
relaxační nabídky můžeme za-
řadit pravidelný program kina, 
které si svým programem a po-
hodlím nachází stále více pravi-
delných návštěvníků. Čekají nás 
letos opět Hejnické slavnosti, kte-
ré budou trošku jiné, abychom 
více zapojili místní do dění a hlav-
ně zkusili poděkovat významným 
občanům města. Mezi další kul-
turní akce bude patřit Aprílová 
zábava, dvojí Pálení čarodějnic, 
Hejnické Babí léto nebo koncerty 
v kostele, kam město pozvalo Spi-
rituál kvintet na srpnový koncert. 
Osobně bych Vás rád pozval na 
„Diskuze se starostou“, které pro-
bíhají v kině a kde se dá dozvědět 
o fungování města asi nejvíce. Ně-
které budou zaměřené na určité 
oblasti života Hejnic a minimálně 
jednou se sejdu s občany Ferdi-
nandova.

Rok 2015 bude z pohledu fun-
gování velmi náročný, včetně 
toho, že se spoustu věcí musím 
naučit. Ale jsem velmi otevřený 
názorům Vás ostatních, protože 
jsme tu pro Vás a názory, nápady 
a konstruktivní připomínky jsou 
důležité. Kontakty na mě a ostat-
ní členy vedení města najdete na 
webu Hejnic nebo nás najdete 
velmi často v kancelářích měst-
ského úřadu, kde máme většinou 
dveře otevřené. Vážení spoluob-
čané, užívejte si zbylé zimní dny 
a v nadcházejícím jarním čase si 
pojďme prohlédnout naše Hejnice 
jednou z mnoha procházek, aby-
chom si uvědomili nevšední krá-
su tohoto podhůří Jizerek.

Jaroslav Demčák

Hejnický

zpravodaj
Hejnické počasí v roce 2014 ● Jizerský fotoklub Hejnice

Zapomenutý občan Antonín Sedláček ● Informace z lesárny

BŘEZEN
2015

Cena: 8 Kč

Již od podzimu pokračuje vý-
stavba kanalizace ve městě, která 
má za úkol umožnit napojení na 
městskou ČOV lokalitám v oko-
lí ulice P. Bezruče a také další 
části Ferdinandova. Nezastírám, 
že to bude spojené s dopravními 
komplikacemi, ale výsledkem by 
mělo být nejen zákonné nakládá-
ní s odpadními vodami ve většině 
Hejnic, ale také v návaznosti po-
hodlnější doprava po městě, neboť 
některé ulice se dočkají tak dlou-
ho očekávané opravy havarijního 
povrchu. Nechci nic zakřiknout, 
ale v současné době intenzivně 
jednáme s vedením Libereckého 
kraje a Krajskou správou silnic 
LK o řešení rekonstrukce hlavní 
průtažné komunikace městem, 

aby ani ta nebyla ostudou majite-
le a hlavně přestala nám místním 
ničit vozidla. Dopravní komplika-
ce budou také spojené s druhou 
etapou rekonstrukce silnic v Ras-
penavě. Opět se po zimě vrátí do 
provozu náhradní objížďková 
vlaková doprava místo autobuso-
vých spojů a pro všechny motoris-
ty bude k dispozici pro cestu na 
Frýdlant nebo Liberec pouze jedi-
ná legitimní objízdná trasa, a to 
ta přes Nové Město pod Smrkem. 
I když jsme se snažili najít jiný 
kompromis, rozsah prací je tak 
velký, že tu není adekvátní vhod-
nější náhradní trasa.

Jsem rád, že Vám mohu ozná-
mit, že jsme byli úspěšní s opa-
kovanou žádostí o podporu pro-
jektu „Zateplení základní školy“ 
a ve dnech, kdy čtete tyto řádky, 
by měla být již snad k podpisu 
připravená smlouva s vítězem ří-
zení na dodavatele stavby. Všech-
ny pavilony se tak dočkají nové-
ho kabátu, nových oken a střech. 
Budovy by tak měly splňovat 
energetické limity a městu snížit 
výdaje na energie a v neposlední 
řadě být důstojným prostředím 
pro vzdělávání našich nejmen-
ších obyvatel. Tyto dvě velké akce 
nám ale výčet investic v letošním 
roce neukončují. Je připravena 
spousta dalších menších investic 
hlavně do bytového fondu a do 
položek, které investice potřebu-
jí. Více najdete v položkovém roz-
počtu města, který je k nahléd-
nutí na městském úřadě nebo na 
webu města. 

Nejen investicemi živo bude 
město v nadcházejícím roce. Mezi 

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři  
tohoto vydání zpravodaje,

dovolte mi, abych Vás v několika 
řádcích seznámil s tím, co všechno 
čeká Hejnice a  potažmo nás 
všechny v  tomto roce, kdy kalen-
dář ukazuje číslovku 2015. Bude 
to rok ve znamení velkých inves-
tic ve městě, bude to rok ve zna-
mení velkých dopravních omezení, 
bude to rok ve znamení zkrášlení 
části města a já budu doufat, že to 
bude také hlavně rok ve znamení 
vaší pohody, úspěchů a  radosti, 
že jste členy takové velké „rodiny“ 
Hejničáků... 
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Z jednání městské rady

 –  projednala a schválila žádost týkající se pronájmu 
nebytového prostoru v čp. 598 na dobu určitou od 1. 
1. 2015 do 31. 12. 2019
 –  projednala a schválila žádost týkající se pronájmu ne-
bytového prostoru lékárny v čp. 303 na dobu určitou 
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019

 –  projednala a vzala na vědomí zprávu o přípravě vydá-
ní publikace „Gallasové, Clam -Gallasové a Hejnice, 
poutní místo a jeho patroni“ od spolku Frýdlantsko

 –  projednala a vzala na vědomí petici občanů týkající 
se veřejného osvětlení v lokalitě Zátiší

 –  projednala návrh obecně závazné vyhlášky o stano-
vení systému nakládání s komunálním a stavebním 
odpadem

 –  projednala a schválila žádost o snížení nájemného 
v pronajatém bytě z důvodu havárie střechy

 –  částkou 1 500 Kč podpořila ples pořádaný organizací 
„Na Horní Smědé“
 –  projednala a schválila seznam úseků komunika-
cí, chodníků a lávek, kde nebude prováděna zimní  
údržba

 –  schválila pronájem veřejného prostranství pro luna-
park v době Hejnických slavností

 –   částkou 5.000 Kč podpořila akci pořádanou v hej-
nicích 19. -23. 8. 2015 Česko-německým pracovním 
kroužkem „Síla kořenů“

 –  projednala a schválila žádost týkající se výměny pod-
lahové krytiny v ordinaci dětské lékařky

 –  projednala a schválila nabídku firmy Daruma Plzeň 
týkající se prezentace Hejnic na zvukovém informač-
ním panelu v Jablonci nad Nisou

 –  částkou 2.000 Kč podpořila Společnost pro Jizerské 
hory o.p.s. v jejich projektech v Jizerských horách

 –  projednala a schválila nabídku na vypracování ceno-
vé mapy pozemků v Hejnicích a pravidel jejich prodeje

 –  částkou 2.000 Kč podpořila společnost Hoši v koši 
a jejich zimní balónovou fiestu Cimrmanova žárovka, 
která se konala v Hejnicích 12. února

 – projednala a schválila smlouvu na zpracování žádosti 
o dotaci a projektové dokumentace na akci: „Svážíme 
bioodpad z města Hejnice“

 – projednala a schválila dodatek Mandátní smlouvy 
číslo 1 „Kanalizace Hejnice – technický dozor investo-
ra“ se sdružením REALSTAV MB - CSSC

 – projednala a schválila uzavření smlouvy na dodávku 
oken do chatek v kempu na základě poptávkového ří-
zení s firmou Radek Ječný Raspenava

 – projednala a schválila smlouvu o poskytnutí účelo-
vé investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na 
rekonstrukci komunikace ulice P. Bezruče s Liberec-
kým krajem

Rada města na svých zasedáních
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www.tiskem.cz. Copyright © 2015 Jan Macek a Corel Corp. Veškerá práva vyhrazena.

