
du�velkých�investičních�akcí�města,�se�
v�návrhu� investičních�akcí�pamatuje�
například�na�výměnu�střešní�krytiny�
na�budově�čp.�303�(lékárna)�a�budově�
1.�MŠ�Hejnice.�Obě� tyto� akce�počíta-
jí�s�výměnou�současné�krytiny,�která�
dožila�a�do�obou�budov�plošně�zatéká.�
Tou�největší� investiční�akcí,�která�se�
v�roce�2014�zahájí,�je�bezesporu�pláno-
vaná�dostavba�kanalizačních�stok�v�ul.�
P.�Bezruče�v�Hejnicích�a�kanalizační�
stoky�na�Ferdinandově.�Na�dostavbu�
kanalizace�město�získalo�státní�dota-
ci,�v�současnosti�se�realizuje�výběrové�
řízení�na�dodavatele�stavby�a�technic-
ký�dozor�investora.�S�vlastním�zaháje-
ním�stavebních�prací�se�počítá�v�první�
polovině� roku� 2014.� Před� zahájením�
je� také�projekt�revitalizace�zeleně�na�
obou� sídlištích� a� obou� parcích� ma-
teřských�škol.�I�v�tomto�případě�měs-
to� získalo� dotaci� na� tuto� revitalizaci�
z�programu�Státního�fondu�životního�
prostředí�ČR�a�akce�by�měla�být�v�roce�
2014� zahájena.� Je� počítáno� s� úpra-
vou� zeleně� dle� zpracovaného� projek-
tu� a� nahrazením� přerostlých� dřevin�
(hlavně� jehličnanů),� které� již� značně�
stíní�bytům�hlavně�v�nižších�podlažích�
dřevinami�vhodnějšími�pro�tento�typ�
bytové�zástavby.�Součástí�projektu�je�
i�posouzení�zdravotního�stavu�jednot-
livých�stromů�a�návrh�na�jejich�ošetře-
ní,�v�případě,�že�budou�ponechány�na�
svém�místě.� Více� se,� vážení� spoluob-
čané,�můžete�dozvědět�o�schválených�
investičních�akcích�města�na�našich�
webových� stránkách,� kde� bude� také�
schválený�rozpočet�města�na�rok�2014�
zveřejněn.

Vážení� spoluobčané,� dovolte� mi,�
abych� vám� na� tomto� místě� za� celý�
městský�úřad� a� všechny�pracovníky�
města�prostřednictvím�tohoto�zpravo-
daje�popřál�příjemné�prožití�vánočních�
svátků� a� úspěšný� vstup� do� nového�
roku�2014.�Osobně�vám�přeji,�aby�se�
vám�splnilo�vše,�co�si�přejete,�nebo�jste�
si�jen�v�duchu�přáli.�Dále�také,�aby�ten�
příští�rok�byl�pro�nás�všechny�úspěšný�
a�mnohonásobně�lepší�než�ten�minulý.�

Jiří Horák
starosta města Hejnice

Hejnický

zpravodaj
Podzimní fotodílna ●  Kino Hejnice stále žije ● Josef Riedel – slavný rodák
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Poměrně� velký� objem� fi�nančních�
prostředků� v� rozpočtu�města� v� roce�
2013� zabírala�kapitola�určená�na� re-
konstrukci� povrchů� místních� komu-
nikací�a�odvodnění.�Podařilo�se�nám�
dokončit� povrch� zadní� komunikace�
u� nové� bytové� zástavby� směrem� na�
Ferdinandov,�kde�byl�položen�nový�as-
faltový�koberec.�Dále�jsme�rekonstru-
ovali�povrch�komunikace�na�Skalním�
městě,�která�měla�prašný�povrch�a�při�
vydatných�srážkách,�které�se�nyní�se�
železnou�pravidelností�v�našem�regio-
nu�opakují,�docházelo�k�neustálému�
vymílání� tohoto�povrchu.�Cesta�byla�
tedy� vydlážděna� a� povrchové� vody�
z� této� komunikace� svedeny� tak,� aby�
nedocházelo�jednak�k�dalšímu�poško-
zování�povrchu�vozovky,�ani�k�poško-
zování� přilehlých� nemovitostí.� Dláž-
děný�povrch�zde�byl�zvolen�proto,�aby�
zůstal�zachovaný�malebný�ráz�tohoto�
krásného� zákoutí�našeho�města.�De-
fi�nitivní�úprava�byla�také�dokončena�
na� strženém� svahu� u� zahrádkářské�
kolonie� pod�Skřivánkem.� Toto�místo�
je�také�značně�zatěžováno�při�přívalo-
vých�deštích�a�dosavadní�úpravy,�kdy�
byl� svah� dosypán,� se� ukázaly� jako�
nedostatečné.�Z�akcí,�které�mají�zlep-
šit�odtokové�podmínky�při�vytrvalých�
deštích,�bych�chtěl�zmínit�především�
výstavbu�dešťové�kanalizace�na�Ferdi-
nandově,�kde�by�tímto�zásahem�mělo�
dojít�k�zamezení�zaplavování�nemovi-
tostí�pod�sousední�komunikací�a�trva-
lému�hromadění�dešťových�vod.�Tato�
nová�dešťová�kanalizace�usnadní�život�

nejen�současným�vlastníkům�nemovi-
tostí�v�této� lokalitě,�ale�do�budoucna�
ji� budou� moci� využít� i� noví� zájemci�
o�stavební�parcely,�které�se�v�blízkos-
ti�dešťové�kanalizace�nacházejí.�Mezi�
akce,� které� zlepší� odvedení� povrcho-
vých� vod,� se� dá� zařadit� i� úprava�na-
pojení� cesty� z� Chatek� na� komunika-
ci� směrem� z� Hejnic� na� Ferdinandov,�
včetně� obnovení� příkopů,� které� byly�
postupem�času�zavezeny�a�nyní�opět�
budou�sloužit�tomu,�čemu�mají.

Další�oblastí,�do�které�jsme�v�roce�
2013� investovali� fi�nanční�prostředky�
ve� větším� objemu,� bylo� zateplení� bu-
dov�v�majetku�města�a�výměna�oken�
v�bytovém�fondu�ve�vlastnictví�Města�
Hejnice.� Smyslem� těchto� investic� je�
úspora�energií.� �Provedla�se�výměna�
oken� v� panelovém� domě� čp.� 598� na�
novém� sídlišti.� Jedná� se� o� poslední�
z� panelových� domů,� kde� byla� stará�
dřevěná�okna.�Stejný�postup�byl�zvo-
len�i�v�budově�městského�úřadu.�Stará�
dřevěná� okna� byla� nahrazena� okny�
plastovými�a�v�první�polovině�příštího�
roku�by�se�mělo�přikročit�i�k�zateple-
ní�celé�budovy�úřadu.�Během�roku�se�
nám� podařilo� získat� i� fi�nanční� pro-
středky� z� programu� Státního� fondu�
životního� prostředí� a� provedli� jsme�
zateplení�kina.�V�návrhu�investičních�
akcí�byl�i�záměr�města�zateplit�novou�
budovu�základní�školy�včetně�výměny�
oken.�Protože�se�však�v�průběhu�roku�
objevila�možnost�využít�dotačních�pro-
středků�ze�státních�peněz�na�zateplení�
veřejných�budov,�rozhodli�jsme�se�toto�
zateplení�jedné�budovy�základní�školy�
v�roce�2013�nerealizovat.�Nechali�jsme�
zpracovat� potřebnou� projektovou� do-
kumentaci�na�zateplení�celého�areálu�
základní�školy�včetně�tělocvičny�a�po-
dali� jsme� opět� žádost� do� programu�
Státního�fondu�životního�prostředí�ČR.�
V� případě,� že� budeme� úspěšní� a� do-
tace�nám�bude�přidělena,�zateplovací�
práce�v�areálu�základní�školy�by�měly�
být�zahájeny�v�roce�2014.�Tím�jsem�se�
dostal�vlastně�k�záměru�investičních�
akcí�města�v�roce�2014.�Mimo�zmiňo-
vané�zateplení�areálu�základní�školy,�
což�by�měla�být�jedna�ze�dvou�oprav-

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
v tomto předvánočním čísle Hejnic-
kého zpravodaje bych chtěl trochu 
zhodnotit letošní rok z  pohledu 
investičních akcí města a také sezná-
mit čtenáře s tím, co bychom chtěli 
realizovat v roce 2014.
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Z jednání městské rady

Rada města na svých zasedáních:

 – �rozhodla�o�záměru�města�pronajmout�nebytový�prostor�
v�čp.�299

 – schválila� žádost� pošty� Frýdlant,� týkající� se� umístění�
poštovní�schránky�na�pozemku�p.�č.�386/1

 – částkou�1.500�Kč�podpořila�akci�Mezinárodní�výstava�
jiřinek,�pořádanou�ČZS�Dagla

 – projednala�žádost,� týkající�se�odstranění�problémů�při�
bleskových�povodních

 – zamítla� žádost,� týkající� se� poskytnutí� finančního� pří-
spěvku�na� opravu�pobřežní� zdi� z� důvodu,� že�uvedený�
vodný�tok�je�ve�správě�Lesů�ČR�a.s.

 – projednala�a�schválila�pojistnou�smlouvu�s�Českou�po-
jišťovnou,� týkající� se� pojištění� staveb�pro�případ� živel-
ních�a�dalších�sjednaných�pojistných�nebezpečí

 – rozhodla�o�vypsání�výběrového�řízení�na�provozovatele�
autokempu�s�platností�od�1.�1.�2014

 – finančním�příspěvkem�2.000�Kč�podpořila�akci�Memori-
ál�Alexandra�Juklíčka,�pořádanou�SDH�Hejnice

 – bezplatným�pronájmem�kina,�divadelní�přístavby�a�pro-
stranstvím�před�bývalým�hotelem�Perun�podpořila�akci�
Babí�léto,�pořádanou�sdružením�Za�lepší�Hejnice�

Z jednání městského zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém zasedáních:
 – �projednalo�a�schválilo�plnění�rozpočtu�města�za�I.�polo-
letí�roku�2013�a�rozpočtové�změny�města�pro�rok�2013

 – projednalo�a�schválilo�zprávu�finančního�a�kontrolního�
výboru

 – projednalo�a�schválilo�žádost�ředitele�Základní�a�Mateř-
ské�školy�Hejnice,�týkající�se�přijetí�účelového�daru�ve�
výši�20�000�Kč�pro�MŠ�Ferdinandov�-�na�nákup�hraček�
a�vybavení�herny,�30�000�Kč�pro�MŠ�1�-�na�činnost�a�ná-
kup�hraček�a�25�000�Kč�pro�ZŠ�-�na�činnost�zájmových�
útvarů�od�firmy�Knorr-Bremse�Stráž�nad�Nisou
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Podzimní fotodílna

Podzim je pro fotografa jedno z nejúžasnějších ročních období. Barvami zářící stromy a ranní 
mlhy přímo vyzývají k fotografování neopakovatelných scenérií. Letošní podzim v Jizerských 
horách byl sice krásný, ale také příliš krátký.

