
hlavním dětským hřištěm ale zů-
stane hřiště na starém sídlišti.

 Co nás však v současné 
době nejvíce tíží, stejně jako všech-
ny obyvatele této části Frýdlantska, 
je stav komunikace mezi Frýdlan-
tem a Bílým Potokem pod Smrkem. 
Kvalita této komunikace, která byla 
značně poškozena již při povod-
ni v roce 2010, se od té doby nejen 
že nezlepšila, ale naopak výrazně 
zhoršila. Každý, kdo častěji vyjíždí 
z Hejnic například za prací do Frý-
dlantu nebo Liberce, trpí. Bývalé 
vedení Libereckého kraje pouze ná-
pravu tohoto stavu neustále slibo-
valo, nechalo zpracovat potřebnou 
projektovou dokumentaci na obno-
vu této důležité komunikace, ale to 
nejdůležitější, fi nanční prostředky 
na realizaci stavby zajistit nedoká-
zalo. Na katastrofálním stavu této 
vozovky se mimo stavební práce, 
které probíhají při stavbě kanaliza-
ce v Raspenavě, výrazně podepsa-
la i letošní zima. Narušený povrch 
vozovky nevydržel a v podstatě se 
kompletně rozpadl. Starostové této 
části Frýdlantska se s uvedeným 
stavem rozhodně smířit nechtějí 
a neustále urgují u nové politické 
reprezentace Libereckého kraje ná-
pravu tohoto neudržitelného sta-
vu. Osobně jsem v této věci jednal 
i s radním pro dopravu Liberecké-
ho kraje Vladimírem Mastníkem 
a o této problematice jsem informo-
val i hejtmana Libereckého kraje 
Martina Půtu. Věřím, že nové vede-
ní kraje udělá vše pro to, aby se po 
této komunikaci zase po letech dalo 
alespoň slušně jezdit bez obav, že si 
řidič v lepším případě zničí pouze 
auto a nedojde vinou stavu komu-
nikace k vážné dopravní nehodě.

Jiří Horák
starosta města Hejnice

Hejnický

zpravodaj
Informace policie ●  Odpady ve městě ● MCDO  ● Knihovna
Kino Hejnice ● Mikulášský bench press ● Počasí v roce 2012

BŘEZEN
2013

Cena: 8 Kč

V závěru loňského roku jsme 
podali žádost o poskytnutí do-
tace ze Státního fondu životního 
prostředí na dostavbu kanalizace 
a naše žádost byla ze strany fon-
du akceptována. Nyní připravuje-
me dokumenty pro výběrové řízení 
na dodavatele stavby a zpracovává 
se prováděcí projektová dokumen-
tace. V nejbližší době tedy projek-
tanti začnou obcházet jednotlivé 
nemovitosti v dosahu trasy nové 
kanalizace a začnou s upřesňová-
ním realizace domovních přípojek. 
Předpokládá se, že na novou kana-
lizační stoku se reálně napojí 150 
– 200 objektů. Prosím tedy občany 
o maximální vstřícnost k pracovní-
kům projektanta, aby se realizace 
prováděcí dokumentace stavby co 
nejvíce uspíšila. 

Mezi další větší investiční akce, 
které jsme pro tento rok připravili, 
patří například práce na pořízení 
nového územního plánu města, na 
kterém se začalo pracovat už v po-
lovině loňského roku, počítáme 
opět s opravou nebo rekonstruk-
cí některých místních komunika-
cí. Plánujeme také zřízení nového 
chodníku směrem na Ferdinan-
dov. S výstavbou nových rodinných 
domů v této lokalitě se na této ko-
munikaci značně zvýšil počet chod-

ců a hlavně v zimních měsících 
není chůze směrem na Ferdinan-
dov právě bezpečná. Nový chodník 
by měl začínat v silničním oblouku 
u dopravního zrcadla a po pravé 
straně komunikace směrem na Fer-
dinandov vést až do prostoru auto-
busové zastávky. Nového asfaltové-
ho povrchu by se také měla dočkat 
zadní komunikace kolem nově po-
stavených rodinných domků, která 
spojuje tuto lokalitu s místní částí 
Skalní město.

Značnou pozornost také chceme 
věnovat údržbě bytového fondu. Do 
investičních akcí města byl zařa-
zen záměr výměny oken v panelo-
vém domě čp. 598, což je poslední 
panelový dům ve vlastnictví města, 
kde ještě nejsou vyměněna stará 
okna za plastová, k výměně oken 
by v letošním roce mělo dojít i v bu-
dově městského úřadu. Od tohoto 
opatření si slibujeme další úsporu 
v nákladech na vytápění, které rok 
od roku stoupají. Dále máme také 
připraveny projekty na zateplení 
nového pavilonu základní školy 
a zateplení budovy Mateřské ško-
ly na Ferdinandově. Zda se podaří 
oba tyto záměry v letošním roce 
realizovat, bude zřejmé, pokud zís-
káme některou z dotací vypsanou 
na zateplení veřejných budov. Za-
tím vždy se jednalo o dotační titu-
ly, které byly podmíněny výměnou 
stávajícího neekologického zdroje 
tepla za jiné palivo, což je například 
v budově základní školy neřešitelný 
problém, neboť zde pracuje plynová 
kotelna.

Žádost o poskytnutí dotace je 
také podána na podporu realizace 
malého dětského hřiště v prostoru 
nového sídliště. Na tomto místě po-
čítáme s umístěním několika hra-
cích prvků a potřebného mobiliáře, 

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
tak jako na začátku každého 
roku mi dovolte, abych vás na 
tomto místě podrobněji seznámil 
s  úkoly, které chceme v  tomto 
roce splnit.

1
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Z jednání městské rady

Rada města na svých zasedáních:

 –  vyslovila souhlas s nabídkou partnerské spolupráce 
mezi městem Hejnice a obcí Burghaun ze SRN;

 – zamítla žádost občanského sdružení Babybox, týkající 
se poskytnutí fi nančního daru na servis a pořízení no-
vých babyboxů;

 – schválila žádost, týkající se vybudování pěti montova-
ných plechových garáží, na pozemku p. č. 129/2;

 – zamítla žádost o výstavbu malé vodní elektrárny na po-
zemku města p. č. 967/1;

 – schválila směrnici pro postup pro nakládání s naleze-
nými a opuštěnými věcmi;

 – schválila žádost občanského sdružení Lungta, týkající 
se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“, která proběhne 10. 3. 2013;

 – s platností od 1. 4. 2013 schválila Zásady pro tvorbu 
a používání sociálního fondu Městského úřadu Hejnice;

 – částkou 1.500,- Kč podpořila akci „Ples Tisíce a jedné 
noci“, pořádanou organizací svazu Němců v regionech 
Liberec-Lužice-Severní Čechy;

 – schválila žádosti o pronájem kina, za účelem projek-
ce fi lmového dokumentu „Arnošt Lustig-devět životů“ 
a koncert skupiny Medvěd 009, konané v únoru;

 – schválila žádost o ukončení nájemní smlouvy nebytové-
ho prostoru v č. p. 598 k 28. 2. 2013;

 – souhlasila s pronájmem nebytového prostoru v Klášter-
ní ulici 96;

 – projednala nabídky společností T-Mobil a O2, týkající se 
poskytování telekomunikačních služeb Městskému úřa-
du Hejnice a vybrala T-Mobil;

 – schválila odprodej stavební části transformační stanice 
včetně pozemku pod stavbou společností ČEZ;

 – schválila nabídku fi rmy Projekt A Plus Turnov, týkající 
se zateplení veřejných budov.

Z jednání městského zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém zasedáních:

 – vzalo na vědomí zprávu o činnosti fi nančního a kontrol-
ního výboru;

 – schválilo rozpočet města na rok 2013;
 – schválilo prodej pozemku p. č. 12/3 o výměře 313 m2 za 
částku 60,- Kč za 1m2;

 – schválilo přijetí daru 63 kusů akcií Frýdlantské vodá-
renské společnosti, a. s. o celkové jmenovité hodnotě 
7.245.000. – Kč od Frýdlantského vodárenského sdruže-
ní a ukládá starostovi města Jiřímu Horákovi podpořit 
schválení usnesení o zvýšení základního kapitálu Frý-
dlantské vodárenské společnosti, a. s. o tuto částku;

 – schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplat-
ku za sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunál-
ních odpadů;

 – schválilo zásady poskytování dotací a fi nančních pří-
spěvků z rozpočtu města Hejnice;

 – jmenovalo do školské rady zastupitele pana Libora 
Juklíčka a Ing. Lucii Podhorovou;

 – schválilo žádost Základní a Mateřské školy Hejnice, tý-
kající se přijetí účelového daru ve výši 50 000 Kč od 
fi rmy Byrd a. s. na vybavení laboratoře;

 – souhlasilo se zánikem mandátu člena zastupitelstva 
města pana Ing. Libora Štroma;

 – schválilo záměr pana Rydvana s vybudováním vyhlíd-
kové věže Na Chatkách;

 – projednalo a vzalo na vědomí rezignaci pana PhDr. Jana 
Heinzla na funkci člena kontrolního výboru, do této 
funkce svolilo paní Danu Kolačnou;

 – schválilo odkoupení pozemku p. č. 932/7 o výměre 947 
m2 ve vlastnictví A. H. zpět do vlastnictví města Hejnice 
za částku 426 150 Kč;

 – projednalo a schválilo záměr města dopracovat projek-
tovou dokumentaci na akci „Kanalizace Hejnice“ a po-
řízení projektové dokumentace domovních přípojek pro 
tuto akci;

 – projednalo a schválilo záměr města získat dotaci na za-
teplení budovy kina;

 – projednalo a schválilo rozdělení fi nančního příspěvku 
na činnost neziskových a sportovních organizací.

