
být konečně realizována rekon-
strukce komunikace v úseku Haj-
niště – Ludvíkov. Při cestování po 
Frýdlantsku nás i nadále čekají 
nepříjemné objížďky, ale snad 
se konečně na konci roku 2015 
dočkáme většiny úseků v odpo-
vídající kvalitě. Co se týče úseků 
přes Hejnice, budeme se snažit 
dotlačit vlastníka krajských sil-
nic k tomu, abychom byli v blízké 
době taktéž zařazeni do plánů re-
konstrukcí, hlavně havarijní úsek  
Jizerské ulice.

Chcete-li se dozvědět o akcích, 
plánech, budoucnosti a problé-
mech města a okolí více, můžete 
dorazit na plánovaný diskuzní 
večer se starostou v našem kině. 
Termíny sezení naleznete na 
webu Hejnic nebo na vývěskách 
po městě. Na diskuzním veče-
ru bude více prostoru na dotazy 
a povídání o tom, co Vás trápí 
nebo napadá za změny. Setkání 
budou probíhat zhruba v dvou-
měsíčních intervalech podle zá-
jmu veřejnosti. 

Závěrem bych chtěl všem ob-
čanům Hejnic, ale i ostatním čte-
nářům popřát spoustu pohody 
a štěstí v závěru letošního roku, 
krásné svátky vánoční a poklid-
nou oslavu nového roku. A zkus-
me si uvědomit, že shon a stres 
kolem vánočních nákupů a pří-
prav je jen takový, jaký si ho  
připustíme. Nejdůležitější je 
o svátcích si udělat čas sami na 
sebe, svou rodinu a své blízké. 
Vždyť to je to, co je důležitější než 
materiální priority naší konzum-
ní společnosti. Krásný prosincový 
čas, vážení.

Jaroslav Demčák, starosta
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Starostou se stal Jaroslav 
Demčák, místostarostou pan Jiří 
Horák. Radu města dále tvoří 
Ing. Lucie Podhorová BSc. (před-
sedkyně kontrolního výboru), Ale-
na Henclová a Petr Zoreník. Dal-
šími zastupiteli jsou Ing. Alena 
Dvořáková (předsedkyně finanč-
ního výboru), Mgr. Jan Kašpar, 
Libor Juklíček, Milan Pecháček, 
Vlastimil Zoreník, Mgr. Kryš-
tof Špidla Ph.D. (předseda kul-
turní komise), Dagmar Berková,  
Jan Gašpierik, Petr Návesník 
a Jiří Šimon. 

Volby jsou za námi a nyní je na 
tomto týmu lidí, aby následující 
čtyři roky hledal spíše vzájemnou 
dohodu a podporoval kvalitní pro-
jekty, které by Hejnice opět posu-
nuly o úroveň výše. Sám se o to 
budu snažit co nejvíce. Kontakty 
na jednotlivé zastupitele nalezne-
te na webu www.mestohejnice.cz.

Máme tu konec roku a s ním 
možnost menšího bilancování. 
Tento rok byl pro Hejnice spíše 
přípravným. Probíhaly přípravné 
a projekční práce na několika vel-
kých akcích, ať již to byla chys-

taná dostavba kanalizace, rekon-
strukce veřejné zeleně, o které 
píši uvnitř zpravodaje, nebo pro-
jekt zateplení a rekonstrukce bu-
dov základní školy. Máme také 
vytvořenou studii revitalizace 
starého sídliště, ze které vzejde 
oficiální projekt s podáním žádos-
ti o dotaci. Některé z uvedených 
akcí byly už také zahájeny. Kromě 
zeleně se město již potýká s prv-
ními dopravními komplikacemi 
při výstavbě kanalizace v úseku 
ulice P. Bezruče. Stavba je z dů-
vodu závěru programovacího ob-
dobí dotačních fondů naplánová-
na pouze na rok, takže veškeré 
práce musí skončit na přelomu 
října a listopadu 2015. V jarních 
měsících se práce rozběhnou také 
v lokalitě Ferdinandova, kde bude 
budována stoka v hlavní komuni-
kaci procházející celou obcí. Chá-
pu, že pro spoustu z Vás to jsou 
nepříjemné dopravní komplika-
ce, ale zkusme to uvedenou dobu 
vydržet a zvládnout, abychom 
umožnili připojení na splaškovou 
kanalizaci i zbylé části Hejnic.

Se stavem silnic souvisí i sou-
sední uzavírky cest přes Raspe-
navu, kde se v průběhu příštího 
roku budou provádět práce na 
rekonstrukci hlavní komunika-
ce poničené povodní v roce 2010. 
Nejproblémovější část nábřeží 
u Malíře bude uzavřená v celé šíř-
ce a nastane opět nutnost využí-
vat objízdné trasy přes Nové Měs-
to pod Smrkem. V současné době 
probíhají jednání Krajské sprá-
vy silnic LK, Libereckého kraje 
a místních samospráv o možných 
vhodnějších trasách pro místní 
dopravu. Ve stejnou dobu by měla 

Slovo starosty

Vážení čtenáři zpravodaje, 
vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám nabídl několik 
svých odstavců úvodního slova. Od 
posledního čísla našeho čtvrtletníku 
proběhly komunální volby, Hejnice si 
vybraly své nové zastupitele a ti pak 
mezi sebou nové vedení města. 
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Z jednání městské rady

 –  projednala a schválila smlouvu mezi městem Hejni-
ce a firmou SaM silnice a mosty Česká lípa týkající se 
rekonstrukce povrchu místních komunikací na území 
města Hejnice

 – projednala a dále předložila ZM ke schválení návrh na 
odpis nedobytné pohledávky ve výši 192.121,30 Kč

 – souhlasila s návrhem referentky správy majetku měs-
ta, který se týkal výměny zásobníku teplé užitkové vody 
v čp. 581

 – schválila záměr města pronajmout pozemek p. č. 1726/1 
včetně budovy bývalé střelnice

 – schválila zřízení platebního terminálu na pokladně 
Městského úřadu Hejnice

 – zamítla návrh společnosti Amper Market a. s., týkající se 
dodávek elektrické energie

 – schválila rozpočtové opatření ve výši 45.000 Kč na úhra-
du oprav zvonkové sítě a domácích telefonů v čp. 531/2

 – pronajala nebytový prostor v čp. 598 na dobu určitou do 
14. 10. 2015
 – schválila žádost ředitele ZŠ a MŠ Hejnice týkající se 
oplocení mezi areálem ZŠ a veřejným atletickým spor-
tovištěm, náklady budou uhrazeny z rezervního fondu 
školy

 – schválila rozpočtové opatření ve výši 40.000 Kč na úhra-
du zpracování projektové dokumentace na zateplení ob-
jektu čp. 445

 – odmítla podporu Vánočního projektu organizace Čmelá-
ček, který se týkal dobudování denního stacionáře pro 
postižené děti v Paskově

 – schválila návrh smlouvy se Státním fondem životního 
prostředí o poskytnutí podpory na akci Regenerace části 
veřejné zeleně

 – rozhodla se ustanovit kulturní komisi, předsedou které 
jmenovala p. Mgr. Kryštofa Špidlu, PhD. 

 – podpořila částkou 5.000 Kč akci Hejnický dřevorubec 
2014, částkou 2.000 Kč Memoriál Alexandra Juklíčka 
a částkou 1.000 Kč akci Hejnicman 2014

 – poskytla Mezinárodnímu centru duchovní obnovy 
45.000 Kč na úhradu výstavní plochy na veletrhu RE-
GIONTOUR 2015

 – schválila dokument Žádost o udělení souhlasu k přijetí 
nového člena do domácnosti, který bude používán v sys-
tému nájemních bytů města Hejnice

 – poskytla finanční příspěvek společnosti Singltrek pod 
Smrkem o. p. s. ve výši 20.000 Kč, určený na údržbu 
singltrekových stezek

 – částkou 3.000 Kč podpořila akci „Seznámení s Vánoce-
mi“, pořádanou MCDO Hejnice

Z jednání městského zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém zasedání:
 – projednalo a schválilo veřejný způsob volby starosty, 
místostarosty a rady města

 – určilo volební komisi ve složení: předseda Karel Kopecký, 
členové: Marcela Koňaříková, Hana Jirounková

 – do funkce starosty města zvolilo pana Jaroslava 
Demčáka

 – do funkce místostarosty města zvolilo Jiřího Horáka
 – stanovilo počet členů rady města na 5
 – do funkce členů rady města zvolilo: pana Petra Zoreníka, 
paní Alenu Henclovou a paní Ing. Lucii Podhorovou

Rada města na svých zasedáních:
Je nutné uhradit poplatky za rok 2014
Upozorňujeme občany, že s koncem září vypršel 
termín na zaplacení poplatku za komunální odpad 
pro letošní rok. Ti, kteří tak zatím neučinili, musí 
zaplatit v co nejkratším termínu. Jinak se vysta-
vují možnému postihu v podobě platebního roz-
kazu navýšeného až na trojnásobek dlužné částky. 
Ujistěte se tedy, jestli máte všechny účty se svým 
městem vyrovnané a případné dlužné částky 
rychle uhraďte. To platí pro všechny obyvatele 
Hejnic a také pro ty, kteří vlastní v Hejnicích rekre-
ační objekt - chalupu nebo chatu.

Také upozorňujeme majitele psů, že je nutné uhra-
dit za ně adekvátní poplatky. Všichni ti, kteří 
chovají psa a nemají ho přihlášeného, jej musí po 
uplynutí stáří 3 měsíců přihlásit a uvedený popla-
tek také zaplatit. V případě nesplnění povinnosti 
se také vystavují možným finančním sankcím. Při-
pomínáme, že majitelé, kteří platí za jednoho svého 
mazlíčka a chovají další, musí i tyto přihlásit 
a řádně za ně platit. Poplatky jsou následně pou-
žívány na úhradu nákladů spojených s odchytem 
toulavých psů a koček a s úklidem po chlupatých 
obyvatelích města.

Neslyšíte městský rozhlas?
Pro občany Hejnic, kteří žijí v lokalitách, kde není 
běžně slyšet hlášení městského rozhlasu, nabí-
zíme zapůjčení mobilních domácích přijímačů, 
které dokáží přehrát hlášení i zpětně. Zájemci 
se mohou o přijímač přihlásit u J. Demčáka  
(tel. 777 682 274, jaroslav.demcak@mestohejnice.cz).

Propásli jste hlášení městského rozhlasu?
Nevadí. Nyní máte možnost pustit si poslední 
relaci městského rozhlasu ze záznamu. Stačí 
zajít k vývěskám vedle budovy městského úřadu 
v Nádražní ulici a stisknout vypínač na venkovním 
jukeboxu. Přehraje se poslední hlášení, které pro-
běhlo místními tlampači. Snad to přispěje k větší 
informovanosti místních obyvatel.

Informace pro občany

 – zřídilo pětičlenný finanční a kontrolní výbor, přičemž 
volbu jeho členů odložilo na další jednání zastupitelstva

 – zvolilo do funkce předsedy finančního výboru Ing. Alenu 
Dvořákovou

 – zvolilo do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Lucii 
Podhorovou

 – stanovilo odměny neuvolněným členům zastupitelstva: 
• člen zastupitelstva: 300 Kč 
• člen zastupitelstva, předseda výboru/komise: 660 Kč
• člen rady města: 1.140 Kč 
• člen rady města, předseda výboru: 1.140 Kč

 – pověřilo člena zastupitelstva Jaroslava Demčáka za-
stupováním města na všech jednáních společnosti Frý-
dlantská vodárenská společnost, a. s.

 – navrhlo za člena Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské 
společnosti starostu města pana Jaroslava Demčáka



HEJNICKÝ ZPRAVODAJ / 3

Hejnický zpravodaj. Registrace: MK ČR E 11795. Vydává Městský úřad Hejnice 4× ročně, náklad 300 ks. Odpovědný 
redaktor: Stanislav Budka. Tel./Fax: 482 322 215. E-mail: zpravodaj@mestohejnice.cz. Tiskne: Jan Macek a Pavel Kusala,  
www.tiskem.cz. Copyright © 2014 Jan Macek a Corel Corp. Veškerá práva vyhrazena.

Zpráva o činnosti obvodního oddělení  
Policie České republiky v Hejnicích

Vážení občané Hejnic a  okolí, do poloviny letošního listopadu policistky a  policisté OOP Hejnice řešili  
155 trestných činů, 804 přestupků a 879 čísel jednacích. 

Počet řešených případů a druhy 
trestných činů se nijak zvlášť neli-
šily od let minulých, s výjimkou 
dvou případů zvlášť závažné násilné 
trestné činnosti. Agresivita pacha-
telů stoupá a i u nás byly události, 
ve kterých násilníci neváhali použít 
pistoli, nůž nebo mačetu. Prověřo-
váno bylo také celkem 13 případů 
z oblasti návykových látek a dal-
šími se zabývá kriminální policie 

v Liberci. Letos bylo zajištěno zatím 
největší množství omamných a psy-
chotropních látek. Oznámen byl 
však pouze jeden z těchto případů, 
ostatní byly tzv. vyhledány.

V přestupkovém řízení vedly pře-
stupky v dopravě, proti majetku 
a nárůst byl patrný v přestupcích 
proti občanskému soužití. Soused-
ské spory se vedly pro vše možné 
i nemožné. Hodně emocí vyvo-

lala uzavírka Raspenavy a změna 
dopravního značení v Lázeňské 
ulici. Myslím, že obojí jsme nakonec 
všichni zvládli.

Za policistky a policisty OOP 
Hejnice přeji všem klidné a prožití 
vánočních svátků a do nového roku 
2015 hodně štěstí, zdraví, spokoje-
nosti a radosti.

 
Milan Porubský, policista OOP Hejnice

Námět pro nové zastupitelstvo
V posledních letech jsme svědky úprku velkých 

zaměstnavatelů z údolí řeky Smědé od Bílého Potoka 
až po Frýdlant. V lepším případě se přesouvají blíže 
Liberci a naši občané mají alespoň zachované pracovní 
místo, byť s dojížděním, v horším rovnou krachují 
a zaměstnanci se rázem stávají nezaměstnanými. 
Tento stav přináší i druhotný jev – vylidnění Hejnic. 
Bydlím na starém sídlišti a vidím prázdná okna téměř 
v každém domě. Samozřejmě, některá jsou prázdná, 
neboť si obyvatelé pořídili rodinný dům, většinou však 
odešli do Liberce a okolí za prací.

Je naivní si myslet, že se objeví nový zaměstnavatel, 
který přiláká lidi do opuštěných bytů zpět. V dnešní 
době již všichni požadují kontejnerovou dopravu, 
což je u nás v zimním období problematické. Byty 
se tedy nezalidní přirozeným způsobem. A tak, 
jakmile současné majitele prázdných bytů přestane 
bavit dotovat je ze svých jiných zdrojů, pokusí se je 
prodat. Otázka je, komu: současnému potenciálnímu 
nájemníkovi, který přišel o práci nebo je v důchodu 
a žádná banka mu nepůjčí, nebo kšeftaři s ubytovnami, 
který do jednoho bytu narve 10 lidí a bude vydělávat 
na sociálních dávkách? B je správně.

