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Během minulých dní došlo na 
Ferdinandově k dokončení kom-
pletní rekonstrukce horního mos-
tu přes Velký Štolpich, takže nyní 
lze opět cestovat po této části 
města bez omezení. Projektova-
li jsme most na dlouhá léta, aby-
chom alespoň na 50 let nepřidě-
lávali našim potomkům starosti 
s generálními opravami. Trošku 
složitější situace nastala u lávky 
přes Černý potok u Musilů. Tam 
nám bohužel stavební firma po 
zahájení přípravných prací vypo-
věděla smlouvu z důvodu klima-
tických podmínek, stavu na trhu 
stavebních materiálů a dalších 
věcí. Takže řešíme novou soutěž 
na výstavbu lávky a se zaháje-
ním prací je počítáno až na jar-
ní měsíce kvůli technologickým 
postupům při realizaci betonové 
stavby. Město také finišuje s kom-
pletní rekonstrukcí 3 bytů v cent-
ru města, které si to již zasloužily, 
protože šlo o postupně předěláva-
né objekty v historických domech.

Jsem rád, že se podařilo rea-
lizovat novou fotovoltaickou elek-
trárnu na střeše základní školy. 
Ta je se svým bateriovým úložiš-

těm moderním řešením získávání 
zelené energie. Slouží k zásobová-
ní budovy školy a školní kuchy-
ně a uvidíme po roce provozu, jak 
moc jsme z provozu ušetřili. Sou-
částí akce bylo také osazení zku-
šebního systému rekuperačního 
větrání jedné třídy základní ško-
ly vnitřní jednotkou. Tady se po-
kusíme získat další dotaci hlavně 
na stejné vybavení pro herny nové 
mateřské školy. V podzimních 
měsících chceme Vám, veřejnos-
ti, představit studii řešení zelené 
části mokřadní louky u Skalního 
města, kterou pro nás připravuje 
liberecká firma. Mělo by se jednat 
o více jak 2/3 celkové plochy po-
zemku, tak jak o tom rozhodli za-
stupitelé. Dále by pak obě studie, 
jak zastavovací tak tato přírodní, 
byly předloženy pověřeným orgá-
nům, aby rozhodly o schválení či 
úpravě jednotlivých studií a navr-
žených krocích.

Stavební úřad v Hejnicích za-
čal také sbírat náměty majitelů 
na změnu územního plánu. For-
muláře získáte buď na webu měs-
ta v sekci formuláře, nebo přímo 
na stavebním úřadě. Tradičně 
jako v posledních několika úvod-
ních slovech netuším, jaká bude 
situace kolem koronaviru v době, 
kdy se Vám nový zpravodaj dosta-
ne do rukou. Nyní někdo mluví 
o další vlně, jiný zase o tom, že 
díky vakcinaci nebude tak zle. 
Každopádně spousta z Vás jistě ví, 
kam se obrátit v případě, že ješ-
tě očkování potřebujete, případně 
Vám rádi poradí pracovníci měst-
ského úřadu například na úseku 
sociálním.

Koncem léta se po Hejnicích na 
části komunikací objevily žluté 

Slovo starosty

Krásný podzimní čas, vážení čtenáři 
tohoto čísla Hejnického zpravodaje. 
Uteklo několik týdnů a  je tu nových 
pár listů tohoto čtení s číslem 3 letoš-
ního roku a  to značí jediné, léto je 
pryč a vstupujeme do barevných dní 
podzimu. Děti a studenti se vrátili do 
školních lavic a  já jim moc přeji, aby 
tam mohli zůstat co nejdéle a neřešila 
se opět on-line výuka.

vodorovné čáry. Jedná se o vodo-
rovné dopravní značení zakazují-
cí zastavení a stání. Většinou se 
jednalo o úseky, kde již z podsta-
ty vyhlášky toto nebylo dovoleno. 
Ať již tím, že se jednalo o prostor 
křižovatky nebo proto, že tam ne-
zůstával 3 metry volný pruh pro 
každý směr jízdy. Značení je na 
krajských komunikacích a bylo 
obnoveno nebo vyznačeno z důvo-
du extrémního nárůstu automo-
bilové dopravy a dopravním pro-
blémům. Proto Vás žádám, abyste 
tyto zákazy dodržovali, i když 
se jedná o minuty u bankomatu 
nebo u prodejny zeleniny či masa. 
Policie tyto lokality bude monito-
rovat a vyžadovat dodržování vy-
hlášky. Cílem je bezpečnější pro-
voz ve městě, neboť v posledních 
týdnech nebylo možné bez risko-
vání vyjet z ulice Nádražní nebo 
Sídliště na hlavní silnici ulice 
Jizerské.

Asi jste každý zaznamenal 
změnu ve středním školství v Hej-
nicích, kdy naší lesárnu, která tu 
byla přes 70 let, nahradila nová 
Střední škola Jana Blahosla-
va, jejímž zřizovatelem je Jedno-
ta bratrská. Lesárna se bohužel 
z důvodu nízké naplněnosti jed-
notlivých učebních oborů a roční-
ků odstěhovala do mateřské školy 
ve Frýdlantě. Určitě není prav-
da, že by ji nová škola vyhnala. 
V současné chvíli se připravuje 
na statku ve Frýdlantě rozsáhlá 
rekonstrukce prostor, pro odbor-
ný výcvik lesáků a dřevozpraco-
vatelů, kteří doposud v Hejnicích 
zůstali. S tím bohužel ale souvisí 
i další věc a tím je ukončení his-
torie Hubertských jízd a Hejnic-

dokončení na straně 2

3



HEJNICKÝ ZPRAVODAJ / 2

Slovo starosty (dokončení)

Hejnický zpravodaj. Registrace: MK ČR E 11795. Vydává Městský úřad Hejnice 4× ročně, náklad 250 ks. Odpovědný redaktor: 

Stanislav Budka. Tel./Fax: 482 322 215. E-mail: zpravodaj@mestohejnice.cz. Tiskne: Tiskárna Macek, www.tiskem.cz. Copyright © 2021 

Jan Macek a Corel Corp. Veškerá práva vyhrazena.

Z jednání městské rady

 – projednala a vzala na vědomí informaci ředitele 
Střední školy Jana Blahoslava o činnosti této organi-
zace v Hejnicích

 – projednala a schválila vítěze výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku „Výměna svítidel veřejného osvětle-
ní ve městě Hejnice, 2. etapa“, kterým se stala firma 
ELTODO OSVĚTLENÍ z Prahy, s nejnižší nabídkovou 
cenou 1.874.246 Kč bez DPH

 – projednala a schválila vítěze výběrového řízení na 
veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytu v čp. 445 Ná-
dražní a v čp. 299 Jizerská, 2. kolo“, kterým se stala 
firma KVAPRO z Nového Města pod Smrkem, s nej-
nižší nabídkovou cenou 2.788.418.55 Kč bez DPH

 – projednala a schválila konání veřejné sbírky s ná-
zvem „Veřejná sbírka pro zničenou obec Hrušky – 
Tornádo na Moravě“

Rada města na svých zasedáních:

 – projednala a schválila smlouvu o výpůjčce části ne-
movité věci za účelem zřízení veřejného místa zpět-
ného odběru odpadních pneumatik a automobilových 
baterií a akumulátorů s firmou GREEN Logistics CZ 
z Prahy

 – projednala žádost POST BELLUM z Prahy týkající se 
dotace na projekt Paměti národa a rozhodla se žádos-
ti vyhovět částkou 20.000 Kč

 – projednala a schválila žádost týkající se pronájmu 
nebytového prostoru prodejny potravin v objektu Ná-
dražní čp. 366 s platností do 30. 6. 2026

 – projednala a vzala na vědomí stav hlasování návrhů 
Participativního rozpočtu města

 – projednala a schválila finanční dar ve výši 180.000 Kč 
obcím na Moravě a v Čechách, který je určen na li-
kvidaci škod způsobených přírodní katastrofou

 – projednala a schválila ceník ekonomických činností 
města Hejnice, účinný od 26. srpna 2021

 – projednala žádost týkající se dotace na cyklistický zá-
vod Smědava Cup 2021 a s žádostí souhlasí formou 
dotace 2.000 Kč

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 – projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci ve 
výši 90% z celkových uznatelných nákladů z pro-
gramu Ministerstva financí na akci „Hejnice - Opra-
vy obecních bytů a zabezpečení vlastních zdrojů 
v minimální výši 10% z celkových uznatelných ná-
kladů

 – projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci ve 
výši 90% z celkových uznatelných nákladů z pro-
gramu Ministerstva financí na akci „Hejnice-reku-
perační jednotky do MŠ“ a zabezpečení vlastních 
zdrojů v minimální výši 10% z celkových uznatel-
ných nákladů

 – projednalo a schválilo výzvu a zadávací dokumen-
taci na výběr zhotovitele těchto akcí

 – projednalo a schválilo rozpočtové opatření v celko-
vé výši příjmů po úpravě 81.683.594,38 Kč a v cel-
kové výši výdajů po úpravě 87.525,571,86 Kč, rozdíl 

mezi příjmy a výdaji ve výši 5.841.977,48 Kč bude 
hrazen ze zůstatku účtu z let minulých

 – projednalo a schválilo závěrečný účet města Hejni-
ce za rok 2020, schodek ve výši 24.024.599,26 Kč 
bude pokryt z finančních rezerv města z let minu-
lých

 – projednalo a schválilo zapojení obce do projektu 
„Poradenství pro Frýdlantsko II“ v letech 2021–2022 
a do projektu „Komunitní plánování 2022–2023 
v mikroregionu Frýdlantsko“

 – projednalo a schválilo přijetí dotace ze Státního ze-
mědělského intervenčního fondu z Programu rozvo-
je venkova ČR v projektu „Vybavení MŠ Hejnice“ ve 
výši 1.000 000,-Kč

 – projednalo a schválilo realizaci níže uvedených 
návrhů v rámci Participativního rozpočtu v pořa-
dí: 1. Překážky na workoutové hřiště, 2. Free Wifi 
Hejnice

 – projednalo a schválilo podání návrhu na prohláše-
ní objektu č. p. 463 (bývalá mateřská škola č. 1), 
Hejnice a přilehlého areálu parku s přihlédnutím 
k zajištění dopravní obslužnosti DPS za kulturní 
památku

kého dřevorubce. Obě akce se stěhují do Frýdlantu, 
takže musíte vyrazit tam.