Obvodní oddělení Policie ČR v Hejnicích

Zpráva za rok 2012
V roce 2012 na území obvodního 

oddělení spácháno 179 trestných 
činů, 1175 přestupků

a zpracováno bylo 753 čísel jed-
nacích.  Na svobodě bylo omezeno 
25 osob. Došlo k jedné mimořádné 
události, útěku zadrženého. Znovu 
dopaden byl o den déle. Za dvacet 
let existence OOP Hejnice to byl 
první takový případ z celkem cca 
500 osob omezených na svobodě.  
Pachatele se podařilo zjistit

u 68,53 % trestných činů, což 
byl nejlepší výsledek v Územním 
odboru Liberec, ale i v rámci Li-
bereckého kraje. Letošní rok začal 
mírným nárůstem trestné činnos-

ti (ke dni zpracování 26. 2. 2013). 
Amnestie prezidenta prominula 
i tresty několika občanů Hejnic. 
Jedna osoba propuštěná

po amnestii již byla znovu dodá-
na do výkonu trestu odnětí svobody.

Den otevřených dveří
V minulém roce jsme pořádali 

„Den otevřených dveří“ na našem 
oddělení. Akce se setkala s celkem 
velkou účastí veřejnosti, proto jsme 
se rozhodli ji uspořádat i v letošním 
roce, konkrétně v úterý 23. dubna 
2013 od 8:00 hodin do 15:00 ho-
din v budově obvodního odděle-
ní Policie ČR v Hejnicích. Zveme 
všechny, kteří mají zájem seznámit 

se s prostory určených pro službu, 
používanou technikou

a prostředky. Připraveny budou 
ukázky činnosti a možnost část vy-
bavení vyzkoušet. Policisté budou 
také připraveni odpovídat dotazy 
spojené s činností policie. Těšíme 
se na setkání s Vámi.

Změny zákona o silničním provozu
Od 19. 1. 2013 došlo k řadě 

změn zákona o silničním provozu. 
Rozsah značně přesahuje mož-
nost zpravodaje. Došlo ke změně 
např. bodového systému, výmě-
ny řidičských průkazů, získávání 
profesních průkazů, zimní výba-
vy, dopravních přestupků, měření 
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rychlosti obecní policií… Vybírám 
alespoň část týkající se skupin ři-
dičských oprávnění:

a)  AM jsou zařazena motorová vo-
zidla s konstrukční rychlostí ne-
převyšující 45 km/h
1.  dvoukolová se zdvihovým ob-

jemem spalovacího motoru 
nepřevyšujícím 50 cm3 nebo 
s výkonem elektrického moto-
ru do 4 kW,

2.  tříkolová se zdvihovým ob-
jemem zážehového motoru 
nepřevyšujícím 50 cm3 nebo 
u jiných motorů s výkonem 
nejvýše 4 kW,

3.  čtyřkolová o hmotnosti v nena-
loženém stavu nejvýše 350 kg 
se zdvihovým objemem záže-
hového motoru nepřevyšujícím 
50 cm3 nebo u jiných motorů 
s výkonem nejvýše 4 kW,

 
b)  A1 jsou zařazeny

1.  lehké motocykly s postranním 
vozíkem nebo bez něj o výkonu 
nejvýše 11 kW a s poměrem 
výkonu/hmotnosti nejvýše  
0,1 kW/kg a se zdvihovým ob-
jemem spalovacího motoru ne-
převyšujícím 125 cm3,

2.  tříkolová motorová vozidla 
o výkonu nejvýše 15 kW,

 
c)  A2 jsou zařazeny motocykly 

s postranním vozíkem nebo bez 
něj s výkonem motoru nejvý-
še 35 kW a s poměrem výkonu/
hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, 

které nebyly upraveny z moto-
cyklu s více než dvojnásobným  
výkonem,
 

d)  A jsou zařazeny
1.  motocykly s postranním vozí-

kem nebo bez něj,
2.   tříkolová motorová vozidla 

s výkonem převyšujícím 15 kW,
 

e)  B1 jsou zařazena čtyřkolová mo-
torová vozidla s výjimkou vozi-
del uvedených v písmeni a), je-
jichž výkon nepřevyšuje 15 kW 
a hmotnost v nenaloženém stavu 
nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg 
u vozidel určených k přepravě 
zboží,
 

f)  B jsou zařazena motorová vozi-
dla s výjimkou vozidel uvedených 
v písmenech a) až e), jejichž nej-
větší povolená hmotnost nepřevy-
šuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy 
k sezení kromě místa řidiče, ke 
kterým smí být připojeno pří-
pojné vozidlo o největší povolené 
hmotnosti nepřevyšující 750 kg, 
pokud největší povolená hmot-
nost této jízdní soupravy nepře-
vyšuje 3 500 kg nebo v případě 
rozšíření rozsahu nepřevyšuje 
4 250 kg.

Obecní policie při měření rych-
losti již nemá povinnost označovat 
místo měření. To se týká i stacio-
nárních radarů. Lze očekávat, že 
počet měřených úseků se zvýší. 

Nabídka registrace psů
V posledních třech letech po-

licisté OOP Hejnice řešili přes 70 
odchytů zatoulaných psů, z toho 
v roce 2012 24 odchytů. Ty jsou 
spojeny s nemalými náklady pro 
majitele a v případě, že se ho ne-
podaří zjistit, pro obec, na jejímž 
území bylo zatoulané zvíře naleze-
no. Ne každý pes má chip, známku 
anebo jiné identifikační označení. 
Odchyty jsou ve většině prováděny 
v době, kdy není přístup do regist-
rů zvířat možný. Rozhodli jsme se 
proto nabídnout občanům možnost 
registrace psa na našem oddělení 
pro případ, že by se i Váš pes za-
toulal anebo utekl. Postačí k tomu 
zaslat nebo osobně doručit infor-
mace důležité pro zjištění majitele, 
tedy: jméno, příjmení, adresa maji-
tele, telefonický kontakt, fotografie 
psa a popř. číslo registrační znám-
ky. Vše odeslat na lioophej@mvcr.
cz. Registr bude využíván jen pro 
případy nálezů nebo odchytů psů.

Změna telefonního čísla
Na počátku roku došlo k pře-

číslování telefonního spojení – nové 
číslo: 974 473 500. Ostatní kon-
takty jsou nezměněny (fax: 482 322 
158, mobil: 602 314 270, e-mail: 
lioophej@mvcr.cz). Došlo i k perso-
nální změně, snížení stavu o dal-
šího policistu. Celkem tak byl stav 
snížen již o 5 policistů a 1 adminis-
trativní pracovnici. 

nprap. Milan Porubský

Hasiči hodnotili uplynulý rok

Dne 19. ledna 2013 se sešli členové Sboru dobrovolných hasičů na Výroční valné hromadě, která 
se konala v restauraci U tetřeva na Ferdinandově.

V úvodu jsme přivítali starostu 
města Hejnic pana Jiřího Horáka, 
za OSH Liberec pana Karla Boháče 
a zástupce sborů okrsku Hejnice.

Následovaly zprávy starosty 
SDH, velitele JSDH, velitele pso-
vodů a vedoucího mládeže, kde se 
hodnotila činnost sboru v uplynu-
lém roce.

Při vyznamenávání členů za 
jejich příkladnou práci a zásluhy 
jsme si nejvíce považovali ocenění 
pana Petra Zástěry za jeho věrnost 
hasičině. Petr Zástěra se přihlásil 
do sboru 1. ledna 1963. Tedy před 
padesáti lety. Po celou tuto dobu 
je všem příkladem v kamarádství, 
je na něho spolehnutí při práci ve 
sboru, ale i ve výjezdové jednotce. 
Při vyhlášení poplachu nikdy 
neváhá, vždy přiběhne a převlékne 

se do výjezdového a jede. Je vždy 
platný svými zkušenostmi a zna-
lostmi. Pravidelně se zúčastňuje 
všech odborných školení a kurzů.

Za jeho poctivý a čestný přístup 
byl Petr Zástěra oceněn medailí 
a Čestným uznáním Ústředního 
výboru sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska.

 Všichni hasiči sboru Hejnice 
přejí Petrovi spoustu zdraví, chuti 
a elánu do dalších let. Za uplynulá 
léta mu vyslovují obrovské Děkuji.

Přeji všem vše dobré.  
  Miroslav Šimon

starosta SDH Hejnice
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Novinky v odpadech ve městě

V následujících řádcích se můžete dozvědět, jaké změny se chystají pro tento rok v nakládání 
s odpady a hlavně v třídění odpadů občany Hejnic a návštěvníky tohoto podhorského městečka.

V Hejnicích se již objevily na 
počátku ledna dva nové červené 
kontejnery na tříděný odpad, které 
umožňují třídit drobné elektro 
a baterie. Jedná se o veliké ple-
chové kontejnery, které se zku-
šebně umístily na staré sídliště za 
prodejnu Papírnictví a na Ferdi-
nandov před místní obchod. Vždy 
jsou součástí hnízda separačních 
(barevných) kontejnerů, aby měli 
občané možnost kontejner snadno 
najít a také v rámci třídění odpadu 
odložit veškerý svůj odpad.

Tyto stacionární kontejnery 
úspěšně řeší problém se sběrem 
drobných elektrospotřebičů a bate-
rií. Již nemusíte čekat na jarní 
a podzimní svozy nebezpečných 
odpadů nebo využívat sběrná 
místa v místních prodejnách (bate-
rie) či předat elektroodpad pro-
dejci, který vám prodává novou 
věc. Nyní můžete kdykoliv odložit 
tento odpad do jednoho z těchto 
kontejnerů. Nádoby poskytla firma 
ASEKOL. V případě, že by se tu 
osvědčily, budeme jednat o posílení 
sběrné sítě.

• Do nádoby patří – baterie, drobná 
elektrozařízení, kalkulačky, rádia, 
drobné počítačové vybavení, dis-
cmany, telefony, MP3 přehrávače, 
elektronické hračky.

