
investovali i do místního kina. 
Náš záměr digitalizace kina byl 
i dotačně podpořen a tak se ješ-
tě v závěru roku můžeme těšit 
z prvních fi lmů v digitální kvali-
tě. Osobně jsem velice rád, že se 
tento projekt podařil realizovat 
a tím zachránit v našem městě 
kino, které je jedním ze dvou po-
sledních v celém Frýdlantském 
výběžku.  

V roce 2012 byly zahájeny 
i práce na novém územním plá-
nu města, který musí být do-
končen nejpozději do roku 2015. 
Znovu na tomto místě vyzývám 
ty, kteří mají zájem o provedení 
změn v územním plánu města, 
aby podali své návrhy nejpoz-
ději do konce roku 2012 na na-
šem stavebním úřadu, aby mohl 
začít proces vypořádání těchto 
připomínek a případné schvále-
né změny mohly být zapracová-
ny do nového územního plánu 
města. Každá následná žádost 
o změnu územního plánu po 
jeho schválení bude z pohledu 
žadatele záležitost fi nančně i ča-
sově velice náročná. 

Vážení spoluobčané, dovol-
te mi, abych vám všem popřál 
jménem svým, jménem všech 
pracovníků městského úřadu 
a střediska služeb i jménem 
všech složek a organizací ve 
městě klidný a ničím nerušený 
závěr roku 2012 a zároveň co 
nejúspěšnější rok 2013.

Jiří Horák
starosta města Hejnice

HEJNICKÝ

ZPRAVODAJ
Zprávy z MCDO ● Knihovna ● Mateřídouška ● Informace z lesárny 

Hejnická pošta ● Hejnický fotbal ● Hejnické babí léto 
PROSINEC

2012
Cena: 8 Kč

Mezi nejvýznamnější investič-
ní akce v letošním roce patřilo 
dokončení odstranění následků 
ničivé povodně z roku 2010. Vel-
ká část nápravy povodňových 
škod proběhla již v roce 2011. 
V letošním roce byla dokončena 
rekonstrukce dvou významných 
lávek pro pěší. Jedná se o lávku 
za Dělnickým domem a u hej-
nické baziliky. Obě tyto lávky 
byly dokončeny v polovině roku 
2012 a tím byla náprava povod-
ňových škod na území našeho 
města v podstatě dokončena. Ke 
zlepšení stavu při přívalových 
deštích by také měla sloužit 
úprava části pěší komunikace 
od restaurace Kongo směrem 
na Skalní město, kde docháze-
lo k častému vymílání povrchu 
této komunikace a k hromadění 
dešťové vody před kamenným 
mostem přes řeku Smědou. Po-
vrch této komunikace byl zpev-
něn zámkovou dlažbou a bylo 
provedeno i odvodnění u mostu.  
Do oprav komunikací lze také 

zahrnout rekonstrukci dešťové 
kanalizace na Skřivánku, která 
po létech služby dožila a začala 
se nebezpečně propadat, či opra-
vu schodů na Skalním městě. 

 V letošním roce jsme se také 
věnovali údržbě budov a byto-
vého fondu ve vlastnictví města. 
V prvním pololetí došlo k výmě-
ně výtahu v čp. 533 na starém 
sídlišti tak, aby splňoval všechny 
normy a potřebná bezpečnostní 
opatření pro takováto zaříze-
ní. K dalšímu zlepšení bydlení 
v městských bytech by měla při-
spět i výměna oken v domech čp. 
495, 514 a 515. Ve výměně oken 
za okna plastová bychom chtěli 
pokračovat i v příštím roce ne-
jen v bytech, ale i v dalších bu-
dovách ve vlastnictví města. Do 
stavebních úprav budov lze za-
hrnout i částečnou rekonstruk-
ci bývalé divadelní přístavby, 
kde byla položena nová střešní 
krytina, došlo na výměnu oken 
a byla provedena oprava a nátěr 
venkovní fasády.

Město také nezapomínalo na 
podporu sportu, kultury a vol-
nočasových aktivit. K tradičním 
akcím patří Hejnické slavnosti, 
které město pořádá. Z dalších 
kulturních a společenských 
akcí rozhodně stojí za zmín-
ku koncert zpěvačky Lucie Bílé 
a vystoupení houslisty Jarosla-
va Svěceného. Obě tyto akce se 
uskutečnily v Bazilice Navští-
vení Panny Marie v Hejnicích 
a pro návštěvníky to byl jistě ne-
opakovatelný kulturní zážitek. 
Nemalou fi nanční částku jsme 

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
přiblížil se závěr roku 2012 a to 
je doba, kdy se většinou uplynulé 
období hodnotí. Dovolte mi tedy, 
abych vás na tomto místě sezná-
mil s tím, jak se nám v letošním 
roce podařilo splnit úkoly, které 
jsme si pro tento rok naplánovali 
v oblasti investičních akcí.

4
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Z jednání městské rady

Rada města na svých zasedáních:

 –  schválila bezúplatný pronájem parčíku před MCDO na 
charitativní akci pořádanou  Rytíři  řádu Svatého Vác-
lava 19. 9. 2012

 –  projednala a předložila ke schválení zastupitelstvu měs-
ta žádost ZŠ Hejnice, týkající se přijetí účelového daru 
v hodnotě 25 000,-Kč od fi rmy Knorr-Bremse Stráž nad 
Nisou

 –  schválila návrh ředitele ZŠ Hejnice na odpis pohledávky 
za stravné ve výši 2.288,-Kč 

 –  částkou 2.000,-Kč podpořila soutěž v požárním útoku 
pořádanou SDH Hejnice 22. 9. 2012

 –  schválila nabídku fi rmy Proxima Bohemia, týkající se 
bezplatného zařazení města Hejnice do připravované 
Encyklopedie Česká Republika

 –  přijala petici za rozšíření vlakového spojení z Hejnic do 
Liberce ve večerních hodinách a předala ji organizaci 
odpovědné za tvorbu jízdního řádu

 –  odmítla nabídku fi rmy IV – Nakladatelství s.r.o., týkající 
se podpory vydání omalovánek s bezpečnostní témati-
kou pro děti formou inzerce

 –  odmítla nabídku fi rmy Mediatel s.r.o., týkající se zve-
řejnění kontaktních údajů města Hejnice v internetové 
knize

 –  schválila žádost o odvedení dešťové vody z komunikace 
ne Ferdinandově

 –  na základě zprávy auditora vyjádřila souhlas s hospo-
dařením ZŠ Hejnice s tím, že kontrola nápravy méně 
závažných nedostatků bude provedená do 30. 4. 2013

 –  na základě stížnosti uložila vedoucímu střediska služeb 
prověřit situaci opakovaného protékání vody stropem 
a častý hluk nad ordinací praktického lékaře

 –  schválila žádost, týkající se rozšíření veřejného osvětlení 
ve Ferdinandově

 –  zamítla žádost společnosti Středisko pro ranou péči 
o poskytnutí fi nančního příspěvku

 –  podpořila částkou 2.000,-Kč akci „Tajemství adventní 
neděle“, pořádanou MCDO Hejnice 24. 11. – 25. 11. 2012

 –  schválila žádost, týkající se vybudování rozhledny Na 
chatkách

Z jednání městského zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém zasedáních:

 –  vzalo na vědomí rezignaci pana Ing. Libora Štroma na 
funkci předsedy fi nančního výboru a člena rady města

 –  zvolilo do funkce člena rady města pana Jana Gašpie-
rika

 –  zvolilo do funkce předsedy fi nančního výboru města 
paní Alenu Henclovou a do funkce člena fi nančního vý-
boru slečnu Bc. Moniku Berkovou

 –  schválilo rozpočtové opatření ve výši 300.000,- Kč, týka-
jící se optimalizace distribuce tepla a rozpočtové opatře-
ní ve výši 180.000,- Kč, týkající se úpravy čističky od-
padních vod v Hejnicích

 –  schválilo žádost ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o přijetí úče-
lového daru ve výši 25 000,- Kč od fi rmy Knorr-Bremse 
Stráž nad Nisou

 –  schválilo ukončení veřejné sbírky Povodně 2010 – Hejni-
ce k 30. 9. 2012 z důvodu vyčerpání konta

 –  schválilo rozpočtové opatření do výše 180.000,- Kč na 
krytí nákladů spojených s výměnou výloh, dveří a oken 
v čp. 3, 252 a 300

 –  schválilo přesun fi nančních prostředků z akce Projekt 
optimalizace MŠ na opravu havarijního stavu dešťové 
kanalizace Skřivánek v částce 500.000,- Kč a na geome-
trické zaměření starého sídliště v částce 200.000,- Kč

 –  schválilo žádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejni-
ce, týkající se převodu uspořených investičních fi nanč-
ních prostředků ve výši 40.156,- Kč do neinvestičních 
prostředků

Vážení občané,
obvodní oddělení Policie ČR řešilo v tomto roce (ke dni 26. 11. 2012) 163 trestných činů, 
1136 přestupků a dalších 552 čísel jednacích. Uděleno bylo 936 blokových pokut v celkové 
výši 289.100 Kč. Pachatele se podařilo zjistit v 66,42 % trestných činů.

Obvodní oddělení Policie ČR v Hejnicích

Úspory a změny ve státní sprá-
vě se dotkly i našeho oddělení, 
byly odebrány tři tabulky policis-
tů a jedna občanského pracovní-
ka.  Zrušeno bylo místo zástupce 
vedoucího. V praxi to znamená, že 
na oddělení je méně o čtyři místa, 
která byla dříve obsazena. 

