
městě už zaznamenali. Městský 
úřad o těchto aktivitách ví a po-
zorně je ve spolupráci s Policií 
ČR sleduje. Vidina vzdáleného 
zisku je v tomto případě značně 
nejistá a rozhodně nestojí za to, 
s jakými pocity na tyto podni-
katele nahlíží jejich okolí. Vím, 
že není snadné v současné eko-
nomické situaci udržet prospe-
rující hotel nebo penzion. Každý 
z nás je ale určitým způsobem 
odpovědný za to, jak bude ob-
last, kde žijeme, vnímána zven-
čí. Můžeme se těšit z krásného 
okolí, které má do budoucna 
velký turistický potenciál, na-
cházíme se v sousedství lázní, 
které jsou z velké míry také zá-
vislé na návštěvnících, kteří si 
chtějí v této oblasti odpočinout. 
Jistě i oni si zjišťují, do jakého 
místa vyjíždějí a co zde mohou 
očekávat. Nekažme si proto 
zbytečně to, co do tohoto kraje 
v budoucnu může přilákat dal-
ší turisty a návštěvníky našeho 
města. Udržme si dobrou pověst 
místa, kde se budeme cítit bez-
pečně a kde se nám bude snad 
i dobře žít.

Vážení spoluobčané, dovol-
te mi, abych vám všem před 
prázdninami popřál krásně pro-
žitou dovolenou, mnoho slunce 
a ideálního počasí na načerpá-
ní dalších sil, které jistě všichni 
budeme v druhé polovině roku 
potřebovat.

Jiří Horák
starosta města Hejnice

Hejnický

zpravodaj
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ČERVEN

2012
Cena: 8 Kč

Město Hejnice, stejně tak jako 
většina obcí na Frýdlantsku, 
o žádných podobných aktivitách 
neví. Všichni máme ještě v živé 
paměti nedávné události na 
Šluknovsku včetně demonstra-
cí, nepokojů, policejních mané-
vrů a dalších negativních reakcí 
na tamější rozbouřenou situa-
ci. Z mého pohledu je naprostý 
nesmysl tvrzení, že město Hej-
nice chce tímto způsobem ob-
sadit městské byty a z vyšších 
nájmů plnit městskou poklad-
nu. Jsme naštěstí vlastníkem 
poměrně velkého počtu nájem-
ních bytů v Hejnicích a s jejich 
obsazováním nemáme problém. 
Jako vlastník nájemních bytů 
má město právo rozhodovat 
o tom, komu nájemní byt přidě-
lí. V tomto směru se vždy snaží-
me v co největší míře uspokojit 
zájemce z řad místních občanů. 
Bydlení v nájemních domech 

má svá pravidla a svá úskalí. Se 
vší odpovědností zde říkám, že 
kdo bude tato pravidla opako-
vaně porušovat svým nepřizpů-
sobivým chováním, tomu město 
nájemní smlouvu neprodlouží. 
Je nepřípustné, aby slušní ná-
jemníci byli obtěžováni a šika-
nováni někým, kdo nedodržu-
je základní pravidla slušného 
chování a ohleduplnosti, což je 
první předpoklad pro bezproblé-
mové užívání nájemních bytů ve 
vlastnictví města Hejnice. Zjed-
nodušeně lze říci, že porušování 
domovního řádu trpět ve svých 
domech nechceme a nebudeme.

Trochu jiná situace však 
může nastat u soukromých 
vlastníků nájemních bytů. I zde 
je to opravdu jen na rozhodnu-
tí vlastníka, komu byt ve svém 
vlastnictví pronajme. Tedy i ob-
čanům, které můžeme pojmeno-
vat „nepřizpůsobivými“. Město 
pak nemá žádný právní nástroj, 
aby takovému pronájmu zabrá-
nilo. Podmínkou u nájmu, na 
který lze čerpat například pří-
spěvek na bydlení vyplácený 
formou sociálních dávek však je, 
aby byla s nájemcem sepsána 
řádná nájemní smlouva, záro-
veň nájemce musí mít v místě tr-
valé bydliště. Bez splnění těchto 
podmínek se příspěvek na byd-
lení neposkytuje. Překvapilo mě 
proto, že například někteří ma-
jitelé penzionů na Ferdinandově 
tyto dočasné obyvatele našeho 
města ubytovávají. Neděje se tak 
zatím v masovém měřítku, ale 
ojedinělé případy jsme v našem 

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se na strán-
kách Hejnického zpravo-
daje vyjádřil k  fámě, která 
se v  posledních měsících šíří 
městy a  obcemi Frýdlantska 
a  týká se údajného hromad-
ného stěhování „nepřizpůso-
bivých“ spoluobčanů ze všech 
možných koutů České repub-
liky do naší oblasti.

2
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Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Vážení spoluobčané,

začínající turistická sezóna nás přivádí k  zamyšlení nad krásami okolní přírody a  kulturních 
památek v našem okolí, za kterými putují lidé z Čech i ze zahraničí.

Hejnický chrám byl vybrán jako 
jedna ze 16. významných památek 
Via Sacry.  Via Sacra, svatá cesta, 
je nová turistická stezka po sta-
rém kulturním regionu. Vede po 
jedinečných sakrálních stavebních 
dílech a uměleckých pokladech roz-
místěných v Trojzemí Německa, Pol-
ska a České republiky. „Svatá cesta“ 
prochází Horní Lužicí, Dolním Slez-
skem a severními Čechami využíva-
jíc staré obchodní a poutní stezky. 
Po rozšíření Evropské unie na vý-
chod lze nyní znovu objevovat regi-
on, který byl po dlouhou dobu zapo-
menut. Prostřednictvím Via Sacra 
dochází k oživení tisícileté historie 
středoevropské kultury a zbožnos-
ti. Sakrální architektura a umě-
ní, legendy, události a osobnosti 
evropské úrovně svědčí o staletí 
dlouhém soužití Němců, Lužických 
Srbů, Poláků a Čechů na území po 
obou stranách řeky Nisy. Kostel Na-
vštívení Panny Marie v Hejnicích je 
13. zastávkou Via Sacry. Dalšími 
zastávkami jsou například postní 
plátna v Žitavě, přírodní muzeum 
hradu a kláštera Oybin, cisterciác-
ký klášterní komplex Kreszów, kos-
tel Boží milosti Svatého Kříže v Je-
lení Hoře, bazilika sv. Vavřince a sv. 
Zdislavy v Jablonném v Podještědí 
a kaple sv.Anny v Mnichově Hra-
dišti. Informační brožury o všech 
16. místech naleznete v Mezinárod-
ním centru nebo na internetových 
stránkách. Na těchto stránkách 
můžeme vidět, jak je naše poutní 
místo prezentováno. Zde si můžeme 
přečíst legendu z roku 1211 o zá-
zračném uzdravení těžce nemocné 
ženy a dítěte chudého řemeslníka, 
který po zjevení andělů ve snu při-
pevnil na lípu sošku madonky Ma-
ter formosa-Spanilá matka, kterou 
koupil od řezbáře v Žitavě. Hejnice/
Haindorf se staly významným pout-
ním místem, a sice druhým největ-
ším v bývalé dunajské monarchii. 
Ročně přichází asi 120 000 pout-
níků a návštěvníků do barokního 
chrámu, vysvěceného v roce 1725. 
Chrám je největším kostelem v se-
verních Čechách. A jaké cennosti 
je možné u nás vidět? V pozlacené 
skříňce nad hlavním oltářem je 

umístěna Mater formosa-Spani-
lá matka. Další vzácností bohatě 
vyzdobeného kostela je polní oltář 
Albrechta z Valdštejna z roku 1637. 
S kostelem hraničí objekt bývalého 
františkánského kláštera, dnes tu 
sídlí Mezinárodní centrum duchov-
ní obnovy. Ještě na začátku devade-
sátých let minulého století byl tento 
areál po komunistické diktatuře ve 
zchátralém stavu. Bývalý klášter 
opět získal svůj genius loci, stal se 
místem dialogu a vzájemného po-
znávání. Hodí se k uspořádání se-
minářů, kurzů, přednášek, umělec-
kých akcí a rozhovorů. K odpočinku 
a meditaci zvou také křížová cesta 

a velká klášterní zahrada. V na-
bídce výletů do okolí najdeme Láz-
ně Libverda, kde jsou od 16. století 
léčivé prameny, Jizerské hory jsou 
oblíbeným rekreačním regionem, 
Liberec je metropole severních Čech, 
Liberecká knihovna má největší 
sbírku německých knih v České 
republice a hrad a zámek Frýdlant 
více jak 50 přístupných prostor. 

Tímto významným zařazením do 
projektu „Via Sacra“ však nezískává 
jen chrám Navštívení Panny Marie 
nebo Mezinárodní centrum, ale celé 
město a okolí.

Jana Bezvodová,  
pastorační asistentka

Rozloučení s Alexandrem Juklíčkem
S velkým zármutkem v srdci přijali 
hasiči dne 23. května 2012 oznámení, 
že nás ve věku 76 let  navždy opustil 
přítel, zasloužilý hasič, spolubratr, pan 
Alexandr Juklíček.  

V hasičském sboru Hejnice pracoval 
dlouhých 52 roků. Svou neúnavnou 
prací byl vždy příkladem všem mlad-
ším hasičům. Za své zásluhy byl vyzna-
menán řádem sv. Floriána a titulem 

Zasloužilý hasič. Hasičina byla jeho velkým koníčkem, kte-
rému se oddal celým svým srdcem. 

Sbor dobrovolných hasičů nikdy nezapomene na svého 
Sašu a bude mít navždy místo v našich srdcích. Čest jeho 
památce.

Miroslav Šimon, starosta SDH

Chtěli bychom poděkovat všem přátelům a známým za pro-
jevenou účast, květinové dary a slova útěchy na posledním 
rozloučení s naším drahým zesnulým Sášou Juklíčkem.

Zároveň děkujeme starostovi města panu Horákovi a sta-
rostovi hasičů Liberecka panu Navrátilovi za upřímná slova 
rozloučení. 

Velké poděkování patří také všem hasičům a hlavně jeho 
domovskému sboru Hejnice, kteří se přišli se svým kamará-
dem naposledy rozloučit, vzdát mu hold a doprovodit ho na 
jeho poslední cestě.

Zarmoucená rodina.
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HEJNICKÁ APRÍLOVÁ ZÁBAVA 2012

V sobotu 24. března byl na programu kulturních akcí vrchol letošní plesové sezóny v podobě tra-
diční Hejnické Aprílové zábavy. Jako tradičně se museli její účastníci přestěhovat autobusy, vlaky, 
pěšmo a koňmo do sousední Raspenavy, neboť nám tu žádný štědrý mecenáš opět za minulý rok 
nestihl postavit kulturní sál, kde by se tyto aktivity mohly odehrávat.