• Do nádoby určitě nepatří – tele-
vizory, monitory, zářivky, žárovky, 
lednice, pračky, mikrovlnky, vysa-
vače a podobné velké spotřebiče.

Další novinkou v oblasti sepa-
race odpadů je možnost odkládat 
do speciálního kontejneru pou-
žitý textil. Jedná se o sběr pou-
žitého textilu přímo od občanů. 
V průběhu dubna letošního roku 
se v Hejnicích objeví velké stacio-
nární kontejnery modré barvy, do 
kterých budou moci zájemci odlo-
žit zabalený textil a oděvy. Kontej-
nery budou doplňovat již umístěné 
na elektroodpad, tudíž budou na 
starém Sídlišti za budovou Papír-
nictví, dále na Ferdinandově 

u obchodu a třetí kus se umístí 
k separačnímu hnízdu vedle 
restaurace Dělnický dům. 

Důvodem přistavení těchto 
nádob na textil jsou například tyto 
argumenty firmy .A.S.A., která 
tento způsob likvidace textilu bude 
v Hejnicích organizovat:

„Abychom se vyhnuli tomu, že 
se oblečení po nějakém čase stane 
jen obyčejným odpadem, můžeme 
je sbírat a následně dál využívat. 
Tím pádem se nám podaří snížit 
množství netříděného komunál-
ního odpadu a ekologicky a spole-
čensky zlepšovat naše životy.“
• Do kontejneru patří- použité 

oblečení, tj. kabáty, kusy spod-
ního a vrchního oblečení, páry 
bot, použité textilní výrobky, např. 
deky, závěsy, povlečení.

• Do kontejneru nepatří- krejčov-
ský odpad, špinavé, roztrhané, 
nepoužitelné oblečení, koberce 
nebo matrace.

Veškeré zde uložené textilie 
musí býtčisté, suché, v dobrém 
stavu, složené a uložené v igeli-
tových pytlích, páry bot přivá-
zaných k sobě.

Poslední změnou, která nás 
v brzké době čeká, je posílení svozů 
vytříděného odpadu. Nově se tak 
kromě PET lahví, které již vyváží 

svozová firma každý týden, budou 
vyvážet i modré nádoby na tříděný 
papír a také oranžové nádoby na 
směsné plasty a TETRA Packy. 
Nemělo by se již tedy nyní stávat, 
že občané nemají kam odložit vytří-
děné složky odpadu, protože popel-
nice přetékají a jsou již přeplněné. 
V případě, že by se tak u nějakého 
stanoviště odpadu stávalo, žádáme 
vás, abyste kontaktovali pana 
Jaroslava Demčáka na MěÚ Hej-
nice. Vyřešíme tak následně kon-
krétní lokalitu a situaci.

Děkujeme, že třídíte odpad.
-DEM-

V bazilice zazpívá MARTA KUBIŠOVÁ

V sobotu 25. května od 15.30 hodin 
vystoupí v hejnické bazilice  

legendární zpěvačka Marta Kubišová. 

Koncert pořádá Město Hejnice  
v rámci letošních Hejnických slavností. 

Předprodej probíhá od 18. března  
na MěÚ Hejnice u paní Lenky Zoreníkové,  

tel. 482 322 211, 482 322 215,  
e-mail: lenka.zorenikova@mestohejnice.cz.

Všichni jste srdečně zváni.
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Mezinárodní centrum duchovní obnovy

Vážení spoluobčané,
jsme rádi, že Mezinárodní centrum duchovní obnovy vás může prostřednictvím Hejnického zpra-
vodaje informovat o pravidelných programech i novinkách.

Centrum je ote-
vřeno pro návštěv-
níky celý rok. Vždy 
jsme vás informo-
vali o zajímavých 

akcích, které se konaly anebo bu-
dou konat. Tentokrát bychom pře-
devším rádi připomněli, že naše 
bezbariérové Centrum je stále při-
pravené uvítat každého návštěv-
níka. I když zde probíhají obvyklé 
semináře, rekolekce nebo různá 
setkání, bude vždy vyhrazen pro-
stor i pro vás. 

V restauraci vám nabídneme 
oběd, večeři anebo během dne ob-
čerstvení. Posedět lze v klidném 
a nekuřáckém prostředí, v teplej-
ším období i v klášterní zahradě. 
Malé děti si mohou hrát v dět-
ském koutku.   

Pokud budete mít neobvyklé 
přání anebo si budete přát být ob-
slouženi v určitou dobu, lze si tyto 
služby objednat telefonicky, osob-
ně nebo emailem. Možnost platit 
kartou nebo stravenkami je sa-
mozřejmostí. Centrum poskytuje 
prostory i pro pořádání různých 
aktivit jako jsou jazykové kurzy, 

taneční kroužek a náboženství 
pro děti. Poutní kostel si můžete 
prohlédnout sami anebo požádat 
o průvodce, se kterým můžete vi-
dět i jinak nepřístupné prostory. 

Blíží se Velikonoce a rádi by-
chom vás pozvali na tyto největší 
církevní svátky. Na Zelený čtvrtek 
je již tradičně po mši svaté v Cen-
tru Pesach. 

Pesach (hebrejsky: ), často 
nazývaný „Svátek nekvašených 
chlebů“ nebo nachronicky „židov-
ské velikonoce“, je jedním z nejdů-
ležitějších židovských svátků a zá-
roveň jedním z nejstarších vůbec. 
Je svátkem osvobození židovského 
národa z egyptského zajetí a záro-
veň slavnostní probouzení půdy 
a země. Pesach se díky mnoha 
příkazům a zvykům stává jedním 
z nejsložitějších židovských svát-
ků. Hlavním příkazem o svátku 
Pesach je jíst macesy. Maces je 
křehký, rovný, nekvašený chléb, 
vyrobený z mouky a vody. V do-
bách, kdy existoval Chrám, byla 
jedním hlavních zvyků „Pesacho-
vá oběť“, známá zejména později 
v křesťanské tradici jako „veli-

konoční beránek“. Každá rodina 
musela přinést oběť mladého be-
ránka nebo kůzlete do Chrámu 
v poledne 14. dne měsíce nisan 
a večer jej pak sníst. Beránek 
musel být opečen a jezen s mace-
sy a marorem. Žádné maso pak 
nesmělo zbýt do rána. To, které 
zbylo, se muselo po svátku spálit. 
Maror, v překladu „hořká bylina,“ 
je jeden z pokrmů pojídaných při 
večeři. Pojídání maroru je sym-
bolické a má připomínat trpkost 
života v egyptském otroctví. Při 
večeři se pijí čtyři poháry vína. Na 
tuto zvláštní hostinu jsou všichni 
zváni.

Následují obřady Velkého pát-
ku, Velikonoční vigilie a Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně. 

Srdečně vás zveme na naše 
akce, se kterými se můžete se-
známit v recepci, na vývěskách, 
internetových stránkách a ve 
farním věstníku. 

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

ַסח  פֶּ
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Studio výtvarné fotografie v Liberci

V tomto článku bych chtěl připomenout uplynutí 50 let od založení Studia výtvarné fotografie 
v Liberci v roce 1962 při Okresním kulturním středisku v Liberci. Po dobu jeho činnosti prošlo 
studiem 25 členů z celého regionu Severočeského kraje.

Studio výtvarné fotografie 
v Liberci sdružovalo vyspělé ama-
térské i profesionální fotografy 
z dnešního Libereckého kraje. 
Členem se mohl stát žadatel po 
předložení souboru fotografií, 
které hodnotila odborná komise 
složená z nezávislých profesio-
nálních fotografů Podkrušnohor-
ského střediska v Teplicích. Další 
nové členy v pozdější době již přijí-
mali stávající členové studia.

Studio soustřeďovalo výtvarné 
fotografy celého kraje. Bylo ote-
vřenou institucí a umožňovalo 
fotografům vzájemná setkání. Na 
těchto setkáních předkládali své 
fotografie, vzájemně je posuzo-
vali a diskutovali o jejich kvali-
tách. Diskuze probíhaly vždy po 
tajném hodnocení, které prováděli 
sami účastníci schůzek. Fotogra-
fie, která byla přijata nadpoloviční 
většinou členů, byla uložena do 
archivu studia. Z těchto fotogra-
fií byl vytvořen výstavní soubor 
pro prezentační výstavy studia. 
Tyto fotografie byly vystavovány 
jak v Liberci, tak i po celé repub-

lice. Po ukončení činnosti Studia 
výtvarné fotografie v Liberci v roce 
1969, se tento výstavní soubor 
fotografií stal součástí a základem 
sbírky fotografií Kabinetu fotogra-
fie Severočeského muzea v Liberci. 
Tyto fotografie byly naposledy 
vystavovány právě v Severočes-
kém muzeu v Liberci v roce 2012 
u příležitosti 50. výročí založení 
Studia výtvarné fotografie. Za 
členy Studia výtvarné fotografie 
byli přijati i amatérští fotografové 
působící v Jizerském fotoklubu 
Hejnice. Jako první byl přijat Jiří 
Bartoš a pak postupně Zdenek 
Melichar, Josef Kozák a František 
Vokál. Po čase pak také ještě Petr 
Riedl a Stanislav Hrubant, kteří 

dojížděli do Jizerského fotoklubu 
až z Liberce.

Vliv Studia výtvarné fotogra-
fie na členy Jizerského fotoklubu 
byl značný. Umožnil jim získávat  
poznatky z oblasti tvůrčí fotogra-
fie nejen od „hejnických členů“ 
studia, ale i od ostatních fotografů 
působících ve Studiu výtvarné 
fotografie prostřednictvím jejich 
odborných přednášek a také 
v neposlední řadě navazováním 
osobních kontaktů. K tomuto 
i velkou měrou dopomáhaly 
i výstavy v bývalé výstavní síni 
Jizerského fotoklubu Hejnice, kdy 
byly prezentovány i výstavy Studia 
výtvarné fotografie nebo autorské 
výstavy členů studia.