Časové�zaneprázdnění�z�důvodu�
přípravy� 53.� ročníku� fotografické�
soutěže� Mapový� okruh� Český� ráj,�
které�jsme�v�tomto�ročníku�pořada-
teli,�nám�nedovolilo�se�plně�věnovat�
naší� fotografické� činnosti.� A� tak�
na� jedné� schůzce� fotoklubu� slovo�
dalo� slovo� a� vyrazili� jsme� o� pro-
dlouženém� „volebním“� víkendu� za�
podzimními� fotografiemi� do� okolí�
Jablonného�v�Podještědí�a�blízkých�
Lužických� hor.� Nejdříve� se� naše�
pozornost�zaměřila�na�okolí�hradu�
a�zámku�Lemberk,�kde� je�spousta�
fotogenických� zákoutí� a� krásné�
lidové� stavby.� Poté� jsme� se� občer-
stvili�vodou�ze�Zdislaviny�studánky�
(studánku�po�rekonstrukci�již�moc�
nepřipomíná)� a� vyrazili� jsme� pod�
vedením�našeho�kolegy�Mgr.�Jiřího�
Noska� do� Lužických� hor� v� okolí�
německého� městečka� Lückendorf.�
Počasí�nám�přálo�a� tak�bylo�stále�
co� fotografovat.� Domů,� do� penzi-
onu,�kde�jsme�byli�ubytováni,�jsme�
se� vrátili� za� tmy� a�utrmá-
cení,� ale� spokojení.� Na�
druhý� den� jsme� vyrazili�
fotografovat� do� parku� ve�
Svojkově�nedaleko�Sloupu�
v� Čechách,� který� nás�
překvapil� jak� svou� roz-
lehlostí,� tak� i� zříceninou�
strážního� hrádku.� Počasí�
nám� stále� přálo,� a� když�
jsme� se� nabažili� fotogra-
fování�podzimních�stromů�
v�parku,�popošli�jsme�o�pár�
set� metrů� dál� do� Modli-
vého� dolu.� Tam� jsme� si�

teprve� užívali� fotografování� oprav-
dové� podzimní� nálady� s� nepřeber-
nou� škálou� barev� doprovázenou�
bizarními� pískovcovými� skalami.�
Protože� v� příkrých� pískovcových�
údolích� dobré� světlo� dlouho� nevy-
drží,�vrátili� jsme�se�v�odpoledních�
hodinách� na� parkoviště,� rozlou-
čili� s�naším�průvodcem�a�kolegou�
Mgr.�Jiřím�Noskem�a�vyrazili�zpět�
k� domovu� proměnit� ulovené� foto-
grafické�záběry�ve�fotografie.

Jelikož� správný� fotograf� nejen�
fotografuje,�ale�i�navštěvuje�fotogra-
fické�výstavy�pro�vlastní� inspiraci,�
tak� jsme� i� my� zavítali� na� retro-
spektivní� výstavu� fotografií� Ing.�
Jiřího�Havla�konanou�22.�listopadu�
v� Jilemnici� u� příležitosti� vydání�
nové� fotografické� publikace� Krko-
noše� Jiřiho� Havla� spojené� s� auto-
gramiádou.� Osobnost� fotografa�
Jiřího� Havla� a� hlavně� jeho� foto-
grafie� přitahují� fotografy� z� celého�
širokého�okolí�a�tak�jsme�měli�mož-

nost� se� setkat� s� fotografy� nejen�
z� Turnova,� Jaroměře,� Trutnova�
a�dalších�měst,� ale� i� z� tak� vzdále-
ného�místa,� jakým�je�Brumov-Byl-
nice� na� moravsko� –� slovenském�
pomezí.�Jedním�z�důvodů�návštěvy�
této�výstavy�bylo� také�umožnit�po�
dlouhé�době� setkání� dvou� vynika-
jících� fotografů� a� přátel� p.� Jiřího�
Bartoše�a�p.�Jiřího�Havla,�které�pojí�
společné�fotografické�zážitky.

A� když� se� vlastní� inspirace�
a� fotografování� dotáhnou�do� zdár-
ného� konce,� bývá� z� toho� foto-
grafická� výstava.� A� právě� jednu�
takovou� výstavu� fotografií�uspořá-
dal�náš�člen�Jizreského� fotoklubu�
Hejnice� Václav� Odehnal� ve� vesti-
bulu�Krajského�úřadu�Libereckého�
kraje.� Výstava� fotografií� Václava�
Odehnala� sklidila� zasloužený�
úspěch,� o� čemž� svědčí� pochvalné�
zápisy�v�návštěvní�knize.�Bohužel�
v�době,�kdy�budete�číst�tyto�řádky,�
bude� již� výstava�ukončena�a�nám�

nezbývá,� než� doufat,� že�
budeme�mít�možnost� foto-
grafie� Václava� Odehnala�
shlédnout�v�něktrých�zdej-
ších�výstavních�prostorách.

Na� závěr� bych� chtěl�
všem� čtenářům� a� nejen�
jim� popřát� s� blížícími� se�
Vánočními� svátky� hodně�
zdraví,�osobní�spokojenosti�
a�spoustu�splněných�přání.

Tomáš Mazánek
Jizerský fotoklub Hejnice

Činnost obvodního oddělení  
Policie České republiky v Hejnicích

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás se závěrem roku 2013 seznámil 
s činností obvodního oddělení Policie České republiky 
v Hejnicích.  Čísla ještě nejsou úplná, neboť uzávěrka 
je provedena ke dni 30. listopadu 2013.

V�rámci�územní�působnosti�OOP�Hejnice�bylo�spácháno�
194�trestných�činů.�Pachatele�se�podařilo�zjistit�v�60�%�pří-
padů,�což�stále�naše�oddělení�řadí�na�první�místo�v�Libe-
reckém�kraji.�Oznámeno�nebo� zjištěno�bylo� celkem�707�
přestupků.�Nejvíce�přestupků�bylo�stále�v�dopravě�a�proti�
majetku,� ale� zaznamenali� jsme� také� nárůst� přestupků�

proti� občanskému� soužití.� Uděleno� bylo� 551� blokových�
pokut�v�celkové�výši�156.700�Kč.�Kromě�toho�bylo�vyřízeno�
přes�400�čísel� jednacích�a�na�500�spoluprací.�Současně�
byl�zajišťován�běžný�výkon�obchůzkové�a�hlídkové�služby,�
podíleli� jsme�se�na�střežení�policejních�cel�KŘP�Liberec-
kého�kraje,�účastnili�se�bezpečnostních�akcí�a�opatření,�
výcviku�a�prověrek,�spolupracovali� se�soudy,�exekutory,�
státními�orgány�a�orgány�samosprávy.�Činnost�oddělení�
zajišťuje�počet�policistů,�který�je�v�současné�době�možný.�

Znovu�připomínám�kontakty�na�naše�oddělení�zejména�
pro� případ,� že� hlídka� není� přítomna� na� oddělení.� Tele-
fonní�číslo�na�služebnu:�974 473 500,�mobil�(24�h�denně):�
602�314�270,�fax:�482�322�158,�e-mail:�lioophej@mvcr.cz).�
A�samozřejmě�je�možné�využít�i�známé�tísňové�linky�158.�

Závěrem�dovolte,�abych�Vám�i�Vašim�blízkým�popřál�
jménem�celého�oddělení�spokojené�vánoční�svátky�a�hodně�
štěstí,�zdraví�a�pohody�do�nového�roku�2014.

Za OOP Hejnice nprap. Milan Porubský

 – schválila�žádost�MCDO�Hejnice,� týkající�se�úhrady�vý-
stavní�plochy�na�veletrhu�REGIONTOUR�2014

 – poskytla�finanční�příspěvek�5.000�Kč�Střední�škole�hos-
podářské�a�lesnické,�určen�na�pořádání�soutěže�„Hejnic-
ký�dřevorubec“

 – projednala�a�schválila�žádost�o�pronájem�veřejného�pro-
stranství�na�provoz�lunaparku�v�době�konání�městských�
slavností

 – schválila�žádost�firmy�CiS�SYSTEMS�s.�r.�o.,�týkající�se�
umístění�kovové�konstrukce�s�volnými�pozicemi�ve�firmě

 – rozhodla�o�záměru�města�pronajmout�nebytový�prostor�
v�čp.�601

 – schválila� poskytnutí� finančního� příspěvku� společnos-
ti�Singltrek�pod�Smrkem�o.�p.�s.,�který�bude�určen�na�
údržbu�singltrekových�stezek

 – projednala� a� schválila� pronájem�nebytového� prostoru-
-ordinace�obvodního� lékaře� v� čp.�601,�na�dobu�určitou�
od�01.�12.�2013�do�30.�11.�2018

 – projednala� a� schválila� rozpočtové� opatření� ve� výši�
44.000�Kč�na�úhradu�likvidace�odpadu�za�rok�2013

 – projednala� a� schválila� rozpočtové� opatření� ve� výši�
10.000�Kč�na�úhradu�provozu�městského�kina
 – projednala�a�schválila�smlouvu�o�poskytnutí�podpory�ze�
Státního�fondu�životního�prostředí�ČR,�dotace�je�určena�
výhradně�na�akci�„Hejnice,�kino-zlepšení�tepelně-tech-
nických�parametrů�obvodových�konstrukcí“

 – projednala� nabídky� zájemců� o� pronájem� autokempu�
a�pověřila�starostu�předložit�nabídky�k�rozhodnutí�ZM
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Mezinárodní centrum duchovní obnovy

Vážení spoluobčané, v MCDO, jako každý rok, nabízíme řadu adventních a vánočních programů.

Děti� potěšíme� v� so-
botu� 7.�12.�2013,� kdy�
se� koná� v� MCDO� „Vá-
noční�strom“.�Program�
zahájí� dílničky� pro�

děti� ve� 13�hodin� a� následovat� bude�
koncert� dětí� v� kostele� ve� 14� hodin.�
Po�skončení�koncertu�si�budete�moci�
prohlédnout� výstavu� dětských� vý-
tvarných�prací.� V� 18�hod� jste� zváni�
na� Benefiční� koncert� stavaři� dětem�
na�podporu�Fondu�ohrožených�dětí� .�
V�podání�komorního�orchestru�CON-
CERTUS�CENTROBOHEMICUS�a�pě-
veckého�sboru�VOX�NYMBURGENSIS,�
které�diriguje�Jan�Mikušek,�uslyšíme�

Českou� mši� vánoční� Jakuba� Jana�
Ryby.�Pěvecký�sbor�Zpěvandule�z�Mi-
moně�vystoupí�o�týden�později�v�sobo-
tu�14.�12.�2013�v�15:30�hodin.�

V� době� vánoční�můžete� navštívit�
betlém,�který�je�od�půlnoční�mše,�kte-
rá�se�koná�24.�12.�2013�ve�24�hodin,�
otevřen�denně�až�do�2.�2.�2014.�V�pá-
tek� 27.�12.�2013� na� svátek� sv.� Jana�
se� žehná� víno.� Úplný� program� pro�
dobu�adventní�a�vánoční�naleznete�ve�
farním�věstníku�Mater�Formosa,�na�
stránkách�projektu,�kterého�se�účast-
ní� farnost� Hejnice� www.Krestans-
keVanoce.cz� a� na� našich� stránkách�
www.mcdo.cz.�

Olivetská hora

Velké vraždění třicetileté války přinášelo Frýdlantsku hrozivou zkázu. V  chaloupkách panovala 
donebevolající bída, ale zdejší obyvatelé si neoddychli, ani když vojáci na čas odtáhli. Ve válečných letech 
totiž do trpícího kraje několikrát vtrhl mor. Lidé před ním zatloukali okna a ucpávali veškeré spáry domů, 
ale marně. Během několika týdnů zachvátila zákeřná nákaza větší počet obyvatelstva a mnozí ze zdravých 
zděšeně uprchli do okolních lesů.

Černá�smrt,�jak�se�morové�nákaze�
říkalo,� se� nevyhnula� ani� Hejni-
cím.�Také�její�obyvatelé�odešli�do�hor�
v�naději,�že�se�jim�tam�nemoc�vyhne.�
Nekolik�měsíců�žili�ve�skalní�jeskyni�
za�hradbami�větví�jako�divá�zvěř�a�při�
životě� je� udržovalo� jen� to,� co� našli�
v� lese.� Pokud� se� jim� podařilo� ulovit�
nějakou�zvěř,�neměli�ani�trpělivost�si�
ji�důkladně�připravit�na�ohni.�A�tak�ji�
hltavě�jedli�polosyrovou.�Žili�v�neustá-
lém�ohrožení� lesními�šelmami,�proti�
nimž�drželi�ve�dne�v�noci�stráž.