A zde vidím onen námět k zamyšlení: pokusit se 
od majitelů odkoupit byty pro město a pronajímat či 
prodávat je ve vlastní režii. Samozřejmě je to velká 
investice, na kterou by si město určitě muselo vzít úvěr, 
a nejspíše by se tato investice nevrátila, ale mohla by 
městu ušetřit druhotné náklady spojené s rozvojem 
ubytoven (nepořádek, agresivita, drogy v míře větší 
než malé, zničený městský majetek...). Nadto v těchto 
ubytovnách pobývají lidé, kteří, nemajíce peněz, 
nepřispívají ničím do obecní kasy (tržby obchodníků – 
daně, zaměstnání – daně, podnikání – daně). A v kom 
vidím pro město naději? V důchodcích. 

Hejnice jsou městem pro důchodce jako stvořeným 
(důchodce ve smyslu starší člověk, pobírající důchod 

od státu). Rovina s fantastickým výhledem na hory, 
lékaři i obchody shromážděné na malém prostoru, vlak 
i autobus taktéž. Od Liberce, co by kamenem dohodil, 
pro případné návštěvy potomstva, přesídleného do 
krajského města. Důchodci sice nemají příjem veliký, 
ale nějaká drobnost jim každý měsíc zbude – dejme 
tomu 1.000 Kč. Pokud by se tu usadilo 50 nových 
důchodců, utratí v Hejnicích 50.000 měsíčně, to je přes 
půl milionu ročně. A nemusíme být skromní, můžeme 
rozjet kampaň Hejnice – město přátelské k důchodcům 
a přilákat i důchodce pražské, německé, holandské.

Co by to přineslo? Zaměstnání pro mladé lidi! Starší 
lidé potřebují služby, na které sami nestačí, cizinec si 
zaplatí překladatele, doprovod na úřady, hůře vidící 
využijí předčitatele, méně pohybliví dopravu po okolí, 
místní obchodníci získají zákazníky (pro tak malý 
nákup nemá smysl dojíždět do Liberce či Frýdlantu)...

Důchodci se většinou rádi učí nové věci a druží se – 
což takhle internetová kavárna s výukou počítačových 
dovedností? Nebo společenská místnost s obsluhou na 
různé besedy s pozvanými hosty?

Není to jen přínos finanční a společenský; důchodci 
se zřídka ožírají a hulákají po nocích, nemají sílu na 
převracení a zapalování kontejnerů, nervou měděné 
okapy z novostaveb. Obsazení prázdných bytů 
důchodci by při nejmenším zabránilo jejich obsazení 
problémovými lidmi.

Móda je lákat do obce mladé lidi. Ale mladí 
lidé pracovní příležitost potřebují, staří ji generují. 
Důchodce má jistotu (zatím), že každý měsíc dostane 
peníze, které mu umožní základní bydlení, a pokud 
má důchod vyšší než průměrný, nemusí již spořit na 
stáří – penízky buď rozdá dětem/vnoučatům, nebo 
rozfofruje v místě bydliště. 

V důchodcích tedy vidím nikoliv minulost, ale 
budoucnost!

Jaroslava Melichová
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Sdružení nezávislých kandidátů Společně 
pro Hejnice děkuje

Vážení spoluobčané, 
dovolte nám ještě jednou touto cestou poděkovat všem příznivcům 
a voličům, kteří odevzdali v říjnových volbách svůj hlas sdružení 
nezávislých kandidátů Společně pro Hejnice. Výsledek voleb byl pro nás 
velice potěšující a je podnětem k další práci pro naše město. Využíváme 
také této příležitosti v závěru roku, abychom všem občanům našeho 
města popřáli krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do 
nového roku 2015.

Jiří Horák a Sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Hejnice           

Kanalizace Hejnice

 
Účelem projektu CZ.1.02/1.1.00/12.15689 „Kanalizace Hejnice“ je 
dostavba kanalizace ve městě Hejnice v délce 7,17 km. Projekt byl 
podpořen v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní 
osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování 
rizika povodní, oblasti podpory 1.1 - Snížení znečištění vod.
Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Fondu soudrž-
nosti) a ze státního rozpočtu ČR (prostřednictvím SFŽP ČR).

Realizací projektu bude vytvořen předpoklad pro připojení 750 EO. 
Na ČOV Hejnice bude možno odstranit navíc 32,04 t/rok CHSKCr  
a 14,49 t/rok NL.

Příspěvek z rozpočtu EU, a to z prostředků Fondu soudržnosti 
bude činit max. 30 540 174 Kč. Příspěvek SFŽP ČR bude činit max.  
1 796 480,82 Kč. 

Termín realizace stavby je říjen 2014 – říjen 2015.

Narodily se děti:
• Emma Čuková

• Anna Nosková

• Martin Matura

• Eva Mazurková 

• Marie Šosvolová

• Vanesa Cinová

• David Hyttych

• Eva Stejskalová

Přistěhovali se občané:
• Petr Partl

• Kateřina Bittnarová 

• Olga Mildner

• Nikola Sacherová

Odstěhovali se občané:
• Simona Svobodová se 

synem

• rodina Liškova

• Božena Jandová s dcerou

• Pavlína Jarková s dcerami

• Markéta Veverková s dcerou

• Jiří Petruš

• rodina Schubertova

• Ladislava Dytrychová

• Lubomír Lesák

• Petr Gondkovský

• Lucie Jandová se synem 

a dcerou

Rozloučili jsme se se 

zesnulými občany:
• Karel Sokol

• Petr Šosvol

• Petr Žatecký

• Eva Mrnková Pelikánová

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Od úterý 9. prosince je v prodeji 
mimořádných 200 kousků vstupe-
nek na slavnosti za pouhých 99 Kč. 
Je možné koupit maximálně 4 kusy 
na osobu. Vstupenky si můžete 
zakoupit na Městském úřadě 
v Hejnicích u paní Lenky Zore-
níkové, tel. 483 034 010, e-mail:  
vstupenky@mestohejnice.cz.

Vstupenky zakoupené prostřed-
nictvím telefonu nebo e-mailu vám 
budou odeslány poštou po obdržení 
platby za vstupenky na účet města 
s variabilním symbolem, který vám 
bude sdělen.

Nevíte jaký vánoční dárek dáte 
svému miláčkovi, rodičům, sestře, 
bratrovi, dětem nebo dokonce 
tchýni? Zkuste prémiové vstu-
penky na Hejnické slavnosti.

Po letním provozu došlo z pondělí 
8. prosince na úterý 9. prosince 
opět k uzavření části komunikace 
II/290 v úseku Smědava – Souš. 

Důvodem je sněhová pokrývka na 
komunikaci, která zapříčinila, že 
silnice nesplňuje podmínky pro bez-
pečný provoz automobilové dopravy. 
Komunikace v délce 4 km byla 
v letošním roce díky teplému pod-
zimu výjimečně velmi dlouho pone-
chána otevřená.

Nyní opět nastává doba, kdy je 
cesta na Tanvaldsko možná pouze 
po objížďce přes Liberec a Jablonec, 
která je dlouhá 63 km. 

Informace bude snad předána 
všem dotčeným dopravním zpravo-
dajstvím, abychom tu neviděli ony 
stovky otáčejících se automobilů 
cizinců.

V pondělí 8. 12. o půlnoci  
byla uzavřena komunikace  

Smědava – Souš

Prodej speciálních vstupenek  
na Hejnické slavnosti 2015
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Rekonstrukce městské zeleně pokračuje
Milí čtenáři, dovolte mi vrátit se k  tématu, které se v  minulém zpravodaji objevilo jen na dodatečně 
vložených listech. Tím tématem je právě probíhající obnova veřejné zeleně na sídlištích a v parcích obou 
hejnických mateřských školek. Pro začátek bych se rád omluvil, že jsem tento článek nenapsal již minule. 
Ale právě kvůli začátku této akce ve spojení s nutným papírováním mi prostě nedošlo, že už je po uzávěrce 
podzimního čísla. Byla to jistě chyba, protože následné zásahy do zeleně spoustu lidí popudily. Ale na 
malou obranu bych chtěl připomenout dubnovou prezentaci rekonstrukce v městském kině, kde byl projekt 
podrobně představen osobně jeho architektem. Dorazila však slabá desítka občanů Hejnic, což byla škoda.

Myšlenka projektu rekonstrukce 
zeleně vznikla před mnoha lety, 
kdy jsme se po příchodu do vedení 
města každý rok potýkali se spous-
tou žádostí občanů o úpravu zarost-
lého starého sídliště. Situaci navíc 
umocnily několikeré živelné pohromy, 
které postihly Hejnice a hlavně park 
v areálu DPS a 1. mateřské školy. Vítr 
a sněhová kalamita tam napáchaly 
obrovské škody, jejichž následky 
jsme sice odstranili, ale svými silami 
už jsme nedokázali navrátit parku 
jeho jedinečnost a druhovou rozma-
nitost. Potřeba rekonstrukce zeleně 
ve městě jako celku navíc vyplý-
vala z dlouhodobého zanedbání 
jejího stavu. Následkem toho vět-
šina nevhodných výsadeb na území 
starého sídliště přerostla z hezkých 
malých stromečků ve veliké stromy, 
které nelze lehce odstranit a nahra-
dit něčím vhodnějším. Vše vznikalo 
v době, kdy se Jizerky obnovovaly 
po emisních a kůrovcových kalami-
tách a spousta místních se na obnově 
podílela. A nebylo nic jednoduššího, 
než si z lesa přivést nějaký ten stro-
meček a zasadit si ho před panelák. 
Jenže pak se společnost změnila, lidé 
se začali věnovat nově umožněnému 
cestování, podnikání a nakupování 
a na zeleň, na její běžnou údržbu 
a nahrazování přerostlých jedinců, 
se trošku pozapomnělo.

Právě z těchto důvodů a po zku-
šenostech z minulých let, kdy jsme 
si u odstraňování nebezpečných pře-
rostlých topolů na sídlišti vyslechli 
spousty nadávek a byli jsme ozna-
čováni nejrůznějšími jmény, jsme se 
rozhodli celý problém předat odbor-
níkům. Byla oslovena projekční sku-
pina odborných arboristů a zahrad-
ních architektů se zadáním vypraco-
vat projekt na zajištění údržby zeleně 
na uvedených lokalitách společně 
s ohledem na vhodnost jednotlivých 
stromů v místech jejich růstu. Pod-
mínkou bylo, že si město nepřeje silný 
plošný zásah kvůli předpokládané 
negativní reakci obyvatel, kteří jed-
notlivé stromy sázeli. Nikdo z města 
do projektu kvůli jednotlivým stro-
mům vesměs nezasahoval. Projek-
tant je odborník, má příslušné vzdě-

lání a spoustu kladných referencí na 
své projekty, proto jsme vše nechali 
na jeho posouzení a rozhodnutí.

Návrh pěstebních zásahů byl před 
schválením předložen na posouzení 
Agentuře ochrany přírody a krajiny 
v Liberci. Ta se k návrhu vyjádřila 
a ve svém posudku shledala pro-
jekt přínosným pro životní prostředí 
a hodným podpory. Následně jsme 
požádali o dotaci ze Státního fondu 
životního prostředí a naše žádost byla 
podpořena. Celkové náklady na akci 
se pohybují kolem 6 miliónu korun, 
z toho dotace činí přibližně 75 %. 
Náklady zahrnují projekt, admini-
straci žádosti a výběrového řízení 
a samozřejmě provedení vlastní akce. 
Během ní bylo nebo v dohledné době 
bude odstraněno 262 stromů a keřů, 
ošetřeno 418 stromů a 1344 m2 keřů 
a vysazeno nových 238 stromů a 438 
keřů. Čísla se možná zdají extrémně 
velká, ale musíme připomenout, že se 
jedná o rozsáhlou plochu všech loka-
lit a když mluvíme o stromech, počí-
táme mezi ně i malé jedince z paře-
zové výmladnosti.

První částí akce bylo kácení, 
aby se uvolnily plochy pro výsadbu. 
Následovalo ošetření stávajících 
stromů a nyní dochází k sázení 
nových jedinců. Opět se začínají 
množit dotazy, jestli to není moc 
husté. Musíme si zde říci, že se jedná 
o jiné stromy, než jaké tu dosud rostly. 
Jsou to kultivary, podle projektanta 
vhodné do takové zástavby, jako jsou 
sídliště. Ať již tvary svých korun, 

posazením koruny vzhledem k výšce 
nad terén či maximálním vzrůstem. 
Projekt také nahradil nudné zelené 
smrkové plochy (hlavně na starém 
sídlišti) různými barevnějšími a kve-
toucími druhy listnatých stromů.

Je mi naprosto jasné, že se 
mezi občany ve městě stejně objeví 
všechna možná hodnocení, kdy část 
hodnotí projekt pozitivně, část neut-
rálně a část negativně. Ale zkusme 
chvíli počkat se závěry, až se stromy 
a keře ujmou a lokality se zazelenají. 
Za velmi důležité z pohledu rekon-
strukce zeleně jsme považovali areály 
mateřských školek, protože tam od 
stromů v havarijním stavu hrozilo 
riziko našim malým občánkům, a to 
jsme nemohli dopustit. Nyní by mělo 
být o bezpečnost pohybu dětí posta-
ráno.

I když tušíme, že půjde asi opět 
o kontroverzní krok, rádi bychom 
takto projekčně zajistili i obnovu 
ostatních „zelených“ ploch po městě, 
mezi které patří lesácké bytovky, 
malé parčíky v centru města, hřbitovy 
a další plochy. Zkusíme tedy požádat 
o další dotaci na rekonstrukci těchto 
rozptýlených ploch, abychom zacho-
vali jejich rozmanitost a hlavně do 
budoucna zajistili bezpečné a kva-
litní plochy veřejné zeleně. A je jasné, 
že sami na to nemáme ani síly ani 
finance. Stačí se podívat na břízy 
v parčíku vedle kavárny, které už 
pro prodloužení svého života nutně 
potřebují nějaký ošetřující zásah.

-DEM-
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Hasiči a podzim

Jako se každý správný hospodář připravuje na zimu, tak i my, dobrovolní hasiči Hejnice, jsme započali včas 
s přípravou své techniky na nastávající zimu. Bylo třeba vyměnit letní pneu za zimní na všech vozidlech, která 
jsou určena k výjezdu. Doplnili jsme všechny kapaliny za nemrznoucí, zvláště v ostřikovačích. Zkontrolovali 
jsme olejové náplně a  šrouby, zda nejsou povolené. Tato údržba je velice důležitá. V  případě vyhlášení 
poplachu se musíme stoprocentně spolehnout, že je vše v pořádku, a být schopni výjezdu za jakýchkoli 
povětrnostních podmínek. Této činnosti jsme věnovali několik sobotních dopolední.

