiného: sdělit kterémukoliv občanu Evropy, že situace je vážnější, než jedno-
hlasně tvrdí evropští političtí reprezentanti, jejichž pocit odpovědnosti vůči voličům však skončí 
přesně v den jejich odchodu z funkce. Jinými slovy říkají – občane, postarej se o sebe raději sám. 
Následují erudované návody jak na to. Těmto návodům nelze obecně nic vytknout – až na to…

Až na to, že já osobně neznám 
mnoho rodin s malými dětmi, matek 
samoživitelek, důchodců, nebo 
dokonce i poctivě pracujících, kteří by 
mohli zítra jen tak zajít do své banky, 
vybrat statisíce a proměnit je třeba 
v ty pěkné, zlaté cihličky, nebo roz-
sáhlé pozemky na Šumavě. 

A to zde máme ještě jeden faktor 
a jak dějiny ukazují, možná ten 
daleko nejzávažnější: Ani tomu nej-

připravenějšímu to nemusí vyjít, 
zůstane-li sám.

Posledních dvacet let „demokracie 
po česku“ nás naučilo nepěkné myš-
lence, a sice, že kdo není z naší rodiny, 
je náš konkurent a de facto náš nepří-
tel. Není to nic, na co bychom mohli 
být pyšní, ale takto to fungovalo a byl 
to zkrátka způsob, jak co nejlépe 
přežít. Jenže teď se všechno pomalu 
mění a proto nevěřme, že Hejnic se 

tyto změny nedotknou. Nežijeme na 
Marsu. My žijeme přímo ve středu 
všech těchto změn. Co se nyní takto 
valí Evropou, „cedí se“ přes kabinet 
české vlády a dále to již dopadá přímo 
na nás, na občany.

 Je velmi pravděpodobné, že jste to 
již nějak pocítili i vy. Mám-li být kon-
krétní já, zde je můj stručný výčet:

Pokračování článku  na straně 15
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1) Letos naše Centrum pro rodiče 
s dětmi navštívilo nejvíce těch, kteří 
více než cokoli jiného hledali pro-
stor důvěry, prostor pro komunikaci 
a místo, odkud by se mohli znovu 
nadechnout a začít řešit své problémy. 

Problémy většinou ještě menší, 
než aby je musel řešit odborník, ale 
větší, než aby je člověk zvládl úplně 
sám. Problémy, kdy člověk potře-
buje minimálně cizí ujištění, že jeho 
postup řešení je správný, anebo pro-
blémy, kdy už dokonce odborníka 
hledá , ale neví, kde najít toho správ-
ného a hlavně již OSVĚDČENÉHO. 
A hlavně – nově to už nejsou problémy 
dětí, maminek, nebo tatínků – jsou to 
záležitosti, které ohrožují rodiny jako 
celek!

2) Na základě těžší ekonomické situ-
ace mnoha rodin nás musela opustit 
i řada našich dobrovolných spolupra-
covníků, kteří s provozem Mateří-
doušky nezištně a na úkor vlastního 
volného času léta pomáhali. Já jim 
touto cestou dnes znovu za všechnu 
jejich nesobeckou pomoc hluboce 
děkuji!

3) Opět se rapidně zmenšil počet 
maminek, které Mateřídoušku 
navštěvují v dopoledních hodinách. 
Z toho jednoznačně vyplývá, že 
mnoho maminek, které by se měly 
v naprostém klidu věnovat své roli 
nejdůležitější a nejkrásnější – svému 
mateřství, nevydrželo a pod tlakem 
strachu z existenčních problémů 
raději dál chodí do zaměstnání !!!

 
4) Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, které až dosud finančně zajišťo-
valo základní výdaje Mateřídoušky na 
energie (tedy ty, bez nichž nemůžeme 
fungovat ani jako čistě dobrovolnická 
organizace), nás pro příště odkázalo 
již jen na pomoc obce. 

5) Některé z firem, které Mateří-
doušku až dosud podporovaly cestou 
sponzorských darů, tak letos již učinit 
nemohlo. Ne nechtělo, ale nemohlo. Já 
zase nemohu, než jim s největší svou 
upřímností poděkovat za to, že nám 
tolik let pomáhaly a popřát jim hodně 
štěstí v nepochybně těžších letech 
příštích!