Někteří�z�uprchlíků�však�zavlekli�
morovou� nákazu� i� do� odlehlé� lesní�
samoty�a�hrozilo,�že�nakonec�nemoci�
podlehnou� všichni.� Ale� pud� sebe-
záchovy� je� silnější� než� láska� k� bliž-
nímu�a�tak�ti�zdraví�vyhnali�všechny�
nemocné� ze� svého� středu.� Chtěli�
přežít,� a� proto� se� rozhodli� vzdát� se�
jakýchkoliv�projevů� lidskosti.�Pokud�
mezi� nimi� někdo� přeci� jen� pochybo-
val� o� správnosti� takového� skutku,�
ostatní� ho� rychle� umlčeli.� Poukazo-
vali�na�to,�že�dosud�neslyšeli,�aby�se�

někdo�z�nakažených�morem�uzdravil.�
Stejně�těm�chudákům�nebylo�pomoci.�
Ale� pochybovačů� bylo� málo,� vždyť�
vyhnanci� spíše� připomínali� zvířecí�
smečku,�než�lidskou�komunitu.�

Když�nastala�zima,�odhodlali�se�tři�
muži� nešťastného� společenství� pře-
živších� sejít� dolů� do� opuštěné� obce.�
Chtěli�zjistit,�jestli�už�smrtelná�nákaza�
neopustila�zdejší�kraj�a�nebude�možné�
se�vrátit�do�opuštěných�obydlí.�Cesta�
byla�úmorná,�všude�už�ležely�hluboké�
závěje,�které� ztěžovaly�pohyb�už� tak�
těžko� schůdným� horským� terénem,�
kde�muži�navíc�i�zabloudili.�Najednou�
se� zarazili.� V� bílé� vrstvě� sněhu� zde�
v� pustině�horského� lesa�bylo�možno�
rozeznat�malé�šlápěje�dětských�nohou.�
Jejich� zřetelné� otisky� se� ztrácely� na�
pláni�před�nimi,�tak�lehce,�jako�kdyby�
jejich�původce�nešel,�ale�spíše�se�lehce�
vznášel.�Muži�stáli�před�tím,�co�viděli,�
bez�jediného�slova�a�jen�vrtěli�hlavami.�
Bez�pochyby�se�tu�stal�zázrak.

Jeden�z�mužů�řekl�potichu:�„Vedl�
jsem� si� kalendář,� ve� kterém� jsem� si�

odškrtával� dny� a� dnes� ráno� jsem�
je� přepočítal.� Je� právě� 25.� prosince,�
božíhodové�ráno.�Nikomu�jsem�o�tom�
neřekl,�neboť�se�zdálo,�že�na�nás�Bůh�
za� všechny� naše� skutky� zapomněl.�
Ale� teď� nás� přeci� jen� Jezulátko� zba-
vilo�utrpení�a�vede�nás�zpět�do�našich�
domovů.“�Teprve�po�těchto�slovech�se�
muži� vzpamatovali� a� zbožně� násle-
dovali� stopy� svatého� dítěte,� jež� je�
bezpečně�dovedly�až�do�Hejnic.�Tam�
zjistili,� že�mor� už� v� jejich� obci� není,�
proto� se� rychle� vrátili� pro� všechny�
ostatní�a�dovedli� je�domů�do�poloroz-
bořených� hejnických� stavení.� Hoře,�
kde�hejničtí�vyslanci�narazili�na�stopy�
jezulátka,�se�od�té�doby�začalo�říkat�
jako� pověstné� hoře� biblické� -� Olivet-
ská.�

I�tento�příběh�je�z�knihy�Pověsti�od�
řeky�Smědé,�které�převyprávěla�Eva�
Koudelková.�

O�našem�okolí�je�jich�ještě�několik,�
seznámíme�se�s�nimi�zase�příště.

Kristina Sokolová - kronikářka

Na�všechny�naše�akce� jste�srdeč-
ně�zváni.�Jsme�rádi,�že�přicházíte�do�
naší� restaurace,� kde� je�možné�pose-
dět� v� klidném,� bezbariérovém� a� ne-
kuřáckém� prostředí.� Chystáme� pro�
vás� řadu�dalších� tematických�víken-
dů,� společenských� akcí� a� různých�
rodinných� oslav.� Těšíme� se� na� vaši� 
návštěvu.�

Přeji� jménem�Mezinárodního�cen-
tra�duchovní�obnovy�všem�čtenářům�
Hejnického� zpravodaje� krásné� proži-
tí� vánočních� svátků� a� šťastný� nový� 
rok�2014.

Jana Bezvodová  
(pastorační asistentka)

Kino Hejnice stále žije

Rok 2013byl pro místní biograf velmi zlomový. V době, kdy se nevědělo jestli se bude dále hrát, se podařilo 
sehnat několik grantů a  dotací, které změnily kino Hejnice k  nepoznání. Všechno začalo úspěšnou 
digitalizací kina, která zajistila místním návštěvníkům možnost vidět premiérové tituly v premiérových 
týdnech a  hlavně vidět vůbec nějaké filmy. Klasická distribuce na filmových kotoučích je totiž již  
z 99 % minulostí.

Pro� pohodlí� návštěvníků� se� nám�
podařilo�sehnat�podporu�ze�Státního�
fondu�pro�podporu�kinematografie�na�
rekonstrukci�sezení�a�v�měsíci�červnu�
se�tak�kinosál�změnil�na�další�stave-
niště� jehož� výsledkem� byl� moderní�
posez� v� pohodlných� červených� křes-
lech.�Ta�skýtají�mnoho�prostoru�pro�
jakéhokoliv�návštěvníka�a�je�již�minu-
lostí� nepříjemné� se� tulení� k� nezná-
mému� sousedovi,� jenž� okupuje�
vedlejší� sedačku.�Daní� za�pohodlí� je�
snížená�kapacita�kina�z�250�míst�na�

136�křesel.�Ale�v�souvislosti�s�návštěv-
ností�a�dostupností�ostatních�kinosálů�
je�toto�číslo�dostatečné,�maximálně�se�
některé�představení�uvádí�několikrát.

V� druhé� polovině� roku� se� nám�
podařilo� sehnat� dotaci� na� zlepšení�
tepelných� vlastností� objektu� kina.�
Tím� začala� nejviditelnější� rekon-
strukce.� Kino� dostalo� nový� plášť� se�
zateplením,� izolace�se�dočkaly� i�stře-
chy,�došlo�k�odizolování�zdí�proti�vlh-
kosti� a� vyměnila� se� všechna� okna.�
Součástí�akce�byly�také�úpravy�vstup-

ních� prostor� a� okolí� budovy.� Výsled-
kem�by�mělo�být�ušetření�výrazných�
prostředků�za�vytápění�kina�a�hlavně�
tepelné�pohodlí�diváků,�kterým�již�při�
sledování�filmů�nebudou�kazit�dojem�
kolísající� teploty� v� sále.� Vyhodno-
cení� úspor� bude�možné� připravit� až�
koncem�příštího�roku,�ale�již�nyní�je�
jasné,�že�úspora�bude,�sál�nechladne�
a� topení�se�spouští�na�daleko�kratší�
dobu.

Spousta�z�vás�se�ptá,�proč�zrovna�
zateplujeme� kino� a� ne� nějaký� pane-

lový� dům?� Rozhodnutí� padlo� v� sou-
vislosti,� že� jsme� chtěli� tento� druh�
dotačních�peněz�vyzkoušet,�abychom�
někomu� nenaletěli� a� hlavně� proto,�
že� to� bylo� strašně�narychlo� ohledně�
výzvy,� kdy� se� stačil� připravit� pouze�
projekt� rekonstrukce� kina,� který� je�
jednodušší� než� jakýkoliv� jiný� objekt�
ve� vlastnictví�města.�Již�nyní� se�ale�
ze� stejného� zdroje� připravuje� žádost�
o� dotaci� na� kompletní� rekonstrukci�
budovy� základní� školy,� která� by� se�
snad�díky�tomu�mohla�dočkat�důstoj-
ného�pláště�v�příštím�roce.

Jinak� kino� funguje� a� bude� snad�
fungovat.�Lidé�si�do�něj�postupně�opět�
nacházejí� cestu.� Ať� již� na� klasické�
promítání�nebo�na�nějaké�přehlídky,�
besedy,� volby� či� nově� zastupitelstva,�
která� tam� budeme� pořádat.� V� letoš-
ních�jedenácti�měsících�zatím�navští-
vilo�představení�v�kině�6800�diváků�
a�tržby�činí�480�000�Kč.�Oproti�roku�
2011,�kdy�se�naposledy�promítalo�celý�
rok,� to�bylo�4400�diváků�a�165�000�
Kč�tržba.

Dovolte� mi� poděkovat� všem� divá-
kům�za�návštěvu�a�pozvat�vás�na�fil-
mový�rok�2014�do�kina�Hejnice,�které�
nabízí� kulturní� vyžití� pro� všechny�
skupiny� diváků.� Těšit� se� můžete�

například� na� filmy� Babovřesky� 2,�
Putování� s� dinosaury,� Něžné� vlny,�
Dědictví� aneb� kurvaseneříká,� Hobit�
3,�50�odstínů�šedi�a�spousty�dalších.�
Zvlášť�zveme�na�reprízu�filmu�Lenky�
Šikulové� Světlo� za� horami,� který� je�
natáčen� v� Hejnicích� s� hejnickými�
obyvateli.� Snímek� znovu� uvedeme�

v� sobotu� 4.� ledna� v� 18.30� hodin.�
Chcete-li�dostávat�aktuální�program�
kina�každý�měsíc�v�předstihu�a�barev-
ném�provedení,�stačí�napsat�na�mail�
jaroslav.demcak@mestohejnice.cz�
a�bude�vám�pravidelně�zasílán.

-DEM-
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Slavný hejnický rodák Josef Riedel 
sklářský král Jizerských hor

Jednu z kapitol v knize o Jizerských horách nazval Miloslav Nevrlý „ O skleněných horách“, jižní svahy 
ale i náhorní plošiny hor byly několik století posety většími ale i malými sklárnami.  Co zavedlo do Hejnic 
Josefa Riedla st., nevíme, jisto je to, že byť vyučený malíř a zlatič skla pocházející ze slavné sklářské rodiny 
Riedlů, zde v domě čp. 175 provozoval hokynářství. Prastarý hrázděný patrový dům stojí na hejnické  
křižovatce dodnes.

Právě� zde� mu� jeho� žena� jako� dáreček� k� vánocům�
porodila�19.�prosince�1816�syna�Josefa.�Již�ve�svých�14�
letech� přijímá�mladý� Josef� Riedel� práci� u� svého� strýce�
Franze� Riedela,� huťmistra� ve� sklárně� na� Nové� Louce,�
Antonínově�a�Jizerce.�Mladý�Josef�nejprve�pracuje�čtyři�
roky�v�huti�v�Antonínově�a�pak� je�přeřazen�na�Jizerku.�
V�roce�1842�se�žení�se�svojí�sestřenicí�Annou�Riedlovou,�
krásnou�a� laskavou�dcerou�svého�zaměstnavatele.�Když�
v�r.�1844�Franz�Riedel,�majitel�několika�hutí,�umírá,�stává�
se� jediným�dědicem�jeho�dcera�Anna.�Ta�pověřuje�vede-
ním�skláren�svého�manžela�a�ten�dokázal�do�roku�1850�
zvýšit�produkci�skláren�takřka�stokrát.�Začíná�podnikat�
i�v�textilu�a�vlastní�i�slévárnu.�Nepřehlédnutelné�je�i�jeho�
sociální�cítění,�množství� založených�nadací�a� fondů�na�
podporu� sklářských�dělníků,�mistrů�nebo�úředníků� je�
toho�dokladem.�Z�podpor�se�těší� i�hasiči�z�podhorských�
vsí,�na�zažloutlých�stránkách�kroniky�hejnických�hasičů�
se�dovíme,�že�při�založení�sboru�věnoval�Josef�Riedel�vetší�
částku�než�hrabě�Clam�–�Gallas�nebo�pražský�Ringhofer.

Jako�všeobecně�uznávanému�podnikateli�a�snad�prý�
i�pro� jeho�humanitární�činnost�mu�byl�udělen� rytířský�
kříž�Řádu�Františka�Josefa� I.�a�papežský�Řád�Svatého�

Kříže,� byl� jmenován� čestným� občanem� Františkových�
lázní�a�Lučan�nad�Nisou.

S�manželkou�Annou�měl�čtyři�děti,� ta�však�po�naro-
zení�čtvrtého�dítěte�umírá,�bylo�ji�jen�36�let.�Josef�Riedel�
se� pak� žení� ještě� jednou� a� z� tohoto�manželství� se� rodí�
další�dvě�děti.�Riedlovi�mluvili� jak�česky�tak�i�německy�
a�vychovatelka�dětí�byla�Češka.