Tentokrát jsme se rozhodli udě-
lat akci v duchu motta – „Květinové 
děti se vrací...“. Plakáty a pozván-
ky avizovaly, že uvítáme stylově ob-
lečené tanečníky a tanečnice, ale 
určitě jsme netušili, kolik lidí se roz-
hodne vrátit o pár desítek let zpátky 
a udělat ze sebe pořádného hipíka. 
Každý kdo dorazil, dostal na klopu, 
prsa, čelo, výstřih, stehno a všude 
možně symbolickou kytičku, aby-
chom věděli že je náš. Na začátku se 
o úvodní slovo postaral pan starosta 
Jiří Horák. Na parketu ho vystřídaly 
za divných tónů skupinky vlasatých 

„mániček“, které se slézaly z celé Be-
sedy a uprostřed si dávaly „míro-
vý kouř“. Jednalo se o předtančení 
v podání B.O.B.R.a, které se po chví-
li rozjelo na tóny české verze muzi-
kálu Vlasy a konkrétně to byla sku-
pinová choreografie na píseň Vodnář, 
která gradovala tóny další hitovky 
Kéž slunce svítí. To už ale máničky 
rozjely divoké tance po celém sále 
a mezi rozdáváním kytek tahaly di-
váky na společný tanec.

K tanci a poslechu hrála celý ve-
čer skupina S. P. Band, která bavila 
účastníky před dalším bodem pro-
gramu, což byla tradiční a nevyzpy-
tatelná aprílová tombola. Tentokrát 
se deset šťastlivců nějak k pódiu 
nehrnulo ač mohli tušit, že hlavní 
výhra letos bude hodně cenná. Na-

konec si výherkyně první ceny od-
nášela zcela nový notebook ACER. 
Kompletní seznam originálních vý-
her i s fotkami výherců najdete na 
www.mestohejnice.cz v sekci AR-
CHIV. Po rozdání i klasické tomboly 
se opět tančilo, hodovalo kvasu, vínu 
a kořaličce a všude kolem byla úžas-
ná atmosféra lásky a pohody, tak jak 
to ke Květinovým dětem patřilo. Před 
půlnocí bylo nachystáno překvapení 
hlavně pro místní pány, když dorazi-
la taneční skupina Diamonts a před-
vedla své taneční vystoupení se žid-
lemi a velmi decentním oblečkem. 

Chvíli po půlnoci bylo připrave-
no další překvapení, tentokráte pro 
toho, kdo ten pohled vydržel a doká-
zal se povznést nad realitu běžných 
dnů. Dramaticko-tanečně-improvi-
zující uskupení B.O.B.R., tentokrát 
pouze v pánské sestavě Libor, Kryš-
tof, Tonda, Marek, Vlasta a Jarda 
se zjevilo jako komando policejního 
sboru a za tónů songu Let it go, se 
vrhlo na striptýzovou scénu z muzi-
kálu DO NAHA!. Tuto scénu uvedená 
sebranka secvičila pro pokus o zá-
chranu hejnického kina, ale vystou-
pení jim bylo znemožněno, protože 
se krylo s návštěvou prezidenta re-
publiky v Hejnicích :-) 

Finální tóny, které spěly ve fi-
nální strhnutí posledního prádla na 
B.O.B.R.ech, byly narušeny vetřel-

kyní, která nebyla součástí progra-
mu a účinkující ve strachu, že se 
paní bude chtít zapojit do finálního 
odhalení vlastním shozením lehkých 
šatů a nutností ji tanečním pocho-
dem nepřeválcovat museli narychlo 
upravit konec. Škoda, příště víme, 
že na vystoupení B.O.B.R.ů musíme 
povolat neoblomné Security. I tak 
se ale dámy dočkaly a spatřily ony 
kašpárky, slony, a opeřence...

Následovala pak volná zába-
va, která opět plnila taneční parket 
a na konci akce se dlouho nechtěli 
tanečníci rozloučit s kapelou, takže 
velká část nutně skončila v dalším 
podniku v Hejnicích. Akce se vydaři-
la, Květinové děti jsou mírumilovné, 
takže nebyl jakýkoliv problém a již 
nyní se těšíme na další ročník, kte-
rý bude v sobotu 30. března 2013. 
Děkujeme všem za účast a pohodu, 
účinkujícím za odvahu a pořadate-
lům za svůj čas.

Všechny videa a fotografie z akce 
najdete na www.mestohejnice.cz nebo 
na Facebooku/Hejnice u Liberce.

-DEM-

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
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Z jednání městské rady

Rada města na svých zasedáních:

 –  schválila žádost, týkající se pronájmu ordinace zubního 
lékaře na dobu určitou do 31. 3. 2014

 –  schválila žádost firmy BO CO o umístění turistického 
mobiliáře na pozemku č 953/22

 –  vzala na vědomí petici občanů, týkající se zachování ku-
chyní v mateřských školách

 –  zamítla žádost společnosti Středisko pro ranou péči, tý-
kající se poskytnutí finančního příspěvku na poskytová-
ní sociálních služeb této společnosti v Hejnicích 

 –  schválila žádosti o finanční příspěvky ve výši 2.000 Kč 
pro MCDO Hejnice na akci pro děti 1. stupně ZŠ, 
2.000 Kč pro Sdružení osadníků Ferdinandova na Pá-
lení čarodějnic a 3.000 Kč pro SDH Hejnice na Pálení 
čarodějnic

 –  schválila žádost o pokácení náletu břízy před ordinací 
dětské lékařky

 –  schválila žádost nájemce kempu o výměnu dlažby 
a vnitřního vybavení ve sprchách a schválila taky roz-
počtové opatření související s úhradou této rekonstruk-
ce

 –  projednala prázdninový provoz v MŠ a stanovila po-
platek ve výši 50 Kč za den pobytu v MŠ v termínu od  
23. 7. do 3. 8. 2012

 –  rozhodla o vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Hej-
nice a jmenovala konkurzní komisi

 –  projednala dražební vyhlášku, týkající se nemovitosti 
bývalého hotelu Hoffmann

 –  schválila žádost o pronájem veterinární ordinace do  
31. 3. 2014

 –  přijala nabídku firmy DPA s.r.o., týkající se zhotovení 
tištěné mapy města včetně čísel popisných

 –  schválila návrh starosty na snížení nenárokové složky 
platu řediteli ZŠ a MŠ Hejnice

 –  projednala stížnost nájemníků domu č. p. 596 ve věci ne-
ustálého porušování domovního řádu a rozhodla nepro-
dloužit nájemní smlouvu

 –  schválila žádost ZŠ a MŠ Hejnice, týkající se přijetí 
sponzorského daru od firmy Knorr – Bremse pro MŠ 1 
ve výši 30.000 Kč a pro MŠ 3 ve výši 20.000 Kč

Z jednání městského zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

 –  projednalo a schválilo zprávu finančního a kontrolního 
výboru

 –  uložilo vedení města ve spolupráci s vedením školy pro-
věřit systém inventarizace příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Hejnice

 –  projednalo a neschválilo záměr odkoupit soubor nemovi-
tostí, který je uveden v čl. III Dražební vyhlášky, kdy se 
jedná o objekt č. p. 341 a přilehlé pozemky

 –  projednalo a schválilo rozdělení finančních příspěvků na 
činnost neziskových a sportovních organizací následov-
ně: Jizerský fotoklub 6.000 Kč, SDH Hejnice 30.000 Kč, 
Horolezecký kroužek Hejnice 35.000 Kč, TJ Autobrzdy 
Hejnice 300.000 Kč, Poradenské Mateřské centrum pro 
děti s postižením 7.000 Kč, ZŠ a MŠ Hejnice 20.000 Kč, 
MC Mateřídouška Hejnice 80.000 Kč, TJ Jiskra Hejnice 
72.000 Kč

Pokračování článku na straně 5

Popelnicové zamyšlení

V současné době, kdy se v médiích přetřásá neustálé zdražování a zvyšování všech poplatků 
v tomto státě, bychom se mohli zamyslet nad jednou věcí. Je to schválená novela zákona, která 
umožní navýšení poplatků za odpad (laicky řečeno poplatky za popelnice) jednotlivým obcím. 
Doposud byl strop poplatku 500,- Kč na hlavu nebo rekreační objekt. Od roku 2013 je možné 
tuto částku zvýšit až na 1000,- Kč. Důvod? Neustálé lamentování obcí že uvedená pětistovka 
nepokryje vydané náklady, které až do roku 2002 platili jednotliví lidé sami přímo svozové firmě.

Tento případ je i zde v Hejnicích. 
Ač se snažíme mít svoz a nakládá-
ní s odpady efektivní a ekonomické, 
město do loňského roku doplácelo 
kolem 600 tisíc korun a po letošním 
zvýšení cen a DPH tato částka stoup-
la na 900 tisíc korun. Takže bude na 
zastupitelích, jak se s touto ztrátou 
popasují a jaké zaujmou stanovisko.

Otázka zní ale trochu jinak... Jak 
každý z nás včetně mne může pomo-
ci snížit tuto částku? Cesta je, není 
sice pro někoho asi příjemná a poho-
dlná, ale spousta lidí ji již praktikuje 
a zvládá v klidu a pohodě. Jedná se 
o efektivní nakládání s odpadem. Do-
slova jde o třídění. Proč může být pro 
někoho normální, že svůj odpad třídí 

a do popelnic na směsný komunální 
odpad dává jen to, co se vytřídit nedá 
a je toho pak opravdu málo. Oproti 
tomu spousta jedinců stále nechá-
pe, že třídění není o tom, že jednu 
PET lahev hodím do žluté popelnice 
a ostatní patří do té černé vedle. Sta-
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čí pár náhodných pohledů do kon-
tejnerů a popelnic po městě. Najdete 
tam vše, hlavně ale nevytříděné od-
pady jako papíry, tetrapacky, PETky, 
měkké plasty, sklo. Proč je to tak těž-
ké to hodit do nádoby vedle? Myslím, 
že v našem městě je spousta barev-
ných nádob na dostupných místech, 
aby se zapojila většina.