6) O situaci našeho Mateřského 
a rodinného centra se ale doslechly 
další firmy, kterým osud budoucích 
generací v Hejnicích není lhostejný 
a tak se našly další finanční pro-
středky na udržení každodenního 
chodu Mateřídoušky. Nemluvíme zde 
přitom o velkých společnostech žijí-

cích ze státních zakázek, ale o malých 
místních firmách, jejichž vlastní roz-
počet bývá spíše povážlivě napjatý.

Myslím, že body výše uvedené 
jasně deklarují směr vývoje naší spo-
lečnosti.

Mateřídouška není občanským 
sdružením vzniklým z nějakého chyt-
ráctví, pouze jako další, plně legální 
způsob, jak rozkrádat tuto zemi. 
Mateřídouška vznikla zcela spon-
tánně a začala okamžitě neuvěřitel-
ným způsobem fungovat a funguje 
i nyní – v době kdy velká část podob-
ných organizací přestala takřka ze 
dne na den úplně existovat. Věřím, 
že je tomu tak proto, že od začátku 
nejsme ani jen „hernou“ pro malé děti, 
ani vznešenější náhražkou kaváren-
ského zařízení pro maminky těchto 
dětí. Jsme místem, které rychle 
a prakticky odpovídá na potřeby těch, 
kdo projdou našimi dveřmi a já mám 
velkou radost, že Mateřídouška dál 
plní své poslání – přetrvává zájem 
o naše aktivity – chodí mnoho stá-
vajících, ale také mnoho nových 
maminek s těmi nejmenšími, z blízka 
i z daleka… 

Plánů na další rok máme opět 
mnoho, ale jsou možná stejně nejisté 
jako ty vaše. Mohla bych zde cito-
vat náměstka hejtmana kraje, pana 
Radka Cipla: „Podpora rodin dnes 
není pevně ukotvena v systému státní 
péče. Mateřská centra se musí opírat 
hlavně o pomoc svých vlastních obcí 
a měst.“

Chtěla jsem vám proto říci, že nyní 
už záleží na nás všech, zda Mateří-
douška zůstane součástí Hejnic. Zda 
se ono léta budované zázemí pro hej-

nické děti a rodiny nestane pouhou 
vzpomínkou.

Jakkoliv jsou změny které při-
cházejí bolestné, nejsou chybou, jsou 
nutným vývojem. 

Otázkou tak pouze zůstává, jak na 
ně odpovíme. Budeme se  i nadále pod 
vlivem osobního strachu starat „pouze 
o své“, nebo si začneme vzájemně více 
důvěřovat a více pomáhat, abychom 
tak zvýšili vzájemné šance nás všech?

Slavný americký psychiatr Martin 
Scott Peck kdysi napsal:

„Život je těžký, je to série problémů. 
Chceme je řešit, nebo nad nimi naří-
kat? Chceme naučit své děti, aby je 
řešily?“ Nejspíš měl pravdu. Vždyť 
nikdo nám nikdy neslíbil a zákonem 
nevyhradil, že náš život by měl být 
bez problémů. Život je těžký a je lepší 
přijmout to jako fakt, protože pak nás 
tato skutečnost přestane zneklidňovat 
a nám zbude prostor na to, abychom 
se z něj i tak dokázali radovat. Pro-
tože schopnost radovat se z prostých 
věcí života je základem štěstí. 

Štěstí, které na nás nikde nečeká, 
ale které se musíme naučit pěstovat 
sami v sobě.

Do příštího roku vám proto ze 
všeho nejvíce přeji, abyste si za 
všech okolností dokázali uvědomit, 
jak bohatí ve svém životě jste a kolik 
štěstí doopravdy máte.

Přeji vám klidné Vánoce a dobrý 
rok 2012.

V Hejnicích 30. 11. 2011
Pavlína Bartošová

předsedkyně sdružení

Pokračování článku  ze strany 14
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V sobotu dne 3. prosince 2011 se konal ve Fitness „MINA“  již osmý ročník Mikulášského bench pressu. 
Oproti ostatním ročníkům se na tento poprvé nepřihlásila žádná žena.  Je to škoda, protože tvrdé trny 
nezjemnila žádná krásná růže.

