
nášlapné výšky chodníku na požado-
vanou. V současnosti není výjimkou, 
že nášlapná výška obrub je místy až 
25 cm a komplikuje pohyb v Klášterní 
ulici nejen chodcům, ale i vozidlům, 
které při chodníku parkují.

V úvodu tohoto příspěvku jsem slí-
bil, že Vás budu informovat i o situaci, 
která vznikla na našem zdravotním 
středisku po odchodu pana doktora 
Šrolla, který u nás provozoval zubní 
ordinaci, a hlavně po rozhodnutí paní 
doktorky Heleny Krejcarové ukončit 
svou mnohaletou praxi dětské lékař-
ky k 31. 12. 2014. Ač se to zdá skoro 
nemožné, povedlo se nám obsadit obě 
tyto ordinace. Stomatologické středis-
ko si od 1. 9. 2014 převzala paní dok-
torka Eva Pázralová a je předpoklad, 
že bude v provozu každý den v týd-
nu. Pro občany našeho města a další 
zájemce z okolí je to jistě potěšitelná 
zpráva, protože zajistit si zubaře v nej-
bližším okolí je v podstatě nemožné. 
O pronájem ordinace dětského lékaře 
projevila zájem paní doktorka Pavla 
Nováková, zkušená dětská lékařka 
z Liberce. Podle předběžné dohody by 
paní doktorka Nováková chtěla začít 
ordinovat v Hejnicích od 1. 1. 2015 
a tím by byl zachován provoz této or-
dinace bez přerušení. To jistě potěší 
všechny rodiče nejen z našeho města, 
ale i z blízkého okolí.

Vážení spoluobčané, v závěru 
svého příspěvku si Vás ještě dovolím 
upozornit na blížící se komunální vol-
by, které proběhnou v pátek 10. 10. 
a v sobotu 11. 10. 2014. V Hejnicích 
jsou zaregistrována tři volební usku-
pení, která se budou ucházet o pří-
zeň voličů. Chtěl bych na tomto místě 
poděkovat současným zastupitelům 
za jejich práci odvedenou v tomto vo-
lebním období. Těm, kteří znovu kan-
didují, přeji dobrý volební výsledek, 
a věřím, že Vy, občané, budete mít při 
komunálních volbách šťastnou ruku, 
která přinese prospěch Hejnicím 
a nám všem.

Jiří Horák
starosta města Hejnice

Hejnický

zpravodaj
Hejnické slavnosti 2014 a jejich finanční vyhodnocení ● Komunální volby

Franz hrabě Clam-Gallas ● Zázračný lékař ● Národní házená

ZÁŘÍ
2014

Cena: 8 Kč

V září letošního roku dojde ko-
nečně k zahájení jedné z největších 
investičních akcí, která se připravo-
vala několik let. Jedná se o dostavbu 
kanalizačních stok v ulici P. Bezruče 
v Hejnicích a v místní části Ferdinan-
dov. Proběhlo řádné výběrové řízení, 
ve kterém byla nejúspěšnější firma 
VHS Teplice. Vím, že tato firma již 
v Hejnicích stavěla první část kana-
lizační sítě a výsledek její práce nám 
dělá potíže hlavně v Jizerské ulici 
dodnes. Můžeme tedy jen doufat, že 
kvalita použitých stavebních materiá-
lů se od roku 1999 přece jen změnila 
a hlavně, že firma VHS Teplice se za 
těch mnoho let také výrazně zlepšila 
v kvalitě své práce. Věřím, že když 
se bude důsledně provádět technický 
dozor investora a také autorský do-
zor projektanta, může být výsledkem 
dobře odvedená práce, která bude 
mnoho let bez problému sloužit celé-
mu městu.

Další velkou investiční akcí, která 
se zahájí na podzim letošního roku, 
je revitalizace části veřejné zeleně 
v Hejnicích. Jedná se hlavně o zeleň 
na starém sídlišti a v parcích obou 
mateřských škol. I na tyto práce byla 
vypsána řádná veřejná soutěž, je-

jímž vítězem se stala firma MEGA, a. 
s. V současné době jsou podepsány 
příslušné smlouvy a splněny všech-
ny formality a podmínky, které poža-
doval Státní fond životního prostředí 
ČR, který je poskytovatelem dotace 
na tuto akci. Veškeré stavební práce 
spojené s touto zakázkou se budou 
provádět podle schváleného a prodis-
kutovaného projektu, se kterým byli 
občané města seznámeni. Výsledkem 
revitalizace by mělo být oživení velké 
části zeleně ve městě, nahrazení té 
části vegetace, která začíná být v pro-
storu sídliště nevhodná a která svým 
vzrůstem a stavem někdy i přímo 
ohrožuje bezpečnost obyvatel města. 
Rozhodně však nedojde k celoplošné-
mu bezohlednému vykácení veškeré 
zeleně. Mnoho stromů projde odbor-
ným ošetřením, aby dál mohly plnit 
svou funkci a nebylo nutné se jich 
zbavovat.

Záměrem města je také ještě po-
kládka nových asfaltových povrchů ve 
dvou ulicích města a přeložení povr-
chu chodníku v Klášterní ulici. Nové-
ho asfaltového povrchu se dočkají uli-
ce, které nebudou dotčeny výstavbou 
nových kanalizačních stok. V prvním 
případě se jedná o ulici, která odbo-
čuje z hlavní komunikace směrem 
na Ferdinandov k Plášilům a vrací se 
kolem Jarolímů zpět na hlavní silnici. 
Druhá ulice, kde se plánuje položení 
nového asfaltového povrchu, je v Hej-
nicích za čp. 5 v Jizerské ulici a ústí 
před mostem směrem ke koupališti. 
Obě tyto ulice mají v podstatě prašný 
povrch, který se při každém větším 
dešti vymílá a poškozuje. Stavební fir-
ma přislíbila, že asfaltové povrchy po-
loží ještě v září letošního roku. Chod-
ník v Klášterní ulici se dočká částečné 
rekonstrukce v září a říjnu letošního 
roku. Termín realizace byl posunut 
na tyto měsíce, aby nezasahoval do 
letní turistické sezóny. Rekonstrukce 
bude spočívat v rozebrání současného 
chodníku a odstranění starých chod-
níkových obrub, které jsou pod stáva-
jícím chodníkem. Tím dojde ke snížení 

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
v  tomto podzimním vydání Hejnic-
kého zpravodaje se Vám pokusím 
sdělit několik nových informací 
týkajících se investičních akcí, které 
nás čekají v  závěru roku 2014, 
a  také Vás chci informovat o  situ-
aci, která v  našem městě nastala 
po odchodu zubního lékaře a  roz-
hodnutí paní doktorky Krejcarové 
ukončit svou dlouholetou praxi 
dětské lékařky v Hejnicích.
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Z jednání městské rady

 –  Projednala a schválila účetní uzávěrku Základní 
a Mateřské školy Hejnice za rok 2013.

 –  Z důvodu ekonomické nevýhodnosti odmítla nabídku 
firmy Enwox Energy týkající se instalace zařízení na 
úsporu elektrické energie veřejného osvětlení.

 –  Jako vítěze výběrového řízení pro zakázku „Hejnice-
-parkoviště MěÚ“ schválila firmu Silkom, s. r. o., Frý-
dlant s nejnižší nabídkovou cenou.

 –  Částkou 4.000,- Kč podpořila akci pořádanou Česko-
-německým pracovním kroužkem „Síla kořenů“.
 –  Schválila pronájem nebytového prostoru v čp. 300, 
Jizerská ulice.

 –  Částkou 2.000,- Kč podpořila akci Memoriál Milana 
Pecháčka, pořádanou FK Hejnice.

 –  Zamítla žádost společnosti Jizerské hory-Turistický 
region týkající se finanční podpory knihy „Devatero 
řemesel v říši víly Izeríny“.

 –  Jako odpovědného redaktora Hejnického zpravodaje 
určila Ing. Stanislava Budku.

 –  Vzala na vědomí informaci MUDr. Heleny Krejcarové 
o ukončení její lékařské praxe k 31. 12. 2014.

 –  Schválila pronájem koupaliště v odpoledních hodi-
nách 20. 9. 2014 za účelem uspořádání šifrovací hry.

 –  Schválila žádost MUDr. Evy Pázralové týkající se pro-
nájmu zubní ordinace na dobu určitou od 1. 10. 2014 
do 30. 9. 2015.

 –  Podpořila akci Jizerská nota pořádanou Občanským 
sdružením Jizerské aktivity a to částkou 5.000,-Kč 
a bezplatným pronájmem kina a divadelní přístavby.

Z jednání městského zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém zasedáních:

 –    Projednalo a schválilo nabídku společnosti Aleš Festa, 
s. r. o. týkající se vybavení stomatologické ordinace 
a schválilo rozpočtové opatření ve výši 800 000,-Kč 
na její vybavení.

 – Projednalo a schválilo rozpočtové opatření ve výši 
21.000,-Kč na pořízení nových oken a dveří v čp. 593, 
252, 303.

 – Projednalo závěrečný účet města Hejnice za rok 
2013. Přebytky hospodaření (v hlavní činnos-
ti je to 10.373.222,62 Kč, v hospodářské činnosti 
1.631.421,14 Kč) zůstanou ve finančních rezervách 
města na pokrytí budoucích výdajů.

 – Stanovilo počet členů zastupitelstva města pro funkč-
ní období 2014-2018 na 15.

 – Projednalo a schválilo vítěze výběrového řízení na do-
davatele stavby „Kanalizace Hejnice“, kterým se stala 
firma Vodohospodářské stavby, spol. s. r. o., s nejniž-
ší nabídkovou cenou 43.619.994,35 Kč bez DPH.

 – Projednalo a schválilo archeologický dohled pro akci 
Kanalizace Hejnice Severočeským muzeem v Liberci 
a autorský dozor bude vykonávat firma Vodohospo-
dářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 6.

 – Projednalo a schválilo vítěze výběrového řízení na za-
kázku Regenerace části veřejné zeleně – Město Hejni-
ce, kterým se stala firma Mega a. s., Praha 9

 – Projednalo a schválilo finanční dar Základní a Mateř-
ské škole Hejnice od firmy Women for women, o. p. s., 
Praha 1, ve výši 50.304,- Kč, který je určen pro účely 
úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro období 
od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015.

Rada města na svých zasedáních:

Hejnice rozdávají svým občanům separační tašky
V rámci projektu podpory třídění a separace odpadů v Hejnicích nabízí město svým občanům a chalu-
pářům na území Hejnic slušivou kombinaci tří tašek na třídění odpadu. Tašky obdržíte zdarma v kan-
celáři místostarosty J. Demčáka (tel. 777 682 274, jaroslav.demcak@mestohejnice.cz) nebo v případě 
jeho nepřítomnosti v kanceláři pokladny městského úřadu.
Omyvatelné tašky odpovídají na nejčastější výmluvu netřídících obyvatel: „Nemám to kam dávat“. Je na 
nich i návod, kam který odpad patří, ale tady prosíme o jednu změnu: na Frýdlantsku se plasty třídí 
jinak, do žlutého kontejneru patří pouze čisté PET lahve, ostatní plasty (sáčky, kelímky, flašky) se dávají 
do kontejneru oranžového.
Tašky nenahrazují jednorázové pytle na třídění, které se používají v jiných městech. Proto se tašky 
nevhazují do kontejneru společně s odpadem, ale odpad se z nich pouze vysypává a tašky se znovu pou-
žívají. Děkujeme za pochopení.

-DEM-

Hejnice sehnaly novou dětskou lékařku
Přinášíme potěšující informaci pro místní i okolní občany a jejich děti. Po dnešním jednání je přislíbeno, 
že po ukončení praxe dětské lékařky MUDr. Heleny Krejcarové v prosinci letošního roku, o němž jsme 
v minulosti informovali, nastoupí ihned do uvolněné ordinace nová dětská lékařka MUDr. Pavla Nová-
ková.
Rodiče tedy mohou mít jistotu, že zde v místě bude i nadále zajištěna zdravotní péče, a nemusí se pře-
hlašovat k jiným pediatrům v okolních městech.

-DEM-

Informace pro občany
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Obvodní oddělení Policie České republiky v Hejnicích 
INFORMUJE

Vážení občané Hejnic a okolí, třetí čtvrtletí bylo z pohledu policie prozatím obdobím s největším počtem 
případů. Od počátku prázdnin jsme zaznamenali téměř 50 % nárůst trestné činnosti. Znovu převládala 
majetková trestná činnost (70 %), přibyly případy násilné trestné činnosti, výživného a v oblasti OPL. Zjištěn 
byl i případ pohlavního zneužívání. Vybírám některé z událostí.

Ještě před začátkem léta nastou-
pila do nového zaměstnání mladá 
pracovnice. Zřejmě se jí nepozdávala 
dohodnutá mzda, a tak si za necelý 
měsíc „přilepšila“ o více než 7.000 Kč. 
Za přečin zpronevěry jí nyní hrozí až 
dva roky vězení. 

Koncem června mladá žena 
nezvládla řešení svých životních pro-
blémů, násilím se dostala do obydlí 
jiného a způsobila tam škodu přes 
15.000 Kč. Za přečiny porušování 
domovní svobody a poškozování cizí 
věci jí nyní hrozí trest odnětí svobody 
až ve výši tří let. 

V polovině července násilník pře-
padl jiného muže v jeho obydlí, a když 
nechtěl provést, co po něm žádal, 
několikrát ho udeřil mačetou, pěstmi, 
kopal ho a způsobil mu tak mnoha-
četná poranění. Za to mu nyní hrozí 
až čtyři roky vězení. Trestně stíhán je 
na svobodě.

Hory kdysi bývaly místem, kde 
bylo možné potkat kromě zvěře větši-
nou jen dobré lidi. Dnes už ani Jizerky 
nejsou uchráněny od zlodějů. V době 

nedávné došlo ke krádežím fotopastí, 
stavebního materiálu od nádrže u Šet-
nerky, vloupání do kiosku a dokonce 
zde bylo nalezeno shořelé auto použité 
k loupežnému přepadení na druhé 
straně hor. V létě pak nenechavec 
odcizil i baterky z přenosných sema-
forů, které kyvadlově řídily dopravu 
v místě prováděných prací. 

Přepadení v Klášterní ulici
Ještě ve druhém čtvrtletí, ale již 

krátce po uzávěrce předešlého zpra-
vodaje, došlo k přepadení herny 
v Klášterní ulici. Jde stále o ote-
vřený případ, proto není možné se 
k němu vyjadřovat. Rád bych jen 
uvedl, že v médiích se objevila řada 
zpráv, které však zejména v okolnos-
tech objasnění případu popisovaly 
události nepravdivě. Takové infor-
mace rozhodně nepocházely z našeho 
oddělení.  

Stejně tak nebyl skončen případ 
pokusu vraždy z počátku tohoto 
roku, proto lze jen uvést, že oba pří-
pady spolu nemají žádnou souvis-

lost a obviněný z prvního skutku je 
stíhán vazebně. 

Dopravní situace
K dopravní situaci v naší oblasti 

už toho bylo řečeno a napsáno mnoho 
a téměř každý s ní má i osobní zku-
šenost - od uzavírky v Raspenavě 
přes rozbité vozovky na Nové Město, 
tankodrom do Hajniště až po kyva-
dlovou dopravu v Oldřichově. Po celé 
prázdniny se na nás obracela řada 
občanů s dotazy, proč jsme tu kterou 
ulici uzavřeli, proč nezřídíme jedno-
směrný provoz, nenařídíme opravu 
na Hajniště apod. Opakovaně jsme 
sdělovali, že to není v kompetenci 
Policie ČR, stejně jako dopravní zna-
čení. Je zřejmé, že situace je velmi 
složitá, vyvolává spoustu emocí, ale 
nemá řešení, které by se zamlouvalo 
všem. Úlevu tak přinese až dokon-
čení všech prací a zprůjezdnění hlav-
ních tras. Do té doby je dobré vyzbro-
jit se trpělivostí, zdravým rozumem 
a tolerancí. 
Milan Porubský,  policista OOP Hejnice

Finanční vyhodnocení Hejnických slavností 2014

Náklady na akci dosáhly 1,264 miliónu korun. Tuto 
částku tvoří náklady na kulturní program ve výši 
517 tisíc korun, reklamní služby za 121 tisíc korun 
a technické služby za 626 tisíc korun.