Řada z vás se na nás v poslední 
době obrací s dotazy ohledně po-
vinné výměny řidičských průkazů. 
Výměna se týká průkazů vydaných 

v době od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004. 
Je nutné je vyměnit do 31. 12. 2013. 
Provádí se na obecním úřadě s roz-
šířenou působností (pro hejnické 
ve Frýdlantě) a je k ní třeba žá-
dost o vydání ŘP (k dostání přímo 
na místě), platný doklad totožnosti 
(OP, pas), průkazková fotografi e 3,5 
x 4,5 cm, ŘP podléhající výměně. 
Žádost je zpravidla vyřízena do 20 
dnů od podání a povinná výměna 
se provádí zdarma. Je možné lhůtu 

vyřízení zkrátit na 5 dnů za správ-
ní poplatek 500 Kč. Více se dozvíte 
např. na www.vymenitsiridicak.cz. 

Závěrem bych rád poděkoval 
všem, kteří s námi v letošním roce 
spolupracovali, popřál vám všem 
klidné svátky a pokud možno lepší 
a úspěšný rok 2013.

Za policisty OOP Hejnice nprap. 
Milan Porubský
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Informace z knihovny
Milé čtenářky a čtenáři (z dalších informací vyplyne, proč na prvním místě oslovuji čtenářky), 
doufám, že na změnu výpůjční doby jste si už zvykli, i když mi sem (pokud si nezamknu) 
občas někdo zavítá i v úterý a ve čtvrtek. 

Věkové rozložení čtenářů
rozmezí počet procenta
Do 15let 67 33,17

16 - 19 let 18 8,91
20 - 29 let 14 6,93
30 - 39 let 23 11,.39
40 - 49 let 19 9,41
50 - 59 let 16 7,92
60 - 69 let 27 13,37
70 - 79 let 16 7,92
Nad 80 let 1 0,50

Z celkového počtu 202 čtenářů registrovaných od 1. 1. 2012 do 30.11 2012 je 154 žen (76,24 %).

V rámci Týdne knihoven jsem 2. října žákům 
prvních tříd četla z knihy První čtení se sovič-
kou. Téma týdnu knihoven bylo  Čti a žij zdravě 
a proto byla pohádka O tlouštíku Hučkovi a špa-
getce  Markétce zaměřena na zdravý životní styl. 
Pevně věřím, že jsem se nikoho nedotkla. Děti si 
pak odnesly záložky, na které si nalepily svoje ini-
ciály a zbyl čas i na oblíbené hádanky. Neodpus-
tila jsem si ani vtipnou báseň od Daniely Fische-
rové, a když jsem se po jejím přečtení dětí zeptala, 
jestli mají ve třídě taky někoho, kdo před tabulí 2 
hodiny mluví a mluví, jeden žáček odpověděl: “Můj 

brácha jednou dvě hodiny kadil.“ Začínám přepa-
dat pocitu, že dětem je riskantní položit jakoukoliv 
nevinnou otázku.

Od 19. listopadu probíhá v knihovně prodejní 
výstava knih z vydavatelství Fragment, kde je 
možné si zakoupit knihy pro děti i pro dospělé 
se slevou 25-30 %.  Současně probíhá i výprodej 
keramiky (cena 50,- Kč za kus), získané peníze 
budou určeny na nákup dětských knih. Poslední 
akcí, konanou v tomto roce, byla vánoční výtvarná 
dílna, která proběhla 7. prosince.

Poslední den v tomto roce 2012 bude knihovna otevřená 19. prosince. 
Hodně zdraví, pohody a dobrých knih v roce 2013 vám přeje Eva Prokešová.

V Hejnicích bude zpívat 
Marta Kubišová

Milovníci a příznivci kvalitního 
českého zpěvu by si měli zaškrt-
nout v kalendáři sobotu 25. května 
2013.
 
V ten den totiž město Hejnice pořádá 
koncert významné české zpěvačky 
Marty Kubišové. Akce bude jistě výji-
mečná tím, že se koncert uskuteční 
v nádherných prostorách hejnické 
Baziliky Navštívení Panny Marie.

O předprodeji vstupenek budete 
včas informováni (předběžný termín 
bude někdy kolem března 2013).

Nové herní prvky na dětská hřiště

Na dětském hřišti na sídlišti a u bytového domu čp. 5 pod kinem 
se v minulých týdnech objevily nové herní prvky pro nejmenší 
obyvatele Hejnic. Došlo tak k doplnění stávajícího dětského hřiště 
a u „pětky“ k vybudování toho, co se slíbilo po povodních.
 

Chceme jen požádat rodiče, aby vysvětlili svým potomkům, že onen 
hrubý písek (kačírek), který je pod některými herními prvky, je bezpečná 
dopadová plocha a ne veřejné pískoviště. Proto tím, že ho v rámci sta-
vění báboviček a jiných her hromadně přemísťují do přilehlých trávníků 
a chodníků, riskují poškození zdraví svých kamarádů, kteří využívají 
vyšších herních atrakcí. Dopadová plocha totiž musí mít své náležitosti.

Děkujeme za pochopení.
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POPTÁVKOVÁ DOPRAVA ALIAS „AUTOBUS NA PŘÁNÍ“ 

Systém poptávkové dopravy umožňuje operativně přizpůsobit nabídku veřejné dopravy aktuální 
poptávce cestujících – tím dochází k vyšší efektivitě veřejné dopravy a k úspoře finančních prostředků 
v místech/čase, kde/kdy není nabídka využitá. Zároveň však nabídka spojení zůstává zachována, příp. 
je možné ušetřené prostředky využít pro její zlepšení. 

Jak to funguje? 

Do běžných jízdních řádů jsou zapracované spoje, které do některých zastávek (úseků) zajíždí pouze 
v případě, je-li o takovou přepravu zájem. A zájem cestující projeví buď: 

1. osobně při nástupu do vozidla oznámením řidiči, kam cestující potřebuje 
2. telefonicky na číslo dispečinku (kontakt bude uveden na zastávce, ve vozidlech, na webu 

www.iidol.cz a na webu obcí) nejpozději 30 minut před pravidelným odjezdem spoje ze 
zastávky (ve vybraných zastávkách může tato doba být až 45 minut – konkrétní doba 
objednávky bude upřesněna pod každým jízdním řádem dané linky) 

» objednat spoj bude možné i 7 dní dopředu a to na vícero spojů najednou 
» pokud cestující z několika objednaných spojů jeden nevyužije a toto včas neoznámí 

(na dispečinku, kde spoj byl objednán), stornuje se objednávka i na ostatní (zbývající) 
objednané spoje 
Příklad: 
Cestující v pátek objedná zajížďku spoje z Horních Vítkovic do Jilemnice na celý další 
týden dopředu (od pondělí do pátku) – pokud však spoje nehodlá např. v úterý využít, 
je povinen toto oznámit na dispečinku, kde spojení objednal. V opačném případě by 
objednávka od středy do pátku byla stornována! 

RadioStop – poptávková zastávka 

Systém bude zaveden v relacích, kde jsou provozovány 
pravidelné spoje, ale kde vybrané zastávky leží bokem 
hlavní (přímé) trasy, přičemž výstup a nástup 
v takových zastávkách je nepravidelný. Vybrané 
zastávky budou obsluhovány některými spoji 
poptávkově. Pro cestující to znamená, že: 

1. v případě výstupu v zastávce cestující oznámí 
záměr řidiči 

2. v případě nástupu na takové zastávce si 
cestující zajížďku spoje objedná telefonicky 

Odpadnou tak zbytečné zajížďky do zastávek, kde nikdo 
nenastupuje, ani nevystupuje. 

  

RadioBus – poptávkový spoj 

Systém poptávkového autobusu bude zaveden v místech, kde Liberecký kraj je povinen zajistit 
dopravní obslužnost, ale kde není pravidelná poptávka. I pro RadioBus bude zpracován jízdní řád, ale 
na rozdíl od poptávkové zastávky bude fungovat trochu odlišně. 

RadioBus v celé trase: 

Autobus bude přistaven na zastávce s nejčetnějšími nástupy, tedy v místě, kde pravděpodobnost 
využití je nejvyšší: 

1. Cestující, který nastoupí v zastávce 
přistavení autobusu, oznámí řidiči, kam 
potřebuje v rámci spoje odvézt. 

2. Cestující, který chce nastoupit v jiné 
zastávce, si objedná spoj telefonicky. 

RadioBus v části trasy: 

Autobus pojede svou obvyklou trasu dle jízdního 
řádu, ale koncový úsek spoje bude veden pouze dle 
potřeby cestujících – v takovém případě platí: 

1. Cestující, který nastoupí do vozidla v „pevné 
části“ trasy spoje, oznámí řidiči, kde bude 
vystupovat. 

2. Cestující, který chce nastoupit 
v poptávkovém úseku, si objedná spoj 
telefonicky. 

Kde si cestující spoj objedná? 

Spoj je možné objednat na dispečinku, který v rámci zkušebního provozu zajistí dopravci: 

» BusLine a.s. (pro linky v okrese Jablonec n. Nis. a Semily) 
» ČSAD Česká Lípa (pro linky v okrese Česká Lípa) 
» ČSAD Liberec (pro linky v okrese Liberec) 

Tel. kontakt bude uveden: 

a. na zastávkách 
b. ve vozidlech 
c. na webu www.iidol.cz 
d. na webu obcí, kterých se poptávková doprava bezprostředně týká 
e. na webu dopravců 

  

Jak se vyznat v jízdním řádu? 