Je s podivem, že se do třídění 
nezapojují i velmi inteligentní a po-
stavení lidé, které pak vidíte odha-
zovat narvaný pytel vším možným 
do směsného kontejneru. Sice mi to 
rozum nebere, ale každý si musí sáh-
nout do svého svědomí sám. Pak by 
stačilo totiž mít vývoz své popelnice 
méně častý a tudíž by to bylo levnější. 
Pro město. Ano, vy si řeknete, proč se 
o to mám snažit já, když budu platit 
pořád stejně? Jenže pravda je jinde. 

Když se třídit nebude a nesníží se po-
platky za směsný komunální odpad, 
tak se s největší pravděpodobností 
zvýší poplatky za odpad plošně pro 
všechny, tedy i pro vás, kteří se tří-
dění bráníte...

A dalším krokem, který by mohl 
pomoci je to že zvažte, jak vám stačí 
vývoz té vaší popelnice, kterou vy-
užíváte. Jestli je v den vývozu polo-
prázdná, tak se stačí ozvat na úřad, 
svoz se změní a opět se náklady sníží. 
Neberte zřetel na nějaké fámy, že je 
to krok zpátky, že vám bude popel-
nice smrdět před domem, že přece 
když si to platíte, tak proč nemít to 
co soused a podobně. Tady se jedná 
i o vaše peníze, tak zkuste popřemýš-
let, co konkrétně pro to můžete udě-
lat právě vy.

Na závěr bych vás všechny rád 
požádal, abyste si přečetli, co je na 
červených separačních popelnicích. 
Jedná se o nádobu na prázdné te-
trapacky (krabice od mléka, džusů) 
a na měkké plasty. To jsou obalové 
plasty jako jsou kelímky od jogurtů, 
plastové vaničky od ovoce, igelity, fó-
lie, plastové lahve od prášků, aviváží. 
Ale určitě do toho nepatří tvrdé plas-
ty jako jsou květináče, plastový ná-
bytek, odpadní trubky a polystyren. 
To jsou totiž věci, které den co den 
vidíme, jak přetékají z jednotlivých 
červených nádob.

Tak co, na kterou stranu se přidá-
te se svojí troškou do mlýna? Třídit 
či zůstat pohodlným a netřídit a jen 
nadávat na poplatky?

-DEM-

Knížka pro prvňáčka
Protože jsem tento rok přihlásila první třídy do projektu „Knížka pro prvňáčka“, zaměřila jsem se na práci s prv-
ňáky. První akce byla orientovaná na téma karneval a masopust. Děti se dozvěděly něco málo o historii karnevalu 
v Benátkách, o tradici Masopustu a maskách pro tuto příležitost typických. Protože je čekal ve škole karneval na 
téma Vesmír, vyrobily si masky mimozemšťanů.

Druhá akce se konala ve škole /je to přece jenom, co se prostoru týče, lepší/ a tentokrát byly ve středu pozor-
nosti Velikonoce - zvyky, symboly, básničky a hádanky s nimi spojené. Žáci si vyrobili z předpřipravených „polo-
tovarů“ velikonoční dekorace a taky vyrobili něco pro výzdobu knihovny. Na závěr jsme si ještě krátce pohráli 
s písmenky a navíc už nezbyl čas.  

Taky chci nalákat čtenáře na spoustu nových knih, jak zakoupených, tak zapůjčených z Liberecké knihovny. 
Kromě románů, thrillerů a detektivek jsou tady knihy zabývající se politicko-hospodářskou situací, ve které se 
nacházíme a příčinami, proč je to tak jak to je: Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška, V takové zemi 
nechci žít, zajímavé knihy o Češích od polského autora Mariusza  Szczygiela: Gottland, Udělej si ráj. Pro ženy 
/které tvoří nejpočetnější část čtenářského spektra/ jsou tady knihy na zlepšení kondice: Velká kniha cvi-
čení Pilates, Cvičení na velkém míči, 
Každodenní fitness, Úspěšně proti 
artróze.

Na děti tady čekají taky krásné 
knihy, ale tady mám pocit, že nabídka 
převyšuje poptávku. Protože o půjčený 
Deník malého poseroutky je zájem, 
koupila jsem všechny díly. Za sku-
tečný skvost považuji bohatě ilustrova-
nou knihu Renaty Fučíkové Historie 
Evropy, pocházející z darů  projektu 
Česká knihovna. Ze stejného zdroje 
pochází taky útlá kniha básniček 
Daniely Fischerové Milion melounů, 
ze které pochází i básnička Ukolébavka.

Informace z knihovny

Jednou přišli do školy
pan Nic a pan Cokoli.

Cokoli jde k tabuli
Spustí jako hrom a blesky,

láry fáry, třesky plesky, 
žvaní, žvaní silou zvyku,
co má zrovna na jazyku,

popletl tři úkoly:

be fe le me pe se ve ze,
leze leze po železe,

hy chy ky ry dy ty ny!

A co ještě? Že se ptáte! 

Mele páté přes deváté,
mele už dvě hodiny,

mele, mele, nepřestává,
všechny už z něj brní hlava,

kuře moře stavení,
vždyť už je to k zbláznění,
žena nůše píseň kost
všichni zaječeli: DOST!!!

Chytili ho za košili,
chytili a posadili
zpátky do lavic.

Pak šel k tabuli pan Nic.
Ach, to byla krásná chvíle!

Ach, to od něj bylo milé!
Nic si stoupl k tabuli

a jen mlčel. A jak hezky!

Žádné třesky, žádné plesky…
Všichni rázem usnuli.

Ukolébavka
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Centrum Mateřídouška o. s.

BUDIŽ  RADOST

Naši milí přátelé, máme tu zase léto, nebo skoro už léto. 
Období, předurčené k největší aktivitě a zcela přirozené životní radosti. Příroda nás opět okouz-
luje svým modrým z nebe, barvou tisíců kvítků i bzučením pracovitých včel, to vše opět zcela 
zdarma, opět bez zvýšené sazby DPH.

Vím, že tu jsou i mnohé horší 
zprávy, ale pojďme je společně ales-
poň na chvíli ignorovat 

a užijme si prostě jen léto „ jak 
má být “.

My v Mateřídoušce se tímto 
„předsevzetím“ již nějakou dobu 
řídíme a i když se tím naše složka 
starostí, především s tím, jak 
finančně přežít, nijak nezmenšila, 
zdá se, že žít dál se dá… Co dá, 
jde to velice pěkně, jen se člověk 
nesmí tou nejistou nejistotou nechat 
úplně ubít a zahnat až do kouta. No, 
posuďte sami:

Doslova finišujeme s přípravou 
letošního Pohádkového lesa – z vaší 
strany akce náramně oblíbené, nad 
kterou přesto ještě nedávno visel 
přetěžký finanční otazník: „Být, 
či nebýt?“  Děkujeme proto všem, 
VŠEM, kdo nám pomohli, kdo se 
zasadili za dobrou věc, kdo vydali 
další něco ze svého mála, aby 
dětská očička zase jednou mohla 

žasnout, zářit a věřit, že my dospělí 
dokážeme tento svět, právě pro 
tyhle své malé, učinit lepším, když 
chceme…

Na přelomu července a srpna 
chystáme další běh našeho oblíbe-
ného indiánského tábora – tramtara, 
tramtara, tramtaradá!

Přesně tak  se nám chce jásat, 
protože i toto je výsledek VAŠEHO 
rozhodnutí. Rozhodnutí podpořit 
ve svém nejbližším okolí ty aktivity, 
jejichž výsledek si sami můžete kdy-
koliv „osahat“, ověřit a zjistit, že se 
nejedná nějakou o perfektně navý-
šenou státní zakázku, ale skutečně 
jen o akci pro vaše děti, vnoučata 
a pravnoučátka.

A protože jsme tak nějak sku-
tečně plné entuziasmu a té letní 
naděje, věříme, že se nám stejně tak 
podaří znovu zorganizovat i další 
podzimní pobyt pro ženy – tedy 
ty krásné bytosti, bez kterých by 
nejedna z místních domácností zhy-

nula hladem, chaosem a nedostat-
kem objímání. 

A pro úplnost můžeme zmínit 
i pomalé chystání dalšího zim-
ního pobytu na horách pro rodiny 
s malými, většími i největšími 
dětmi… V tom kvetení kolem se 
může příprava lyžování zdát hodně 
předčasná, ale věřte, že organi-
zace všech akcí, kterých se účastní 
malé děti a někdy i opravdu docela 
malinkatí capartíci, je věcí poměrně 
náročnou, kde nemůže zbýt žádné 
hluché, předem nezmapované 
a nepřipravené místo.

Takže jak vidíte, jsme jako ty 
včelky. V práci pro vás a vaše děti je 
naše radost. Je to prosté, ale přesně 
takto vzniká skutečné lidské štěstí – 
bez zvýšené sazby DPH. 

V Hejnicích 25. 5. 2012
Pavlína Bartošová

předsedkyně sdružení 
www.materidouska.info

Centrum Mateřídouška o. s.

A po roce jsme tu opět s naším „DÍKY“
Naše poděkování všem, kdo nám znovu a znovu pomáhají s „postavením“ Pohádkového lesa 
v Hejnicích je vždy upřímné a ještě nikdy to nebyla jen prázdná slova.
Přesto nám dovolte, abychom letos připojili ještě cosi navíc – náš velký obdiv!

Letošní rok mnozí z nás chápou 
jako rok lámání chleba. 

Společensko-ekonomické „země-
třesní“, které zachvátilo českou 
a nejen českou společnost, v lidech 
často neprobouzí odvahu čelit 
novému, jak by v takové situaci asi 
bylo adekvátní, ale v mnoha pří-
padech jen strach. Strach je však 
emocí, jejíž dopad na šedou kůru 
mozkovou bývá velmi zhoubný -  
z lidí dělá pouhé lidičky.  

My ovšem také nestojíme vysoko 
nad celou situací, naopak jsme 
spolu s vámi přímo v ní, proto nám 
nepřísluší cokoliv a kohokoliv jakko-

liv posuzovat, ani to vůbec nemáme 
v úmyslu. 

Chceme jen, abyste věděli, že my 
v Mateřídoušce vidíme a chápeme, 
co se děje a chápeme proto také, že 
za každou podobnou pomocí, které 
se nám ještě stále dostává, se skrý-
vají konkrétní lidé hodní čím dál 
tím většího a většího obdivu! 

O tom, zda Pohádkový les v Hej-
nicích v roce 2012 bude či nebude, 
rozhodoval tentokrát totiž skutečně 
každý z vás. 