Na závěr můžeme už jen říci, 
že Studio výtvarné fotografie 
v Liberci působilo na výtvaré 
cítění široké fotografické veřej-
nosti a jeho práce a přínos přetr-
vávají v našich fotografiích dodnes.

Jiří Bartoš 
předseda Jizerského fotoklubu 

Hejnice

Spokojenost obyvatel Frýdlantského výběžku?

Centrum Mateřídouška o. s. v  Hejnicích organizovalo dotazníkový projekt na zjištění 
spokojenosti či nespokojenosti obyvatel Frýdlantského výběžku. Cílem této práce bylo zjistit, 
co by obyvatelé změnili ve svém bydlišti, co jim nejvíce chybí, s čím jsou nespokojeni, nebo 
naopak spokojeni, ale také jestli vůbec mají zájem a chuť něco měnit.

Pro projekt bylo vytvořeno 250 
dotazníků, které byly náhodným 
výběrem rozdány obyvatelům Frý-
dlantského výběžku. Výsledná 
práce zahrnovala 16 obcí a měst 
a na dotazníky odpovědělo celkem 
99 mužů a 151 žen o průměrném 
věku 40 let. Dotazník obsahoval 
13 otázek týkající se nejzákladněj-
ších věcí, které by mohli obyva-
tele Frýdlantského výběžku trápit. 

Např.: doprava, zdravotnictví, bez-
pečnost, práce, školství, aktivní 
a kulturní vyžití.

Každá obec a město bylo samo-
statně vyhodnoceno a na závěr 
bylo provedeno shrnutí a závě-
rečná zpráva spokojenosti obyvatel 
Frýdlantského výběžku.

Můžeme říct, že obyvatelé Frý-
dlantského výběžku jsou spíše 
nespokojeni ve svých bydlištích. 

V oblasti zdravotnictví jim nejvíce 
chybí porodnice a dětské oddělení. 
Pro svou bezpečnost by obyvatelé 
uvítali více policejních hlídek ve 
svém bydlišti. V otázce školství 
jsou lidé celkově nespokojeni, a to 
jak v jeslích, školkách i školách. 
Nejvíce jsou však obyvatelé nespo-
kojeni s pracovní příležitostí, která 
tu není opravdu žádná! Co se týče 
aktivního vyžití, jsou obyvatelé 
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také nespokojeni a shodují se, že 
ve Frýdlantském výběžku nejvíce 
postrádají koupaliště a poté dětská 
hřiště. Naopak jsou ale obyvatelé 
spokojeni s dopravní obsluhou, 
poradenskými službami, obcho-
dem a zásobováním a s kulturním 
vyžitím. (Viz graf č.1)

Graf č. 1: spokojenost obyvatel Frýdlantského výběžkuš

V otázkách čistoty a informo-
vanosti obcí a měst jsou obyvatelé 
částečně spokojeni, ale v otázce 
odpočinku na čerstvém vzduchu 
jsou naprosto spokojeni. V otázce 
odpadů je také všechno v pořádku. 
Obyvatelé nemají žádné výhrady, 
mají možnost třídit, kontejnery 

mají v dostatečné blízkosti a jsou 
i pravidelně vyváženy.

Druhou částí projektu bylo 
informovat starosty jednotlivých 
obcí a měst o tomto projektu, 
a zjistit zda sami něco takového 
pro svou obec nebo město dělají.

Všech 16 starostů bylo osobně 
nebo telefonicky informováno 
o průběhu této akce a většina nám 
potvrdila, že nic podobného nedě-
lají, ale měli by zájem v něčem 
takovém spolupracovat. 

Závěrem bychom chtěli říci, 
že jsme si vědomi nízkého počtu 
dotazníků pro celý Frýdlant-
ský výběžek, ale tento projekt 
byl pilotní a měl ukázat, jestli 
mají lidé vůbec zájem a chuť 
něco měnit. Určitě bychom chtěli 
v tomto projektu hlouběji a roz-
sáhleji pokračovat, a to i za spo-
lupráce místních starostů a třeba 
i Vámi.

V Hejnicích 8. 2. 2013
Ing. Miroslava Kysilková

Voda:
• Veškeré opravy a rekonstrukce vodovodních potrubí.
• Výměny vodovodních stoupaček a ležatých rozvodů.
• Montáže a opravy bytových vodovodních rozvodů.
• Montáže a výměny vodoměrů a vodovodních fi ltrů.
• Montáže regulátorů tlaku vody pro dům i byty.
• Rekonstrukce koupelen a bytových jader.
• Montáže a výměny wc, van, bojlerů,umyvadel atd.
• Montáže,výměny a opravy baterií.
• Montáže připojení myček a praček.

Topení:
• Kompletní zakázky,montáže radiátorů a koupelnových 

žebříků.
• Montáže topných rozvodů z mědi-Supersan a Viega 

Profi pres, Alpex.
• Montáže topných rozvodů z plastu-WavinPex a Alupex.
• Montáže plynových kotlů, kotlů na pevná paliva Dakon, 

Viadrus, Atmos atd.
• Kotle s automatickým podavačem paliva. Licotherm, 

Benekov, Varimatik, Rojek i levnější polské verze Eko 
Scroll, HKS Lazar a atd.

• Výměny termostatických ventilů i klasických radiátorových 
ventilů.

• Instalace podlahového vytápění.
• Montáže solárních systémů, tepelných čerpadel  a jejich 

návrhy.

Plyn:
• Rekonstrukce a opravy plynových stoupaček a ležatých 

rozvodů plynu v oceli a mědi.
• Rekonstrukce a opravy bytových rozvodů plynu v oceli 

a mědi.
• Plynové přípojky z plastu.
• Oprava plynových spotřebičů karmy,topidla, waw 

a sporáky.
• Revize a tlakové zkoušky plynovodů.
• Montáže podružného měření.

Kanalizace:
• Rekonstrukce, opravy a montáže ležatého kanalizačního 

potrubí.
• Rekonstrukce, opravy a montáže odpadních stoupaček.
• Rekonstrukce, opravy a montáže odpadních bytových 

rozvodů.
• Montáže čistících kusů a zpětných klapek.
• Realizace kanalizace a odpadů v ht, kg, litině a kamenině.

Kontakt: << 605 178 300, 775 997 075 >> 
<< www.topenivodaplyn.info >> << E-mail: vodo-topo-zrubec@seznam.cz>>

Voda – Topení – Plyn
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Přadlenka a duch hor

Jedna hodná a pracovitá přadlenka ze samoty mezi Hejnicemi a Bílým Potokem, kde se říká Ve 
Vinglu (podle německého der Winkel = kout) nebo také V Zátiší, občas pomáhala své staré sousedce 
a nosila jí vodu ze studny. Při tom se už několikrát stalo, že za ní přišel starý šedivý mužík a vyzýval 
ji, aby šla s ním. Dívka ho vždy odmítla a to pak mužík smutně odcházel se svěšenou hlavou. Dívku 
překvapovalo, že od žádné ze svých kamarádek o šedivém skřítkovi nikdy neslyšela, jako by se zjevoval 
jenom jí. A opravdu to tak bylo, objevoval se jenom tehdy, když ke studni přišla pilná a poctivá dívka.

mínku. Ať se prý děje cokoliv, dívka 
nesmí promluvit.

Vydali se na cestu a zakrátko 
došli ke vchodu do podzemí, 
o kterém přadlenka vůbec nevěděla. 
Prošli jeskyní plnou drahokamů, 
a jak postupovali hlouběji, šperků 
a zlata přibývalo.  Pak vstoupili 
do další sluje která oplývala ještě 

větším bohatstvím. Také bylo vidět 
stůl s lahodnými pokrmy a nápoji. 
Sedělo u něj dvanáct skřítků a ti 
přívětivě kývali hlavou, aniž řekli 
jediné slovíčko. Pak vstali a někteří 
dívku obdarovali krásnými šperky, 
řetízky a sponami, jiní se sehnuli 
k truhlám a plnými hrstmi sypali 
svému hostu do zástěry těžké zla-

Knihovna plná malých zvířátek
Dobrý den milé čtenářky a  čtenáři. Dovolte, abych vás stručně seznámila s  děním v  knihovně. 
Poslední akcí minulého roku byla prodejní (pravděpodobně poslední) výstava vydavatelství 
Fragment. Poslední proto, že paní, se kterou jsem spolupracovala, vydavatelství opustila. Děti si taky 
tady mohly vyrobit vánoční dekorace jako andílky, nebo papírové pytlíky technikou voskové batiky.

21. 2 jsem tady přivítala žáky 
prvních tříd a kromě jiného, jsem 
jim taky četla pohádku z úplně nové 
knihy „Pohádky o Malé tlusté víle“ 
od Jiřího Dědečka, velmi hezky ilu-
strované Petrem Niklem. Pohádky 
s trošku náročnějším humorem, 
ale myslím, že to dětem neuškodí. 
Vždyť kdo to kdy slyšel, aby dře-
věná hračka jménem Panáče, měla 
na hraní živého kocoura Šrou-
bováčka, který se jí ještě k tomu 
pokazí a nejde. Když se chcete 
dozvědět, jak ho opravit, ráda vám 

tuto knihu zapůjčím (ale ne hned, 
protože ji čteme doma).