Spoje, které budou obsluhovat vybrané zastávky (úseky) poptávkově, budou označeny následujícím 
způsobem: 

1. V oficiálním jízdním řádu zveřejněném na celostátním webovém portálu veřejné dopravy 
(IDOS) 

a. zastavení bude označeno „pro výstup“ – v poznámkách bude uvedeno, že nástup je 
umožněn po objednání 

b. v některých případech nebude spoj uveden klasicky v tabulce „pevného“ jízdního 
řádu, ale bude uvedena poznámka o zavedení spoje v režimu RadioBus 

2. V jízdním řádu poptávkové dopravy – na zastávkách, ve vozidlech, na webu www.iidol.cz a 
na webu obcí 

» jízdní řád bude obsahovat symbol upozorňující na nutnost objednání nástupu 
do spoje 

Pro jízdní řád platí tyto zásady: 

» jízdní řád bude vlivem nepravidelné poptávky orientační 
» spoj nesmí odjet ze zastávky dříve, než je stanoveno jízdním řádem (autobus nesmí 

ujet cestujícím) 
» spoj nesmí přijet opožděn do uzlové zastávky, kde navazují další spoje 
» jízdní doba pro obsluhu poptávkové zastávky bude zkrácena, tj. v příp. obsluhy 

takové zastávky pojede spoj mírně opožděn – zpoždění však bude eliminováno 
rezervou před konečnou nebo uzlovou zastávkou (pokud autobus neobslouží 
poptávkovou zastávku, pojede včas a do cílové /uzlové zastávky přijede dříve) 

Proč se zavádí poptávková doprava 

Cílem systému efektivního řízení nabídky veřejné dopravy je především zachovat veřejnou dopravu i 
v místech, kde je poptávka cestujících velmi slabá a nepravidelná. Cestující budou mít přehled o 
nabídce spojení, která je konstantní, ale objednatel dopravy (liberecký kraj) bude dotovat pouze to, 
co cestující opravdu využívají. Ušetřené prostředky pak pomohou veřejnou dopravu i nadále rozvíjet 
a zlepšovat. 

 

KORID LK, spol. s r.o. 

RadioStop Hejnice,Ferdinandov,obratiště

Jízdní řád platný od 9.12. 2012 do 14.12. 2013

Odjezdy z Ferdinandova
čas linka směr poznámka

5:37 650 W Bílý Potok,u Krakonoše (5:50) v Hejnicích možnost přestupu směr Frýdlant (6:04)
6:57 650 W Frýdlant,žel.st. (7:36)
9:11 650 W 44 o Frýdlant,žel.st. (9:41) nástup nutno telefonicky objednat; nejede 

27.12.2012 až 2.1.2013 a 1.7.-31.8.2013
12:42 650 W o Bílý Potok,u Krakonoše (12:54) nástup nutno telefonicky objednat
13:37 651 W Nové Město p.Smrkem,žel.st.. (13:58) pokr. směr Jindřichovice p.Sm.
14:42 651 W Frýdlant,žel.st. (15:11)
15:42 650 W o Bílý Potok,u Krakonoše (15:54) nástup nutno telefonicky objednat
17:42 650 W o Bílý Potok,u Krakonoše (17:54) nástup nutno telefonicky objednat
22:19 651 W 31 Nové Město p.Smrkem,žel.st.. (22:37) pokr. směr Frýdlant,žel.st.; nejede 31.12.2012

Spojení z Frýdlantu (odj. z AN) na Ferdinandov
čas linka poznámka

5:11 650 W příj. na Ferdinandov 5:37
12:16 650 W příj. na Ferdinandov 12:42 dle potřeby - výstup nutno oznámit řidiči
13:06 651 W příj. na Ferdinandov 13:37
14:00 651 W
15:16 650 W příj. na Ferdinandov 15:42 dle potřeby - výstup nutno oznámit řidiči
17:16 650 W příj. na Ferdinandov 17:42 dle potřeby - výstup nutno oznámit řidiči
21:54 651 W 31 příj. na Ferdinandov 22:19 nejede 31.12.2012

Spojení z Hejnic (odj. aut.st.) na Ferdinandov
čas linka poznámka

5:34 650 W příj. na Ferdinandov 5:37
12:40 650 W příj. na Ferdinandov 12:42 dle potřeby - výstup nutno oznámit řidiči
13:34 651 W příj. na Ferdinandov 13:37
14:35 651 W příj. na Ferdinandov 14:42
15:40 650 W příj. na Ferdinandov 15:42 dle potřeby - výstup nutno oznámit řidiči
17:40 650 W příj. na Ferdinandov 17:42 dle potřeby - výstup nutno oznámit řidiči
22:16 650 W 31 příj. na Ferdinandov 22:19 nejede 31.12.2012

W jede v pracovní dny
W 31 jede v pracovní dny; nejede 31.12.2012
W 44 jede v pracovní dny; nejede 27.12.2012 až 2.1.2013 a 1.7.-31.8.2013
o spoj nutno objednat (viz tabulka níže)

Kdy a kde objednat spoj?
Pokud na Ferdinandově vystupujete, oznamte tuto skutečnost řidiči při nástupu do vozidla.
Pokud na Ferdinandově nastupujete do spoje na zavolání (symbol o), zavolejte na tel.:

o 485 105 413
zajišťuje dopravce ČSAD Liberec, a.s.

Pracovní doba tel. linky:
po-pá W 6:00-19:00
so E 8:00-16:30
ne X 11:00-19:00

Spojení je možno objednat nejpozději 30 minut před pravidelným odjezdem! Nejdříve však v předstihu 7 dní.

přestup Hejnice! (příj. na Ferdinandov 14:42)
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Mezinárodní centrum duchovní obnovy

V době adventní, vánoční a v novém roce 2013 chystáme mnoho krásných programů, nejen pro 
stálé skupiny hostů, ale i pro naše spoluobčany.

Dobu adventní jsme zaháji-
li o týden dříve programem pro 
děti Tajemství adventní neděle. Již 
druhý ročník se mohl uskutečnit 
díky sponzorským darům od firmy 
CiS SYSTEMS s.r.o. a Města Hej-
nice. Děti potěšíme i další víkend, 
kdy bude uspořádán v MCDO Vá-
noční strom 1. 12. 2012. Program 
bude zahájen dílničkami pro děti 
ve 13 hod a následovat bude kon-
cert dětí a žáků. V 17.30 hod bude 
zpívat v kostele sbor Zpěvandule 
z Mimoně. Můžeme si prohlédnout 
výstavu dětských prací a vánoč-
ní trh. Po celý den je možné ob-
čerstvení v restauraci. Jak je již 
dlouholetou tradicí, přijede na 
adventní exercicie pro rodiny far-
nost sv. Vojtěcha z Prahy. Benefič-
ní koncert stavaři dětem na pod-
poru Fondu ohrožených dětí se 
uskuteční v neděli 9. 12. 2012 v 18 
hod v hejnické bazilice. Folklór-
ní soubor Jizera Liberec vystoupí 
s programem Štědrej večer na-
stal aneb veselé obrázky vánoční. 
Česká mše vánoční Jakuba Jana 
Ryby bude součástí půlnoční mše 
svaté. Při mši svaté 1. a 2. 12. 2012 
se mohou žehnat adventní věnce 
a 27. 12. 2012 na svátek sv. Jana 
se žehná víno. Úplný program 

pro dobu adventní a vánoční na-
leznete ve farním věstníku Mater 
Formosa. Šachový turnaj bude le-
tos probíhat 26. 12. 2012. Rodiny 
z pražské farnosti se zde setkají na 
silvestrovském pobytu. K návštěvě 
poutního místa zveme i v tomto 
období. Kromě 24. 12. 2012 je den-
ně otevřená restaurace, v kostele 
od vánoční vigilie bude možnost 
prohlédnou si betlém a je samo-
zřejmě možné na recepci požádat 
i o průvodce. V následujícím obdo-
bí chystáme řadu setkání rodin-
ných a firemních, plesy, meziná-
rodní konferenci AV, exercicie pro 
řád františkánů a konference pro 
skupiny z univerzit a škol v Ně-
mecku. Jsme součástí projektu 
Implementace mezinárodního za-
řízení pro vzdělávání a volný čas 
mládeže v rámci příhraničního 
styku mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko. Pro-
gramy v MCDO jsou určeny pro 
všechny věkové kategorie a různé-
ho zaměření duchovního, kultur-
ního a vzdělávacího. Každé pondě-
lí od 16.00 do 17.30 se schází pod 
vedením učitelky tance Ingrid Pre-
ibisch skupina žen nad 50 roků. 
Tančí na lidovou a taneční hud-
bu z různých zemí světa. Lidové 

tance tvoří různé útvary - uličku, 
kruh nebo blok. Rády by přivíta-
ly ještě několik zájemkyň, právě 
proto, aby doplnily počet pro růz-
ná taneční seskupení. Tanec není 
jen tréninkem pro tělo, ale přináší 
všem radost z pohybu, z hudby, re-
laxaci a duševní pohodu. Zájem-
kyně se mohou přijít nezávazně 
podívat a budou srdečně vítány. 

Připravujeme silvestrovský 
program, novoroční menu, valen-
týnský ples, romantickou valen-
týnskou večeři a mnoho dalšího. 
Proto sledujte naše www.mcdo.cz 
a další informační zdroje. Pro na-
růstající zájem doporučujeme vy-
užívat rezervaci prostřednictvím 
recepce MCDO. 

Na všechny naše akce jste sr-
dečně zváni a přeji jménem Me-
zinárodního centra duchovní ob-
novy všem čtenářům Hejnického 
zpravodaje krásné prožití vánoč-
ních svátků a šťastný nový rok 
2013.

Jana Bezvodová 
(pastorační asistentka)

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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Ženské předvánoční informace z Mateřídoušky

Podle sociologického průzkumu provedeného nedávno jednou nejmenovanou agenturou 
v Hejnicích a okolí, se místní ženy dělí na dvě skupiny:

A) ženy, které propadají předvánočnímu stresu a panice, protože nechodí do Mateřídoušky;
B) ženy, které si předvánoční čas užívají, protože do Mateřídoušky chodí. 

Předem se omlouvám za tuto 
nadsázku, kterou jsem si dovolila 
použít (žádný průzkum se samo-
zřejmě nekonal), abych hned na 
začátku jasně vykreslila to, o čem 
tu dnes bude řeč především:

Před několika dny jsem se 
totiž vrátila z dalšího pobytu pro 
ženy, který se tentokráte konal od 
pátka 16. do neděle 18. listopadu 
2012 v Lučanech nad Nisou.