Takřka do poslední chvíle nebylo 
jisté, zda se podaří zajistit potřebný 
finanční obnos a stejně tak, zda se 

najdou lidé, kteří si nebudou chtít 
přednostně řešit jen své domácí 
záležitosti, zda vůbec bude dost 
těch, kdo by chtěli i v takto „blbé“  
společenské náladě tvořit něco pro 
ty „cizí“ ostatní…

Fakt, že se Pohádkový les usku-
tečnil i letos, proto považujeme za 
svého druhu „zázrak“.  A možná 
také za důkaz, že když občané něco 
chtějí, dokáží skutečně mnohé, a to 
i bez „pomoci centrálního řízení“.

Pokud se našeho Pohádkového 
lesa někdo z vás se svými dětmi, či 

Pokračování článku na straně 7
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vnoučátky přímo osobně zúčastnil, 
pak to víte, pokud ne, dlužíme vám 
ještě jeho vyhodnocení. To bychom 
tentokrát vyjádřili velmi stručně, 
ale snad výstižně: Oč syrovější 
doba, tím pohádkovější Pohád-
kový les. 

Za celé Centrum Mateřídouška 
o. s., vám ještě jednou vyjadřujeme 
svůj upřímný obdiv a hluboký dík.
Hejnického Pohádkového lesa se 
letos zúčastnilo: 356 dětí, které 

prošly startem. Na paloučku v lese 
jsme se již nespočítali. 

Na akci se podílelo: 60 dobrovol-
níků a 32 subjektů.

Zvláštní poděkování letos patří: 
Divadlu Mazec, za zábavný pro-
gram a moderování celé akce, které 
původně nebylo v plánu.

Hlavní záštitu poskytlo: Město 
Hejnice.

Fotografie z Pohádkového lesa, 
který se konal u příležitosti oslav. 

Mezinárodního dne děti 1. června 
2012, naleznete opět na našich 
webových stránkách www.materi-
douska.info a facebooku.

  

V Hejnicích 30. 5. 2012
Pavlína Bartošová

předsedkyně sdružení 

Horolezecké jaro 2012

Proto jsme se rozhodli využít tep-
lých květnových dnů a zajet do skal-
ní oblasti na Černé Studnici u Tan-
valdu. Zdejší žulové skalky jsou svoji 
výškou i obtížností pro výcvik nováč-
ků optimální, a tak jsme jedno odpo-
ledne vyrazili v hojném počtu na prv-
ní skalní výlet. Instruktoři bezpečně 
zajistili cesty lany shora, a šlo se na 
to. Po prvních rozpacích, kdy mís-
to barevných chytů umělé stěny na 
děcka čekaly nevyzpytatelné žulové 
obliny a spáry, se všem lezení zalíbi-
lo a každý se radoval z dobytých vr-
cholků. Všichni si našli tu svoji cestu, 
někdy to sice nešlo hned napoprvé, 
ale bojovnost a zápal vždy překonaly  
obtíže výstupu. A celou cestu domů 
jsme poslouchali, která cesta byla 
nejlepší, kdo si odřel ruku či nohu, 
a kam že to pojedeme příště…. 

Na konec května byla naplánová-
na akce i pro dospělou část oddílu 

– zájezd do Skaláku, tradiční skalní 
oblasti v Českém ráji. Ale nikoli jak 
je dnes zvykem rychle autem a na 

Do letošního roku vstoupil hejnický lezecký oddíl se 45 stálými dospělými členy a 34 juniory škol-
ního věku v horolezeckém kroužku.  Mládež má své pravidelné tréninky na umělé stěně v tělo-
cvičně školy, několikrát jsme pro zpestření navštívili i lezecké stěny v Liberci, ale na skalách zatím 
nelezl téměř nikdo.

otočku zpět, ale hezky v retro sty-
lu, jak se lezlo před třiceti lety. Tedy 
v pátek odpoledne vlakem přes Libe-
rec a Turnov do Sedmihorek, pěšky 
přes osvěžovnu na koupáku do skal 

a se spaním pod širým nebem. Mnozí 
vyštrachali na půdách i historické re-
kvizity z horolezecké minulosti, zvo-
lili dobové oblečky a materiál z oné 
doby. A lezly se klasické cesty, které 
potěší každou generaci. Jen to tělo už 
tolik nevydrží a bolí i svaly, o kterých 
člověk ani nevěděl, že je má…Takže 
v neděli zase na vlak a zpět domů 
s pocitem, že tenhle víkend se oprav-
du povedl.

Fotečky jsou z obou zmiňovaných 
akcí.
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Informace z lesárny
S blížícím se koncem školního roku se zvyšuje tempo a počet událostí na naší střední škole a učilišti.  
V měsících dubnu a květnu proběhly obě části maturitní zkoušky, společná státní část z českého 
jazyka, matematiky a cizích jazyků připravovaná společností Cermat, a profilová školní část z odbor-
ných předmětů. Slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným maturantům se konalo ve čtvr-
tek 31. května v prostorách Zámečku.

Od pátku 01. června se pak pozor-
nost všech obrátila ke třetím roč-
níkům učňovských oborů, jejichž 
žákům začaly tímto dnem závěrečné 
zkoušky. Pokud zvládnou všechny její 
části, uzavřou své učňovské období 
a 14. června obdrží výuční list. 

Kromě maturit a závěrečných 
zkoušek, které jsou nedílnou sou-

částí konce každého školního roku, se 
mohou naši žáci a studenti pochlubit 
množstvím dalších aktivit. Jsou to 
pravidelné účasti na olympiádách, kde 
se například studentu Jakubu Sou-
dilovi z OP3 podařilo probojovat do 
krajského kola olympiády v německém 
jazyce, tak například účast družstev 
studentů na ekologické olympiádě. 

Tradičně výborných výsledků 
dosahují učni oboru mechanizátor 
lední výroby při mezinárodních sou-
těžích a ani letošní rok nebyl výjim-
kou. O úspěšnou reprezentaci školy 
se zasloužili žáci třetího ročníku 
Roman Pospíchal a Lukáš Vilhelm, 

Hejnické slavnosti 2012
Opět se blíží termín prvního červencového víkendu, kdy je v plánu hlavní program Hejnických 
slavností 2012. Během dvou letních dnů, kdy se každoročně vrací do Hejnic tradiční pouť, 
chceme opět nabídnout občanům a návštěvníkům města široké pole zábavného programu a kul-
turních zážitků.

V sobotu 30. června a neděli  
1. července 2012 se opět můžete 
těšit na řemeslný jarmark v prostoru 
parčíku před kostelem, který opět 
nabídne nádhernou oázu pohody 
a klidu s krásnými důkazy toho, že 
zde ještě máme šikovné lidské ruce. 
Sobotní noční oblohu pak ozáří vel-
kolepý ohňostroj, který bude letos 
výpravný a bude vykreslovat histo-
rii tohoto poutního místa. Můžete se 
těšit na ohlédnutí za vznikem Hejnic 
nebo krásy okolí a jistě i svůj díl 
bude mít část ohňostroje, věnována 
všem pohromám a neštěstím, které 
Hejnice postihly.

Od lunaparku u školy se až 
k bazilice potáhne přes celou ulici 
stánkový prodej všeho druhu tak, 
jak to na správné pouti má být. Na 
centrálním místě před bazilikou 
vznikne znovu kulturní centrum, 
které mimo velikého pódia nabídne 
pro pohodlí návštěvníků velkoka-
pacitní stany se sezením a občer-
stvením. Stany ochrání diváky před 
rozmary počasí tak jak minulý rok, 
když z nebe padaly provazce deště.

Nejaktuá lnější in formace 
a spoustu zajímavostí najdete na 
www.mestohejnice.cz nebo na Face-
booku Hejnice u Liberce.

Vstupné bude do centrálního 
prostoru s kulturním programem 
a občerstvením a do kina. Vstu-

penky budou opět v podobě pásků 
na zápěstí. V ceně vstupenky je 
i možnost navštívení filmového před-
stavení v kině. Děti do 130 cm mají 
vstup zdarma. Dvoudenní vstupenka 
stojí 180 Kč, jednodenní vstupenka 
stojí 100 Kč. 

Předprodej vstupenek je na MěÚ 
Hejnice u paní Lenky Zoreníkové, tel. 
482 322 211, 482 322 215, e-mail: 
lenka.zorenikova@mestohejnice.cz

Program obou dnů:
 

Sobota 30. června 
10 hod. – The Grizzlies
12 hod. – Fuera Fondo SK
14 hod. – ABBA Stars
16 hod. – Tomáš Klus
18 hod. – Gipsy.cz
20 hod. – Medvěd 009 
22 hod. – Swallow This 
22.30 hod. – výpravný ohňostroj

Neděle 1. července 

10 hod. – Exots
12 hod. – Prago Union
14 hod. – Jiří Schmitzer
16 hod. – Vladimír Mišík & ETC

Časy jednotlivých vystoupení 
jsou pouze orientační. Děku-
jeme za pochopení.

Kino Hejnice

Líbáš jako ďábel
Sobota ve 13 hod. a ve 20 hod.
Neděle ve 12 hod. a v 17.30 hod.

Pokračování článku na straně 9
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Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, pracoviště Hejnice
Od září školního roku 2012/13 budou na pracovišti školy probíhat pro zájemce z řad 
veřejnosti kurzy anglického a německého jazyka pro začátečníky i pokročilé. Výuka 
cizích jazyků je akreditována ministerstvem školství a je vedena kvalifikovanými vyu-
čujícími. Kurzy budou realizovány formou dvouhodinových bloků v délce 90 minut 
jednou týdně po dobu 15 měsíců a účastníci získají osvědčení o absolvování jazykového 
vzdělávání, případně vykonají jazykovou zkoušku a obdrží certifikát o dosažení jazy-
kové úrovně podle evropského referenčního rámce.

Pokud máte zájem naučit se cizí jazyk, nebo si prohloubit dosavadní znalosti němčiny 
či angličtiny, kontaktujte nás na telefonních číslech 482 322 204 nebo 724 390 180.

Těšíme se na vás!

kteří  se zúčastnili mezinárodních 
závodů juniorů pořádaných Sloven-
skou republikou v Tvrdošíně, kde 
obsadili 2. a 3. místo v soutěži jed-
notlivců a jako družstvo se dostali 
celkově na místo druhé. Ještě lep-
šího výsledku pak dosáhli v přeboru 
žáků lesnických škol – Junior 2012 
v Bzenci, kde se jako družstvo umís-
tili na 1. místě a jako vítězové si zajis-
tili účast na podzimním mistrovství 
České republiky žáků lesnických škol 
v práci s motorovou pilou, které se 
bude konat ve Skelné huti. Přejeme si, 
aby naši žáci i na této akci rozšířili 
řady našich úspěšných reprezentantů 
a pokračovali tak v tradici vítězných 
hejnických družstev. Jsme rádi, že se 
i v dnešní době jsou v naší škole žáci, 
kteří jsou ochotni obětovat svůj volný 
čas přípravě a tréninku, a výborně 
reprezentují naši školu i na meziná-
rodní úrovni. 