Josef�Riedel�zemřel�24.dubna�1894�po�krátké�nemoci�
a�je�pochován�v�rodinné�hrobce�v�Desné.�Dle�závěti�nechal�
mezi�své�dělníky�rozdělit�150.000�zlatých,�dostalo�se�i�na�
spolky�v�okolí�hor,�i�hejničtí�hasiči�opět�zaznamenali�tento�
dar�ve�své�kronice.�Tak�se�stalo,�že�k�přezdívce�„Sklářský�
král�Jizerských�hor“�přibyla�další�„Otec�sklářů“

Věčnou�připomínkou�slavného�rodáka�je�jeho�dar,�lustr�
v�hejnickém�chrámu.�Nechal�jej�v�r.�1853�zhotovit�v�Kame-
nickém�Šenově,�je�takřka�4,5�m�vysoký�a�3m�široký.�Jeho�
cena�byla�2�000�zlatých.

Miroslav Jech

Riedlovy sklárny na Jizerce

Rodný dům J. Riedela na začátku 20. století

Josef Riedel (sklářský král Jizerských hor – hejnický rodák)

Martinské slavnosti 11. 11. 2013

Mateřské centrum Mateřídouška v Hejnicích se připravovalo na Martinské slavnosti s předstihem. Těmto 
slavnostem předcházelo od září deset tvůrčích dílen a setkání v rámci programu Ctíme tradice a zvyky 
podpořené Libereckým krajem a Nadací Škola hrou, pracovníci MC a rodiče a prarodiče vyrobili pro děti 
polotovary podzimní výzdoby, vyřezávání dýní, výroba draků a atributů spojených s životem sv. Martina. 

upekly� jablečný� závin� a� perník�
a�uvařily� čaj,� všem�moc� chutnalo,�
též� stoly� byly� svátečně� prostřeny�
a�MC�vyzdobeno,�což�vytvořilo�slav-
nostní�náladu.�

V� 17:00� h� se� děti� i� rodiče� pře-
vlékli�do�kostýmů�a�nalíčili�se.�Pak�
byl� společný� odchod� k� nádraží�
v�Bílém�Potoce�a�v�zápětí�sv.�Martin�
skutečně�přijel�na�koni�se�světlem,�
rodiče�a�pracovníci�MC�za�pomocí�
špejle� rozsvítili� dětem� svítilny,�
průvod�se�vydal�směrem�k�panelo-

vému�sídlišti�v�Hejnicích�a�pak�ke�
kostelu,�během�cesty�se�k�nám�při-
pojovali�další�děti�a�dospělí.

V�18:30�h�v�parčíku�před�koste-
lem�byla�sehrána�scénka�ze�života�
sv.� Martina,� o� zázračném� uzdra-
vení� nemocného� a� o� prozrazení�
husami,� kde� je� Martin� schovaný�
a� tak� se� musí� ujmout� biskup-
ského�stolce.�Divadelní�představení�
zahráli� členové� sdružení� Za� lepší�
Hejnice,� představení� se� líbilo.� Na�
to�navázala�ochutnávka�svatomar-
tinského�vína�s�možností�si�koupit�
celou�láhev.

Všichni�hodnotili�slavnosti� jako�
velmi� vydařené� a� výborně� připra-
vené� jak� ze� strany� MC� Mateří-
douška�a�občanského�sdružení�Za�
lepší�Hejnice.

Sledujte� náš� program�na�www.
materidouska.info� a� na� face-
booku�Centrum�Mateřídouška,�jste�
srdečně�zváni.

S� blížícím� se� koncem� roku�
děkuji� Městu� Hejnice� za� podporu�
a�přízeň�MC�Mateřídouška.

Závěrem� bych� chtěla� popřát�
čtenářům� Hejnického� zpravodaje�
hezký�adventní�čas�a�radostné�pro-
žití� vánočních� svátků� a� v� novém�
roce�pevné�zdraví�a�štěstí.

Eva Machková,
předsedkyně sdružení

V� rámci� programu� byly� připo-
menuty� podzimní� tradice� a� zvyky�
včetně� předčítání� pro� malé� děti.�
11.�11.� proběhla� poslední� tvůrčí�
dílna�od�15:30�h�v�MC,�děti�si�vyro-
bily� svítilny� a� mávátka� v� podobě�
koně� z� připravených� polotovarů,�
většina�dětí�si�udělala�oboje,�dílna�
se� nesla� v� pohodové� atmosféře��
a� radostném� očekávání� jestli� sv.�
Martin�opravdu�přijede�na�koni.�

Pro�děti�i�rodiče�bylo�připraveno�
občerstvení,� pracovnice� centra�



Hejnický zpravodaj / 8 Hejnický zpravodaj / 9

Sportovní podzim na ZŠ

Začali jsme sportovat hned v září, a to tradičním během v Libverdě. Naši vytrvalci tam mají vždy velký 
úspěch. A  to od těch nejmladších kategorií až po ty nejstarší. I  přesto, že sluníčko bylo dost dobře 
schované a místo něj jsme si užívali dešťové kapky, přišlo na start přes dvacet dětí. Takže i ti, kteří nestáli 

„na bedně“, zaslouží velký obdiv… Fakt byla zima 

Zimu�jsme�si�užili�i�na�dalším�vytr-
valeckém� závodě,� a� to� na� okresním�
přespolním�běhu�v�Liberci�4.�10.�2013.�
Konkurence� je�veliká�a� letos�nás�na�
stupně�vítězů�nepustila.�Přesto� je�to�
zážitek,� který� posunuje� a� nutí� víc�
máknout�na�příště.�

Krásný� slunečný� říjen� jsme� vyu-
žili� k� uskutečnění� branného� dne�
s� ranním� požárním� poplachem.�
Každá� třída� vyrazila� do� terénu� za�
svým� zvoleným� cílem� s� úkoly� na�
téma� –� přežití� v� přírodě�� -� potopa�

a�oheň�v�přírodě,�topografie,�1.�pomoc,�
pohybové�hry�a�úkoly.�Všichni�přežili�
…i�ten,�co�šel�v�bačkorách.�

Nu�a�listopad�a�prosinec�je�ve�zna-
mení�florbalu.

Začali� jsme� školním� florbalovým�
turnajem�(11.�11.�2013),�kde�se�utkaly�
všechny� ročníky� druhého� stupně.�
Výsledky� byly� těsné� a� všichni� si�
odnesli�odměny.

Hned� na� to� jsme� navázali� tur-
najem� ve� Frýdlantě.� Chlapci� hráli�
14.�11.�2013�a�obě�kategorie,�ml.�a�st.,�
se�umístily�na�druhém�místě.

Děvčata�hrála�18.�11.�2013.�Starší�
děvčata� se� umístila� na� skvělém�
druhém� místě.� Mladší� děvčata� na�
super� prvním�místě� a� postupují� do�
okresního�kola�v�Liberci.�Byl�to�tvrdý�

boj…ve� smyslu� drobných� zranění�
neukázněností� soupeřek.� Protesty�
se�podávaly� i�proti�vulgarismům�frý-
dlantských� hráček.� Do� Liberce� se�
holky�těší,�neboť�se�tam�setkaly�loni�
s�mnohem�hezčí�hrou�a�s�velkou�ohle-
duplností� protihráček.� První� místo�
vybojovaly�a�do�Liberce�jedou�–�bran-
kářka�Hanzlová�Romana,�Bernátová�
Adélka,� Nováková� Anetka,� Vojtová�
Sárka,� Sasková� Lucka,� � Lamačová�
Sanuš,� Baťková� Jana,� Killichová�
Berenika,� Šubrtová� Adéla,� Augste-
nová�Veronika.

I� když� starší� děvčata� do� Liberce�
nepostoupila,� reprezentovala� naši�
školu� na� florbale� –� Obchodka� Cup�
–�a�to�krásným�druhým�místem�(Vlč-
ková� Natálka,� Prokešová� Makula,�

Eflerová� Páťa,� Schleifová�
Lucka,� Koutná� Darča,�
Dostálová� Terezka,� Nová-
ková� Nikola,� Jirková� Kris-
týna)

Tak� teď� budeme� držet�
palce� mladším� děvčatům,�
která�jedou�v�prosinci�repre-
zentovat� naši� školu� ve� flor-
bale�do�Liberce.

A� pak� už� nás� čekají�
zimní� radovánky� a� o� těch�
zas�až�příště�.

MH-
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•	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
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Narodily se děti:
•� Adéla�Joštová
•� Lukáš�Mlejnek
•� Matěj�Burian
•� Sofie�Votavová
•� Daniel�Jan�Vacek
•� Josef�Hnik
•� Tereza�Škopková
•� Jan�Volný
•� Ondřej�Pelc
•� Leona�Ouhrabková

Přistěhovali se občané:
•� Anita�Virágová�se�synem
•� Jan�Šárka
•� Ivo�Hnatovský
•� Milan�Podhorec
•� Jiří�Dlouhý
•� rodina�Mizerova
•� Růžena�Šobejová�
•� Kateřina�Farkašová�se�syny
•� Karolína�Dorenová
•� Božena�Jandová�s�dcerou
•� Pavla�Dorenová
•� Lukáš�Koprnický
•� Pavel�Ďuďa

Odstěhovali se občané:
•� Marcela�Baková�s�dcerou
•� Kateřina�Bittnarová
•� Božena�Jandová�s�dcerou
•� Soňa�Poustková�s�dcerou
•� Koloman�Bari
•� Libor�Diml
•� Dana� Chudobová� se� synem�

a�dcerou
•� Vendula�Chvojková�se�synem
•� Vlastimil�Beran
•� Marta�Salabová�s�dcerou
•� Božena� Slavínská� se� synem�

a�dcerou

Rozloučili jsme se 
se zesnulými občany:
•� Marie�Kolářová
•� Vlasta�Zavřelová
•� Karel�Petříček
•� Miloslav�Kofroň
•� Růžena�Brennerová
•� František�Kundrík
•� Jozef�Zoreník
•� Jindra�Maternová�
•� Jiří�Chládek
•� Daniela�Grabmüllerová
•� Anton�Hanus
•� Eva�Ivančicová

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Týden knihoven

Jak se už stalo zvykem v „Týdnu knihoven“, 4. října jsem v knihovně přivítala 
žáky prvních tříd. Tentokrát jsem jim četla poučné pohádky z knihy Ester 
Staré „A  pak se to stalo“. Myslím, že problémy, které se v  této velmi 
zdařilé knize řeší, znají všichni rodiče (děti to asi nevnímají jako problémy). 
Prvňáci se tady dozvěděli, co se stane, když si někdo nečeše vlásky, nebo 
nevysmrká nos. Děti si sebou odnesly záložky s iniciálami svých jmen.

Od�října�tady�probíhá�burza�knih�
(hlavně� dětské� knihy).� Za� peníze� zís-
kané�z�burzy�byly�koupené�knihy�Zača-
rovaná třída� od� Martiny� Drijverové�
a�Vyhnání Gerty Schnirch�od�Kate-
řiny� Tučkové� (autorka� také� napsala�
Žítkovské� bohyně).� Burza� potrvá� do�
18.12,�aktualizovaný�seznam�knih� je�
stránkách�knihovny.

V� říjnu� jsem� byla� také� oslovena�
sdružením� Šance� a� zapojila� jsem�
knihovnu� do� sbírky� Přines pade-
sátník.� Sebrané� padesátníky� budou�
vyměněny� v� bance� a� získané� peníze�
budou�věnovány�vylepšení�a�humani-
zaci�prostředí�Dětské�kliniky�fakultní�
nemocnice� v� Olomouci.� Chtěla� bych�
požádat� vlastníky� starých� padesát-
níků,� aby� přispěli� na� dobrou� věc�
a�donesli�je�do�knihovny.