A přede mnou tu teď leží změť 
fotografií, emailů, SMS zpráv od 
jeho nadšených účastnic, jejichž 
obsah by se dal jednoduše shr-
nout slovy: „Příště jedu zase!!!“

Pro všechny čtenářky, jejichž 
čelo se teď právě možná vraští 
pod záplavou narůstajících sta-
rostí, mezi kterými rozhodně 
nezbývá žádný volný prostor pro 
nějaké ženské pobyty 

relaxaci a odpočinek, tu tak 
mám poměrně jasný důkaz o tom, 
že když se chce, všechno nakonec 
nějak jde.

Žádná z účastnic letošního 
pobytu totiž nebyla ani rentiér-
kou, ani zaměstnankyní vlády ČR, 
žádná z nich také neměla vlastní 
chůvu, vlastní paní na úklid, ide-
álního partnera z holywoodských 

trháků, ani nekonečnou zásobu 
babiček k ruce. Všechno to byly 
ženy, které si svůj relaxační 
pobyt musely přepečlivě napláno-
vat a celý svůj rodinný program 
detailně zorganizovat tak, aby se 
mohly bez výčitek svědomí (v tom 
jsme my ženy naprosté jedničky) 
tzv. „utrhnout“.

No a když se teď těmi fotogra-
fiemi a zprávami probírám, nikoliv 
věřím, ale VÍM, že to pro všechny 
z nich mělo obrovský smysl 
a jakožto předsedkyně Mateří-
doušky se za to cítím nesmírně 
vděčná – jako žena jsem si to totiž 

Zhodnocení činnosti  
Jizerského fotoklubu v roce 2012

Jizerský fotoklub působí ve městě Hejnice nepřetržitě od roku 1960. Hlavní náplní práce 
Jizerského fotoklubu je fotografická tvorba a s tím spojené pořádání výstav, účast ve fotografických 
soutěžích, pořádání workshopů pro členy fotoklubu, výchova a školení amaterských fotografů. 
Jizerský fotoklub je občanské sdružení otevřené široké veřejnosti. Zúčastňovat se akcí a programů 
fotoklubu může každý, kdo o účast požádá a souhlasí se stanovami.

V roce 2012 Jizerský fotoklub 
Hejnice uskutečnil 20 pravidelných 
schůzek. Schůzky bývají ve čtvrtek 
od 17.30 v malé galérii u pana Bar-
toše.

Uspořádali jsme dva víkendové 
workshopy – fotovýlety. Na jaře to 
bylo fotografování v Česko saském 
Švýcarsku v okolí Krásné Lípy 
v závěru října jsme fotili v okolí 
Vysokého nad Jizerou.

Členové fotoklubu se zúčastnili 
tradiční fotosoutěže mapový okruh 
Český ráj. V konkurenci 13 foto-
klubů se JFK Hejnice umístil na 
šestém místě. Je to umístění prů-
měrné, ale důležité je že je lepší než 
v předchozím roce. V soutěži jed-

notlivců se na 5. místě z 260 hod-
nocených fotografií umístil Václav 
Odehnal st. se svoji fotografií Por-
trét. Na 15. místě Miroslav Peli-
kán s fotografií 3 zlaté vlasy. Celou 
soutěžní kolekci 20 fotografií Foto-
klub vystavuje v městské knihovně 
v Hejnicích. Tímto Vás zveme na 
prohlídku. Zaujmou-li Vás naše 
dílka, přijďte některý čtvrtek na 
schůzku fotoklubu a zapojte se do 
činnosti fotoklubu.

Vážení spoluobčané, kama-
rádi, fotografové a příznivci foto-
grafování. Přeji Vám za Jizerský 
fotoklub mnoho úspěchů a pevné 
zdraví v roce 2013.

Miroslav Němec st.
JIZERSKÁ KLASIKA 

Jiří Bartoš
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užila stejně báječně, jako všechny 
ostatní účastnice.

Takže se to milé čtenářky 
opravdu dá. Všechny jsme se nyní 
vrátily ke svým rodinám, práci 

a běžným starostem, ale opět 
s novou jiskrou a také nově načer-
panou energií, ale i s bolením 
břicha od příliš mnoha smíchu. 
Domů jsme si navíc odvezly vlast-
noručně vyrobené vánoční ozdoby 
a další drobnosti, především ale 
nádherné vzpomínky a pocity 
k nezaplacení.

Letos jsem si také naprosto 
prvně všimla, že možná tím, jak 
opravdu přibývá starostí na přece 
jen křehkých, ženských bedrech, 
jak úžasně odpočinkové a šťastné 
pro nás všechny bylo to prosté 
vlastnoruční tvoření. Když žena 
nemusí přemýšlet, jen vezme 
do ruky třeba jehlu a nit, štětec 
s lepidle a něco krásného začne 
vznikat, současně v rukou a na 
duši.

A to mě vede k poslední myš-
lence, kterou bych tu dnes ráda 
ještě zmínila. Mateřídouška letos 
slaví 10 let a já si uvědomuji, že 
za celou tu dobu pro nás praco-
valo mnoho úžasných a nesmírně 
šikovných žen, které tu pro ostatní 
vedly naše pravidelné tvůrčí dílny. 
Mnohé již odešly a vydaly se 
svými vlastními cestami, ale naše 
vzájemné vztahy zůstaly pevné 
a krásné  a to dnes také není 
úplnou samozřejmostí, že? 

Takže: děkuji všem tvůrčím 
ženám, ať na straně lektorské, 
či účastnické! Děkuji jako před-
sedkyně sdružení i jako Pavlína, 
jedna z vás. Koneckonců před-
sedkyní sdružení nebudu navždy, 
ale ženou, která také ráda tvoří, 
určitě ano. 

Proto ještě jednou a naposledy 
– pokouší-li se o vás předvánoční 
běsy, přijďte se „obnovit“ k nám. 
Tvůrčí dílny se konají vždy 
každou středu od 9.00 do 12.00 
hodin a věřte, že takto relativně 
„promrhaný“ čas, vám ve skuteč-
nosti života pouze přidá.

Těším se na každou z vás. 

Všem ostatním, klidné letošní 
Vánoce a pozitivní myšleny v roce 
2013

V Hejnicích 19. listopadu 2012
Pavlína Bartošová
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Boj s větrnými mlýny

Vím, že tímto článkem opět rozhněvám spoustu místních obyvatel a ty, kterých se to hlavně 
týká, stejně neoslovím nebo se budou tvářit, že se jich to netýká. Sám si zde rozjímám, jestli 
to mám zapotřebí, abych se pasoval na nějakého mentora a snažil se k něčemu nabádat. Ale 
i tak mi to nedá, protože vidím, že to jinde fungovat může, že se i lidé snaží a výsledkem není 
jen anonymní kasírování někoho za něco, co se nemusí produkovat.

O čem je tu řeč? Jelikož je 
týden (když tyhle řádky píšu) po 
podzimním svozu nebezpečných 
odpadů, tak je to jasné. Opětovné 
zlikvidování všech předsudků, 
že už horší svoz nemůžeme zažít, 
mě donutilo si i v předvánoč-
ním zpravodaji vzpomenout na 
problémy kolem druhého konce 
naší extrémně konzumní spo-
lečnosti, a to je odpadové hospo-
dářství, odpady, popelnice, separ, 
binec, humus a všechno co se dá 
dát do synonyma tohoto věčného  
problému.

Ze zákona o odpadech musí 
všichni svůj odpad vytřídit. To 
znamená, že i každý z nás by měl 
předat na svozové místo většinou 
stanoviště popelnice nebo kontej-
neru, vytříděný odpad, který obsa-
huje pouze složky, které nejdou 
jinak využít. Kdo tak nečiní, tomu 
hrozí pokuta, která je v řádu dese-
titisíců. Kdo to bude kontrolovat, 
že? To je těžké. Když si otevřete 
popelnici na sídlišti, které je ano-
nymní asi nejvíce, vypadnou na 
vás veškeré tříditelné složky jako 
papíry, PETky, sklo, plasty. Ale 
stejně se pak najdou tací, kteří 
lamentují, že ty popelnice nestačí 
a že jich je potřeba více. Stejné 
je to s nebezpečným svozem. 
Název jasně určuje co se to sváží 
– lednice, televize, počítače, elek-
tro, barvy, oleje. Pro doplňkovou 
složku velkoobjemový odpad si už 
asi někteří domýšlejí svá pravi-
dla. Vždyť proč se na stanovištích 
objeví vyskládaný šatník, zbytky 
bazénu, rozebraný automobil nebo 
hromada stavební suti?

S hrůzou se netěším na týden 
svozu, neboť mi velmi vadí, jak se 
město mění na velkou skládku, 
která nemá konce a zásobují ji 
hlavně noční „kupiči“, kteří se přes 
den bojí ukázat se svojí kárkou, 
kolečkem, vozíkem či autem, pro-

tože by všichni viděli, že právě 
od nich je na místě ten komu-
nální odpad, který by měl skončit 
v popelnici nebo velkém kontej-
neru na skládce, kam ho mohou 
zdarma odložit po celý rok. Do 
toho se pak do hromad pustí naši 
šikovní sběrači a všem doporu-
čuji zajímavý zážitek v podobě 
nakládání starých hadrů, na 
které někdo vylil zbytek prima-
lexu smíchaný s vyjetým olejem 
a „nechtěně“ rozbitou zářivkou.