Díky dlouholeté spolupráci se Vzdě-
lávacím centrem v německém Kloßter 
Vesra jsme měli možnost přivítat sku-
pinu německých učňů na našem pra-

covišti. Zatímco loni se vydali naši žáci 
oboru zpracovatel dřeva na týdenní 
odbornou praxi do německého Duryň-
ska, letos byla řada stát se hostitelem 
na hejnické škole. Akce, které jsme 
během týdenního pobytu připravili, se 
většinou řídily aktuálním počasím, ale 
i tak se podařilo zorganizovat výlet do 
Jizerských hor a Harrachova, strávit 
jedno odpoledne v Liberci i navštívit 
hejnickou baziliku. Žáci z Německa 
si mohli vyzkoušet v rámci sportov-
ního odpoledne také horolezeckou 
stěnu v tělocvičně místní základní 
školy, které chceme poděkovat za její 
zapůjčení mimo obvyklou vyučovací 
dobu. I díky těmto zážitkům odjížděli 
návštěvníci z Německa velmi spokojeni.

Žáci a studenti lesnické školy se 
po dobu uplynulých dvou měsíců 
vystřídali při zalesňovacích pracích 
ve vojenském prostoru Chlum. Pro 
Vojenské lesy, divize Mimoň tu zasa-
dili na 52 tisíc sazenic listnatých 

i jehličnatých stromů. Zalesňování 
probíhalo také v rámci odborné praxe, 
kterou tak absolvovali studenti prv-
ního a druhého ročníku oboru Eko-
logie. 

Ve spolupráci s Vojenskými lesy 
organizovala naše škola 19. května 
Lesnický den pro veřejnost. Návštěv-
níkům akce přálo letos počasí, a tak 
se do areálu hejnické školy dostavily 
i rodiny s dětmi, aby si tu vyzkoušely 
různé disciplíny - lukostřelbu, chůdy, 
ale i skákacího panáka nebo chytré 
provázky a řez pilou. Všichni zúčast-
nění odcházeli občerstveni a spokojeni, 
takže se těšíme na setkání příští rok.

Přejeme našim žákům, studentům 
a všem pracovníkům školy, aby do 
konce blížícího se školního roku vydr-
želi přinejmenším ve stejném nasa-
zení jako po celý rok. Na setkávání 
s hejnickou veřejností se pak těšíme 
opět po prázdninách.
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O skleněných Hejnicích

Devatenácté století vstupovalo poznenáhlu do druhé poloviny a v údolí Smědé začínaly pracovat 
velké textilní továrny. V nízkých světničkách místních domů pomalu ustával klapot stařičkých stavů. 
Bývalo jich v těch létech v obci 250 a nepatrný výdělek z tkaní byl jediným příjmem rodin, které 
nevlastnily žádnou půdu. Jen nakrátko se na některé usmálo štěstí, to když místní továrník Fritsch 
nechal do jednoho ze sálů své továrny ( dnešní č. p. 5) přemístit několik stařičkých dřevěných stavů 
místních tkalců.

Nedaleko, avšak za horským hře-
benem ve Smržovce a Josefodole, se 
v té době úspěšně rozvíjelo sklářství. 
V každé sebemenší vesničce vyrůs-
taly vedle domů i charakteristické 
stavby, byly to mačkárny skla, dri-
kety. Zároveň vznikaly i brusírny, 
poblíž potoků poháněné vodním 
kolem a kde voda nebyla, roztáčely 
se brusy šlapáním. Zvěsti o pohád-
kových výdělcích tamních sklářů 
se záhy donesly až do našeho údo-
lí, skláři si tam prý zapalují drahé 
doutníky bankovkami.

Vidina výdělku ale také snaha 
zabezpečit své rodiny zapříčinila, 
že od roku 1865 vzniklo v Hejnicích 
až 15 mačkáren nebo brusíren skla. 
Charakteristické malé mačkárny 

„drikety“, s odvětráním na střeše stá-
ly na zahradách domů osamoceně, 
tam se totiž pracovalo s plamenem 
hořáku a dmychadlem, brusírny 
byly ve světnicích domů a brusy byly 
poháněny jen šlapáním. V místních 
továrničkách, pilách a mlýnech, kde 
bylo vodní kolo, pak pohon brusů 
zajišťovala vodní síla.

Tyčové sklo a hotové výrobky se 
každý týden nosily v krosnách na 
druhou stranu hor, zpravidla údolím 
Štolpichu nebo kolem Černého vodo-
pádu, smědavská silnice ani železni-
ce tehdy ještě nebyly. Ve vyráběném 

někde ve výkopu zbytky natavené-
ho skla nebo nepovedený knoflík ze 
skla vězte, že to jsou připomínky 
skleněné éry Hejnic. Nepovedené 
výrobky z barevného skla zpravidla 
nenajdete, sklo se při výrobě barvilo 
sloučeninami drahých kovů a mač-
kač je pečlivě třídil dle barev a při 
odevzdávání hotové práce je vracel, 
vyplacený peníz byl jaksi navíc, aby 
manželka nevěděla.

Ve vyprávění o skleněných Hej-
nicích nelze opomenout to, že se 
zde v roce 1816 v hrázděném domě 
čp. 175 narodil jako syn místního 
obchodníka Josef Riedel, sklářský 
odborník a podnikatel později zvaný 

„ skleněný král“. Dodnes jej připomí-
ná  jeho dar, mohutný lustr v míst-
ním chrámu.

Je to již 60 let, tehdy jsem v místě, 
kde strmá Kozí stezka vedoucí údo-
lím Černého potoka přechází v ro-
vinku, náhodou nalezl místo s růz-
nobarevnými  střepy ze skla. Byl 
jsem tehdy rozezlen, že někdo tak 
vysoko do hor vynáší odpad. Bylo to 
patrně jinak, právě zde snad upadl 
nosič, který týden co týden ve své 
krosně přenášel na druhou stranu 
hor hotové výrobky. Byl to poslední 
pomníček hejnického sklářství.

Miroslav Jech

sortimentu převažovaly knoflíky,-
korále, lustrové ověsy ale také malé 
křížky ze skla k zavěšení na krk.

Největší brusírna a mačkárna 
skla byla v Hejnicích v čp. 224, pra-
covalo zde až 100 dělníků, dle maji-
tele se nazývala Müllerova a pozdě-
ji se změnou vlastníka Swobodova 
brusírna, vydržela nejdéle, zanikla 
až v devadesátých létech předminu-
lého století a v dobách největší slá-
vy zde bylo osm pecí a dvacet bru-
sů. Málo se již ví, že původní budova 
dnešního penzionu Hubert ve Ferdi-
nandově byla postavena vlastně jako 
brusírna skla, stejně jako bývalá pa-
pírna v té samé obci.

Z klasických skláren zde praco-
vala jen krátkou dobu v letech 1865 
– 1875  Resslova sklárna v Lázních 
Libverda, vyrábělo se zde duté sklo, 
ale hlavně tyčové sklo pro mačkárny 
v okolí.

Tak jak rychle brusírny a mač-
kárny skla vznikly tak rychle zani-
kaly, některé přežily pět, jiné deset 
let. Charakteristické nástavby na 
střechách „ driket“ byly zrušeny 
a stavby sloužily dále jen jako kůl-
ny. Dochovalo se jen sedm pečlivě 
vypracovaných stavebních plánů 
na zažloutlých arších doplněných 
nejuctivější prosbou o rychlé vyříze-
ní žádosti o stavbu. Najdete-li dnes 
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Jizerský Fotoklub Hejnice byl fotit v Českosaském Švýcarsku

Jizerský fotoklub uspořádal ve dnech 10.5. – 13.5. 2012 pro své členy a přátele tradiční jarní 
Workshop. Konal se v krásné krajině Národního parku České Švýcarsko. Několik měsíců při-
pravovaná akce pro milovníky fotografování začala, jak jinak, cestou na místo konání ve městě 
Krásná Lípa v sousedním Šluknovském výběžku. Jak říká klasik, objížďka je nejlepší způsob jak 
poznat svoji vlast. (Nejen tu svoji ale i sousedovu). Cesta se vydařila přesně podle onoho hesla. 
Nakonec jsme se všichni sešli v části města  zvané na Kamenné hůrce. Večer probíhal v družné 
debatě na téma  clona, expozice, hloubka ostrosti, analog, digitál...

V pátek ihned po snídani vyráží 
naše skupina do nedalekého Kyjova 
a dál do Kyjovského údolí s nadějí na 
úlovek toho pokud možno nejkrás-
nějšího a nejzajímavějšího snímku. 
Předseda fotoklubu pan Jiří Bartoš 
najde krásno i tam, kde ho jiný 
nehledá, a taky umí to krásno vyfo-
tit.  Hned za posledním domem na 
stráni stojí kvetoucí jabloň, takový 
malý obyčejný strom. V Hejnicích 
roste v každé zahradě – řeklo by se. 
A už stojí stativ a na něm fotoaparát 
a už „fotograf „ komponuje, hledá ten 
správný úhel pohledu, ten nejzajíma-
vější pohled. Volí ten správný objektiv, 
čeká na mráček, to aby světlo nebylo 
příliš ostré. Skupina fotografů se dělí 
na menší skupiny. Každý hledá  ten 
svůj motiv, ten svůj pohled na svět. 
Každý chce zachytit onu chvilku po 
svém.   A tak se naše skupina dělí. 
Postupujeme Kyjovským údolím, 
fotíme tůně v říčce  Křinici, mladé 
právě se rozvinulé bukové lístky, 

skály, skalky a někdo si i zasteskne, 
že má radějí tu „širokou otevřenou 
krajinu“.  

V sobotu fotíme v okolí Jetřicho-
vických stěn, zašli jsme i k Dolskému 
mlýnu. Všude je tolik objektů, které 
se nám chce fotit. Čas plyne a už je 
tu večer. S příchozím večerem světla 
ubývá, vracíme se na Kamennou 
hůrku. Večerní posezení je podobné 
těm předchozím. Měníme si zkuše-
nosti, sdělujeme zážitky.

V neděli ráno opouštíme náš 
dočasný domov na Kamenné hůrce 
a cestou domů uděláme ještě jednu 
zastávku, a to u sousedů v Johnsdorfu. 
To je taky moc pěkný kousek světa 
a těch motivů k focení co tady mají. 