I tentokrát jsem zůstala 
u tématu karnevalu a masopustu. 
Děti jsem stručně seznámila 
s jejich historií, zvyky a maskami 
typickými pro tuto příležitost. Taky 
jsme si trochu pohráli s písmeny 
v těchto slovech obsažených. A pro-
tože je skutečně období karnevalů, 
děti si vyrobily zvířecí masky. Zvo-
lila jsem trošku, co se času i úklidu 
týče, náročnější techniku lepení 
a obarvení krupicí. Líbí se mi na ní, 

že je levná a efektní a jak je vidět, 
zvládnou ji i menší děti. Nakonec 
jsem jim přečetla básničky od Pavla 
Šruta z knihy, kterou jsem nemohla 
dlouho sehnat a měla jsem obrov-
skou radost, když se mi to povedlo. 
Její název je Příšerky a příšery a je 
to poezie velmi vtipná, ne jenom 
pro děti. Ráda bych vám nějakou 
z básniček tady napsala, ale poru-
šila bych tím autorský zákon a tak 
vám nic jiné nezbývá, jen si po ni 
zajít do knihovny.

Protože jí bylo mužíčka líto, řekla 
si, že jeho přání přeci jen vyhoví. 
Radila se i se starou paní, jíž pomá-
hala, a ta s ní souhlasila. Obě byly 
přesvědčené, že skřítek jí nechce 
ublížit. Když se tedy jednou zase 
objevil a vyslovil svou prosbu, odpo-
věděla mu: „Tentokrát půjdu“. To ho 
velmi potěšilo, ale měl jednu pod-
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ťáky. Dívka jen zmateně stála 
s vykasanou zástěrou plnou zlata. 
Pak ji milý průvodce opět vedl ven 
a těšil se z její dětské radosti.

Jak se blížili k východu z pod-
zemí, dívka už déle nedokázala 
mlčet. Chtěla upřímně poděkovat 
za cenné dary. Ale jen vyslovila 
první slovo, zahřmělo a ona opět 
stála u studny, měla zástěru plnou 
listí a na krku místo šperků stvoly 
různých rostlin. To jí tak zaskočilo, 
že rostliny z krku strhala a listí ze 
zástěry sklepala na zem. Pak sáhla 
po konvi, která se jí najednou zdála 
stará a ošuntělá.

Když šla s vodou zpátky do domu, 
potkávala samé cizí lidi a ti se velmi 
divili, co tam pohledává. Dívka 
vstoupila do místnosti za svou sou-
sedkou, ale nenašla ji tam, míst-
nost byla kromě toho zařízena úplně 
jinak, než si pamatovala. Bylo to tak 
překvapující, že se děvče rozplakalo 
a zástěrou si chtělo utřít oči. Jak ji 
zvedla, najednou z ní padaly na zem 
přesně takové zlaťáky, jaké dostala 
od skřítků. Zachytily se za stuhu 
zástěry a nevypadly, když přadlenka 
v lese zástěru vyklepávala. „Kdybych 
jen to listí nevyhodila,“ pomyslela 

si smutně, „pak bych byla bohatá 
jako kněžna.“ Ale chudý se spokojí 
s málem a když po chvilce zjistila, že 
zapomněla strhnout jednu z rostlin 
na krku a že se z ní stal opět náhr-
delník z pokladnice štědrých duchů 
hor, už si nestěžovala. 

Obyvatelé domu jí řekli, že zde 
bydlí už déle než třicet let, a když 
jim zmateně vyprávěla svou neuvě-
řitelnou příhodu se skřítky, všichni 
jen kroutili nevěřícně hlavou. Pak 
si některá stařena vzpomněla, že ve 
vesnici ještě žije jedna přes sto let 
stará žena a ta často hovořila o své 
ztracené přítelkyni. Avšak rodiče 
nešťastné prý už dávno zemřeli. Tato 
zpráva dívkou otřásla, až jí vyhrkly 
slzy. S pláčem šla vesnicí, aby vyhle-
dala onu stoletou ženu a dozvěděla 
se od ní víc.

Vesnice se změnila, nic tady 
nepoznávala. Navíc jí stále vrtalo 
hlavou, co se sní vlastně stalo. Strá-
vila u skřítků skutečně sto let, jak jí 
tady všichni říkali, ačkoliv jí pobyt 
připadal jako jedna hodina? Vždyť 
je přece stejně mladá a svěží jako 
předtím. Tu jí najednou z otevře-
ného okna někdo zavolal jménem. 
Přadlenka se zastavila, ale volající 

osobu nepoznala. Ta se k ní však 
dobelhala a radostně se smála, že 
znovu vidí svou jedinou ještě žijící 
přítelkyni z dětství. I dívka již věděla, 
že stojí tváří v tvář své dávné kama-
rádce a s dojetím ji objala.

Stařenka začala vzpomínat, co 
se před lety přihodilo. Pak přišli 
sousedé a blahopřáli ztracené dívce 
k jejímu návratu. Ta však zůstala 
smutná. Už jí netěšilo zlato ani 
šperky, když všichni její blízcí byli 
dávno mrtví. Někdejší domov jí byl 
zcela cizí, neměla nikoho než svou 
stoletou přítelkyni. Ale všechny 
rány přebolí, nakonec u přítelkyně 
zůstala, s novou skutečností se 
časem smířila a později se provdala 
za pravnuka svojí kamarádky. Byl jí 
souzen ještě dlouhý a bohatý život, 
než i ona zestárla a zemřela.

Tak to je další pověst z našeho 
kraje z knihy Evy Koudelkové 
Pověsti od řeky Smědé. 

O našem městě a jeho nejbliž-
šímu okolí pojednává ještě něko-
lik lidových vyprávění, o všech si 
postupně povíme v příštích vydá-
ních Hejnického zpravodaje.

Kristina Sokolová - kronikářka

JAK SE AREÁL BÝVALÉHO SVAZARMU PROMĚNIL V RANČ

Všichni si jistě pamatujete, že areál Svazarmu sloužil v minulosti k mnoha účelům. Někdo si tam 
chodil potají hrát, střílet prakem, či vzduchovkou, já si tam pamatuji cvičák pro psy a tréninkové 
jízdy autoškoly, ale ne všichni možná víte, že nyní je tu Ranč u vrby.

Už jako malá jsem snila mít 
svého vlastního koně, tuto touhu 
jsem si uskutečnila na vysoké škole, 
během které jsem jezdila za koňmi 
do Hradce Králové na ranč. Jednou 
jsem se před rančerem zmínila, že 
bych chtěla mít svého koně, nabídl 
mi k prodeji kobylku ze svého stáda. 
Netrvalo dlouho a kobylka byla sku-
tečně moje. Dva roky jsem dojížděla 
za svojí kobylkou, která mi během 
té doby dala hříbátko. Po dokončení 
školy jsem začala shánět pozemek 
pro moje dvě holky. Už už to vypa-
dalo, že se nic nenajde, až mi někdo 
z rodinného kruhu řekl: „Co takhle 
Svazarm? Jen to tu chátrá, je to 
oplocené, je tam budova střelnice, je 
to stranou od lidí... Ideální pro tvoje 
koně.“ A myšlenka byla na světě. 
Areál jsem si pronajala a musela 
ho s pomocí rodiny a přátel upra-
vit pro koně. Byl v dost dezolátním 
stavu a zarostlý. Ovšem vidina mít 

své koně poblíž domova mě hnala 
kupředu. Vyčistili jsme celý prostor, 
budova střelnice dostala novou stře-
chu, strhla se betonová stěna, posta-
vila se ohrada a koně mohli jít bydlet. 
Postupně jsme přistavěli jízdárnu 
a stodolu na seno. Vyčistili jsme stu-
dánku, ze které nyní čerpáme vodu 
pro koně, vyčistil se přilehlý lesík 
a Ranč mohl začít plně fungovat. 
Počet koní vzrostl ze dvou na sedm 
a naše koně se zapojují i do místních 
akcí jako jsou např. Hubertova jízda, 
Lesnický den dětí, vozíme děti ze 
školky a družiny, jezdíme na vandry, 
na westernové závody a už druhým 
rokem se tu v létě pořádají koňské 
dětské tábory, které se staly velmi 
oblíbenými.

Jistě se najdou i lidé, kterým koně 
vadí a nejsou nadšení v proměnu 
areálu, ale to je život. Ovšem mrzí 
mě, že se najdou i tací, kteří od koní 
odcizí elektrické zabezpečení  pas-

tvin, řežou provázky ohrad, lámou 
tyčky, které ohradu tvoří, a co je nej-
horší, vypustí koně ven z pastviny. 
Zatím se naštěstí nic nestalo. Život 
by byl zkrátka moc jednoduchý bez 
lidské hlouposti.

Velmi rádi si s rodinou zajdeme 
jen tak na Ranč, rozděláme tábo-
rák, zahrajeme si na kytaru, ope-
čeme si buřtíka a vnímáme ten klid, 
pohodu a vůni koní. Skoro se nám 
nechce věřit, že jsme jen pár kroků 
od domova. Je to úžasný relax.

Na Ranči je práce pořád dost 
a vždycky bude, ale tak to kolem 
zvířat chodí. Důležité je, že z toho 
mám radost nejenom já, ale i lidé 
a děti, kteří chodí kolem Ranče na 
procházku a radují se z pohledu na 
stádo koní. To je pro mě odměna za 
tu dřinu, kterou si tato proměna 
vyžádala. 

P. M.
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Digitalizované kino Hejnice znovu promítá

Dovolte mi pozvat vás do nově zrekonstruovaného kina Hejnice, které od konce roku 2012 dispo-
nuje digitální technikou pro promítání aktuálních fi lmů v nabídce distribučních společností. Kino 
Hejnice je jedno z posledních dvou kin zde na Frýdlantsku a svou digitalizací se v současné době 
stalo jediným funkčním kinosálem, kde můžete vidět novinky české i světové kinematografi e na 
velkém plátně.

Kino nově nabízí zhlédnutí 
fi lmů ve 2D provedení, 2K rozli-
šení se zvukem DOLBY Digital 
7.1. Proto i když se na některém 
plakátu objeví nápis 3D, tak zde 
u nás se na prostorový obraz se 
speciálními brýlemi dívat nebu-
deme, ale uvidíme klasickou verzi 
fi lmu. Velikou výhodou digitalizace 
našeho sálu je to, že se nyní mohou 
uvádět skoro všechny fi lmové pre-
miéry v prvních dnech republiko-
vého uvedení v kinech. Odpadá tak 
několikaměsíční zpoždění oproti 
libereckým multikinům, jak to bylo 
doposud. Opravdu, až na výjimky 
v podobě distribuční společnosti 
Falcon, nabízí distributoři možnost 
hraní fi lmu již v den premiéry nebo 
hned následující dny.