 – projednala a schválila smlouvu na zpracování žádosti 
o dotaci  a projektové dokumentace na akci: „Hejnice, 
mateřská škola – zlepšení tepelně-technických para-
metrů obvodových konstrukcí“ s Ing. Davidem Plíšti-
lem, Ph.D., Mělník

 – projednala a schválila smlouvu o dílo na projekční a in-
ženýrské činnosti týkající se akce „Hejnice, mateřská 
škola – zlepšení tepelně-technických parametrů obvo-
dových konstrukcí“ s firmou Project A plus s.r.o. Turnov

 – projednala a schválila smlouvu na zpracování žádosti 
o dotaci  a projektové dokumentace na akci: „Hejnice, 
dům technických služeb – zlepšení tepelně-technic-
kých parametrů obvodových konstrukcí“ s Ing. Davi-
dem Plíštilem, Ph.D., Mělník

 – projednala a schválila smlouvu o dílo na projekční 
a inženýrské činnosti týkající se akce „Hejnice, dům 
technických služeb – zlepšení tepelně-technických 
parametrů obvodových konstrukcí“ s firmou Project 
A plus s.r.o. Turnov

 – projednala a schválila limit pro zveřejňování veřej-
noprávních smluv na webových stránkách Hejnice. 
Smlouvy nad 30 tisíc korun budou zveřejněné na 
webových stránkách města

 – projednala a schválila žádost, týkající se pronájmu 
kina 8. dubna 2015 pro uskutečnění přednášky 
o školních metodách

 – projednala a schválila smlouvu o pronájmu pozemků 
pro účely umístění reklamních tabulí s akciovou spo-
lečností Lázně Libverda. Ukládá starostovi smlouvu 
uzavřít

 – projednala a schválila žádost Mateřského cent-
ra Mateřídouška, týkající se bezplatného pronájmu 
kina a poskytnutí nutného technického zabezpečení 
v rámci „Pohádkového lesa 2015“, který proběhne 31. 
5. 2015 a s pronájmem kina i poskytnutím  technic-
kého vybavení souhlasí

 – projednala a schválila žádost týkající se pronájmu 
WC na koupališti za účelem provozování jeho stánku 
s občerstvením a s žádostí souhlasí

 – projednala a schválila žádost, týkající se souhlasu 
s konáním sportovní akce v dogtrekkingu „Bludná 
psice na Jizerkách „v termínu 7. – 10. května 2015 
a s žádostí souhlasí

 – přijala stížnost na stav nakládání s odpadky v areálu 
a kolem areálu Střední školy hospodářské a lesnické 
Frýdlant, pracoviště Hejnice. Ukládá starostovi uve-
denou stížnost projednat s vedením školy a na podnět 
odpovědět 

 – projednala výzvu připojit Hejnice ke kampani „Hodi-
na země 2015“, týkající se symbolického hodinového 
zhasnutí veřejného osvětlení 28. března 2015 a roz-
hodla se k výzvě připojit
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Zpráva obvodního oddělení  
Policie České republiky v Hejnicích

Přehled nápadu

Nástup roku 2015 byl z hlediska 
kriminality klidnějším obdobím. Ke 
dni zpracování této zprávy (polo-
vina února) bylo nahlášeno a z loň-
ského roku dořešeno celkem 32 
trestných činů, 77 přestupků, vyří-
zeno dalších 156 podnětů a spolu-
prací a 57 blokových řízení. Nových 
případů ale bylo o něco méně než 
v předešlých letech. Mezi trest-
nými činy šlo opět zejména o krá-
deže, podvody, neplacení výživného 
a potom také kriminalita pochá-
zející ze vzájemných vztahů, ať už 
rodinných či sousedských. V mno-
hých případech si však oznamo-
vatelé neuvědomují zásadu sub-
sidiarity trestní represe - ultima 
ratio, což ve výkladu znamená 
užití prostředků trestního práva 
až v krajních případech tam, kde 
prostředky jiných právních odvětví 
k jejich ochraně nepostačují, nepři-
nesly nápravu nebo nepřicházejí 
v úvahu.  Ne každé protiprávní 
jednání musí nutně být trestným 
činem, byť částečně vykazuje jeho 
znaky. Bývá však obtížné přesvěd-
čit oznamovatele, že kriminalizo-
vat nelze vše, co mu působí újmu  
či škodu.

Výjimečným byl i jeden případ 
trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání 
podle § 337 trestního zákoníku. 
Ten bývá nejčastěji spáchán tím, 
kdo řídí motorové vozidlo, ačkoli 
mu to bylo zakázáno soudem nebo 
správním orgánem. Jistě váháte, co 
tak výjimečného s tím mohlo být 
spojeno. Naši policisté při kontrole 
řidiče zjistili, že byl pravomocně 
odsouzen mimo jiné právě k trestu 
zákazu činnosti – řízení motoro-
vých vozidel. Ten mu byl uložen za 
to, že zavinil dopravní nehodu, při 
které bylo zraněno dítě, a od nehody 
ujel, aniž by mu poskytl pomoc. Při 
kontrole však odmítl jít s policisty, 
začal jim nadávat a chtěl svým 
vozidlem odjet. Policisté byli nuceni 
ho zadržet, pro jeho aktivní odpor 
spoutat a předvést na stanici. Tam 
spustil nepřestávající křik s nadáv-
kami takovými, že by se je v tele-
vizi styděli vysílat i po 22. hodině. 
A co mě na tom všem nejvíce udi-
vilo? Tomu muži bylo více než 80 
let. Možná ani není tak podstatné, 
že dělal, co měl zakázáno. Spíše 

jde o to, že pán je při řízení vozi-
dla vážnou hrozbou pro ostatní, což 
prokázal i při své poslední nehodě. 

Doprava

V zimním období máme již tra-
dičně problémy s cizinci, kteří jedou 
přes Smědavu do Harrachova. Opa-
kovaně jsme žádali správce komu-
nikace o lepší značení slepé ulice na 
konci obce Bílý Potok. Turisté slepě 
jezdí podle navigace a na Smědavě 
pak překvapeně zírají na haldu 
sněhu. Někteří z nich, většinou 
ti s terénními auty, pak ještě kus 
vjedou do upravených tratí pro běž-
kaře. Zákaz vjezdu přeci není zeď. 
Vracející se kolony aut při výmě-
nách turnusů pak překáží auto-
busu na lince na Smědavu i těm 
ostatním, kteří vědí, kam jedou. 
Situace trvá několik let. Dopravní 
značení upozorňující na uzavírku 
silnice mezi Smědavou a Souší má 
takové provedení, že ho nezaregist-
rovali ani místní. Schválně, zkuste 
si nyní říct, kolik oněch tabulí 
s vyznačenou objížďkou v Hej-
nicích a v Raspenavě je a pak se 
zkuste po svém městě projít. Možná 
budete překvapeni. Pokud jste si 
jich předtím nevšimli, uvažte, zda 
slouží svému účelu. Správce komu-
nikace na naše opakované žádosti 
letos v březnu přislíbil zvýraznění 
stávající značky IP10a žlutým pod-
kladem s reflexním provedením do 
listopadu 2015.

Chystat se budeme také na další 
uzavírku v Raspenavě. Podle dosa-
vadních informací bude zakázán 
vjezd do ulice Luhové. Předpoklá-
dáme, že tentokrát nebude možné 
porušování tolerovat, resp. řešit 
domluvou, jako tomu bylo při uza-
vírce ulice Luční. Všichni by se 
tak měli připravit na respektování 
dopravního značení a fakt, že poli-
cie bude porušení pokutovat.

Změny

Krajské ředitelství Policie ČR 
Libereckého kraje předalo našemu 
oddělení nové služební vozidlo 
Škoda Yetti, které nahradilo naši 
Ladu Nivu. Doufám, že bude v uli-
cích města vidět častěji než jeho jme-
novec z Himálaje. Jsem rád za vše, 
co přispěje k lepšímu výkonu služby, 
a věřím, že nové vozidlo přínosem 

určitě bude. Přesto však zastávám 
názor, že ve 21. století by technické 
vybavení včetně vozidel mělo být 
již samozřejmostí a významnější 
události spíše spatřuji například 
v přijetí nových kolegů anebo jejich 
odchodu u některých třeba i téměř 
po 40 letech služby. Za ty, co odešli, 
to již nenapravím, ale s radostí 
jsme v minulém roce přijali již déle 
sloužícího policistu pprap. Mar-
tina Plačka a na první dva měsíce 
tohoto roku úplně novou posilu 
stržm. Daniela Čížka. Toho ještě 
čeká policejní škola a my budeme 
doufat, že po jejím úspěšném absol-
vování se k nám vrátí. Byl by to 
po dlouhé době odchodů konečně 
přísun nových sil, byť stále jen 
na 70 % oproti dřívějšímu plnému 
stavu.