Poslední� akcí,� na� kterou� vás�
srdečně� zvu,� je� Den pro dětskou 
knihu.� Můžete� si� tady� nakoupit� ve�
výprodeji� keramiku,� získané� peníze�
budou� věnovány�na�nákup�dětských�

knih.�Dále�si�tady�můžete�jako�vánoční�
dárek�pro�svoje�děti�(případně�křížovky�
a� sudoku� pro� dospělé)� za� příznivé�
ceny� zakoupit� knihy od vydavatel-
ství Fragment.�Jejich�aktualizovaný�
seznam� naleznete� taktéž� na� webu�
knihovny.�Prodej�potrvá�do�18.12.�Na�
úterý� 10.12� jsem� pro� vás� připravila�
Výtvarnou�dílnu�s�vánoční�tematikou.��

Můžete� si� tady� vyrobit� vánoční�
andílky� a� děti� taky� vyzdobit� posta-
vičku Igráčka.

Na�webu�knihovny�můžete�v�anketě�
hlasováním�vyjádřit�svůj�zájem�nebo�
nezájem�o�audioknihy.�

A�protože�se�blíží�Vánoce,�dovolím�si�
připojit�krátkou�“angažovanou“�báseň�
z�knihy�Hrábky�Drápky�Odpadky�od�
Josefa�Kalaše�„Česká politika“.

Vše na světě konec má,
jitrnice také dva, 
ale české politice
vězí v břiše tasemnice.
Bez konce a bez zastávky, 
bez uzdy a bez ohlávky:
ani čert ji nepomůže,
vjede zase do kaluže.

Pokud�máte�pocit,�že�je�to�aktuální�
stav� české� politiky,�může� vás� „uklid-
nit“,� že� autor� žil� v� letech� 1850-1930.�
Podobnost�zcela�náhodná.�

Hezké�Vánoce�a�hodně�zdraví,�
štěstí�a�krásných�knih�v�roce�2014�

přeje�Eva Prokešová.
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Hejnické Babí léto 2013

Letošní� ročník� byl� ve� znamení�
velké� nepřízně� počasí.� Již� před�
akcí� všechny� předpovědi� varovaly�
před� vodou� v� jakémkoliv� podání�
a�skutečnost�to�jen�potvrdila.�Proto�
jsme� nasadili� super� mokrou� vari-
antu� organizačních� příprav� a� pro�
návštěvníky�jsme�postavili�všechny�
možné�i�nemožné�velké�stany�a�han-
gáry,� které� je� měly� ochránit� před�
deštěm.� Nechtěli� jsme� totiž,� aby�
přípravy�akce,� která� svým�pojetím�
a� zajištěním�měla� být� jedna� z� nej-
větších� v� historii,� přišly� nazmar�
a�hlavně�nabídnout�našim�nejmen-
ším�návštěvníkům�možnost,�aby�si�
Babí�léto�užili.�I�proto�jsme�neváhali�
a� obětovali� velké� finance� za� zapůj-
čení� velikých� stanů.� Vždyť� co� by�
byla�tato�akce�bez�vás,�bez�návštěv-
níků.

Štěstí� v� neštěstí� bylo� počasí�
v�onu�sobotu.�Deště,�které�započaly�
večer,�skončily�krátce�před�15.�hodi-
nou,� kdy� děti� opouštěly� druhé�
představení� zdarma� v� našem�kině.�
Museli� jsme�nasadit�dvě�promítání�
z�důvodu�zmenšení�kapacity�sálu�po�
rekonstrukci� sedaček.� Jak� šťastni�
jsme�uvítali,�že�naprosto�promočení�
pořadatelé,�kteří�od�rána�byli�skrá-
pěni� neustávajícím� deštěm� mohli�
spočinout�na�domluvených�postech�
a�při�vyjasňování�oblohy�se�trochu�
ohřát� a� osušit.� I� přes� nepřízeň�
počasí,� se� ale� návštěvnost� pohybo-
vala� jen�lehce�pod�úrovní� loňského�
ročníku,�takže�se�odhady�pohybují�
někde�kolem�1000�lidí,�kteří�si�našli�
cestu�do�centra�Hejnic.�Jsme�za�to�
neskutečně� vděčni.� Dali� jste� nám�
najevo,� že�už�Babí� léto�berete� jako�
součást� Hejnic� a� ani� počasí� vám�
nezabrání�se�přijít�podívat.�A�hlavně�
finančně� náročný� letošní� ročník,�
tak�skončil�pouze�s�malou�ztrátou,�
kterou� dokážeme� vyrovnat� z� vlast-
ních�zdrojů.

Po� startu� v� kině,� kde� se� promí-
talo� Pásmo� pohádek� pro� nejmenší�
a� následně� pohádka� Rebelka,� se�
následně�oslava�rozloučení�s� létem�
přenesla� na� tradiční� místo� před�
bývalý� Perun.� Tam� se� mimo� tra-
diční� stánky� s� jídlem,� pitím� a� dal-
šími� specialitami� mohli� hlavně�

dětští� návštěvníci� věnovat� skáka-
címu� hradu,� i� když� letos� trochu�
mokrému,�malování�na�obličej�nebo�
soutěžím�o�drobné�ceny,�které�byly�
pro� ně� připravené.� Umístění� pod�
střechu� stanu� zapříčinilo� trošku�
větší�hustotu�zájemců,�ale�zase�děti�
nemusely� zkoušet� vlhkost� totálně�
promočeného� trávníku� všude�
kolem.�Následovala�kulturní�vložka�
v�podobě�vystoupení�skupiny�Letní�
sněhulák,� kdy� dorazili� Fešák� Píno�
a�BóňaBonbóňa�a�bavili�naše�publi-
kum�po�celou�hodinu.�Spousta�dětí�
si�navíc�od�nich�odnesla�nějaký�ten�
dáreček.

Dalším� vystoupením� bylo� žong-
lérské� vystoupení� jabloneckých�
borců,�kteří�předvedli�s�čím�vším�se�
dá�házet�a�zase�chytat.�Na�to�nava-
zovala� jejich�hlavní�show�v�podobě�
Fireshow,� kdy� dřívější� ohňostroj�
jsme�nahradili� touto�úžasnou�podí-
vanou� na� žonglující� ohně,� LEDky�
a�další�světelné�efekty.�Prohlédnutí�
fotografií� opravdu� stojí� za� to,� pří-
padně�návštěva�profilu�Za�lepší�Hej-
nice�na�Facebooku,�kde�je�i�k�vidění�
video�z�této�show.

Součástí�Babího� léta�byla� i� tom-
bola,� která� nabízela� mimo� deset�
památečních� cen� i� dvě� výjimečné.�
Firma� Knorr� –� Bremse� dodala�
poukaz� na� výlet� do� moravského�
sklípku� a� hlavní� cenu� v� podobě�
opravdové�motorové�pily�Husqvarna�
dodala�firma�Bartoš�nářadí.

O� hudební� doprovod� se� celý�
večer� postarala� živá� kapela� Vichr�
z�hor,�která�se�do�Hejnic�vrátila�po�
veleúspěšném� vystoupení� na� letoš-
ních�Hejnických�slavnostech.�Jejich�
tóny�a�hlavně�barvy�hlasů�dokázaly�
rozhýbat� trochu� ztuhlé� publikum,�
které�začalo�pociťovat�rozmary�noč-

ního� počasí� při� vyjasnění� oblohy.�
Sety�jejich�songů�končily�krátce�po�
půlnoci,� kdy�už� vydrželi� jen� ti� nej-
větší� pařmeni� a� pařmenky,� včetně�
organizátorů,�kterým�se�za�to�dostá-
valo� několikeré� věnování� písní� od�
kapely.

Tradiční� součástí� akce� byla�
také� přehlídka� moučníků� míst-
ních�cukrářek�a�pekařinek�–�Zlaté�
hejnické� jablko.� Tentokrát� se� sešly�
opravdu� skvostné� soutěžní� mouč-
níky�a�to�ve�velkém�počtu�17�kusů,�
které� po� závěrečném� hodnocení�
mezi� sebou� vyzvedly� na� vrchol�
a� titul� krále� moučníků� přisoudily�
Tomáši�Exnerovi.�Připomínáme,�že�
je� v� prodeji� kuchařka� všech� dosa-
vadních�moučníků,� které� kdy� sou-
těžily.�Je�k�dostání�v�pokladně�kina� 
za�50�Kč.

Dospělácké� zápolení� bylo� roz-
marným� výletem� do� světa� čutané�
a�fotbálku.�Všechny�disciplíny�byly�
motivovány� krásnými� cenami� od�
našich� partnerů� a� stylizovány� do�
fotbalového� prostředí.� Takže� bylo�
k� vidění� oblékání� dresů,� „kopání“�
míče�po� žensku,� autové� vhazování�
a�vrcholem�byla�instruktážní�soutěž�
o� bezpečný� sport� versus� bezpečný�
sex�v�nafukovací�disciplíně.

Chtěli�bychom�poděkovat�našim�
partnerům� a� sponzorům� a� pomoc-
níkům�za�obrovskou�podporu,�které�
si� neskonale� vážíme.� Nebýt� vás,�
nemohla� by� akce� ani� vzniknout,�
protože�chceme�stále�držet�onu�linii,�
že� nebudeme� vybírat� na� naší� akci�
vstupné�či� ji� jinak�znepřístupňovat�
ekonomicky�slabšímu�regionu,�kam�
Hejnice�patří.�Děkujeme�vám�a�pře-
jeme�vašim�firmám�a�společnostem�
jen�to�dobré.

Doufejme,� že� se� letošní� ročník�
Babího�léta�všem�účastníkům�i�přes�
nepřízeň�počasí�alespoň�trošku�líbil�
a�za�rok�se�opět�v�polovině�září,�ten-
tokrát�20.�9.�2014�setkáme�v�centru�
Hejnic� na� dalším� ročníku� Hejnic-
kého�Babího�léta.�Fotogalerii�z�této�
krásné�akce�můžete�najít�na�webu�
Hejnic�–�www.mestohejnice.cz�nebo�
na�Facebooku�–�Za�lepší�Hejnice.

J. Demčák

V sobotu 21. září bylo na programu letošní Hejnické Babí léto. Občanské sdružení Za lepší Hejnice 
pořádalo tentokrát 7. ročník tohoto snad již tradičního rozloučení s  létem pro děti i dospělé. Letošní 
podtitul nesl název „Okresní přebor“, takže jsme den trávili na travnatém pažitu s koženou mičudou 
u nohy. Vše podle veleúspěšného seriálu a  filmu o  jednom svérázném fotbalovém oddíle Slavoj  
Houslice – v našem podání Slavoj Hejnice.

První ročník netradičního recesistického závodu Hejnické pádlo na koupališti, kdy se neobvyklé posádky 
snažily pokořit ten nejlepší čas. Pro větší zábavu se čas počítal od startu na souši, kde po vratkém mole 
došlo k nalodění a následnému obeplutí několika bójek a návrat zpět k molu. Výsadek byl pohledem pro 
bohy. Každá technika jiná, sic vítězila ta „po čtyřech“, ale i jiné nástupy a výstupy byly k vidění.

Nakonec se na první zkušební ročník dostavilo docela dost posádek, počasí bylo nadmíru nádherné a i divácká kulisa 
vytvořila krásný sportovní den. Příští ročník je na programu v květnu roku 2014. Žena do posádky byla nařízena z důvodu 
zjemnění soutěžního nasazení a uklidnění emocí, což se vyplatilo, protože se celá akce nesla v duchu pohody, smíchu 
a radosti. Na závěr byli zájemci svezeni i na motorovém člunu.

Děkujeme pořadatelům Městu Hejnice a Hasičům Hejnice 
za krásnou zářijovou sobotu. A o úžasné momentkové 
fotografie, které najdete na webu města nebo na Facebooku 
se postaral Zdeněk Polívka.