Město Hejnice za pronájem stánkových míst 
a prostoru kolotočů, za parkovné a za vstupné vybralo 
celkem 872 tisíc korun. Spolu s příspěvky od partnerů 
slavností se příjmová stránka zastaví na 1,282 miliónu 
korun.

To znamená, že Město Hejnice uspořádalo Hejnické 
slavnosti 2014 s výsledkem, kterým je přebytek  
17 400 korun.

Každý z občanů a představitelů města si může 
sám odpovědět na otázku, zda se taková akce, která 
propaguje Hejnice v širokém okolí a přivede do města 
10 až 13 tisíc návštěvníků, kteří nechají u zdejších 

obchodníků, restauratérů a ubytovatelů další značné 
obnosy, za těchto okolností vyplatí. A jen pro upřesnění 

- ohňostroj stál 30 tisíc korun.
A další čísla? Před pódiem se vypilo 11 tisíc piv a 4 

tisíce limonád, do úschovny zajelo 105 kol a jeden moped, 
parkoviště za poplatek využilo 617 aut a 2 autobusy, 
v prostoru pódia se pohybovalo 2 tisíce návštěvníků se 
zakoupenou vstupenkou, na koncert v kostele dorazilo 
500 diváků, mimo areál se pohybovalo kolem 10 až 
12 tisíc dalších návštěvníků. Přesně spočítáno je, že 
v sobotu mezi 14.30 a 15 h se prošlo uličkou mezi 
stánky 618 návštěvníků jedním směrem.

A složení účastníků? Podle dat z dotazníků bylo 
31 % návštěvníků z Hejnic, 33 % z Frýdlantska, 17 % 
z Liberecka, 12 % z dalších částí Libereckého kraje 
a 7 % z dalších koutů ČR.                       Jaroslav Demčák

Po určitých zkreslených informacích z let minulých, které v souvislosti se slavnostmi po Hejnicích kolují, jsme 
se rozhodli zveřejnit kompletní finanční vyhodnocení Hejnických slavností 2014. Není vyčíslené do úrovně 
jednotlivých položek kvůli obchodnímu tajemství akce a ochraně duševního vlastnictví.
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Hejnické slavnosti 2014 navštívil „Foukáček“

Vážení čtenáři našeho místního plátku, dovolte mi, abych se v několika ohlédnutích vrátil k prvnímu červenco-
vému víkendu a podělil se s Vámi o zážitky a shrnutí letošních Hejnických slavností. Jednalo již o 7. ročník novo-
dobých dějin této tradiční akce, která se v roce 2008 pokusila změnit z přehlídky trhovců s nekvalitním zbožím 
opět na důstojnou akci hodnou poutního místa. Možná namítnete, že si pamatujete legendární poutě, kde takoví 
trhovci nebyli, s krásnými stánky u klášterní zdi, které rok co rok ožívaly svým kouzelným životem. Ano, to byly 
krásné časy, ale pak nastala doba komerční a pamatuji si, když dorazili na pouť prodávat první Vietnamci. Bylo 
to v době, kdy pracovali v Česaně v Raspenavě a měli stoleček s „kvalitními“ hodinkami. Tenkrát byla pouť na 
fotbalovém hřišti. Asi jsem už moc starý, když si vzpomínám i na jeden ročník v autokempu, kam dorazila první 
PET láhev z JZD Slušovice, která obsahovala Pepsi. Ale zpět k našemu ročníku.

Těch posledních několik let se 
snažíme akci vrátit důstojnost. Vím, 
že nyní polovina z Vás namítne, že 
jsme ji tím oddálili místním obča-
nům. Ale polovina zase bude souhla-
sit, že se jim líbí více než ty ročníky, 
kdy se Vietnamci šermovali s farářem 
v parčíku u kostela o stánek s hadry. 
Hlavní myšlenka akce však zůstává 
stejná pro všechny – bezplatná mož-
nost navštívit velmi rozmanité tržiště 
s doprovodným programem. Navíc 
nabídka nedělního kulturního pro-
gramu pro všechny také zdarma. 
Množství trhovců tu nemá široko 
daleko konkurenci. Vždyť jen v řeme-
slném jarmarku před kostelem jste 
letos mohli najít na 58 různých 
stánků s řemeslnou výrobou nebo 
odkazem na legendární šikovné ruce 
českých lidí. V další části jsme umís-
tili asi 90 dalších stánkařů, jejichž 
sortiment byl velmi různý. Frýdlant-
sko není oblast ekonomicky dost silná 
na to, abychom zde mohli uspořádat 
pouze čistě řemeslný jarmark, tak 
jako to mají například v Turnově či 
dalších vyhlášených střediscích. Zde 
se spousta lidí na řemesla přijde podí-
vat, ale dá přednost nákupu u pře-
kupníků v Klášterní a Lázeňské ulici. 
Naprosto to chápu, někdy je cena 
u řemesel hodně hraniční a spousta 
lidí si to dovolit nemůže.

Před letošním ročníkem jsem si 
říkal, že už nás nemůže žádné počasí 
překvapit. Časem člověk při pořádání 
venkovních akcí totiž otupí, nemůže 
být totiž neustále ve stresu, a tak 
zkrátka jen přijme to, co mu počasí 
přinese. Je ale pravda, že se den co 
den setkáváte s dotazem: „A počasí 
jste objednali?“ Letos asi ne. Vyhlídky 
sice byly pozitivní, žádné horko, ale 
ani žádné trvalé deště. S čím však 
člověk jaksi nepočítal, byl vítr. Týden 
před akcí jsem si zakázal sledovat 
předpověď, abych alespoň chvíli doká-
zal usnout únavou. Celý páteční den 
jsme připravovali areál a přilehlá 
zákoutí se vším co k tomu patří – ploty, 
záchody, bannery, zábrany, stánky, 
pódium, technika, stany a podobně. 
Chlapi ze Služeb již jsou zvyklí, takže 

to šlo velmi dobře a spousta dobrovol-
ných pomocníků z řad pořadatelů také 
hodně pomohla. Proto jsem si poprvé 
za celou éru své účasti na těchto 
akcích mohl před 20. hodinou v klidu 
sednout a dopřát si malou večeři 
před chaosem při najíždění stánkařů. 
Říkal jsem si, jak je to skvělé, že už to 
máme vše připraveno a po očku sle-
doval, jak zvukaři ladí ty svoje šílené 
zvukové aparáty.

Omyl. Před 22. hodinou se zvedl 
velmi silný vítr, který začal bourat 
vše, na co přišel. První informace od 
Jirky Šimona, který mi volal na úřad, 
že mám rychle přijít, protože nám lítá 
plot a on ho tam drží s nějakými okolo 
jedoucími cyklisty, jsem bral jako vtip 
nebo přehánění situace. Jenže sku-
tečnost byla ještě o dost tragičtější. 
Když jsem doběhl k bývalému Perunu, 
naskytl se mi neskutečný pohled na 
onen drátěný plot s připevněnou zele-
nou rašlovou síťovinou (pytlovina na 
brambory), který se zmítal metr až dva 
ve vzduchu a na kterém viseli a pole-
tovali tři cyklisti a jeden hasič. Šlo 
o minuty. Začal se ozývat zvuk pada-
jících stanů. Doslova ve vražedném 
tempu jsme v šesti lidech, z čehož byla 

tři děvčata, během hodiny doslova 
zbourali celodenní stavbu. Ploty, 
bannery, stánky, síťovinu, záchody… 
Dodnes nevím, jak během té doby 
dokázali technici odstrojit pódium 
a stáhnout střechu dolů. Zůstaly stát 
pouze tři profesionální hangárové 
stany od Celtimy.

Nastala noc hrůzy. Kdo bydlíte 
někde v podkroví, víte, že každý sil-
nější vítr slyšíte jako skučení stře-
chy a trámů. I já doma místo spánku 
doufal, že se vítr uklidní. V tu chvíli 
bych ho vyměnil za déšť. Ten by tolik 
nevadil. Lidé by sice zmokli, ale mohlo 
by se hrát na pódiu. Kdyby ale stále 
foukalo, nedala by zvednout střecha 
pódia a celý hudební program by byl 
slušně řečeno v háji. Dvě hodiny pře-
valování v posteli a zvuk budíku roz-
kázal nástup na plac a rovnat a řadit 
stánkaře. 

Chudáci ti, co mě viděli, si museli 
myslet, že jsem utekl přímo z mas-
kérny natáčení filmu o Zombies. Byly 4 
hodiny ráno a vítr stále cloumal vším 
možným. S techniky jsme domlouvali, 
že v Hejnicích rozhoduje 11 hodina, 
jestli se něco změní. Naštěstí se během 
dopoledne vítr trochu zklidnil a tech-

Kamil Střihavka na Hejnických slavnostech. foto: Zdeněk Polívka



Hejnický zpravodaj / 5

nici rozhodli, že zkusí pódium opět 
postavit. 

Podařilo se. Stihl se i napláno-
vaný začátek vystoupení první kapely, 
kterou jsme případně navrhovali 
zrušit kvůli následnému programu. 
Veliký obdiv opět patří týmu pořada-
telů, kteří během dopoledních hodin 
dokázali sfouknutý areál zase postavit 
zpátky. Celodenní počasí však stále 
hrozilo nějakým zhoršením či poško-
zením výsledné atmosféry slavností. 
Naštěstí se tak nestalo a veliké štěstí, 
které jsme měli v době ohňostroje, kdy 
se Libercem a Jabloncem prohnala 
veliká bouřka, bylo korunováno i tím, 
že i v sousední Raspenavě pršelo, ale 
zde na akci ani kapka.

A vlastní slavnosti? Sobota byla ve 
znamení obrovské spousty lidí. Pře-
plněné vlaky dávaly tušit, že jsme 
správně návštěvníky přemluvili, aby 
nechali doma svá auta, protože přes 
objížďku na Nové Město se skoro 
nedá normálně cestovat, natož když 
sem vyrazí kolem 13 tisíc lidí. Hejni-
cemi byl slyšet atypický pískot his-
torického vlaku. To „Hurvínek“ vozil 
zájemce na vyhlídkové jízdy. Stánkaři 
se snažili prodat všechno, co měli 
i neměli, a na pódiu se střídala jedna 
hudební kapela za druhou. Po prvním 
vystoupení na rozehřátí v podání 
kapely Pískomil se vrací následoval 
velmi oblíbený zpěvák a rapper Paulie 
Garand, který sice hrál v pravé pole-
dne, ale i tak si mladí diváci na něj čas 
našli. Na pódiu ho nahradil pohodář 
s kytarou, který si říká Voxel, a opět 
rozveselil hlavně mladé slečny, kterým 
padl do oka. Vystřídala ho slovenská 
parta The Backwards – Beatles revival, 
která měla jeden z největších úspěchů 
u širokého spektra návštěvníků. Nej-
větší hity „brouků“ si notovala slušná 
skupina diváků. Velmi zvesela se pak 
před publikum přiřítil Marek Ztracený, 
který si užíval svůj poslední koncert 

před dovolenou, a bavil sebe i pří-
chozí. Podvečer patřil jedinečnému 
hlasu a úžasnému pěveckému výkonu 
Kamila Střihavky, kterého při jeho nej-
větších šlágrech doprovázela kapela 
Leaders. Je škoda, že nemáme záznam 
tohoto vystoupení, protože některé 
party, spojené s kytarovými sóly a dal-
šími vychytávkami prostě na Youtube 
nenajdete. Vrchol dne pak zajistili 
Wohnouti. Skákal celý kotel a připra-
voval se na největší pecky kapely. Mezi 
nimi a poslední sobotní kapelou jsme 
stihli zkouknout výpravný ohňostroj. 
Tentokrát na téma živelných pohrom 
jizerskohorských lesů. Byl krásný, byl 
jiný a byl pro někoho možná kontro-
verzní. Jde o to, že ohněstrůjce říká, 
že řádění rachejtlí na nějakou hudbu 
je to nejjednodušší, co můžeme udělat. 
Ale bude to stále stejné – barvy, rány, 
hvízdot. Proto se snažíme připravit 
spíše ohňostroj s příběhem, při jehož 
sledování se může veřejnost případně 
něco dozvědět, ale hlavně není jako 
každý druhý ohňostroj při rodinné 
oslavě. Po tomto zpestření nastal čas 
na vystoupení kapely Vichr z hor. Kla-
sické zábavové hity (doplněné údajným 
skřehotáním pořadatelských jedinců 
zpoza pódia při některých písních), 
působily jako živá voda na všechny 
tanečníky a hudbychtivé návštěvníky. 
Zpěv pořadatelů však byl radostným 
oslavováním konce dvacetihodinové 
pracovní směny. Ještě kolem půlnoci 
doslova „pařilo“ před pódiem kolem 
1500 účastníků.

Když sobota končila, s úžasem 
ve tváři jsme si říkali, že to byl výji-
mečný den. Tolik společensky una-
vených a motajících se diváků jsme 
zde nikdy takto pozdě neviděli, ale 
hlavně letos s nimi nebyl ani náznak 
problémů, které bychom museli řešit. 
Takže legendární nadávky ovíněných 
jedinců ohledně barvy pořadatelských 
trik, chuť tančit na pódiu či líbat zpě-

vačku z let minulých mohly zůstat 
zapomenuty. Nedělní ráno ukázalo, 
že i sluníčko se přišlo zdarma podí-
vat na Hejnické slavnosti. Jarmark 
a stánkařská ulice opět žily svým 
živým mravenčím životem a na stagi 
se začínalo jabloneckými Exots. Ti 
doplatili na náročnou noc, probouze-
jící se diváci teprve postupně doráželi. 
Změnu rocku na pohodové písničky 
s kytarou přinesl nástup Michala 
Horáka před mikrofon. Lidé se králov-
sky bavili, jeho průpovídky k písním 
jsou úžasné. Michal opět dorazí zazpí-
vat do Hejnic, tentokrát na Babí léto. 
Slovenští navrátilci, ska partička 
Fuera Fondo, rozhýbala většinu pose-
dajících a po nich nastupující kapela 
Zrní se postarala o klidný a pohodový 
poslech hladivého stylu písní, který 
uvítali hlavně ti, co na slunci léčili 
náročnou sobotní noc. Vrcholem dne 
byla slovenská kráska Kristína, která 
celé slavnosti uzavírala. Chtěli jsme 
do Hejnic zase jednou nějakou zpíva-
jící „babu“ a tato divoška se opravu 
povedla. Nedělní návštěva akce byla 
zdarma, takže bylo vidět spousty 
místních, kteří si užívali pohodovou 
atmosféru s krásným výhledem bez 
zbytečných starostí.

Hejnické slavnosti měly i svůj 
charitativní rozměr, jejich součástí 
byla avizovaná podpora postiženého 
Radečka z Frýdlantu, pro kterého 
jsme společně s Vámi sbírali víčka. 
Za ně si pak může dopřát kvalit-
nější rehabilitace v lázních. Moc 
Vám děkuji, zapojilo se Vás spousta 
a oněch asi 500 litrů bylo veliké množ-
ství. Nebudu Vám však říkat, kolik to 
bylo kilo. Stačí, že jsem se rozčílil já 
a konstatoval, že ten, kdo to od Radeč-
kových rodičů vykupuje, je vydřiduch. 
Protože po přepočtu na peníze jsme 
smutně utřeli slzu.

Chtěl bych také poděkovat. Podě-
kovat tradičně sponzorům a partne-
rům, bez kterých by to nikdy nešlo. 
Poděkovat týmu pořadatelů, že se 
o Vás snažili ve své nejlepší víře posta-
rat. A poděkovat Vám všem, co jste 
dorazili, za to, že jste dorazili a třeba 
jste se i bavili nebo si jen třeba koupili 
něco hezkého na památku.