Dne 7. září jsme pořádali spo-
lečně s Městem Hejnice 2. ročník 
Hejnického pádla. Počasí se opět 
vydařilo, bylo hezky a teplo, což 
přispělo k tomu, že letos se přihlá-
silo více posádek, než tomu bylo 
vloni. Přišlo i více diváků fandit 
svým favoritům nebo jen tak prožít 
hezký den, posedět a vychutnat si 
občerstvení od nás hasičů.

Další naší pořadatelskou akcí 
byla soutěž Memoriál Alexandra 
Juklíčka, která se konala dne 27. 
září. I tomuto klání předcházela 
náročná příprava. Vybudovali jsme 
základnu, která je nezbytná pro 
zdárný průběh tohoto hasičského 
sportu. Bylo pro nás velice milé 
a překvapilo nás, že se letos při-
hlásilo téměř dvacet družstev. Naši 
borci se umístili na 9. místě a patří 
jim za to gratulace. Jsme rádi, že se 
zúčastnila i dvě německá družstva 
z Eilenburgu a také přijeli kole-
gové hasiči z Polska z Trójce. V pře-
stávce nám předvedli svou doved-
nost naši nejmenší hasiči. Ačkoliv 
některým dětem je jen něco málo 
přes pět let, bylo úžasné sledovat 
jejich dovednost a zápal při tomto 
požárním útoku. Jak s obrovským 
nasazením rozbalovaly a spojovaly 
své hadice, běžely k terčům a netr-
pělivě čekaly na vodu, kterou poté 
zasáhly terče.

My starší hasiči si přejeme, aby 
jim toto nadšení vydrželo a aby to 

byla naše nastupující generace. Za 
vedení kroužku Mladý hasič bych 
touto cestou chtěl poděkovat man-
želům Mirkovi a Monice Macha-
novým, kteří si vedou velice dobře. 
Tento kroužek má u nás dlouhole-
tou tradici a někteří členové naší 
jednotky si tímto hasičským zákla-
dem prošli.

Začátkem října jsme byli pozváni 
do Německa našimi kolegy hasiči 
z Eilenburgu. Zúčastnili jsme se 
již podruhé nácviku zdolání ohně 
v kontejneru. Toto náročné cvičení 
nás posunulo v naší odbornosti. Je 
velice důležité vědět, jak si počínat 
při požáru, kde vznikne flashover 
(náhlé vzplanutí plynů v celém pro-
storu). Bohužel se s tímto jevem asi 
budeme potýkat stále častěji. Při-
bývá totiž stále více domů s plasto-
vými okny, která jsou velice dobře 
utěsněná a vznikne-li požár v tako-
vém bytě, je zde velice málo kyslíku 

pro hoření a tak je byt velice zakou-
řen zplodinami z hořících plastů. 
Otevře-li hasič prudce dveře, dodá 
potřebný kyslík a nastává prudký 
výbuch, který může ohrozit hasiče 
na životě. Proto jsme velice rádi, že 
nám tento nácvik naši kolegové 
v Eilenburgu umožňují.

Další plánovanou akcí jsme 
podnikli ve dnech 17. až 19. října 
v Moravském krasu. Pod vede-
ním hasiče speleologa Luboše 
Berana a instruktora speleologa 
Pavla Ježowicze se hasiči Tomáš 
Ježowicz, Jiří Šimon a Miroslav 
Šimon zúčastnili výcviku v jeskyni, 
kde jsme si hlavně ověřili fungo-
vání psychiky v úzkých chodbách. 
Toto nám může velice pomoci 
v případě vyhledání a záchrany 
zavalené osoby. Pro nás, kteří si 
vyzkoušeli tyto stísněné prostory, 
to byl neobyčejný zážitek a hlavně 
další zkušenost.

Kromě těchto popsaných čin-
ností každý víkend pracujeme na 
přípravách dalších akcí. Pečujeme 
o výzbroj a výstroj. Odpracujeme 
spoustu hodin na technice. Mimo-
řádné poděkování patří našemu 
veliteli Jiřímu Šimonovi, který je 
velkým tahounem všech akcí. Pre-
cizně se stará o jednotku sboru 
a její vybavení.

Přeji všem vše dobré!
Miroslav Šimon, starosta SDH Hejnice

Kroužek Mladých hasičů
Kroužek Mladých hasičů v  Hejnicích funguje opět lépe než v  předešlých letech, kdy se dokonce musel 
kvůli malému počtu dětí spojit s kroužkem v Bílém Potoce. V září se objevilo mnoho nových dětí, které 
zajímá hasičská technika a tématika a také topografie, hasičské značky, zdravověda, střelba ze vzduchovky 
a podobně. To všechno se na schůzkách učí formou hry a při různých soutěžích. Schůzky jsou jednou týdně, 
pokud je potřeba sejít se před závodem, domluvíme si termín navíc. Už to, že skoro každý měsíc přibyde nové 
dítko, je znamením dobré nálady a skvělé party nadšených lidí.

V polovině října jsme strávili spo-
lečný víkend v Jindřichovicích pod 
Smrkem, v penzionu U Můrinek. 
Pobyt se nesl ve znamení sportu, 

„hasičiny” a výuky s následnou kont-
rolní otázkou: „Jestlipak si děti něco 
zapamatovaly?”

Byli jsme velká skupina asi 25 
dětí z kroužků Mladý hasič z Bílého 
Potoka a Hejnic a šesti dospělých 
vedoucích. Jedna skupina dojela na 
místo na kolech, druhá auty. Ubyto-
vání U Můrinek je krásné, komfortní, 
čisté a v pěkném prostředí. Při tako-

vém množství lidí se nám zdálo, že je 
chalupa doslova nafukovací :-).

Druhý den dopoledne probíhala 
výuka. Děti chodily po skupinkách 
a názorné ukázky zdravovědy se 
střídaly s procvičováním topogra-
fických značek, uzlů a podobně. Pro 
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starší byl připravený test. Potom 
páni hasiči ukázali dětem rozhazo-
vání a smotávání hadic, děti si pak 
zasoutěžily ve dvojicích a na čas.

Po obědě a po poledním klidu 
odjela první skupina na výlet na 
kolech do Polska k jezeru. Druhá 
jela na jarmark do Nového Města 
pod Smrkem. Měli jsme to jako zpes-
tření, abychom nabrali sílu na další 

Mezinárodní centrum duchovní obnovy

Vážení spoluobčané, v MCDO tak, jako každý rok, nabízíme řadu adventních a vánočních programů. V neděli 
30. listopadu začíná advent. V galerii MCDO bude možno zakoupit adventní věnce, které jsou ukázkou 
aranžérské dovednosti studentů hejnického učiliště. 

Dále zveme celé rodiny na sobotu 
6. prosince, kdy se v MCDO koná 
již tradičně akce „Vánoční strom“. 
Program bude zahájen ve 14 hodin. 
Budete si moci prohlédnout výstavu 
dětských výtvarných prací a koupit 
si i drobné dárečky. V 18 hodin jste 
zváni na benefiční koncert „Stavaři 
dětem“ na podporu Fondu ohrože-
ných dětí. Účinkující Václav Hude-
ček (housle), Milan Muzikář (fagot) 

a komorní soubor Musica Lucis 
Praga slibují nevšední kulturní 
zážitek. Svou účastí a dobrovolným 
vstupným můžete i vy podpořit Fond 
ohrožených dětí. O týden později, 
v sobotu 13. prosince v 15 hodin 
vás zveme na adventní koncert, kde 
vystoupí pěvecký sbor Zpěvandule 
z Mimoně. 

Ve spolupráci se ZŠ Hejnice opět 
pořádáme tematický pobyt pro děti 

„Advent a Vánoce“ s přespáním ve 
dnech 12. – 13. prosince. Ve středu 
24. prosince začíná vigilií ve 24 hodin 
doba vánoční, která vrcholí slavností 
Narození Páně ve čtvrtek 25. pro-
since v 9 hodin. 

Na svátek sv. Jana Evangelisty 
27. prosince budeme podle starého 
zvyku žehnat víno, které si mohou 
věřící přinést s sebou na mši. Takové 
víno má podle tradice zachovávat 
svornost mezi těmi, kdo ho užívají. 
V době vánoční si můžete prohléd-
nout hejnický betlém, který je ote-

vřen od půlnoční mše denně až do 
2. ledna 2015. 

Úplný program pro dobu adventní 
a vánoční naleznete ve farním věst-
níku Mater Formosa, na stránkách 
farnosti (farnost-hejnice-raspenava.
netstranky.cz, www.facebook.com/
Raspenava) nebo na našich strán-
kách www.mcdo.cz. 

Na všechny naše akce jste 
srdečně zváni. Jsme rádi, že přichá-
zíte do naší restaurace, kde je možné 
posedět v klidném, bezbariérovém 
a nekuřáckém prostředí. Chystáme 
pro vás řadu dalších tematických 
víkendů, společenských akcí a růz-
ných rodinných oslav. Těšíme se na 
vaši návštěvu. 

Přeji jménem Mezinárodního 
centra duchovní obnovy všem čtená-
řům Hejnického zpravodaje krásné 
prožití adventní doby, vánočních 
svátků a šťastný nový rok 2015.

Jana Bezvodová,  
pastorační asistentka

výuku. Třetí skupina vařila a udržo-
vala v chatě symbolický oheň. Večer 
jsme hráli hry, povídali si a opékali 
na ohýnku buřty. 

Děti měly během celého víkendu 
i hodně svého osobního volna, které 
využívaly různým způsobem. Hrály 
stolní nebo karetní hry, velmi je zau-
jaly Černé historky, při kterých jsme 
se nasmáli i my dospělí. Za chalupou 

si ti nejmenší hráli na dřevěných pro-
lézačkách a houpačkách či s míčem. 

V neděli šly nejmladší děti do vsi 
na procházku a zbytek spolupra-
coval při přípravě oběda. Pomalu 
jsme začali balit, uklízet a chystat 
k odjezdu domů. 

Je nutno říci, že všechny aktivity, 
závody, soutěže a pobyty jsou finan-
covány z fondu města Hejnice.

Děkuji vám všem zasvěceným za 
pomoc a záslužnou práci, která není 
marná!

Monika Machanová



HEJNICKÝ ZPRAVODAJ / 8

Hejnické Babí léto 2014 
V sobotu 20. září pořádalo občanské sdružení Za lepší Hejnice 8. ročník Hejnického babího léta, již tra-
dičního rozloučení s létem pro děti i dospělé. Letošní podtitul nesl název „Z pohádky do pohádky“, takže 
jsme den trávili v různých českých i světových pohádkách a snech. Téma je to velmi inspirativní, takže 
o pohádkové nápady nebyla nouze.

Po loňském ročníku jsme 
s obavou vzhlíželi k obloze, jestli 
nám opět akci nespláchne déšť. 
I proto jsme neváhali, obětovali 
velké finance a pro všechny případy 
jsme připravili super mokrou vari-
antu a pro návštěvníky jsme posta-
vili všechny možné i nemožné velké 
stany a hangáry, které je měly ochrá-
nit před deštěm. Vždyť co by byla 
tato akce bez vás, bez návštěvníků. 
Počasí vyšlo skoro do puntíku podle 
předpovědi. Slunce se s úderem 16 
hodiny schovalo za mraky a spus-
til se déšť. Naštěstí bylo celý zbytek 
dne krásné teplo, takže ani opakující 
se dešťové přeháňky nevyhnaly vět-
šinu návštěvníků a ještě o půlnoci 
bylo vidět spoustu účastníků pouze 
v krátkých trikách.

Opět jsme startovali pohádkovým 
kinem zdarma. Letos jsme nasadili 
novou animovanou pohádku a uvedli 
jsme ji hned dvakrát. I tak se ale při 
odpoledním promítání na spoustu 
dětí nedostalo. Je nám to líto, ale 
kino nafouknout neumíme. Také 
jsme všude avizovali, že odpolední 
představení je určeno pouze dětem 
do 15 let. Důvodem byly zkušenosti 
z předchozích let, kdy se do sálu 
nedostaly děti, ale bylo tam hodně 
dospělých. A při Babím létě je kino 
primárně určeno pro děti. Takže 
příště doporučujeme rodičům, kteří 
musí do sálu společně s dítětem, aby 
navštívili volnější dopolední promí-
tání. I přes lehkou nepřízeň počasí, 
kdy všude kolem pršelo a lidí z okolí 
proto tolik nedorazilo, se návštěv-
nost pohybovala kolem 1500 lidí, 
kteří si našli cestu do centra Hejnic. 
Jsme za to neskutečně vděčni. Tím 
jste potvrdili, že se ve vašem kalen-
dáři Babí léto již natrvalo zabydlelo. 
A díky výsledku můžeme říci, že jsme 
schopni připravit i další ročník a opět 
vám nabídnout skvělou zábavu 
a program.

Po kině se oslava rozloučení 
s létem přenesla na tradiční místo 
před bývalý Perun. Tam se mimo 
obvyklých stánků s jídlem, pitím 
a dalšími specialitami mohli hlavně 
dětští návštěvníci věnovat skáka-
címu hradu s odměnami v podobě 
balónků, malování na obličej nebo 
soutěžím o drobné ceny, které pro 
ně byly připravené. Letos byly ve 
znamení pohádkových témat, takže 

děti mohly soutěžit s Červenou Kar-
kulkou, Křemílkem a Vochomůr-
kou, Popelkou, statečným kovářem, 
pyšnou princeznou nebo u perníkové 
chaloupky. Vedle pódia byla i tvůrčí 
dílna, kde si mohli zájemci vyrobit 
s Krasohledem Pavly Petrnouškové 
krásného bobříka. Letos jsme zvo-
lili trošku jinou dramaturgii akce, 
takže dětskou diskotéku vystřídala 
bubenická show v podání skupiny 
TutaBota. Na jejich rytmy hrané na 
všechna možná bonga, bubny a jiné 
bicí nástroje následně navázal další 
hudební host odpoledne. Do Hejnic 
opět dorazil mladý zpěvák s velkou 
budoucností Michal Horák. Ten se 
po letošních slavnostech vrátil na 
stejné místo a svými neotřelými texty 
a velmi srdečným vystupováním si 
vysloužil veliký potlesk a ovace. Tak 
se mu tu líbilo, že si svůj pobyt pro-
dloužil na celý den a večer.

Dalším bodem programu bylo 
žonglérské vystoupení jabloneckých 
borců, kteří předvedli svoji denní 
show jako lákadlo na večerní fire-
show. Kluci a dáma předvedli velikou 
a zábavnou podívanou, která strhá-
vala nejen hudebním doprovodem, 
ale hlavně vizuálními efekty, které 
vznikaly při kombinaci jednotlivých 
ohnivých žonglérských doplňků. 
Znovu se nám potvrdilo, že ohňostroj 
je dobrý, ale nemá smysl soupeřit 
se Slavnostmi nebo Valdštejnkami, 
a fireshow je skvělá alternativa. 
Součástí Babího léta byla i tombola, 
která nabízela deset krásných cen, 
kterým dominovaly například moto-
rová pila nebo vstupenky na muzikál 
Fantom opery.