Vážení čtenáři, dovolte mi popřát Vám klidný 
podzim letošního roku, šťastnou ruku při říjnových 
volbách do Poslanecké sněmovny, které jsou jedně-
mi z nejdůležitějších voleb naší společnosti. Proto 

bych byl rád, kdybychom se se spoustou z Vás ně-
kde při cestě k volebním urnám potkali. Je to den, 
kdy má Váš hlas naprosto stejnou váhu a důležitost 
jako hlas nějaké televizní celebrity, sportovní hvěz-
dy či miliardáře. A pamatujte na to, že hláška „Můj 
hlas stejně nerozhodne“ je trošku alibistická, pro-
tože když si to řekne milión voličů, je to zhruba až 
čtvrtina hlasů a to už je hodně velká síla. Pěkný den 
a hodně důvodů k radosti, vážení.

Jaroslav Demčák, starosta města
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Pokračovala oprava turisty a především cyklisty 
hojně využívané Viničné cesty z Ferdinandova do 
Oldřichovského sedla k motorestu Hausmanka, na 
které – po loňské opravě propustků, mostků a pří-
kopů – přibude v letošním roce nový povrch v délce 
osmi kilometrů. Pokud bude znovu schválena dotace 

Psali jsme před 15 lety… Sjezd na horských kolech

Tento závod se jede po celé ČR, například 
v Bakově nad Jizerou, Jablonci nad Nisou, Turnově, 
Železném Brodě a pátý závod měl být na Ještědu, 
ale nedovolila to výstavba nových lanovek a horské 
boudy. A tak kluci z 3DHCupu měli volný termín 
a hledali, kde by se to mohlo odjet. Někdy začátkem 
prázdnin zazvonil telefon, jestli by bylo možné u nás 
pořádat závod, se zmínkou, že stačí, když postavíme 
jenom trať, aby se závod měl kde jet, a ostatní orga-
nizaci zajistí pořadatel 3DHCupu.

A tak jsme se dali do práce a celé prázdniny 
jsme trať stavěli. Nakonec se nám, myslím, povedla 
a hodiny dřiny se vyplatily. Závody, na které jsme se 
tak těšili, mohly začít.

Závodit a vyzkoušet si novou trať přijelo kolem 
100 riderů! A navíc vyšlo i počasí. Závodům vévodilo 

Psali jsme před 10 lety… 3. SPA v červenci, Raspenava silnice II/290

Policie tentokrát řešila většinou průjezdnost 
komunikací, řídila dopravu a ve spolupráci se 
správcem komunikací jsme byli nuceni provést 
i řadu omezení. Ve čtvrtek 21. 7. 2011 jsme při nej-
větším průtoku na Smědé nejdříve uzavřeli část 
ulice Luhové – zadní cestu na Frýdlant. Opatření 
trvalo do odpoledních hodin. Nejvážnější situace 
byla v ulici Fučíkova u kostela, kde voda podemí-
lala nábřežní zeď a ohrožovala tak založení provi-
zorního mostu SFHR ČR. Byli jsme v kontaktu se 
zástupci správce komunikace a mostu SSLK. Kolem 
15. hodiny jsme rozhodli o uzavření mostu a veš-
kerá doprava projížděla ulicí Nádražní, která tak 
začala být znovu obousměrná. Dalším kritickým 
úsekem byla opět ulice Fučíkova mezi prodejnami 
pana Vodehnala a pana Pacholíka. I zde spadla část 
podemleté nábřežní zdi, hrozilo zhroucení vozovky, 
a tak jsme znovu byli nuceni rozhodnout o úplném 
uzavření úseku a hasiči ve spolupráci s místními 
občany posunuli betonové bloky. Doprava byla 

z evropského programu Phare, bude pokračovat 
i oprava unikátní Štolpišské silnice z konce deva-
tenáctého století a z ní odbočující cesty k vodopádu 
a k vrcholu Ořešníku.

Karel Finkous, Hejnický zpravodaj 3/2001

sluníčko, pohoda a množství pádů v divácky nejoblí-
benější a také velmi náročné kořenové pasáži. Atmo-
sféra byla skvělá, povzbuzovat přišlo hodně diváků, 
a když vyrazili na trať naši hejničtí rideři, bylo slyšet 
povzbuzování na celý Ferdinandov.

Závodilo se ve 4 kategoriích: ženy, junioři, hobby 
a elita. Hejničtí jezdci závodili v kategorii juni-
oři, kde Jakub Kubajs Šosvol obsadil čtvrté místo 
a Tomáš Kybic byl šestý. Náš nový začínající rider 
Lukáš Kozza Melichar byl devatenáctý. Gratulujeme!

Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm, co se 
podíleli na výstavbě trati, a také všem, kteří se 
zúčastnili závodů.

Jan Hanz Trnka, Hejnický zpravodaj 3/2006

odkloněna do ulice Luhová. Dnes je toto místo ales-
poň provizorně opravené a průjezdné pro vozidla do 
3,5 t.

Obě rozhodnutí o uzavírkách byla kritizována. 
Proto za ně přijímám odpovědnost, byla to naše roz-
hodnutí a i s odstupem času za nimi stojím. Nebylo 
možné riskovat, že se most anebo vzdálenější úsek 
Fučíkovy ulice zřítí například ve chvíli, kdy přes 
něj bude projíždět linka autobusové dopravy anebo 
svoz s pracujícími do průmyslové zóny. Věřím, že 
rozumný člověk takové rozhodnutí chápe, obě uza-
vírky byly později schváleny odborníky, kteří se na 
místo dostavili 21. 7. 2011 kolem 23. hodiny a násle-
dující den dopoledne. Policie v takových situacích 
nemůže a nesmí zůstávat v koutě anebo zůstávat 
slepá. Potud k části událostí z července.

npor. Milan Porubský, Hejnický zpravodaj 3/2011

O víkendu v sobotu 19. srpna 2006 se jely na Ferdinandově závody na horských kolech v rámci 3DHCupu.

Dnes bych začal událostmi z konce července, kdy 3. SPA na místních vodních tocích vyvolal v mnoha lidech 
vzpomínky na loňskou katastrofální povodeň a znovu ukázal na dosud nevyřešené následky a škody.

Milionové náklady doplněné příspěvkem od Evropské unie z programu Phare proinvestují Lesy České repub-
liky při pokračujících opravách jizerskohorských cest.

Psali jsme před 20 lety… Lesy pokračují v opravách jizerskohorských cest
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Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 totiž 
získal Liberecký kraj celkem jen 8 poslaneckých man-
dátů, protože naše volební účast byla v těchto volbách 
velmi nízká – nevolilo téměř 140 tisíc oprávněných voličů. 
Při vyšší volební účasti by náš kraj tehdy mohl dostat až 
14 poslaneckých mandátů. Ve vaší obci k volební urně 
přišlo méně než polovina oprávněných voličů.

Pokud by se nám letos v říjnu společnými silami 
podařilo zvednout volební účast nad celostátní průměr, 
mohl by náš kraj získat podstatně více poslaneckých 
mandátů. Je důležité, aby kraj získal co nejvíce man-
dátů pro poslance, ať už z kterékoli části spektra voleb-
ních stran – jsme přesvědčeni, že tito poslanci budou 
hájit zájmy kraje, v němž byli zvoleni. Třeba vám někdo 
z nich pomůže v otázce zabezpečení proti povodním, či 
s jiným problémem.

Výzva k účasti na říjnových volbách

Vážení obyvatelé města Hejnice, blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou pro nás – 
obyvatele Libereckého kraje – příležitostí ukázat, zda chcete pomoci sobě, svému kraji, i svému státu. Sami 
účastí ve volbách získáte pocit, že jste udělali vše, co jste mohli, Libereckému kraji tak umožníte získat vyšší 
počet poslaneckých mandátů, a náš stát bude mít šanci fungovat lépe a pružněji.

Projektem PLNÁ URNA se my, ze spolku RADOSTI, 
pokoušíme nestranně navýšit volební účast při říjno-
vých volbách. Neděláme tedy žádnou volební kampaň! 
I proto náš záměr získal záštitu hejtmana. Chcete-li se 
o tom přesvědčit, podívejte se na web www.plnaurna.cz.

O součinnost se obracíme i na všechna obecní i měst-
ská zastupitelstva v našem kraji – víme, že mohou mít 
na volební účast svých obyvatel podstatný vliv, zejména 
pokud jim nejde o podporu konkrétní volební strany či 
jejího kandidáta. Pokud se podaří zvýšit volební účast 
ve vašem městě, zveřejníme váš výsledek všemi dostup-
nými prostředky. Zvláště si dáme záležet na publiko-
vání úspěchu dvou obcí/měst:

1.  Obec/město s nejvyšší volební účastí v Libe-
reckém kraji

2.  Obec/město s největším nárůstem volební 
účasti oproti volbám do PS v roce 2017

Nemůže být vaše město jedním z nich? 
Petr Pithart kdysi napsal, že „občany“ jsou lidé občan-

sky uvědomělí, aktivní, vědomí si nejen svých občan-
ských a politických práv, ale také povinností. Ostatní – ti 
zůstávají „obyvatelstvem“. 

Chcete být plnohodnotnými občany?

Udělejme z našeho kraje ještě lepší místo k žití – 
pojďme k volbám – ať je plná urna i ve vašem městě!

Za spolek RADOSTI Slavomír Říman
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Chcete se dozvědět více o dění v Hejnicích 
a další informace týkající města? 

Narodily se děti:

• Jiří Machan

• Nicolas Ďuďa

• Josefína Hofmanová

• Adam Malinský

• Viktorie Zimová

• David Mikuláš Plíhal

Přistěhovalo se 45 občanů.

Odstěhovalo se 48 občanů.