Výsledky:
1. Motor Head, 2. Plameňáci, 3. Krokodýli, 4. B.O.B.R., 
5. Hasiči 3, 5. Hasiči B. Potok, 7. Soptíci, 8. Hasiči 2,  
9. Mariňáci, 10. 
Opěšalí jezdci – vítězky v kategorii Ženy

Děti - 1. Ponorka, 2. Fox
-DEM-
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Moje první setkání s Hubertem

Jednou si tak sedím večer v klidu u televize a zavolá mi kamarádka z Hejnic. Vezmi si dovolenou a přijeď 
mi pomoct s koněm. Trochu jsem nechápala co se děje… bydlím na Buštěhradě, západně od Prahy, do 
Hejnic je to štreka a navíc kamarádka není zrovna z těch, co by si nevěděli rady… Ale když už ta prosba 
byla ve vzduchu, začala jsem o ní přemýšlet…. Výčitky svědomí a zvědavost na akci zvítězily… V Hejnicích 
jsem nebyla minimálně 3-4 roky, tak proč ne. Jsem koňák, můj táta je myslivec… takže tematický výlet.

Ve� čtvrtek� odpoledne� jsem� pro-
jela�neuvěřitelně�ucpanou�Prahou�na�
dálnici� směr�Liberec.�Těšila� jsem�se.�
Na� kamarádku� i� na� další� „pracovní“�
den.� Tiše� jsem� doufala,� že� nebude�
pršet,�předpověď�zrovna�mírumilovná�
nebyla.�Vybavená�jsem�byla,�pohorky,�
zimní�bunda,� rukavice�a�kulich,�ale�
nemám� ráda,� když� mi� prší� za� krk.�
Dojela� jsem� a� těšila� se� na� pořád-
nou� večeři.� Ta� také� byla…� výborní�
utopenci� z�místní� večerky� a� pivko….�
následoval� prokecaný� večer,� jak� to�
umí�jen�holky,�co�se�dlouho�neviděly.

Ráno� vstávat� a� honem�ke� koním.�
Byli� dva.� Jeden� malý,� chlupatý�
a�druhý�velký�a�děsně�špinavý.�Oba�
byli� účastníci� průvodu� na� Svato-
hubertských� slavnostech.� Jeden� do�
zápřahu,�druhý�pod�sedlo�pro� jednu�
mladou� dámu� v� dobových� šatech.�
Práce�byla�velmi�rychle�rozdělena,�já�
hřbílko� a� kartáč,� kamarádka� Jarka�
příprava�postroje.�Šlo�nám�to�docela�

rychle,� čas� běžel.� Před� lesnickou�
školou�jsme�měly�být�kolem�půl�deváté.�
Vozík,� nazdobený� žáky� učiliště,� na�
nás�čekal�na�místě.�Na�něm�byla�při-
pravena�zvěř,�kterou�jsme�měly�dovézt�
bez� nehody� před� kostel� –� obětiny�
k�obřadu.�Náš�jediný�úkol�byl�zapřáh-
nout�koníka�Ašarata�do�vozu�a�projet�
s�průvodem�na�místo�určení.�Ašarat�
rád�tahá,�ale�nerad�stojí.�To�byl�trochu�
problém.��Zaprvé�se�mu�nelíbila�mrtvá�
zvířátka�na�voze,�zapřažení�byl�trochu�
oříšek�(pochopila�jsem,�proč�byla�moje�
pomoc�žádána),�zadruhé�se�posunul�
začátek�pochodu�celého�průvodu�a�my�
musely�udržet�koně�v�klidu.�Podařilo�
se.�Občasné�zastávky�už�nebyly�žádné�
drama� a�mohla� jsem� si� prohlídnout,�
kdože� to� tam� s� námi� jde.� Nejblíže�
jsem� měla� sokolníky.� Děvčatům� to�
s�dravými�ptáky�moc�slušelo.�Diana�
a�Hubert�na�koních,�trubači,�honci�se�
psy,� prostě� vše� co� k� takovému� prů-
vodu� patří.� V� pořádku� jsme� dovezly�

obětiny� před� kostel,� zbavily� Ašarata�
„mrtvého� nákladu“,� pokochaly� se�
pohledem�na�všechny�účastníky�prů-
vodu�pěkně�seřazené,�já�si�udělala�pár�
fotek�na�památku,�vyskočila�na�kozlík�
ke�kamarádce�a�honem�zpět�do�stáje.�
Musím�přiznat,�že�za�volantem�svého�
malého�vozu�se�cítím�bezpečněji,�ale�
zážitek�to�byl.�Byla�jsem�ráda,�že�jsem�
přijela.�Stálo� to� za� to.�Příští� rok�při-
jedu�zase.

Dana Hrachová, listopad 2013
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Informace z lesárny

Během prvního čtvrtletí nového školního roku 2013/14 se žáci a studenti hejnické střední školy 
společně se svými pedagogy podíleli na organizaci několika tradičních akcí, které jsou i pro oby-
vatele Hejnic příjemným zpestřením podzimních dnů.

Mezinárodní výstava jiřinek
Začátkem�školního�roku�se�v�Hej-

nicích�již�potřetí�sešla�družstva�mla-
dých�aranžérů�z�pěti�zahradnických�
škol.�V�rámci�mezinárodní�výstavy�
jiřinek,� která� se� koná� v� Meziná-
rodním� centru� duchovní� obnovy�
v�Hejnicích,� se� žáci� zúčastnili� sou-
těže� mladých� aranžérů� ve� vazbě�
a� aranžování� jiřinek.� Stěžejním�
tématem�letošního�ročníku,�od�kte-
rého�se�odvíjely�dva�z�celkových�tří�
úkolů,�bylo�založení�firmy.�Prvních�
dvou�úkolů�se� zhostili� vždy� jednot-
livci�vyslaní�svým�družstvem.�Svoji�
kreativitu� předvedli� při� vytváření�
kytice� pro�majitele� firmy�a� obrazu�
ze� sušeného�materiálu.� Třetí� úkol�
byl� již� záležitostí� celého� týmu.� Ve�
venkovním� prostoru� atria� začala�
vznikat�veliká�prostorová�aranžmá,�
která�svým�ztvárněním�vyjadřovala�
spojitost� s� oslavovanou�firmou.� Po�
skončení�každého�soutěžního�úkolu�
nastoupila� k� hodnocení� odborná�
porota,�složená�ze�zkušených�aran-
žérek.� Ty� přísně,� ale� spravedlivě�
přisuzovaly� body� podle� stanove-
ných�kritérií�–�hodnotily� technické�
zpracování� každé� práce,� dodržení�
základních� estetických� pravidel�
aranžování,�vystižení�tématu,�krea-
tivitu�a�využití�moderních�materiálů�
a� nakonec� i� celkový� dojem� vytvo-
řeného� díla.� V� aranžování� kytice�
pro�zakladatele�firmy�se�na�prvním�
místě�umístila�soutěžící� z�Mělníka,�
druhé�místo�obsadila�žákyně�z�Libě-

chova� a� třetí� se� umístila� mladá�
aranžérka�z�Lovosic.�Nejlepší�obraz�
podle� odborné� poroty� vytvořila�
zástupkyně� lovosické� školy,� téměř�
stejně�krásný�byl�i�obraz�na�druhém�
místě,� vytvořený�dívkou�z�Mělníka�
a�na�hezkém�třetím�místě�se�umís-
tila�naše�Anička�Rozkovcová.�V�pro-
storovém�aranžmá�byl�jako�nejlepší�
vyhodnocen�výtvor�družstva�z�Libě-
chova,�druhé�se�umístilo�družstvo�
z�Mělníka�a�my�jsme�byli�opět�třetí.

Hejnický dřevorubec
Ve� dnech� 16.�–�17.�10.�2013� se�

uskutečnil�16.�ročník�mezinárodní�
soutěže�Hejnický�dřevorubec.�Tuto�
soutěž�žáků�lesnických�škol�v�práci�
s� motorovou� pilou� každoročně�
pořádá� Střední� škola� hospodář-
ská� a� lesnická� ve� Frýdlantě� a� její�
průběh�zajišťuje�hejnické�pracoviště.�
Slavnostního�zahájení�se�zúčastnili�
zástupci� Libereckého� kraje� a� ředi-
tel� Regionální� agrární� rady� Libe-
reckého�kraje.�Mezi�hosty�byli�také�
Ludvík� Říčař,� ředitel� Krajského�
ředitelství� Lesů�ČR�a� Pavel�Češka,�
zástupce�Vojenských�lesů�a�statků.�

Letošního�ročníku�se�zúčastnilo�
osm� družstev� ze� sedmi� středních�
lesnických�škol�z�České�a�Slovenské�

republiky.� Soutěžilo� se� v� technic-
kých�disciplínách�jako�odvětvování,�
přímý� a� kombinovaný� řez� nebo�
výměna� řetězu.� Novou� disciplínou�
letošního� ročníku� se� stala� soutěž�
operátorů� vyvažovacího� traktoru.�
Pro� soutěžící,� malé� i� velké� diváky�
byly� připraveny� doprovodné� sou-
těže,� ve� kterých� mohli� vyzkoušet�
své� dovednosti,� například� v� hodu�
sekyrou,�a�domů�si�v�případě�výhry�
odnést�elektrickou�sekačku.

Vítězem� v� soutěži� jednotlivců�
se� stal� žák� frýdlantské� školy� Jan�
Sobota� z�pracoviště�Hejnice,�násle-
dován� dvěma� zástupci� slovenské�
lesnické� školy� Tvrdošín,� která� se�
v� soutěži� družstev� umístila� na�
prvním� místě.� Druhou� příčku�
v� soutěži� družstev� obsadilo� druž-
stvo� hejnických� žáků� ve� složení�
Tadeáš� Sidenberg� a� Jan� Sobota�
a�třetí�místo�letos�patřilo�družstvu�
z�lesnické�školy�Žlutice.

Svatohubertské slavnosti 
Dne� 8.�11.�2013� se� uskutečnily�

již� 20.�Svatohubertské� slavnosti�
pořádané� Střední� školou� hospo-
dářskou�a� lesnickou�Frýdlant,�pra-
covištěm� Hejnice.� Jako� každý� rok�
nás� významně�podpořili� Liberecký�

kraj,�Agrární�komora,�Vojenské�lesy�
a�statky�ČR�s.p.�a�Lesy�ČR�s.p.

Slavnosti� začaly� přivítáním�
hostů�před�budovou� školy� v�Hejni-
cích�a�předáním�bohyně�lovu�Diany�
svatému� Hubertu.� Odtud� pak� šel�
sv.� Hubert� v� doprovodu� své� dru-
žiny,� členů� řádu�Sv.�Huberta,� pso-
vodů,�sokolníků�s�dravci�a�trubačů�
k� základní� škole,�kde� se�pozdravil�
s�žáky,�pedagogy�a�ředitelem�školy.�
Poté� celý� průvod� zamířil� k� Měst-
skému� úřadu� v� Hejnicích,� kde� sv.�
Hubert� symbolicky� převzal� vládu�
nad� městem.� Závěrečným� zasta-
vením� po� průchodu� městem� byla�
bazilika� Navštívení� Panny� Marie�
v�Hejnicích.�Po�přivítání�s�místním�
farářem� Pavlem� Andršem� se� sv.�
Hubert� už� pouze� s� částí� své� dru-
žiny�odebral�do�baziliky�za�účelem�
slavení� mše� svaté,� která� ukončila�
dopolední�část�slavností.��

Celá�akce�je�dlouho�připravována�
a�podílí�se�na�ní�mnoho�lidí.�Aktivně�
se� účastní� i� studenti� školy,� kteří�
v�průvodu�jdou�jako�vlajkonoši,�pso-
vodi,� nosiči� pochodní� nebo� dopro-
vod� sokolníka,� který� při� letošním�
20.�výročí�předvedl�krátkou�ukázku�
práce�s�dravci.�Slavností�se�účastní�
i�družina�na�koních�s�povozy,�kterou�
zajišťují� paní� Melicharová� a� paní�
Melichová� v� historických� oblecích�
vlastní� výroby,� případně� zapůjče-
ných�z�frýdlantského�zámku.

Každý� rok� jsou� slavnosti� ukon-
čeny� večerní� Hubertskou� zába-
vou�(veselicí).�Letos�bylo�na�zábavě�
k� vidění� nejen� pasování� adeptů�
myslivosti�sv.�Hubertem,�ale�i�před-
tančení,� které� nacvičili� studenti�
naší�školy�a�také�předtančení�profe-
sionálů�ze�sportovního�a�tanečního�
klubu�Jiskra�Raspenava.