Dalším nešvarem místních 
anonymů je odkládání čehokoliv 
k popelnicím. On se o to někdo 
postará. To si asi oni odkladači 
myslí nebo jen doufají, aby tu 
ušetřenou stovku, kterou v blíz-
kém supermarketu ušetřili za 
nákup nové skříňky, podpo-
řili další dvackou, kterou ušetří, 
když starou skříň nebudou vézt 
na skládku, ale odhodí ji vedle 
popelnice. Je to hlavně nový 
sport na sídlištích. Baráčníků se 
to tolik netýká. Přeci jenom asi 
mají jiné cítění o kráse a uklize-
nosti svého okolí, protože jinak 
si to nedovedu vysvětlit. Ale kdo 
to vlastně uklidí? Můžu vás ujis-
tit, že tu opravdu nemáme skřítky 
z Harryho Pottera (vaši potomci 
vám případně vysvětlí o čem je 
řeč), kteří by po nocích vždy uklí-
zeli Hejnice a se svítáním se ztrá-

celi a měli obrovskou radost, jak 
jsou užiteční. Je to zase a jen na 
Středisku služeb, které ale nemá 
suplovat soukromé služebnictvo, 
jenž se postará o odpadky svých 
pánů. Politika země nám neu-
stále snižuje počet pracovníků, 
kteří jsou zaměstnaní na tako-
véto práce a je jasné, že takovýto 
úklid odložených starých věcí po 
městě zabere nějaký čas, který 
pak chybí jinde. Například v zim-
ních měsících v nasazení při boji 
se sněhovými přívaly. 

Někdo zastává názor, že se to 
nemá uklízet, že to tam máme 
nechat, protože tak jsme si místní 
vychovali, že to někdo uklidí a je 
všechno v pořádku. Není. Za prvé 
to všechno platíme my všichni. Za 
druhé, když to tam necháme, tak 
se nám ze sídlišť stanou novodobé 
skládky, které navíc děti promění 
ve válečnou zónu po půlce města.

A proto lide, občané, hejničáci, 
národe, prostě všichni co tu jste. 
Pojďme zkusit si ty Hejnice udělat 
taky trošku krásnější a pohodo-
vější. Zkusme se zamyslet, jak 
můžu jako každý za sebe přispět 
a něco z předešlého změnit. Vždyť 
je to vše jen o lidech, ty odpadky, 
odpady, krámy, ty samy se z domu 
nevynáší a neskladují tam, kde 
nemají.

-DEM-

Pronájem bytů v Hejnicích
•			Pronajmu byt 3+1 ve druhém patře s výhledem na Klašter. K na 

stěhování od 1. ledna  2013. Nájem 4.300 Kč + služby.

•	  Pronájmu byt 2+1 ve čtvrtém patře s výhledem na Jizerské hory-
-Ořešnik Frydlandské-Cimbuří. Nájem je 3.700 Kč + služby. K na 
stěhování ihned.

Karl Dé Bruyne, Hejnice 83
698 253 119
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Informace z lesárny

Podzim na lesnické škole je vždy ve znamení dvou tradičních akcí. I letos se utkali žáci učňov-
ských škole z České republiky a ze Slovenska při mezinárodní soutěži „Hejnický dřevorubec“. 
Soutěž začala ve středu 17. října odpoledne jednotlivými disciplínami.

Zástupci učilišť se utkali jako 
vždy na prostranství před MCDO, 
kde se zvuk motorových pil rozlé-
hal až do večerních hodin. Na rozdíl 
od předcházejících ročníků přálo 
letos všem účastníkům soutěže 
počasí. Bylo to opravdové babí léto, 
které svlékalo přítomné do krát-
kých rukávů a zpříjemnilo přihlí-
žejícím pobyt na závodišti. Všichni 
přítomní také mohli zkusit štěstí 
v divácké soutěži, kde byla hlavní 
cenou sekačka firmy Mountfield, 
tradičního sponzora této alce. Závěr 
soutěže společně se slavnostním 
vyhlášením výsledků proběhl ve 
čtvrtek 18. října v odpoledních hodi-
nách. V soutěži jednotlivců se mohl 
chlubit vítězstvím hejnický žák 
Roman Pospíchal, který porazil své 
slovenské soupeře Jakuba Zossaka 
a Patrika Pacalaje ze Slovenské 
republiky s téměř stobodovým 
náskokem. Soutěž družstev přinesla 
vítězství  družstvu Tvrdošína, násle-
dovávané hejnickými a slovenskými 
lesáky. Všem vítězům blahopře-
jeme a děkujeme za podporu všech 
diváků, kteří přišli podpořit domácí 
závodníky.

Svatohubertské slavnosti, 
pořádáné každoročně naší školou,  
se letos konaly v pátek 2. listopadu. 
Tradiční průvod v čele s Hubertem 
a jeho družkou Dianou, následova-
ných družinou, žáky, zaměstnanci, 
představiteli veřejných insti-
tucí a příznivci mysliveckého 
cechu, vyšel od budovy lesnické 
školy a s obvyklými zastávkami 
u základní školy a městského úřadu 
dorazil k hejnické bazilice.  Součástí 
oslav byla mše troubená lesními 
rohy a pasování adeptů myslivectví. 

Slavnostní den zakončila Svatohu-
bertská veselice v prostorách MCDO. 

Studenti střední školy hospo-
dářské a lesnické byli pozváni na 
týdenní ekologický seminář v St. 
Marienthalu v sousedním Německu, 
který byl spolufinancován z fondů 
Evropské unie. Seminář proběhl 
v týdnu od 28. 10. 2012 do 1. 11. 
2012 a zúčastnilo se ho 25 studentů 
oboru Ekologie a ochrana prostředí 
z druhého, třetího i čtvrtého ročníku 
se dvěma pedagogy. Po příjezdu do 
nedalekého St. Marienthalu byli 
studenti ubytováni přímo v pro-
storách nově zrekonstruovaného 
kláštera nedaleko městečka Ostritz. 
K tomuto projektu byla přizvána 
nejen naše škola, ale i další střední 
škola z Berlína. Smyslem celé akce 
bylo přiblížit studentům nejrůznější 
ekologická témata a také jim umož-
nit kontakt s německými vrstevníky 
a rozšíření jazykových dovedností. 

První přednáška na téma „Fit 
and happy“ proběhla ještě večer 
v den příjezdu. Studenti sbírali 
náměty na téma zdravý životní styl. 
Druhý den začal sportovními aktivi-
tami, které byly doplněny nejrůzněj-
šími úkoly s ekologickou tématikou. 
Odpoledne pracovali studenti ve 
dvou skupinách na realizaci dvou-
denního projektu.  „Malíři“ měli za 
úkol na stěnu jedné tamní garáže, 
která byla ve vlastnictví obce, nama-

lovat velkoplošný obraz s přírodními 
motivy. „Herci“ oproti tomu nazkou-
šeli krátké divadelní představení na 
téma „Fast food, slow food“. Oba pro-
jekty se u studentů setkaly s velkým 
nadšením. Během středy pak absol-
vovali studenti dvě přednášky. První 
přednáška na téma včelařství, kdy 
studenti navštívili tamního včelaře, 
který jim přednášel přímo v prosto-
rách svého úlu. Druhá přednáška 
se konala v nedaleké elektrárně 
na zpracování biomasy a byla spo-
jena s její prohlídkou. Čtvrteční 
dopoledne, ještě před odjezdem, 
bylo věnováno prohlídce čističky  
odpadních vod. 

Program celého semináře byl 
velmi bohatý a studenti odjížděli 
plni dojmů a nových poznatků.  

V listopadu se studenti dru-
hého a třetího ročníku oboru Eko-
logie a ochrana prostředí zúčastnili 
projektu „Krajina – nejkrásnější 
učebnice II“, organizovaného spol-
kem Čmelák. Studenti strávili dva 
dny na Mariánských boudách, kde 
na chatě Společnosti přátel přírody 
absolvovali úvodní seminář. Jeho 
hlavní náplní bylo vytvoření myšlen-
kové mapy k tématu funkce stromů, 
ale studenti podnikli také terénní 
vycházku na protrženou přehradu 
a na závěr je čekal přechod Jizer-
ských hor zpět do Hejnic. Projekt 
bude pokračovat i v dalších měsících. 
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Narodily se děti:
• Adam Horvát
• Romana Zavřelová
• Jan Holub
• Tomáš Kubík
• Laura Tereštíková 
• Samanta Dirová
• Klára Stejskalová
• Adéla Václavíková
• Sára Cihovjašová
• Simona Kloučková
• Daniel Liška
• Patrik Melichar
• Leona Fiřtová
• Kristýna Hubáčková

Přistěhovali se občané:
• Martina Kulíková
• Ilona Sýkorová 
• Miroslava Dlouhá 
• rodina Balogova 
• Jaroslava Kobrová se 

synem a dcerou

Odstěhovali se občané:
• rodina Hanusova
• Jiří Fiala
• Martin Pospíšil
• Marie Záhejská 
• Ludmila Ďuďová se synem
• Iveta Olšáková
• Veronika Hudská
• Ivana Pavelková se synem 

a dcerou 
• rodina Plecháčova
• rodina Vejlupkova
• Kateřina Vanclová

Rozloučili jsme se 
se zesnulými občany:
• František Steklý
• Miroslav Těhník
• Vladislav Huryta
• Věra Pavlíková
• Miloš Šimek

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

Letošní Svatý Martin  
po hejnicku

V neděli 11. listopadu, přesně na 
Martina se v Hejnicích konaly  
5. slavnosti Svatého Martina. 
Občanské sdružení Za lepší Hej-
nice a Centrum Mateřídouška opět 
pořádaly slavnosti světla a vína. 

Počasí letošnímu ročníku trošku 
nepřálo a slabý déšť odradil zájemce 
od průvodu světel z Centra Mateří-
doušky. Tam dorazil Svatý Martin 
a předal účastníkům požehnané 
martinské světlo do jejich lucerniček. 
Tentokrát dorazil na strakatém koni, 
což vysvětlil tím, že letos si opravdu 
osedlal bělouše, ale strastiplnou 
cestou přes blátivou a rozkopanou 
Raspenavu došlo k „přebarvení“ na 
dorazivšího strakáče.