Rozloučili jsme se 

sezesnulými občany:

• Zita Plášilová 

• Emilie Petříková 

• Jaroslav Kadlec 

• Ján Breza 

• Stanislav Přibyl

• Milan Svoboda

• Josefa Štromová

• Irena Janoušová

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

V Hejnicích jsou tradičně čtyři 
volební okrsky s volebními míst-
nostmi na stejných místech jako 
v minulosti. Okrsek č. 1 má volební 
místnost v nové budově základní 
školy. Okrsek č. 2 má svou 
základnu ve vestibulu městského 
kina. Okrsek č. 3 umožňuje spojit 
volbu s návštěvou restauračního 
zařízení, nachází se totiž v salónku 
restaurace Dělnický dům. A okrsek 
č. 4 svou volební místnost tradičně 
spojil s budovou mateřské školy na 
Ferdinandově.

Ve dnech předcházejících samot-
ným volbám budou po městě rozve-
zeny volební lístky. K tomu, abyste 
je mohli všichni dostat, je třeba 
mít poštovní schránku, dále pak 
označení poštovní schránky vaším 
jménem a nebo být v době roznosu 
doma. Kdyby se k Vám volební 
lístky nějakým způsobem nedo-
staly, nevěste hlavu, můžete si je 
vyzvednout na městském úřadě 
v kanceláři matriky a nebo přímo 
u voleb, kde je dostanete ve voleb-
ních místnostech.

Ten, kdo se nebude nacházet 
v době voleb ve svém trvalém byd-
lišti – myšleno město či obec, má 
možnost si prostřednictvím matriky 
nechat vystavit voličský průkaz 
a volit kdekoliv v ČR. Ale pozor, při 
pobytu v jiném kraji budete volit 
tamější kandidátky a ne ty Libe-
recké.

Volby 2021

V  pátek 8. a  sobotu 9. října 2021 se konají volby do Poslanecké 
sněmovny, a  to samozřejmě i  v  Hejnicích stejně jako všude jinde. 
V pátek se otevírají volební místnosti ve 14 hodin a uzavírají ve 22 hodin. 
V sobotu můžete využít své právo voliče od 8 do 14 hodin.

A důležité upozornění - k tomu, 
abyste mohli být k výkonu voleb 
vpuštěni, je třeba, abyste měli 
s sebou platný průkaz, kterým 
prokážete svou totožnost. A to buď 
občanský průkaz, nebo cestovní 
pas. Řidičský či jiný průkaz nelze 
uznat.

Je na Vás, koho si z kandidátek 
a kandidátů vyberete, je to Vaše 
svobodná volba. Ale mysleme na to, 
že jakýkoliv hlas rozhoduje a není 
místo pro alibismus, aby o nás roz-
hodli pouze jiní.

-DEM-

Nemusíte být uživateli sociálních sítí, abyste se dozvěděli potřebné 
informace z besed, jednání zastupitelstev města nebo jednotlivých 
akcí prostřednictvím videí.

Staňte se odběratelem kanálu Města Hejnice.

Děkujeme.

Sledujte profil města na kanále YouTube, který 
najdete pod názvem „MESTOHEJNICE“.
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Vládní opatření proti COVID19
Po postupném rozvolňování, 

naposledy ke dni 1. 9. 2021, jsou 
v platnosti jedny z posledních ome-
zujících opatření, a to ve vztahu 
k obchodům a službám, kdy 
i přesto, že lze tyto provozovny 
a podniky včetně těch restaurač-
ních navštěvovat, zvýšil se i počet 
osob, které mohou sedět u jednoho 
stolu atd., tak zde stále platí pro-
tiepidemiologická opatření, která 
jsou aktivně kontrolována ze strany 
KHS Libereckého kraje, přičemž 
za jejich nedodržování hrozí jak 
zákazníkům, tak provozovatelům 
vysoké pokuty. V této souvislosti 
upozorňuji, že kontroly ze strany 
KHS jsou namátkově prováděny 
i na území města Hejnic a není tedy 
na místě spoléhat na benevolenci 
v případě možného postihu za tyto 
přestupky a například do obchodů 
chodit automaticky bez ochran-
ných prostředků.

Parkování vozidel
Všichni občané si již jistě 

všimli nově vzniklého vodorovného 
dopravního značení v podobě „žluté 
čáry“ zejména v ul. Klášterní, pří-
padně ul. Jizerské. Od doby, kdy 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
od začátku roku 2021 do září 2021 bylo v rámci naší územní působnosti spácháno 48 trestných činů, které 
se z více jak 62 % podařilo objasnit, a 450 přestupků. Převažovaly trestné činy v oblasti obecné kriminality, 
kdy došlo k výraznému poklesu majetkové trestné činnosti za současného vzestupu té hospodářské a to 
v  rámci kybernetické kriminality. Z přestupků tradičně převažovaly ty v  dopravě. Přestupků na úseku 
ochrany veřejného zdraví, porušováním vládních nařízení a mimořádných opatření vydaných Ministerstvem 
zdravotnictví ČR, v souvislosti s postupným rozvolněním přijatých opatření opět ubylo. V případě zjištění 
takového to jednání je věc ze strany Policie ČR řešena převážně upozorněním a po nápravě stavu domluvou.

zde toto značení vzniklo, zde ze 
strany Policie ČR bylo řešeno něko-
lik přestupků, avšak v řádech 
jednotek a celkově lze hodnotit 
respektování tohoto značení kladně. 
K tomuto bych pouze doplnit, že 
například v ul. Jizerská se vesměs 
jednalo pouze o zdůraznění již tak 
platného zákazu zatavení a stání 
v křižovatce, respektive ve vzdále-
nosti 5 m před její hranicí a 5 m za 
ní, a nedošlo tak k žádnému faktic-
kému úbytku parkovacích míst.

IT kriminalita
Po předchozích příspěvcích, 

bych nyní upozornil na již starší, 
ale bohužel stále fungující způsob, 
kterým jsou z lidí vylákány nemalé 
finanční částky zaslané poškoze-
ným do zahraničí, převážně mimo 
EU do tzv. zemí třetího světa. Jedná 
se o opakující se legendy, kdy poško-
zené/mu napíše lámanou češtinou 
z překladače, či v angličtině, ame-
rický voják z Afganistánu (pozn. 
tato legenda už nebude patrně dále 
užívána), či lékař z nějaké rozvo-
jové země v Africe, případně člen 
jakékoliv humanitární organizace, 
který si po několika vyměněných 
e-mailech řekne o zaslání finanční 

částky jakožto pomoc v těžké životní 
situaci. Vesměs se jedná o zaslání 
peněz v amerických dolarech přes 
Western Union, či již moderně 
v kryptoměně. V obou případech 
jsou peníze vždy nenávratně ztra-
ceny. V těchto případech ne nevy-
žádané e-maily vůbec nereagujte, 
ani je neotvírejte a rovnou smažte 
ze své emailové schránky.

Dále bych upozornil, na o něco 
novější způsob podvodu, tento-
krát za spolupráce poškozeného, 
který je telefonicky kontaktován 
bankéřem jeho banky či dokonce 
policistou, např. z oddělení hospo-
dářské kriminality s legendou, že 
zjistili napadení účtu poškozeného, 
či snad již snahu o převedení jeho 
financí na nějaký zahraniční účet 
a pro záchranu jeho peněz potře-
bují údaje, či rovnou přihlášení do 
internetového bankovnictví. Vydě-
šený poškozený, který se obává 
o své úspory tak přestane být obe-
zřetný a spolupracuje s pachatelem. 
Pachatelé navíc pro větší důvěřivost 
využívají v rámci telefonátu pro-
gramu, který je schopný na telefon-
ním přístroji poškozeného zobrazit 
jakékoliv telefonní číslo volajícího, 
tedy i číslo které poškozený zná 
jako číslo své banky, či číslo které 
je opravdu vedeno na oddělení hos-
podářské kriminality Policie ČR. 
Pro pachatele není nijak složité 
vyhledat na internetu kontakty na 
banku či oddělení Policie ČR a toto 
číslo následně použít a získat si tak 
důvěru poškozeného, že opravdu 
volá z banky či z Policie ČR. O nená-
vratném převodu peněz poškoze-
ného již netřeba dále psát, a proto 
jen opakuji, že žádná banka a ani 
policista by tyto údaje po telefonu 
nikdy nežádal a vždy se tak bude 
jednat o podvod.

.
npor. Michal KAREL,  

vedoucí oddělení

Zpráva Policie České republiky, Obvodní oddělení HEJNICE
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Začátek nové sezóny jsme strá-
vili na Hubertce společně s kme-
novými členy jednotky hasičů. 
V pátek odpoledne se sešly obě 
skupiny mladších a starších členů 
hasičského kroužku a společně 
jsme se vydali pěší procházkou 
na Hubertku. Večer jsme strá-
vili hraním společenských her, 
které byly zaměřené na spolupráci 
a nastavení vztahů mezi dětmi. 

Mladí hejničtí hasiči

Po roční pauze způsobené pandemií obnovil svou činnost kroužek mladých hasičů JSDH Hejnice. Pevně 
doufáme, že tento školní rok se již budeme scházet každý týden na pravidelných schůzkách.

V sobotu ráno se skupina star-
ších dětí vydala na půldenní výlet 
ze Smědavy přes Paličník a Smrk 
zpět na Hubertku. Skupina mlad-
ších dětí vyrazila na kratší výlet. 
Tyto děti si zahrály další hry zamě-
řené na férové jednání, spolupráci 
a komunikaci.

Odpoledne jsme se pak všichni 
vydali do Libverdy na závody 
v požárním útoku dospělých. 

Hasičských závodů se zúčastnily 
týmy z Raspenavy, Libverdy, Lužce, 
Nového Města pod Smrkem a Hejnic. 
Byly to po velmi dlouhé době první 
závody a hasiči z Hejnic zaslouženě 
vybojovali 1. místo. K této výhře jim 
velmi gratulujeme a jsme moc rádi 
za krásný zážitek, který si děti jako 
diváci z tohoto závodu odnesly. 

Večer jsme znovu strávili spo-
lečnou zábavou při hraní her a po 
nedělní snídani a úklidu chaty 
jsme se vydali zpět k hasičárně 
v Hejnicích. 