O hudební doprovod se celý večer 
postarala živá kapela. Tentokrát 
jsme měli kapely rovnou dvě. Roz-
jezd obstaraly Vacancy a následně 
se do strun a kláves opřely VZHáčka, 
neboli Vichr z hor, v novém slo-
žení. Před pódiem bylo plno skoro 
celý večer, teplé počasí se líbilo jak 
tanečníkům, tak hudebníkům, takže 
jejich symbióza byla dokonalá. Tra-
diční součástí akce byla také pře-
hlídka moučníků místních cukrářek 
a pekařinek – Zlaté hejnické jablko. 
Tentokrát se sešlo na 20 krásných 
a chutných soutěžních moučníků. 
Porota po závěrečném hodnocení 
vyzvedla na vrchol a titul královna 
moučníků přisoudila Klárce Ber-

natové. Připomínáme, že je v pro-
deji kuchařka s recepty na všechny 
moučníky, které kdy soutěžily. Ino-
vovaná s doplněnými barevnými listy 
bude k dostání v pokladně kina za 
50,- Kč v průběhu ledna. 

I dospělácké zápolení bylo kouzel-
ným výletem do pohádkového světa. 
Všechny disciplíny byly motivo-
vány krásnými cenami věnovanými 
našimi partnery a stylizovány do 
prostředí princezen, draků, skřítků 
a rytířů. Takže byly k vidění soutěže 
jako Honza málem králem – kutálení 
pecnem chleba, S čerty nejsou žerty 
– pagoda dřeva, Pandrholova pomsta 
– pivo, O neposlušných kůzlátkách – 
podprsenky. Už zmiňované dešťové 
přeháňky nám však znemožnily 
uskutečnit další dvě soutěže, které si 
tak necháme na příští ročníky nebo 
na Aprílovou zábavu. Chtěli bychom 
poděkovat našim partnerům a spon-
zorům a pomocníkům za obrovskou 
a upřímnou podporu, které si nesko-
nale vážíme, především v této těžké 
době. Nebýt Vás, nemohla by akce 
ani vzniknout, protože chceme stále 
držet onu linii, že nebudeme vybírat 
na naší akci vstupné. Děkujeme Vám 
a přejeme Vašim firmám a společnos-
tem jen to dobré. 

Doufáme, že se letošní ročník 
Babího léta účastníkům alespoň 
trochu líbil a dokázali jsme, že je 
to opravdová oslava konce hejnic-
kého léta pro širokou veřejnost. Bylo 
skvělé pozorovat, jak ještě v hlu-
boké noci se chtěli lidé bavit, pít, 
jíst a tančit a ukázat, že tento druh 
zábavy je někdy v tomto zapome-
nutém koutě Čech třeba. Tradiční 
fotograf Zdeněk Polívka připravil 
fotogalerii snímků z této krásné akce. 
Všechny jeho fotografie a další infor-
mace najdete Facebookovém profilu 
Za lepší Hejnice nebo na webu www.
mestohejnice.cz.

-DEM-
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Zpříjemněte si dny a ochutnejte vína ze 
Slovenska. 

Těšíme se na Vaší návštěvu na našich 
stránkách www.vino-valor.cz 
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Zpříjemněte si dny a ochutnejte  
vína ze Slovenska.

Těšíme se na Vaší návštěvu na našich  
stránkách www.vino-valor.cz

Z městské knihovny
Vážené čtenářky a čtenáři, protože mi jaksi v  rámci předvánočního vyčerpání došla inspirace, sáhla jsem po 
statistice (aspoň jsem konečně pochopila, k čemu je dobrá) a tady je výsledek. Chtěla jsem použít i graf, ale ono by 
bylo potřeba barevný tisk, nebo aspoň 10 odstínů šedi (a šedi je kolem nás dost), tak jsem zůstala raději u tabulky.

Jak je vidět, počet čtenářů nám 
pozvolně klesá, ale překvapivě tomu 
neodpovídá počet výpůjček. Je to 
asi i tím, že se snažím zásobovat 
knihovnu novými knihami. Daří 
se mi to jednak nákupem a pak 
tzv. výměnným fondem, což jsou 
zapůjčené knihy z Krajské vědecké 
knihovny v Liberci.

Článek píšu zrovna po skončení 
akce Den pro dětskou knihu, které 
se účastnilo 24 lidí (můj rekord). 
Myslím, že byli spokojení, a kdyby 
se našla nějaká skupinka dětí, které 

by měly zájem o literárně-výtvar-
nou tvorbu, snad bych si nějaký čas 
jednou za měsíc našla.

Za poslední peníze jsem koupila 
tyto atraktivní tituly: Hunger Games, 
Rabi, Tribunál smrti, Andělíčkářka, 
Přízrak, Velká škola kreslení, Žítkov-
ské čarování, Noční můry s čápem 
Marabu, Chrochtík a Kvikalka na 
cestě za blýskavým prasátkem.

Doufám, že další rok vám i mně 
přinese hodně krásných čtenářských 
zážitků.

Eva Prokešová

 Knihovní statistika 1994 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
registrovaní čtenáři 278 247 266 181 161 269 231 246 226 221 209 184
z toho do 15 let 118 80 110 64 62 107 92 90 92 81 68 57
návštěvníci 1388 2014 1611 1696 1804 2092 2188 2608 2975 3641 3677 3301
výpůjčky celkem 8790 11890 8711 8219 6784 6628 6604 7870 7271 8359 7949 7334
z toho naučná literatura pro dospělé 2607 2246 1171 1375 992 796 703 695 673 714 721 722
krásná literatura pro dospělé 3789 5503 3914 3758 3482 3727 3450 4197 4503 5515 5459 5073
naučná literatura pro děti 920 942 1134 1764 996 433 604 640 634 577 370 266
krásná literatura pro děti 1474 3199 2584 1411 1314 1672 1847 1686 1207 1182 1044 877
periodika 2188 1011 1266 1367 1077 1095 931 652 254 371 355 396
internet  224 160 312 441 519 499 670 702 820 822 732
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Podzim v Klubu důchodců

V Rovensku pod Troskami jsme 
se podívali do známé zvonice s obrá-
cenými zvony, ke kterým se vztahuje 
hned několik legend. Zvon je hudební 
nástroj, má hlavu, tělo, srdce, tvář 
a také hlas. Zvony se jmenují Jan 
Křtitel, Václav a Jiří.

Navštívili jsme i kostel sv. Vác-
lava. Dozvěděli jsme se, že pan farář 
František Kocman vyřezává betlém 
s figurkami až 40 cm vysokými.

I když už jsme dávno odrostli dět-
ským střevíčkům, zachtělo se nám 
na chviličku vrátit se do té doby bez-
starostnosti a navštívili jsme uni-
kátní muzeum panenek a medvídků 
v Troskovicích. Muzeum nevelké, 
zato plné jedinečných a unikátních 
hraček. Panenky v „lidské velikosti“ 
s tváří dětí slavných osobností (dcery 
Baracka Obamy, princátko z Cam-
bridge Georg, ale i dcera Karla Gotta). 
A mnoho dalších. Prostě nepřeberné 
množství různých druhů, velikostí 
a tvarů od roku 1840 až po součas-
nost. Také tu najdete sběratelské 
oddělení medvědů, jsou tu dřevěné 
hračky i kočárky. O tom všem se ale 
nedá v krátkosti vyprávět, TO SE 
MUSÍ VIDĚT!

Oběd byl pro nás připraven 
v restauraci v Mladějově. Potom 
jsme projížděli vesničkami Českého 
ráje, všude nás doprovázely silu-
ety zříceniny hradu Trosky. Vypo-
slechli jsme si legendu o Panně 
a Babě. Viděli jsme i známý vrch 
Kozákov s výskytem polodraho-
kamů, zejména achátů a ametystů. 
Dojeli jsme až k hradu Kost, kde 
jsme si udělali pár obrázků, a odtud 
jsme ještě jeli do Vesce u Sobotky. 
Malá víska, o které se říká, že je to 
ráj filmařů. Vzpomeňte si např. na 
známou scénu s hasičskou „Máňou“ 
z filmu Jak dostat tatínka do polep-
šovny. K tomuto kraji měl také vždy 
vztah básník Fráňa Šrámek, který 
se narodil se v Sobotce.

Čas pokročil, bylo třeba myslet 
na návrat. Poslední zastavení bylo 
v Sedmihorkách-Karlovicích, kde 
jsme si dali kávičku, pohár… Tak 
na shledanou na výletech příští  
rok 2015.

Blíží se advent, proto jsme si na 
čtvrtek 20. listopadu odpoledne při-

Byl začátek měsíce září, jeli jsme na výlet. Už v autobuse se děly věci: dostali jsme vytisknuté texty 
písniček vztahující se k Českému ráji, to aby se nikdo nevymlouval, že nezná slova. Zpívali jsme „Proč 
bychom se báli na Prachovské skály“ a „Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína“. Tak byla připravena 
atmosféra na výlet do Českého ráje.

pravili předvánoční párty, která bývá 
zaměřena na některou z adventních 
postav. Letos to byla sv. Cecilie – 
mučednice, patronka hudby. 

Jako občerstvení jsme měli letos 
dýňovou polévku, bramborový salát 
s řízkem, jablečný štrúdl se zmrz-
linou s karamelovým přelivem. 
Všichni zúčastnění na závěr dostali 
perníčky různých tvarů. 

Největší zásluhu na přípravách 
a realizaci této má paní Alena Henc-
lová, za což jí patří velký dík.

Poslední akcí v tomto roce bude 
ještě program dětí ze ZŠ Hejnice pod 
vedením paní učitelky Aleny Jan-
dové. A pak už nám dovolte popřát 
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE 
a úspěšné vykročení do roku 2015!
Za Klub důchodců: Alena Karrasová
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Rostliny kolem nás: Douglaska

V zimním období nemáme příliš mnoho příležitostí ke sběru léčivých rostlin, přesto existují určité možnosti. 
Mezi takové patří stálezelené jehličnany. Mnoho z nich obsahuje silice s antibakteriálními účinky. My se nyní 
zaměříme na méně obvyklý jehličnan, který se u nás vysazuje od konce 19. století - douglasku tisolistou. Proč 
výběr padl zrovna na ni, je jednoduché. Právě douglaska nás provázela jako strom roku 2014 v rámci akce, 
kterou každoročně vyhlašují Lesy České republiky. Jde o strom, který vyvolává trochu chaos ohledně své 
identity. Někde se dočtete o jedli Douglasově, zatímco její dřevo má obchodní název oregonská borovice.

Čím vás v lese douglaska upoutá? 
V první řadě si nejspíš všimnete na 
zemi popadaných zvláštních šišek, 
jejichž šupiny vystrkují trojklanné 
jazýčky, tzv. podpůrné šupiny. 
Podle těchto šupin, které trochu 
připomínají myší ocásek s nožič-
kami, dostala ve své domovině 
přezdívku mousecone, myší šiška. 
Od jedlí rozpoznáme douglasky 
podle zašpičatělých pupenů (oproti 
zakulaceným pupenům u jedlí). 
U starších stromů upoutá hluboce 
rozpraskaná korkovitá borka, díky 
níž douglasky odolávají požárům, 
a nezvykle mohutný vzrůst. Není 
divu, vždyť po sekvojích a sekvo-
jovcích jde o nejvyšší stromy světa, 
které ve své domovině dorůstají až 
100 m. I v Čechách je výškovým 
rekordmanem právě douglaska. 
Ta nejvyšší známá roste v našem 
kraji v lesním porostu u Vlastiboře 
na Jablonecku a její výška činí 64 
m. V roce 1876 sem tehdejší lesní 
správce vysadil v rámci návarov-
ského panství na 3000 sazenic. 
Dnes se průměrná výška porostu 
u Vlastiboře pohybuje okolo 50 
m, přičemž jedinců vysokých přes 
60 m tu roste víc. Porost unikátní 

minimálně ve středoevropském 
měřítku se nachází ve svahu nad 
řekou Kamenicí. Při pohledu shora 
ze skalní vyhlídky douglasky pro-
zradí lehce stříbřitá barva koruny. 
Procházka porostem velikánů mezi 
mohutným sloupovím kmenů se dá 
bez nadsázky přirovnat k návštěvě 
gotické katedrály.

Ani v Hejnicích nemáme k dou-
glaskám daleko, stačí jen vydat 
se pěšky do blízké osady Peklo na 
Pekelský vrch.

Ve své domovině nachází dou-
glaska univerzální uplatnění ve 
stavebnictví, nábytkářství i jako 
kvalitní palivo. Z kůry se získává 
světle hnědé barvivo, používá 
se k výrobě hnojiv, lze jí nahra-
dit korek. Rostlina má insekti-
cidní vlastnosti. Širokému vyu-
žití se těší i pryskyřice (lepidla, 
mýdla, kosmetika, těsnící mate-
riál na lodích). Domorodé indi-
ánské kmeny v Severní Americe 
využívají antiseptických účinků 
pryskyřice k léčbě ran, popálenin, 
kožních onemocnění, kašle. Prys-
kyřici lze také žvýkat při bolestech 
v krku. Mladé výhonky se dávají 
do špičky bot na potlačení pocení. 

Pro původní obyvatele symboli-
zuje douglaska především sílu 
a vitalitu. Na fyzické úrovni má 
silné očistné účinky, skvěle ničí 
choroboplodné zárodky, tiší kašel, 
uvolňuje hleny a pomáhá při rev-
matizmu. Tradičně se douglaska 
spalovala na dodání síly, životní 
energie a odvahy. Indiáni se dou-
glaskou vykuřovali před bojem. 
Dokáže také vyrovnávat energie 
a harmonizovat, podporuje kon-
centraci, což se využívá při medita-
cích. Odbourává stres a nervozitu, 
deprese, otvírá vědomí a podporuje 
duchovní růst.

Využití douglasky u nás zatím 
není příliš široké, naši zpracovatelé 
dřeva se s ní setkávají jen zřídka 
a ani nejsou na tak mohutné kmeny 
zařízeni (pozor na neuvážené 
výsadby u domů, velmi rychle vám 
přeroste přes hlavu). Zatím vstou-
pila do povědomí lidí jako celkem 
trvanlivý vánoční stromeček vonící 
po citrusech nebo ozdobný klest na 
výrobu adventních věnců. 

Lze pořídit i éterický olej využí-
vaný v aromaterapii při nachlazení 
a jako antidepresivum. Posledně 
jmenovaný účinek přijde vhod 
zvláště v předvánočním shonu. 
Kýženého efektu dosáhnete zvláště 
ve spojení s častými procházkami 
po lesích (nejen douglaskových :-).