Odborná praxe ve Finsku
V� rámci� evropského� projektu�

Leonardo�da�Vinci�vysílá�naše�škola�
žáky�a�studenty�na�odbornou�praxi�
do�Finska.�V� loňském�roce�se� této�
praxe� zúčastnili� lesní� mechanizá-
toři�a�na�konci�školního�roku�odjelo�
do� Finska� šest� žákyň� učebního�
oboru� Zahradník.� Během� čtrnácti�
dnů�pracovaly�na�úpravách�zeleně,�
sekaly� trávu� traktorem,� stavěly�
zavlažovací� systémy,� sázely� zelí�
a�kapustu�strojově,�třídily�zeleninu�
ze�sklizně�k�prodeji,�plely�květinové�
záhony,� osazovaly� ozdobné� truh-
líky� a� aranžovaly� z� živých� květin�
vazby�na�výzdobu�a�prodej.�I�volný�
čas�trávily�aktivně,�s�pomocí�úžas-
ných� finských� kolegů� se� podívaly�
do� národního� parku� Isojarvi,� kde�
tábořily� v� naprosto� panenské� pří-

rodě,�bez�pouličních�světel�a�hluku�
vozidel� či� neonu� reklam.� Vařily� si�
na�ohni,�koupaly�se�v� jezeře�téměř�
každý� den.� Poznaly,� co� je� finská�
sauna.� Jako� bonus� jim� průvodce�
ukázal�kládu�čerstvě�opracovanou�
bobry� a� o� několik� set� metrů� dál�
i� bobří� hráz.� Fantastický� zážitek�
završený�západem�slunce�nad�klid-
nou� hladinou� jezera� doprovázený�
malým� šplouchnutím�hravých� ryb.�
Předposlední� večer� se� ukázal� být�
pro� skupinu� originálním� překva-
pením,�když�byly�naše� zahradnice�
finskými�hostiteli�pozvány�na�večeři�
do� vyhlášené�místní� restaurace� se�
sobími�a�losími�specialitami.

Na� přelomu� září� a� října� se� čtr-
náctidenní�odborné�praxe�ve�Finsku�
zúčastnilo�šest�žáků�z�2.�a�3.�ročník�
učebního� oboru� Lesní� mechanizá-
tor.�Do�Finska�se�vydali�žáci�Hájek,�
Palasczuk,� Růžička,� Siedenberg,�
Sobota� a� Ťahan.� Jejich� pedagogic-
kým� doprovodem� byl� třídní� učitel�
třetího�ročníku�Jiří�Hovorka.

Letadlem� se� skupina� nejdříve�
přemístila�z�pražského�Letiště�Vác-
lava� Havla� do� Helsinek� a� potom�
dále� do� finského�města� Jyväskyla.�
Ve� večerních� hodinách� dorazili� na�
ubytovnu� v� Jämsänkoski.� Násle-
dující�den�v�pondělí�pak�byli�prove-
deni�všemi�budovami�školy�v�Jämsä�
a�v�Jämsänkoski.�Nejvíce�zajímalo�
žáky�vybavení�školy�pro�obor�Lesní�
mechanizátor.�Na�zdejší�škole�mají�
jednu�učebnu�s�trenažery�pro�práci�
s�harvestory�a�vyvážecími�traktory,�
dále� pět� harvestorů� a� deset� vyvá-
žecích� traktorů.� První� týden� žáci�
navštěvovali� právě� tuto� učebnu�
a� pracovali� s� harvestory� a� vyvá-
žecími� traktory� od� firem� Valmet,�
John� Deere,� Ponsse� a� Lokomo.�
O�víkendu�se�byli�podívat�na�Oravi-
vuoren,�což�je�výškový�triangulační�
bod� obklopený� jezerem.� Navštívili�
také�přírodní�rezervaci�s�rašeliništi�
a� zkusnými� plochami� introduko-
vaných�dřevin.�V�neděli� jim�připra-
vila� k� obědu�průvodkyně�uzeného�
lososa� s� bramborem� a� houbovou�
polévku,�velmi�dobré�finské�jídlo.�

� Druhý� týden� žáci� pracovali�
s�křovinořezy.�Prováděli�prořezávky�
v�mladých� lesních�porostech�a�při-
pravovali� porosty� pro� těžbu� dřeva�
harvestorem.� Jeden� den� byli� také�
zalesňovat� s� pottiputkami� (speci-
ální� pracovní� nástroj� pro� výsadbu�
krytokořenného� sadebního� materi-
álu).�Dále�navštívili�pracoviště,�kde�
byla� prováděna� probírka� harves-
torem� –� přístup�do� tohoto� porostu�
byl� velmi� problematický� z� důvodu�
podmáčeného� terénu� a� bylo� tedy�

nutné� navozit� vyvážecími� traktory�
velké� množství� klestu.� Poslední�
den�před�odletem�se�byli�žáci�podí-
vat�do�Jyväskyla,�což�je�město�velké�
zhruba�jako�Liberec.�Navštívili�zde�
muzeum� přírody� a� budovy� školy,�
pod�kterou�patří� i�škola�v�Jämsän-
koski.� �Zpět�do�Prahy�pak�doletěli�
v�sobotu�před�půlnocí.

Odborná�praxe�v�zahraničí�končí�
v� těchto� dnech� také� pro� žáky� 2.�
ročníku�učebního� oboru�Zpracova-
tel�dřeva.�Ti�se�společně�s�učitelem�
odborného� výcviku� Jiřím� Čechem�
vydali�do�německého�Kloster�Veßra,�
kde�strávili� týden�v�místní� střední�
škole,�se�kterou�naše�hejnické�pra-
coviště� již�několik� let�úspěšně�spo-
lupracuje.�Informace�o�jejich�pobytu�
přineseme�v�příštím�vydání�Hejnic-
kého�zpravodaje.

Dny otevřených dveří
Také�v�letošním�školním�roce�se�

na�pracovišti�hejnické�školy�konají�
dny�otevřených�dveří,�behěm�nichž�
naši�pedagogové�rádi�přivítají�žáky,�
kteří�mají� zájem� o� studium�někte-
rého�z�učebních�či�studijních�oborů.�
Zájemci�se�mohou�přijít�podívat�do�
školy�ve�dnech�24.�ledna�od�10.�00�
–�16.�00�hodin�a�25.�ledna�od�08.�30�–�
13.�00�hodin.�Přijďte�si�prohlédnout�
prostory� školy,� pracoviště� odbor-
ného� výcviku� a� domov� mládeže.�
Všichni�zájemci�o�studium�a� jejich�
rodiče�jsou�srdečně�vítáni.

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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Zimní království

Krátce o hejnickém fotbálku

„A“ mužstvo,
Podzimní� část� v� první� „A“� třídě�

jsem� začal� vést� já� a� Boris� Sýkora.�
Tým�byl�oslaben�oproti�ostatním�sezó-
nám� o� Pavla� Zoreníka,� který� odešel�
do�zaslouženého�fotbalového�důchodu�
(přešel�do�„B“�týmu).�Velká�škoda,�pro-
tože�by�stále�byl�platný.�Oproti�tomu�
se�vrátil�z�hostování�z�Frýdlantu�Láďa�
Kobr.� Ale� stejně,� na� začátek� sezóny�
nás�nebylo�až�tak�moc.�Proto�jsme�byli�
rádi,� když� se� získali� na�hostování� 3�
kluci�z�libereckých�týmů.�A�pak�ještě�
Martin� Zeman� na� roční� hostování�
z� Raspenavy.� Výsledky� na� začátku�
sezony�nebyly�žádná�sláva,�ale�nějaké�
body�se�přesto�uhrály.�Když�bych�to�
rozdělil�na�to�dobré�a�špatné,�tak�nej-
horší� zápasy,� které� jsme� předvedli�
doma,� byly� se� Stráží� nad� Nisou� 0:3�
a�s�Harrachovem�1:3.�Naopak�zápas�
s�Horní� Branou� byl� jako� z� pohádky,�
kdy� s� obávaným� soupeřem� jsme� již�
v�první�půli�vyhrávali�3:0.�Dobrá�byla�
také�30minutovka�v�Chrastavě,�která�
ztratila�jenom�3�body�za�celou�sezónu.�
Ale�největším�překvapením�byla�výhra�
3:2�v�Lomnici�nad�Popelkou,�kde�jsme�
prohrávali� 10� minut� před� koncem�
2:0� a� ještě� jsme� zápas� otočili� na�
naši�stranu.�Ale�každá�pohádka�má�
konec� a� ten�nastal� v�Košťálově,� kdy�
jsme� za� slibného� výsledku� vedli� 1:0�
a�domácí�soupeř�si�nevěděl�rady.�Tak�
přišly�na�řadu�dva�hrubé�zákroky�na�
naše�hráče�a�ani�jeden�už�od�té�doby�
nehraje.�První�byl�do�té�doby�„špílma-
chr“,�jak�ho�nazval�jeden�věrný�fanou-
šek.�Řeč�je�o�Ondru�Malinském,�toho�
zfaulovali� zezadu�bez�míče� a� výsled-
kem�byl�přetržený�vaz�v�koleni.�Kdo�
ví,� za� jak� dlouho� se� na� hřiště� vrátí.�
Druhý� zraněný� byl� brankář� Jožo�
Ráž,� kterému� opět� bez� balónu�nara-
zili�žebra�a�také�následovala�nosítka.�
Zápas� jsme� prohráli� 2:1,� ale� víc�
mě� mrzí� ztráty� v� hráčském� kádru.�
Hlavně�od�té�doby�chybí�střední�zálož-
ník.�Sečteno�podrtženo,�16�bodů�a�8.�
místo� ze� 14�účastníků� soutěže.�Můj�
názor�je,�vyplnit�díru�ve�střední�záloze�
a� udržet� Martina� Zemana� v� týmu.�
Hlasy,�které�stále�mluví�o�tom,�že�se�
netrénuje,�zase�tolik�pravdy�nenesou.�
Na� trénincích�bylo�celý�podzim�plno�
kluků,� alespoň� více� než� předchozí�
rok.�Je�pravda,�že�jenom�fotbálek�na�
dvě� branky�není� asi� ta� nejlepší� „tré-
ninková“� jednotka,� ale� kluci� chodili.�

Netvrdím,�že�všechno�kolem�„A“�týmu�
bylo�vždy�perfektní,�ale�jestli�bude�mít�
fotbalový�výbor�potřebu�změny,�tak�se�
jí� nebráním,� naopak� času� to� zabírá�
plno�a�nejenom�to.�A�hlasům�z� toho�
jiného�výboru�bych�jenom�vzkázal,�že�
tu�práci�pro�ty�kluky�děláme�všichni�
ve�vlastním�čase�po�práci�a� zdarma.�
A� jestli�výsledky� jsou�dobré�nebo�ne,�
tak�fotbal�je�jenom�hra.�Jednou�řekla�
matka� bývalého� výborného� hráče�
Hejnic,� když� se� nám� zápas� zrovna�
nevydařil,� krásnou� větu� a� možná�
o� to� jde:� „lepší� horší� fotbalista� než�
dobrej� feťák“.�A�když� vidíte�hejnické�
prcky,�které�vede�M.�Mihulka,�jak�válí�
a�v�Libereckém�okrese�nemají�soupeře,�
tak�to�smysl�má.