Ráda bych poděkovala všem 
vedoucím za dobrou přípravu 
a hladký průběh soustředění, 
členům JSDH  za odvoz batohů 
a spacáků a příjemnou hasičskou 
atmosféru.

Lenka Kubíková
foto: Miroslav Machan

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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O prázdninách se uskutečnil 
již 17. rokem letní pobyt pro rodiče 
s dětmi v Bílém Potoce. Velice nás 
potěšil veliký zájem, tak jsme posí-
lili všechny kapacity tak, aby se 
mohlo účastnit všech 60 zájemců. 
Moc děkujeme Hasičům Hejnice, 
kteří nám přivezli ukázat hasič-
skou techniku a udělat radost 
výrobou pěny, v které si zařádily 
děti i někteří dospělí. Navštívil nás 
kovář, který za velké improvizace 
mezi kapkami deště ukázal kovář-
ské řemeslo a naučil nás vykovat si 
podkovu pro štěstí.

Léto uteklo a máme zde září, 
mnoho našich malých klientů 
zamířilo do školek a mi jim na jejich 
nové cestě přejeme hodně štěstí, 
mnoho kamarádů a ty nejlepší paní 
učitelky. Ať se jim ve školce moc líbí. 

Radostné léto v Mateřídoušce

Po dlouhé době mohla mít Mateřídouška pravidelně otevřené dveře a realizovat program bez omezení. 
Pro klienty, kteří dávají přednost programům venku, jsme zachovali minimálně jednou týdně program 
v přírodě. V červnu jsme vyrazili - tak jako každý rok - na výlet do ZOO za zvířátky. Na pozvání Petry 
M. jsme uspořádali dopoledne u koní na Ranči u vrby. Společně s knihovnou v Hejnicích jsme zrealizovali 
dětský den se zvířátky v parku spojený s prohlídkou knihovny a bylo nám velkou ctí být u křtu knížky naší 
spolupracovnice Lenky Jakešové.

Jejich odchodem se uvolnila místa 
na programech, a tak věříme, že 
si k nám najdou svou cestu nové 
maminky se svými dětmi. V pro-
gramu na září jsou opět vedle školi-
ček pro nejmenší děti i tvůrčí dílny 
přednášky a besedy. Každý nový 
klient má první návštěvu zdarma 
a budeme velice rádi, pokud se na 
nás přijdete podívat. Čtvrteční pro-
gram zůstává nadále venku v pří-
rodě a v případě nepřízně počasí 
je přihlášeným zájemcům zaslána 
informace o náhradním programu.

 A co nás čeká? Snad příznivější 
období než loni, bez omezování spo-
lečných aktivit. Připravujeme pro 
vás mimo pravidelného programu 
i podzimní tvůrčí pobyt pro ženy, 
rádi bychom s vámi oslavili svátek 
svatého Martina, přivítali v Mateří-

doušce Mikuláše a užili si společně 
i vánočních besídek. Díky podpoře 
Libereckého kraje a podpoře pro-
jektu „Rodičem se nikdo nenarodí“ 
budou nadále probíhat pravidelná 
vzdělávací setkání. V rámci pro-
jektu „Zdravý úsměv“ proběhnou 
programy na podporu zdravých 
zubů nejenom u dětí a v neposlední 
řadě s podporou Libereckého kraje 
v rámci projektu „Pro šikovné ruce 
a úsměv dětí“ stále ještě probíhají 
tvůrčí dílny pro děti. Pokud jste si 
z naší nabídky nevybrali, napište 
nám, co vám schází a co máme do 
programu zařadit. Za vaše názory 
budeme moc rádi.

Přejeme všem krásný podzim 
a těšíme se s vámi na viděnou.

za tým centra Mateřídouška 
Alena Nováková

Hledáme zaměstnance na pozici:

Manipulační dělník

Očekáváme:
– spolehlivost, chuť pracovat
–  Pracovní náplň: skládání, třídění 

materiálů, řízení VZV, obsluha linky
– Pouze pro OZP

Nabízíme:
– nástup možný ihned
–  náborový příspěvek 15.000,- Kč
– dotované stravování
– pevnou pracovní dobu

EKO MB s.r.o., 

Hejnická 744, 

463 66 Raspenava

Pro více informací nás kontaktujte
telefonicky na: 739 021 806

nebo e-mailem: info@ekomb.cz
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Někteří z vás možná vědí, někteří ne, že jsme pláno-
vali přestavbu naší klubovny. Díky Vašim příspěvkům, 
Nadaci Jaroslava Foglara, finanční podpoře města Hej-
nice a místním firmám CiS a Novus, které náš projekt 
také podpořily, se konečně tato přestavba může usku-

Prázdniny s Alznapem

Prázdniny za námi, tábor za námi, doba dovolených za námi… Pesimisté by mohli namítnout, čeká nás vůbec 
něco hezkého? Jelikož se žádný pesimista v našich řadách nevyskytuje, my o tom nepochybujeme.

tečnit. Trošku jsme doufali, že proběhne už během 
prázdnin, abychom ji v září mohli využívat. Bohužel 
se však opozdila dodávka materiálu potřebného na její 
přestavbu, a tak se vše přesunulo na podzim. Protože - 
jak už bylo řečeno - pesimistu u nás nenajdete, věříme, 
že vše klapne a my se té nově přestavené klubovny 
v nastávajících podzimních dnech dočkáme. Proto ještě 
jednou díky všem, kteří jste náš plán podpořili, opravdu 
si toho vážíme. Uvidíme, třeba tomu budou „hvězdy 
nakloněny“ a my budeme moci v budoucnu zorganizo-
vat akci, při které do té naší klubovny také nahlédnete.

Školní rok se rozjel a s nimi i naše schůzky. Dru-
žinky se setkávají každý týden a doufáme, že vyrazíme 
i na plánované výpravy. Vedení dvou družinek se ujali 
naši dlouholetí členové - Váca a Adam, za což jsme moc 
rádi. Hlavně se nenechte zmást, že jde o dva vedoucí 
mužského pohlaví, jelikož Váca je dívka. To jsou prostě 
ty skautské přezdívky.  

S mnohými členy jsme se potkali i během prázdnin 
- na táboře, který se opět uskutečnil v Rokytnici v Orlic-
kých horách. Letos se programu ujali naši dospívající 
a čerstvě dospělí (roveři a rangers – 16 – 18 let), a tak 
jsme nakonec pomáhali Kazimírovi zlomit prokletí jeho 
otce Alznapa. Pokud byste chtěli zjistit, čeho nebo koho 
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to je pán a vládce, přečtěte si jméno otce pozpátku 
a hned budete vědět, s kým jsme měli tu čest. Tábor 
jsme si i přes chladnější počasí užili, a pokud byste se 
starších dětí (10 – 15 let) zeptali, na co nezapomenou, 
tak by vám asi odpověděly na „dvoudeňák“. To musely 
vyrazit s krosnami na určitou trasu a přespat mimo 
tábor. Přespání bylo ozvláštněno deštivou přeprškou 
a bouřkou . Ta sice v plánu nebyla, ale příroda sama 
to tak, bez naší vůle, zařídila.

Čtenářům přejeme, ať si užijí barevnost nadcháze-
jícího podzimu, skautům co „nejnormálnější“ skauto-
vání a nám všem optimistický přístup k životu. Protože 
jak napsal francouzský spisovatel Jean Dutourd: „Sku-
tečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno 
půjde dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně.“

Jiří Hovorka – Ferda, 
vedoucí 19. oddílu Iserín

foto: Petra Hovorková

16.08.2021
V Klášterní ulici v Hejnicích se dnes objevily 

další úseky s omezením parkováním. Nově žluté 
čáry vyznačují úsek, kde je zakázáno zastavení 
a stání.

A to jak v nejužším místě naproti bývalé spoři-
telny (důvodem je plynulost provozu na krajské 
komunikaci, kde často nejde kvůli parkujícím vozi-
dlům projet osobákem natož autobusem či náklad-
ním vozem), tak také před soukromým objektem 
vpravo vedle, kde někteří řidiči nechápali, že stáním 
blokují výjezd z garáže a soukromého parkoviště.

Toto omezení zastavení a stání platí i pro hejnické 
řidiče, ač si část místních myslí opak. Nenadávejte 
pak tedy policii, že bude dodržování schváleného 
dopravního značení kontrolovat.

NOVÉ ZNAČKY OMEZUJÍ 
PARKOVÁNÍ V KLÁŠTERNÍ ULICI
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tisková zpráva

Jizerské aktivity Liberec ve spolupráci s městem Hejnice pořádají
9. ročník závodu pro drsné ženy a muže

HEJNICMAN 2021
sobota 16. října od 13 hod. na náměstí v Hejnicích 

Sportovně-turistický závod je určen pro širokou veřejnost a představuje dva druhy závodů:
I. Žulový trojboj a II. Ořešník.

I. Žulový trojboj – start ve 13 hod. u mostu pod restaurací Dělnický dům, Hejnice
Kategorie: nad 18 let – ženy, muži (bez zátěže). Disciplíny (navazující na sebe):

1. Canyoning ve Smědé –  bez zátěže průstup 700 m v korytu horské řeky od mostu u restaurace Dělnický dům 
k druhému mostu u čp. 5 a odtud cestou za kostelem a po schodech na náměstí.

2. Polárník na lyžích – se zápřahem 1 pneumatiky 300 m pochod na starých lyžích kolem náměstí.
3. Výstup na Ořešník a zpět – bez zátěže 6 km chůze (běh) pouze po červené turistické značce přes 2 kontroly.

 

II. Ořešník – start: 14 hod. náměstí Hejnice
Kategorie:  15–17 let – dívky (povinná zátěž 5 kg), chlapci (povinná zátěž 10 kg), nad 18 let – ženy (povinná zátěž 

7,5 kg), muži (povinná zátěž 15 kg)

Výstup na Ořešník a zpět – s povinnou zátěží ve vlastním batohu 6 km chůze (běh) pouze po červené turistické značce 
přes 2 kontroly. Pro účastníky platí zákaz jiné trasy, cesta vede Národní přírodní rezervací Jizerskohorské bučiny.

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne po skončení závodu v 16 hod. v místě startu.