Další, za to už méně vítanou 
změnou, by mělo být rozšíření 
územní působnosti našeho oddě-
lení. Konečné rozhodnutí budeme 
znát sice až na konci tohoto měsíce, 
ale je uvažováno, že nově pod naše 
oddělení bude spadat i Oldřichov 
v Hájích a Filipka. Místním takové 
členění může připadat nelogické, 
ovšem z hlediska rozdělení práce 
jednotlivých oddělení Územního 
odboru Liberec má jít o spravedli-
vější přerozdělení činnosti, zejména 
pak s cílem ulehčit těm nejvytí-
ženějším útvarům. Policie se tak 
jako jiné organizační články státu 
musí potýkat s většími nároky 
při menším počtu policistů (přeci 
jen pokles o 8000 je znát) a snaží 
se hledat způsoby, jak co nejlépe 
svým úkolům dostát. Zda tomu tak 
bude i rozšířením naší působnosti 
do Oldřichova v Hájích ukáže čas, 
bude-li změna uskutečněna. Pro 
začátek je dobré vidět to pozitivní, 
a tím je ponechání obce Lázně Lib-
verda v našem „rajonu“. O té bylo 
uvažováno jako o součásti obvod-
ního oddělení Nové Město pod 
Smrkem, ale nakonec bylo od této 
možnosti ustoupeno.

Začátek roku byl tedy zatím 
poklidný a budeme se snažit, aby 
tomu tak bylo i po jeho zbytek. 
Věřím, že změny, které nás čekají, 
budou dobré a ty špatné zvládneme. 
Totéž přeji i Vám. 

Milan Porubský,  
policista OOP Hejnice
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 

oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen 

Tetra (hnědá) a Dominant (černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý).

Prodáváme  slepičky pouze  našeho chovu!

Stáří slepiček: 14 – 19 týdnů. Cena: 149 – 180 Kč/ks dle stáří. 

Při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena dle poptávky). 

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

P
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e

Prodej se uskuteční v neděli 26. dubna 2015 
v 15.20 hodin v Hejnicích – u Jednoty.
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V této době, kdy pokračují práce na dostavbě kanalizace v Hejnicích a na Ferdinandově, nastává 
opět otázka, jestli všichni, kteří bydlí podél trasy budoucího vedení kanalizace, mají projekt na 
svoji přípojku pro vlastní domeček?

Stále platí, že v současné době vám kompletní projekt napojení vašeho domu od generálního projektanta zaplatí 
město. Tento projekt je nutný k připojení vaší nemovitosti na kanalizaci. To znamená, že ti, kteří v první vlně 
odmítli spolupracovat s projektanty, mají nyní poslední možnost se k projektu připojit. Stačí k tomu navštívit 
Stavební úřad v Hejnicích a domluvit se.

Ač je to nepříjemné, je skoro jisté, že po dokončení kanalizace bude muset následovat povinné napojení všech 
nemovitostí v dosahu kanalizačních vedení po městě.

Jaroslav Demčák

Máte již svoji kanalizační přípojku?

Hejnické počasí v roce 2014  
tentokrát s rekordem

Rok 2014 byl v Hejnicích srážkově podprůměrný, nadprůměrný byl pak roční úhrn slunečního 
svitu. Teplotně byl rok 2014 rekordní, průměrná roční teplota byla 10,0 °C. Je to nejvyšší roční 
průměrná teplota za 45 let měření. 

•  Nejvíce sněhu loni leželo 29. a 30. prosince, sněhová 
pokrývka dosáhla v tyto dny 12 cm.

•  Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 30. července, 
naměřeno bylo 47,6 mm, to je 47 litrů vody na m2. 

•  Nejvyšší teplota vzduchu ve stínu byla 9. června, tep-
loměr ten den zaznamenal 32,3 °C.

•  Nejnižší teplota byla 26. ledna, teploměr ten den klesl 
na -18,9 °C.

•  V 5 cm nad zemí byla nejnižší teplota naměřena ten 
samý den, teploměr se zastavil na -23,0 °C

•  Poslední přízemní mrazík byl 2. června, teplota ten 
den klesla při zemi na -1,0 °C, první „šedivák“ pak 
byl 25. srpna.

•  Srážky byly na stanici zaznamenány v 212 dnech 
a sníh loni ležel 25 dní.

•  Hejnickým údolím prošlo loni 52 bouřek.

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok

srážky (mm) průměr 59 50 64 70 86 119 129 112 77 67 71 74 978

2014 30 4 89 55 145 59 156 69 109 79 10 52 857

slun.svit 
(hod.)

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

2014 62 126 173 153 146 188 200 150 128 141 84 22 1573

teplota (°C) průměr -0,7 0,0 3,3 7,0 12,4 15,0 16,7 16,5 12,8 8,8 3,7 0,5 8,0

2014 1,5 4,6 6,8 9,9 11,8 15,2 18,8 15,9 14,6 11,4 6,9 2,1 10,0

srážkové dny 20 10 12 17 23 15 18 25 19 16 10 27 212

dny se sněhovou pokrývkou 14 1 2 1      7 25

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

 Od 1. listopadu 2012 byla hejnická meteorologická sta-
nice automatizována, od stejného data v roce 2013 byla 
zřízena podobná stanice i na Smědavě a v roce 2014 
i u zemědělské školy ve Frýdlantě. 

Údaje můžete neustále sledovat na internetových 
stránkách ČHMÚ.V prosinci 2013 byla navíc na sta-
nici Hejnice instalována webkamera , která každých 
5 minut snímá jižní obzor, stejná kamera je i ve Frý-
dlantě. 

Součástí obrazu je i graf průběhu počasí a každých 
5 minut jsou zveřejněny všechny sledované údaje 
včetně nárazů větru. Po aktivaci si lze přehrát průběh 
počasí několika předešlých dní. Na stránkách tzv. 

„Norského počasí“ yr.no lze počasí v Hejnicích dokonce 
přehrát jako časosběrný film za celý minulý měsíc.
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Hejnické masopustní veselí 2015
V sobotu 24. ledna, trošku netradičně brzy, byl na programu kulturních aktivit v Hejnicích tra-
diční masopust. Ať už Ferdinandovský nebo Hejnický (jedná se o název), ale prostě náš.

Opětovné velmi nezimní počasí 
sice podle předpovědí zapomnělo 
zimní sluníčko někde v jiných 
končinách této země, ale i tak byl 
průvod a doprovod velmi početný. 
Po roce jsme se opět vrátili k tra-
dičnímu startu před městským 
úřadem, kde bylo požádáno před-
stavenstvo samosprávy místní 
o povolení masopustních kejklí, 
rejů a korzování po městě a okolí. 
Při pohledu na sestavu letoš-
ních masek bylo trošku více těch 
pohádkových. To proto, že rebelská 
skupina B.O.B.R. vyloupila kosty-
mérnu nedělní televizní zábavy pro 
děti – Studia Kamarád. Po městě 
tak korzovali JůHeláci se Šamšu-
lou, Harry Šoumenem, Trysko-
myšmi, kosmickou čarodějnicí 
a Miloušem, doplněni spoustou 
pohádkových postaviček včetně 
kompletní včelky Máji.  

Trasa se tentokrát stočila do 
končin, kudy nikdy nevedla. Vyra-
zili jsme zadní cestou k bílopo-
tockému nádraží, u hřiště jsme 
dokonce pobavili projíždějící vláček. 
Po cestě byly tradičně obtěžovány 
všechny automobily o drobnou 
almužnu na uspořádání maso-
pustní veselice. Hlavně auta zahra-
ničních turistů, kteří nechápali, co 
je to za výlet bláznů po městě. Po 
předposlední návštěvě vstřícných 
lidí jsme na Ferdinandově zaví-
tali na most u Mazánků, kde jsme 
zapálili bakus a vhozením do dra-
vého Štolpichu (měl asi 4,5 centi-
metrů vysokou hladinu) jsme se 
symbolicky rozloučili se zimou.  