Samozřejmě nastala výměnou 
za tuto možnost jistá nevýhoda, 
a to diktát distributorů v podobě 
pevně nařízeného minimálního 
vstupného, které se pohybuje mezi 
80 až 100 korunami, výjimečně 
120 Kč. Výhodou pro místní obyva-
tele celého Frýdlantska je však jistě 
to, že vstupné je proti libereckým 
cenám 170 – 200 Kč jistě rozdíl.

Digitalizace kina Hejnice pro-
běhla prostřednictvím dodavatel-
ské fi rmy AV Media Praha, která 

má v tomto odvětví veliké zkuše-
nosti na českém i zahraničním 
trhu včetně většiny digitalizací 
místních multiplexů. Částka na 
vlastní digitalizaci se pohybovala 
kolem 2,4 miliónu korun, přičemž 
se nám podařilo sehnat dotaci 
z Místní akční skupiny Frýdlant-
sko ve výši 1,4 miliónu. Zbytek 
doplnilo město z vlastního. Zís-
kaná dotace z Fondu kinemato-
grafi e ve výši 0,3 miliónu korun 
nemohla být kvůli tvrdým pod-
mínkám MASIFu (vlastně SZIFu, 
který peníze rozděluje) na digitali-
zaci použita, takže jsme jednáním 
dokázali usmlouvat přesun fi nancí 
na rekonstrukci sedaček, abychom 
nemuseli peníze vracet státnímu 
fondu.

V nejbližší době tak čeká hej-
nické kino výměna sedaček za 

moderní křeslové posezení, které 
jistě přispěje k pohodlí našich 
diváků. To by mělo proběhnout do 
poloviny roku 2013. Je již jasné, že 
se zmenší kapacita sálu ze součas-
ných 252 na nějakých 136 míst. 
Problém by to neměl být, protože 
pouze na velké kasovní trháky 
chodí takto veliká návštěvnost. 
Ale pohodlí dokonalého a velkého 
křesla s výhledem (křesla budou 
ob jeden schod), bude jistě divác-
tvem kladně kvitováno. Nebudou 
chybět ani „tulící“ romantické dvoj-
sedačky.

V souvislosti s úpravami budovy 
došlo i na částečnou rekonstrukci 
topení, takže nyní již by měla 
být standardem příjemná teplota 
během promítání. Program kina 
a mimořádné akce (sportovní pře-
nosy, přenosy koncertů apod.) 
najdete na webu www.mestohej-
nice.cz v sekci KINO. Aktivnější 
komunikaci a nabídku najdete na 
Facebooku – Kino Hejnice. Zájemci 
o zasílání pravidelného měsíčního 
programu kina v elektronické 
podobě si o něj mohou napsat na 
e-mail jaroslav.demcak@mes-
tohejnice.cz . Těšíme se na vaši 
návštěvu u nás v sále.

-DEM-

Prodej slepiček

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

Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant  žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky jsou pouze  z našeho odchovu!

Stáří slepiček: 16 – 18 týdnů. Cena: 159 – 170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks.  

Prodeje se uskuteční v sobotu 6. dubna 2013 v 15.00 hodin v Hejnicích – u jednoty.

Případné bližší informace na tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.

Nová služba při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena 22 – 35 Kč/ks) 
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Kontakt, výroba:
VALOR kovoprovoz, spol. s r.o.

Nové Město pod Smrkem

Tel.: 736 752 446

        

Email: zeman@valor.cz

      info@valor.cz

Narodily se děti:
• Vojtěch Kukal
• Filip Ottomanský 
• Evelin Židů
• Michal Rubeš

• Jakub Musil

Přistěhovali se občané:
• Iveta Sýkorová se synem 

a dcerou 
• Dana Tereštíková 
• Romana Májová 
• rodina Veszprémiova 
• Radek Strakulák

Odstěhovali se občané:
• Marta Korandová
• Lenka Balogová
• Lucie Pelikánová s dcerou 
• Jiří Sádovský
• Bohdana Kameníková
• Rudolf Hájek
• Kamil Černý
• Kamila Hrevušová
• Jakub Pávek 
• Šárka Chovancová se 

synem
• Božena Táborská s dcerou
• Eliška Žáčková
• Pavel Svoboda

Rozloučili jsme se 
se zesnulými občany:
• Jaroslav Mrňávek
• Jaroslav Sádovský
• Jiřina Šiklová 
• Jana Kubátová
• Milan Lukáč
• Běluše Petrlíková
• Hana Palmeová

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
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- extrémní odolnost proti rozbití

-  vysoká odolnost proti povětrnostním 
vlivům

- nízká hmotnost

-  vynikající tepelně izolační vlastnosti

- snadná údržba

- velmi dobrá propustnost světla

- možnost automatického větrání

- dodávka ve smontovaném stavu

- dopravné do 20 km zdarma 

Skleníky  
z polykarbonátu
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IX. ročník Mikulášského bench pressu

Již devátý ročník Mikulášského bench pressu se uskutečnil v sobotu dne 08.12.2012. Jednoho 
z nejsilnějších ročníků se zúčastnili tři slečny a jedenáct chlapáků. Rok od roku se zvedá úroveň 
závodů a samozřejmě i úroveň a výkony závodnic a závodníků. Je to radost, takovéto závody 
pořádat. Třešničkou na dortu loňských závodů byl výkon Vlastíka Holštajna, který po dlouhých 
šesti letech překonal magickou hranici 150 kg.

• Na 1. místě  se tedy umístil Vlastík Holštajn  
se zvednutými 155 kg. 

• 2. místo  Honza Volný  132 kg
• 3. místo  Martin Bak  130 kg
• 4. místo  Ládík Kobr   110 kg
• 5. místo  Pavel Kraus   100 kg
• 6. místo   Matěj Berka  107 kg
• 7. místo   Petr Návesník st.  125 kg
• 8. místo  Petr Návesník ml.   120 kg
• 9. místo  Jára Horáček   135 kg
• 10. místo  Lukáš Fetr    97 kg
• 11. místo  Honza Flíček   75 kg

Slečny se umístily v tomto pořadí :

• Na 1. místě se umístila Michalka Návesníková  
se zvednutými 45 kg.

• 2. místo  Kája Valentová  37,5 kg
• 3. místo  Jana Soukupová 37,5 kg 

Loni jsem psal, že největšího zlepšení oproti minu-
lému ročníku zaznamenal  Jára Horáček, který se 
zlepšil o úctyhodných 25 kg. V roce 2010 zvedl činku 

s hmotností 95 kg. V roce 2011 to bylo tedy 120 kg 
a loni 135 kg. Jen tak dál a né jen Jára. 

Pokud byste náhodou zjistili, že potřebujete poradit 
ve výživě, udělal jsem si pro vás kurz PORADCE PRO 
VÝŽIVU.  Neváhejte mi tedy zavolat. Do léta je času 
dost. Tel.: 608 964 163

Hezké jaro přeje: Dáša a Petr

Hejnické cvičeníčko slaví

Pravidelně se scházíme ve 
středu v malé tělocvičně ZŠ Hej-
nice. Společně se snažíme, aby 
naše hodina cvičeníčka byla vždy 
sportovní, hravá, plná legrace 
a zábavy. Nechybí ani hudebně – 
pohybová část, která je vždy za-
stoupena tanečkem na známou 
lidovou píseň, či jinou známou 
melodii. Cílem je zapojovat a se-
znamovat děti se sportováním již 
od ranného věku. Rodiče s malý-
mi dětmi, které chodí a chodily 
na naše cvičeníčko tuto myšlen-
ku dobře pochopili a stále chápou 
dál. Spolu s dětmi si sportování 
užívají a doslova ho prožívají. Vel-
mi si ceníme toho, že tu malou 

drobotinu doprovází nejen ma-
minky, ale zapojují se i tatínkové 
a babičky. Někdy si to přijde užít 
i celá rodina. A to je moc fajn po-
cit. To posuzujeme z pohledu nás, 
cvičitelek.

Máme vždy velkou radost, když 
děláme například nějaké závody, 
při kterých nejdříve závodí děti 
spolu s rodiči a pak děti pozoru-
jí, jak závodí jen jejich rodiče. Ta 
jejich obrovská soutěživost a bo-
jovnost vyhrát, je zkrátka úžasná. 
Je to jedna z věcí, při které máme 
příjemné mrazení po zádech a be-
reme to jako malou odměnu.

Letošní cvičení si moc užívá-
me, doslova slavíme každou stře-

deční hodinu. Máme na sobě stej-
ná trička a za každé cvičeníčko 
dostáváme barevný nažehlovací 
tvar. Ten nám maminky do další 
středy nažehlí a my se radujeme 
jak jsme všichni stejní a jak nám 
tvary přibývají. Na konci tohoto 
školního roku nám po vyhodno-
cení prvních tří, nejvíce chodících 
dětí na cvičení, zůstane krásná 
vzpomínka na našich 20 let. Po-
tom v těch tričkách pojedeme na 
společný závěrečný výlet. Už nyní 
se můžete, milí rodiče a děti, mo-
ooc těšit.