Informace: Pavel D. Vinklát, ředitel závodu, tel. 777 797 878  Těšíme se na nové Hejnicmany!
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tisková zpráva
Jizerské aktivity ve spolupráci s městem Hejnice pořádají

1. ročník přehlídky outdoorových filmů Libereckého kraje (POFLK)

HEJNICFILM 2021 
v sobotu 16. října 2021 od 19 hod., kino Hejnice 

Přehlídka filmových dokumentů Hejnicfilm, prezentující náš region – Liberecký kraj, nabídne 
divákovi především tyto filmové náměty: příroda, krajina, hory, sport, historie, vlastivěda, 
cestování, ekologie… Večerem provází Pavel D. Vinklát.
Jednotlivé snímky přibližují skutečnost nejen takovou, jaká je, ale i jaká byla dříve. Přehlídka si 
rovněž klade za cíl představovat profesionální, ale také amatérské filmaře v souvislosti s jejich 
filmovou tvorbou. Svůj film tak může pořadatelům nabídnout pro prezentaci na dalších ročnících 
přehlídky kdokoliv.
Věříme, že Hejnicfilm nejen obohatí kulturní nabídku města, ale umožní divákovi nahlédnout do 
různých koutů našeho libereckého regionu a přiblíží outdoorové aktivity, které se zde realizují. 
První ročník Hejnicfilmu časově navazuje na 9. ročník sportovně-turistické akce Hejnicman 2021, 
o němž najdete více informací na www.jizerskanota.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu hejnického kina v sobotu 16. října od 19 hod.

Pavel D. Vinklát, dramaturg přehlídky
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Tamapo: V mezinárodním 
Tatranském mapovém poháru 
(TAMAPO) jsme spolu s fotoklubem 
Freeland Žďár nad Sázavou obsa-
dili 13. místo. Nejlépe se v soutěži 
jednotlivců umístil Miroslav Peli-
kán, jeho fotografie Imaginární 
vesmír byla hodnocena na 23. místě 
z celkového počtu 270 fotografií. 

MOČR: Na závěrečném vyhod-
nocení Mapového okruhu Český ráj 
v Praze nás zastupoval Petr Riedl: 

„V sobotu 11. září sešli se účastníci 
Mapového okruhu ČESKÝ RÁJ 
v Praze na vyhodnocení 60. ročníku. 
Akci organisoval fotoklub Air zoom 
Praha s podporou firmy Megapixel. 
Sjeli se tu zástupci všech zúčast-
něných fotoklubů. Po praktických 
ukázkách úpravy fotografií v pro-
gramu Photoshop a příkladů chyb-
ného odstraňování vad ve fotografii 
následovalo vyhlášení vítězů. 

Hlavní cenu získal „Balvan“ Jab-
lonec nad Nisou, druzí byli fotogra-
fové z PCW Praha a třetí z Nové Paky. 
My jsme byli dvanáctí a vypadá to, 
že to místo máme už předplacené. 
Autorem vítězné fotografie v soutěži 
jednotlivců byl Luděk Klíž z Jaro-
měře. Z našeho fotoklubu byl nej-
úspěšnější Mirek Pelikán („Ima-
ginární vesmír“). Účastníky zau-
jaly i fotografie Tomáše Mazánka 
(„Ráno v Jizerkách“) a Hany Svobo-
dové („Tvary“). Náš delegát tlumočil 
pořádajícímu fotoklubu poděkování 

Mládneme a jedeme dál!

Fotografický rok je v  podstatě totožný se školním rokem. Zakončení právě minulého fotoroku bylo na 
sklonku června v Raspenavě u Karla Stupky. Grilované maso se zapíjelo točeným pivem a hlavně se vedly 
řeči o tom, co se komu v 61. roce existence fotoklubu povedlo a co míň.

za skvěle odvedenou práci při pořá-
dání soutěže v obtížných podmín-
kách koronavirové krize i za per-
fektní převedení oběhu „papírových“ 
fotografií na elektronické a zajištění 
jejich oběhu. Po krátké diskusi neu-
spěl návrh na rozdělení fotografií 
podle úrovně postprodukce. Orga-
nizátorem letošního ročníku MO ČR 
je fotoklub Jaroměř, soutěž začne 
1. listopadu, vyhodnocení má být 
v polovině června 2022. Perličku, 
která pobavila přítomné, na závěr: 
mezi soutěžními snímky se našel 
záběr, na němž mezi letícím hejnem 
ptáků byl jeden s „vysunutými pod-
vozky,“ naklonovaný snímek ptáka, 
pořízený v klidu na zemi.“ 

Fotodílna v Jevanech: 
V zimním období byl osobní styk 
členů znemožněn a téměř po celý 
uplynulý fotorok silně omezen. Není 
proto divu, že se v mezi členy ozvaly 
hlasy volající po nějakém společném 
víkendu. Tak se hledalo ubytování 
– v době dovolených byly všechny 
zajímavé destinace buď obsazené, 
nebo pro nás finančně nedostupné. 
Nakonec to skvěle vyřešil Mirek 
Pelikán: pozval nás na poslední 
srpnový víkend do Jevan! Organi-
zace akce z Mirkovy strany neměla 
chybu a ubytováni v nádherné vile 
z 30. let s úžasným interiérem, jen 
100 m od bývalé Gottovy vily, bylo 
třešničkou na dortu. 

 Jedna z fotografií zaslaných do soutěže „Zaostřeno na Jizerky“

Pokud očekáváte, že se z nás 
v Jevanech stali paparazzi, a dali 
jsme se na sledování a focení cele-
brit, tak omyl – zůstali jsme věrni 
krajině. Ke kaskádě Jevanských 
rybníků jsme to měli jen kousek, 
ale přesto jsme při fotografování 
našlapali až 10 km. Počasí nám 
nezvykle přálo, deštivé přeháňky se 
střídaly s oblačností a místy i slu-
nečním svitem. V okolí Jevanských 
rybníků jsou krásné bukové lesy 

- NPR Voděradské bučiny. Jenom 
jsme měli smůlu, že jsme je neza-
stihli v mlžném oparu, který zde 
prý bývá často. 

Místo nás okouzlilo, a tak jsme 
se domluvili, že bychom zde mohli 
uspořádat i podzimní fotodílnu, 
pokud to bude možné. (Fotorepor-
táž z akce najdete na našich webo-
vých stránkách https://jizersky-

-fotoklub-hejnice.estranky.cz).
Zaostřeno na Jizerky: Tomáš 

Mazánek a Václav Odehnal obeslali 
fotografickou soutěž „Zaostřeno na 
Jizerky“ celkem 6 fotografiemi. 

Výstava V. Odehnala: Václav 
Odehnal ve spolupráci s fotoklu-
bem vystavoval své černobílé foto-
grafie ve výstavní síni na radnici 
ve Frýdlantu. Autor i návštěvníci si 
pochvalovali, že výstavní síň byla 
tentokrát otevřena – nebylo třeba 
zvonit a čekat, až někdo přijde ote-
vřít. Podle ohlasů v návštěvní knize 
měla výstava úspěch. Autorův učitel 
fotografování Jiří Bartoš napsal: 

„Je těžké napsat něco nového. Jsou 
to totiž stále perfektní fotografie – 
vystihující kouzlo okamžiku a neo-
pakovatelnou atmosféru. Jsem rád, 
že jsi na té správné cestě.“

A když jsme u výstav, zúčast-
nili jsme se vernisáže výstavy foto-
grafií Romana „Grebsona“ Grebe-
níčka v Infocentru Lázně Libeverda 
nazvanou „Krajinou ticha.“ Jeho 
fotografie z Jizerských hor a pod-
hůří stojí rozhodně za zhlédnutí 
(výstava potrvá do 10. 11.).

Webové stránky členů: Za 
zhlédnutí rozhodně stojí i webové 
stránky Mirka Pelikána (mp-foto.
estranky.cz), každý den na nich při-
bude jedna nová fotografie a reno-
vované stránky Václava Odehnala 
(fotografieodehnal.estranky.cz). 
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Vila v Jevanech

Nebyli jsme styloví: místo ústřic opečené buřty, místo 
šampaňského spíš pivo.

U jednoho z Jevanských rybníků

Plakát k výstavě V. Odehnala

Z první zářijové schůzky fotoklubu

První schůzka v novém fotoroce se konala ve čtvr-
tek 9. září. Představili se noví (i mladí!) zájemci o člen-
ství ve fotoklubu, pan Bartoš zhodnotil ukázky jejich 
tvorby, předseda Tomáš Mazánek projednal organi-
zační záležitosti: likvidaci výstavy ve Sloupně, přípravu 
listopadové členské výstavy a výběr soutěžní kolekce 
fotografií pro Mapový okruh Český ráj. Schůzka byla 
krátká, úderná, zajímavá a přínosná. Jak se vyjádřil 
jeden z účastníků: „Podobných sezení víc a větší kapky.“ 

Dobré světlo a pevnou ruku do nového fotoroku. Ať 
mládneme a jedeme dál!

text a fotografie členové JFH, redakce příspěvku jbl
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Psal se rok 1925 a Deutscher Turnverein (Německý tělocvičný spolek) v Hejnicích, který byl založen v roce 
1881, si podal žádost, aby si na svém pozemku, který vlastnil již od roku 1912 a kde konal cvičení, mohl postavit 
patrovou stavbu nazvanou v plánech „musikpavilon“. V té době byl v Hejnicích i další tělovýchovný spolek Arbaiter 
Turverein (Dělnický tělocvičný spolek) založený v roce 1898, o stavbu objektu však požádal první ze spolků.

Jednopatrový pavilon ze dřeva, který ale byl posta-
ven na zděných pilířích, měl plochu 6 x 6 m a plechovou 
kopulovitou střechu. V přízemí bylo uskladněno tělový-
chovné nářadí (hrazda, kůň, koza, bradla a podobně). 
Stavba byla architektonicky velmi povedená, hezká 
byla právě kopulovitá střecha. Mezi desítkami fotogra-
fií, které dokumentují dění kolem pavilonu, se však 
nenalezla žádná, která by potvrzovala název stavby, 
tedy hudební kapelu, nebo pěvecký sbor, který by 
stavbu využíval. Snad zde sedávali čestní hosté zvaní 
na hromadná tělovýchovná vystoupení. I při křtu aut, 
nebo při přísaze místních členů NSDAP ti hlavní aktéři 
stávali dole na ploše hřiště. To při oslavách 1. máje po 
mnoho let vystupovali do prvého patra pavilonu řečníci 
přivezení z Liberce, aby pozdravili zpravidla děti.