Následovala masopustní vese-
lice v místním sále restaurace 
U Cimpla. Nově předělaný prostor 
nabídl nádherné prostředí všem 
zúčastněným. Ti si na etapy uží-
vali parketu, baru a posezení. Ty 
unavené nebo malinké postupně 
vystřídali civilní účastníci zábavy, 
takže se pařilo velmi dlouho a ještě 
kolem druhé hodiny ranní jsme 
přesvědčovali hudebního mistra 
pana Mazánka, aby nám něco ještě 
zahrál, že už pak mu dáme pokoj 
a půjdeme komunikovat na bar 
s obsluhou, co ještě zbylo ze zásob.  

Chtěl bych jménem pořadatelů 
moc poděkovat městu Hejnice za 
vstřícný postoj k organizaci této 

akce, kdy bylo pochopeno, že maso-
pust k Hejnicím již patří a zaslouží 
si tu být. A ještě více děkuji všem 
těm, kteří se rozhodli průvod pohos-
tit a nabídnout něco k jídlu a pití. 
Vážíme se Vás strašně moc, pro-
tože v této době je velmi těžké najít 
takto hodné a dobré lidi. Jmenovitě 
děkujeme těmto rodinám – Hubáč-
kům, Jelínkům, Laům, Zahejským, 
Kolačným, Ledvinkům, Henclům, 
Hradilům, Krausům, Pelcům a Petr-
nouškům. Smekám před Vámi 
všemi. Když byste někdo měl zájem 

pohostit průvod příští rok, obra-
cejte se prosím na Alenu Henclovou, 
vysvětlí vám podrobnosti.

Taktéž bych chtěl jménem pořa-
datelů a také účastníků poděkovat 
rodině Sádovských za úžasný pro-
stor v restauraci U Cimpla, který 
je nyní jak dělaný pro takové akce 
a hostitelé se o nás všechny doko-
nale postarali. 

Krásné fotky má opět na svě-
domí Zdeněk Polívka a všichni se 
na Vás těšíme na masopustu 2016.

-DEM-
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Mezinárodní centrum  
duchovní obnovy

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

V tomto roce oslavíme 
významné výročí – 290 let vysvě-
cení kostela Navštívení Panny 
Marie. Již v roce 1703 psal hrabě 
Johann Václav Gallas arcibis-
kupskému kancléři v Praze kvůli 
stavbě kostela v Hejnicích. Přislí-
bil, že dá zhotovit plány. Násle-
dovaly dopisy úřadům o povo-
lení stržení staré stavby a stavby 
nového kostela. Žádosti hraběnce 
Johanně Gallasové o uvolnění 
kostelních peněz a o dotace s při-
loženými podrobnými rozpočty.  
Jednání o stavbě nového kostela 
probíhala až do roku 1722, kdy 
bylo se stavbou započato. Praco-
vat na stavbě se začalo 4. května 
1722. Stavební smlouva byla uza-
vřena s pražským stavitelem Tho-
masem Hafeneckerem 8. května 
1722. Základní kámen byl položen 
Excelencemi při mešním cere-
moniálu na Den Narození Panny 
Marie 8. září 1722. Základní 
kámen se nachází po pravé straně 
hlavního vchodu. Pod vedením 
políra Johannese Fogenauera 
stavba tak pokročila, že mohl být 
kostel vysvěcen již v roce 1725. 
V neděli 1. července 1725 v před-
večer svátku Navštívení Panny 
Marie představený kláštera Niko-
dém Kreuzner kostel vysvětil. 
O této velkolepé události jsme již 
psali v minulých vydáních. 

Rádi bychom Vás též pozvali do 
naší galerie na výstavy. Právě pro-
bíhá výstava panenek a obrazů 
Jany Baborákové. Tato výstava se 

těší velkému zájmu a tak jistě uví-
táte, že v květnu zde bude vysta-
vovat malíř a grafik Ivan Baborák. 
Obrazy pana Koňaříka můžete 
vidět po celý duben, v červnu paní 
Hýblová vystaví fotografie a v čer-
venci připraví pan PhDr. Jan 
Heinzl výstavu o šlechtickém rodu 
Clam-Galllasů. 

Začala doba postní a brzy 
budou Velikonoce. Rádi bychom 
vás pozvali na tyto největší cír-
kevní svátky. Program obřadů na 
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Veli-
konoční vigilii a Slavnost Zmrt-
výchvstání Páně najdete ve farním 
věstníku nebo na našich strán-
kách. 

Naše bezbariérové Centrum 
je stále připravené uvítat kaž-
dého návštěvníka. I když zde pro-
bíhají obvyklé programy, bude 
vždy vyhrazen prostor i pro vás. 
V restauraci vám nabídneme oběd, 
večeři anebo během dne občer-
stvení. Posedět lze v klidném 
a nekuřáckém prostředí, v teplej-
ším období i v klášterní zahradě. 
Malé děti si mohou hrát v dětském 
koutku. Vaše návštěva nás potěší.  

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

Jana Bezvodová,  
pastorační asistentka

Narodily se děti:
• Vojtěch Kunc
• Kateřina Daďourková
• Ester Ďuďová
• Tereza Karalová
• Filip Kopinický

Přistěhovali se občané:
• manželé Knéblovi
• Jana Palasczuková se 

synem
• Roman Balog
• Lenka Pulpánová
• Gabriela Ročková  

se syny a dcerou
• Jiří Šámal
• Martina Zimová
• rodina Balgova
• Kateřina Hanzlová  

se synem a dcerou

Odstěhovali se občané:
• Štěpánka Bažantová  

s dcerou
• Marcela Hotová se synem
• Jakub Franc
• Maxmilián Patrák
• Gabriela Součková
• rodina Kalinova
• Jiřina Beranová s dcerou
• Josef Janouch

Rozloučili jsme se se 
zesnulými občany:
• Milan Havel
• Josef Lamač
• Zdenka Porubská
• Ladislav Képesy  
• Miloslava Rapčanová
• Vladimír Špiden
• Olga Bittnerová
• Oto Dobeš
• Věra Melichová
• Zdeněk Pešek
• Marta Kloudová
• Julius Čuka
• Irmgarda Pohlová
• Stanislav Tříska
• Pavla Panchartková

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 
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Z městské knihovny

Milé čtenářky a čtenáři, věřím, že už máte, tak jako já, zvládnutý předvánoční  úklid (zásadně ho 
dělám po Vánocích) a zbývá vám nějaký čas (než začnou práce na zahrádce) na čtení.

Hned v lednu jsem proto zahájila 
nákup knih a doufám, že vás potě-
ším. Milovníkům Jo Nesbøa jsem 
zakoupila všechno, co vyšlo, na 
fanynky Johna Greena tady čekají 
Papírová města a Hledání Aljašky. 
O posledních měsících života Jaro-
slava Haška se můžete dozvědět 
z knihy Ireny Douskové Medvědí 
tanec a taky tady na vás čeká 
román od Simona Mawera Skleněný 
pokoj. Je to román inspirovaný sku-
tečným osudem vily Tugendhat. Na 
mládež dychtící po dobrodružné 
četbě čeká 12 dílů ságy Hraničářův 
učeň.

V minulém roce jsem zapomněla 
vzpomenout zajímavou cestu do 
nové knihovny v Děčíně, která se 
mi svou architekturou i náplní 

moc líbila. Návštěva této knihovny 
se měla konat už v roce 2013, ale 
to knihovnu pár týdnů po otevření 
postihly záplavy. Je trochu nepo-
chopitelné, že neschválili vybudo-
vání povodňové bariéry (knihovna 
je hned vedle Labe), které by bylo 
mnohem levnější, než škody způso-
beny záplavami (zaplavený byl sice 
jenom suterén, ale v něm byla tech-
nika).