A co říci závěrem? Jaký byl letošní 
ročník slavností, musí zhodnotit lidé. 
Nám, pořadatelům, se líbil asi nejvíce 
ze všech. Je jasné, že všude vůkol mají 
své městské akce, třeba i lepší. Taky 
bych chtěl do programu zapojit místní 
sdružení, školy, sportovce a podobně. 
Ale zatím není zájem z druhé strany. 
A co bude dál? Těžká otázka. Slavnosti 
jsou prací pro jednoho člověka na 
půl roku intenzivní práce. Rozpočet 
přes jeden milión korun je svazující 
a hlavně zdejší lidé si musí rozhodnout, 
jestli tu něco takového chtějí. I proto 
jsme rádi za zpětné odezvy a kritiky, 
aby se mohlo město rozhodnout, kam 
dále tuto akci směřovat.

-DEM-Zrní na Hejnických slavnostech. foto: Zdeněk Polívka
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Komunální volby

Sdružení nezávislých kandidátů Pro občany, rozvoj a Hejnice

Sdružení nezávislých kandidátů (dále jen SNK) Pro občany, 
rozvoj a Hejnice působí na místní „politické scéně“ od roku 
2006. Jeho hlavní snahou je podílet se na rozumné a poctivé 
správě obecních záležitostí, hledat udržitelná řešení, umět 
se dohodnout a přispívat tak k rozvoji Hejnic i dobrému 
životu obyvatel. Politika, zvláště ta komunální, nemusí 
a nemá mít nic společného s bojem o moc nebo zákulisním 
handlováním. Vycházíme z přesvědčení, že možnost ovliv-
nit fungování obce je reálná, a rozhodování může být - na 
rozdíl od větších měst - transparentní a čitelné.

O nás
V komunálních volbách roku 2006 jsme postavili patnáct 

kandidátů. Tři z nich získali mandáty, a to Alena Henclová, 
která byla zvolena i do rady města, Jan Heinzl, jenž byl 
zvolen předsedou kontrolního výboru, a František Schej-
bal. Ve volbách v roce 2010 SNK postavilo jedenáct kandi-
dátů a obhájilo jeden mandát pro Lucii Podhorovou, která 
také dodnes působí jako předsedkyně kontrolního výboru. 
Vzhledem k dosavadním výsledkům voleb jsme se nemohli 
přímo podílet na řízení města, a proto se naší hlavní čin-
ností stala práce v zastupitelstvu.

Cíle pro volební období 2014-2018
V letošních volbách se o Vaši přízeň na kandidátce SNK 

Pro občany, rozvoj a Hejnice uchází třináct kandidátů. Tito 
kandidáti mají zkušenosti nejen s prací v zastupitelstvu 
města, ale také v oblasti podnikání, personalistiky, ochrany 
přírody, vzdělávání či kultury. Dále jsou občansky aktivní ve 
spolcích, které přispívají k rozvoji i propagaci Hejnic. 

Mezi naše priority patří:
•	 pokračování v nastaveném, dlouhodobě udržitelném 

směru hospodaření města, 
•	 podpora cestovního ruchu a šetrné turistiky,
•	 zajištění vysoké kvality předškolního a školního vzdě-

lávání,
•	 komunikace s občany,
•	 oblast kultury, sociálních služeb aj.

Přijďte 10. nebo 11. října 2014 k volbám, ať už si z voleb-
ních kandidátek tří sdružení nezávislých kandidátů vyberete 
kohokoliv. 

SNK Pro občany, rozvoj a Hejnice

Jsme skupina lidí, kteří se sdružili za účelem jednoho 
společného zájmu: město Hejnice. Snad právě pestrá 
skladba povolání na naší kandidátní listině by mohla pomoci 
pozdvihnout město tam, kde byste si ho vy, občané a voliči 
přáli mít. V našich řadách naleznete celou škálu povolání, 
která k tomu mohou třeba právě na postech zastupitelů 
významně přispět. V našem složení jsme schopni pro město 
udělat nejen to, co nám velí naše povolání, ale i mnohem víc. 
Čtěte program a přijďte si s námi popovídat! Vaši „Společně 
pro Hejnice“. 

Kandidáti sdružení:

1. Jiří Horák, 58 let, starosta města,
2. Mgr. Jan Kašpar, 53 let, ředitel ZŠ
3. Ing. Alena Dvořáková, 59 let, ředitelka SŠ
4. Libor Juklíček, 49 let, vedoucí provozu ASA
5. Petr Zoreník, 33 let, policista
6. Milan Pecháček, 49 let, mechanik SME
7. Vlastimil Zoreník, 33 let, kazatel JB
8. Ing. Michaela Štainbruchová, 48 let, učitelka
9. Bc. Roman Finkous, 40 let, logistik
10. Helmut Michel, 57 let, řemeslník
11. Mgr. Marie Kolačná, 40 let, učitelka
12.  Mgr. Milan Hubáček, 62 let, zástupce ředitele ZŠ
13 Mgr. Michaela Čumpelíková, 44 let, učitelka
14. Alena Kusá, 57 let, vedoucí MŠ
15. Ing. Milan Hradil, 57 let, učitel

Program SNK Společně pro Hejnice

•	 Do našeho volebního programu jsme se snažili zahrnout 
klíčové oblasti života města.

•	 Chceme otevřeně a transparentně spravovat město.
•	 Umíme rozumně hospodařit a chceme v tom pokračovat.
•	 Budeme podporovat vytvoření takového územního 

plánu, který bude vyhovovat potřebám města.
•	 Zajistíme prevenci kriminality, mj. omezením hracích 

automatů ve městě.
•	 Zasadíme se o revitalizaci starého sídliště s přihlédnutím 

ke vzniku dostatečného počtu parkovacích míst.
•	 Podpoříme drobné a střední podnikání ve městě.
•	 Zajistíme bezproblémový chod školských organizací. 
•	 Vytvoříme podmínky pro kvalitní zdravotnictví a sociální 

služby.
•	 Zachováme kulturní tradice města. 
•	 Rozšíříme možnosti aktivního využití volného času jak 

pro naše občany, tak i pro návštěvníky města.

Tento výčet je pouze stručným představením 
našeho sdružení a bodů jeho programu. Bližší 
informace je možné nalézt na webových stránkách  
www.spolecneprohejnice.wz.cz a v tištěných materiálech, 
které se Vám včas dostanou do rukou. Vaše podněty 
uvítáme na: spolecneprohejnice@seznam.cz.

SNK Společně pro Hejnice

Sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Hejnice
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Vážení čtenáři Hejnického zpravodaje, dostal jsem mož-
nost představit naše kandidáty do komunálních voleb. Na 
začátek prosím přijměte omluvu, že toto představení bude 
trochu netradiční a nebude obsahovat konkrétní volební 
program. Vede nás k tomu plán naší volební aktivity, kdy 
nechceme, aby volby byly jakkoliv spojovány s kulturní akcí 
Hejnické Babí léto. 

Sdružení nezávislých kandidátů Za lepší Hejnice (ZLH) 
se uchází v letošních volbách o hlasy místních voličů již 
potřetí. V roce 2006 se nám podařilo jako ZLH výrazněji 
promluvit do výsledku voleb a získat post místostarosty 
a radního. Krásný, ale zavazující výsledek v minulých 
komunálních volbách pro nás znamenal nadpoloviční vět-
šinu v zastupitelstvu a možnost sestavit radu města. Vzhle-
dem k tomu, že jsme nechtěli ohrozit připravované práce 
obnovy majetku města bezprostředně po povodni 2010, 
ponechali jsme v roli starosty pana Jiřího Horáka, který 
kandidoval pod hlavičkou ODS. Před našimi osobními cíli 
jsme upřednostnili potřeby města. Za tímto rozhodnu-
tím si stojíme a i po čtyřech letech se domníváme, že šlo 
o správný krok. 

Nyní jsme opět připraveni ucházet se o Vaše hlasy a nabíd-
nout Vám možnost zvolit si představitele vedení Hejnic 
z řad lidí na kandidátce Za lepší Hejnice. Náš tým je po 
celou dobu kandidatur složený ze stejného jádra aktiv-
ních lidí, kteří chtějí pracovat pro město. To naši kandi-
dáti dokazují již svojí účastí na množství aktivit ve městě. 

Patnáct jmen na naší kandidátce zastupuje různá odvětví, 
obory či spolky, abychom se mohli zaměřit na celou šíři 
problematiky chodu města, a ne jen na některou její část.

Již potřetí budu z prvního místa zkoušet zaujmout hej-
nické voliče i já. Jsem již osmým rokem místostarostou 
a na starosti mám některé provozy a zařízení města – 
služby, kino, knihovnu, hřbitovy, koupaliště, web a Face-
book. Moje vize vedení města spočívá v tom, že tu jsme 
hlavně pro Vás. Snažím se zastávat práv místních občanů 
vůči nespravedlnostem ze strany státu, kraje a dalších  
organizací.

Kolem mě je však na naší kandidátce dalších čtrnáct 
významných jmen - lidí, kteří nabízejí, že pro Vás budou 
pracovat následující čtyři roky. Bez nich by ZLH nebylo 
ničím. Proto nám dovolte, abychom Vám nabídli možnost 
stát se Vaším vedením města výměnou za Váš křížek na 
volebním lístku u našich jmen při volbách. Našimi kan-
didáty jsou Jaroslav Demčák, Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D., 
Dagmar Berková, Jan Gašpierik, Alena Henclová, Petr 
Návesník, Jiří Šimon, Pavel Zoreník, Antonín Nosek, Jiří 
Jirounek, Anna Votavová, Milan Polanský, Luděk Mazánek, 
Michal Nový a Eva Veitová.

Naše přesné plány, programy a konkrétní představení 
kandidátů již brzy odtajníme. Naše aktivity můžete sledo-
vat na našich webových stránkách nebo Facebooku. 

Jaroslav Demčák, SNK Za lepší Hejnice

Sdružení nezávislých kandidátů Za lepší Hejnice

LETNÍ SOUTĚŽ s českými písničkami

Letní RECEPTY

Letní VÝJEZDY za vámi...

Pokračuje naše ROADSHOW

Vyhrávejte letní ZÁŽITKY...

Léto nabité pohodovou hudbou, akcemi, dárky...

Hledejte ve vysílání

české HITY

Pravidelné informace z Hejnic a okolí celé léto

www.rcl.cz, facebook Radio Contact FM 101,4
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Oslavy 140 let založení  
Sboru dobrovolných hasičů Hejnice

Dne 21. června 2014 oslavili hejničtí hasiči 140 let od svého založení. Toto výročí jsme nechtěli 
oslavovat sami ve svém kruhu, ale chtěli jsme se podělit i s našimi občany a příznivci hasičů.
Pozvali jsme všechny k příjemnému posezení, zábavě a hlavně, abychom názorně předvedli svou 
práci a dovednost.

K pohodovému dopoledni vyhrá-
vala dechová kapela Valdštejnka a po 
příjezdu spanilé jízdy si mohl každý 
prohlédnout starší i zcela novou auto-
mobilovou techniku, se kterou vyjíž-
dějí hasiči k zásahům. Byl zde k vidění 
kompletní vozový park hejnických 
hasičů. Od stařičké Pragy RN, Pragy 
V3S, Tatry 148 Cas až po moderní 
zásahová vozidla MAN Cas a Land 
Rover s přívěsným vozíkem a moto-
rový člun. V koloně byly ke shlédnutí 
automobily a cisterny dalších sborů, 
které přijali naše pozvání, a tak mohli 
prezentovat svou techniku.

Hlavní program byl zahájen slav-
nostním nástupem sboru, delegacemi 
sborů okrsku Hejnice, kolegů hasičů 
a THW z Eilenburgu z Německa 

a hostů. Po slavnostním projevu 
a seznámení s historií sboru hasičů 
Hejnice následovalo vyznamenání 
a předání pamětních čestných uznání 
v upomínku na tento významný den. 
Po tomto slavnostním aktu akce 
pokračovala ukázkami práce hasičů. 
První byla ukázka vyproštění osob 
z havarovaného vozidla za použití 
hydraulických nůžek. V další se před-
vedli naši psovodi záchranáři, kteří 
názorně ukázali souhru psovoda 
a jeho psa při pomoci při různých pra-
cích na vyhledávání osob. Velice zají-
mavé a poučné pro mnohé přihlížející 
bylo hašení fritovacího oleje v domác-
nosti. Na závěr naše jednotka s pro-
fesionálním přístupem předvedla pří-
jezd s vozidlem Man Cas k hořícímu 

automobilu a následně jej úspěšně 
uhasila s pomocí dvou proudů. 
Všechny ukázky se velice líbily a byly 
odměněny velikým potleskem. Věřím, 
že si naši spoluobčané udělali obrá-
zek o náročné práci a profesionalitě, 
se kterou ji hejničtí hasiči vykonávají.

Večerní program byl zahájen kape-
lou Špuntkvaně a po ní až do nočních 
hodin hrála k tanci a poslechu kapela 
SP Band. Po celou dobu slavností bylo 
zajištěno bohaté občerstvení.

Poděkování za sponzorskou pomoc 
patří Městu Hejnice a firmám Knorr 
Bremse a CiS Systems.

Dovolte mi seznámit Vás v krát-
kosti s historií sboru. Sbor byl založen 
22. června 1874 na ustavující schůzi 
v sále hotelu J. F. Scholz (dnes již 

I zámky mají svou funkci

Vážení čtenáři, těchto několik řádků se bude snažit zaměřit hlavně na ty z Vás, kteří bydlíte ve společných 
bytových domech v  Hejnicích. Primárně nám samozřejmě jde o  ty bytové domy a  paneláky, které jsou 
v majetku města. Ale myslím si, že i ostatní obyvatelé by se zde mohli něco dozvědět.

Stále se nám množí dotazy 
a žádosti od řady nájemníků, aby-
chom něco udělali s tím, že někteří 
z nájemníků toho či onoho paneláku 
nebo bytového domu buď nezamy-
kají společné vstupní dveře nebo do 
společných prostor pouštějí kohoko-
liv a pod jakoukoliv záminkou. Proto 
jsem slíbil, že zkusím informovat 
naše občany, a hlavně Vás zkusím 
požádat, jestli bychom s tím mohli 
něco udělat. V některých objektech 
jsme už nechali zrušit onu aretaci 
neustále otevřených dveří s elek-
trickým vrátným, protože z domů 
se stal naprostý „průchoďák“. Další 
dveře asi budou po domluvě s větši-
nou nájemníků jednotlivých vchodů 
následovat. Snažíme se totiž chránit 
Váš majetek a také majetek města. 
Vždyť každou chvilku se dozvíme, že 
se někde něco někomu ztratilo, nebo 
musíme řešit, že někde zase někdo 
rozbil dveře, okno či výtah.

Zkusme se společně zamyslet, co 
může udělat každý z nás. Vždyť přeci 

většina lidí, když jde z bytu, si nese 
klíče, aby se dostala zase zpátky do 
bytu, proč je tedy nepoužít i u hlav-
ního vchodu? Nebo alespoň využít 
dálkové ovládání dveří. V současné 
době by mělo v drtivé většině měst-
ských domů dálkové ovládání spo-
lečně s telefonem fungovat, takže 
není problém zavřené dveře partne-
rovi či členům rodiny otevřít.

S tím však souvisí další úskalí. 
A tím je to, že někteří z nájemníků 
na zazvonění a nahlášení do telefonu, 
že někdo jde za nějakým sousedem, 
v klidu dveře otevře. Proč? Vždyť ať 
si dotyčný zazvoní přímo na souseda 
a když ten není doma, nemá tam 
návštěva co hledat. Vyvstává totiž 
potom otázka, jestli nejste za takové 
hosty v domě zodpovědní… Nesnažím 
se Vás učit nebo úkolovat. Snažím 
se Vás chránit. Vždyť spousta podo-
mních prodejců, spousta podvodníků 
a zlodějů se právě takto do Vašich 
společných prostor dostane a je pak 
jen otázkou času, kdy někoho napálí 

nebo využijí seniorskou dobrotivost 
a okradou je o první a poslední. Nikdy 
totiž nevíte, jestli do domu pouštíte 
bytového zloděje, tipaře, podvodníka 
nebo násilníka. 