Po příjezdu domů každý sám 
sobě s napětím zpracovává vyfocené 
obrázky. Někdo v počítači, někdo 
v temné komoře. Jak to komu vyho-
vuje. Stojí výsledek snažení za to? No 
možná se nějaký opravdu vydařený 
obrázek najde. Někdo má pěkných 

Při příležitosti nově postavené haly společnosti NOVUS Česko s.r.o. se konal dne 16. 5. 2012 
v sídle firmy v Raspenavě Den otevřených dveří. I přestože počasí nebylo příliš ideální, akce 
se zúčastnilo více než 450 návštěvníků. 

Významný regionální zaměstnavatel a výrobce kan-
celářských potřeb a vstupních čistících zón pořádal 
akci „Den otevřených dveří“, při které se pochlubil 
svými moderními výrobními prostory, a zároveň celá 
akce sloužila k podpoře regionální zaměstnanosti. 
Akce měla za úkol přivést do moderních prostor firmy 
NOVUS Česko s.r.o. i případné zájemce o zaměstnání 
v této mezinárodní dynamické společnosti.   

„Ceníme si zájmu lidí o návštěvu naší společnosti a již teď můžeme prozradit, že toto 
nebyla poslední akce firmy NOVUS Česko s.r.o. Myslím, že se akce vydařila, nechybělo 
pohoštění, dobrá muzika a doprovodný program pro děti. Celá akce proběhla ve velmi 
přátelském a příjemném duchu.“ Prozradil Ing. Karel Drapák, jednatel společnosti.

Raspenavský NOVUS otevřel dveře

fotek víc. To proto, že fotit umí víc, 
jak je pravda. 

Výsledky našeho snažení o co nej-
hezčí obrázky z roku 2011 si můžete 
prohlédnout v městské knihovně. 
Instalovat je budeme počátkem 
června. Obrázky z Českosaského 
Švýcarska vystavíme v podzim-
ním období, jen ještě nevíme kde. 
Výstavní síň už nemáme.

Miro Němec
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O kříži v polích
Ráda bych vás seznámila i s dalším vyprávěním z knihy Evy Koudelkové Pověsti od řeky Smědé, 
které pojednává o Hejnicích.  Je z oddílu Války a bitky a jako všechny pověsti má reálné jádro, 
lidovým vyprávěním přizpůsobené okolnostem v dobách jejího vzniku.

Na pomezí Raspenavy a Hejnic 
stojí dům čp. 8, v němž žil 
významný spisovatel a sběratel 
lidových památek zdejšího kraje 
Josef Bennesch. Za dávných dob 
se tomuto domu říkalo 

U Kamenného nájemníka 
a výšina, na níž stál, se nazý-
vala Valetberg. Své jméno dostala 
podle toho, že na tomto místě 
mohli poutníci jdoucí z Hejnic 
ještě naposledy spatřit tamější 
poutní chrám Navštívení Panny 
Marie a říci mu na dálku své 
sbohem (vale). Pak už totiž vstou-
pili do husté dubiny lemující 
další cestu po proudu Smědé, jež 
výhled na krajinu znemožňovala.

Nedaleko usedlosti U Kamen-
ného nájemníka stál až do polo-
viny 19. století dřevěný kříž, který 
místní obyvatelé po staletí udr-
žovali a obnovovali. Později byl 
nahrazen obrázkem na žulovém 
podstavci. O původním dřevěném 
kříži se mezi starými lidmi trado-
valo, že byl svědkem zápasu, jenž 
se tu odehrál v časech již dávno 
minulých. Tehdy prý postupoval 
dubovým lesem na levém břehu 
Smědé oddíl vojáků, na které 
začali střílet protivníci z pravého 
břehu. Útok byl tak nečekaný, že 
než se vojáci byli schopni krýt, 
mnohé z nich zasáhly smrtící 
střely. Přestřelka byla krátká, ale 
měla velké množství obětí. Ty byly 
pochovány na místě šarvátky. 
Jenom hrob jejich důstojníka 
byl posunut několik metrů proti 
proudu řeky, už ven z lesa. Byl na 
něm vztyčen kříž a místní obyva-
telé ho s úctou opatrovali. Mohyla 
hrobu se časem vyrovnala s okol-
ním terénem, ale kříž zůstal, 
dokud nebyl nahrazen pozdějším 
kamenným pomníčkem. Stojí tam 
dodnes, na jeho obnovu ze strany 
Občanského sdružení Frýdlant-
sko snad časem také dojde.

Kristina Sokolová, kronikářka

Ohlédnutí za jarem

Žáci 3.B

JARO

ZMĚNY V PŘÍRODĚ
Taje sníh,je teplo, delší den, jarní rovnodennost, vracejí se ptáci, probouzí se zvířata, rodí se mláďata – koťata, 
štěňata, jehňata, kůzlata, kuřata, housata, kachňata...
Slunce svítí,pálí, méně se oblékáme, vzbudí se stromy, pučí pupeny, rostou listy, kvetou sněženky, bledule, 
tulipány, narcisy.

JARNÍ PRÁCE
Oráme pole,okopáváme zahrádku, sázíme květiny, sejeme obilí, semínka. Uklízíme listí, sázíme stromky, 
hrabeme, ryjeme, štípeme dřevo.

ZVÍŘATA PROBOUZEJÍCÍ SE ZE ZIMNÍHO SPÁNKU:
Jezevec, medvěd, sysel, ježek, hadi, žába, křeček.
                                                                                                                        
NÁVRAT STĚHOVAVÝCH PTÁKŮ:
Čáp, vlaštovka, jiřička, kukačka, skřivan.

ASOCIACE NA JARO

JARO - krokus, léto, všichni šťastní, květiny, je hezky, 
teplo, prázdniny, tráva, rostou květiny,sluníčko.
NEBE – mraky, modré, anděl, slunce, krásné, zebe, 
šedne, koukám.
STROM – semínko, roste, opadává, listy, kvete, hrom, 
stárne ,ovoce.
KVĚTINA – krokus, rostlina, kvete, roste, listy, květiny, 
žluté, jiná, tulipán, bledule, půda,vůně.
SLUNCE – svítí, žluté, pálí, mraky, září, hvězda,hřeje, 
teplo, nebe.
MODRÁ – nebe, voda, nočenka, bílá, barva, krásná.
PŮDA – život, tráva, žížala, chudá, hnědá, hlína, 
vzduch, mokrá, krtek, země, kámen.
TRIČKO – obléct, kalhoty, s krátkým, nosí se, bledne, 
schne, bílé, látka, oblečení, barevné, svetr.
KULIČKY – hrát, koule, skleněnka, masové, kutálí se, 
létají, cvrnkání, barevné, důlek.
SNĚŽENKA – jaro, roste, kytka, kvete, bílá, krásná, 
bledule.
VODA – rak, modrá, šum, teče, moře, pluje, studená, 
kape, led, pít.

SEMÍNKO – strom, kvete, roste, slunečnice, sázíme, v 
hlíně, miminko, kytka, rostlina.
KVETE – strom, kytka, sněženka, nekvete, růže.
MOTYKA – země, ryje, kopání, lopata, ostrá, hlína, 
hrábě, zahrada, já.
DEN – matek, světlo, noc, hezký, krásný, úterý, těžký, 
začíná,škola.
ROVNODENNOST – teplo, den , noc stejně dlouhé, 12 
hodin, mění se čas, den se prodlužuje, dobrá, mění se 
den a noc.
POMLÁZKA – sladkosti, Velikonoce, vajíčko, kluci 
práskají holky, proutí, hoduje, hurá na holky,bolí, 
procházka,pentle, čoko.
BERÁNEK – Velikonoce, jehně, hafánek,ovce, těsto, 
bábovka, zvíře, vlna, maso.
SLEPIČKA – vajíčko, kuřátka, snáší, kohout.
KOLO – skákat, mlýnské, nové, rychlé, jede, dopravní 
prostředek, brzdí, od auta, přilba. 

Dva naši spolužáci přidávají navíc :

             VELIKONOCE
               Martin Chudoba

             Jaro zase pěkně kvete,
            pomlázka se v ruce třese.
              Vypráskáme holčičky,
                uklidíme rolničky.
              Vypletu si pomlázku, 
             kluci to maj na háčku.
               Sbíráme si vajíčka,
             která snesla slepička.

 Moje jarní práce na zahrádce
Jakub Hrib      

           Každé jaro je u nás pilno-hrabe se zahrada, 
připravují se  záhonky, skleník, zametá se před 
domem,okopávají se skalničky, přihnojuje se trávník, 
keře, stromky, které taky prořezáváme.

          Letos jsem se zapojil i já. Do skleníku jsem si zasel 
ředkvičky, hrách a melouny.  Mamince naopak pažitku, 
petrželku a hlávkový salát. Venku na záhonky se 
setřičkou Karolínkou jsme vyseli hrách, kytičky a malé 
javory – to jsou  stromy.
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Narodily se děti:

• Šárka Jelínková

• Ivo Schötta

• Adéla Damová

Přistěhovali se občané:

• rodina Jandova

• Zuzana Kosařová se 

synem  

• Naděžda Voglová

• rodina Štainbruchova

• Vendula Chvojková se 

synem 

Odstěhovali se občané:

• rodina Hankova

• Petra Jurigová se synem

• rodina Janouškova

• Alice Kaněrová

• Martina Kejzlarová

Rozloučili jsme se 

se zesnulými občany:

• Naděžda Ledvinková

• František Bajer

• Vilém Volský

• Pavel Bek

• Petr Mikudík

• Jaroslava Krausová

• Leopoldina Hladká

• František Chlebuš 

• Alexandr Juklíček

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

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

Vážení občané, 
nejdříve bych chtěl poděkovat těm, kteří si 13. dubna 2012 našli 
čas a chuť a navštívili naše oddělení při „Dni otevřených dveří“. 
Jsme rádi, že se náš záměr vydařil a  rozhodli jsme se tuto akci 
uspořádat i v příštím roce. V červnu proběhne i „Den s policií“ pro 
nejmenší, tedy v mateřské škole v Hejnicích. Tato akce je již tradicí.