Už třetí rok jsem přihlásila první 
třídy do projektu Knížka pro prv-
ňáčka. Naší první akcí bylo únorové 
povídání o karnevalu a masopustu 
a výroba masek. Děti byly celkem 
zručné, až na vázání uzlíku. Když 
jsem po nich chtěla, aby si na 
masku převlékli gumičku a uvázaly 
uzlík, byl to velký problém. Další 

problém řeším po jejich odchodu, 
a to čistění čmouh z lina. Kdybych 
si někdy měla dávat do knihovny 
nové lino, jedině s dekorem čmouh.

Někdy hraju sama se sebou 
takovou hru. Podle počtu otření 
o rohožku odhaduji stáří vcházejí-
cích. Bez otření: 0-20 let, 3 otření: 
20-50 let (tato věková kategorie 
téměř chybí), více než 3 otření: jasný 
důchodce. Tak milí rodiče, učte 
svoje dětičky vázat uzlíčky a zvedat 
a čistit nožičky.

Jako zbytečná mi přišla 
pozvánka na absolvování kurzu 
o komunikaci s problematickými 
čtenáři. Ale brzy nato jsem se pře-
svědčila, že každá dovednost se 
může hodit. Jeden čtenář se roz-
hořčený odhlásil z knihovny kvůli 
tomu, že mu došla mailová předu-
pomínka. Tento program byl zakou-
pen právě proto, že ho lidi chtěli, 
aby byli dopředu upozorněni na 
vypršení výpůjční lhůty a mohli 
si knihu prodloužit, případně aby 
byli upozorněni na splněnou rezer-
vaci. Kdybych absolvovala zmiňo-
vaný kurz, určitě bych reagovala 
duchaplněji, než hlubokým náde-
chem a vytřeštěným, nevěřícným  
pohledem.

Nedá mi nevzpomenout legrační 
historku z domova. Doma jsem pře-
kreslovala karnevalové masky na 
čtvrtky přes kopírák a moje děv-
čata viděla po prvé v životě kopírák 
a byla z toho ve vytržení. Mladší se 
dokonce zeptala, jestli může o tom 
udělat referát. No prostě počítačová 
generace...

Eva Prokešová
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B i o r e z o n a n č n í     c e n t r u m  
R a s p e n a v a 

Při terapii přístrojem BICOM Optima (nejmodernější přístroj na trhu) dochází 
k sejmutí vlastních frekvenčních vzorků klienta, které přístroj upraví a 
transformuje je do magnetických frekvenčních vzorků, které pronikají skrz každou 
buňku, každý orgán, každou kost a tím vytvářejí mimořádně intenzivní hloubkový 
účinek.  

Po základní diagnostice celého organizmu a odstranění důležitých blokád (jizvy, 
srůsty, elektrosmog…), jsou odstraněny veškeré zátěže (bakterie, viry, plísně, těžké 
kovy, chemická zátěž…). Poté se provádí následná terapie, která je individuálně 
přizpůsobena dle aktuálního stavu klienta. Celý průběh terapie se „nahrává“ na 
biorezonanční čip, do kapek či olejů, které klient používá mezi jednotlivými 
sezeními. Počet terapeutických sezení se liší v závislosti na stavu klienta a typu 
obtíží. Mnoho obtíží ustoupí samo během několika hodin či dní, u závažnějších 
obtíží se zlepšení projeví spíše po týdnech či měsících (v závislosti na tom, jak 
dlouho daný problém trvá a jak závažný je). 

Tato metoda je bezbolestná, s 80% účinností a lze s ní řešit tyto problémy: 

Alergie na pyly, zvířata či zvířecí srst, potraviny, roztoče, plísně… 
 
Ortopedické, kožní, gynekologické, hormonální a jiné problémy 
 
Problémy s krevním oběhem, zažíváním, vylučováním, s játry  
či žlučníkem 
 
Deprese, předoperační a pooperační ošetření, rekonvalescence po 
chemoterapii 
 
Závislost na nikotinu, alkoholu, sladkostech… 
 
Hubnutí 
 
Biorezonanční terapie není hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Více informací najdete na www.bicom-optima.cz a na ww.biorezonance.org 

Na terapii je nutné se objednat na níže uvedeném kontaktu: 

Ing. Kateřina Sedláčková 

Biorezonanční centrum Raspenava 

Větrná 243 (zdravotní středisko) 

Tel: +420 727 959 297 

E-mail: biorezonance@biorezonance-raspenava.cz 
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Zprávy z Jizerského fotoklubu Hejnice

Letošní fotografický rok začal pro Jizerský fotoklub Hejnice společnou výstavou pana Jiřího Bartoše, 
Vladimíra Hanzla a Jiřího Plátka v Kulturním centru Lidové sady v Liberci (dříve PKO).

Výstava je zaměřena na fotografické experimento-
vání těchto tří významných severočeských fotografů, 
členů Studia výtvarné fotografie v Liberci, v 60. až 
80. letech 20. století. Vystaveny jsou fotografie, které 
se vymykají běžnému pohledu na amatérskou tvorbu 
a nezapadají do klasických standardů líbivých snímků. 
Jde o zajímavý náhled do doby již téměř zapomenuté, 
ale přející a podněcující fotografický experiment.

Jako další počin v tomto roce byla provedena 
obměna vystavených fotografií v Městské knihovně 
v Hejnicích, kdy byly původní fotografie nahrazeny 
soutěžními fotografiemi, které se účastnily loňského 
ročníku Mapového okruhu Český ráj. Část z této 
kolekce fotografií jste již mohli shlédnout na květnové 
výstavě v MCDO Hejnice, kde byly vystaveny nejú-
spěšnější fotografie všech zúčastněných fotoklubů. 

A posledním zdařilým dílem na počátku tohoto 
roku bylo spuštění internetových stránek Jizer-
ského fotoklubu Hejnice. Internetová adresa je:  
www.jizersky-fotoklub-hejnice.estranky.cz. 

Na těchto stránkách se můžete dozvědět jak o při-
pravovaných výstavách a fotodílnách, tak i zhlédnout 
dokumentární fotografie z jejich průběhu. Dále zde 
můžete vidět, jak probíhá hodnocení soutěžních foto-
grafií v Mapovém okruhu Český ráj. Také zde můžete 
vidět fotografie ze současné tvorby jednotlivých členů 
Jizerského fotoklubu. Jako poslední vylepšení našich 
stránek byla spuštěna kniha návštěv a zpráv, do které 
můžete psát připomínky, nápady a vzkazy jak jednot-
livým autorům, tak celému fotoklubu. A jelikož se blíží 
konce zimy a začátek jara, chtěl bych čtenáře Hejnic-

kého zpravodaje požádat o tip na fotograficky zají-
mavou oblast v Libereckém kraji, kde bychom mohli 
uspořádat naši letošní jarní fotodílnu. Své návrhy 
můžete zasílat do knihy návštěv a zpráv umístěné na 
našich internetových stránkách.

Za Jizerský fotoklub Hejnice
Tomáš Mazánek

Centrum Mateřídouška v Hejnicích
Rok 2015 je v  plném proudu a  Centrum Mateří-
douška v Hejnicích pokračuje ve svých aktivitách 
díky projektu „Aktivizační zařízení pro rodiny 
s  dětmi v  regionu“ podporovanému z  dotačního 
programu „Rodina a ochrana práv dětí MPSV“.

O jarních prázdninách jsme pro rodiny s dětmi uspo-
řádali v Peci pod Sněžkou zimní pobyt s lyžováním, 
který se vydařil, a i počasí přálo.

Na jaře uskutečníme semináře s právničkou  
Mgr. Svatavou Havelkovou, a to:
 � 14. dubna 2015 v 9:30 na téma Nájemní bydlení, 
 �  28. dubna 2015 v 9:30 –  Rozvod manželství a vše co 

s ním souvisí 
 �  12. května 2015 v 9:30 – Společný majetek manželů. 

Tyto semináře jsou otevřeny široké veřejnosti.

Nově jsme zavedli v úterý odpoledne třígenerační 
tvůrčí dílny.

Už teď připravujeme velikonoční jarmark, den otevře-
ných dveří a „Pohádkový les“.

Sledujte nás na www.materidouska.info.

Eva Machková, předsedkyně CM
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Mlynář znalý kouzel
Vnuk frýdlantského městského mlynáře, jehož jméno bylo Gottfried Hübner, žil v domě čp. 1 v Bílém 
Potoce, který byl později široko daleko znám jako Beckerův mlýn. O Gottfriedovi se vědělo, že má za 
sebou minulost potulného krajánka.