Před kostelem se však již sešel asi 
nejpočetnější dav diváctva za celou 
historii hejnických Martinů. Mohl 
tak být svědkem další z mnoha 
legend o Svatém Martinovi. Tentokrát 
se nesla v duchu jeho konce kariéry 
římského vojáka. Následovala pak 
tradiční ochutnávka svatomartin-
ských vín ročníku 2012, kdy bylo 
zvoleno vinařství Valtice a na výběr 
byla vína bílá, červená a růžová. Pro 
mladší návštěvníky byly připraveny 
svatomartinské rohlíčky.

V centru Hejnic se objevily nové dopravní značky.

V některých ulicích Hejnic se obje-
vily nové dopravní značky. Jedná 
se o Průjezdy zakázány a hlavně 
o Zákaz stání v ulici Nádražní. Tam 
je důvodem umístění komplikovaná 
zimní údržba této rušné ulice a také 
celoroční dopravní průjezdnost.

V centru Hejnic se objevily nové dopravní značky.

Opět se nám ve městě objevilo 
několik vozidel, která jsou zaparko-
vána na veřejných plochách a par-
kovištích a několik měsíců nejsou 
v provozu. Upozorňujeme majitele, že 
autovrakem je vozidlo, které není tech-
nicky způsobilé k provozu - nemá plat-
nou technickou kontrolu. 

Proto ten, kdo se o takové odsta-
vené vozidlo nepostará do poloviny 
listopadu, se vystavuje nebezpečí 
v podobě úředního jednání na 
odstranění vraku s možnou pokutou 
až do výše 50 000 Kč.

Tyto stroje tak blokují parkoviště 
pro funkční a používané automobily.
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Zprávy z klubu důchodců

Týden před výletem bylo 
u nás v Hejnicích krásně, tep-
loučko, příroda hýřila všemi bar-
vami podzimu. Ale, jako když 
proutkem mávne – už od středy 
vládla hustá mlha a ve čtvrtek 
25. 10. 2012, den našeho výletu, 
to nebylo o mnoho lepší. Příroda 
nás, pro tentokrát, zklamala.

Cílem naší cesty bylo nejdří-
ve muzeum v Turnově, kde jsme 
navštívili výstavu  Z babičči-
ny zahrádky do dědova sklípku 
aneb bylinkami a ovocem proti 
nemocem (která již v lednu kon-
čí). Výstava byla velice zajímavá. 
Připomenuli jsme si, jak se dří-
ve využívalo všeho, co se doma 
urodilo – ke stravě, k léčitelství 
i k výrobě „kořaliček“. (Ředitelka 
muzea, pí PhDr. Vladimíra Ja-
kouběová k tomu vydala publika-
ci i s recepty).

Odtud jsme se vydali smě-
rem na Šimonovice, kde jsme 
v restauraci V Trnčí poobědvali. 
Součástí restaurace je i rozledna 
Rašovka, ze které je, za normální 
viditelnosti, výhled na Jizerské 
hory, Krkonoše, Bezděz i Tros-
ky; ale dnes byla jen stále trva-
jící mlha. I přesto mnozí těch 66 
schodů nahoru vyběhli. A pak 
hurá k další naší zastávce – na 
JAVORNÍK.

Zde se na severním svahu 
kopce nachází lyžařský areál do-
plněný bobovou dráhou. Na vr-
chol se koncem října 2011 vrátila 
i restaurace se staronovým ná-
zvem OBŘÍ SUD. Překvapením 
pro naše výletníky byla „adrena-
linová jízda na bobech“ a bylo to 
překvapení i pro obsluhující per-
sonál, že hodláme jejich „atrakci“ 
vyzkoušet (v našem věku!), ale 
stalo se. Více jak polovina účast-
níků zájezdu prokázala tu odva-
hu vyzkoušet  jízdu na bobech. 
Boby se rozjely… Jedna z dvojice 
(pí Novotná ,Veitová) volala: „brzdi, 
brzdi“ a ta druhá odpovídala „ je 
to asi rozbitý, brzdím a nic“, ale 
pak přitáhla páku k sobě a už 
bylo vše OK. V páru, kde seděla 
pí Plášilová, by se ráda přitiskla 
( to aby to lépe jelo), ale ostych jí 
to nedovolil. Pan Davoys („Fran-
couz“) , který s námi na výlety 
jezdívá, jel sám a do prostoru čes-
ky a úplně nahlas volal: „já bojím, 
já bojím“ a brzdil, co to dalo, tak-
že poslední pár, který jel za ním, 
si tu jízdu jaksepatří nevychut-
nal, ale trasu absolvovali všichni 
přihlášení.

Na lanovku pak usedli bez roz-
dílu všichni. Kousek chůze lesem 
a už jsme seděli v příjemně vyto-
pené restauraci a zapíjeli právě 

prožitý šok. Domů jsme se vrátili 
až k večeru a i když nám tento-
krát počasí vůbec nepřálo, bude 
na co vzpomínat. „ Jó, to tenkrát 
na Javorníku…“!

Předvánoční PÁRTY se usku-
tečnilo v našem KLUBU pod ná-
zvem adventní postavy SVATÁ 
KATEŘINA. Hostem byla pí Klin-
káčková z MěÚ Hejnice, sociální 
odbor.

Přivítání všech bylo připitím 
aperitivem na stálé zdraví. Po 
kávě, koláči a medovníku byl 
program: seznámení s adventní 
postavou sv. KATEŘINY a s jejím 
významem. Potom byly rozdány 
cedulky s určenými hesly (dvůr, 
koně, fiala, žížala, pes, bača, 
apod.), na které jednotlivci vyhle-
dávali písně, které pak všichni 
společně zazpívali. Ke cti přišly 
polozapomenuté písničky naše-
ho dětství a všichni se náramně 
bavili. Okny už nakukovala tma, 
když jsme se s chutí pustili do 
řízku a bramborového salátu. Při 
odchodu domů dostal ještě kaž-
dý čokoládovou podkovičku „pro 
štěstí“.

Velké díky patří paní Aleně 
a Zuzaně Henclovým za pomoc 
a organizaci.

Za Klub důchodců Hejnice
Alena Karrasová

Na naši anketu v Klubu důchodců: KAM POJEDEM NA VÝLET V ROCE 2013? jsme dostali 
několik typů. Jeden jsme se rozhodli uskutečnit ještě letos.
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Příběhy domů – hejnická pošta

Psal se rok 1880 a na lukrativním místě u hlavní křižovatky na rohu dvou ulic v Hejnicích 
stála stále jen boží muka. V ostatních  domech v ulicích a hlavně na nárožích už dávno nabí-
zeli své služby obchodníci nebo řemeslníci. 

To vše se mělo záhy změnit, 
místní mistr sedlářský a čalou-
nický Franz Weith zde právě 
v tomto roce začal stavět dům. 
Nejprve se ale musel zavázat, že 
boží muka, která zde stála již 
od roku 1770, přenese na jiné 
místo na svém pozemku. Dům 
byl velmi rychle postaven a bylo 
mu přiděleno čp. 339 , majitel 
zde začal okamžitě provozovat 
svoje řemeslo a pravou část domu 
pronajal holiči Heinrichu Klosovi, 
ten je zde uváděn ještě v roce 
1935. Dlouhá léta pak ulici zdobil 
stavovský znak holičů, zlatý  
naleštěný terč.

Franz Weith dům v roce 1912 
prodal Josefu Köhlerovi, ale 
v adresářích řemeslníků je zde 
ještě uváděn v roce 1925, jen 
nakrátko kolem roku 1910 pře-
pustil svoji čalounickou živnost 
Theodoru Neuhäuserovi. V roce 
1935 je v adresáři města uváděn 

v tomto domě obchod se střižním 
zbožím Anny Noskové a instala-
tér Bernhard Thiel, ten provozoval 
svoji živnost v dílně postavené ve 
dvoře. Od roku 1905 až do roku 
1925 vycházela z tohoto domu za 
svojí bohulibou činností i man-
želka holiče Klose, paní Josefa 
Klosová, byla to totiž porodní bába.

V době 2. světové války zde 
stále provozovala svůj obchůdek 
se střižním zbožím Anna Nos-
ková a knihařství zde měl i Julius 
Ender. O znárodnění jejich malič-
kých provozoven však nikdo 
neprojevil zájem.

Konečně na konci roku 1945 
zde nalezla své útočiště pošta. 
Poštovní úřad, který byl v obci 
zřízen již v roce 1866 jen jako 
jakási expedice, vystřídal za 
dobu své existence mnoho budov. 
Zprvu od r. 1866 sídlil 30 let v čp. 
33, pak postupně v domech čp. 
272, 288, 176, 96, 175, 316 a pak 

opět v čp.175. Po skončení války 
byl pak krátce i v čp. 521 ( dnešní 
městský úřad). V dnešní budově 
se napravo od vchodu usídlil ve 
své kanceláři pan poštmistr, ten 
vyřizoval jen peněžní záležitosti, 
v místnosti, kterou známe dnes 
se pak poskytovaly ostatní poš-
tovní služby. Vonělo – nevonělo 
zde poštovní lepidlo za jehož 
pomoci se všechny balíky ale 
i složenky polepovaly příslušnými 
nálepkami a při otevřeném okně 
bylo daleko slyšet údery poštov-
ního razítka. Své místo zde měla 
i telefonní ústředna, slečna, která 
ji obsluhovala, stále mohutně 
točila kličkou, přepojovala kabely 
jednotlivých účastníků ale také, 
jak se říkalo, stále poslouchala co 
si kdo vypráví.

Do dnešních dnů se zacho-
vala 100 let stará fotografie domu 
s holičským učněm s pečlivě 
upraveným účesem a na vestičce 

Pošta - dům 339  
kolem roku 1910
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s řetězem od kapesních hodinek, 
nechybí ani pan mistr čalounický 
se zástěrou až po zem a vyšňo-
řený pán s mohutným motýlkem 
nebo spíše mašlí u krku, snad 
sám mistr holičský a další obyva-
telé domu.