A jeden recept na zahřívací čaj 
na závěr:

Do smaltovaného hrnce nebo 
skleněné konvice hoďte hrst dou-
glaskových výhonků (ty budou sice 
až na jaře, ale zrovna tak lze využít 
i jehličí), 3 celé hřebíčky, něko-
lik kuliček nového koření, skořici, 
špetku kardamomu, špetku pepře 
(černého, červeného nebo bílého), 
špetku muškátového oříšku. 
Pomalu ohřejeme na teplotu varu, 
udržujeme ve varu asi čtvrt hodiny. 
Doporučuje se podávat s medem 
a smetanou.

Šárka Mazánková
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Zdroj: Bavorský státní archiv

Jizerskohorské bučiny a těžba dřeva
Na historické pohlednici Hejnic z počátku 20. století stojí pochopitelně v popředí chlouba města – chrám 
Navštívení Panny Marie. Pro naše dnešní téma je však velmi zajímavé pozadí – severní prudké srázy 
Jizerských hor.

Nápadná je obrovská holina na 
svazích pod vrcholem Frýdlantského 
cimbuří, se zřetelnou linií (asi) právě 
dokončené Kozí stezky. Téměř celá 
pravá strana údolí Černého potoka je 
vykácena. Nepřehlédnutelná je rovněž 
holina na severozápadních svazích 
Smědavské hory - plocha určitě něko-
lik desítek hektarů. A prohlédneme-li 
si tento letitý snímek podrobněji, neu-
jdou pozornosti ani vykácené plochy 
podél Černé říčky a hřebene Koutů. 
Z dnešního pohledu obrovské plochy 
vykácené v krátkém časovém období 
byly odrazem tehdejšího hospodaření 
v lesích, v tomto konkrétním případě 
zřejmě také ještě důsledkem nějaké 
přírodní disturbance – pravděpodobně 
větrné kalamity. Dnes je tento způsob 
a rozsah hospodaření nemyslitelný, 
protože téměř celé severní svahy, čás-
tečně s přilehlými polohami pod hor-
skými úbočími, jsou součástí chráně-
ného území národní přírodní rezer-
vace Jizerskohorské bučiny (a jejího 
ochranného pásma) a zároveň leží 
v chráněné krajinné oblasti Jizerské 
hory. I proto se laická veřejnost z řad 
místních obyvatel i návštěvníků hor, 
často s emocemi ptá: „Proč se tu kácí, 
vždyť jsme v rezervaci a chráněnce?“. 

„Tolik roků jsme sem chodili a byl tu 
krásný les a teď je tu paseka“.

Poskytnout vysvětlení a srozumi-
telné odpovědi je asi obtížné bez mini-
málního exkurzu do lesnické historie 
kraje pod severními srázy Jizerských 
hor. Osídlení podhůří (spojené pocho-
pitelně s mýcením ploch pro sídla), 

proběhlo ve 14. století. Před touto 
kolonizací pokrýval severní srázy 
rozsáhlý prales – tedy lesy nedotčené 
rukou člověka. Kromě buku v těchto 
pralesích byly významně zastoupeny 
i jedle a smrk. Lesy byly postupně 
využívány (na stavební dříví, jako 
palivo, k pálení dřevěného uhlí, poz-
ději i průmyslově – ve Ferdinandově 
byla papírna, v Raspenavě vápenka), 
a to zprvu v blízkosti sídel, ale poz-
ději se postupovalo i do horských 
úbočí a přibližně od 17. století i do 
vyšších horských poloh. Dlouho byla 
používána tzv. toulavá těžba, tedy 
kácení jednotlivých stromů nebo 
jejich skupin. Zdánlivě šetrný způsob 
těžby (tedy bez holosečí) prořeďoval 
porosty a ty někdy podléhaly polo-
mům. Ke konci 18. století byla úřední 
instrukcí zavedena holoseč, což vedlo 
k zintenzivnění těžeb. Mimořádného 
rozsahu, a to i ve vyšších polohách, 
dosáhly holé seče v období let 1780 až 
1820. Dá se říct, že porosty vzniklé na 
těchto holinách dnes v národní pří-
rodní rezervaci (NPR) Jizerskohorské 
bučiny (a částečně i v jejím ochran-
ném pásmu) převažují. Jsou to záro-
veň porosty nejstarší, přibližně tedy 
200 let staré.

Těžební aktivity si vynutily i zave-
dení umělé obnovy lesa. Již nešlo 
spoléhat pouze na přírodní procesy, 
kdy následný porost vznikal z nalét-
nutých semen a napadaných bukvic, 
ale bylo nutno provádět síje a doplňo-
vat je i výsadbou sazenic vypěstova-
ných v lesních školkách. V minulosti 

i v porostech, kde byl vyséván nebo 
vysazován smrk (a často i modřín) 
časem převážil agresivní, mnohem 
vitálnější buk. I proto jsou dnes 
severní svahy porostlé téměř čistými 
bukovými porosty.

Z tohoto velmi zjednodušeného 
a zkráceného přehledu mimo jiné 
plyne, že Jizerskohorské bučiny jsou 
územím, které bylo v uplynulých sto-
letích významně ovlivněno lidskou 
hospodářskou činností. I když mají 
dnes některé porosty pralesovitý 
charakter, opravdový prales, tedy les 
nedotčený rukou člověka, zde nena-
jdeme (což ale platí pro celou Českou 
republiku a minimálně i střední 
Evropu). Svědky dávné lesnické čin-
nosti jsou mimo jiné bývalé sáňkař-
ské dráhy, po kterých v zimě dřevo-
rubci sváželi v letní sezóně připra-
vené dřevo. I v těch nejobtížnějších 
skalnatých partiích severních svahů 
najdeme upravené dráhy, odsekané 
skalní bloky, primitivně přemostěné 
vodoteče. Dnes si již takovýto způsob 
dopravy dřeva neumíme předsta-
vit, technologie lesnických prací jsou 
zásadně jiné.

Vitalita bukových porostů, obtížné 
technologické podmínky pro těžbu 
na severních svazích a síla přírod-
ních procesů z velké části překryly 
důsledky hospodářských vlivů 
v minulosti a tak lesy Jizerskohor-
ských bučin neztratily svůj přírodní 
charakter. K tomu jistě přispělo 
i vyhlášení chráněných území, v teh-
dejší terminologii Státních přírod-
ních rezervací (SPR). V roce 1960 tak 
bylo vymezeno celkem 7 SPR, které 
pokryly ta nejcennější území v buči-
nách. Připomeňme si jejich jména od 
západu k východu: Špičák, Stržový 
vrch, Poledník, Štolpichy, Frýdlant-
ské cimbuří, Paličník a Tišina. Státní 
lesy tehdy určitě rády vyčlenily tato 
území z běžného hospodaření, právě 
kvůli mimořádně obtížným podmín-
kám. Lesnické práce se v rezervacích 
téměř utlumily na nulu, přesto ještě 
velká část severních svahů zůstala 
mimo rezervace. V roce 1999 došlo 
k vyhlášení nové národní přírodní 
rezervace, která částečně upravila 
vymezení existujících sedmi rezervací, 
hlavně však její velké ochranné pásmo, 
pokrývající víceméně celé severní 
svahy Jizerských hor, tato chráněná 
území souvisle propojilo. Deklaro-
vaným předmětem ochrany národní 
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přírodní rezervace jsou „v národním 
měřítku jedinečné a významné eko-
systémy - komplex smíšeného, pře-
vážně bukového lesa s geomorfolo-
gicky významnými útvary a dochova-
nými přirozenými a přírodě blízkými 
rostlinnými a živočišnými společen-
stvy, vázanými na toto specifické 
prostředí“. Celková výměra rezervace 
je 948 ha, ochranné pásmo zaujímá 
1926 ha.

Nabízí se otázka, kdo hraje v lesích 
v rezervacích (potažmo i v CHKO) 
prim, kdo je komu nadřazen a kdo 
koho omezuje. Zda má rozhodující 
a konečné slovo ochrana přírody (zde 
tedy Správa CHKO Jizerské hory), 
nebo vlastník (Česká republika), jehož 
zájmy zde hájí pověřený správce stát-
ního lesního majetku (státní podnik 
Lesy České republiky). Větší či menší 
provázanost lesnické a ochranářské 
legislativy, ale především existence 
společného cíle, tedy funkčních a sta-
bilních lesních ekosystémů, „nutí“ oba 
subjekty úzce spolupracovat a bez 
nadsázky lze říci, že se jeden bez dru-
hého neobejde. V některých případech 
pochopitelně existují názorové rozdíly 
(například právě v míře a způsobu 
těžeb), ale mechanismy plánování 
péče o rezervace a plánování hospo-
daření v lesích vytváří dost prostoru 
pro to, aby každý subjekt uplatnil své 
zájmy v míře odborně odůvodněné 
a odpovídající právním předpisům.

Dokumentem, který podrobně 
stanoví péči o chráněné území, je 
plán péče. Je zpracován obvykle na 
deset let a pořizuje ho orgán ochrany 
přírody. V případě NPR Jizersko-
horské bučiny ho pro Správu CHKO 
Jizerské hory zpracovala firma IFER 
ve spolupráci s regionálními odbor-
níky. Jednou z kapitol tohoto plánu 
péče je i úplný seznam všech opat-
ření, které se budou v rezervaci pro-
vádět. Nahlédnutí do současného 
plánu péče, který platí do konce roku 
2020, potvrzuje, že v rezervaci - tedy 
v jádrových územích - se těžit nebude. 
Porosty jsou zde ponechány působení 
přírodních procesů. Je nutno říct, že 
plán péče nepředstavuje ze strany 
ochrany přírody diktát, je řádně pro-
jednán (a to nejenom s vlastníkem) 
a s případnými námitkami k obsahu 
se musí orgán ochrany přírody vyrov-
nat. V tomto případě si ochrana pří-
rody plán péče dostatečně odůvod-
nila a obhájila pro období platnosti 
víceméně vyloučení těžeb. Je vhodné 
připomenout, že Plán péče o NPR 
Jizerskohorské bučiny je veřejnosti 
v plném šíři zpřístupněn na webo-
vých stránkách AOPK (jizerskehory.
nature.cz).

Poněkud jiná situace je v ochran-
ném pásmu rezervace a v navazu-
jících lesích pod severními svahy. 
Ochranné pásmo má zabezpečit 

chráněné území před rušivými vlivy 
okolí, ale jinak se v lesích hospodaří. 
Kromě limitů ochrany přírody zde 
platí v plné míře omezení vyplývající 
z lesnické legislativy. Podobně, jako 
zpracovává ochrana přírody plány 
péče pro rezervace, lesníci zpraco-
vávají podobný plánovací dokument 

- lesní hospodářský plán (LHP). Ten, 
kromě podrobného popisu porostů, 
detailně plánuje i všechna opatření, 
která budou v následujících deseti 
letech (tak dlouho platí LHP) v lesích 
provedena. Z praktických důvodů je 
vhodné (a v Jizerských horách to tak 
funguje), aby byl plán péče o rezer-
vaci připraven dříve, než začne zpra-
cování LHP. Odborná firma, která 
jej vypracovává, zapracuje plán péče 
o rezervaci do lesního hospodářského 
plánu a tak je zajištěno, že se plán 
péče opravdu realizuje (což může 
například i znamenat, že se v rezer-
vaci vlastně nebude dělat nic). V LHP 
se pak mimo jiné naplánují i obnovní 
těžby. Protože ochranné pásmo NPR 
Jizerskohorské bučiny leží v I. zóně 
CHKO, jsou zde těžby plánovány 
velmi podrobně, jsou umísťovány do 
konkrétních porostů a je stanovena 
jejich výše. Lesní hospodářský plán 
je schvalován orgánem státní správy 
lesů (tedy nikoliv vlastníkem) a k jeho 
schválení je nutné i závazné stano-
visko orgánu ochrany přírody. Pro-
jednávání těžeb v I. zóně CHKO tedy 
probíhalo již v průběhu zpracování 
LHP a v tomto období se pracovníci 
Správy CHKO Jizerské hory, zpraco-
vatelé LHP a pracovníci Lesů ČR opa-
kovaně scházeli v terénu a jednotlivé 
těžby odsouhlasili, případně jejich 
rozsah korigovali. V první zóně tedy 
není možné provést těžební zásah, 
který by nebyl předem projednán se 
Správou CHKO, ochrana přírody zde 
naopak musí respektovat, že tyto lesy 
plní i funkci produkce dřeva. Lesní 

hospodářské plány, bohužel, nejsou 
běžně dostupné (např. uveřejněním 
na webové stránce Lesů ČR).

Na závěr se tedy můžeme vrátit 
k původní otázce - proč se v Jizersko-
horských bučinách těží?

V ochranném pásmu (ale i v dal-
ších navazujících lesních porostech) 
prostě proto, že tyto lesy nejsou 
v rezervaci a jedna z funkcí, kterou 
plní, je i produkce dříví. Tak jak jed-
notlivé porosty dosahují určitého (tzv. 
mýtného) věku, jsou postupně obno-
vovány (u bukových porostů větši-
nou na více etap) a v lesích vznikají 
paseky. Děje se tak ve všech hospo-
dářských lesích, jen jsme na to prav-
děpodobně ve svém okolí více citliví. 
Známe ta místa od dětství, pamatu-
jeme tu dlouhá léta, možná desetiletí, 
dospělý les a ten najednou „zmizí“. 
Ale on nezmizí, jen ustoupí další gene-
raci a teprve děti našich dětí tu budou 
znovu kráčet mezi vzrostlými stromy.

V rezervacích ta postupná obnova 
bude probíhat bez zásahu motoro-
vou pilou. Stromy a jejich skupinky 
se budou postupně blížit věku svého 
fyzického zániku (mnohem vyššího, 
než je věk, kdy se kácí les v hospodář-
ském lese). Postupně, buď jednotlivě, 
nebo v malých skupinkách se budou 
porosty prolamovat a na vzniklých 
světlinkách dostane po přísunu 
světla šanci nová generace stromků. 
Tento postupný proces obnovy lesa 
bude však trvat desetiletí, možná 
i století a právě pro jeho dlouhodobost 
si jej všimne jen pozornější pozoro-
vatel. I proto jsou podobné rezervace 
nejenom ostrovy původní, zachovalé 
přírody, ale i poučením pro ochra-
náře, lesníky, ale i vnímavé návštěv-
níky hor.

Vladimír Vršovský,  
odborný pracovník  

Správy CHKO  Jizerské hory

Foto: Jiří Hušek ml.
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Podzim patří v každém školním roce k obdobím, kdy na hejnickém pracovišti SŠHL Frýdlant probíhají 
tradiční akce, do jejichž organizace jsou zapojeni všichni zaměstnanci školy a většina studentů.

Prestižní událostí je každoroční 
mezinárodní soutěž Hejnický dře-
vorubec, jejíž sedmnáctý ročník pro-
běhl letos ve dnech 15. – 16. října. 
I když bylo říjnové počasí ve znamení 
krásného babího léta, ukázalo právě 
ve dnech soutěže svoji podzimní tvář, 
což ale nemohlo zabránit účastníkům 
v předvedení skvělých výkonů.