Vyprávělo se, že jednou přijal 
na poměrně dlouhou dobu práci 
v lesním mlýně nedaleko Žitavy. 
Tam se zamiloval do mlynářovy 
krásné dcery a jejich láska byly vzá-
jemná. Otec však nechtěl o tako-
vém vztahu ani slyšet, protože 
svou dceru zamýšlel provdat za 
bohatého souseda. Tak došlo mezi 
starým mlynářem a jeho tovaryšem 
k rozepři, v jejímž průběhu vypově-
děl mistr Gottfriedovi službu. Pak 
posměšně zvolal, že si mé ještě dnes 
sbalit svých pět švestek. Gottfried 
klidně odvětil: „To také učiním, 
i když se mi bude hodně stýskat po 
vaší hodné dceři. Věřte však, že až 
se budete muset pakovat vy, bude 
to pro vás mnohem těžší!“

Lesní mlynář se té varovné 
věštbě pobaveně zasmál, vůbec si 
neuměl představit důvod, proč by 
měl někdy odejít. Když ale hned 
dalšího dne po tovaryšově odchodu 
zjistil, že se zastavilo mlýnské kolo 

a mlýnský rybník téměř vyschl, 
přepadla ho úzkost. Následujícího 
rána byla zkáza dokonána, voda 
z mlýnského rybníka se úplně 
vytratila a od bahnitého dna se 
zvedaly roje komárů. Tak mlynář 
poznal, samozřejmě příliš pozdě, že 
se pochmurný výrok jeho vypově-
zeného tovaryše asi potvrdí. Brzy 
byl opravdu přinucen svůj majetek 
opustit a najít si přístřeší někde 
jinde, chudý jako žebrák, pro-
tože mlýn bez vody od něho nikdo 
nekoupil.

Gottfried Hübner se po odchodu 
z lesního mlýna ještě nějakou dobu 
toulal po světě, ale když ho to omr-
zelo, řekl si, že se usadí. Tehdy našel 
místo ve mlýně v Bílém Potoce a po 
smrti starého mlynáře ho převzal. 
I zde provozoval tajemná kouzla a ze 
všeho nejraději se věnoval hvězdám, 
z nichž dovedl vyčíst lidský osud. 
Sousedům však neubližoval, spíš se 
na jejich úkor občas bavil.

Jednou se zle poškorpil se 
svým nejbližším sousedem. Aby 
ho trochu potrestal, zašel do svého 
lesa a zarazil sekeru do pařezu, 
který měl ještě čerstvou mízu. Pak 
pronesl zaklínací formuli a rukama 
třel po sekeře podobně, jako to 
dělají děvečky při dojení se struky 
kravského vemene. To prováděl 
v čase dojení, den za dnem po něko-
lik týdnů. Po celou tuto dobu nedá-
vala sousedova kráva ani kapku 
mléka. Teprve když se hospodář 
s mlynářem opět udobřil, zanechat 
Gottfried dalšího kouzlení a od té 
doby dávala sousedova kráva ještě 
více mléka než předtím.

Tak to je další pověst z našeho 
okolí, vybraná z knihy Evy Koudel-
kové Pověsti od řeky Smědé - Lidová 
vyprávění z Frýdlantska a Jizer-
ských hor. Mnoho jich už nezbývá, 
tak jinou zase příště.

Kristina Sokolová, kronikářka
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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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Zapomenutý občan Antonín Sedláček
Antonín Sedláček se narodil 29. května 1912 v  jihomoravských Brumovicích jako nejmladší dítě 
domkaře Josefa Sedláčka. Již jako malý projevoval nadprůměrnou inteligenci a začal studovat na 
hodonínském reálném gymnáziu. Po jeho absolvování se dobrovolně rozhodl pro službu u armády. 
Vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích. Jako důstojník z povolání sloužil v brněnské posádce. 
V době ohrožení republiky byl nasazený v pohraničí, kde čelil útokům místních henleinovců. V březnu 
roku 1939 přišla okupace, se kterou se tehdy dvaceti šestiletý důstojník československé armády 
a člen Sokola nechtěl smířit.

Koncem roku 1939 se proto 
rozhodl tehdejší okleštěnou vlast 
ilegálně opustit. Jelikož cesta přes 
Polsko byla již nereálná, opustil 
protektorát strastiplným a nároč-
ným přechodem přes Slovensko, 
Maďarsko, Jugoslávii, Turecko 
a Libanon, odkud se dostal 
lodním transportem do okupo-
vané Francie. Zde byl zařazen 
v hodnosti poručíka ke 2. pěšímu 
pluku ve výcvikovém středisku 
v Agde nedaleko Marseille.

V červnu roku 1940 byl určen 
jako velitel spojovací čety a poboč-
ník praporu a odeslán na frontu. 
Účastnil se ústupových bojů na 
řece Marně a Loiře, kde se zacho-
val jako vynikající důstojník 
a velitel. Po pádu Francie se mu 
podařilo dostat na palubu jednoho 
z lodních transportů do Velké Bri-
tánie, která byla poslední nadějí.

V Anglii byl zařazen k 1. čes-
koslovenské smíšené brigádě 
v Cholmodelay Park. Nastalo 
dlouhé období výcviku. Jako 
bývalý sokol Antonín Sedláček 
velmi dobře reprezentoval naše 
jednotky při sportovních utká-
ních. Po roce 1943, kdy došlo 
k reorganizaci smíšené brigády 
na Československou samostat-
nou obrněnou brigádu, byl zařa-
zen k tankovému vojsku. Výcvik 
na velitele tanku prodělal v Lea-
mington Spa a v dalších částech 
Spojeného království. Přípravy 
na vylodění na území okupované 
Evropy se blížily a v létě byl spolu 
se svou jednotkou přesunut na jih 
Anglie.

V srpnu roku 1944 byl jako 
velitel tankové roty přesunut 
do oblasti přístavního města 
Dunkerque, kde byla obklíčena 
německá posádka pod velením 
admirála Friedricha Frisiuse. 
Kapitán Antonín Sedláček se 

zde účastnil několika obtížných 
výpadů proti velmi dobře opev-
něným nepřátelským jednot-
kám a projevil chladnokrevnost 
a vynikající velitelské schopnosti, 
za což byl vyznamenán druhým 
nejvyšším britským řádem Mili-
tary Cross. Obdržel také jako 
jediný československý příslušník 
nejvyšší francouzské vyzname-
nání Řád Čestné legie za spolu-
práci s francouzskými jednot-
kami, které byly podřízený jeho 
velení. Dále obdržel dvakrát čes-
koslovenský válečný kříž, česko-
slovenskou medaili za chrabrost 
a mnoho dalších českosloven-
ských a spojeneckých vyzname-
nání.

Po návratu do vlasti nastoupil 
studia Vysoké školy válečné a od 
roku 1946 se stal dokonce jejím 
řádným profesorem. Téhož roku 
se manželům Sedláčkovým naro-
dil syn Antonín a o dva roky poz-
ději dcera Renata. V té době byl 
také povýšen do hodnosti majora 
generálního štábu. Vše nasvědčo-
valo tomu, že Antonína Sedláčka 
a jeho rodinu čeká idylický život. 
Přišel však osudný únor roku 
1948.

V polovině roku 1949 se stal 
obětí provokace StB a ve vykon-
struovaném procesu byl odsouzen 
na dva a půl roku. Vyšetřován byl 
například ve známém „Domečku“. 
Zde byl tvrdě vyslýchán a mučen. 
Následně byl vězněn ve vojen-
ské trestnici v Opavě. Po odpy-
kání trestu mu hrozil ještě pobyt 
v pracovním lágru Mírov. Naštěstí 
k tomu ale nedošlo.

Jeho rodina byla mezitím 
vystěhována z Prahy do Hejnic. 
Zde jako nevyhovující pracoval 
na nejnižších pozicích výrobního 
sektoru. Po několika letech se 
odstěhoval do Frýdlantu, kde pra-

coval v národním podniku Totech 
jako obraběč kovů. Alespoň vášeň 
ke sportu mu nebyla odepřena 
a s celou svojí rodinou se věno-
val práci v TJ Slovan. V roce 1973 
přišlo další stěhování, tentokrát 
do Liberce. Ještě jako důchodce 
působil Antonín Sedláček jako 
cvičitel mladších žáků v oddíle 
TJ Pavlovice. Až teprve tehdy se 
dočkal zproštění veškerých obvi-
nění.