Jak vlastně vznikla myšlenka 
založit tady v Hejnicích cvičeníč-
ko? Já B. pocházím z Frýdlantu, 

V letošním školním roce slaví cvičení rodičů a dětí a předškolních dětí krásných 20 let. Ano, je 
to až neuvěřitelné, ale je to tak.
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kde jsem ve volném čase pracova-
la s dětmi. Pak jsem se vdala do 
Hejnic a vše, co jsem ve Frýdlan-
tě dělala, jsem opustila. Dojíždě-
ní nešlo, bylo to časově náročné. 
Jednoho dne jsem šla Lázeňskou 
ulicí a potkala dnes již svou ka-
marádku A., daly jsme se spolu 
do řeči a ona mi začala vyprávět, 
že tady v Hejnicích není žádný 
kroužek pro předškolní děti, kte-
ré přijdou domů a na rozdíl od 
školáků již nikam nemohou jít. 
Shodly jsme se, že to není dob-
ře a něco by to chtělo. V závěru 
svého povídání mi  řekla, že má 
chuť založit kroužek cvičení, ale 

nemá žádného „nadšence“, který 
by to s ní začal a třeba i pokra-
čoval. Čas však ukáže. No a já 
na to, že určitě nějaké zkušenosti 
mám a pokud bude mít zájem, že 
s ní do toho půjdu  a udělám toho 

„nadšence“. A tak jsme založily 
cvičení předškolních dětí, na kte-
ré jsme si vodily i své děti. Fun-
govalo to moc dobře, a tak jsme 
se rozhodly, že založíme cvičení 
rodičů a malých dětí. Maminky 
na mateřských dovolených byly 
nadšené, začaly chodit a svou ná-
vštěvností a děkováním nám už 
20 let dokazují, že ta myšlenka 
byla výborná. Ale každý určitě ví, 

že myšlenka je jedna věc a druhá 
věc je v y d r ž e t. Mít vždy elán, 
chuť, zdravíčko a nápady. Zatím 
se nám to daří, přejeme všem ro-
dičům a dětem, aby si cvičeníčko 
moc užívali. Pár let ještě fungovat 
budeme, ale dalších 20 let asi ne...
Těch pár teček znamená, že zatím 
nemáme nikoho, kdo by to jednou 
po nás převzal. Musela by to být 
nějaká maminka, která má malé 
děti a brala by je na cvičení jako 
my. A možná potká nějakou ka-
marádku „nadšence“.

A+B

Hejnické počasí v roce 2012

Rok 2012 byl v Hejnicích srážkově mírně nadprůměrný, nadprůměrný byl pak i roční úhrn slu-
nečního  svitu. Rekordně mrazivý byl ale měsíc únor, byl nechladnější v 45leté řadě hejnických 
pozorování.

•  Nejvíce sněhu loni leželo 17. února sněhová 
pokrývka dosáhla 52 cm.

•  Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 5. července, 
naměřeno bylo 76,4 mm, to je 76,4 litrů vody na m2. 

•  Nejvyšší teplota vzduchu ve stínu byla 20. srpna, 
teploměr ten den zaznamenal 34,2 °C.

•  Nejnižší teplota byla 11. února, teploměr ten den 
klesl na –22,9 °C.

•  V 5 cm nad zemí byla nejnižší teplota naměřena 12. 
února, teploměr se zastavil na –31,2 °C

•  Naposledy padal a zůstal ležet sníh 17. května, 
poprvé padal 26. října.

Podrobné údaje jsou uvedeny v následující tabulce, pro porovnání jsou uváděny i třicetileté průměry jednot-
livých sledovaných meteorologických prvků. (M. Jech)

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok

srážky
mm

průměr 59 50 64 70 86 119 129 112 77 67 71 74 978

2012 145 111 39 65 42 88 203 156 42 33 84 48 1056

sluneční 
svit
hod.

průměr 54 79 112 143 191 170 186 193 138 117 56 41 1480

2012 38 86 163 181 252 163 220 245 169 116 57 52 1742

teplota
°C

průměr -0,7 0,0 3,3 7,0 12,4 15,0 16,7 16,5 12,8 8,8 3,7 0,5 8,0

2012 -0,3 -5,1 5,4 9,0 15,0 16,3 18,8 18,0 13,9 8,4 6,2 0,4 8,8

srážkové dny 25 25 12 19 15 22 24 19 17 18 17 21 234

dny se sněhovou 
pokrývkou 12 26 2 2      4 1 19 66

•  Poslední přízemní mrazík byl 6. června, teplota ten 
den klesla při zemi na – 2,5 °C, první „šedivák“ pak 
byl 14. září, tento den bylo při zemi  -0,9 °C.

•  Srážky byly na stanici zaznamenány v 234 dnech 
a sníh loni ležel 66  dní.

• Hejnickým údolím prošlo loni  53 bouřek. 

•  Od 1. listopadu byla hejnická meteorologická sta-
nice automatizována a je jediná na Frýdlantsku. 
Údaje můžete neustále sledovat na internetových 
stránkách ČHMÚ. K nahlédnutí jsou i údaje z pře-
dešlého dne.
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Informace z lesárny

V novoročním vydání Hejnického zpravodaje bychom čtenáře rádi informovali o odborné stáži 
našich žáků a  studentů ve Finsku, která proběhla koncem loňského roku. Šest žáků oboru 
zahradník odjelo v rámci programu Leonardo, který je fi nancován Evropskou unií, s paní učitel-
kou Murray Jakešovou do fi nského města Jämsä.

Ze školy žáci vyrazili za zahra-
niční zkušeností společně školním 
autem na letiště Václava Havla do 
Prahy, odkud letěli do Helsinek. 
Z Helsinek pak pokračovali pendo-
linem přes Tampere do Jämsa. 

V Jämsa  čekali na naše žáky 
kolegové z Jämsä College a odvezli 
je k ubytování na vysokoškolskou 
kolej, což byly řadové dřevěné jed-
nopatrové domy se čtyřmi ložni-
cemi, jednou kuchyní a dvěma 
koupelnami. Žáci byli ubytováni 
společné s fi nskými studenty, aby 
se odbourala jazyková bariéra 
a byli tak nuceni komunikovat se 
studeny v anglickém jazyce. Finští 
studenti byli velice přátelští, velice 
klidní a konzervativní. Ale i tak 
žáci zažili dost legrace, především 
tehdy, když si úplně neporozuměli. 
Našli i společné zájmy –  večer se 
hrál v tělocvičně fl orbal a basket-
bal, v klubovně koleje kulečník 
a počítačové hry. 

Odborná stáž probíhala v dobře 
fi nancované odborné škole s něko-
lika budovami v okruhu asi 10 km. 
Na fi nské škole probíhá vzdělávání 
v mnoha oborech. Pracovní režim je 
pomalejší než u nás. Pracovní pro-
gram začínal v osm hodin a končil 
kolem třetí hodiny odpoledne, pra-
cuje se tu v mírnějším tempu než 
u nás, zato s více přestávkami. 
Odborná praxe probíhala ve škol-
ních sklenících o velikosti asi 1 km 
čtverečný a v odborných dílnách. 
Žáci třídili a vyřezávali květiny do 
školní prodejny květin, aranžovali 

vazby z živých i suchých květin, 
přebírali a očišťovali zelí, pórek, 
kedlubny a mrkve ve školním 
skladišti. Vytrhávali také rostliny 
okurek a růží ze skleníků, sbírali 
mech a borůvčí v nedalekém lese 
a vrbové proutky ve školní vrbovně. 
Součástí praxe byla také výroba 
tradičních vánočních stromků 
z vrbových proutků, proutěné 
vazby a pletení košíků. Žáci praco-
vali ve skupině společně s fi nskými 
studenty a domlouvali se anglicky.

V rámci praxe byly pro naše žáky 
připravené také volnočasové akti-
vity, z nichž nejzajímavější byla roz-
hodně návštěva Národního parku 
Isojärvi. Dále měli žáci možnost 
prohlédnout si mikrobiologickou 
laboratoř společnosti MTT a navští-
vit město Jyväskyla. Ve volném 
čase měli všichni možnost zaplavat 
si v krytém bazénu a vyzkoušet si 
opravdovou fi nskou saunu. 

O dalším víkendu podnikli 
žáci výlet do města Tampere, kde 
vystoupali na rozhlednu, navštívili 
muzeum špionáže, muzeum textilu 
a parních strojů, muzeum fi nského 
komunismu a nakonec mexickou 
restauraci. 

Pobyt ve Finsku skončil spo-
lečnou večeří s finskými žáky 
a jejich pedagogy a pak už přišel 
čas nasednout pendolina, v Hel-
sinkách do letadla a vydat se na 
cestu domů. Pro žáky naší školy to 
nebyla poslední návštěva Finska, 
na novou cestu se budou moci těšit 
další studenti již v letošním roce.  

Začátek roku byl na hejnické 
lesárně ve znamení studentských 
soutěží a olympiád. Naši žáci mají 
již za sebou účast v okresních 
kolech olympiády v českém, anglic-
kém a německém jazyce a také se 
probojovali do krajského kola sou-
těže fi nanční gramotnosti. V příš-
tích týdnech je čeká matematická 
soutěž a ekologická olympiáda, ve 
které dosahují tradičně skvělých 
výsledků, a tak jim přejeme, aby 
byli úspěšní i v letošním roce. 

V únoru absolvovali žáci a stu-
denti také obligátní lyžařský výcvik. 
Sjezdový výcvik probíhal v lyžař-
ském areálu Severák a běžecký 
na tratích Jizerské magistrály. 
Studenti byli ubytování na chatě 
Barborka v Horním Maxově a jako 
každý rok i tentokrát se vraceli 
spokojeni oni i jejich pedagogický 
doprovod – paní učitelky Staňková 
a Prchalová. 