Na přilehlém hřišti býval ale jiný provoz, plocha 
hřiště bývala denně obsazená školáky, kteří zde tré-
novali disciplíny lehkoatletického trojboje, o nedělích 
se hrála házená a volejbal. Při stavbě paneláků v roce 
1987 byla celá plocha hřiště a přilehlý pavilon a spor-
tovní šatna zrušeny.

Miroslav Jech

Kterak měly Hejnice od roku 1925 do roku 1987
„musikpavilon“

Stavební plán na pavilon

Přísaha nových členů NSDAP

1 máj tribuna

1.máj

1.mál
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Cílem festivalu je prezentace současné i tradiční 
folkové, trampské, country hudby a příbuzných žánrů. 
Festival také usiluje o rozvoj zájmu o hudbu u dětí 
a mládeže.

V pátek 24. září od 19 h proběhne pořad nazvaný 
40 let Jizerské noty, v jehož rámci se uskuteční reci-
tály skupin Chudinkové Praha a Ozvěna Brno, zavzpo-
mínají pamětníci a účastníci minulých ročníků, pro-
mítány budou historické fotografie a videa. Pokřtěn 
bude festivalový zpravodaj Notes, zaměřený právě na 
historii Jizerské noty, a také hudební soubor Písničky 
Jizerské noty (1981–2021) složený z vítězných písní 
a skladeb vítězných skupin předešlých ročníků.

V sobotu 25. září od 10 hod. se v rámci festivalu 
koná 13. ročník Dětské noty. V interpretační soutěži 
mladých skupin a sólistů do 18 let se představí pět 
účinkujících. Současně budou probíhat dětské soutěže, 
hry a rukodělné dílničky o zajímavé ceny. Tato část fes-
tivalu je určena dětským návštěvníkům, místním ško-
lákům a rodinám s dětmi.

V hlavním koncertu Jizerské noty, který začíná 
od 13 h, vystoupí osm folkových, trampských a coun-
try skupin, vítězové a ocenění na minulých Notách: 
Hluboké nedorozumění Praha, Ozvěna Brno, Modro-
tisk Jablonec nad Nisou, Bob a Bobci Hrob, Terrakota 
Praha, Ladybirds (Berušky) Jablonec nad Nisou, Isara 
Mladá Boleslav. Role hosta připadla skupině Víťa Tro-
níček Trio Pardubice, neboť vloni v diváckém hlasování 
zvítězila.

Koncertem budou již po několikáté provázet Bub-
lina – Pavlína Plchová spolu s manželem Belmondem – 
Milanem Plchem. O kvalitní zvuk se jako v předchozích 
letech postará Pája Jindrák. V závěru festivalu budou 
na základě diváckého hlasování oceněny nejlepší sku-
piny, cenu si také odnese autor nejlepší písně, kterou 
vybere odborná porota.

V 21 h dojde k zapálení slavnostního ohně, u něhož 
se tradičně muzicíruje dlouho do noci. Na návštěvníky 
čeká bohaté občerstvení a drobný stánkový prodej. Ti, 
kteří se rozhodnou v autokempu nocovat, mohou ve 

Folkový festival Jizerská nota se zabydlel v Hejnicích od roku 1981 a letos se koná jeho 40. ročník. Dvoudenní festival 
pořádá v areálu hejnického autokempu zapsaný spolek Jizerské aktivity Liberec ve spolupráci s Městem Hejnice.

vlastních stanech zdarma. Jizerská nota se těší pří-
jemné návštěvnosti, takže dochází k setkávání lidí 
v neformálním prostředí a přátelské atmosféře. A tak 
vás tedy všechny srdečně zveme!

Pavel D. Vinklát, hlavní dramaturg festivalu

40. ročník festivalu folkových, trampských 
a country skupin Jizerská nota 2021

24. – 25. září 2021 Autokemp v Hejnicích

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,  

slepičky Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří slepiček: 16 – 20 týdnů. Cena: 185 – 229 Kč/ks.

Prodej: v neděli 18. 9., 23. 10. a 13. 11. 2021, v Hejnicích u Jednoty, 15.20 hod.

Informace: po - pá 9 – 16 hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 
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Zahájení
Školní rok začal dne 4. září 

1967. Ředitelkou školy byla jako 
do té doby Libuše Mlejnková, která 
zároveň vykonávala práci uklízečky 
školy. Předsedou Sdružení rodičů 
a přátel školy byl i v tomto školním 
roce Karel Janáček.

Žáci
V tomto školním roce navště-

vovalo školu 18 žáků, z toho deset 
chlapců a osm dívek. Během roku 
přestoupil ze základní devítileté 
školy v Hejnicích jeden žák (Dygrýn), 

čtyři žáci se odstěhovali, čtyři se 
přistěhovali. Učitelka zvláštní školy 
ve Frýdlantu L. Hamšová oznámila, 
že se k nim přihlásil do školy J. 
Banyak, po kterém se v předešlém 
roce marně pátralo. Jeho doklady 
byly zaslány základní zvláštní škole 
ve Frýdlantu v Čechách. Žáci byli 
většinou z Hejnic (osm), pak z Lužce 
(čtyři), Raspenavy (tři), Bílého 
Potoka (jeden) a Ferdinandova (dva). 
Byli zařazeni do druhého, třetího, 
čtvrtého a pátého postupového roč-
níku. Čtyři žáci postoupili do šes-
tého postupového ročníku ve Frý-
dlantu v Čechách (Cudrák, Drahá, 
Janáček, Just).

Péče o vzdělání učitelů a mimo-
školní činnost

Ředitelka školy se účast-
nila schůzí, přednášek, školení 
a instruktáží pořádaných sekcí 
zvláštních škol v Liberci – Zpraco-
vání samorostů, Resuscitace, Vliv 
alkoholismu. O hlavních prázd-
ninách se účastnila zájezdu foto-
kroužku OB Hejnice do Jeny 
a Výmaru a zájezdů pořádaných 
Revolučním odborovým hnutím při 
základní devítileté škole v Hejni-
cích do Prahy a Nového Města nad 
Metují. Ředitelka školy zastávala 
funkci předsedkyně Českosloven-
ského svazu žen v Hejnicích, byla 
poslankyní, členkou bytové komise 
a členkou rady Městského národ-
ního výboru v Hejnicích.

Kulturní akce
Žáci se účastnili filmových 

a divadelních představení pro 
mládež, podnikli cestu vlakem do 
zoologické a botanické zahrady 
v Liberci, starší děti se účastnily 
autobusového zájezdu na Sychrov, 
Drábské světničky a vrch Mužský.

Zdravotní péče
Děti byly prohlédnuty školním 

lékařem O. Suzkem a očkovány 
zdravotní sestrou. Ošetření chrupu 
provedl zubní technik A. Kaiser. 
Členky hygienické stanice v Liberci 
kontrolovaly čistotu hlav.

Veřejně prospěšná činnost
Během roku pečovali žáci o čis-

totu prostranství před školou 
a kolem Městského národního 
výboru. Usušili a odevzdali do 
sběrny malinové listí, podběl a pěs-
tovali proskurník lékařský. Pečovali 
o květinovou výzdobu školy a Měst-
ského národního výboru.

Prázdniny
Vánoční prázdniny trvaly od 23. 

prosince 1967 do 2. ledna 1968, 
pololetní 29. a 30. ledna, jarní od 11. 
do 16. března. Školní rok byl ukon-
čen 29. června 1968. Do prázdni-
nového tábora se přihlásily dvě děti.

Milan Votava

Zvláštní škola v Hejnicích
školní rok 1967–1968

Žáci zvláštní školy v Hejnicích

Začátek školního roku otevřel v Hejnicích novou střední školu nabízející dva maturitní obory v oblastech 
pedagogiky a veřejné správy – Střední školu Jana Blahoslava. Do prvních ročníků nastoupilo 40 žáků, kteří 
se budou v prostorném areálu školy připravovat na svá budoucí povolání. 15 z nich navíc u školy bydlí 
v domově mládeže – na Zámečku.

Střední škola Jana Blahoslava
nová střední škola v Hejnicích

Otevření školy předcházely 
dvouměsíční letní úpravy a reno-
vace budov i školního areálu, na 
jejichž provedení se podílelo více 
než 250 dobrovolníků z celé České 
republiky, především z řad členů 
církve Jednoty bratrské, jež je zři-
zovatelem školy. Tato církev, jejíž 
kořeny sahají až do 15. století, se 
tradičně věnovala vzdělávání a dob-

ročinnosti. Po bitvě na Bílé hoře 
r. 1620 museli její členové odejít 
do emigrace a školy, které v čes-
kých zemích provozovala, zanikly. 
Střední škola Jana Blahoslava je 
tedy po 400 letech první střední 
školou Jednoty bratrské na českém 
území.

Vizí školy je připravovat žáky 
v bezpečném, profesionálním 

a inspirativním prostředí na jejich 
odborné povolání tak, aby se stali 
plnohodnotným a žádaným člán-
kem moderní společnosti. Škola si 
klade za cíl vést žáky k odpověd-
nému způsobu života, svědomitému 
plnění svěřené práce a vstřícnému 
vystupování k těm, kteří budou 
jejich služby potřebovat. Absolventi 
školy se uplatní jako vychovatelé, 
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učitelky v mateřských školách, 
pedagogové volného času, pracov-
níci státní správy i místních samo-
správ, bankovní specialisté nebo 
podnikatelé. Kromě zmíněných 
mohou dále studovat na vysokých 
školách zaměřených na výchovu 
a vzdělávání, právo, státní správu 
či ekonomii.