Hrdina a dlouholetý občan 
našeho města Ing. Antonín Sed-
láček zemřel v úplném zapomnění 
dne 11. července 1985, aniž by 
se dožil patřičné satisfakce. Čest 
jeho památce!

Milan Votava

REKLAMA A INZERCE 
V HEJNICKÉM ZPRAVODAJI

Využijte nabídku k umístění reklamy 
nebo inzerce v Hejnickém zpravodaji. 

Žádosti o zveřejnění reklamy 
nebo inzerce přijímá 

tajemník MěÚ osobně nebo 
prostřednictvím telefonu, 

faxu nebo elektronické pošty.

Tel./fax: 482 322 215
E-mail:

zpravodaj@mestohejnice.cz

REKLAMA
Celá strana – A4 800 Kč
Polovina strany – A5 500 Kč
Čtvrtina strany – A6 300 Kč
Jiná, menší plocha 200 Kč

INZERCE
Inzerát do 15 slov 60 Kč
Inzerát do 30 slov 150 Kč
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Začátek nového roku je ve škole vždy spojen s bilancováním úspěchů za první polovinu školního roku, 
tedy s pololetním vysvědčením. Ani na hejnické lesárně tomu nebylo jinak. Studenti a učni závěrečných 
ročníků měli kromě uzavírání pololetní klasifikace ještě jednu velkou starost – organizaci maturitního 
a závěrečného plesu.

Přípravy na tuto slavnostní akci 
vyvrcholily na konci ledna, kdy 
se v restauraci Obří sud usku-
tečnil maturitní ples třídy AE4 
(obor Ekologie a Agropodnikání) 
a následně proběhl v sále frýdlant-
ské Besedy závěrečný ples třídy 
MZ3 (učňovské obory Lesní mecha-
nizátor, Zpracovatel dřeva a Zahrad-
ník). Obě společenské akce se díky 
společnému úsilí žáků a příspěv-
kům sponzorů skutečně vydařily.

Ze školních akcí, které proběhly 
začátkem letošního roku, bychom 
rádi připomněli exkurzi studentů 
do jaderné elektrárny Temelín. 

Výlet do jižních Čech se usku-
tečnil dne 20. ledna. Na tříhodino-
vou cestu autobusem se vydali žáci 
z frýdlantského i hejnického praco-
viště za doprovodu svých pedagogů. 
Po příjezdu k zámečku Vysoký 
Hrádek, ve kterém se nachází info-
centrum jaderné elektrárny Teme-
lín, byli paní průvodkyní uvedeni do 
kinosálu, kde zhlédli 3D film o his-
torii jaderné energetiky. Poté vyfaso-
vali krásné helmy v barvě Temelína 
a vydali se k hlavnímu vchodu do 
elektrárny, kde byli rozděleni do 
dvou skupin. Dostat se do jaderné 
elektrárny opravdu není jednoduché. 
Všichni museli projít bezpečnostním 
rámem, a také rámem kontrolujícím 
radiaci. Náhodně byl vybrán jeden 
student na dechovou zkoušku. Po 

splnění všech bezpečnostních pod-
mínek mohli studenti vstoupit do 
areálu elektrárny.

Paní průvodkyně provedla stu-
denty prvním blokem jaderné elek-
trárny. Dozvěděli se, jak se vyrobená 
energie z elektrárny dostává ke spo-
třebitelům, viděli monumentální 
chladící věže vysoké 155 m a pro-
hlédli si ohromné dieselgenerátory, 
které jsou připraveny pro případ 
výpadku proudu. Cestou ven opět 
prošli detektorem radiačních částic 
a vydali se na prohlídku simulátoru 
blokové dozorny, který slouží jako 
výcvikový prostředek pro operátory. 
Program ale ještě nebyl u konce, na 
studenty čekal výklad o jaderné 
reakci, plánované dostavbě elek-
trárny a také prohlídka zajímavé 
expozice. Po zodpovězení všech 
dotazů se opět vydali na cestu  
do Hejnic.

YPEF 
Mladí Lidé v evropských lesích

Dne 10. února se studenti 4. roč-
níku oboru Ekologie a životní pro-
středí zúčastnili mezinárodní 
soutěže YPEF (Young People in 
European Forests). Tato znalostní 
soutěž je určena žákům základních 
a středních škol. Soutěž má kořeny 
v Polsku, kde se tamější lesníci sna-
žili zlepšit povědomí mladých lidí 

Informace z lesárny

o významu lesů. První ročník této 
soutěže proběhl v České republice 
ve školním roce 2010/2011, letos se 
tedy koná už pátý ročník. Od dru-
hého ročníku převzala garanci za 
organizaci soutěže Česká lesnická 
společnost.

Z hejnické školy se klání zúčast-
nily dva týmy tvořené vždy třemi 
studentiy. Místní kolo se konalo 
v budově Lesní správy Frýdlant 
v Čechách. Soutěžící družstva nej-
prve absolvovala písemný test, který 
se skládal z otázek o lesnictví, rost-
linách a živočiších vyskytujících se 
v lese a v jeho blízkosti. Po testu 
nadešel čas na praktickou část, ta 
se skládala z poznávačky rostlin, 
živočichů a hornin. Naše družstva 
skončila na krásném prvním 
a druhém místě a od zástupců 
lesní správy obdrželi studenti hod-
notné ceny a diplomy. Vítězné druž-
stvo tedy postupuje do regionálního 
kola, které se koná na České les-
nické akademii v Trutnově. Dou-
fáme, že se našim studentům i tam 
bude dařit a uspějí v konkurenci 
dalších zástupců lesnických škol. 
Rádi bychom pracovníkům Lesní 
správy Frýdlant poděkovali za milé 
přivítání a perfektní organizaci  
soutěže. 

Projektový den

Ve středu 25. února proběhl na 
pracovišti hejnické školy projek-
tový den, který byl určen žákům 
základních škol. Po příjezdu do 
školy byli žáci rozděleni do šesti 
skupin, které se pak během celého 
dopoledne vystřídaly na každém 
ze šesti připravených stanovišť. 
Každou skupinu měl na starosti 
jeden ze studentů hejnického pra-
coviště, který své svěřence po celou 
dobu návštěvy prováděl. Na každém 
stanovišti byly připraveny aktivity, 
které souvisí s náplní učebních 
oborů vyučovaných na hejnické 
škole. 

Žáci si tak postupně vyzkou-
šeli aranžování květin a jízdu na 
motorové sekačce, což jim přiblížilo 
každodenní činnost našich zahrad-
níků.  Na dalším stanovišti si pro-
hlédli moderní lesnickou techniku, 
vyzkoušeli si práci s vyvážecím Exkurze do Temelína
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traktorem a střelbu ze vzduchovky. 
Žáci učebních oborů pak před-
vedli žákům základní školy práci 
s motorovou pilou a s univerzálním 
lesním traktorem.  A protože se blíží 
Velikonoce, byly pro návštěvníky 
v dílnách oboru Zpracovatel dřeva 
připravené polotovary, ze kterých si 
za asistence našich učňů sestavili 
dřevěné řehtačky. 

Zajímavostí byl jistě pro žáky 
i smyslový poznávací kvíz, během 
něhož museli hmatem rozpoznat 
různé přírodniny. 

Podle ohlasu se žákům akce 
velmi líbila, a proto si podobné dopo-
ledne v budoucnu rádi zopakujeme. 

Lesnický den

Obyvatele města Hejnic, hlavně 
rodiče s dětmi, bychom rádi pozvali 
na akci, která se koná každým 
rokem na našem pracovišti. Také 
letos 23. května bude v areálu hej-
nické školy zahájen Lesnický den, 
na jehož organizaci se podílejí pra-
covníci i žáci školy. 

Lesnický den pořádají Lesy 
České republiky a jako vždy budou 
i letos připraveny různé aktivity, 
soutěže a ukázky lesní techniky, se 
kterou se návštěvníci akce budou 
moci seznámit. Všichni jste srdečně 
zváni!