VIII. ročník Mikulášského bench pressu

Na druhou stranu nebylo třeba brát si jemné ruka-
vičky. Zúčastnění chlapi si navlékli pořádné rukavice, 
pevně sevřeli tyč velké činky a pustili se do opravdového 
boje. Přihlížející diváci mohli sledovat, jak se  na činku 
nakládá stále větší a větší váha. Svaly se napínaly, krů-
pěje potu stékaly závodníkům po tvářích. Každý ze závo-
dících borců chtěl ukázat, jak v předchozí přípravě tvrdě 
trénoval a kam až ho poctivý trénink dostal. A skutečně 
je dostal velmi daleko. 

Na 1. místě  se umístil Honza Volný se zvednutou 
váhou 127.5 kg. 
2. místo:  Pepa Klobušický – 137.5 kg
3. místo:  Martin Bak – 140 kg
4. místo:  Petr Stephan – 140 kg
5. místo:  Radek Vancl – 115 kg
6. místo:  Petr Návesník st. – 135 kg
7. místo:  Matěj Berka – 105 kg
8. místo:  Láďa Kobr – 95 kg
9. místo:  Petr Návesník ml. – 117.5 kg
10. místo:  Jára Horáček – 120 kg
11. místo:  Robin Sokol – 90 kg

Největší zlepšení oproti minulému ročníku jsme 
zaznamenali u Járy Horáčka, který se zlepšil o úcty-
hodných 25 kg. Loni pokořil činku s hmotností 95 kg. 
Je vidět, že tvrdým pravidelným tréninkem se dá udělat 
obrovský kus práce. Pokud byste nás někdo chtěl pora-
zit, začněte makat,  máte co dělat . Všem zúčastněným 
gratuluji a na Vás, co si v příštím ročníku s námi budete 
chtít poměřit síly, se těšíme u nás ve fitku.

Krásné vánoční a novoroční svátky přejí
Dáša a Petr 

O starých hejnických cihelnách
Na mnoha místech Frýdlantska se nalézají ložiska kvalitních cihlářských jílů, v  místech jejich 
výskytu pracovaly v minulosti desítky cihelen, které ale již všechny postupně zanikly. Vody řeky 
Smědé tehdy sloužily ke splavování dřeva, kterým se v minulosti ještě před začátkem využívání uhlí 
v cihelnách topilo.

První hejnická cihelna byla zří-
zena r. 1720 aby dodávala cihly 
na stavbu místního chrámu, stá-
vala v místech, kde dnes jsou domy 
čp.335 a 338. Místo se tehdy pří-
značně nazývalo – Jílová jáma, dále 
je zaznamenáno, že cihelna byla 
postavena uvnitř březového lesíka, 
po dokončení stavby chrámu pak 
byla zrušena. Těžko zjistit jestli se 
zde vypálilo oněch 550.000 cihel, 
které byly na stavbu použity, nebo 
se cihly ještě dovážely. Silnice, které 
dnes domy čp.335 a 338 odděluje 
od benzinové pumpy, tehdy ještě 
nestála a ještě na mapách z r. 1760 
vede jediná cesta do Hejnic až za 
nimi. Na mapách z r. 1843 je v místě, 
kde je dnes za domem čp.338 posta-
ven nový objekt, ještě rybník, pozůs-
tatek po bývalé cihelně.

Další z cihelen nechal na svém 
pozemku zvaném „ Na léně“ postavit 
v roce 1848 hejnický rychtář Anton 
Worf a začal zde pálit cihly. Cihelna 
měla netypický čtyřhranný komín, 
jehož zbytky ještě dnes stojí naproti 
restauraci Dělnický dům. Produkce 
cihelna byla velmi malá, uvádí se, 
že se zde ročně pálilo jen 4 x 1200 
cihel. Cihelnu již ale v roce 1857 
získal Franz Widner, od roku 1905 je 
pak v adresářích uváděn jako maji-
tel Florián Krause a jako cihlář Josef 
Schuh. Od roku 1925 se pak maji-
tel ale živí již jen jako rolník a cihlář 
Schuh jako tovární dělník.

K samotnému objektu se docho-
valy stavební plány a vzácná kresba 
na pouhé čtvrtce papíru z roku 
1924, na ni je patrno jak byl objekt 
tehdy již zchátralý. Dům bývalého 

majitele měl čp. 6 a samotný objekt 
cihelny čp.7. Komín byl v šedesátých 
létech zbourán až na masivní žulový 
základ, který stále odolává, býval 
nepřehlédnutelný na četných kres-
bách a fotografiích hejnického údolí.