Boží muka, která musela být 
při stavbě přemístěna a stávala 
v místech, kde je dnes novinový 
stánek již neexistují. Jednoho 
dne v šedesátých letech k nim 

přiklekl jeden z místních zruč-
ných kameníků ne ze zbožnosti, 
ale aby je rozsekal na obrubníky 
pod plot. Ptal jsem se jej tenkrát, 
jestli jej taková práce těší, odpo-
věděl, že je to žula zdravá, dobře 
štěpná a že to dostal přikázáno.

Prastará boží muka kdysi stá-
vala přesně v místě, kde je dnes 
peněžní přepážka, tam právě se 
zbožní kolemjdoucí vždy pokřižo-
vali. To jediné z těch dob zůstalo 

zachováno, mnozí se po zjištění 
částky, kterou na nich požadují 
dodavatelé energií a ostatních 
služeb, pokřižují i dnes. Dokonce 
i pan nejvyšší pražský poštmistr 
nechal na poštovní známky 
natisknout místo ceny jen pís-
mena A nebo B. Stále ještě totiž 
žijí pamětníci, kteří si pamatují, 
že pohled se posílal za 30 a dopis 
za 60 haléřů.

Miroslav Jech

Harmonizační pobyt 6. tříd

Za podpory Krajského úřadu Libereckého kraje se v  průběhu září uskutečnily harmonizační 
pobyty  šestých tříd Základní školy v Hejnicích v rámci projektu To je má třída. Oba harmoni-
zační pobyty probíhaly na turistické chatě Hubertka. Cílem tohoto projektu bylo začlenění nových 
žákůdo tříd a úprava sociálních vztahů v kolektivech tříd při přechodu na druhý stupeň. Pobyty 
obou tříd vedla výchovná poradkyně Ing. Michaela Štainbruchová společně s třídními učitelkami, 
v 6. A Mgr. Blankou Kovačičovou a v 6. B Mgr. Marcelou Hmirovou.

Na žáky obou tříd čekala 
během dvou a půl dne spousta 
aktivit a společné práce. Pro-
gram byl zamě-řen na spolupráci, 
správnou komunikaci a tvořivost. 
První den žáci začínali vzájem-
ným představová-ním. Nejdřív 
se každý představil sám, potom 
svého kamaráda a nakonec ve 
skupinkách děti hledaly svoje 
společné zájmy a záliby, které 
ztvárnily na plakátě. Ten potom 
představily ostatním skupinám. 
Odpoledne byly aktivity opět 
zaměřeny na spolupráci a vzá-

jemné naslouchání. Cílem bylo, 
aby děti samy odhalily podstatu 
správné komunikace. 

Druhý den se žáci vydali na 
celodenní výlet. Pod vedením pana 
Ing. Jana Zemana byl výlet místy 
dobrodružný a zavedl je na místa, 
kde nikdy doposud nebyli. Po 
cestě vyslechli spoustu zajímavých 
informací o přírodě, o lesích, hníz-
dění ptáků i o Jizerských horách.  
Odpoledne bylo také pod taktovkou 
pana Zemana. Měl pro všechny 
připravenou přednášku o recyklaci 
odpadů. Po přednášce následoval 

test, který prověřil, jak kdo dával 
pozor a co si zapamatoval. Večer 
naděti čekaly další aktivity podpo-
rující spolupráci a tvořivost.

Třetí den po snídani se děti 
naposledy sešly, aby každý sdělil 
své pocity a pár slovy ohodnotil 
pobyt v přírodě. Pak už je čekal 
úklid chaty a cesta domů.

Celý projekt proběhl bez pro-
blémů, rádi bychom opakovali 
podobné aktivity pro budoucí šes-
ťáky i v dalších letech.

Mgr. Michaela Čumpelíková, 
koordinátorka projektu
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Co nového v hejnickém fotbale

Elévové:
Dovolte mi, abych Vás čás-

tečně informoval o činnosti starší 
přípravky – elévů během mé pří-
tomnosti. Toto mužstvo jsem pře-
bral vloni po Mírovi Havlovi, jehož 
široký kádr měl dost nevyrovnané 
výsledky. Po krátkém pohovoru 
s hráči začali téměř všichni chodit 
na tréninky a úspěchy se začaly 
pomalu dostavovat. Ne vždy to 
ale bylo jednoduché. Často jsme 
trénovali i 3 krát týdně, i když 
sezóna skončila, neboť počasí 
bylo příznivé. V zimě jsme chodili 
do tělocvičny a s některými hochy 
i hráli hokej.

V soutěži jsme se umístili na 
třetím místě z Vratislavicemi A+B. 
Mužstvo se opíralo o vynikající 
výkony hráčů: Keller, Konývková, 
Dostál. Poslední jmenovaný byl 
náš nejlepší střelec. Takže s koneč-
ným umístěním a hrou jsem byl 
spokojen.

Tuto sezónu jsme podle fotba-
lového svazu zahájili novým sys-
témem, který se neosvědčil, což 
mohou potvrdit trenéři ostatních 
mužstev. Kritiku sklidilo přede-
vším složení dvou skupin, při níž 
se ta výhodně složená libereckými 
mužstvy pohybuje v okruhu 10 
km, zatím co my ve druhé sku-
pině zajíždíme nesmyslně až do : Č. 
Dubu, Hlavice, což je téměř 60 km. 
Klade to vysoké nároky na dopravu 
a čas. To vše je nutné v budoucnu 
vyřešit. Letošní podzimní sezónu 
jsme zahájili bez čtyř opor (Keller, 
Čumpelík, Šmíd, Dostál), které 
přešly do starších žáků. K Mírovi 
Havlovi. Všichni čtyři jsou nadějní 
fotbalisté a je jen na nich, jakým 
způsobem budou svůj fotbalový 
um rozvíjet a pokračovat v něm. 
Podmínky proto mají velmi dobré. 
Osobně jim přeju v jejich fotba-
lové kariéře hodně štěstí a úspě-
chu. Náhrada těchto hráčů byla 
obtížná ale přestavbou celého týmu 
úspěšně vyřešena. Takže chlapci 

opět pokračovali ve velmi dobrých 
výkonech.

Většinu zápasů nesla na svých 
bedrech šestice: Merunka, Leitner, 
Chudoba, Kobr, Štícha, Konývková 
– ta byla naším nejlepším střelcem 
s 27 góly, následovaná Štíchou s 21 
góly a Kobrem s 19 góly.

Co se týče umístění, jsme 
zatím s minimálním odstupem 
na 2 místě. Na jaře se pokusíme 
o útok na místo první a tímto celou 
soutěž vyhrát, což by byl historický 
úspěch v této kategorii. Hoši na to 
určitě mají. Takže těšme se na jaro.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
bratrům Přibylovím za pomoc na 
trénincích mladších hochů, kteří 
jsou naší zásobárnou. Děkuji též 
všem rodičům za dopravu hráčů na 
utkání a také všem členům výboru 
za podporu a skvělé podmínky, 
které máme při výkonu tohoto 
populárního sportu.

Miroslav Mihulka

Dorost:
Dorostenci se po podzimní části 

soutěže umístili na 10. místě z 12 
účastníků. Pouze dvakrát zvítězili,

čtyřikrát remizovali a pět-
krát prohráli. Skóre 28:50! Příčin 
tak špatného výsledku je několik. 
V první řadě je to úzký kádr, který 
čítá 14 hráčů. Když se k tomu přidá 
marodka (dlouhodobě zraněni 
L. Fetr-natržený sval, M. Hanko-

-koleno), občas nějaké to vyloučení 
či absence na zápase po bouřlivě 
prožité

noci ve vinárně, je rázem pro-
blém dát dohromady jedenáct 
hráčů. Daleko podstatnější pro-
blém vidím ale v tom, že se vůbec 
netrénuje. Tak špatnou tréninko-
vou morálku jako je teď nepama-
tuji.

Nepomohlo ani sloučení tré-
ninků s družstvy dospělých. Obraz 
hry v zápasech s vyrovnanými sou-
peři je pak většinou stejný, první 
půle dobrá (dokud je šťáva), ve 

druhé půli se většina začne lámat 
v pase a začnou se sypat góly. Do 
naší sítě samozřejmě. Jeden pří-
klad za všechny. Na poslední zápas 
do Dubé jsme jeli v devíti, polo-
čas 1:0, konečný výsledek 5:1 pro 
Dubou. A to si jejich trenér stě-
žoval, že mu chodí na tréninky 

„pouze“ deset hráčů. Tak takhle 
to prostě nejde. Snad jediný, kdo 
dokáže běhat celý zápas, je Jakub 
Stříbrný a ohromný bojovník Pavel 
Kinský. Velmi dobrou práci odvá-
děl na podzim stoper David Kraj-
ňák, který ale také do posledního 
zápasu nenastoupil pro zraněné 
koleno. Nejlepším

střelcem dorostu je jednoznačně 
Tomáš Filipi s 11 brankami.

Nezbývá než věřit, že po zimní 
přípravě v tělocvičně bude jaro 
o poznání lepší.

Milan Pecháček

B-mužstvo:
Především bychom chtěli upo-

zornit, že se B – týmu na jaře ujali 
noví trenéři Tomáš Leitner a Mirek 
Čermák (stále oba hrající). Noví 
trenéři se po častých prohrách 
a neúčasti hráčů na nedomácích 
zápasech s vedením dohodli na 
dobrovolném sestupu B-mužstva 
do „pralesní ligy“, tedy do III. třídy. 
Hráčů je málo, takže trenéři musí 
umět skloubit mladé ročníky s těmi 
staršími. I s tímto jim pomáhá 
kapitán Přibil Milan (Luňák).