Kapitolou samou pro sebe jsou 
děti. Společné prostory domů nejsou 
určeny k jejich hrám. Když si dítě 
pozve kamarády k sobě, ať si je vezme 
domů do bytu, když tam být nemo-
hou, musí ven. Nedokážeme pak totiž 
řešit, co s tím, když se na stěnách 
chodeb objevují obrázky a sprosté 
nápisy psané dětskou rukou. Ať 
už v rámci hry nebo msty za to, že 
je někdo, kdo chce mít klid, vyká-
zal z prostor, kde si zrovna hrály na 
honěnou či schovávanou nebo prová-
děly první kuřácké pokusy.

Děkuji Vám za pochopení našich 
snah o to, aby se Vám všem, kteří byd-
líte ve společných domech, žilo v Hej-
nicích lépe a bez zbytečných starostí. 
A nyní záleží již pouze na Vás, jak se 
k uvedenému problému postavíte.

-DEM-
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bývalém hotelu Perun). Vyžádaly si to 
veliké požáry domů, usedlostí a tex-
tilních továren v Hejnicích a okolí. 
Od samého počátku se hasiči do své 
činnosti pustili s nadšením a vervou. 
I když toto jejich odhodlání jim ztě-
žovalo slabé vybavení a téměř žádná 
technika. Postupem času se dočkali 
ruční stříkačky tažené koňmi. Později 
byli vybaveni parní stříkačkou, která 
byla ve své době na vysoké úrovni. 
Po druhé světové válce si pořídili 
nákladní automobil a postupně zís-
kávali požární čerpadla a techniku 
potřebnou k hašení požárů. V roce 
1974 byla předána první automobilová 
stříkačka Praga RN, v roce 1981 Tatra 
148 a v roce 2011 zakoupilo Město 

Hejnice nejmodernější automobil 
MAN Cas, který je vybaven technikou 
a nářadím na nejvyšší úrovni.

Členové hasičského sboru se 
od prvopočátku pustili i do spolko-
vého života. Pořádali různé pochody 
po Jizerských horách. Navštěvovali 
okolní sbory a pomáhali jim s jejich 
činností. Pořádali sbírky na pomoc 
chudým dětem a přispívali jim na  
nákup školních potřeb. Svou zásluhu 
mají i na založení Červeného kříže 
v Hejnicích. Po druhé světové válce 
zorganizovali sbírku na zakoupení 
sanitního vozidla, které sloužilo v Hej-
nicích až do znárodnění. Nedílnou 
součástí spolkového života bylo pořá-
dání hasičských plesů, které měly 

vždy velký ohlas. Svou činnost zamě-
řují i na práci s mládeží a tak přispí-
vají k její výchově.

Není v našem městě jiné organi-
zace, která by tak dlouho žila svým 
životem napříč mnoha generacemi. 
Přežila mnohá nepochopení, ústrky 
i vnitřní krize. Musím ocenit píli, 
vytrvalost, svědomitost a odhodlání 
našich předchůdců i současné gene-
race, kteří vždy pracovali a pracují pro 
dobro sboru a naplňují hlavní myš-
lenku své činnosti - vždy být připra-
ven pomoci bližnímu.

Přeji všem vše dobré!
Miroslav Šimon

starosta SDH Hejnice

Žít nejen vedle sebe, ale spolu – pro budoucnost

Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice společně s  Mezinárodním centrem setkání St. 
Marienthal (Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal) v těchto dnech úspěšně dokončují 
čtyřletý česko-německý projekt Implementace mezinárodního zařízení pro vzdělávání a volný čas 
mládeže v rámci příhraničního styku. Projekt, financovaný z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu 
spolupráce mezi Českou republikou a  Svobodným státem Sasko, má přispět ke vzájemnému 
porozumění.

Kromě výstavby nového meziná-
rodního setkávacího centra v proslu-
lém klášteře v německém Ostritz byla 
další náplní projektu realizace deseti 
vícedenních seminářů v Hejnicích. 
Žáci základních škol, středoškolští 
i vysokoškolští studenti z obou zemí 
se seznamovali s českou a němec-
kou historií i kulturním dědictvím 
a porovnávali zkušenosti s témati-
kou rovných příležitostí a ochrany 
životního prostředí. Probírali také 
otázku zdravého životního stylu, při-
čemž mimo jiné porovnávali pokrmy 
české a německé kuchyně, či mapo-
vali možnosti cyklistiky na obou stra-
nách hranic. „Velkým přínosem semi-
nářů byla mimo jiné i bezprostřední 
zábava v německém nebo anglickém 
jazyce,“ přiblížil náplň seminářů 
koordinátor projektu Jan Tandléř.

Semináře byly také příležitostí 
ke společným výletům do málo zná-
mých oblastí Frýdlantského výběžku 
a k hodnocení turistické nabídky 
v Euroregionu Nisa. Na semináři 
určeném pro studenty vysokých škol 
se objevily i realistické návrhy, jak 
turistickou nabídku a služby souvi-
sející s turistikou zlepšit. „Jenom pří-
roda už nestačí. Turisté chtějí také síť 
restaurací, informační centra a další 
služby. Studenti Technické univer-
zity v Liberci a Hochschule Zittau/
Görlitz prostudovali stávající turis-

tickou nabídku Hejnic a okolí a na 
základě analýzy místa navrhli zlep-
šení,“ uvedla Iveta Honzáková z Eko-
nomické fakulty Technické univerzity 
v Liberci.

Podle ředitelky Mezinárodního 
centra duchovní obnovy v Hejnicích 
Petry Šiklové se  povedlo semináře 
obsadit kvalitními lektory a poslu-
chači nepřijeli jen kvůli formální 
účasti, ale se skutečným zájmem. 

„Semináře byly zdrojem i nových 
námětů na další přeshraniční pro-
jekty zaměřené na děti a mládež. 
Velkým přínosem bylo zapojení libe-
recké univerzity. Rádi bychom proto 
při realizaci nových projektů spolu-
pracovali s Technickou univerzitou 

v Liberci, která má díky své Dětské 
univerzitě bohaté zkušenosti s tím, 
jak zkvalitnit volný čas dětí a mlá-
deže,“ řekla ředitelka Mezinárodního 
centra duchovní obnovy v Hejnicích 
Petra Šiklová.

Obě země mají ve svém pohraničí 
v oblasti turistiky co zlepšovat. Podle 
Ivety Honzákové to je šance pro stu-
denty oborů zaměřených na cestovní 
ruch. Studenti přinášejí nová, inspi-
rativní řešení, jsou kreativní, ener-
gičtí. „Rádi bychom zrealizovali další 
společné přeshraniční projekty na 
podporu cestovního ruchu v Eurore-
gionu Nisa,“ řekla Iveta Honzáková.

Jana Bezvodová, MCDO  
(s využitím článku J. Kočárkové)
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Franz hrabě Clam-Gallas  
šlechtic ducha a muž činu

*26. červenec 1854 – 20. leden 1930

V  létě roku 1854 se na libereckém zámku narodil Klotildě, rozené Dietrichstein-Proskau-Leslie, a  Eduardu 
Clam-Gallasovi syn Franz. Dětství prožil na rodových sídlech v  Čechách a  v  Rakousku. Na jeho výchovu 
měla krom rodičů vliv i anglická vychovatelka, která jej učila pokoře a střídmosti. Univerzitní vzdělání získal 
v oborech právo a historie. Když po smrti otce přebírá rozsáhlý majetek na bývalých panstvích Frýdlant, Liberec, 
Grabštejn a Lemberk, včetně paláců ve Vídni a v Praze, necítí se být vlastníkem, nýbrž jen dočasným správcem 
a opatrovatelem pro další generace. Odpovědný i zavázaný je i svým zaměstnancům, kteří jsou pilířem dobré 
správy a prosperity clam-gallasovského velkostatku. Řada rodin je zaměstnávána již po generace.

Velkým zájmem Franze Clam-
-Gallase byla příroda a především 
lesy Jizerských hor, které miloval 
a jejichž správě se věnoval teoreticky 
i prakticky. Sám sportovně založený 
jezdil rád a výtečně na koni, hrál 
pólo i tenis, plaval a v zimě lyžoval. 
Patřil mezi první motoristy v čes-
kých zemích. Byl technicky nadaný, 
některé ze svých vynálezů si nechal 
i patentovat, rád a dobře kreslil. 
U vídeňského dvora byl ctěn již jako 
mladý gentleman. Clam-Gallasové 
měli vždy velmi blízko k panovnic-
kému rodu, což dokládá fakt, že císa-
řovnu Alžbětu, jejíž pamětní deska 
od roku 2011 znovu zdobí skálu 
v rokli Velkého Štolpichu, opako-
vaně doprovázel nejen na cestách do 
Anglie. V roce 1882 se ve Vídni oženil 
s Marií hraběnkou Hoyos-Sprinzen-
stein. Jejich prvních domovem se 
stal zámek Grabštejn, na Frýdlant 
se přestěhovali až po smrti otce 
Eduarda. Franz Clam-Gallas se stal 
milujícím otcem sedmi dcer, smíře-
ným se skutečností, že je posledním 
svého rodu. Byl osobností, která pro 

rodinu, přátele i zdejší obyvatele zna-
menala mnoho. Ne však proto, že byl 
šlechticem, ale proto, jaký byl. Jeho 
dobré srdce, laskavý humor i moud-
rost byly tím, co jej charakterizovalo. 
Rodové heslo „Věrni osudu, statečně 
jej následujeme“ naplňoval až do své 
smrti. Hrabě Clam-Gallas byl široce 
uznávanou skutečnou autoritou. 
Politice se přitom spíš vyhýbal. Jak 
sám říkal: „Nejsem bojovné povahy“. 
Do zhroucení monarchie v roce 1918 
z dědičné povinnosti zasedal pouze 
v panské sněmovně.

Jeho péčí a podporou se v Jizer-
ských horách rozvíjel turismus a na 
bývalých panstvích spolkový život. 
V roce 1883 byl jmenován pro své 
zásluhy čestným členem hejnických 
dobrovolných hasičů a k 60. naro-

zeninám mu bylo uděleno čestné 
občanství města Liberec. Z pozice 
patrona spravoval a financoval 27 
kostelů a hejnický klášter, který jeho 
předek a jmenovec Franz Ferdinand 
Gallas založil. Hejnický kostel byl pro 
něho – stejně jako pro jeho předky 
a potomky – místem mariánské úcty 
i posledního odpočinku členů rodiny. 
Za jeho života prošel chrám mnoha 
úpravami, které nás dodnes uchvátí. 
Na počátku 20. století vídeňský pro-
fesor Andreas Groll se svými žáky 
vyzdobil všechny chrámové kopule 
novobarokními freskami secco. Mari-
ánskou kapli nechal oddělit monu-
mentální kovanou mříží. Opravena 
a rozšířena byla i rodová hrobka, pro 
kterou navrhl katafalk se spouštěcím 
mechanismem. V roce 1914 a o deset 
let později byly do věží kostela vyzved-
nuty nové zvony. Na konci 20. let byly 
v kostele instalovány krnovské Riege-
rovy varhany. 

Když objevil talent pozdějšího 
významného sochaře Heinricha 
Scholze z Raspenavy, neváhal jej pod-
porovat ve studiích, stejně jako před-
tím jeho děd malíře Josefa Führicha. 
První světovou válku zčásti prožil na 
frontě. Jako člen řádu maltézských 
rytířů pomáhal v lazaretech a dopro-
vázel vlaky s raněnými vojáky. Pro 
léčbu zraněných propůjčil i zámek 
Lemberk.

V závěru svého života, po vzniku 
Československa, byl konfrontován 
s dalekosáhlými společenskými, 
politickými i majetkovými změnami. 
Nebylo pro něho snadné přijmout 
je. Ztratil mnoho z toho, co miloval 
a čemu odpovědně zasvětil svůj život. 
Trápil se důsledky prvorepublikové 
pozemkové reformy, které postihly 
i jeho bývalé zaměstnance.

Franz hrabě Clam-Gallas umírá 
na Frýdlantu v lednu 1930. Jeho 
smrt hluboce zasáhla nejen rodinu. 
Nekrology byly otištěny v mnoha 
denících i časopisech bývalého habs-
burského mocnářství. Tři dny po jeho 

Franz hrabě Clam-Gallas v závěru 
svého života.  

foto: Archiv Friedland Stube Hünfeld

Smuteční průvod s ostatky Franze 
Clam-Gallase dospěl do Hejnic. Téměř 

nekonečné zástupy lemovaly hlavní  
a dnešní Klášterní ulici.  

foto: Městské muzeum Frýdlant,  
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K poctě poslednímu  
Clam-Gallasovi

Na svátek sv. Václava v roce 2013 se do Hejnic sjelo přes 90 potomků pěti 
dcer Marie a Franze Clam-Gallasových. Rodinné setkání se konalo na dvou 
místech. Ve vídeňském Clam-Gallasově paláci a v hejnickém – bývalém – 
františkánském klášteře. 

Mnohá přátelství dala vznik-
nout myšlence uspořádat v letošním 
roce kulturní projekt, kterým by byl 
Franz Clam-Gallas, jako výjimečná 
osobnost, připomenut. Bohatý pro-
gram, který se nyní nachází ve své 
polovině, realizuje pět pořadatelským 
organizací: v Hejnicích sídlící spolek 
Frýdlantsko, Lesy ČR, s. p. – Krajské 
ředitelství Liberec, Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, Katedra histo-
rie FP Technické univerzity v Liberci 

a Římskokatolická farnost v Hejni-
cích. Dále se projektu účastní devět 
partnerských organizací a řada spon-
zorů. Rok pocty Franzovi Clam-Galla-
sovi byl zahájen 17. května výsadbou 
památného javoru v sousedství clam-

-gallasovského loveckého zámečku na 
Nové Louce. V sobotu 21. června se 
v hejnickém kině uskutečnila před-
náška René Bělohradského na téma 
Clam-gallasovská obora: význam 
a historie technické památky Jizer-
ských hor. Program téhož dne pokra-
čoval nedaleko Farské louky, kde Lesy 
ČR předaly veřejnosti jedno ze čtyř 
míst s obnovenou částí oborního plotu 
a tzv. jelením skokem. Každé ze čtyř 
míst je doplněno informační tabulí 
přibližující historii technické památky. 
Zaplněný hejnický kostel si 26. čer-
vence připomněl 160. výročí narození 
Franze Clam-Gallase. Komponovaný 
pořad s hudbou W. A. Mozarta, L. 
van Beethovena a M.-A. Charpentiera 
v podání Krokova kvarteta a Hanse 
Laua slovem doprovodil liberecký his-
torik Milan Svoboda. Čestnými hosty 
byli vnučka a vnuk Gabriely Auer-
sperg, roz. hraběnky Clam-Gallas, 
Agathe a Jenö Széchényi.

Druhou polovinu clam-galla-
sovského roku otevře přednáška 
historika Milana Svobody v libe-
recké Krajské vědecké knihovně 
s názvem Franz hrabě Clam-Gallas: 
poslední svého rodu. Uskuteční se 
30. září od 18 hodin ve velkém sále. 
V rámci projektu je také připravo-
vána putovní výstava, jejíž vernisáž 
proběhne 30. října v Krajské vědecké 
knihovně v Liberci. Otevření výstavy 
bude předcházet setkání s rozho-
vorem s pravnučkou hraběte Clam-

-Gallase Christine Edinou Winkel-
bauer Kelly. Začátek programu bude 
v 16.30. Celý projekt zakončíme 
v hejnickém chrámu v neděli 25. 
ledna 2015, kdy od 15 hodin zazní 
v podání sboru Ještěd Requiem W. A. 
Mozarta k 85. výročí úmrtí posled-
ního Clam-Gallase. V závěru letoš-
ního roku vyjde kniha autorů Milana 
Svobody a Jana Heinzla nazvaná 
Gallasové, Clam-Gallasové a Hejnice: 
poutní místo a jeho patroni.Více infor-
mací o projektu naleznete na webu  
www.clam-gallas.webnode.cz 

Jan Heinzl

smrti, 23. ledna, Hejnice zaplnily 
tisíce smutečních hostů – členové 
rodiny, přátelé, představitelé samo-
správ a spolků, politici, průmyslníci, 
stávající i bývalí zaměstnanci a oby-
vatelstvo místní i ze širokého okolí. 
Kondolenci zasílá i prezidentská kan-
celář. Smuteční kázání pronesl libe-
recký arciděkan Gustav Buder. Do 
zcela zaplněného kostela a na lidem 
obsazený kostelní dvůr pronesl slova: 

„Pro nás nejsi mrtev. Mrtvý je pouze 
ten, který je zapomenut. Ty pro nás 
však zůstaneš nezapomenutelným!“

Když dnes vstoupíte do ambitu 
hejnického chrámu, spatříte jeho 
epitaf, kterému dominuje sv. Martin 
předávající ze sedla svého koně svůj 
šat žebrákovi. Legenda, která byla 
naplněna. Pod jeho reliéfem čteme 
prosté sdělení: Franciscus comes de 
Clam-Gallas.