Úspěchy našich žáků

Město Frýdlant vyhlásilo k pří-
ležitosti 25. výročí 17. listopadu 
literární soutěž, která byla určena 
žákům 9. tříd a studentům střed-
ních škol. Soutěžící měli za úkol 
napsat esej na téma „Čtvrtsto-
letí svobody“ s podtitulem „Každý 
střet má své vítěze a poražené. Je 
těžké na začátku určit, na které 
straně stojíme.“ Do soutěže se při-
hlásilo 14 autorů, z jejichž prací 
vybrala odborná porota tři vítězné 
práce. První místo získala práce 
Barbory Vaňoučkové, studentky 
4. ročníku oboru Agropodnikání. 
Vítězka a účastníci soutěže byli 4. 
března pozváni do obřadní síně MÚ 
Frýdlant, kde převzali od starosty 
města ceny a pamětní listy. Gratu-
lujeme Báře a děkujeme jí za skvě-
lou reprezentaci naší školy. 

Velmi úspěšná byla účast 
našeho žáka Ondřeje Hůlky, žáka 
3. ročníku oboru Lesní mechanizá-
tor, ve střeleckém turnaji (katego-
rie dorost). V disciplíně trap, což je 
střelba na pohyblivý terč dvouhlav-
ňovou brokovnicí, obsadil vynikající 
druhé místo. 

Na základě svého výkonu byl 
Českým střeleckým svazem jme-
nován členem dorosteneckého 
reprezentačního družstva pro 
rok 2015. Blahopřejeme Ondřejovi 
a děkujeme za vynikající reprezen-
taci naší školy.

Michaela Bartošová

Hjenické kino promítá kvalitní filmy

Vážení návštěvníci hejnického kina, jednoho ze 
dvou zbylých ve frýdlantském výběžku, snažíme 
se pro vás sestavovat program tak, aby si na své 
přišly nejrůznější typy diváků.

A tak kromě očekávaných premiér, akčních 
trháků a divácky vděčné zábavy nabízí i filmy vymy-
kající se většinovému vkusu, různým způsobem zají-
mavé, ať už námětem nebo uměleckým ztvárněním. 
Důkazem toho, že se nám daří takové filmy vybírat, 
jsou letošní výsledky ceny České filmové a televizní 
akademie Český lev i výsledky soutěže Ceny české 
filmové kritiky.

Obzvlášť nás to těší u filmu Petra Václava Cesta 
ven, který byl podle kritiků nejlepším českým 
filmem loňského roku, a hejnické kino bylo přitom 
jedno z mála, kde se promítal.

-StB-

Český lev

•  z 5 nominovaných nejlepších hraných filmů jsme 
promítali všechny: Cesta ven, Díra u Hanušovic, 
Fair Play, Pojedeme k moři, Tři bratři

•  z 5 nominovaných nejlepších dokumentů jsme 
promítali 4: K oblakům vzhlížíme, Magický hlas 
rebelky, Olga, Století Miroslava Zikmunda

Cena české filmové kritiky

•  ze 3 nominovaných nejlepších hraných filmů 
jsme promítali všechny: Cesta ven, Fair Play, 
Pojedeme k moři

•  ze 3 nominovaných nejlepších dokumentů jsme 
promítali 2: K oblakům vzhlížíme, Magický hlas 
rebelky

Projektový den
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Fotbal  
v Hejnicích

V  tomto období se toho ve fotbale tradičně moc 
neděje, mužstva se připravují na jarní část sezóny. 
Kromě „áčka“, které trénuje na umělé trávě 
v Liberci u Nisy, probíhá příprava v hejnické tělo-
cvičně. Béčko se v rámci přípravy zúčastnilo halo-
vého turnaje v Raspenavě, který vyhrálo.

Hráči A-týmu trénují 2x týdně, v sobotu pak hrají 
přípravné zápasy. Mužstvo vede nová trenérská 
dvojce – Petr Zeman, který jako jediný zůstal z trojce 
libereckých trenérů, a Ondřej Malinský jako jeho asi-
stent. Funkci vedoucího mužstva bude zastávat Miro-
slav Malinský. V současnosti probíhají u mužstva 
i některé hráčské změny. Zkouší se mladý Kristián 
Suk z Nového Města, na spadnutí je půlroční hos-
tování Davida Neumanna (bratra Pavla Neumanna, 
který u nás již hraje) ze Stráže nad Nisou, a začlenění 
hráčů Martina Horčičky a Michala Zrubce z B-týmu. 
A to proto, že mužstvo opouští Standa Kosiewicz, 
který se po skončení hostování rozhodl u nás již 
nepokračovat a odchází do Stráže nad Nisou, Kozel 
a Dressler chtějí také změnit působiště a trénují 
s Jablonečkem (Jablonec nad Jizerou).

Odehrány byly zatím čtyři přípravné zápasy, dva 
vítězné (Vesec a Mšeno) a dvě porážky (Desná a U16 
Slovanu Liberec). Čeká nás ještě odveta se Mšenem, 
U17 a zápas s Ruprechticemi.

Jaro začíná áčko 21. března doma s VTJ Rapid 
Liberec, béčko 22. března s Višňovou, dorost 
4. dubna se Mšenem, mladší žáci 5. dubna 
s Chrastavou a starší přípravka má první turnaj až 
10. května.

M. Pecháček Práce budou probíhat po eta-
pách a do uzavřených úseků bude 
umožněn vjezd jen stavební tech-
nice a dle možností také vozidlům 
dopravní obsluhy a vozidlům 
s právem přednosti v jízdě. 

Město Raspenava jako vlastník místní komunikace 
ul. Luhová povolilo provoz po této komunikaci pouze 
cyklistům, motocyklistům a dopravní obsluze. Řidiči 
ostatních vozidel musí využít vyznačené objízdné 
trasy, které vedou přes Nové Město pod Smrkem 
Upozorňujeme, že proti ulici Luční, která byla v loň-
ském roce i přes zákaz velmi využívána řidiči pro 
objetí uzavřeného úseku je ulice Luhová „uzavřena“ 
na stranách vysokými obrubami bez možnosti bez-
pečného vyhnutí protijedoucích vozidel. Proto je tam 
provoz velmi nereálný. Hrozí poškození komunikace, 
okolních staveb a plotů a také vozidla a v neposlední 
řadě i peněženky a bodového konta řidiče projíž-
dějícího zákaz. Práce potrvají do listopadu tohoto 
roku. Všem uživatelům silnice děkujeme předem  
za trpělivost.

Pokračující stavební práce 
uzavřou do podzimu silnici  

přes Raspenavu

Již v  pondělí 23. března se opět po zimní přestávce 
uzavře pro provoz krajská silnice II/290 ve Frýdlantě 
a Raspenavě. Budou zde pokračovat práce na obnově 
silnice, která byla poškozena v r. 2010 povodní.

Další uzavírky v dopravě na 
Hejnicku jsou v přípravě...

Oprava dvou mostů a jejich okolí znepříjemní dopravní 
situaci na Hejnicku. Konkrétně se jedná o  mostové 
objekty a opěrné zdi v Bílém Potoce.

První lokalita je okolí mostu 290/11 rozdělující 
Hejnice a B. Potok u firmy CIS, kde bude částečná 
uzavírka, provoz na semafory od 1. 4. do 31. 7. 2015.

Druhá lokalita je most 290/14 na konci Bílého 
Potoka nad Krakonošem, kde však bude zcela nej-
spíše kompletní uzavírka (ještě není oficiální rozhod-
nutí) provozu od 30. 3. do 29. 5. 2015 s objízdnými 
trasami kolem Bartlovy boudy... Nevíme jak bude 
provoz autobusu. K tomu přibudou od posledního 
březnového týdne i avizované uzavírky Raspenavy.

Sdružení osadníků Ferdinandova 

zve občany 

na Pomlázkovou zábavu
v sobotu 4. 4. 2015 

od 20 hodin

do nově zrenovované restaurace 
Cimpl na Ferdinandově

a na každoroční 

Pálení čarodějnic, 
které se bude  konat 

v sobotu 25. 4. 2015.

Bližší informace budou včas oznámeny na plakátech.