V následujících týdnech čeká 
pedagogy především příprava 
maturitního ročníku oboru 
Ochrana přírody a prostředí na 
zkoušku dospělosti, jejíž společná 
státní část proběhne na začátku 
května. Ještě předtím ovšem rádi 
přivítáme žáky devátých tříd, kteří 
se rozhodli podat přihlášku na 
některý z učebních oborů nebo 
na studijní obor Ekologie a životní 
prostředí, a budou skládat přijí-
mací zkoušky. Přejeme jim hodně 
štěstí a těšíme se na ně v novém 
školním roce.
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Občanské sdružení Centrum volného času Moštárna 
vzniklo v lednu 2013 a nachází se v objektu bývalé 
klubovny Svazu zahrádkářů. V tomto objektu má 
své sídlo i Sbor Jednoty bratrské. Provoz Centra vol-
ného času Moštárna byl zahájen vloni, tzn. ještě před 
založením občanského sdružení, a to formou volno-
časových aktivit pro veřejnost, které pořádali dobro-
volníci z řad místního sboru Jednoty bratrské. Sdru-
žení vzniklo jako reakce na potřebu oddělit činnost 
volnočasového centra od církevních aktivit. Otevření 
centra volného času veřejnosti předcházela částečná 
vnitřní rekonstrukce objektu, a to konkrétně hlavní 
společenské místnosti, kanceláře a prostor rodinného 
centra. Protože je tento objekt v Hejnicích známý jako 

„Moštárna“, ponechali jsme toto označení v názvu 
sdružení. V současné době působí občanské sdružení 
samostatně v najatých prostorech od Sboru JB Hej-
nice.

Jedním z cílů centra volného času je vytváření volno-
časových aktivit pro veřejnost, a to napříč všemi gene-
racemi. V současné době provozujeme tři samostatné 
kluby, které reagují na potřeby různých věkových 
skupin – mládeže, seniorů a rodin s dětmi.

Volnočasový klub „Zašívárna“ zahájil svoji činnost 
v říjnu loňského roku a jedním z důvodů jeho zalo-
žení bylo navázání na výsledky terénní práce obecně 
prospěšné společnosti MAJÁK, která probíhala jeden 
a půl roku v Hejnicích. Klub je určen pro mládež od 
14 do 21 let a je otevřen 3 dny v týdnu, v úterý a ve 
čtvrtek od 17 h do 19 h a v pátek od 16 h do 18 h, 
přičemž v úterý a čtvrtek mohou mladí lidé využívat 
prostory klubu v rámci volného programu, v pátek se 
pak mohou zúčastnit organizovaných aktivit, které 
připravují vedoucí klubu. Klub nabízí mladým lidem 
alternativu trávení volného času mimo ulici a vytváří 
zázemí pro volnočasové aktivity se zaměřením na 
programy prevence vzniku společensky nežádoucího 
chování. Klub nabízí zábavné, vzdělávací, kulturní 
a sportovní aktivity, jako např. ping-pong, stolní hry, 
šipky, taneční podložky, stolní fotbal atd. Klub každo-
ročně pořádá ve spolupráci s týmem Mládeže Jednoty 
bratrské a týmem rodilých mluvčích z USA pro žáky 
základních (8. a 9. třídy) a středních škol z Frýdlant-
ska týdenní jazykový pobyt zvaný „English Camp“.

Volnočasový klub pro seniory s názvem „S – klub“, je 
určen pro seniory, kteří jsou osamělí a ty, co nechtějí 
trávit svůj volný čas jen u televize. Klub zahájil svoji 
činnost v září 2012. Vznikl i mimo jiné na základě 
poznatků pracovníků neziskové organizace Diako-
nie Beránek, kde se pracovníci terénní pečovatelské 
služby setkávali se seniory, kteří poukazovali na svou 
sociální vyloučenost. Klub zajišťuje pravidelná nefor-

mální setkávání seniorů s cílem společně stráveného 
času, překonání sociální izolace a navázání nových 
vztahů. V současné době S – klub využívá cca 25 
seniorů. Klub je otevřen pro veřejnost 2 dny v týdnu, 
v pondělí od 16 h do 18 h a ve čtvrtek od 9 h do 11 
h. Návštěvníci mají k dispozici kulečník, ping-pong, 
šipky, šachy a jiné stolní hry.

Rodinné centrum „Loďka“ zahájilo svoji činnost v září 
2012. Centrum si klade za cíl zajišťovat, připravo-
vat a organizovat programy pro předškolní a školní 
děti, rodiče a rodinné příslušníky a matky s dětmi na 
mateřské dovolené. Svojí náplní umožňuje společen-
sky neformální setkávání rodičů a dětí v prostředí vzá-
jemné důvěry, vytváří prostor pro vzájemnou pomoc, 
předávání zkušeností, schopností a znalostí k pro-
spěchu ostatních návštěvníků klubu. Také pomáhá 
dětem získávat nové kamarády a vztahy a rozvíjí 
jejich zkušenosti a dovednosti. Dále zprostředkovává 
přednášky o výchově, zdraví a psychologii rodinného 
života, připravuje a pořádá zábavné a kulturní pro-
gramy pro veřejnost s aktivní účastní dětí a rodičů, 
jako např. tvořivé dílny, karnevaly pro děti, besídky, 
rodinné odpoledne, výlety atd. V minulém roce RC 

„Loďka“ uspořádalo mikulášskou a vánoční besídku 
pro děti a rodiče a letos v únoru proběhl dětský kar-
neval na téma Z pohádky do pohádky a uskutečnila 
se přednáška o výchově dětí na téma Jak pomoci 
rodičům zvládat hněv a vzdor svých dětí. V současné 
době je klub otevřen pro veřejnost pravidelně každou 
středu, a to od 16 h do 18 h.

Mezi vydařené akce Centra volného času Moštárna 
patřily v roce 2012 turnaj v ping-pongu, mikulášská 
besídka pro děti a rodiče, vánoční večer pro seniory 
s koledami, koncert skupiny The Neons, vánoční tvo-
řivá dílna, adventní workshop a tradiční jarní a pod-
zimní burzy nejen oblečení. V rámci činnosti volno-
časového klubu „Zašívárna“ proběhl v Rokytnici nad 
Jizerou první ročník týdenního jazykového pobytu 
„English camp“ s týmem mladých studentů z USA, kte-
rého se zúčastnili i někteří žáci ZŠ Hejnice.

Vzhledem k rostoucímu zájmu o ping-pong, kulečník 
a jiné sportovní aktivity v nekuřáckém prostředí je 
nyní ve zkušebním provozu i Sportklub. Tento klub se 
bude v budoucnu zaměřovat na rekreační sportovní 
aktivity střední generace.

V blízké budoucnosti rovněž připravujeme internetové 
stránky www.mostarna.info , kde budou k dispozici 
aktuální informace o samotném sdružení, tak i o pro-
gramech zmíněných klubů. 

Za občanské sdružení Vlastimil Zoreník 

Představujeme
Centrum volného času Moštárna o.s.
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Když v roce 1958 smetla nebo poškodila ničivá povodeň některé domy a mosty ve Ferdinan-
dově, vzala i hasičskou zbrojnici. Zbrojnice stávala těsně za mostem u dnešního obchodu 
a spolu s mostem byla zcela zničena.

Jedna z posledních  relikvií starého 
Ferdinandova byla znovu nalezena

Na dobových fotografiích z roku 
1958 je dílo zkázy dostatečně doku-
mentováno, nad srázem trčí jen 
zbytky prastaré ruční stříkačky, 
která byla ještě dlouho využívána. 
Na snímku z roku 1926 jsou již 

hasiči z Hejnic, ti měli již stříkačku 
parní a vždy nezištně pomohli.

Při úpravě koryta pro opravu 
regulace zničené znovu velkou 
povodní v roce 2010 byl náhodou 
nalezen požární zvon místního 
sboru. Ležel pod vrstvou náplav 
spolu s prastarými ještě mosaz-
nými spojkami požárních hadic až 
pod penzionem Ferda, tedy 400 m 
daleko.

Ferdinandovský hasičský sbor 
byl založen v roce 1884, přesně 
10 let po nejničivějším požáru 
v obci. Tehdy 23. června 1874 pod-
lehly plamenům čtyři domy, v roce 
1917 další tři. Hořely i velké objekty, 
textilka, pila a nejstarší a také nej-

větší objekt v obci bývalá papírna 
s čp. 1. Požární poplachový zvon, 
který byl nalezen, býval připevněn 
na kozlíku „zásahové bryčky“ a při 
jízdě k požáru na něj bylo inten-
zivně zvoněno.

Zvon má průměr 23 cm a výšku 
18 cm je bez jakéhokoliv nápisu 
a ani při podrobné prohlídce nejsou 
k nalezení žádné iniciály. Je v dob-
rých rukách ferdinandovských pat-
riotů a je snaha jej zavěsit do staré 
hasičské věže určené původně 
k sušení hadic. Má velmi jasný 
zvuk a až se na něj jednou zazvoní, 
nostalgicky připomene staré zašlé 
časy.

Miroslav Jech 

Město Hejnice Vás zve v sobotu 30. března od 20 hodin 
v sále České besedy v Raspenavě na

HEJNICKOU APRÍLOVOU ZÁBAVU

Tradiční vrchol plesové a zábavové sezóny. 
Tentokrát v duchu „Námořníci vs. piráti...“ 

Stylové oblečení vítáno, není však podmínkou.

Hraje skupina S.P. BAND.

Společenská hra - „skorotombola“,  
slosovatelné vstupenky – hlavní cena MYČKA.

Předtančení B.O.B.R. Půlnoční překvapení.  
Vstupné: 120 Kč 

 Prodej vstupenek na MěÚ Hejnice, Lenka Zoreníková 
E-mail: lenka.zorenikova@mestohejnice.cz

Telefon: 482 322 211, 482 322 215

Odjezdy autobusů: 
19.15 hodin  B. Potok, škola 
19.20 hodin  Hejnice, Autobrzdy - Knorr
19.20 hodin  L. Libverda, úřad
19.30 hodin  Hejnice, parkoviště u „Petříčka“

www.mestohejnice.cz

Hejničtí hasiči v roce 1926

Nalezený poplachový zvon

Povodní zničená  zbrojnice r. 1958