Jan Heinzl
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Vzpomínka na jubilejní ročník  
Putování po stopách Železné koruny 

Probouzím se do druhé zářijové soboty. Po hmatu pouštím spínač rádia, kde právě hlásí: „…máme před sebou 
krásný slunečný den, jasno až polojasno…“ Promnu oči, něco mi na tom nesedí a poslouchám dovětek: „…jen 
na severu zpočátku zataženo, místy slabý déšť.“ Aha, ať žije sever – povzdechla jsem si při pohledu z okna, 
místo Ořešníku a Poledních kamenů vidím šedivou deku z mraků. Zrovna dnes by se slušnější počasí hodilo, 
v ranních hodinách totiž startuje v Hejnicích jubilejní 40. ročník turistického pochodu Putování po stopách 
Železné koruny.

Kolem sedmé se scházíme 
u házenkářských kabin, kde 
již Alena Tesařová (Miglajsovka) 
s Věrkou Novotnou (Mamutovkou) 
připravují propozice, a Aleš Jedou-
nek, předseda Klubu turistů Hej-
nice, rozvěšuje mapky se zákresem 
tras. Přijíždí další organizátoři 
Mech s Mechovkou, ona v krát-
kých kalhotách, vždyť hlásili, že 
bude hezky!

Nahlížím do propozic, srov-
naných na stolku do úhledného 
komínku, a čtu: pěší trasy 7, 10, 
16, 25 a 32 km, cyklotrasy 39 a 77 
km. A již přicházejí první účast-
níci, zpočátku ti, co si vybrali delší 
trasu, postupně ti na vycházky 
kratší. Staří, mladí, děti, pěší 
turisté, cyklisté, psi i koně Ašarat 
a Bertík. Nejsem pamětníkem 
pochodu, jehož historie sahá do 
roku 1973, a tak se vyptávám: 

„Ženský, pamatujete si na první 
ročník?“ „Asi muselo být hezky, 
protože vím, že jsem měla ble-
děmodrý kostýmek. Vůbec jsem 
nevěděla, o co jde. Bylo mi 12 let 
a pomáhala jsem s manželi Šte-
fánkovými na kontrole u zámku,“ 
vzpomíná s úsměvem na tváři 
Alena. V roce 1972 vznikl turis-
tický oddíl mladých (TOM) pod 
vedením Mirky Kulichové a tomíci 
potom asistovali na kontrolách 
pochodů. „Já jsem šla svůj první 
pochod o něco později, až ve 2. 
třídě,“ rozpomíná se Hanka Pod-
roužková, současná vedoucí TOM. 

„Udělala jsem si takové puchýře, že 
jsem se nevešla do bot, a k lékaři 
jsem musela v bačkorách!“

Po chvíli dorazili i Lída a Gert 
Krausovi a spolu s Mechovými 
se vytratili do učilištní kuchyně 
se slovy: „Tak jdem na TU poma-
zánku!“ Kdo nikdy nešel Železnou 
korunu, neví, že TA pomazánka 
je dílem náhody, stala se pojmem, 
legendou a jedním z největších 
lákadel pochodu. V prvních roč-
nících se jako občerstvení podá-

valy účastníkům buřty, avšak 
v září 1976 těsně před 4. ročníkem 
pochodu náhle došly. Na poslední 
chvíli se hledalo náhradní řešení. 

„Jak to dopadlo?“ obracím se na 
Karla Jandu, jednoho z tvůrců 
pochodu. „Od 1. ročníku nám 
pomáhaly ženy z Červeného kříže, 
jako zdravotní dozor. Paní Stej-
skalová, kuchařka z učiliště, si to 
vzala na povel – ty běž pro vejce, ty 
pro máslo, salám, šnytlík… Poma-
zánka měla takový ohlas, že od té 
doby nahradila uzeniny a připra-
vuje se na všech Korunách,“ říká 
vesele Karel a prozrazuje mi recept. 
Vajíčka, salám, máslo, marga-
rín, cibule, tavený sýr, hořčice, 
sůl, pepř, pažitka, kudrnka, vše 
v poměru tak od oka. Jak jsem se 
dozvěděla, tajemství kulinářského 
úspěchu pomazánky spočívá 
v jejím množství. Řada hospodyň 
ji zkoušela umíchat i doma, ale 
nikdy nechutnala tak výborně 
jako na Železné koruně.

U prezence to začíná houstnout, 
přijel vlak od Frýdlantu a Liberce 
a v něm skupinky turistů. Schází 
se i tradiční parta cyklistů: Honza 
Kašpar, Zdeněk Melichar, Milan 
Čapek, Ivan Sláčal. Pěší se pro-
bírají v široké nabídce tras. „Měli 
byste jít delší trasu, jeden kilo-
metr vyjde levněji!“ zaznívá z davu. 
Dorazili i tradiční borci z Bílého 
Potoka, pánové Pažout a Vokál, 
kterého dnes bolí záda a zvažuje, 
zda vůbec jít. Nakonec se odhod-
lal. Poslední účastníci vyrazili na 
trasy před jedenáctou a začíná 
shon s psaním diplomů, čehož se 
ujala Helena (Mechovka).

Hanka Podroužková přinesla 
ukázat kroniku Turistického 
oddílu Hejnice, úhledným písmem 
vedenou od roku 1994. Začíná 
několika přepsanými příspěvky 
z roku 1971, jsou z akcí v rámci 
plnění odznaku 100 jarních kilo-
metrů, poté navazuje pravidel-
nými zápisy až o 23 let později. 

Dozvídám se, že parta mladých 
lidí z Hejnic a Bílého Potoka okolo 
Wernera Krause (Karamela) jez-
dila pravidelně na pochody v blíz-
kém i vzdáleném okolí (Jizerská 
100, Mladkov v Orlických horách, 
pochod Praha–Prčice), zpočátku 
neorganizovaně, posléze od roku 
1971 pod hlavičkou Turistického 
oddílu TJ Jiskra Hejnice. V kro-
nice čtu jména Janda, Krause, 
Augstenová, Filipová E., Čapek, 
Čapková, Sojková, Šipl, Meli-
char, Kozák, Tesař, Šádek, bratři 
Melounovi, Gamper, Maděrová… 
V roce 1971 Karel Janda, přezdí-
vaný Opičák, nachodil po různých 
pochodech v jedné sezoně 800 
km a byl vyhodnocen jako nejak-
tivnější turista v okrese Liberec. 
V Hejnicích a Bílém Potoce, ač 
zde fungovala silná parta vyzna-
vačů pochodů, se do roku 1973 
žádný nekonal. Na Karlovi vyzví-
dám, jak tedy došlo k založení 
Koruny: „S nápadem organizovat 
takovou akci v atraktivním hor-
ském okolí Hejnic přišli Werner 
Krause a Achim Šipl,“ a pokra-
čuji, proč právě Železná koruna? 
„Inspirací pro název se stal Kaplic-
kého román Železná koruna, který 
se svým dějem v druhé polovině 
17. století váže k frýdlantskému 
a jizerskému regionu.“ Knihu 
znám; hlavní postava, řasnický 
kovář, rebel a lidový vůdce Ondřej 
Stelzig, současník chodského Jana 
Sladkého Koziny, obcházel okolní 
vesnice, podněcoval poddaný lid 
k nepokojům a bouřím vůči vrch-
nosti. Svým putováním po okolí, 
nikoliv jeho účelem, se stal svým 
způsobem předobrazem dnešních 
turistů. Spisovatel Václav Kaplický 
(mj. autor slavného románu Kla-
divo na čarodějnice) pobýval pra-
videlně v létě v blízké osadě Peklo 
u Raspenavy. Werner Krause, 
Jaromír Kusý a Karel Janda se 
za ním jednoho dne vypravili, zda 
mohou název jeho románu použít 
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pro hejnický pochod. Souhlasil. 
Pana Kaplického potom hejničtí 
turisté zvali, nikdy se Putování 
nezúčastnil, avšak vždy se omluvil 
v dopise a popřál mnoho štěstí.

Po dvanácté hodině se do cíle 
začínají trousit první turisté. 
Obdrží diplom, medaili a hlavně 
vytoužený vláčný chleba s výteč-
nou pomazánkou. Vše ustává 
kolem 16. hodiny odpolední, kdy se 
vše sklízí a počítá účast. A výsle-
dek? „122 účastníků, vzhledem 
k počasí poměrně slušná účast...,“ 
hlásí předseda Aleš Jedounek. 
Vloni se sešlo pouze 78 pochod-
níků, předloni byl 38. ročník 
zrušen kvůli srpnovým povod-
ním. K nejsilnějším patřily první 
ročníky pochodů, chodívalo i přes 
500 turistů (rekord je z roku 1974 
– 768). Koncem osmdesátých let 
účast slábla (1989 – 172) a na his-
toricky nejslabším ročníku z hle-
diska počtu zúčastněných v roce 
1990 – 25 lidí – se podepsalo velmi 
deštivé počasí.

T rad ičn ím za končen ím 
pochodu je posezení organizátorů 
na horské chatě Hubertce nad 
Lázněmi Libverda. Pivo, gulášek, 
pečené brambory s česnekovou 
pomazánkou. Nálada se uvolňuje, 
a tak se znovu poptávám přítom-
ných pamětníků. Expředseda 
Klubu turistů, Miroslav Novák 
(Mech) přinesl celou složkou mate-
riálů, a tak probírám zažloutlé 
cyklostylované plakátky, tištěné 
propozice k jednotlivým pocho-
dům, objednávky, faktury, žádosti, 
medaile, plakety... I další pamět-
níci nosí své trofeje, Jarda Meloun 
vlastní sbírku medailí od prvního 
ročníku, manželé Kozákovi (Fuga-

sovi) ukazují originální dřevěnou 
medaili vyrobenou Jaromírem 
Kusým, která jim byla předána 
na Železné koruně v den jejich 
svatby v roce 1974. „A jak to bylo 
s výrobou pamětních medailí?“ 
ptám se Opiho a Hanky Dudkové. 

„Vzhled medaile navrhl ředitel hej-
nické základní školy Milan Ande-
rle. První medaile jsme vyráběli 
v porcelánce v Raspenavě své-
pomocí o sobotách, pak ty čtver-
cové vznikaly v režii porcelánky. 
Po ukončení provozu porcelánky 
vyráběla nové medaile z keramické 
hlíny Hanka Podroužková s dal-
šími členkami Klubu turistů ve 
školní družině...“ a Opi doplňuje: 

„Diplomy zajišťovala Jarmila Soj-
ková v Ruchu v Liberci.“

Ve starých dokumentech čtu, že 
první Putování po stopách Železné 
koruny se konalo v neděli 30. září 
1973 a startovalo se od kostela na 
trasy 25 a 50 km. Účastníci najíž-
děli již v sobotu, a co mě zaujalo, 
mohli se večer zúčastnit „barev-
ného kinošlapu“. To slovo ve mně 
vyvolává různé představy, ale jak 
mi pamětníci vysvětlili, šlo o dia-
projekci. Werner Krause, první 
předseda turistického oddílu, pro-
mítal diapozitivy s Jizerskými 
horami a trasou pochodu. Od roku 
2003 se objevuje název pochodu 
s podtitulem Memoriál Ivana 
Kuchaře. Ten vykonával funkci 
předsedy oddílu od roku 1976 poté, 
co se Krause odstěhoval. V letech 
1985–2011 zatím nejdéle úřado-
val v čele oddílu Miroslav Novák 
(Mech), vloni po něm převzal žezlo 
Aleš Jedounek.

Porovnávám propozice všech 
ročníků pochodu, všímám si, že 

pěší trasy se postupně zkracují, 
avšak roste jejich nabídka, od 
roku 1995 přibyly i cyklotrasy (1. 
ročník cykloturistiky na 55 km). 
Také se trasy postupně přesouvaly 
z podhůří do horského prostředí, 
ale letos u příležitosti 40. výročí se 
cyklotrasy vrátily zpět k Dolní Řas-
nici a Stelzigově kovárně. K tomu 
Karel Janda poznamenává: „Pade-
sátky se přestaly chodit, vzrostla 
poptávka po kratších trasách pro 
maminky s dětmi. Projevila se 
celková stagnace na dálkových 
pochodech. Začaly se rušit stovky, 
zůstalo jen pár vyhlášených 
pochodů...“ Jsem ubezpečena, že 
ačkoli počty účastníků od doby 
začátků poklesl, nedá se mluvit 
o nezájmu lidí o turistiku. Svědčí 
o tom i účast na letošní Koruně, 
kde vysoké procento zúčastně-
ných tvořily rodiny s dětmi. Ani 
já si nemyslím, že by v posledních 
letech naše populace výrazně zle-
nivěla a že každý jen sedí u počí-
tače. V dnešní době zkrátka 
existuje daleko pestřejší nabídka 
využití volného času a často se 
o víkendech velmi zajímavé akce 
v blízkém okolí kryjí.

Putování po stopách Železné 
koruny i se svou legendární poma-
zánkou v mnohých lidech zakoře-
nilo a stalo se tradicí. Symbolizuje 
počátek podzimu v Jizerských 
horách a je možností strávit pří-
jemným způsobem zdejší babí léto. 
Vytrvalým organizátorům přeji ke 
kulatinám pochodu mnoho dalších 
povedených ročníků a jejich účast-
níkům příjemná setkání a krásné 
zážitky při poznání našeho krás-
ného kraje.

Šárka Mazánková

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,  
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen 

Lohmann hnědý, Tetra hnědá  
a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.

Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze  našeho chovu!

Stáří slepiček: 15 – 20 týdnů. Cena: 149 – 180 Kč/ks dle stáří.  

Prodej se uskuteční v neděli  12. října 2014 v 15.00 hodin v Hejnicích – u Jednoty.

Případné bližší informace (pondělí až pátek 9.00 – 16.00) na tel.: 601 576 270, 606 550 204,728 605 840.

Při prodeji slepiček výkup králičích kožek (cena dle poptávky). 
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Říkali mu zázračný lékař
Tak jako měli v minulosti na jižní straně Jizerských hor legendárního doktora Johanna Josefa Kittela, 
měli hejničtí svého zázračného doktora Franze Holtschecka.

MUDr. Franz Hermann Holtscheck 
se narodil 3. dubna 1845 v Rumburku 
a po absolvování lékařské fakulty 
Karlo-Ferdinandovy univerzity 
v Praze se stal nakrátko lékařem ve 
Staňkově v okrese Domažlice. Roku 
1874 přichází díky své manželce Julii 
rozené Kretschmerové, pocházející 
z Luhu (dnes součást Raspenavy), 
do okresu Frýdlant v Čechách. Svou 
první zdejší praxi provozoval v Novém 
Městě pod Smrkem v domě čp. 333, 
a to po sedm let. Ještě v Novém Městě 
se manželům narodily v rozmezí 
let 1878 – 1881 tři děti, dvě dívky 
Elsa a Lucie a syn Hermann. V září 
roku 1881 začíná dr. Holtscheck 
ordinovat v Hejnicích. Nejprve 
v hrázděném domě čp. 175 (rodný 
dům sklářského krále Jizerských 
hor Josefa Riedla), posléze staví při 
silnici do Libverdy dům vlastní s čp. 
349, kam stěhuje i svou ordinaci. Na 
pozemku současně s domem vyrůstá 
i hospodářská budova se stájí 
pro koně a s prostorem pro kočár 
a bryčku, ve kterých navštěvuje své 
pacienty.