Obvodní oddělení 
Policie ČR v Hejnicích

Pravidelně Vás 
v tomto sloupku in-
formujeme o činnosti 
obvodního oddělení, 
o událostech a pří-
padech, které jsme 
řešili. Dnes bych rád 
udělal výjimku. Do-
volte, abych se věnoval 
vzpomínce na výraz-
nou osobnost Hejnic. 
Obyčejně se tak stává 
při nějakém výročí. 
V tomto případě tomu 
tak sice není, ale vě-
řím, že ke vzpomínce 
na dobrého člověka 
není výročí třeba. Rád 
bych vzpomenul na pana Karla Vacu-
lu. Osobní vzpomínky na něho mám 
ještě ze školních let, kdy nám vyprá-
věl o partyzánských bojích, kterých 
se účastnil, potom z vyprávění býva-
lých kolegů, kteří již dnes neslouží 
a také z počátků působení místního 
oddělení, neboť v té době policie a Va-
culovi obývali stejný dům.

Pan Karel Vacula se narodil 20. 
října 1919 v Chlumku v okrese Žďár 
nad Sázavou. Na konci války byl čle-

nem protifašistického 
odboje v partyzánské 
brigádě Jana Koziny, 
v roce 1947 bojoval 
s banderovci na vý-
chodním Slovensku 
už jako příslušník teh-
dejšího Sboru národní 
bezpečnosti, ve kte-
ré sloužil až do roku 
1975. V našem výběž-
ku sloužil ve Frýdlantě, 
Novém Městě pod Smr-
kem a u nás v Hejni-
cích, kde od roku 1951 
žil se svou rodinou. 
Účastnil se veřejného 
života, byl místopřed-

sedou MěNV, poslancem, předsedou 
Svazu protifašistických bojovníků 
a působil i v jiných funkcích. 

Dodnes při řešení nejrůznějších si-
tuací od pamětníků v dobrém slýchá-
vám jejich postesky, jak „za Vaculy“ 
býval pořádek. Srdce pana Karla Va-
culy náhle dotlouklo 14. 10. 1999, jen 
týden před jeho osmdesátinami. Čest 
jeho památce!

Se vzpomínkou a úctou,
 npor. Milan Porubský
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Zprávy z klubu důchodců

Když horkovzdušný balón se dvě-
ma pasažery dosáhne nejvyššího 
bodu v hale (60 m), je možné shléd-
nout „Tropical Islands“ z ptačí per-
spektivy se všemi jeho atrakcemi, což 
je nezapomenutelný zážitek.

My v KLUBU jsme si zatím připra-
vili malou oslavu svátku všech žen 
při příležitosti MDŽ a …

JARO je tady. Sluníčko budí 
všechno ze zimního spánku, ještě je 
chladno, ale už se začíná všechno ze-
lenat, rašit, kvést, už slyšíme bzukot 
včel, hlasitý zpěv ptáků – přichází 
ASTRONOMICKÉ JARO – a s ním 
aprílové počasí.

V naší příjemně vyhřáté klubovně 
jsme přivítali pana Miroslava JECHA, 
který své vyprávění 

O ŽELEZNICI u nás na seve-
ru zahájil tím, že nás upozornil na 
vzrůstající průmysl, který v té době 
na Frýdlantsku byl – kromě porce-
lánek, textilek a jiných výroben tu 

byli také zpracovatelé dřeva, tedy 
pily. Odtud se vozilo nejen „dlouhé“ 
dříví, ale i různě opracované dříví 
(prkna apod.) , a pro ně byla potře-
ba železnice. Její výstavba se datuje 
už kolem roku 1900. I my si ještě pa-
matujeme vláčky, ve kterých se topilo 
v kamínkách. Postupem času se vše 
zmodernizovalo, vlaky jezdí daleko 
rychleji, ale nákladní doprava začala 
stagnovat a vrací se na silnice. Žije 
se rychleji (ale daleko nebezpečněji). 
Nám nepřísluší hodnotit, snad jen 
porovnávat a snad jen s nostalgií 
vzpomínat na supající vláčky, jedoucí 
potemnělou krajinou.

Přešly VELIKONOCE, nejkrásněj-
ší svátky JARA - a my jsme očekávali 
paní Hanu POHNANOVOU s její be-
sedou o našich zpěvácích. Tentokrát 
byla vybrána zpěvačka paní Marie 
ROTTROVÁ, která ohlásila ukonče-
ní své pěvecké kariéry. Paní Hana, 
jako vždy, vyprávěla velice zajímavě 

o úspěších zpěvačky a dozvě-
děli jsme se i drobné „klípky“ 
z jejího soukromého života.

Malou oslavou DNE MATEK 
jsme ocenili mateřství, které je 
důležité pro celou naši společ-
nost a také 95. narozeniny nej-
starší členky našeho „KLUBU“. 
Chlebíčky, dortíky – i ta sklen-
ka červeného vína „NA ZDRA-
VÍ“ byla vyslovena upřímně na 
počest paní Marty MYSLÍKO-
VÉ. Pro umocnění dobré nála-

dy nám zahrál pan Milan MAZÁNEK 
– a opět ZDARMA. Velké díky!

Cílem našeho prvního letošního 
výletu bylo sousední POLSKO. V prů-
myslové zóně města KOWARY byl vy-
budován park MINIATUR. Překrásně 
a do detailů byly vypracovány a zná-
zorněny významné budovy POLSKA 

- hrady, zámky, kláštery i kostely 
(odkud zněla chrámová hudba) ba 
i Sněžka z polské strany.

Obdivovali jsme vynalézavost 
a nápaditost jejich tvůrců. Počasí 
nám přálo, ale bylo velice chladno, 
protože „zmrzlí muži“ nás dosud neo-
pustili. – Odtud jsme pokračovali na 
českou stranu, do města VRCHLABÍ. 
Tady někteří z nás ochutnali místní 
specialitu „KRKONOŠSKÉ KYSELO“ 
a po dobrém obědě měl každý mož-
nost individuálně navštívit výstavu 
včelařů, místní muzeum, ulici chrá-
něných domků nebo jen své známé, 
také INFORMAČNÍ STŘEDISKO a sa-
mozřejmě několik cukrárniček.

Pak už jen zakoupení suvenýrů 
a zpáteční cesta. Vezl nás bezpečně 
opět mladý řidič pan Roman BRZÁK. 
Naší průvodkyní byla opět paní Ale-
na Henclová, která má vždy výlet per-
fektně připravený. Díky jim oběma!

Další výlet, který bude pořádat 
Klub důchodců, je naplánován na 
1. 9. 2012 v sobotu na 10. krajské do-
žínkové slavnosti v Bílém Kostele.

Za Klub důchodců Hejnice
Alena Karrasová

O Tropical Islands v Německu nám informace a prospekty přinesla do KLUBU důchodců paní 
Alena Karrasová, která měla možnost tohoto výletu se zúčastnit. Vyprávěla: už při vstupu do 
obrovské haly nás ovanulo příjemné teplé ovzduší. Celou tou halou a  jejím uspořádáním jsme 
byli všichni unešeni, ale nebylo v našich silách, i když jsme tu pobývali skoro celý den, si důkladně 
všechno prohlédnout. Vzrostlé palmy, okolní příroda, vodní radovánky – skutečný přímořský ráj… 

SPORT NA ZŠ HEJNICE – 2011 – 2012

Atletika
Atletikou začínáme již na podzim. 

V září je to běh Libverdou, kde 
obsazujeme první místa. Dále je to 
okresní přespolní běh v Liberci, kdy 
se mladší a starší děvčata umisťují 
na předních místech. Jinak tomu 
nebylo ani v letošním školním roce. 
Mladší dívky skončily první a starší 
druhé.

V říjnu jsme se zúčastnili charita-
tivního běhu v Liberci.

Pak má atletika přes zimu pauzu 
a začíná se až na jaře okresními 
přebory v Liberci. Ale ti, kterým se 
pauza nelíbí, jedou na lyžařský kurz.

První závod byl letos Pohár roz-
hlasu, kde se mladší dívky umístily 
na prvním místě a starší dívky na 
druhém místě. Úspěch jsme sklízeli 
i na dalším závodě – atletickém čtyř-
boji, kde obě družstva dívek osadila 
druhá místa. Vzhledem 

ke skvělému umístění postoupila 
mladší děvčata z Poháru rozhlasu 

do krajského finále, kde se umís-
tila na skvělém šestém místě. Starší 
děvčata postoupila také do krajského 
finále, a to ve čtyřboji.

A kdo že to jsou, ty skvělé spor-
tovkyně? Za mladší dívky Darina 
Koutná, Lucka Schleifová, Kristýna 

Pokračování článku na straně 15
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Burdová, Fany Burdová, Kačka 
Peterková a Ester Merunková. Za 
starší dívky jsou to – Míša Návesní-
ková, Sára Hmirová, Anežka Sala-
bová, Denisa Sokolová a Zdenka 
Ježowiczová.

Čeká nás ještě olympiáda mlá-
deže, kde každá z dívek kraluje ve 
své „nej disciplíně“ – Míša a Zdenka 
v běhu 60 m, Anežka vrh koulí, Sára 
skok do výšky, Denča skok do dálky. 
Mladší dívky – Darina 60 m, Fany 
míček, Lucka a Kačka výška, Týna 
dálka a Ester 800 m.

Přáním je, aby to holkám takhle 
sportovalo dál a aby se k nim přidá-
valy další, 

a nejen děvčata.

Florbal
Není to jen atletika, v čem jsou 

děvčata dobrá. Sklízeli jsme spoustu 
úspěchů v podzimních turnajích ve 
florbale. Obě družstva se probojovala 
do okresního finále a starší děvčata 
vyhrála náročný turnaj Obchodka 
Cup ve Fýdlantě.

Projektové dny 2. – 4. 5.
Ve dnech 2. – 4. května 2012 se 

na II. stupni uskutečnil projekt 
Olympiáda naruby aneb Těšíme se 
na Londýn 2012. Trochu jsme navá-
zali na branný den, který se konal na 
podzim, a netradičně jsme soutěžili 
v duchu olympiády. 

V rámci těchto tří projektových 
dnů žáci rozvíjeli své schopnosti 
spolupracovat a respektovat práci 
a úspěchy vlastní i druhých, zlepšo-
vali si svou fyzickou kondici a sezná-
mili se s poskytováním první pomoci.

1. den proběhla příprava nespor-
tovních soutěží, výroba pomůcek, 
diplomů, cen, hodnocení disciplín. 
Jednotlivé třídy soutěžily v různých 
kvízech zaměřených na státy světa, 

které se zúčastní letní olympiády. 
Dále se objevily netradiční soutěže, 
jako např. zpěv, přebírání hrachu, 
podlézání překážky, přenášení bon-
bónů hůlkami, skládání puzzle, hod 
sombrerem, lov rybiček, hledání 

a stavění kostek na rychlost apod. 
2. den se připravovaly sportovní 

soutěže a závodilo se venku v areálu 
školy. Kolemjdoucí tak mohli spatřit 
závody v psím spřežení, běh s živou 
zátěží, turnaj v přehazované, běh 

„tlouštíků“, pozemní hokej, basketbal, 
štafetu s přenášením vody na čas, 
hod rýží, slalom, pojídaní nanuků, 
jízdu v kolečku apod. Žáci si opět 
vyrobili i diplomy a sami soutěže 
vyhodnotili.