V těsné blízkosti hejnického 
katastru na hranicích Lužce zřídil 
v roce 1881 cihelnu Ferdinand Seibt 
z Hejnic. Cihelna využívala pouze 
při ruční výrobě bohatého ložiska 
jílu, které bylo na svahu směrem 
k dnešní čtvrti Skřivánek. V roce 
1910 majitel zemřel a cihelnu získal 
jeho syn Wilhelm Seibt, ten v té 
době vlastnil i hotel U města Zhoře-
lec ( hrázděná stavba čp.117 naproti 
dnešní samoobsluze). V roce 1923 
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došlo k modernizaci cihelny a byla 
postavena mohutná patrová budova 
vybavená technologií Ringhofer. Tato 
technologie zajišťovala variabilnost 
výroby a tak majitel v rozsáhlých 
inzerátech nabízel i výrobu děrova-
ných cihel nebo stropních hurdisek 
dle stavebníkem požadovaných roz-
měrů. V nabídce nechybí ani výroba 
drenážních trubek a ostatního cih-
lářského zboží včetně složitých tva-
rovek dle vlastního návrhu.

V cihelně byl i pár koní a tak 
byl zajišťován i rozvoz zboží. Veli-
kost podniku se dvěma komíny, 
výrobním objektem, sušárnami 
a ohromným areálem, kde se jíl těžil 
dokládají snímky z hor a hlavně 
letecký snímek z roku 1938.

V třicátých létech po vydatných 
deštích došlo k pohybu svahu nad 
cihelnou, došlo k porušení drážního 
tělesa a dokonce i k vykolejení vlaku. 
Do svahu byly ke zpevnění zatlučeny 
piloty z tvrdého dřeva, oba hejničtí 
kováři museli tehdy najmout pomoc-
níky aby narychlo vykovali na tyto 
piloty kovové hroty. Nic to nebylo 
platné, svah ujížděl dál a provoz 
v cihelně musel být utlumen a poz-
ději i zastaven. Jelikož ČSD byl 
státní podnik vstoupila tato cihelna 
nechtěně i do politiky, henleinovští 
řečníci se na schůzích předváděli 
a na tomto případě ukazovali jak prý 
stát ničí německé podnikatele.

Po roce 1945 byl areál opuštěné 
cihelny eldorádem dětí, sušárny 
cihel a tajemné kobky vypalo-
vací pece byly pro ně areálem snů. 
Vzniklo zde i malé fotbalové hřiště, 
posléze se areálu ujal SVAZARM 
a zřídil zde malorážkovou střelnici 
a malý motokrosový okruh, areál byl 
také konečně oplocen. V roce 1989 
došlo ke změnám hranic katastrů 
a celý areál bývalé cihelny připadl 
městu Hejnice.

M. Jech
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Po roce se vrátilo Hejnické Babí léto
V sobotu 17. září se po roční pauze konalo Hejnické Babí léto. Pořádající občanské sdružení Za lepší 
Hejnice a spolek B.O.B.R.  pro letošek připravily již pátý ročník. V minulém roce se totiž místo této 
podzimní akce konal Benefiční koncert pro vyplavené Hejnice. Koncept akce zůstal od počátku 
stejný, oslava a rozloučení s létem pro děti i dospělé z širokého okolí. Letošní ročník měl podtitul 

– „Slunce, seno a babí léto...“ 

Při organizování letošních hej-
nických oslav jsme měli velkou 
obavu o počasí na tuto zářijovou 
akci. Proto jsme požádali o pod-
poru Liberecký kraj, který nám 
laskavě zapůjčil velký hangárový 
stan, abychom mohli fungovat i při 
dešti. Asi většina ví, že ten jediný 
dokázal udržet nějaké návštěvníky 
na červencových oslavách. Naštěstí 
počasí vyšlo skoro na výbornou. 
Skoro jen proto, že krásné slunečné 
počasí plné vysokých teplot trošku 
srážel velmi silný vítr, který nám 
pak na konci nadělal velké starosti.