Do Hejnic se sjeli žáci lesnických 
škol z České republiky, ze sloven-
ského Tvrdošína a z německého uči-
liště v Morgenröthe. Od středečního 
odpoledne se bojovalo v jednotlivých 
soutěžních disciplínách: kácení, kom-
binovaný řez, přesný řez, výměna 
řetězu a odvětvování. 

Nejúspěšnějším zástupcem hej-
nické školy se stal žák třetího roč-
níku oboru Lesní mechanizátor 
Tomáš Jána, který obsadil první 
místo v disciplíně kácení a kombino-
vaný řez. Současně probíhala po oba 
závodní dny soutěž družstev, ve které 
obsadili celkové třetí místo Tomáš 
Hájek a David Pilný, oba žáci třetího 
ročníku oboru Lesní mechanizátor. 

Uznání a cenu za první místo 
si na Slovensko odváželo družstvo 
z Tvrdošína, druhé místo pak patřilo 
žákům z VOŠL Písek. I letos byl pro 
návštěvníky akce připraven dopro-
vodný program v podobě různých 
soutěží pro děti i dospělé, jehož vyvr-
cholením pak byla ukázka Timber-
sportu v podání Martina Komárka, 
bronzového medailisty z mistrovství 
světa 2013.

Svatohubertské slavnosti
V pátek 7. listopadu se uskutečnily 

již 21. Svatohubertské slavnosti pořá-
dané Střední školou hospodářskou 
a lesnickou Frýdlant, pracovištěm 
Hejnice, ve spolupráci s Mezinárod-
ním centrem duchovní obnovy. Jako 
každý rok podpořily významně tuto 
tradiční akci Liberecký kraj, Agrární 

komora, Vojenské lesy a statky ČR s. 
p. a Lesy ČR s. p.

Slavnosti začaly dopoledne v devět 
hodin přivítáním hostů před budo-
vou školy v Hejnicích a předáním 
bohyně lovu Diany svatému Hubertu. 
Odtud pak vyšel sv. Hubert v dopro-
vodu své družiny, členů řádu Sv. 
Huberta, psovodů, sokolníků s dravci 
a trubačů k základní škole, kde se 
pozdravil se žáky, pedagogy a ředi-
telem školy. Poté celý průvod zamí-
řil k Městskému úřadu v Hejnicích, 
kde sv. Hubert symbolicky převzal 
vládu nad městem. Před závěrečným 
zastavením u hejnické baziliky bylo 
pro přihlížející připraveno malé pře-
kvapení v podobě ukázky sokolnictví, 
konkrétně ukázka lovu s rarohem 
velkým. Pak se průvod již vydal ke 
svému cíli - hejnické bazilice Navští-
vení Panny Marie. Po přivítání s míst-
ním farářem Pavlem Andršem se sv. 
Hubert už pouze s částí své družiny 
odebral do baziliky, kde proběhla 
mše svatá, která ukončila dopolední 
část slavností. 

Celou slavnost je potřeba připravit 
v časovém předstihu a vždy se na její 
organizaci podílí mnoho lidí. Aktivně 
se účastní i studenti naší školy, kteří 
v průvodu jdou jako vlajkonoši, pso-
vodi, nosiči pochodní nebo dopro-
vod sokolníka. Slavností se účastní 
i družina na koních s povozy, kterou 
zajišťují paní Melicharová a paní 
Melichová včetně historických obleků 
vlastní výroby.

Každý rok jsou slavnosti ukon-
čeny večerní Hubertskou zábavou 
s dobrým jídlem a tancem. A jako 
je tomu vždy, i letos bylo na zábavě 
k vidění pasování adeptů myslivosti 
sv. Hubertem.

Exkurze
Napilno měli na začátku školního 

roku také studenti čtvrtého, tedy 

Informace z lesárny

maturitního ročníku oboru Ekolo-
gie a životní prostředí. Na konci září 
se vydali na odbornou exkurzi do 
Liberce. Na krajském úřadě připra-
vil Liberecký kraj program pro žáky 
středních škol, jehož součástí byla 
také diskuse s hejtmanem LK a pro-
hlídka krajského úřadu. Tato akce 
proběhla v rámci Dne otevřených 
dveří Libereckého kraje a studenti tak 
získali podrobné informace o státní 
správě a samosprávě, které využijí ve 
výuce.

Na další akci zamířili studenti 
čtvrtého ročníku také do Liberce. 
V prostorách Krajské vědecké 
knihovny v Liberci se ve středu 22. 
října uskutečnila debata organi-
zovaná Zastoupením Evropské 
komise v ČR. Pod hlavičkou kam-
paně „10 let v EU. No a co?“ se dis-
kuse zaměřila na studium v zemích 
Evropské unie. Studenti se dozvě-
děli, jaké jsou jejich možnosti, pokud 
se rozhodnou žít a studovat v jiném 
členském státě EU. 

Význam studijních pobytů 
v zahraničí hned na začátku zdů-
raznil Peter Zsapka ze Zastoupení 
evropské komise v ČR. Pro studenty 
znamená takový pobyt možnost osa-
mostatnit se, naučit se používat cizí 
jazyk v každodenní komunikaci, ale 
také navázat kontakty se studenty 
z dalších evropských i mimoevrop-
ských zemí. Neméně důležitou sku-
tečností je fakt, že studenti, kteří 
absolvovali například program Eras-
mus, mají daleko větší pravděpodob-
nost pracovního uplatnění. 

Diskuse ale nebyla věnována 
pouze možnostem studia v zahra-
ničí. Středoškoláci mohou vyjet nejen 
na jazykový kurz, ale zúčastnit se 
i odborných praxí a mají tak příle-
žitost nejen si zvýšit úroveň prak-
tických znalostí, ale získat přehled 
o tom, jak se žije za našimi hranicemi.
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Sport
Pro žáky základních škol uspo-

řádala hejnická škola turnaj v malé 
kopané. Poslední zářijový den se 
v tělocvičně sešla družstva základ-
ních škol z Frýdlantu, Raspenavy, 
Nového Města pod Smrkem a samo-
zřejmě z Hejnic. Po vyčerpávající 
sportovní bitvě se vítězem turnaje 
stalo družstvo ZŠ Frýdlant, hejničtí 
žáci se umístili na druhém místě.  
Blahopřejeme!

Obchodka Cup je f lorbalový 
turnaj, který každoročně pořádá 
SŠHL Frýdlant, pracoviště Zámecká, 
pro žáky základních i středních škol. 
V družstvu Hejnice Hills měly zastou-
pení všechny tři učňovské ročníky 
hejnické lesárny. V konečném pořadí 
obsadili naši žáci na turnaji, který 
se letos konal již po desáté, skvělé 
2. místo. Blahopřejeme družstvu Hej-
nice Hills ve složení Němec, Lustig, 
Procházka, Zemenčík, Kotapiš, Jána, 
Říha, Pollach a Filipi.

Žáci a studenti ubytovaní na 
domově mládeže mají možnost trávit 
část svého volného času různými 
sportovními nebo kulturními akti-

vitami, které škola nabízí. Kromě 
hraní florbalu a dalších míčových 
her, práce v keramické dílně nebo 
návštěvy knihovny, se žáci mohou 
stát členy rybářského kroužku. 
Svoji činnost začal kroužek před 
dvěma lety pod vedením Marka Lati-
slava. Díky činnosti kroužku si žáci 
a studenti osvojují znalosti z chovu 
ryb a rybářství. Na konci září zorga-
nizovali členové kroužku rybářské 
závody pro děti Základní školy v Hej-
nicích. V odpoledních hodinách dora-
zily děti v doprovodu rodičů a závod 
mohl začít. Mezi nejčastější úlovky 
patřil pstruh duhový, největší úlovek 
měřil 32 cm, dále kapr lysec, největší 
úlovek měřil 41 cm, z dalších druhů 
ryb byl uloven siven americký, lín 
obecný a perlín ostrobřichý. Všem 
přítomným účastníkům se podařilo 
několik ryb ulovit a po slavnostním 
vyřazení vítězů byly rozdány ceny. 
Na prvních třech místech se umís-
tili Pavel Zoreník, Samuel Hamáček 
a Matěj Zavřel.

V letošním roce vyvrcholila dosa-
vadní práce kroužku akcí, na kterou 
všichni rybáři čekají s napětím – 

Hubertova jízda

Na pátek 7. listopadu jsem obdržela pozvánku na tradiční Hubertovu jízdu do Hejnic. Pokud byste 
očekávali divokou „štvanici“ na lišku nebo jelena startující za svítání, jste na omylu. Jedná se o tradiční 
průvod naším městem s neopakovatelnou atmosférou organizovaný Střední školou hospodářskou.

Sraz koní a družiny byl napláno-
ván od půl deváté. S kamarádkou od 
koní jsme vyrazily pozdravit svoje 
přátele v sedlech. Postupně jsme 
měly možnost vidět koně pro Huberta 
s Dianou, vozík s dary k posvěcení 
a také byl připraven vůz pro kapelu, 
tažený klisnou Mínou. 

Před zámečkem se zatím chys-
tali vlajkonoši, sokolníci, psovodi 
a další přátelé myslivosti. Do sedla 
se v zákulisí vyhoupl i svatý Hubert, 
a slavnost mohla být zahájena. Před-
staveni byli i čestní hosté. Když sličná 
Diana usedla na koně, mohl se dát 
celý průvod do pohybu. První zastáv-
kou byla základní škola, kde pro-
běhlo přivítání všech zúčastněných. 

Pokračovalo se k městskému 
úřadu, kde nám pan Jaroslav 

Demčák dal svolení k veselici. Letos 
byla změna a průvod prošel okolo 
drogerie na náměstíčko před koste-
lem. Zde proběhla ukázka sokolníka. 
Představil nám dravce, který nám za 
nedlouho poletoval nad hlavami. Děti 
byly tak nadšené! I tuto zastávku 
zvládli koníci na jedničku. Nezbývalo 
než směle pospíšit do kostela, jak 
zmiňoval písař. 

Po přivítání mohla družina sese-
dat, dary k posvěcení byly přeneseny 
do kostela. Koníci mohli být odvedeni. 
Zúčastnění si šli zabrat svá místa 
k sezení do baziliky. 

Na svatohubertské mši jsem ten-
tokrát byla poprvé, neboť minulé  
3 roky jsem byla v sedle koně Fandy 
součástí družiny. 

Ve vyzdobeném kostele byl připra-
vený pěvecký sbor, k poslechu hrály 
varhany a nechyběla ani kapela. 
Farář kázal od jelení lebky s křížem. 
To vše dohromady vyzařovalo pra-
zvláštní, přímo kouzelnou atmo-
sféru. Dozvěděli jsme se zajímavosti 
ze života svatého Huberta. A v závěru 
nechybělo ani pasování dvou stu-
dentů na myslivce. 

Večer probíhala v klášteře svato-
hubertská veselice. K tanci i posle-
chu zpívala Alena Kusá se skupinou 
pana Kubáta. Proběhl i nástup stu-
dentů a pasování na myslivce. Na 
slavnostní tabuli jsme mohli ochut-
nat netradiční zvěřinové pokrmy. 
Nechyběla ani bohatá zvěřinová tom-
bola. A tak se každý bavil, jak uměl. 

Velké poděkování patří všem 
organizátorům akce a příští rok na 
shledanou!

Iveta Jelínková

výlovem rybníka v areálu školy. 
S vypouštěním se začalo v úterý 
18. listopadu v 7 hod ráno. Čekání 
na ryby bylo dlouhé a do výlovu se 
kromě žáků rybářského kroužku 
postupně se zapojovali i další stu-
denti školy. Samotný výlov byl nako-
nec úspěšný, v rybníce byli pstruzi, 
kapři, líni a dokonce dva úhoři 
a candát. Všichni byli s množstvím 
vylovených ryb spokojeni. Pro rybáře 
i pro ryby znamenal výlov začátek 
zimního klidu. V tomto období pře-
zimují ryby v nezámrzné hloubce 
a neměly by být rušeny. Proto se 
obracíme na obyvatele Hejnic s pros-
bou, aby letos nebruslili na rybníku 
v areálu školy.

Ve dnech 23. a 24. ledna 2015 
se na pracovišti Hejnice koná Den 
otevřených dveří. Zveme všechny 
zájemce k návštěvě naší školy. Peda-
gogičtí pracovníci podají informace 
o jednotlivých učebních oborech 
a bude možné prohlédnout si pro-
story teoretického vyučování i dílny 
praktického výcviku. Těšíme se na 
Vaši návštěvu.

Michaela Bartošová
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Keramický kroužek při ZŠ
„Fl, Dl nebo hnědý šlikr? A z které hlíny, z kamínkové nebo hladké? Co budeme vyrábět? A můžu si to vzít 
domů hned? A nebude už volná hodina?“ Tak tyhle otázky a ještě spousty dalších slýchává paní učitelka 
Kučinová a paní vychovatelka Podroužková týden co týden na keramickém kroužku už nějaký pátek.

Cílem kroužku je smysluplně 
trávit volný čas, podpořit u dětí 
přirozenou fantazii, tvořivost, chuť 
něco vytvářet a v neposlední řadě 
posílit úctu k vlastní práci a tím 
snad i k práci druhých. Práce 
s keramickou hlínou není zdaleka 
tak jednoduchá, jak vypadá. Děti si 
tady (některé možná poprvé) uvědo-
mují, kolik úsilí je stálo něco vyro-
bit! Jen co to dá práce těma malýma 
ručkama zpracovat hlínu tak, aby 
v ní nebyla vzduchová bublina, 
která by v peci způsobila „výbuch“ 
a tím rozbití nejen dílka s bubli-
nou, ale i okolních výrobků. Ani 
vyválet rovnoměrný plát, pospojo-
vat jednotlivé díly šlikrem či mode-
lovat z hroudy není tak jednoduché. 
A trpělivosti, té je hodně třeba. Nej-
dřív se musí „něco“ vymyslet, pak 
vytvořit, výrobek řádně vysušit 

(někdy se suší i dva týdny), přenést 
do pece na „přežah“. Po přežahu se 
znovu s výrobkem „mazlíme“ – gla-
zujeme, zatíráme oxidy a znovu 
nakládáme do pece. Znamená to, že 
některá dílka mají děti v rukou i 5 
hodin (přes tři kroužky). Nakládání 
a vykládání pece, příprava glazur, 
engob, oxidů i zpracování nespotře-
bované hlíny k dalšímu použití spo-
čívá samozřejmě na nás dospělácích 
mimo hodiny přímé práce s dětmi.

Většinu svých výrobků si děti 
odnášejí domů. V předvánočním 
období hlídáme každý den, abychom 
s dětmi v kroužcích stihly naglazo-
vat a vypálit svícny, ryby, anděly… 
na výstavu „Vánoční strom“, která 
se koná každoročně v MCDO. Své 
výrobky pak ještě vystavujeme těsně 
před Vánocemi v budově školní  
družiny.