Nový hejnický lékař si brzy získává 
důvěru místních i pověst výborného 
diagnostika, je uznávaným 
homeopatem. K místní klientele 
postupně přibývají i pacienti ze 
Saska a Dolního Slezska a právě od 
nich získává přízvisko „Wunderarzt“, 
tedy zázračný lékař. V roce 1892 
byl na jeho popud založen „Fond na 
výstavbu nemocnice v Hejnicích“. 
Jelikož je jeho klientela složena 
i z rodin místních továrníků 
a zámožných obyvatel, kapitál 
utěšeně roste. Počáteční euforii však 
zbrzdí pověstná rakouská byrokracie, 
a tak záměr postavit v Hejnicích 
nemocnici opět ožívá až v roce 1912. 
Příznivou finanční i administrativní 
situaci však záhy zhatí vypuknuvší 
světová válka.

Doktor Holtscheck byl členem 
mnoha hejnických spolků, které mu 
později udělily čestné členství. Čestné 
občanství mu propůjčuje i hejnická 
samospráva. V roce 1901 provdává 
dceru Lucii za mladého lékaře Johna, 
který již třetím rokem ordinuje 
v domě s čp. 300. Péče o zdraví 

místních i přespolních zůstává jaksi 
v rodině a „navždy“, zvláště když dr. 
John posléze staví dům čp. 445, kde 
sídlí zdravotní středisko dodnes.

Poslední roky dožívá v domě dr. 
Holtschecka i jeho matka, pochována 
byla v roce 1889, ještě na starém 
hřbitově, kde dnes stojí II. mateřská 
školka. I když mnohé zázračně vyléčil, 
nemohl pomoci svým nejbližším. Na 
zákeřnou plicní nemoc umírá ve 
třiceti letech syn Hermann a posléze 
i manželka. Jak přibývaly roky, 
věhlas dr. Holtschecka stále rostl. Na 
posledních snímcích zcela obepíná 
jeho hlavu gloriola sněhobílého 
plnovousu a stává se tak postavou 
takřka mystickou. V ordinaci prý 
po vyslechnutí trápení nemocných 
často krátce usínal, ale po procitnutí, 
kdy pacient potichu a pokorně 
čekal, okamžitě stanovil diagnosu 
a předepsal léky. Snad i to přispělo 
k mýtu o jeho zázračnosti.

Wunderarzt dr. Franz Holtscheck 
zemřel 5. června 1930, dva měsíce po 
oslavě svých 85. narozenin, při jejichž 

Svatba dr. Johna v roce 1901, MUDr. Holtscheck je muž s plnovousem. 
foto: Archiv Friedlantstube Hünfeld

MUDr. Franz Holtscheck v roce 1901. 
foto: Archiv Friedlantstube HünfeldPodpis MUDr. Holtschecka
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A N G L I Č T I N A 
 

kurzy pro dospělé v centru Hejnic 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozvrh kurzů je možné podle potřeby upravit. 
 

V ceně kurzu jsou i veškeré výukové materiály. 
 

Na kurz je nutné se přihlásit předem! (min. počet zájemců 5, max. 9). 
 

NABÍZÍM I INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU A DOUČOVÁNÍ, cena 200,-/45min 
 

lektorka: Ing. Jitka Budková   kontakt: jitka.budkova@email.cz, tel: 774 229 443 
 

jazyková úroveň den a čas výuky délka kurzu počet a délka  
výuk. bloků 

cena 
kurzu 

začátečníci čt 15.30 – 17.00 25. 9. 2014 – 29. 1. 2015 17 x 90 min 2520,- 

mírně pokročilí I čt 17.00 – 18.30 25. 9. 2014 – 29. 1. 2015 17 x 90 min 2520,- 

mírně pokročilí II út 15.30 – 17.00 23. 9. 2014 – 27. 1. 2015 16 x 90 min 2400,- 

středně pokročilí út 17.00 – 18.30 23. 9. 2014 – 27. 1. 2015 16 x 90 min 2400,- 

75 Kč/ 45 min 

oslavách byl dle autora nekrologu 
otištěném ve Frýdlantských novinách, 
ještě stále svěží a plný plánů. Své 
hejnické pacienty zarmoutil jen 
jednou, a to proto, že zvolil pohřeb 
žehem, v té době ne zcela obvyklý, 
ale propagovaný pokrokovými 
lidmi. Početný smuteční průvod jej 
tehdy doprovázel z domu smutku 
až na hranice města. Ve své závěti, 
dávno předem sepsané, nezapomněl 
na žádné místní spolky, školy 
a nadace. Dodnes se o tom můžeme 
dočíst v dosud zachované kronice 
hejnických dobrovolných hasičů.

Zanechal po sobě také dvě 
tajemství. Celý život se podepisoval 

Holtscheck, toto jméno je uvedeno 
i v záhlaví jeho ručního dopisního 
papíru z roku 1880 a stejné jméno je 
použito na smutečním parte, které 
nechaly tisknou jeho dcery. Ve všech 
ostatních úředních dokumentech 
a matrikách je vždy uveden bez c, 
tedy Holtschek. V matričním zápisu 
o jeho narození je jméno jeho otce 
dokonce zapsáno jako Holdschek. 
Všichni jeho součastníci také věděli, 
že byl universitním profesorem. To 
bylo také vytesáno na jeho náhrobku, 
který byl v 90. letech minulého 
století při rekonstrukci hřbitovní 
zdi nesmyslně zbořen. Na které 
z univerzit přednášel, se však zjistit 
nepodařilo.

Je již jen málo pamětníků, kteří 
si na zázračného doktora vzpomenou, 
spíše se vypráví to, co slyšely od 
svých rodičů děti a vnoučata. Pan 
doktor prý vždy odmítal slova díků 
uzdravených a říkával: „Poděkujte 
přírodě.“. Známé bylo ještě jedno 
jeho rčení: „Nad rostlinu černý bez je 
třeba postavit zlatou střechu.“ Jsou 
i vzpomínky úsměvné, když prý byl 
jeho syn Hermann v pubertálním 
věku a zjistil, že otec odjel, vyhledal 
v čekárně pacientku, o které věděl, 
že je zde poprvé a otce nemůže znát. 

Prolis v záhlaví ručního dopisního 
papíru MUDr. Holtschecka

Oblékl si bílý plášť, pozval ji do 
ordinace a řekl větu, kterou slýcháme 
dodnes: „Odložte si!“

Po II. světové válce bylo v domě, 
který dr. Holscheck postavil a obýval, 
pánské a dámské krejčovství. Od 
roku 1950 se budova stala součástí 
lesnického učiliště. Tehdy byla 
ve stáji pro koně ještě stále stání 
oddělena umělecky kovanou mříží. 
V kočárovně, která již sloužila jako 
garáž, stála ještě prastará bryčka. 
Byl to důmyslný vynález. Pod 
podlahou byly připevněny sanice, 
které po sklopení během chvilky 
změnily bryčku na saně. Jižní strana 
hospodářské budovy byla ještě 
obrostlá mohutnou broskvoní, tehdy 
jedinou v údolí. Jistě ji nechal zasadit 
ještě pan doktor. Hospodářská 
budova dnes po přestavbě slouží jako 
kuchyně a jídelna. V domě, kde byla 
mj. ordinace a čekárna, se vyučuje 
moderní vazba květin. Když se dnes 
učňové se svými výtvory přihlásí 
do některých ze soutěží, jsou vždy 
nejlepší, tak jako býval zázračný 
lékař a jeden z otců našeho města dr. 
Franz Holtscheck.

Miroslav Jech
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Prázdninové střípky
Protože zájmy naše a zájmy našich pubertálních dětí (které už nebaví téměř nic kromě PC, televize 
a mobilu) jsou vzdálené asi tak jako póly zeměkoule, je dost těžké najít vhodné místo a zábavu pro 
společnou dovolenou.

Lákala mě oblast Českého Švý-
carska, a tak jsem na doporučení 
kamarádky objednala chatku a polo-
penzi v kempu v Srbské Kamenici. 
Když jsme v pondělí dojeli do kempu, 
překvapil nás zajímavý odér. Cho-
vali tam totiž kozy a taky asi i kozla. 
Tento pach se občas střídal s uhel-
ným dýmem. Uhlím vytápěli 2000 
l bojler. Pán, který tam každý večer 
kosil trávu pro kozy, nám ukázal 
i jiná zvířata, která tam chovali. Tak 
jsme viděli husy, králíky, krocany, 
prasata, kachny a konečně jsem se 
seznámila i s kachnou (říkají jim běž-
kyně), která jako jediné zvíře žere sli-
máky. Unikátní bylo, že zvířata měla 
ohrazenou část kempu a každý druh 
bydlel ve své chatičce. Je pravda, že 
chatky i jejich vybavení zažily ještě 
éru komunizmu. Také recepce byla 
nekonvenční, místo recepčního tam 
byla totiž voliéra. Jídlo a cena byly 
výborné, takže jsme byly s „retro 
kempem“ spokojeni. 

První den jsme se vypravili do 
děčínské ZOO, kde bylo pro nás nej-
větším zážitkem setkání s mrave-
nečníky. Z dalších míst, která jsme 
navštívili, musím zmínit Pravčickou 
bránu, která je krásná (byli jsme 
tam v podvečer, takže tam nebyla 
hlava na hlavě). Krásnou atmosféru 

měl i Dolský mlýn, kde se natáčela 
pohádka Pyšná princezna. Odpo-
činkovým zážitkem byla plavba lodí 
do Bad Schandau, kde jsou rela-
xační lázně se slanou vodou a růz-
nými saunami, s relaxační místností, 
kde se za tmy na strop promítaly 
barevné obrazce, a pod vodou hrála 
hudba. Jenže ani toto naše děti neba-
vilo, protože tam nebyly tobogány 
a vůbec žádný adrenalin. Jediným 
negativním zážitkem bylo Hřensko, 
odkud plula loď do zmíněného Bad 
Schandau. Přístav jsme nemohli 
najít, zeptat se nebylo koho, u silnice 
byli totiž jenom vietnamští proda-
vači, kteří o nějakém přístavu vůbec 
neměli tušení. Atmosféra „tahání 
peněz“ se dala přímo krájet.

Naproti tomu zkreslený obrázek 
o Německu, který jsem měla něja-
kým „historickým zatížením“, musím 
teď, když tam více jezdíme, změnit 
a trošku jim i závidím.

Nakonec jsem si usmyslela, že 
musíme navštívit jedno krásné místo, 
jehož fotky jsme často viděli v míst-
ních prospektech. Šlo o vyhlídkový 
skalní most Bastei, který je jednou 
z největších dominant a symbolů 
Saského Švýcarska. Najdete ho 194 
metrů nad pravým břehem Labe a je 
vzdálen přibližně patnáct kilometrů 

od hraničního přechodu Hřensko – 
Schmilka. Kamenný most má délku 
76 metrů a přes hlubokou propast 
Mardertelle (Kuní jámu) vede ke skal-
nímu hradu Neurathen. Vznik mostu 
se datuje do roku 1851 a jednalo se 
vůbec o první evropskou stavbu pro 
turisty.  Tady, na rozdíl od Prav-
čické brány, bohužel hlava na hlavě 
byla. Děti to nakonec přežily, i když 
ke konci se už z toho nadbytku času 
stráveného v přírodě trošku osypaly…

Z Českého Švýcarska jsme spě-
chali domů, protože na Hejnické 
slavnosti se děti už rok těšily a není 
možné tady nebýt. Nedá mi se nezmí-
nit o hudebním zážitku, kterým byl 
srpnový Fryyfest  v Novém městě 
pod Smrkem. Skvělá muzika, milov-
níkům tvrdší ho žánru rozhodně 
doporučuji. Třešničkou na prázd-
ninovém dortu byla návštěva Letní 
Letné v Praze.  Vystoupení Cirku La 
Putyka s jejich akrobaticko-divadel-
ním představením Dolls bylo vskutku 
úžasné (dokonce se líbilo i mým 
dětem).  Dodatečně jsem se dočetla, 
že 5 vystupujících bylo vybráno z 257 
lidí z celého světa. Atmosféra Leten-
ských sadů a noční pohled na Prahu 
byl téměř magickou tečkou za drsně 
ukončeným létem…

Eva Prokešová

Každou třetí sobotu 

v obci Janská  
u České Kamenice

od 8:00 

www.blesitrhyjanska.cz

FARMÁŘSKÉ 
a BLEŠÍ TRHY
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Raspenava 22. srpna 2014 / Společnost NOVUS Česko 
s.r.o. oslavila v srpnu 20. výročí v Čechách. NOVUS 
Česko s.r.o. je součástí německého holdingu EMCO 
Group, který se v roce 1994 rozhodl expandovat do 

České republiky, využil k tomu volné prostory textilní továrny „Česana“ 
v Raspenavě a dal vzniknout dceřiné společnosti. 

Zaměstnanci společnosti, jejich obchodní partneři a pozvaní hosté oslavili 
narozeniny ve stylu garden party. Program byl připraven po celý večer a mezi 
hlavní lákadla patřil koncert liberecké kapely Těla a nebo světlená lasershow. 

Hosty přivítal majitel holdingu Dipl. - Ing. Harald Müller společně s jednateli 
společnosti NOVUS Česko s.r.o. Ing. Karlem Drapákem a Dipl. - Ing. Arminem 
Rutenbergem. Při příležitosti oslav se rozhodl majitel holdingu EMCO GROUP 
předat šek Základní škole a mateřské škole v Raspenavě v hodnotě 5.000 € 
a stejnou částku obdržel Jedličkův ústav v Liberci. Peníze jsou určeny pro 
vzdělávání a rehabilitaci zdravotně postižených dětí.

Novus Česko s.r.o. se z malé výrobní firmy stal jedním z nejstabilnějších 
poskytovatelů pracovních příležitostí v regionu. Dynamický růst si vyžádal 
investice na výstavbu a rekonstrukci výrobních hal, administrativních 
budov, strojů a zařízení. V roce 2012 byla společnost vyhlášena „Vstřícným 
zaměstnavatelem libereckého kraje“.

Foto: Petr Pichrt
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Z Klubu důchodců Hejnice - Růžový výlet na Děčínsko

Před námi jsou stále různé 
„objížďky“ na Frýdlant, které mají 
trvat až do pozdního podzimu 
z důvodu oprav na komunikacích, 
které po povodních v roce 2010 
nejsou stále ještě v pořádku. Naším 
cílem je Děčínsko.

Paní Alena Henclová má trať vždy 
skvěle připravenou a tak nás u obce 
Jítrava upozornila na Sloní kameny, 
vystupující z lesního porostu, a pře-
četla nám pověst, která se k těmto 
bílým skalním útvarům váže. 
Míjíme zámek Lemberk u Jab-
lonného v Podještědí, kde je stálá 
výstava moderního uměleckého 
sklářství, muzeum svaté Zdislavy, 
manželky zakladatele hradu Havla 
Markvartice, i barokní letohrádek 

V pořadí náš druhý letošní výlet byl naplánován na 28. května 2014. Počasí bylo stále proměnlivé, chladno, 
byly hlášeny i bouřky -  s takovou vyhlídkou jsme opouštěli Hejnice.

Bredů. Pod zámkem je Zdislavina 
studánka (zde jsme již jednou byli).