Start této podzimní oslavy byl 
naplánován na druhou hodinu po 
poledni do místního kina, kde se 
již tradičně chystala volná pro-
dukce animované pohádky hlavně 
pro děti. Letošní volba padla na 
snímek Gnomeo a Julie o dvou 
nepřátelských rodech zahradních 
trpaslíků. Milovníci tohoto kýčo-
vého porcelánu a sádry se jistě 
velmi pokochali. Kino praskalo 
ve švech a rodiče a doprovod dětí 
už pomalu zabíral místa k sezení 
na hlavním place celé akce. Pro 
děti jsme připravili dětské sou-
těže o různé ceny, které se nesly 
v duchu budoucích povolání našich 
malých návštěvníků. Na jednom 
stanovišti si zkusili být tesařem, 
na dalším stanovišti to vypadalo 

na číšníky a servírky a na dalším 
to velmi zavánělo ekologickou 
budoucností vašich ratolestí. Další 
atrakcí byl jistě skákací hrad, který 
velmi nestíhal nápor žádostivých 
skákačů. Tady musím omluvit 
malou kapacitu atrakce, ale týden 
před Babím létem byly ukradeny 
dva jiné skákací hrady, které jsme 
měli nasmlouvané a tudíž jsme 
narychlo museli sehnat alespoň 
tuto menší náhradu. Facepainting, 
to znamená malování na obličej, asi 
lákalo ze všeho nejvíce a tak tu po 
zeleném trávníku běhaly velmi zají-
mavé exempláře různých pohádko-
vých a filmových rolí.

Pro ně i pro dospělé dorazila 
vysokozdvižná plošina od hasičů, 
která umožňovala vyhlídkové 
zdvihy pro zájemce. Vedle stál 
konkurenční hydraulický žebřík, 
který vyvolené dokázal dostat do 
výšky 37 metrů. Pořadatelé pro 
všechny připravili spoustu občers-
tvení v podobě steaků, klobás, gri-
lovaných hermelínů, mojita, alka 
i nealka. V pivním stanu bylo 
k ochutnání i sváteční Svatopa-
velské polotmavé pivo od pivovaru 
Konrad, které si své zákazníky 
získávalo i neskutečnými 16°. 
I přes několikeré doplňování zásob 
a potravin jste dokázali akci vyjíst 
a vypít (pivo). Nezbývá než se omlu-

vit, ale seznam zkonzumovaného 
jídla by vystačil na tři předchozí 
akce, proto jsme již nebyli schopni 
po deváté hodině večerní nabízet 
další pochutiny z grilu. Maso by 
bylo, ale chleba napéct neumíme :-)

V podvečerních hodinách se na 
pódiu představila živá hudba od S. 
P. Bandu, který opět po roce dora-
zil do Hejnic a rozjel své skladby, 
které zvedaly z lavic mnohé pozadí 
a rozvlnily spoustu boků v rytmu 
tónů. Dětské soutěže pak vystří-
dalo dospělácké klání v různých 
soutěžích. Všechny soutěže se 
nesly ve stylu motta akce, takže 
trilogie Slunce, seno a ... byla 
velkým vzorem. Takže jste mohli 
vidět Miss Hoštice, Krmení telátek, 
Sosání brčkem, Loudilství živo-
čicháře Béďy nebo Pohotová ústa 
Ing. Tejfarové... Jak tyto soutěže 
vypadaly? Doporučuji fotogalerii 
na webu Hejnic v sekci Archiv 2011 
– www.mestohejnice.cz nebo na 
facebooku ve stránce Za lepší Hej-
nice či případně Hejnice u Liberce. 
Všechny obsahují kompletní fotoga-
lerii z akce, která opravdu stojí za 
shlédnutí.

Vítězové byli odměňováni hod-
notnými cenami od partnerů akce. 
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Takže i úvodní přemlouvání na 
soutěžení se vyplatilo, protože ceny 
byly luxusní a soutěžící si užili 
spousty zábavy. Součástí akce byl 
i další ročník soutěže o krále jab-
lečných moučníků „Zlaté hejnické 
jablko“. Tentokrát se sešlo 11 sou-
těžních buchet. Titulem Královna 
jablečných moučníků pro rok 2011 
se může pyšnit Lenka Dvořáková, 
kterou na stříbrné pozici doplnila 
Zuzana Pitrová a bronzová Micha-

ela Hradilová. Vítězný recept také 
naleznete na webu města.

Je hlavně na vás zhodnocení, 
jestli se Babí léto povedlo nebo ne. 
Pro nás bylo velkým překvapením 
množství návštěvníků, kteří se 
v prostoru pohybovali. Odhadem 
mezi 1500 až 2000 lidí dorazilo 
v onen podzimní víkend do centra 
Hejnic. Těší nás, že se akce nese 
po regionu a lidé tak do Hejnic 
opět mohou přijíždět za kulturou 
a zábavou. Dovolte mi poděkovat 
návštěvníkům za účast a za ochotu 
se pobavit a třeba si i zasoutěžit. 