Rády bychom poděkovaly za 
finanční podporu našich keramic-
kých kroužků městu Hejnice, neboť 
z tohoto příspěvku hradíme kera-
mické hmoty, glazury, barvítka 
i obnovujeme pracovní nástroje.

Dík patří i Sboru dobrovolných 
hasičů. Před dvěma lety napadlo 
mnoho sněhu a nastal problém, jak 
všechny ty křehké keramické věci 
převézt do kláštera. A tehdy nám 
hasiči s odvozem pomohli a co víc – 
z jejich nezištné pomoci se stala pro 
nás milá tradice.

Nakonec bychom rády popřály 
dětem mnoho tvůrčích snah, nám 
krásné nápady, entuziasmus 
a v neposlední řadě i náklonnost 
a podporu obou zmiňovaných složek.

Libuše Kučinová, Hana Podroužková
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www.zlikvidujauto.cz

603 846 092

VÝKUP VOZIDEL
ZA HOTOVÉ

• odtah vozidel zdarma

• prodej náhradních dílů

odtahové služby• 

•  • •  •OSOBNÍ NÁKLADNÍ AUTOBUSY

• výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal

• vystavení dokladu k zákonnému

odhlášení vozidla z registru

VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ
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Učí se žáci i učitelé

V říjnu se nám podařilo pro nej-
starší žáky zajistit přednášku pana 
profesora Jana Palouše, ředitele Ast-
ronomického ústavu Akademie věd 
ČR, který je uznávaným odborníkem 
v problematice týkající se struktury 
mezihvězdné hmoty, expandujících 

obálek a podmínek, za kterých vzni-
kají hvězdy. 

Pro naše studenty si připravil 
přednášku o sluneční soustavě, jejím 
vzniku, vývoji a perspektivě. Při zají-
mavém výkladu s řadou unikátních 
snímků jsme se dozvěděli třeba i to, 

V  podzimních měsících se na hejnické škole uskutečnily zajímavé 
akce, které byly určeny jak žákům, tak učitelům.

proč Pluto již není planetou Slu-
neční soustavy, jak dlouho ještě bude 
Slunce svítit či kdy naposledy kolem 
nás proletí Halleyova kometa.

V listopadu se vzdělávali i učitelé. 
Při půldenním semináři se zdra-
votnickou tématikou, který pro nás 
připravili profesionální záchranáři 
z Jablonce, se seznámili se zásadami 
první pomoci při všech situacích, 
které mohou ve škole či při mimo-
školních akcích nastat. 

A nezůstalo jen u teorie – na čty-
řech stanovištích si na věrohodně 
připravených figurantech prakticky 
vyzkoušeli, jak správně postupovat 
třeba při zásahu elektrickým prou-
dem, při masivním krvácení nebo při 
epileptickém záchvatu. Ale i přes kva-
litní přípravu jistě všichni budeme 
radši, pokud tyto znalosti nebudeme 
muset v praxi uplatňovat…

Jan Kašpar, ředitel ZŠ Hejnice

Centrum Mateřídouška – Martinské slavnosti
11. listopadu 2014 Centrum Mateřídouška a Za lepší Hejnice uspořádaly Martinské slavnosti. Ty začaly 
v CM tvůrčí dílnou, výrobou lucerničky a malováním sádrových odlitků, jako je kůň, dýně nebo podzimně 
zbarvené listy.

Po tvůrčí práci bylo společné 
občerstvení, které připravily pracov-
nice mateřského centra. Podávaly se 
martinské podkovy sladké i slané, 
muffiny, linecké pečivo, ovocný čaj 
pro děti a kávička pro dospělé.

Pak jsme se vypravili k nádraží 
v Bílém Potoce a všichni jsme napjatě 
čekali na svatého Martina na koni, 
abychom si zapálili lucerničku od 

jeho světla. Překvapením byl vůz 
tažený koňmi s kočím, na kterém 
se děti vystřídaly a ukrátily si cestu  
do Hejnic. 

Při příchodu ke kostelu začalo 
divadelní představení a byla sehrána 
nejznámější svatomartinská legenda 
o tom, jak obdaroval chatrně obleče-
ného žebráka polovinou svého pláště. 
Příběh byl velmi pěkně zahrán, kostý-

mově trefně a herecky přesvědčivě. Po 
představení nastal úprk dětí k rozdá-
vání koláčků a dospělí ochutnali sva-
tomartinské víno. 

Svatý Martin má pro zdejší frý-
dlantský výběžek svůj zvláštní 
význam, neboť byl velkým vzorem 
bývalého majitele frýdlantského pan-
ství Franze Clam-Gallase. Důkaz 
o tom je na Křížové cestě hejnické 
baziliky.

Martinské slavnosti finančně pod-
pořil Odbor školství Libereckého kraje.

V Centru Mateřídouška již žijeme 
blížícími se vánocemi a připravu-
jeme se na vánoční jarmark na rad-
nici ve Frýdlantě dne 30. listopadu 
a 6. prosince v Mezinárodním centru 
duchovní obnovy v Hejnicích. Přijďte 
se podívat a koupit si výrobky našich 
pracovníků, maminek a babiček. 
11. prosince pořádáme od 9:30 h 
vánoční besídku pro děti a jejich 
maminky, tatínky, babičky a dědečky. 
Děti dostanou malé dárečky a bude 
zajištěno malé občerstvení.

Blíží se vánoce a konec roku, dovo-
luji si popřát čtenářům Hejnického 
zpravodaje šťastné prožití svátků 
vánočních a pevné zdraví a spokoje-
nost v roce 2015.

Eva Machková, předsedkyně CM
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Fotbal v Hejnicích

Áčko: 
A-mužstvo zahájilo novou 

sezónu 2014-15 pod již známou 
trojicí libereckých trenérů – Miro-
slav Hauer, František Pokorný 
a Petr Zeman. Ti, kdo fotbal sledují, 
jistě vědí, že v současné době tvoří 
základ našeho mužstva liberečtí 
hráči, které si většinou trenéři při-
vedli s sebou. Nastupovali jsme 
tedy s těmito hráči: Kanta, Machá-
ček, Neumann, Dressler, Kosiewicz, 
Flesner (ti všichni u nás pouze 
hostují), dále Koťátko, Matěcha, 
Šorejs, Kozel, Grujoski, Matouš 
a naši odchovanci – Malinský M. , 
Sirůček a Kobr L. ml. 

Soutěž jsme začali vítězstvím 
doma s Desnou 2:1 a po stejném 
výsledku jsme přivezli tři body 
i z VTJ. Potom následovala domácí 
prohra s fotbalisty Rynoltic 3:4, 
prohra ve Frýdlantě 3:2 a v Kr. 
Studánce 1:0. V této chvíli jsme 
se drželi ve středu tabulky. Přišla 
výhra nad Mimoní 4:1, remíza v B. 
Kostele 2:2, výhra nad Stráží p/R. 
4:1, výhra ve Cvikově 3:1, remíza 
s Lomnicí 3:3, výhra v Harrachově 
2:1 a výhra doma s Doubím 3:1. Po 
těchto výsledcích jsme se dostali 
až na druhé místo za vedoucí Frý-
dlant. Pak ale přišel poslední zápas 
v Mírové, kde jsme nepochopitelně 
prohráli 2:0. Spadli jsme na páté 
místo se ziskem dvaceti tří bodů 
a ztrátou čtyř bodů na prvního. 

Z kádru odchází Macháček, 
který chce zkusit štěstí v diviz-
ním Pěnčíně-Turnově, a pro jarní 
část sezóny zatím visí otazník nad 
Láďou Kobrem, který nastupuje 
k vojákům.

Poměrně čerstvou zprávou 
je to, že z již zmíněné trojice tre-
nérů dva z časových důvodů končí 
(M. Hauer a F. Pokorný). Nezbývá 
nám, než jim poděkovat za práci 
u mužstva a popřát mnoho úspě-
chů v příštím angažmá. Poslední 
z trojice – P. Zeman má zájem 
pokračovat a zahájit zimní pří-
pravu, která bude od ledna probí-
hat stejně jako v minulém roce na 
umělém povrchu v Liberci U Nisy, 
kde také budou odehrána některá 
přípravná utkání.

Milan Pecháček

Béčko: 
Hejnické B-mužstvo hrálo 

v minulé sezóně „pralesní ligu“. 
Myslím, že jsme ji hráli dobře, 
a měli jsme cíl umístit se na prvním 
místě. Podzim byl v pořádku, to 
se nám povedlo, ale v jarní části 
jsme poprvé prohráli (se Stráží nad 
Nisou) a bylo málem po úspěchu. 

Doufali jsme, že Stráž klopýtne, 
a to se také i stalo. V předposled-
ním kole remízovala s Vískou 3: 3 
a najednou jsme byli o bod před ní. 
A co teď? Každý říkal „to je bomba“. 
Znamenalo to postup do okresu. 
Výbor to nechal na mně, ať to 
rozhodnu, tak jsem oslovil starší 
hráče, jestli do toho půjdeme. 
Váhali, ale nakonec souhlasili. 
I mladší hráči. 

V pralesní lize jsme nastří-
leli 151 gólů a jen 35 jsme jich 
dostali. Z toho dal „Zoro“ 58 gólů. 
Na postupu do okresu se podí-
leli tito hráči: Chmelík, Zrubec, 
Novotný, Cico, Tomík, Kečup, 
Sejk, Sigi, Kouťas, Kobr L., Darek, 
Dacan, Filipi, Stříbro, Čívrs, Mates, 
Bruska ml. , Bruska st., Brko, 
Palič a Fetr. Všem moc děkuji.

Podzim 2014 jsme tedy začali 
v okresu. Měl jsem strach, že 
budeme prohrávat, ale byli jsme 

„štika“ soutěže. Po sedmi kolech 
jsme měli 16 bodů, ale nedařilo se 
a bylo to jak na houpačce. Přesto 
jsme získali ještě 6 bodů do konce 
podzimu. Nejvíce branek dal opět 

„Zoro“ a spolupodíleli se další 
hráči: Zrubec 4, Kečup 4, Šorejs 4, 
Fetr 2, Kobr L. st. 2, Kobr L. ml. 1 
a Tomík 1. 

Po podzimu jsme skončili na 
sedmém místě (21 bodů, skóre 
29-26). Za tento výsledek jsme 
vděční hlavně naší „lapce“ P. 
Chmelíkovi, ten chytal úžasně. 
Akorát chodil pozdě, protože má 
malé děti a chodil si s nimi pouštět 
draka, to se omlouvá. Zase nechci 
moc jmenovat, kdo byl lepší nebo 
horší, hrajeme jako tým a hlavně 
jako parta a to si myslím, že je 
dobře. 

Hráči „B“ v okresu: Chmelda, 
Dacan, Přáda, Kouťas, Kečup, 
Sejk, Sojčin, Brko, Stříbro, Čívrs, 
Budka, Kobr st., Zrubec, T. Filipi. 

Pomohli nám hráči z „A“: Malin-
ský, Šorejs, Kobr ml., Sirůček, 
Kozel. 

Děkuju za výkon na podzim 
a doufám, že budeme pokračovat 
na jaře. A hlavně diváci aby se 
mohli přijít podívat na naše krásné 
hřiště s teráskou a dát si tam pivko 
a klobásku a koukat na fotbálek. 

Tak to byla slova 
Tomáše (Tomíka) Leitnera

Dorost: 
Po půlroční pauze, ve které se 

tato věková kategorie v Hejnicích 
nehrála, jsem zkusil dát dohro-
mady kluky, kteří doplatili na 
věk. Hráli v Bílém Potoce za starší 
žáky a poctivě se tam zapracovali. 
A troufám si říct, že díky jim byli 
Potočtí tak nahoře. Vždyť z Hejnic 
tam hrálo 8 závodníků. Ze začátku 
se některým hráčům vracet do 
Hejnic moc nechtělo. Přece jenom 
jim v Bílém Potoce poskytli azyl 
a mohli hrát fotbal. Ale postupem 
času pochopili, že jsou Hejničáci 
a že sem patří. Přece jenom bych 
chtěl touto formou funkcionářům 
poděkovat, že mohli v Bílém Potoce 
hrát. 

Těchto 8 kluků zatím proka-
zuje, že ten přístup nebyl náhoda, 
a stejně pokračují i v hejnickém 
dorostu. Pravidelná docházka 
na tréninky i na zápasy. Mají 
smůlu, že hráčů s takovým přístu-
pem není více. Na zápas je přece 
potřeba jedenáct hráčů a nějaký 
náhradník je taky zapotřebí. 
Škoda, starší hráči už zlenivěli 
a moc se jim nechce.

Abych nezasvěcenému čte-
náři vysvětlil, o co jde. Ve věkové 
kategorii dorostu hrají hráči od 
ročníku 1996 do 2001. Já vám 
tu jedenáctku poctiváků popíšu 
vcětně roku narození: Fajak L. 
(2000), Szajda M. (2000), Kotýnek 
V. (1998), Červa R. (1999), Dymo-
kurský M. (1999), Bartoš J. (1999), 
Heinzl J. (1999), Havel m. (2000), 
Zrubec L. (2000), Keller V. (2001), 
Fikl S. (2001), Dostál M. (2001), 
Šlajf (2001) a někdy Anton (2000). 
K nim se pouze někdy přidají 
i další a škoda, že zrovna ti starší. 
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Buď jsou zranění nebo mají zrovna 
v sobotu mokré kopačky, pro-
tože jim od čtvrtka nějak nasta-
čily uschnout: R. Krajňák (1997), 
T. Filipi (1996), L. Ráž (1996), V. 
Hrabík (1998). 

V soutěži je to pro nás dost těžké, 
ale přesto potenciál tam je, a když 
to klukům vydrží, věřím, že za dva 
roky to už bude vyrovnanější. 

Nejhorší zápasy: Vesec 13:0, 
Mšeno 13: 0

Nejlepší zápasy: doma v derby 
s Bílým Potokem a s Pěnčínem. 
To jsou dva zápasy, po kterých si 
kluci mohli zařvat vítězný pokřik. 

Nejlepší zápas venku - určitě 
v Držkově, kde jsme do poslední 
sekundy sahali po bodu, ale nako-
nec prohráli 2:1. V tomto zápase se 
kluci přesvědčili, že při troše štěstí 
a plném nasazení se dá hrát i se 
soupeřem, který je daleko silnější 
a starší (hrálo tam 8 kluků ročník 
97 a čtyři ročník 96). V dalším 
zápase jsme na hřišti ve Stráži 
nad Nisou (která byla v té době na 
prvním místě) dokázali poločas 
držet krok (1:0). 

Klukům to říkám neustále, že 
je to běh na dlouhou trať a že se 
tomu fotbalu musí věnovat s tako-
vou zarputilostí, jako na začátku. 
Věřím, že to přinese své ovoce. 
Motivace tu je velká, když vidí 
válet „áčko“, ve kterém je těch hej-
nických jmen „kurňa“ málo. 