Slavnostní otevření školy pro-
běhlo 1. září v odpoledních hodi-
nách za hojné účasti z řad veřej-
nosti. Mezi návštěvníky nechyběli 
ani hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta, senátor Michael 
Canov či starosta města Hejnice 
Jaroslav Demčák. Po symbolickém 
přestřižení pásky si návštěvníci 
pochutnávali na připraveném rautu 
a středeční odpoledne jim zpříjem-
ňovala hudba skupiny The Neons 
společně s Ester Brožovou. Žáci 
strávili dva první školní dny adap-
tačním kurzem, během kterého se 
nejen lépe poznali a navázali nová 
přátelství, ale zároveň formulovali 
hodnoty, které by chtěli ve školním 
kolektivu prosazovat – mezi nimi 
nechyběla schopnost odpouštět, 

pracovat v týmu a vzájemně se pod-
porovat.

Škola stojí na samém počátku 
své práce, před učiteli je nelehký 
úkol žáky naučit vše, co budou 
pro výkon svého povolání potřebo-
vat, a být jim průvodci svízelnými 
životními situacemi, které mohou 
v životě mladého člověka nastat. 
Žáci se musí seznámit se všemi 
novými předměty, učiteli i prostře-
dím a k tomu již plní zadané úkoly 
a připravují se na výuku. Společně 
pracují na tom, aby se naplnilo 
školní motto a škola byla „Školou 
pro život, který stojí za to.“

Tým Střední školy Jana Blahoslava
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Je jedno, že téma zájezdu spíše 
připomíná výlet pro mládež školou 
povinnou, ale někteří zde byli 
(možná, že i nebyli) právě v tomto 
věku. Slunečný den, co víc si 
můžeme přát.

V sobotu 26. června ráno jsme 
vyjeli dle naplánovaného itineráře, 
a hurá směr ZOO Dvůr Králové. 
Kolem desáté hodiny jsme přijeli 
na parkoviště, vedoucí zájezdu 
zakoupila a rozdala vstupenky jak 
do ZOO, tak i na jízdu Afrika truc-
kem. Každý obdržel ještě brožuru 
s podrobnou mapkou, a informaci 
o čase odjezdu.

ZOO Dvůr Králové je jedna z nej-
větších ZOO v Česku, leží na okraji 
Dvora Králové na Labem. Je jednou 
z nejuznávanějších ZOO nejen v ČR, 
ale i ve světě. Její součástí je také 
galerie obrazů slavného ilustrátora 
pravěku Zdeňka Buriana.

Historie ZOO je složitější 
a mnohem kratší, než se zdá. 
Vznikla na území parku s kopií 
renesančního zámku u Vídně, který 
si nechal postavit místní továrník 
Richard Neumann. V roce 1945 
v zámečku založili městské Vlas-
tivědné muzeum, jehož součástí 
byly klece se zvířaty, a ty se právě 
staly základem budoucí Zoologické 
zahrady Dvůr Králové. Ta byla 
otevřena v květnu 1946 na ploše 
pouze 6,5 hektarů. Plocha ZOO 
se postupně zvětšovala, ale zatím 
se nelišila od ostatních zahrad 
v ČSSR. Nejdůležitějším ředitelem 
se v letech 1965 - 1983 stal legen-
dární Ing. Josef Vágner, který všemi 
svými silami a přemlouváním pro-
sadil specializaci místní ZOO na 
africkou zvířenu. Když v afric-
kých savanách spolu s pomocníky 
chytal do lasa přímorožce, nebo 
žirafy, už se aktivně začal zabývat 
myšlenkou na vytvoření safari. Pro 
návštěvníky bylo ale neustále budo-
vané místo pro Afriku pod Krkono-
šemi otevřeno až po experimentech 
v roce 1989.

Safari Park (ZOO) Dvůr Králové 
se dělí na tři části: klasickou pěší 
část zahrady, pěší safari a safari 
pro vyjížďky vozidlem.

Jízdu do Africké Safari Josefa 
Vágnera a Lví safari jsme měli 

Důchodci a jejich první letošní výlet

Už jsme skoro všichni dostávali „absťák“. Tak moc jsme se těšili na náš první výlet, a bylo jedno, kam 
pojedeme. Hlavně, že se někam pojede. Ten Covid si tedy s námi pěkně hraje, jsme jako v kleštích. To se smí, 
to se nesmí, a k tomu se příkazy a zákazy každou chvílí mění, kdo se v tom má vyznat. V každém případě, 
respirátor s sebou a jedeme.

společnou, samotnou procházku 
po ZOO si každý zorganizoval dle 
svých možností.

Námi zvolená projížďka Afrika 
truckem nabízí návštěvníkům 
možnost vydat se na projížďku 
mezi volně se pohybující stáda anti-
lop, žiraf, zeber, pakoňů, ptáků, 
a dokonce i lvů.

Čekala nás projížďka dlouhá 
přibližně 5,5 km, která trvala cca 
50 minut. Afrika truck je speciální 
vozidlo. Během projížďky jsme se 
od řidiče dozvěděli spousty zajíma-
vostí o pozorovaných zvířatech.

Začátek trasy vedl mezi územím 
velkých výběhů afrických kopyt-
níků a šelem, které jsou však v této 
části odděleny od návštěvníků hlu-
bokými příkopy. To pravé Africké 
safari začalo až v údolíčku říčky 
Netřeby, kde nás za jeho branou 
čekal prostor, kde jsou zvířata téměř 
na dosah ruky. Projížděli jsme 
mezi antilopami losími, koňskými, 
voduškami, stády zeber, pakoňů 
a watusi pasoucími se na velkých 
loukách, uviděli jsme pelikány 
plující na hladině vodní nádrže 
nebo čtveřici pštrosů. Cestou jsme 
potkali dvojici žirafích samců.

Cesta z Afrického safari vedla 
do Lvího safari, kde jsme na trase 

dlouhé 600 m zavítali mezi africké 
a berberské lvy a lvice. Lví safari 
bylo otevřeno v roce 2015 a je jedi-
ným svého druhu v ČR. Jakmile 
jsme opustili přísně střežené brány 
území lvů, vedla naše cesta zpět 
k nástupnímu místu.

Odjížděli jsme ve stanovený čas, 
nikdo se nám neztratil, nikdo neza-
bloudil.

Popojeli jsme pouze 6 km. Jeli 
jsme se podívat na „Perlu“ na Labi, 
tak se totiž také přezdívá vodní 
nádrži. Les Království, Těšnovská 
přehrada i Bílá Třemešná, pod 
všemi třemi názvy se skrývá takřka 
pohádková stavba, jejíž účel je ryze 
praktický. Nejedná se o honosný 
zámek, nýbrž o přehradu, která to 
svou noblesou dotáhla až na statut 
oblíbeného výletního místa. Díky 
své poloze v zalesněném údolí řeky 
Labe a svým architektonickým 
ztvárněním je přehrada jednou 
z nejkrásnějších v celé České repub-
lice a snad i proto byla v roce 1964 
prohlášena národní technickou 
památkou.

Přehrada vznikla jako obrana 
proti povodním. Historie pře-
hrady sahá až do roku 1897, kdy 
se ke slovu přihlásila ničivá povo-
deň, která mnoho rodin připravila 
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o střechu nad hlavou a zalila celé 
údolí Labe, včetně Pardubic. Aby 
se předešlo dalším katastrofickým 
záplavám, byla navržena výstavba 
dvou vodních děl, které měly další 
přívaly vody zachytit – přehrada 
Labská (poblíž Špindlerova Mlýna) 
a Les Království. Stavělo se mezi 
lety 1910 až 1920.

K přehradě náleží i vodní elekt-
rárna a domek hrázného, který evo-
kuje hradní věž s cimbuřím. Spolu 
se dvěma věžemi na koruně hráze 
působí tento architektonický kom-
plex skutečně jako panské sídlo, 
a ne jako obyčejná přehrada. Obě 

stavby jsou tak mimořádného zjevu, 
že se k nim scházejí i sjíždějí desítky 
turistů denně.

Ačkoliv ke koupání přehrada 
neslouží, rybáři by si tu přišli na své, 
ve vodní hlubině tu žijí kapři, štiky, 
sumci, úhoři i pstruzi. A vycházka 
cestou podél vody je také velmi pří-
jemná. Je až s podivem, že se tu 
ještě nenatáčela žádná pohádka.

Udělali jsme si pár fotek, pochut-
nali si na kávě apod. v místních 
hospůdkách a kioscích. Zhodnotili 
jsme, že i tento výlet se nám vydařil.

Alena Henclová a Mirka Drahová

PS.: Určitě si pamatujete na rozdíl-
nou barvu vody v přehradě a vyté-
kající vodou pod hrází. Zaslala jsem 
dotaz hráznému a zde je odpověď.
Rozdílná barva vody v nádrži 
a pod nádrží dne 26.6.2021 byla 
způsobena vydatným deštěm dne 
25.6.2021 nad vodním dílem. Chlad-
nější (kalná) přitékající voda prošla 
pod teplejší vodou v nádrži a zabar-
vila odtok. Voda je zabarvena hlínou 
z polí.

S pozdravem
Rostislav Fejk, VD Les Království
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Objednala jsem v místní agen-
tuře komentovanou prohlídku 
v češtině. A měli jsme štěstí, byl 
nám přidělen pan Bígl, rodilý Čech, 
který žije v Budyšíně již 10 let.

Nejdříve jsme absolvovali krát-
kou prohlídku starého města auto-
busem, zbytek prohlídky však byl 
po pamětihodnostech už pěšky.

Pro svou historickou architek-
turu bývá Budyšín označován jako 

„saský Norimberk“ nebo „město věží“. 
Budyšín je velké okresní město 
v německé spolkové zemi Sasko, je 
druhým největším městem historic-
kého území Horní Lužice a zároveň 
jeho neformální metropolí. Budyšín 
patřil až do 17. stol. k českému krá-
lovství, žijí zde Slované a přeci leží 
na mapě Německa. V době husit-
ských válek se ho marně pokoušeli 
dobýt husité. 

Město ochránily pevné hradby, 
které dodnes lemují historický 
střed města a nabízejí romantickou 
procházku. 