3. den byl ve znamení sportov-
ních soutěží pod záštitou ČEZu (skok 
z místa, skoky přes lavičku, hod na 
koš, člunkový běh a račí chůze).  Nej-
lepší žáci budou reprezentovat školu 
v pětiboji v Praze – pod záštitou M. 
Sáblikové. Dále se děti seznámily 
s první pomocí – kurz vedli členové 
záchranného sboru v Hejnicích, 
kterým tímto velice děkujeme.

A abychom tyto dny zpestřili, 
byly připravené naše roztleskávačky 
z osmých tříd, aby pobavily svým 
vystoupením.

Maratónský víkend 12. – 13. 5.
...nechyběl ani letos :-)
Na letošní víkend vyšlo spaní 

:-)... střídáme jednou spát a jednou 
nespat...

Takže jsme si užili v Praze krásné 
dva dny.

Po příjezdu do Prahy v sobotu 
jsme začali návštěvou Expo stanu, 
kde se vyzvedla startovní čísla 
a trika. Bylo možné si projít neuvě-
řitelné množství sportovních stánků 

s různým sportovním vybavením (za 
doprovodu kulturního programu).

Pak naše kroky vedly do Pražské 
ZOO. A protože si sportovci mys-
leli, že mají málo našlapáno, šlapali 
ještě po obchodním středisku, kde 
měli rozchod. Přesun na fakultu, kde 
bylo zajištěno ubytování, proběhlo 
také bez problému... Noc odpovídala 
sportovcům puberťákům :-) , ale na 
nedělní závod byli všichni čilí.

Poté, co jsme dorazili na Staro-
městské náměstí, už nás pohltila 
atmosféra závodu, a to hlavně díky 
startu Mezinárodního pražského 
maratónu. Tak jako každý rok sešlo 
se na startu kolem 9000 závod-
níků. Ale ani v našem minimaratónu 
nebyla prázdná startovní čára – na ni 
jsme totiž jako vždy stáli my z Hejnic 
:-), nu a za námi dalších 4000 spor-
tovců...

Závod uběhli všichni v pohodě 
a s radostí – protože tento běh je 
opravdu pro radost. Každý za svoji 
snahu dostal nádhernou medaili. Po 
procházce po Václavském náměstí 
jsme vyrazili směr domů. Únava 
dolehla už v metru a postupně spor-
tovci usínali i v buse a ve vlaku... 
A následoval budíček v Hejnicích, 
kam jsme se všichni vrátili s krás-
ným sportovním zážitkem.

Celý sportovní rok na naší škole 
bude ukončen sportovním dnem – 
duatlonem. Závěrečnou tečkou jsou 
prima hry – soutěže mezi učitelským 
sborem :-) a žáky :-)

A co dodat na závěr?...těšíme se 
na další školní (sportovní :) ) rok...to 
je přeci jasné :-) !

Marcela Hmirová
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O Hejnické kopané
„A“ tým,

který v podzimním kole zůstal 
s pouhými 17.  body na spodku 
tabulky a málo lidí, kteří viděli 
výkony, by si na záchranu nevsa-
dilo ani pomyslnou „zlámanou 
grešli“. Protože věděli,že kádr se na 
jarní sezónu  zeštíhlil o pět hráčů 
základní sestavy. Když píšu málo-
kdo, tak jeden tomu stále věřil, že se 
dá s tímhle torzem něco dělat. A tím 
optimistou nebyl nikdo jiný než sou-
časný trenér Sigi  (Boris Sýkora). 
Avšak žádná pohádka o zázraku to 
není,protože zimní příprava v hale 
nebyla až tak navštěvovaná. Takže 
tenhle stroj rozjížděl pomalu a s vel-
kými výkyvy v docházce na tréninky 
a tenhle problém je stálý i na jaře. Do 
sestavy „A“ týmu Sigi zapracovává 
mladé dorostence a hráče z béčka. 
Kostra týmu se skládá z hráčů: 
Dostál, Ráž (Jožo), Černý (Ol-in), 
Kobr Jirka, Novotný Miloš, Budk-

-in Ondra, Malinský Mihál, Malin-
ský Ondra, Severýn Ladislav, Kobr 
Ladislav, Sýkora Petr, Zoreník Pavlik. 
Z béčka nejvíce vypomáhal Zrubec 
Míša, Čivrný Jiří a Sirůček Darek. 
Jak šlo jaro, zápasy doma se zvládly 
i když bylo hodněkrát štěstíčko, 

mimo jedné remízy všechno vítězství 
do 30.5. Venku to bylo horší, nejhůře 
dopadl zápas v Bozkově 5:0 a nejlépe 
derby Frýdlantska, kde jsme vyple-
nili domácí Frýdlant 0:3. Takže tento 
článek píšu i když nás čekají ještě 
3 kola do konce a zatím máme na 
účtu 17 bodů a 22 vstřelených gólů. 
Nestárnoucí střelec Hejnic je Pavlik 
Zoro s 5. zásahy a snad jeho rodící se 
nástupce Láďa Kobr také s 5 zásahy. 
Za nimi v závěsu je Míša Malinský se 
3. góly a dvougólových máme hned 
několik. M. Novotný,Sýkora P., Seve-
rýn, Zrubec. Doufejme, že v pohodě 
dohrajem jaro a na podzim se sejdem 
ve větším počtu jak na hřišti tak i na 
tréninku.

Jiří Leitner

Dorost
I když dorostenci v zimě celkem 

poctivě trénovali (v tělocvičně se jich 
scházelo pravidelně 8-10), s přícho-
dem jarní části sezony bylo rázem 
všechno jinak. Docházka na tré-
ninky až na světlé výjimky (Matěj  
Hasil, Jakub Hardy, Tomáš Filipi) 
žalostná. Bohužel někteří jedinci 
v tomto věku podléhají i jiným rado-
vánkám života  jako jsou cigárka, 
občasné popíjení apod. No a výsle-
dek se dostavil. Z dosud odehra-
ných 9. jarních zápasů pouze 2x 
vyhráli, jednou remizovali a 6x pro-
hráli (jednou dokonce kontumačně, 
když se k zápasu nesešli v dostateč-
ném počtu). Na jejich obranu musím 
ale  říci i to, že někdy museli někteří 
hráči nastoupit v mužstvech dospě-
lých a s tím, co nám zbylo,bylo těžké 
uhrát přijatelný výsledek. Na druhou 
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stranu, když nám naopak pomohli 
dorostenci, kteří pravidelně nastu-
pují za A tým (M.Novotný, L.Kobr, 
O.Černý), hráli jsme vyrovnané 
zápasy i s těmi silnějšími soupeři. Při 
psaní tohoto příspěvku máme před 
sebou poslední dva zápasy, po kte-
rých přejde defi nitivně do kategorie 
dospělých ročník 1993, tzn. Miloš 
Novotný, Ladislav Kobr, Olin Černý, 
Robin Sokol, Jiří Machaň, Matěj 
Hasil a Marek Ráž. Těmto hráčům 
děkuju a přeju hodně úspěchů mezi 
dospělými.

Milan Pecháček

Žáci
Starší žáci zahajovali svou jarní 

sezonu s dvěma výhrami a pěti pro-
hrami a prozatím obsadili sedmou 
příčku z deseti. V této sezoně se nej-
lépe vede střelecky D. Krajnákovi  
s 11. vstřelenými brankami, který 
nás bude opouštět ze žákovské kate-
gorie a přecházet do dorostenecké 
kategorie. Dále se střelecky  prosa-
zuje P. Kinský se 6. brankami , který 
nás rovněž po této soutěže opustí 
a přejde do dorostenecké kategorie. 
Se 7. vstřelenými brankami se prosa-
zuje nejmladší hráč M. Havel. I když 
někteří hráči nás opustí a přejdou 
do dorostenecké kategorie tak do 
této žákovské kategorie přijdou hráči 
z mladších přípravek. A i nadále při-
bíráme nové zájemce,  kteří chtějí 
kopat za místní klub a rovněž se stát 
dobrým fotbalistou.

Do dalších kol bych popřál všem 
hráčům hodně úspěchů.

Jaromír Havel

Činnost poradenského MC v Hejnicích, je potřebná z několika důvodů : nejbližší zařízení 
podobného druhu jsou až v krajském městě, dále se zvyšuje, a to nejen díky lepší diagnostice, 
ale i zhoršujícím se životním podmínkám, počet lidí a hlavně dětí s různými obtížemi a poté, 
zejména z důvodu podpory mnoha rodin prostřednictvím spolupráce s centrem. 
Dalším důvodem je vysoká míra profesionality se snahou uplatňovat velmi efektivní metody a formy 
práce s dětmi při nápravě řady poruch, které běžná škola z řady důvodů nemůže řešit. Velmi potěši-
telné je, že se rodiče nestydí vyjádřit pozitivní emoce, protože je to i jistá míra psychické jistoty a bez-
pečí pro další život jejich dětí. Poradenské MC je zde právě pro pomoc dětem a jejich rodičům, aby 
zbytečně netrpěly odborně odstranitelnými obtížemi.

Všem rodinám děkuji za vyjádření, která velmi povzbudí a umožňují nadále věřit ve spokojenost rodin, 
které mě vyhledají. 

Mgr. Pálová Helena, předsedkyně MC pro děti s postižením
(redakčně upraveno)

Činnost poradenského MC v Hejnicích
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www.brex.cz www.johnnyservis.cz www.ksmcasting.com 

www.h-therma.cz 
www. asa-group.com/cs 

www.jablotron.cz 

www.kraj-lbc.cz 

www.inpos-projekt.cz 

www.smp.cz 

www.zalepsihejnice.wz.cz 

www.preciosa.cz www.valbek.cz 

www.csas.cz 

www.rengl.cz www.as4u.cz 

www. autokempink-
hejnice.e-camping.cz.cz 

www.havax.cz www.interbyt.cz 

www.bws.cz 

www.juta.cz 

www.coca-cola.cz 

www.competconsult.cz www.killich.cz 

www.busline.cz 

Sponzoři 

www.lesycr.cz 

www.korekt.cz 
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