V Kunraticích u Cvikova najdeme 
přírodní zajímavost sluneční hodiny 

na kruhové skalní plošině. Poblíž je 
sklářské město Nový Bor, Kamenický 
Šenov s Panskou skálou s kamen-
nými varhanami, projeli jsme Českou 
Kamenicí s její památkovou zónou 
a jinými pamětihodnostmi… 

Mířili jsme ale do obce Růžová 
v okrese Děčín. Leží v chráněné 
krajinné oblasti Labské pískovce 
na hranici s Národním parkem 
České Švýcarsko, v centrální části 
Růžovské vrchoviny. Obec tvoří 
osady Kamenická Stráň, Nová Ves, 
Hájenky a Růžová. První zmínky 
o obci pocházejí z roku 1352. Do 
konce II. světové války patřila 
Růžová mezi největší a nejbohatší 
obce Děčínska, a to hlavně zásluhou 
zemědělství a turistického ruchu. 

Z městské knihovny

Když mi přišel email, ve kterém jsem byla požádána o  příspěvky do Hejnického zpravodaje, nabyla jsem 
podezření, že s plynutím času není něco v pořádku. Zdá se mi, že zatímco Zpravodaj vychází každou chvilku, čas 
od výplaty k výplatě je nekonečně dlouhý.

O revizi knihovního fondu jsem 
se zmiňovala v minulém čísle, teď 
jenom k jejímu výsledku. Chybí 
11 knih, což je prý hezký výsledek.  
Navzdory tomu pořád po těch kni-
hách pátrám.

V pátek 20. června proběhlo paso-
vání prvňáčků na čtenáře. Zúčast-
nilo se ho 26 žáků, 3 paní učitelky 
a 12 členek dramatického kroužku, 
které zde pod vedením paní učitelky 
Jandové odehrály krásnou a k tole-
ranci navádějící pohádku O modrém 
pejskovi. Tímto jim chci ještě jednou 
poděkovat a doufám, že z toho stane 
tradice. Na fotky z pasování, ale 

i z jiných akcí, se můžete podívat na 
stránkách knihovny knihovnahej-
nice.webk.cz.

Chtěla bych upozornit na některé 
novinky v knihovně. Kromě klasic-
kých knih nabízíme:

•  Tematické kufříky. V každém 
kufříku najdou děti k přísluš-
nému tématu knížky, hry, soutěže, 
pexesa a podobně. Vybírat si zatím 
můžete z těchto témat: dopravní 
prostředky, dinosauři, zvířata.

•  Audioknihy na CD (Pan Kaplan 
má třídu stále rád, Zatím dobrý, 
Šíleně smutné povídky, Nevinný, 
Krev na lopouchu, Pan Buřtík 
a pan Špejlička)

•  Hry (QUIXO, Osadníci z Katanu, 
Umí prase létat?, Pirátské kostky)

A teď si dovolím trošku zavzpo-
mínat. Před osmi lety (nechce se mi 
věřit, že je to tak dlouho), když jsem 
nastoupila na místo knihovnice, se 
mi hned v první den „služby“ stalo, 
že si čtenářka půjčila knihu od 
Agathy Christie „Mrtvá v knihovně“. 
Trošku mě to vyvedlo z míry, ale 
zatím dobrý…

Taky si vzpomínám, jak mi tady 
kluci (dnes už jezdí auty), četli  vtip 
z knihy anekdot: Ptá se čtenář kni-
hovnice: „Máte prosím nějakou 
knihu o sebevraždách?“ Knihovnice 
marně hledá na regálu a rozčileně 
říká: „Vidíte, jací jsou ty lidi? Půjčí 
si a nevrátí!“

Nedávno se mi přihodila milá, 
téměř „esoterická“ příhoda. Při 
revizi jsem dávala k vyřazení knihy 
poškozené a nečtené, abych udělala 
trochu místa na regálech pro nové 
knihy. Mezi poškozené se dostala 
i kniha od Bohumila Hrabala, ale 
při odpisu v počítači mi to připadalo 
trestuhodné, a tak jsem ji nevyřa-
dila, ale rozhodla jsem se pro její 

„resuscitaci“. To znamená ji zalepit 
a zabalit do nového obalu (nový igelit 
je pro knihovnici něco podobného 
jak silikon pro plastického chirurga). 
A při tom jsem našla v knize líste-
ček s textem: „Nevím sice, kdo jsi, 
ale přeju ti, abys byl stále šťastný“. 
A protože takových hezkých příhod 
je poskrovnu, dovolím si připojit se 
k tomuto přání.

Eva ProkešováPasování na čtenáře

Klub důchodců v mýdlárně v Růžové
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Škola není jen trápení s písmenky a čísly, je to také sport a zábava a fůra dalších věcí. Tento školní rok nás 
hned v září čeká harmonizační pobyt šestých tříd. Žáci se během dvou a půl dne zúčastní aktivit, které 
jsou zaměřeny na spolupráci, komunikaci a tvořivost. 

Deváté třídy navštíví Úřad práce 
v Liberci, kde se seznámí s mož-
nostmi studia na středních školách 

Akce školy pro školní rok 2014/2015

a následného uplatnění v praxi. Pro 
lepší orientaci při výběru budou-
cího povolání si deváťáci také 

prohlédnou některé střední školy 
a automobilku v Mladé Boleslavi. 

Pro sedmé třídy je připra-
ven Vrstevnický program, který 
se zaměřuje na vztahy ve třídě. 
Tento program zaštiťuje Středisko 
výchovné péče Čáp Liberec. 

První a druhé třídy se zúčastní 
programu MISP (Massage in 
Schools Programme). Lektorky 
MISP seznámí pedagogy a žáky 
s důležitými masážními techni-
kami. Děti se naučí tomu, že dotyk 
není výzvou k hádce nebo k agresi, 
ale může naopak vyvolat dobrý 
pocit a kladné emoce.  K zařazení 
tohoto programu nás vede narůsta-
jící agrese mezi dětmi. Spolupráci 
mezi dětmi podpoříme i projekto-
vými dny, dětským maškarním 
karnevalem, spoluprací na Pohád-
kovém lese.

Michaela Štainbruchová
Harmonizační pobyt na Hubertce

V Růžové jsme navštívili ruční 
výrobu mýdla a nadšenou myd-
lářku Miloslavu Hrachovcovou. Její 
mydlárna vznikla až v roce 2003, 
ale receptury, ze kterých se mýdla 
vyrábějí, byly známé již v dobách 
dávno minulých. Stará kuchařka 
po babičce, několik zajímavých 
rad a receptur a hlavně chuť něco 
podobného vyzkoušet…  

A opravdu, mýdlo pěnilo a mylo! 
Zkusila tedy, zda se dají k mýdlo-
vému základu přidat různé byliny 
a jak budou tato mýdla vypadat. 
Doufala, že mohou i účinně napo-
máhat k ošetření pokožky. Přečetla 
různé knihy o léčivých bylinách 
a jejich účincích a mydlárna byla na 
světě! Můžete zde získat odpovědi na 
různé dotazy a nakoupit i vystavené 
produkty (mýdla, masážní gely, soli, 
bylinkové polštáře apod.). I v dárko-
vém balení.

A pak už do restaurace U kostela, 
kde přichází na řadu žaludek, aby-
chom ukonejšili jeho potřeby. Uví-
talo nás příjemné prostředí, dobrý 
pikantní gulášek a rychlá obsluha.

Po kratším odpočinku jsme jeli 
dál… Na skalním ostrohu, téměř 
uprostřed města, nad soutokem 
Labe s Ploučnicí, stojí z daleka vidi-

telný rozsáhlý objekt děčínského 
zámku. Dobře vyškolený průvodce 
ví všechny informace o původních 
majitelích a jejich vztahu k majetku 
a městu (Přemysl Otakar II., Var-
tenberkové, rod Thunů). Thunové 
zámek v roce 1932 prodali státu. 
V tom roce byla v objektu zří-
zena kasárna československé 
armády, později v zámku sídlila 
armáda československá a od roku 
1968 „dočasně“ armáda sovětská. 
Ta napáchala nejvíce škod nejen 
v zámku, ale i v zámecké kapli, kde 
si zřídila kuchyni. Od roku 1991 se 
zámek rekonstruuje, ale opravené 
prostory lze už shlédnout celoročně. 
Také Růžová zahrada stojí opravdu 
za vidění, v době naší návštěvy již 
mnoho růží kvetlo.

Ještě jsme se rozprchli, dali si 
v některé z kavárniček kávu nebo 
něco ostřejšího a mířili jsme k auto-
busu. Při cestě domů si většinou 
připomínáme nově získané zážitky 
a konstatujeme, že to počasí přece 
jenom vydrželo…

Těšíme se již na další výlet v září, 
tentokrát do Českého ráje.

Za Klub důchodců  
Alena Karrasová

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:

zpravodaj@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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V pondělí 1. září začal nový školní rok i pro učně a studenty naší 
lesárny. Již začátek roku je bohatý na různé akce, které naše škola 
pořádá nebo se jich účastní, a  tak bychom Vás rádi na některé 
z nich upozornili.

20. září se v Mezinárodním 
centru duchovní obnovy již tradičně 
koná Mezinárodní výstava jiřinek 
a vazačská soutěž studentů zahrad-
nických škol. Žákyně a žáci učebního 
oboru Zahradník se již popáté posta-
rají a o výzdobu historických prostor 
MCOD. Naše škola je nejen spolu-
pořadatelem této akce, ale naši žáci 
se samozřejmě zúčastní vazačské 
soutěže a poměří své umění v aran-
žování květin nejen se žáky ze škol 
v České republice, ale i s polskými 
a německými vrstevníky.

O výzdobu prostor se naši zahrad-
níci postarají i na další akci, které 
se naše škola tradičně účastní, a to 
na 11. ročníku Semilského pecnu, 
který bude letos spojený s Krajskými 
dožínkami. Ve dnech 12. – 13. září 
mají návštěvníci v Semilech možnost 
nejen obdivovat dožínkový průvod 
a výstavy vystavená hospodářská 
zvířata, ale i nakoupit místní pro-
dukty. Připraven bude i bohatý kul-
turní program. 

Nejvýznamnější akcí naší školy 
bude 17. ročník soutěže Hejnický 
dřevorubec, která se koná ve dnech  
15. – 16. října na náměstí před 
MCDO. Žáci lesnických škol z České 
republiky, Slovenska a Německa 
zde předvádějí svoji zručnost v práci 

s motorovou pilou a pro diváky jsou 
jako vždy připravené doprovodné 
soutěže, jako například hod seky-
rou, řezání ruční pilou nebo zna-
lostní divácká soutěž, jejíž výherce 
obdrží jako vždy hodnotnou cenu. 
Zajímavé soutěže s lesní temati-
kou budou připraveny také pro děti 
z mateřských i základních škol. Zají-
mavým zážitkem je pro soutěžící 
i diváky představení disciplíny Tim-
bersportu v podání předních českých  
závodníků. 

Podzimní období vyvrcholí jako 
vždy Svatohubertskými slavnostmi, 
pořádaných naší školou ve spolupráci 
s MCDO a dalšími organizacemi. 
Letošní Hubertská jízda Hejnicemi 
proběhne 7. listopadu jako poděko-
vání všem, kteří se starají o přírodu 
a les. Družina Svatého Huberta 
v dobových kostýmech projde jako 
vždy obcí až k MCOD, kde bude 
následovat troubená mše a pasování 
nových mysliveckých adeptů. Na 
závěr celého slavnostního dne zveme 
všechny na Svatohubertskou veselici 
s bohatou zvěřinovou tombolou.

Srdečně Vás zveme na všechny 
zmíněné akce a těšíme se, že se 
s Vámi při některé z těchto příleži-
tostí setkáme.

Michaela Bartošová

Informace z lesárny

www.zlikvidujauto.cz

773 981 411

VÝKUP VOZIDEL
K LIKVIDACI ZA HOTOVÉ

•  • odtah vozidla zdarma prodej náhradních dílů

• výkup a likvidace autobusů, nákladních vozidel,

zemědělských strojů, technologických celků, strojů a hal

• vystavení dokladu nutného k zákonnému odhlášení vozu

P
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Narodily se děti:
• Tomáš Jelínek

• Viktorie Knoblochová

• Zuzana Boušková

• Radek Bouška

• Matyáš Krůtský

Přistěhovali se občané:
• Jana Reslová

• Miroslav Resl

• Ilona Štěpánková

• Libuše Morávková

• rodina Stárkova

• Jan Matuška

• manželé Čápovi

• Kateřina Fritsche

• Nikola Kršková

• Veronika Hudcová

Odstěhovali se občané:
• Lucie Ebertová

• manželé Bažantovi

• Jiří Dlouhý

• Martin Salát

• Lucie Macková s dcerou

Rozloučili jsme se se 

zesnulými občany:
• Miloslav Kodat

• Jana Šimáková

• Eduard Pavlíček

• Adolf Lipenský

• Karel Janda

• Irena Petříčková

• Elfrieda Cereňuková

• Josef Richter

• František Müller

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 
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Bylinky kolem nás: Vřes obecný (Calluna vulgaris)

Právě začal školní rok a s ním začíná i nový seriál o bylinách i dřevinách, které rostou v našem okolí. 
Výběr první rostlinky nabídl sám měsíc září. Věděli jste, že devátému měsíci v roce říkají v sousedním 
Polsku wrzesień (česky bychom řekli vřesen)?

Nízké metlovité keříky vřesu obec-
ného právě v tomto období zdobí jasně 
fialově růžové kvítky, uspořádané 
v jednostranném hroznu. Mimocho-
dem všimli jste si, že stavba květu této 
rostliny není zrovna běžná? Listence 
nahloučené pod květem napodobují 
kalich a vlastní kalich 2x přesahuje 
korunu. 

Bohatě větvené vždyzelené met-
lovité výhony daly vřesu vědecký 

název (Calluna), který pochází z řeč-
tiny. Kallýnó znamená krášlím, tj. 
čistím, což se údajně vztahuje k tomu, 
že se z vřesu dělala košťata. Ovšem 
daleko důležitějším posláním než 
ometání prachu z polic a skříní je 
očista vnitřní. Vřesu se totiž připi-
sují detoxikační účinky. Osvědčil se 
při zánětech ledvin a močových cest 
(při nepříjemném řezání), podporuje 
vylučování kyseliny močové z těla, 

prospívá tedy při revma a dně, při 
otocích po tělesné námaze, zklidňuje 
nervovou soustavu. Aplikuje se i vně 
na omývání ran a kožních nečis-
tot. Vřes lze používat samostatně ve 
formě 2 minuty vařeného odvaru, lze 
ho i kombinovat ve směsích: v urologii 
zejména se zlatobýlem, v gynekologii 
s měsíčkem, hluchavkou a kontryhe-
lem. Oficinální drogou je nať, ale ještě 
účinnější je samostatný květ, který se 
zdrhne z proutků i s malou příměsí 
listů. Vřes lze podávat i dlouhodobě, 
nemá žádné vedlejší účinky.

Během středověku se vřesu uží-
valo při vaření piva. O medonos-
nosti rostliny se roztomile zmiňoval 
Petr Ondřej Mattioli ve svém Her-
báři: „k těmto květům mají včeličky 
obzvláštní náklonnost a dychtivost“. 
Vřesový med s charakteristickou 
chutí a viskozitou je vysoce ceněným 
produktem. Ženy nosívaly kytičku 
vřesu za pasem jako ochranu před 
zlými silami, kousek vřesu vplétaly do 
svatebního myrtového věnečku, aby 
bylo manželství šťastné.

Tento na živiny nenáročný keřík 
roste v Česku hojně od nížin do hor, 
na řadě rozličných biotopů: na písči-
nách, ve světlých borových a dubo-
vých lesích, výslunných skalách ale 
i na rašeliništích. Z hlediska vod-
ního režimu tedy snese oba extrémy. 
Nesnese však stín a spolehlivě indi-
kuje kyselé podloží. Přežití vřesu 
v podmínkách s nízkým obsahem 
živin umožňuje soužití s houbami, 
které kolonizují pokožkové buňky 
kořene. V Hejnicích jej nalezneme 
například na jihozápadním svahu 

„Heidebergu“ – populárního kopečku, 
místa konání Pohádkového lesa. Nej-
rozsáhlejí vřesoviště v Jizerských 
horách se nachází hned u sousedů 
na katastru Lázní Libverdy nad 
Smuteční cestou, v úseku někde nad 
Hubertkou směrem k Červenému 
buku. Rozšíření vřesu zde umožnila 
rekonstrukce cesty, v jejímž obnaže-
ném terénním zářezu v jižní stráni 
se rozrostl v plošně rozlehlé souvislé 
porosty. Lesníci zde vyřezávají nále-
tové břízy, aby toto rozsáhlé vřesovi-
ště nezaniklo.