Tato třetí třída mužstvu svědčí, 
neboť každý hraje tak jak nejlépe 
umí a jak mu dovolí čas, a přesto 
se B-tým umístil po podzimní 
části na pěkném druhém místě se 
skórem 52:16. Na tomto výsledku 
se podílelo samozřejmě celé muž-
stvo, avšak nejlepší střelec branek 
je s 10 trefami starý harcovník 
Milan Novotný. Škoda jen, že ač 
naše mužstvo doma ani jednou 
neprohrálo, diváků se schází méně 
a méně.

Nového je v hejnickém fotbale to, že se na valné hromadě oddílu, která se konala 24. 11. 2012 
odsouhlasil nový název klubu FK Hejnice. Dále byl zvolen nový výbor oddílu ve složení Jiří 
Leitner, Petr Baborák, Miroslav Malinský, Milan Pecháček, Jan Stříbrný, Luděk Mazánek 
a Kamil Horčička. Tento výbor pak zvolil předsedu oddílu na následující období - Milana 
Pecháčka. A nyní již k příspěvkům trenérů jednotlivých družstev.
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NOVUS ČESKO s.r.o. ZÍSKAL OCENĚNÍ 
VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL 2012

NOVUS Česko s.r.o. získal hlavní cenu odborné poroty v rámci tře-
tího ročníku soutěže „Vstřícný zaměstnavatel libereckého kraje 2012“. 
V odborné porotě zasedli zástupci z Úřadu práce ČR, Hospodářské 
komory ČR a Centra Kašpar. Centrum Kašpar je zároveň pořadate-
lem této soutěže. 

Na slavnostním vyhlášení výsledků dne 18. 10. 2012 v rámci veletrhu EDUCA 2012 MY JOB 
Liberec převzalo nejvyšší vedení fi rmy ve složení jednatele společnosti Ing. Karla Drapáka, 
ekonomky Ing. Lenky Drapákové a výkonného ředitele Miroslava Šveňka ceny pro vítěze. 

NOVUS	Česko	s.r.o.	byl	oceněn	zejména	za:
- vstřícnou fi remní kulturu ušitou na míru potřebám regionu
- fl exibilní pracovní dobu a práci z domova
- fi nanční i morální pomoc zaměstnancům/kyním v době povodní
- bohatou nabídku benefi tů a vzdělávání pro zaměstnance/kyně

Vyjádření	vedení	společnosti	NOVUS	Česko	s.r.o.:

„Jménem fi rmy Novus Česko s.r.o. bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům, ti mají nemalou 
zásluhu na fi remní kultuře. Dále patří díky těm, kteří neváhali a prezentovali naši fi rmu v této 
soutěži a především odborné porotě, která nám udělila nejvyšší ocenění – Vstřícný zaměstna-
vatel roku 2012“.

S podzimní částí soutěže se 
B-tým rozloučil kvalitně a v hojném 
počtu (jenom kdyby jich tolik cho-
dilo i na tréninky). Mrzet můžou 
snad je dva venkovní debakly 
s mužstvy Pertoltic a Jokers Frý-
dlant. Věříme, že na jaře budou 
výkony ještě lepší, a že se B-tým 
usadí na prvním fl eku.

Tomáš Leitner

A-mužstvo:
Skončilo po podzimu na 8. 

místě se ziskem 18 bodů a skóre 
29:33. Tato sezóna se vyznačovala 
hlavně nevyrovnanými výkony, 
které částečně zapříčinila pracovní 
vytíženost hráčů A mužstva, což 
mělo za následek, že jsme každý 
týden hráli v jiné sestavě. Sehráli 
jsme 8 zápasů na hřištích soupeřů 
a jenom 5 zápasů doma.

Venku jsme nebyli moc úspěšní, 
dovezli jsme jenom 3 body ze hřiště 

Cvikova a zbylých 7 zápasů jsme 
prohráli. Dva vysokým rozdílem: 
8:1, na hřišti Bozkova a 7:2 na 
hřišti Mírové. Na zápasy venku 
jsme jezdili ve slabší sestavě, pro-
tože někteří naši klíčoví hráči 
tyto víkendy pracovali. Doma 
jsme sehráli 5 zápasů a všechny 
vyhráli. Dva zápasy stojí za při-
pomenutí: v zápase s Krásnou 
Studánkou jsme o poločase prohrá-
vali 0:3, a přesto jsme se po závě-
rečném hvizdu radovali z výhry 
4:3. Druhým domácím zápasem, 
který stojí za připomenutí, je derby 
s Raspenavou, které se uskutečnilo 
po dlouhých 15 letech a ve kterém 
jsme dlouho tahali za kratší konec. 
Prohrávali jsme 0:1 gólem Tomáše 
Cifry. Zápas jsme ale otočili 
v samém závěru brankami Pavla 
Zoreníka a Jakuba Kouby.

Nejlepší střelci mužstva: Kouba 
11, Zoreník 5, Severýn 4

Nastupovali jsme v této sestavě: 
Vykoukal (Ráž Marek) – Kobr 
Jíří – Novotný, Horčička, Budka – 
Malinský M., Malinský O., Kobr L., 
Severýn – Kouba, Zoreník – Berka, 
Zrubec, Stříbrný, Sirůček, Černý 
O., Ráž D. 

Miroslav Malinský

Na úplný závěr mi dovolte, abych 
poděkoval všem, kteří hejnickému 
fotbalu věnovali v letošním roce 
svůj volný čas, trenérům, vedoucím 
mužstev, členům výboru, našemu 
správci Pepovi Novotnému i našim 
věrným fanouškům za podporu.

Dále panu Petru Killichovi za 
sponzorský příspěvek a také Městu 
Hejnice za příspěvek z rozpočtu 
města, bez kterého bychom nebyli 
schopni chod oddílu finančně 
zvládat.

M. Pecháček
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Hejnické babí léto 2012

V sobotu 15. září bylo na programu Hejnické babí léto. Občanské sdružení Za lepší Hejnice 
pořádalo tentokrát již 6. ročník tohoto rozloučení s létem pro děti i dospělé. Letošní podti-
tul nesl název Bobule, takže jsme se přemisťovali na moravskou vinici a do vinného sklípku 
podle úspěšné dvojdílné komedie.

Trošku se nám na sobotu 
nepovedlo počasí, kdy slunečné 
předpovědi vystřídala rea-
lita v podobě velké oblačnosti, 
občasné přeháňky a hlavně na 
tu dobu a proti dalším víkendům 
trošku nízká teplota po celý den. 
I tak se ale návštěvnost pohy-
bovala jen lehce pod úrovní nej-
úspěšnějšího loňského ročníku, 
takže se odhady pohybují někde 
kolem 1000 až 1200 lidí, kteří 
si našli cestu do centra Hejnic. 
Aby těch organizačních starostí 
nebylo málo, tak se těsně před 
akcí objevila prohibiční omezení 
a zákazy ohledně alkoholu. Sic je 
to akce pro rodiny, ale nemožnost 
v tomto studeném dni vařit grog 
nebo při slunci nabízet mojito byla 
těžká zpráva pro závěrečný účet, 
který je na občerstvení závislý 
skoro z 85 %. Dalším problémem 
byl tentokrát nepochopitelný 
požadavek Libereckého kraje na 
zaplacení 30 tisíc za zapůjčení 
velkého stanu, který byl na akci 
minule, a takjsme museli hledat 
řešení jinde a za polovic si půjčit 
menší stan od Celtimy. Chápu, že 
se některým návštěvníkům zdál 
malý, ale akci pořádá nezisková 
organizace, která nemá volné pro-
středky, které by mohla použít na 

případný prodělek akce, kdyby ji 
počasí totálně zabilo.

Start akce v kině promítáním 
animovaného filmu pro děti byl 
provázen plným sálem a následně 
se oslava přenesla na tradiční 
místo před bývalý Perun. Tam se 
mimo tradiční stánky s jídlem, 
pitím a dalšími specialitami 
mohli hlavně dětští návštěvníci 
věnovat skákacím hradům, malo-
vání na obličej nebo soutěžím 
o drobné ceny, které byly pro ně 
připravené. Následovala kulturní 
vložka v podobě vystoupení šer-
mířské skupiny, která bodovala 
hlavně u dětí ve chvíli, kdy začala 
verbovat a učit děcka šermovat.

O hudební doprovod se 
celý večer postaralo frýdlant-
ské hudební uskupení S.P. 
Band, které ve svých přestáv-
kách nahrazovaly před pódiem 
tématické soutěže pro dospělé 
o krásné ceny našich partnerů 
a sponzorů. Po setmění nechy-
běl ani skromný ohňostroj, který 
nemohl konkurovat tomu ze slav-
ností, ale snad potěšil oči hlavně 
mladších návštěvníků.

Tradiční součástí akce byla 
také přehlídka moučníků míst-
ních cukrářek a pekařinek – Zlaté 
hejnické jablko. Tentokrát se 

sešly opravdu skvostné soutěžní 
moučníky, které po závěrečném 
hodnocení mezi sebou vyzvedly 
na vrchol a titul královny mouč-
níků přisoudily Petře Nové. 

Dospělácké zápolení bylo roz-
marným výletem do světa vína. 
Zahájení v podobě Výběr z bobulí, 
kdy se konzumoval partnerčin 
náhrdelník nebo Um Kozder-
kového koštýře, případně Pane 
řidiči, silniční kontrola.... Ten-
tokrát bylo novinkou vidět, že 
se lidé chtějí do soutěží zapojo-
vat a nebojí se zkusit si netra-
diční soutěže o leckdy hodnotné 
ceny. Poprvé jsme museli loso-
vat mezi přihlášenými, abychom 
zvládli poptávku uchazečů. Vše 
bylo zakončeno dovednostní 
soutěží v hbitých prstech, která 
navazovala na sbírkovou disci-
plínu z minulého roku ve shá-
nění horního spodního prádla  
přítomných žen.

Doufejme, že se letošní ročník 
povedl i přes nepřízeň počasí 
a za rok se opět v polovině září 
setkáme v centru Hejnic na 
sedmém ročníku Hejnického 
babího léta 2013.

-DEM-