Mají to ve svých hlavách 
a nohách. Tak ať se daří.

Jirka Leitner

Mladší žáci: 
Po velmi úspěšné činnosti 

(1. místo) v sezóně 2013-2014 
u starší přípravky jsem téměř se 
všemi hráči přešel do kategorie 
mladších žáků, kterou jsem už 
v minulosti trénoval. Do dorostu 
přešly opory – M. Dostál a V. Keller, 
které jsme úspěšně nahradili M. 
Demuthem, P. Koutným a J. Při-
bylem, který si skvělými výkony 
řekl o stabilní místo v sestavě. 
Takže chlapci se opět po delší 
době sešli zase v jednom muž-
stvu, což se kladně projevilo na 
souhře a konečně na výsledcích 
v celé podzimní části, kterou jsme 
skvěle zahráli. Z jedenácti zápasů 
jsme deset vyhráli a to někdy 
hodně vysokým skórem. Pouze ve 
Frýdlantě jsme remízovali. Tyto 
výsledky nás vynesly v podzimní 
části zatím na krásné první místo. 
V tabulce střelců je náš Š. Štícha 

dokonce na prvním místě s 28 góly, 
a další – Demuth, Pleskot a Leitner 
v první desítce, což svědčí o naší 
silné útočné fázi. Také musím 
pochválit obranu s brankářem, 
protože jsme zároveň dostali nej-
méně gólů.

22. listopadu jsme se zúčast-
nili v Žibřidicích skvěle zorganizo-
vaného a obsazeného (Sl. Liberec, 
Slavia Praha „A“+“B“ a domácí 
Žibřidice) turnaje, který jsme bez 
porážky s jednou remízou vyhráli.

Všechny hráče bych chtěl za 
předvedené výkony a přístup ke 
kopané pochválit a popřát, aby se 
jim vyhýbala zranění. Věřím, že po 
zimní přípravě první místo udr-
žíme a tímto získáme pro Hejnice 
po dlouhé době, ne-li poprvé, titul 
vítěze okresního přeboru, což by 
byl veliký úspěch.

Mirek Mihulka

Starší přípravka: 
Naši nejmladší s letošní pod-

zimní sezonou přešli do starší 
přípravky. Celé léto jsem neustále 
přemýšlel, zda soutěž přihlá-
sit či nikoliv, protože se neustále 
potýkáme s nedostatkem hráčů 
a při absenci 2 a více hráčů 
(např. z důvodu nemoci), bychom 
měli velký problém turnaje ode-
hrát. Nakonec jsem ale moc rád, 
že jsme soutěž přihlásili, a chtěl 
bych touto cestou velice poděkovat 
panu Mirkovi Mihulkovi – trené-
rovi mužstva mladších žáků, který 
nám vyšel vstříc a snažil se rozpis 
svých zápasů uzpůsobit termí-
nům našich turnajů, a byl ochotný 

„půjčovat“ nám své hráče, kteří 
ročníkově mohou ještě působit 
za starší přípravku. Jde o Šťépu 
(Štěpán Štícha) a Ježuru (Tomáše 
Ježowicze), kteří patřili k nejlep-
ším a troufám si říct, že bez jejich 
pomoci bychom těžko dosáhli 
takových výborných výsledků.

Mladší děti udělaly velký kus 
práce a turnaj od turnaje je vidět 
jejich neustálé zlepšování. Důležitá 
je ale tréninková píle a vytrvalost, 
a proto děkuji rodičům (a prarodi-
čům), kteří své děti v pohybu pod-
porují a není jim jedno, co děti ve 
svém volném čase dělají. Myslím, 
že se mezi dětmi utvořila dobrá 
parta a výborně spolu vycházejí.

Nyní přistoupím k výsledkům 
podzimní části. Tuto část sezóny 
jsme ukončili po 5 odehraných tur-
najích, celkem tedy po 18 odehra-
ných zápasech, a to se 14 výhrami, 

4 remízami a žádnou prohrou, což 
je výborný výsledek. Jen tak dále. 
Nejlepšími střelci se stali: Přibyl 
Jan (27 branek), Štícha Štěpán 
(21 branek) a Tomáš Ježowicz (16 
branek).

Chci připomenout, že neustále 
probíhá nábor nových hráčů (roč-
níky 2005 – 2007). A pokud se 
tedy Vaše dítě rozhodne, že by to 
s „fotbalem mohlo zkusit“, přijďte 
se třeba jen podívat do velké tělo-
cvičny vždy v úterý od 17 hod. První 
trénink v tělocvičně se uskuteční 
2. 12. 2014. Nebo mě kontaktujte 
na telefonním čísle 731 732 699 
a domluvíme se, co a jak.

Velký dík patří především 
vedení klubu za podporu a výborné 
podmínky, které neustále pro 
hráče vytváří.

Milan Přibyl

Na závěr jsem si nechal ještě 
jedno poděkování a hlavně bla-
hopřání nejdůležitější osobě hej-
nického fotbalu, našemu správci 
Pepovi Novotnému, který oslavil 
krásných 70 let. Tak tedy Pepo, 
děkujeme za vzornou starost o náš 
areál a přejeme Ti pevné zdraví 
a hodně síly do dalších let.

Milan Pecháček

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



HEJNICKÝ ZPRAVODAJ / 20

Hejnicman 2014 – dva nové traťové rekordy!

V sobotu 18. října 2014 proběhl v Hejnicích 3. ročník Hejnicmana. Tuto sportovně-turistickou akci pro 
drsné muže a ženy zorganizovalo občanské sdružení Jizerské aktivity Liberec, Klub turistů Hejnice a město 
Hejnice v rámci 12. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů.

Za krásného slunečného počasí začal závod nej-
náročnější disciplínou – Žulovým trojbojem. Ve  
13 hodin se sedm statečných – 4 muži a 3 ženy – „vrhli“ 
u mostu pod Dělnickým domem do koryta Smědé 
a po 700 m krkolomného průstupu vodou přiběhli 
na náměstí. Zde pokračovali druhou disciplínou, tzv. 
Polárníkem, při němž museli nazuti do starých lyží se 
zápřahem pneumatiky oběhnout jeden okruh zelené 
plochy. A pak je čekala závěrečná část trojboje – výběh 
na vrchol Ořešníku přes dvě kontroly a návrat do cíle. 
Nejrychleji to mezi muži zvládl Martin Baier z Turnova 
v neuvěřitelném čase 44:19, čímž nastavil nový traťový 
rekord Žulového trojboje. Z žen nejrychleji absolvovala 
náročný závod Martina Jirků z Liberce, její čas měl 
hodnotu 1:15:38. 

Ve 14 hodin byl společným startem zahájen 
druhý závod – Ořešník. Celkem 15 závodníků vyra-
zilo s povinnou zátěží (pytle s pískem 7,5–15 kg) po 
červené znače na Ořešník. Také jejich úkolem bylo 
zdolat vrchol a co nejrychleji se vrátit zpět na hejnické 
náměstí, tedy absolvovat trasu 6 km. Jako první se 
vrátila z trati Zuzana Kocumová z Liberce a časem 
41:40 vytvořila nový rekord závodu Ořešník – v letoš-

ním ročníku se tedy stala Hejnicmanem 2014. Mezi 
muži byl nejrychlejší Tomáš Kunc z Hejnic, doběhl za 
51:38. V nejmladší kategorii chlapců do 18 let zvítězil 
časem 1:07:10 hejnický Lukáš Zavřel, kategorie dívek 
nebyla obsazena. Celkové výsledky Hejnicmana 2014 
najdete na www.mestohejnice.cz. Všichni účastníci, 
kteří se na trati vydali ze všech sil, si odnášeli pěkné 
pamětní listy a diplomy vytvořené grafikem Petrem 
Bímou z Pekla.

Ve statistice letošního Hejnicmana 2014 se pak 
objevilo, že nejmladším účastníkem byl Lukáš Zavřel 
(14 let), nejstarším Táňa Jandíková (55 let), nejbližší 
startující byli z Hejnic a nejvzdálenější z Pardubic, 
ostatní závodníci si přijeli zazávodit do Hejnic z Prahy, 
Turnova, Liberce, Hodkovic nad Mohelkou, Vlčetína, 
Frýdlantu a Bílého Potoka.

Vyhlášení vítězů proběhlo v 18 hodin v kině, kde 
první tři nejlepší v jednotlivých kategoriích převzali 
z rukou hlavních pořadatelů Aleše Jedounka a Pavla 
D. Vinkláta pěkné věcné ceny, které věnovali sponzoři 
akce, např. chata Hubertka, restaurace U Tetřeva Fer-
dinandov, Pekařství M+S Hejnice, nakladatelství Knihy 
555 Liberec, Cyklosport Cirkl Frýdlant, Ivan Podrou-
žek Hejnice, Řeznictví a uzenářství Klouček Raspe-
nava, Direckt Alpine Liberec a další.

Následovalo promítání sedmi soutěžních festi-
valových filmů, které představily různé outdoorové 
a sportovní aktivity. Součástí programu se stala 
beseda s legendou jizerskohorského horolezectví 
Petrem Prachtelem z Liberce nad jeho nedávno vyda-
nou autobiografickou knihou P.R.A.C.H.T.E.L., život 
na niti. Uváděné fotografie připomněly jeho celoživotní 
lezeckou partnerku Zorku Prachtelovou, zesnulou  
v roce 2011.

Příští, 4. ročník Hejnicmana 2014 pořadatelé plá-
nují na sobotu 17. října 2015. V odpoledním programu 
by se pro veřejnost měly představit některé zajímavé 
outdoorové aktivity, aby si je diváci mohli také vyzkou-
šet. Už se těšíme se na nové Hejnicmany 2015!

Pavel D. Vinklát, ředitel závodu
foto: Lenka Koutná

foto: Pavel D. Vinklátfoto: Lenka Koutná
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Jizerský fotoklub Hejnice
Letošní rok byl pro Jizerský fotoklub Hejnice náročný a uspěchaný. Vše 
začalo přípravou závěrečného vyhodnocení fotografické soutěže Mapový 
okruh Český ráj.

Tato společenská akce nám dala 
pořádně zabrat a musím zde podě-
kovat městu Hejnice za finanční 
podporu a také za propagační mate-
riály. Bez této pomoci bychom pořa-
datelství zvládali s velkými obtížemi. 
Sotva jsme si stačili vydechnout 
po ukončení všech prací spojených 
s pořadatelstvím, už je tu nový 
ročník této fotografické soutěže. 
I když se nám nepodařilo uspořá-
dat podzimní fotodílnu z důvodu 
časové a pracovní vytíženosti členů 
fotoklubu, jako fotografové jsme 
nezaháleli. Do výběru nové sou-

těžní kolekce se sešlo přes 30 foto-
grafií. Vybrat z nich 20 nejlepších 
nebyla lehká práce, zato radostná. 
Co lepšího si může fotograf přát, než 
když se nad jeho fotografiemi živě 
diskutuje a jsou názorně ukázány 
chyby, jak kompoziční nebo v tech-
nice zpracování, tak v myšlenkovém 
obsahu fotografie. Je obrovskou 
výhodou, když fotograf nemusí slo-
žitě pátrat, proč zrovna jeho fotogra-
fie příliš nezaujaly. Nakonec se nám 
podařilo vybrat 20 nejlepších foto-
grafií, zkompletovat a odeslat celou 
soutěžní kolekci do 1. listopadu, kdy 

začal nový ročník soutěže, jejímž 
pořadatelem je tentokrát letošní 
vítěz fotoklub PCW Praha.

Konečně znovu nastalo to dlouho 
očekávané období, kdy se za dlou-
hých tmavých večerů a sychravého 
počasí opět sejdeme v Malé galerii 
u Bartošů nad fotografiemi dalších 
zúčastněných fotoklubů plni očeká-
vání, čím nás letos překvapí.

Pokud by měl někdo zájem 
účastnit se našich fotografic-
kých dýchánků a fotodílen, je 
vřele vítán. Stačí jen zajít do 
Malé galerie u Bartošů nebo 
nás oslovit na emailové adrese  
jfk.hejnice@seznam.cz. 

A jelikož se blíží čas vánoční, tak 
všem čtenářům přejeme krásné 
a klidné prožití vánočních svátků.

Tomáš Mazánek
Jizerský fotoklub Hejnice

Výstava Václava Odehnala
Člen našeho fotoklubu Václav 

Odehnal vystavoval od 6. října do 
5. listopadu své fotografie v Liberci 
v kavárně Fashion Public. Vernisáž 
zahájila paní Irena Jirásková, před-

sedkyně Prvního libereckého spolku 
dam a dívek. Na vernisáži byli pří-
tomni i členové hejnického fotoklubu, 
fotografové z Liberecka a pan Bořivoj 
Pohl z Krajského úřadu Libereckého 

kraje. Předseda Jizerského foto-
klubu pan Jiří Bartoš zaujal vyprá-
věním o fotografii, Mája Odehnalová 
zahrála na elektronické klávesy 
a došlo i na společné zpívání a dis-
kuze. Podle zápisů v knize návštěv 
se výstava líbila.

Tomáš Mazánek
Jizerský fotoklub Hejnice

Foto: Václav Odehnal
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Obec Hejnice Raspenava Mníšek

Kostel Bazilika Navštívení 
Panny Marie Nanebevzetí Panny Marie Sv. Mikuláše

24. 12. (ST)
Štědrý den

Čas 24:00 21:00 15:00

Pozn. „Půlnoční - Rybovka“ „pastýřská“ „pro rodiny“

25. 12. (ČT) 
Slavnost Narození Páně

Čas 9:00 10:30    

Pozn. 1. svátek Vánoční    

26. 12. (PÁ) 
Svátek sv. Štěpána

Čas 9:00    

Pozn.

27. 12. (SO) 
Svátek sv. Jana Evangelisty

Čas 16:30    

Pozn. Mše sv. + žehnání vína    

28. 12. (NE) 
Svátek Svaté rodiny

Čas 9:00 10:30    

Pozn. Obnova  
manželských slibů

Obnova  
manželských slibů    

31. 12. (ST) 
Závěr občanského roku

Čas 16:30 – děkovná mše 
svatá za uplynulý rok 23:45 – děkovná adorace    

Pozn. Na závěr krátká adorace 
s požehnáním

24:00 – svátostné požehnání, 
rozeznění zvonu    

1. 1. (ČT)
Slavnost Matky Boží Panny Marie

Čas 9:00 10:30    

Pozn. 1. mše sv. roku 2015

6. 1. (ÚT)
Slavnost Zjevení Páně

Čas 18:00

Pozn. Tříkrálová mše sv.

11. 1. (NE)
Svátek Křtu Páně

Čas 9:00 10:30 15:00

Pozn. konec doby vánoční konec doby vánoční    

Bohoslužby o Vánocích