Pokud se někdy na vřes vydáte, 
nezapomeňte si přibalit nůžky, stří-
hání je šetrnější a keříky po něm 
dobře regenerují.

Šárka Mazánková

Vřes obecný
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Hejnicman 2013 přinesl rekord trati!

Třetí říjnovou sobotu 19. října 2013 se konal v  Hejnicích 2. ročník Hejnicmana. Stejně jako vloni 
uspořádali tuto sportovně-turistickou akci členové občanského sdružení Jizerské aktivity Liberec, Klubu 
turistů Hejnice a Město Hejnice v rámci 11. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů.

Tentokrát však byla základní dis-
ciplína, výběh na Ořešník a zpět se 
zátěží, rozšířena o tzv. Žulový trojboj. 
V 10 hodin čtyři stateční závodníci, 
z nichž byla jedinou ženou Táňa Jan-
díková z Liberce, vběhli u mostu pod 
Dělnickým domem do koryta Smědé 
a po 700 metrech přiběhli od Smědé 
na náměstí, kde je čekala druhá dis-
ciplína, tzv. Polárník. Museli nazuti 
do lyží se zápřahem pneumatiky 
oběhnout jeden okruh na zelené 
ploše. Bohužel některá lyžařská 
vázání nevydržela nápor závodníků, 
přesto kolečko byť s lyží v ruce absol-
vovali všichni. A pak je již čekalo s 15 
kg batohem u mužů a 7,5 kg zátěží 
u žen vyrazit na vrchol Ořešníku 
a vrátit se přes dvě kontroly do cíle. 
Nejrychleji to mezi muži zvládl Michal 

Černý z Raspenavy časem 1:08:46, již 
zmíněná Táňa absolvovala náročný 
závod za 2:12:53. 

Ve 14 hodin byla společným 
startem zahájena druhá disciplína 
– Ořešník. Závodníci, 4 ženy a 17 
mužů v kategoriích do a nad 18 let, 
museli vyběhnout s povinnou zátěží 
na Ořešník a s kontrolou označe-
nými kartičkami sestoupit do místa 
startu. Nejdříve přiběhl Pavel Štryncl 
z Liberce, novým rekordním časem 
42:58 vylepšil výkon loňského Hej-
nicmana Dušana Podroužka (43:40), 
který se letos závodu nezúčastnil. 
Z žen zvládla trať nejrychleji Zuzana 
Kocumová z Liberce, její čas 44:04 
výrazně přeskočil loňskou vítězku 
Marii Češpivovou z Hostivic U Prahy 
(56:33).

Většina závodníků se na 6 km 
dlouhé horské trase vydala ze všech 
svých sil, ale k jejich obnově poslou-
žilo malé občerstvení v cíli, které 
zajišťovali místní hasiči. Každý 
účastník si rovněž odnášel pěkné 
pamětní listy a diplomy vytvořené 
grafikem Petrem Bímou z Pekla.

Vyhlášení vítězů proběhlo v 18 
hodin v kině před promítáním festiva-
lových outdoorových filmů a besedou 
s nejúspěšnější českou musherkou 
Janou Henychovou. Dvě hejnicman-
ské putovní ceny, vytvořené Voloďou 
Maděrou, a věcné ceny, věnované 
firmou Bauhaus i dalšími sponzory 
(chata Hubertka, restaurace U Tet-
řeva, nakladatelství Knihy 555), pře-
vzali z rukou hlavních pořadatelů 
Aleše Jedounka a Pavla D. Vinkláta 

Organizace závodu 
 
Ceny pro vítěze s nejrychlejšími časy: pobyt na horské chatě, outdoorové a turistické 
potřeby, výpravné vlastivědné publikace, pochutiny atp. 
Startovné: 50 Kč (účastník obdrží po dokončení závodu pamětní list a malé občerstvení) 
Přihlášky mailem: uvítáme, pokud se k účasti přihlásíte s předstihem, uveďte: jméno, druh 
závodu a kategorii; mail: festival-outdoor@seznam.cz 
Přihlášky v den závodu: – I. Žulový trojboj – do 12.30 hod. most u restaurace Dělnický dům 
                                          – II. Ořešník – do 13.30 hod. v centru Hejnic 
Vyhlášení vítězů: v 18.00 hod. v městském kině, po vyhlášení vítězů se koná promítání 
soutěžních snímků 12. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů a beseda 
s Petrem Prachtelem, legendou jizerskohorského horolezectví. Vstupné 70 Kč.  
Filmový program festivalu v Hejnicích, Liberci a Jablonci nad Nisou:  
www.outdoorfilms.cz/program/ 
www.jizerskanota.cz 
www.mestohejnice.cz 

 
Podmínky a doporučení 

 
• závod se koná za každého počasí  
• účast je na vlastní nebezpečí 
• účast pouze fyzicky zdatných jedinců s dobrým zdravotním stavem 
• účastník bude diskvalifikován za: neprojití kontrolou, zkrácení značené cesty, odlehčení si 
zátěže, ztrátu kontrolního listu 
• nepromokavý obal na kontrolní list 
• účastník musí mít vlastní batoh na povinnou zátěž 
• zátěž – pytel s pískem dodá pořadatel 
• sportovní či turistický oděv a obuv, i pro deštivé počasí 
• trekové hole 
• na pochod korytem Smědé vhodnou obuv do vody a na další dvě disciplíny obuv suchou  
• náhradní oděv na převlečení po závodě 
• staré lyže, hůlky a pneumatiky dodá pořadatel 
 
 

Informace: Pavel D. Vinklát (777 797 878), Aleš Jedounek (728 867 027)  

 
 

Těšíme se na nové Hejnicmany!  

Občanské sdružení Jizerské aktivity Liberec a Klub turistů Hejnice  
pořádají v rámci 12. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů  

závod pro drsné muže a ženy 
3. ročník 

HEJNICMAN 

sobota 18. října 2014 
Hejnice – centrum 

 

 

 

 

            
            

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

                    kresba Petr Ďoubalík (www.douba.cz) 

 

I. Žulový trojboj 
Start: 13.00 hod. u mostu pod restaurací Dělnický dům, Hejnice 
Kategorie: nad 18 let – A/ ženy, B/ muži  
Disciplíny: 
1. Pěší canyoning ve Smědé – bez zátěže ca 700 m v korytu říčky od mostu u restaurace 
Dělnický dům k druhému mostu u čp. 5 a odtud cestou za kostelem a po schodech na náměstí.  
2. Polárník na lyžích – se zápřahem – ženy 1 pneumatika, muži 2 pneumatiky ca 300 m 
pochod na starých lyžích kolem náměstí. 
3. Výstup na Ořešník a zpět – bez zátěže ca 6 km chůze (běh) pouze po červené turistické 
značce přes 2 kontroly. 

 

II. Ořešník 
Start: 14.00 hod. centrum Hejnic 
Kategorie:  15–17 let – A/ dívky (povinná zátěž 5 kg), B/ chlapci (povinná zátěž 10 kg) 
                    nad 18 let – C/ ženy (povinná zátěž 7,5 kg), D/ muži (povinná zátěž 15 kg) 
Disciplína: 
Výstup na Ořešník a zpět – s povinnou zátěží ve vlastním batohu ca 6 km chůze (běh) pouze 
po červené turistické značce přes 2 kontroly (pozn. zákaz jiné trasy, cesta vede národní 
přírodní rezervací Jizerskohorské bučiny). 
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vždy první tři nejlepší v jednotlivých 
kategoriích. Výjimkou se stala jen 
kategorie dívek do 18 let, k závodu 
se totiž nepřihlásila ani jediná. Do 
statistiky Hejnicmana 2013 je třeba 
ještě zaznamenat, že nejmladším 
účastníkem byl patnáctiletý Jakub 
Modráček z Frýdlantu a nejstarším 
čtyřiašedesátiletý Ivan Podroužek 
z Hejnic. Nevelký počet 25 závod-
níků na druhou stranu představoval 

poměrně široký rozptyl jejich domovů, 
do Hejnic přišli či přijeli z měst a obcí: 
Hejnice, Raspenava, Bílý Potok, Jose-
fův Důl, Frýdlant, Oldřichov v Hájích, 
Liberec, Andělská Hora, Jablonec nad 
Nisou, Jilemnice, Stará Paka a Čistá 
u Horek. A právě posledně jmeno-
vaná obec patřila k nejvzdálenějšímu 
účastníkovi – Ivaně Trejbalové.

Letošní, 3. ročník Hejnicmana 
2014 se bude konat opět třetí sobotu 

v říjnu. Start obou disciplín proběhne 
ve 13 a 14 hodin a v odpoledním pro-
gramu pro veřejnost se představí 
některé zajímavé outdoorové sporty 
a aktivity, které si diváci budou moci 
také vyzkoušet.

Už se těšíme se na nové Hejnic-
many 2014!

D. Vinklát, hlavní pořadatel

Centrum Mateřídouška, o. s. Hejnice
Milí čtenáři zpravodaje, také vám prázdninové měsíce uběhly nějak rychleji, než jiné? Nám v Centru 
Mateřídouška ano.

V září dětem začíná nový školní 
rok a tím i povinnosti a starosti, neje-
nom pro ně. Přeji všem školákům 
hodně úspěchů a dětem, které jdou 
poprvé do školky, ať se jim tam líbí. 

Centrum Mateřídouška v červenci 
uspořádalo pro rodiče s dětmi „Indi-
ánský tábor“ na téma „Čas být spolu 
= prázdniny, zdravý životní 
styl“ v rámci kampaně 
Křídla a kořeny naší rodiny. 
Název kampaně vychází 
z parafráze citátu Johanna 
Wolfganga Goetha „Děti by 
měly dostat od svých rodičů 
dvě věci: kořeny a křídla“. 
Kořeny směřují do minulosti 
k našim prarodičům (před-
kům) a křídla upozorňují  
na zodpovědnost, která 
zavazuje každého, kdo 
přijímá úkol rodičovství. 
Indiánský týden byl poho-
dový,  plný zážitků, soutěží 
a výletů.

V září se v CM rozběhne pravidelný 
program. Díky projektu „Aktivizační 
zařízení pro rodiny s dětmi“ podpo-
řenému Ministerstvem práce a soci-
álních věcí si můžeme dovolit pozvat 
uznávané odborníky. 17. září 2014 
to bude například Mgr. Igor Pavel-
čák s interaktivní besedou na téma 

„Psychosomatické souvislosti nemocí 
a jiných obtíží.“

Od září budou každé úterý od 
9:30 hod. v CM probíhat odborné 
přednášky. 23. září 2014 v 9:30 hod.
budou v Mateřídoušce přednášet 
Mgr. Zdeňka Svobodová a Mgr. Micha-
ela Vodičková o „Problematice dětí, 

které zlobí, nespí, jsou 
nezvladatelné“ a dotknou 
se tématu „Rodiče a děti 
jejich radosti, starosti, jis-
toty, nejistoty.“ 3. října 
2014 v 17:00 hod. bude 
přednášet Radka Kyselová 
o tom „Jak zavčas rozpo-
znat rizika poruch učení 
předškoláků a mladších 
školáků“.

Sledujte náš program 
na www.materidouska.info.

Eva Machková,  
předsedkyně sdružení 

Centrum Mateřídouška 
v Hejnicích

Pavel Štryncl, Hejnicman 2013
Michal Černý z Raspenavy, vzadu 

Marek Sekyra z Liberce

Indiánský tábor v Bílém Potoce
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Národní házená úspěšně
V sobotu 9. srpna 2014 se v Raspenavě konal již 18. ročník tradičního turnaje v národní házené mužů 
Kobera Cup. Zúčastnila se ho hned dvě hejnická družstva. Hejnice „C“ pod vedením Antonína Noska 
a Hejnice „Fó Pá“ pod vedením Tomáše Davida. Pět kvalitních mužstev hrálo ve slunném horkém dni 
každý s každým ve zkráceném čase 2 x 20 minut.

Oproti všem předchozím roční-
kům, kdy se na tomto klání představil 
vždy jen jeden hejnický celek, to byla 
výrazná změna. To hlavně i proto, že 
dohromady to bylo dvacet dva býva-
lých házenkářů Jiskry Hejnice včetně 
dvou zraněných hráčů a dvou, kteří 
nastoupili za Raspenavu. Na to, že se 
v Hejnicích národní házená na mis-
trovské úrovni již nehraje, to byl více 
než slušný počet.

Družstvu Hejnice „C“ se navíc 
omluvili další dva stálí hráči z rodin-
ných důvodů a tak využilo pomoci 
útočníka z legendárních Spojů Praha. 
Hejnicím „Fó Pá“ se rovněž omluvilo 
pár borců, přesto se předvedly v silné 
a široké sestavě.

Obě mužstva se střetla hned 
v prvním „bratrovražedném“ utkání. 
V napínavém souboji si spravedlivě 
rozdělila bod za remízu. 

Dále se každému z nich vedlo různě.
Mládím oplývající Hejnice „Fó Pá“ před-
vedly velmi vyrovnané zápasy, kde jim 
ale vždy chybělo trochu toho štěstíčka. 

Ač chlapi bojovali až do konce, další 
bod si bohužel už nepřipsali. Přesto 
nebylo páté místo žádnou ostudou, ale 
kvalitní reprezentací hejnické házené!

Poctivou reprezentaci Hejnic před-
vedlo i naše „Céčko!“ S podstatně 
vyšším věkovým průměrem (třicet tři 
let) ukázalo zkušené výkony. Připsalo 
si sice jednu prohru, ale k ní uhrálo 
i další remízu a v posledním střetnutí 
i vítězství. To bylo o to cennější, že 
se jednalo o skalp nově prvoligových 
Podlázek, které přijely s kompletní 
základní sestavou! Jejich tým podcenil 
sílu a vysoké nasazení našich chlapců 
a v bojovném utkání podlehl o jednu 
branku! Podlázky poté neskrývaly 
zklamání a jejich trenér nešetřil uzná-
ním našeho výkonu. Tím se Hejnice 

„C“ vyhouply na stupně vítězů a zís-
kaly krásné třetí místo za Raspenavou 
a právě Podlázkami.

Účast na turnaji měl pro hejnické 
a všechny ostatní účastníky i další 
rozměr. Bohužel to byl rozměr smutný. 
Nedávno totiž zemřel náš kamarád, 

házenkářský kmet, pan Karel Janda.
V Hejnicích působil nejen jako 

hráč, ale i jako trenér a funkcionář. 
Byl známý a uznávaný v celém házen-
kářském světě jako dlouholetý ligový 
rozhodčí, který vždy patřil mezi ty nej-
lepší. I proto přišla upřímná soustrast 
ze všech koutů naší země a také od 
předsedy Svazu národní házené.

Na Karlovu památku a jako podě-
kování za jeho práci pro hejnickou 
i českou házenou nastupovala obě hej-
nická družstva s černými páskami na 
rukou. Před úvodním zápasem také 
celý stadión uctil Karla minutou ticha.

Ještě jednou Karlovi děkujeme  
za vše.

V závěru musím konstatovat, že 
celý turnaj se povedl nejen, co se týká 
úrovně předvedené hry všech druž-
stev, ale i kvalitou rozhodčích a vysoké 
pořadatelské úrovně.

Hejničtí házenkáři se sešli v hojném 
počtu a vzorně reprezentovali naše 
město. Národní házené zdar!

Antonín Nosek

1: horní řada zleva: J. Záhejský, J. Pavelka, V. Nosek, R. Janovský, V. Albrecht, J. Jirounek, F. Pilík, V. Jirounek, J. Záhora, A. Nosek (K), 
M. Kořínek, dolní řada zleva: J. Vejvoda, M. Horák, F. Dvořák, T. David (K), T. Kohút, V. Lesák, F. Štorek, ležící: E. Pavlíček