Dále děkuji všem partnerům akce, 
kteří nám něčím přispěli a pomohli 
tak uspořádat tuto krásnou oslavu 
léta. Vždyť bez nich bychom těžko 
mohli nabídnout tak bohatý pro-
gram pro Vás všechny, protože 
v současné chvíli není nic zadarmo. 
A také děkuji všem pořadatelům 
za jejich nasazení a zvládnutí celé 
akce. Je mi ctí, že vás mohu pozvat 
na Hejnické Babí léto 2012, které 
by se mělo konat v sobotu 15. září 
2012.

-DEM-

O zakletých zvonech
Znovu jako každoročně se vrátil tajemný adventní čas, který v  naší hektické a  konzumní době 
uctívá již málokdo. Vezměme si proto do rukou knihu Pověsti od řeky Smědé –lidová vyprávění 
z Frýdlantska a Jizerských hor od Evy Koudelkové. Kniha, kterou autorka rozčlenila do sedmi částí 

– O lidech, O pokladech, Války a bitky, Čarodějové a čarodějnice, Nadpřirozené bytosti a Pekelní 
tvorové, obsahuje výběr z lidových vyprávění, vztahujících se k severozápadní části Jizerských hor  
a zvláště k Frýdlantsku.

Texty pocházejí z německých ori-
ginálů, protože převážnou část oby-
vatelstva těchto oblastí tvořilo do 
roku 1945 německé etnikum. Nutno 
dodat, že převyprávění pověstí se 
autorce povedlo, kniha je zajímavá 
a čtivá, milovník tohoto žánru ji 
přečte jedním dechem. O Hejnicích 
pojednávají dvě pověsti, Zakleté 
hejnické zvony a Zázračná soška 
P. Marie. Pověst o zázračné sošce 
přímo souvisí se vznikem Hejnic a je 
proto všeobecně známá, zaměříme 
se proto na vyprávění o hejnických 
zvonech.

V Hejnicích, slavném poutním 
místě zdejšího kraje, žili od konce 
17. století mniši františkáni. Mezi 
nimi byl jeden, který se provinil 
proti jejich řádu a součástí jeho 
pokání byla povinnost vyzvánět 
v hejnickém chrámu. Tuto povin-
nost plnil pečlivě, ale stalo se, že 
když zemřel, hejnické zvony náhle 
oněměly. Nikdo nebyl schopen je 
přimět k tomu, aby opět vydaly hlas. 
Byly v tom jisté čáry a kouzla.

Hejnické zvony už nějaký čas 
k velké lítosti zdejších obyvatel 
mlčely, když se v městečku objevil 
jakýsi tovaryš, který přislíbil pomoc. 
Nejprve si několikrát nahoru a dolů 
pomalu prošel schodiště zvonice. 
Při tom si něco mumlal a pokyvoval 
hlavou. Pak požádal, aby ho nikdo 
nerušil a zavřel se nahoře u zvonů. 

Tam dlouho něco kutil a když sešel 
dolů, začal se shánět po nějakém 
silném pomocníkovi. Ten se našel 
poměrně rychle, ale byl velmi pře-
kvapený lehkostí úkolu, který 
dostal. Měl totiž nést tovaryšův vak, 
který se vůbec nezdál těžký. Směřo-
vali k horám.

Pomocník stále nedokázal 
pochopit, proč si tovaryš nenese 
vak sám, vždyť byl opravdu lehký 
jako peříčko. Nic však neřekl, bez 
jakékoliv námahy si vykračoval 
s nákladem na zádech a v duchu 
si říkal: Tenhle výdělek mě moc sil 
stát nebude. Ale to se pěkně spletl. 
Cesta byla dlouhá a také hodně 
náročná. Několikrát se totiž stalo, 
že vak ztěžkl natolik, že pomocník 
ho už nemohl unést. V té chvíli vždy 
tovaryš přikázal zastavit a položit 
vak na zem. Poté do něj bušil těžkou 
sukovicí a nic nedbal na to, že se 
zvnitřku ozývalo žalostné a posléze 
zlostné skučení a nářek. Vždy, když 
pak tovaryš přestal bušit a pomoc-
ník vak zvedl, aby šli dál, byl náklad 
opět lehký jako pírko.