Jirka Leitner

B-mužstvo
B-mužstvo�začalo�hrát�třetí� třídu�

(prales)�na�podzim�v�sestavě�mladých,�
starších�a�některých�hodně�starších�
hráčů.� Řekli� jsme� si,� že� to� zkusíme�
vyhrát� a� ono� se� to� povedlo.� Vyhráli�
jsme�12�ze�13�zápasů�a�jednou�remi-
zovali�se�Stráží�nad�Nisou.�Byl�to�pro�
nás� asi� nejsilnější� soupeř,� nakonec�
jsme� mohli� vyhrát,� ale� náš� bomber�
,,Zoro´´�minutu�před�koncem�nezakon-
čil.�Ještě� že�ho�máme,� je� to�náš�nej-
lepší�střelec,�dal�už�27�branek.�Druhý�
byl� harcovník� ,,inseminátor´´� Milan�
Novotný,� který� vstřelil� 15� branek.�
Třetí�byl�nenahravač�hračička�Michal�
Zrubec� se� 13� brankami.� Vyzdvihl�
jsem�tyto�tři�hráče,�ale�i�ostatní�hráči�
z�týmu�nezůstali�pozadu�a�podíleli�se�
na�gólech.�

Chtěl�bych�je�vyjmenovat�všechny:
Brankáři: 
•� Chmelda�–�Pavel�Chmelík�(pořád�ho�
něco�bolí�nebo�má�naloženou�fúru�
dřeva),�

•� Bruska� –� Jiří� Kobr� (Ještě� že� ho�
máme,�zavolám�a�přijde)

Obrana: 
•�Mates� –�Matěj� Hasil� (musí� být� na�
zápas� vždycky� uhlazenej,� ale� nej-
lepší�z�obrany)

•� Přáda�–�Mirek�Čermák�(na�jaře�bojo-
val� o� místo� v� sestavě,� zahazoval�
kopačky,� ale� klíčovou� dírou� přišel�
zpátky,�na�podzim�byl� lepší,�až�na�
pár�minel,�ale�věk�mu�to�dovolí)

•� Cico�–�Milan�Přibyl�(patřil�k�nejlep-
ším,� tak�přešel�k�A-týmu,�kde�mu�
nalomili�záda�a�už�

•� toho�moc�neodehrál)
•� Kouťas�–�Pavel�Koutný�(posila�z�Ras-
penavy� se� nám� uvedla� dobře,� ale�
občas�mu�musíme�

•� kontrolovat�hlavu,�aby�neulítnul)

Záloha: 
•�Michal� Zrubec� (bojovník,� patří�
k�pilířům�mužstva)

•� Láďa�Kobr�st.�(důležitá�funkce,�kope�
rohy,� trestňáky,� občas� si� hraje� na�
,,Vencu´´�a�občas�má�bolístko)

•� Kečup�–�Martin�Horčička�(je�mladý,�
strašně�rychlý�a�hodně�zamilovaný)

•� Dacan�–�Martin�Pecháček�(má�pro-
blém� se� životosprávou,� pořád� spí�
a�někdy�zaspí�i�zápas)

Útok: 
•�Milan�Novotný�(pořád�nemá�čas,�má�
hodně�dětí,�ale�na�ty�roky,�výbornej�
fotbalista)

•� Zoro�–�Pavel�Zoreník� (nejlepší�stře-
lec,�největší�kuřák�v�týmu,�ale�bez�
něj�bychom�první�nebyli)

Dále nastoupili: 
•�Čivrs�(pořád�vaří)
•� Sigi�st.�(nejstarší�s�nejlepší�fyzičkou)
•� Darek�(hraje�za�A-tým)
•� Sigi�ml.�(natažený�sval)
•� Lukáš�Fetr� (pořád� lže,�nebere� tele-
fony�a�nabírá�váhu)

•� Brko�–�Matěj�Berka�(hraje�za�A-tým,�
občas�je�béčkař)

•� Palič�(pořád�na�cestách)
•� Tomík� Leitner� ( já� občas� hraju,�
občas� jsem� kapitán,� donesu� jim�
dresy,� napíšu� zápis,� telefonuju,�
hlavně�mladým)

Nejlepší�hráči�z�B-týmu�jsou�Zoro�
a�Mates.�Skončili�jsme�na�1.�místě,�84�
branek�jsme�dali�a�17�dostali.�Myslím�
si,�že�jsme�dobrá�parta,�jsem�pyšný�na�
tu�smečku.�Pokusíme�se�vyhrát�i�jarní�
část� soutěže� (prales)� a� ještě� jednou�
všem�hráčům�děkuju.

Tom Leitner 

Dorost
Co�se�týče�dorostu,�tak�ten�je�nej-

horším� hejnickým� týmem.� Sezonu�
jsme�začínali�se�17�hráči�na�soupisce,�

Milí fotbaloví příznivci,
máme za sebou podzimní část ročníku 2013/2014 a tak je čas podívat se, co je v hejnické kopané nového. 
Očima trenérů jednotlivých mužstev se dozvíte, jak se komu dařilo.

tak� jsem� si�myslel,� že� si� budu�moci�
dokonce�vybírat.�

Ale� ouha.�Hned� v�prvním� zápase�
se� zranil� M.� Pecháček� a� do� konce�
podzimu�už�nenastoupil.�Následovala�
naprosto� katastrofální� docházková�
morálka� některých� starších� hráčů,�
na�které�jsem�spoléhal�,�a�kteří�měli�
tvořit� základ�mužstva.� Jde� zejména�
o� Jakuba� Hardyho,� Pavla� Kinského,�
Lukáše� Fetra,� Davida� Krajňáka�
a�některé�další�hráče.�Poctivě�z�těch�
starších�chodili�pouze�Jakub�Stříbrný�
a�Tomáš�Filipi.�

Co�se�týče�tréninkové�a�zápasové�
docházky,� tak� musím� vyzdvihnout�
Vojtu� Kotýnka,� Milana� Dymokur-
ského,�Radka�Červu�a�Jirku�Heinzla,�
které� jsme� v� podstatě� násilně� pře-
vedli� o� rok� dříve� do� dorostu.� Bohu-
žel� věkový� rozdíl� čtyř� let�mezi� nimi�
a� nejstaršími� kluky� je� veliký� a� tak�
tito�poctivci�na�všechno�a�na�všechny�
herně�ani�fyzicky�vždy�nestačili.

A� výsledek� se� dostavil.� Poslední�
místo� v� tabulce,� z� 11� zápasů� pouze�
jeden� bod� za� remízu� v� posledním�
zápase� s�N.�Městem,� příšerné� skóre�
23:73.

Co�dodat�závěrem.�Hoši�mají�holt�
jiné� zájmy�než� pro� sebe�něco�udělat�
a�občas�se�přijít�proběhnout.�Bohužel.

Milan Pecháček

Žáci
Do�nové�sezony�2013-2014�se�při-

hlásilo�družstvo��ml.�žáků�a�nevedlo�
se� jim�po�podzimní�části� tak�špatně,�
když�obsadilo�6.�místo�ze�13�družstev.�
Začátek� sezony� se� vůbec� klukům�
nepovedl,� kdy� prohráli� v� prvním�
kole� na� domácím�hřišti� vysoko� 0:10�
s�týmem�Liberce.�Pak�další�dvě�kola�
naši� kluci� prohráli,� jak� na� soupe-
řově�hřišti,�tak�i�doma�a�to�výsledky�
8:6� a� 0:5.� První� výhra� přišla� až� ve�
4.� kole� na� soupeřově� hřišti,� kde�
naši� hráči� dokázali� prolomit� šňůru�
proher� a� poprvé� tak� okusili� výhru�
a� ty� trvaly� až� do� 6.� kola,� kde� kluci�
prohráli� nešťastně.� � To� kluky� nezlo-
milo�a�poslední� zápasy�začali� vyhrá-
vat�jak�v�domácím�prostředí,�tak�i�na�
soupeřových�hřištích,� a� to� s�pomocí�
doplňování�hráčů�ze�starší�přípravky,�
kteří�se�v�této�kategorii�vůbec�neztra-
tili,� naopak� dokázali� se� prosazovat�
a� trápit� soupeře.� V� podzimní� části�
nejvíc� branek� vstřelil� Marián� Kobr,�
a� to�12�a� za�ním�se�postupně� řadili�
M.�Dostál�s�osmi�a�dále�Š.�Štícha�se�
sedmi�brankami,�J.�Leitner�dal�čtyři�
a� Krygier� tři.� Závěrem� bych� chtěl�
poděkovat� všem� klukům� za� skvělé�
výkony� a� věřím,� že� takové� výkony�
budou�předvádět�i�v�jarní�části.

Míra Havel

Starší přípravka
Rád� bych� Vás� v� krátkosti� sezná-

mil�s�činností�starší�přípravky�(elévů)�
v�uplynulé� sezóně.�Mužstvo� si� vedlo�
velmi�dobře.�Všechna�utkání,�kromě�
dvou� remíz,� jsme� suverénně� vyhráli,�
takže� jsme� se� umístili� na� hezkém�
druhém�místě,� přestože� jsme� nepro-
hráli.� Chlapci� mají� o� fotbal� velký�
zájem,�za�nímž�se�skrývají�vynikající�
výsledky,� spojené� s� poctivou� trénin-
kovou� docházkou.� Podzimem� jsme�
novou� sezónu� odstartovali� famózně,�
když� jsme� všechna� utkání� –� kromě�
jedné� remízy,� vyhráli,� takže� jsme�se�
zatím�umístili�na�čele�tabulky.�Pevně�
věřím,� že� při� této� výkonnosti� všech�
hráčů�si�již�na�jaře�první�místo�v�sou-
těži�nenecháme�ujít.

Bohužel� jako�všude,�i�my�se�potý-
káme� s� nedostatkem� a� doplňová-
ním�hráčů�v� týmu.�Rád�bych�využil�
této�příležitosti�a�oslovil�touto�cestou�
rodiče�dětí� (ročník�2004�a�ml.),�kteří�
mají� zájem� a� předpoklad� hrát� kopa-
nou,�aby�svou�ratolest�představili,�či�
kontaktovali�u�pana�M.�Mihulky�(605�
476�771)�.�Děkuji.

Miroslav Mihulka

X. ročník Mikulášského bench pressu v Hejnicích

Desátý ročník Mikulášského bench pressu, který se uskutečnil dne 07. 12. 2013 ve Fitness „MINA“ v Hej-
nicích, ukázal obrovskou připravenost účastníků. Ukázal také stav alarmující – mlaďoši dohánějí staré 
pardy. Na druhou stranu je hezké, když vidíte „semínka“ zasazené před léty, jak rostou, sílí, mohutněj 
a snaží se vás předstihnout.

Takhle to dopadlo v roce 2013:

ženy: 
Pořadí Jméno a příjmení Zvednutá 

hmotnost   
Dosažený 
koefi cient

1.�místo Ivča�Sýkorová 42�kg 0.906
2.�místo Míša�Návesníková 42�kg 0.743
3.�místo� Kája�Valentová 47,5�kg 0.606

muži:
Pořadí Jméno a příjmení Zvednutá 

hmotnost   
Dosažený 
koefi cient

1.�místo Ládík�Kobr 130�kg 1.647
2.�místo Pepa�Klobušický 140�kg 1.503
3.�místo Martin�Bak 137,5�kg 1.496
4.�místo Petr�Návesník�st. 135�kg 1.352
5.�místo Zdenda�Balšán 102,5�kg 1.215
6.�místo Peter�Návesník�ml.� 135�kg 1.194
7.�místo Jára�Horáček 135�kg 1.075
8.�místo� Jirka�Zavřel 80�kg 0.997

Radost� v� srdci,�úsměv�na� rtu�a�krásné� svátky�
přeje�:

Dáša a Petr

V�letošním�ročníku�se�většina�závodníků�dostala�
přes� 130� kg,� což� je� dle� mého� mínění� perfektní�
výkon.�Uvidíme�v�příštím�ročníku,�zda�laťku�posu-
neme�ještě�dál.
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Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant – pracoviště Hejnice
pořádá od ledna 2014

Jazyková výuka je koncipována jako jedna šedesátiminutová lekce 
týdně do konce školního roku. 

Cena lekce při minimální účasti 5 studentů je 90 Kč.

Účastníci studia získají osvědčení o absolvování jazykového kurzu.

Bližší informace k jazykovým kurzům na telefonním čísle 724 390 180.

Městský úřad Hejnice oznamuje občanům, že v době 
Vánoc 2013 dojde k některým úpravám úředních hodin.
 
V�pondělí�23.�prosince�bude�budova�úřadu�otevřená� jen�
do� 16� hodin.� V� pátek� 27.� prosince� bude� úřad� uzavřen.�
V�pondělí�30.�prosince�bude�úřad�otevřen�jen�do�16�hodin.�
V�úterý�31.�prosince�bude�úřad�uzavřen.�Otevřeno�bude�
opět�2.�ledna�2014.�Děkujeme�za�pochopení.

kurz výuky anglického a německého jazyka

Provoz 
městského  

úřadu 
o Vánocích