Budyšín je ale známý přede-
vším díky svým věžím a věžičkám. 
Dohromady jich je 17. Kromě kostel-
ních jsou mezi nimi věže vodáren-
ské a jedna z nich je dokonce šikmá. 
Dále ho okrašluje řada půvabných 
barokních fasád.

Další zajímavostí je zdejší pod-
zemí. Vede z radnice a ústí v neda-

Důchodci jeli za věžemi, hořčicí, obrem Sprejnikem 
a dalšími legendami do Budyšína

V  pátek 20. srpna 2021 jsme se vydali poznat jedno z  nejkrásnějších středověkých měst v  Německu. 
Nemusela jsem pátrat daleko. Jen pár desítek kilometrů od našich hranic, zhruba nad Šluknovským 
výběžkem, leží starobylý Budyšín, opravdu mimořádné místo.

lekém infocentru. To, aby měli 
radní kudy utíkat. Chodby jsou 
z 15. století. Dalším unikátem jsou 
dvojjazyčné cedulky s názvy ulic. 
V němčině a slovanském jazyce 
zdejší menšiny Lužických Srbů. 
Ti tu žijí už od 7. století, mají svůj 
jazyk, kroje i zvyklosti. 

Pro Budyšín je typická modrá 
lužická keramika, a ještě typičtější 
je budyšínská hořčice. Právě Budy-
šín (Kleinwelka) je totiž rodné město 
známé budyšínské hořčice. Hořčice 
tady má své muzeum i s obchůd-
kem. A u něho skončila naše pro-
hlídka města. Samozřejmě, že jsme 
nakoupili různé druhy hořčice pro 
sebe, ale i pro blízké jako dárek.

A památky, které jsme cestou 
viděli? Hlavní dominantou a nej-
starší památkou města je gotický 
halový chrám sv. Petra, kde katolic-
kou a protestantskou část odděluje 
přepážka (dnes jen 1 metr vysoká). 
V blízkosti chrámu sv. Petra se 
nachází děkanát budyšínské kapi-
tuly, cenná stavba se středověkými 
základy.

K původní radnici byla doplněna 
na konci 15. stol. věž, která byla 
později zvýšena o další poschodí 
s kamenným ochozem. Na rad-
nici je umístěna trojice věžních 
hodin, jedny jsou sluneční. Hlavní 
náměstí, do kterého ústí sedm 
ulic, roubí řada barokních domů. 
V ploše náměstí je vyznačen kámen 
s maltézským křížem, vyznačující 
místo, kde byli roku 1406 popra-
veni vzbouřivší se řemeslníci. Za 
pozornost stojí i renesanční kašna 
se sochou rytíře.

Chrám sv. Mikuláše v severní 
části města, jako součást opev-
nění, byl vypálen za třicetileté 
války (1634). Zůstalo však zacho-
váno obvodové zdivo, uvnitř kte-
rého je dnes hřbitov, lužickosrbský 
Slavín, na kterém jsou pohřbeny 
významné lužickosrbské osobnosti. 
Viděli jsme toho samozřejmě daleko 
více.

Po úspěšném nákupu jsme se 
všichni rozprchli po městě. Někteří 
samozřejmě hledali nějakou hos-

půdku, buď aby se naobědvali 
a ochutnali nějakou tu místní spe-
cialitu, nebo jen tak si došli na 
kafíčko či pivko. Pár se nás sešlo 
v restauraci Zum Karasek, v turisty 
vyhledávané hospůdce. Kdo to byl 
Jan Karásek? O tom jsem ještě 
v autobuse při zpáteční cestě pře-
četla příběh. O nejslavnějším kri-
minálním případu z Budyšína. Byl 
to příběh hejtmana lupičů Jana 
Karáska (1765-1809) ze Smíchova. 
Karásek byl loupežnická legenda, 
„český Jánošík“ ze Saska, praž-
ský Honza, postrach Lužice. Jeho 
příběh poskytl látku řadě literár-
ních děl. Psal o něm i Egon Ervín 
Kisch ve svém pražském Pitavalu.

A kdo byl obr Sprejnik? To je 
příběh o tom, jak obr Sprejnik zalo-
žil osadu „Budissin“, jak vystřelil 
šípy, a v těch místech vytryskla 
voda. Řeku pojmenovali po obrovi – 
Spréva. Má tři prameny a je nejdelší 
německou řekou.

Tak zase jeden vydařený výlet. 
Z Hejnic jsme ráno odjížděli a bylo 
pod mrakem. Počasí hlásili nic 
moc. Snad, že má pršet. To, že 
bude chladno, nebo zataženo, by 
mi nevadilo, hlavně aby nepr-
šelo. My jsme měli celý den krásně 
teplo, slunečno, jen kolem jedné se 
na chvilinku zatáhlo, spadly dvě 
kapky a sluníčko zase svítilo. No co 
víc si přát.

Musím naplánovat ještě poslední 
letošní výlet. Radši ho uskutečníme 
během září, než nám zase všechno 
zakážou.

Přeji vám krásné babí léto!
Alena Henclová
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Poslední akcí před prázdninami 
bylo pasování prvňáků, které 
tentokrát proběhlo v knihovně 
a dokonce opravdu s prvňáky, ne 
s druháky jako posledně. Děti byly 
na tom se čtením překvapivě (po 
víceméně distanční výuce) dobře. 
Dokonce mi jeden žák daroval 
vlastnoručně vyrobenou knížku, 
což mě potěšilo. Další akce s dětmi 
by se měly uskutečnit v říjnu, 
pokud nebude zrovna probíhat stě-
hování.

Odhodlala jsem se jít s dobou 
a zřídila (za pomoci kulturní refe-
rentky) pro knihovnu Facebook, 
takže veškeré aktuální informace 
najdete tam. V souvislosti s tím mě 
napadá nedávno zmiňovaný výrok 
Milana Lasici: „Mysleli sme si, že 
za hlúposť može nedostatok infor-
mácií. Dnes už vieme, že to nebolo 
v tom.“

Co se týká knižních novinek, 
léto se u mě neslo ve znamení čes-
kých autorek. Před povodní od 
Anny Bolavé je volným pokračová-
ním trilogie (Do tmy, Ke dnu). Za 

Z městské knihovny

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
doufám, že jste si léto stihli užít, i když počasí bylo hodně proměnlivé. Číst se dá naštěstí za každého počasí!

Když píšu tyto řádky, ještě pořád nevím, kdy se budu stěhovat do staronových prostor bývalé MŠ 2. 
Představa stěhování mě těší a děsí zároveň, tak se ji snažím (marně) z hlavy vytěsnit. Taky jsem si vědomá 
toho, že bych si to tady měla užívat, protože nový prostor bude větší a taky mi dá asi hodně práce, než si ho 
trošku „ochočím“.

titul Do tmy získala autorka Mag-
nesii literu v roce 2016. Ty první 
dvě knihy jsem nečetla, co se týče 
novinky Před povodní, bavila mě 
ze začátku, ale ke konci mi při-
pomínala nahuštěním dramatic-
kého děje Krvavý román, když už 
Váchalovi ke konci docházel papír 
na tisk.

To Houbařce od Viktorie Hani-
šové se nedá nepodlehnout a to 
je moje houbařská dovednost na 
úrovni: „Něco jsem našla, pojďte 
se podívat!“ Houbaři si tu knihu 
musí užít ještě mnohem víc. Je 
to psychologický román obalený 
do velké houbařské dovednosti. 
Mám z této knihy skutečně radost 
a těším se na další. Doufám, že na 
dovolené si konečně přečtu Šikmý 
kostel od Karin Lednické. Tímto 
jsem chtěla upozornit čtenáře, že 
máme i jiné autory (vlastně se 
jedná hlavně o autorky) než Morn-
štajnovou a Hartla.

Minule jsem se zmiňovala, jak 
je těžké najít knihu humornou, ale 
ne přihlouplou, a snad jsem natre-

fila na autora, který to splňuje. Je 
to švéd Fredrick Backman a jeho 
díla Muž jménem Ove a Babička 
pozdravuje a omlouvá se.

Čtenářům, kteří mají blízko 
k přírodě, doporučuji román s kri-
minální zápletkou Kde zpívají 
raci od americké zooložky Delii 
Owens. Dovolím si citaci: Román 
Kde zpívají raci je překrásnou 
ódou na přírodu, příběhem opuš-
těné dospívající dívky, která se učí 
důvěřovat lidem, a líčením záhadné 
vraždy s překvapivým koncem. 
Delia Owensová nám připomíná, že 
dětství nás všechny poznamená na 
celý život a že každý z nás podléhá 
úžasným tajemstvím přírody.

Samozřejmě jsou tady taky nové 
knihy z řady detektivek a románu, 
nebo nová historická tetralogie od 
Vlastimila Vondrušky Křišťálový 
klíč.

Hezké babí léto a příjemné 
chvíle s knihou!

Eva Prokešová, knihovnice

Pasování 1B 2021
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Den otevřených dveří v nové mateřské škole
9. 10. 2021

Vážení čtenáři, vy, kteří se chcete podívat, jak vypadá nová mateřská 
škola v Hejnicích u úřadu, udělejte si do svých diářů a kalendářů 
poznámku na sobotu 9. října 2021.
Ten den se totiž kromě voleb bude od 9 do 11 hodin konat dodatečně 
Den otevřených dveří pro veřejnost. Kvůli opatřením nebo provozu 
školy to, bohužel, doposud to nebylo možné.
Papuče můžete nechat doma, půjčíme vám návleky. A klidně vezměte 
babičku, dědu nebo přátele.

09.08.2021
Žádáme místní omladinu a děti, kteří chodí 

vysedávat a dělat nepořádek do altánu v areálu 
parku bývalé školy MŠ 1 nad kolejemi, aby tento 
prostor nevyužívali.

Objekt altánu je určen obyvatelům bytového domu 
DPS a ne veřejnosti a určitě ne k párty zdejší a přes-
polní mládeže. Děkuji že to vyřídíte svým dětem. 
Senioři si klid zaslouží a nepotřebují tam druhou 
autobusovou zastávku, kde řádí ti „slušně“ vychovaní.

ALTÁN V ZAHRADĚ DPS JE POUZE 
PRO SENIORY V SOUSEDNÍM DOMĚ!