Po mnoha takových zastávkách 
konečně došli na Čihadla a zasta-
vili se u největší tůně. Tovaryš chtěl 
zůstat sám a tak tady pomocníka 
propustil a poslal domů. Vypadalo 
to, že si nepřeje, aby tu s ním někdo 
zůstal. Nosiči ale zvědavost nedo-
volila odejít, proto jen zašel opodál, 

pak se ale oklikou vrátil, aby mohl 
sledovat, co se bude dít.

Tovaryš v té chvíli opatrně rozvá-
zal tornu a něco z ní pomalu vyta-
hoval. Byl to černý kohout. Teprve 
později se pomocník dozvěděl, že to 
byla zakletá duše nešťastného hej-
nického zvoníka. Poté začal tovaryš 
odříkávat formuli, při níž kohouta 
hodil do temné vody tůně. Tímto 
skutkem zrušil kletbu za dávné 
zvoníkovy hříchy a jako důkaz se 
zanedlouho z údolí ozval zvuk hej-
nických zvonů. Ty se opět rozhla-
holily jásavým tónem, na jaký byli 
místní farníci zvyklí.

Čihadla byla vždy považována 
za jedno z magických míst Jizer-
ských hor a byla opředena něko-
lika pověstmi. Mezi ně také patří 
proroctví, které dokazuje, jakou 
moc místní lidé Čihadlům přisuzo-
vali. Podle této věštby prý jednou 
přijde den, kdy se největší tůň na 
Čihadlech vylije z nízkých břehů 
a zaplaví celé údolí Černého potoka. 
Zároveň pukne vrcholová skála 
Ořešníku, jejíž úlomky se svalí dolů 
do údolí a smetou vše, co jim bude 
stát v cestě, včetně městečka Hejnic. 
Největší z těchto kamenů se doku-
tálí až do Frýdlantu a zastaví se na 
jeho náměstí. Pak nastane konec 
světa.

Kristína Sokolová - kronikářka
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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

Galerie a obchod „České výtvarné řemeslo“ v Hejnicích

V  červnu 2011 byl v  Hejnicích v  překrásně zrestaurovaných prostorách domu paní Francové,  za 
účasti pana starosty Jiřího Horáka a veřejnosti , slavnostně otevřen nový obchod a galerie „České 
výtvarné řemeslo“.  Jak už sám název galerie a obchodu naznačuje, cílem je prezentovat a nabízet 
pouze originální práce českých výtvarníků nejen z našeho regionu, ale z celé republiky. Každý si zde 
může najít něco pro radost, od malého dárku až po velkou plastiku nebo objekt, anebo se přijít jen 
tak potěšit pohledem.

Stálou expozicí jsou produkce 
z Keramika K+M Strunovi a z Kovář-
ství David Hanko. Obě dílny působí  
a tvoří v Bílém Potoce.

V současné době realizujeme 
měsíční malé prodejní výstavy z růz-
ných oborů výtvarného řemesla. 
Každá výstava je zahájena vernisáží, 
kde mají všichni návštěvníci možnost 
se seznámit s výtvarníkem a pohovo-
řit s ním. Zahájení každé výstavy je 
avizováno plakátky.

V měsíci září proběhla výstava 
skleněných objektů a šperků Josefa 
Novotného z ateliéru Spiderglass. 
V říjnu výstava oděvní výtvarnice 
Hany Šlocarové.

Pro měsíce listopad a prosinec 
jsou hosty galerie a obchodu: Jiří 
Dudycha (Atelier Duke Bohemia) 
– adventní svícny, Iva Hubáčková 
(ateliér Hubart) – zvonící andělé, 
Rautis a.s. unikátní vánoční ozdoby 

a šperky z Poniklé, Radka Langham-
merová – repliky skleněných nádob. 

Součástí těchto prostor je také 
nehtové studio paní Lucie Han-
kové, kde si zákazník vedle úpravy 
vlastních nehtů a nehtové mode-
láže, může nechat vyrobit originální 
gelové náušnice nebo vlastní parfém, 
který ponese např. jeho jméno, nebo 
si zakoupit kosmetické a potravinové 
doplňky. 

Na Vaši návštěvu se těší: 

Keramika K+M Strunovi
Kovářství David Hanko
Nehtové studio Lucie
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