
bude opravovat krajská komunika-
ce II/290 od benzínové pumpy po 
budovu kina. Konečně bychom tak 
měli mít v centru místo tankodro-
mu klidnou silnici.

Jinak těmito akcemi se chod 
města nevyčerpává, připravujeme 
řadu dalších projektů, ať to je po-
řízení zametacího stroje, auta na 
svážení bioodpadu, rekonstruk-
ce sídliště nebo zateplení MŠ 3 či 
Střediska služeb. Se všemi záměry 
se můžete seznámit na webu nebo 
Facebooku Hejnic.

V souvislosti s kanalizací vy-
vstává spousta otazníků a do-
tazů ze strany majitelů napo-
jovaných domů. Proto plánuji 
uspořádat speciální schůzi vede-
ní města s těmito občany v hej-
nickém kině, kam budou všichni 
pozváni. Sami řešíme se stavbaři 
a projektantem velmi často různé 
situace, takže bude vhodné se po-
dělit o zkušenosti i s jednotlivými  
přípojnými domy.

V průběhu léta a pak hlavně 
podzimu budou probíhat další plá-
nované schůzky se starostou, kam 
si můžete přijít promluvit o vašich 
problémech, většinou do městské-
ho kina. Jinak ale nemusíte čekat 
a s případnými náměty, starostmi 
nebo žádostmi se na mě obraťte 
kdykoliv prostřednictvím mailu, 
telefonu nebo osobního kontaktu.

Závěrem mi dovolte popřát 
vám klidný čas v tomto krásném 
ročním období, pohodovou a re-
laxační dovolenou a dětem veselé 
prázdniny plné spousty zážitků 
a výletů, abyste všichni dobily 
baterky na ponurý podzimní čas. 
Vážení čtenáři, přeji vám krásné 
letní dny plné slunce a rodinné  
a osobní pohody.

Jaroslav Demčák, starosta

Hejnický

zpravodaj
Ohlédnutí za školním rokem ● Starý dům v Klášterní ulici

Hejnická Aprílová zábava 2015 ● Leoš Štolfa ● Informace z lesárny

Červen
2015

Cena: 8 Kč

A také nám v této době létá 
hlavou spousta dalších myšlenek, 
než jen čím vás pozitivně naladit 
v tomto úvodníku. Před námi jsou 
tradiční Hejnické slavnosti. Akce, 
která se v centru Hejnic letos 
uskuteční 4. a 5. července. Vím, 
že je vnímána různě, ale stále vě-
řím, že ta práce, starosti a některá 
omezení pro místní stojí za to, že 
se během jednoho víkendu dostaví 
do našeho krásného města na 10 
až 14 tisíc návštěvníků z různých 
částí Libereckého kraje a širšího 
okolí. Cílem je, aby se sem část 
z nich vracela i jindy, třeba na 
dovolenou nebo na výlety. Vždyť 
z čeho jiného tu můžeme profito-
vat, než z turistického ruchu, po-
tom, co nás opouštějí všichni vý-
znamní zaměstnavatelé.

Daleko více mých myšlenek se 
však týká velkých investičních 
akcí města, které v tuto chvíli pro-
bíhají. Z těch jednodušších jsou 
to zateplování zdravotního stře-

diska, které již vrcholí, nebo za-
teplení prvního panelového domu 
v majetku města čp. 620, případ-
ně výměny oken v čp. 601. Ty větší 
jsou velmi viditelné asi pro všech-
ny z nás. Jedná se o rekonstrukci 
a zateplení areálu budov základní 
školy a kanalizaci. Obě akce mu-
sejí být hotové do konce října letoš-
ního roku.

Zateplení školy s rozpočtem 
27 miliónů bude doplněno plánova-
nou opravou velké tělocvičny a také 
v několika etapách rekonstrukcí 
okolních přístupových komunikací 
a ploch. Tato akce bude kombino-
vána s nutnou rekonstrukcí vnitř-
ku dřevěné budovy Chanos, při 
které bude velmi náročné zajistit 
běžný chod školy, ale výsledkem 
bude konečně důstojné prostředí 
pro naše nejmenší občany.

Druhou velkou akcí je již ně-
kolik měsíců výstavba kanalizace. 
Probíhá na dvou frontách, v Hejni-
cích a na Ferdinandově, a jistě se 
nějakým způsobem dotkla i vás. 
Omlouvám se vám za případné 
komplikace, hlavně ty dopravní 
nebo osobní, bydlíte-li v těsné blíz-
kosti stavby. Nyní v letních měsí-
cích je plánováno pokládání povr-
chů komunikací na dobudovaných 
stokách. Je to dlouhá doba, ale jde 
o to, že komplikací není nikdy dost. 
Hlavní komunikaci nejde opra-
vit kvůli nedokončenému úseku 
u splavu pod skálou. Dělníci na-
razili na mnoha místech na vel-
mi pevnou skálu, kterou musí po 
kouscích frézovat. Dobrou zprávou 
pro všechny řidiče a chodce snad 
bude, že se až na malé výjimky po-
daří opravit komunikace zasažené 
stavbou v celé šíři plánované vo-
zovky. K tomuto můžu předat ješ-
tě další skvělou zprávu, a to že se 
v průběhu třetího kvartálu roku 

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
kalendář opět otočil své listy na 
šestý měsíc a  to mimo jiné zna-
mená, že začíná léto a  také že 
přišel čas napsat pár řádků čtená-
řům tohoto zpravodaje. Je jasné, 
že se v  této předletní době zabý-
váte ve svých myšlenkách spous-
tou zajímavějších a  důležitějších 
věcí - jako jestli máte vše sbaleno 
na dovolenou nebo někteří ško-
láci a  studenti přemýšlejí, jakou 
výmluvu na špatnou známku letos 
na rodiče vytáhnout. 

2
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Z jednání městské rady

 –  rozhodla pronajmout nebytový prostor v čp. 445 
(bývalá čekárna zubní ordinace)
 –  projednala a schválila složení Krizového štábu 
města 

 –  projednala a schválila uzavření smlouvy na dodáv-
ku oken do chatek v kempu s firmou Radek Ječný 
Raspenava

 –  projednala a schválila mandátní smlouvy o zajiš-
tění inženýrské činnosti v rámci investičních akcí: 
„Hejnice, mateřská škola - zlepšení tepelně-technic-
kých parametrů obvodových konstrukcí“ a „Hej-
nice, dům technických služeb - zlepšení tepelně-

-technických parametrů obvodových konstrukcí“ 
s firmou INGkomplet s.r.o. Praha

 –  projednala a schválila limit pro zveřejňování veřej-
noprávních smluv na webových stránkách města 
a to nad 30 tisíc korun

 –  projednala pravidla pro odměňování ředitele pří-
spěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice

 –  projednala nabídku firmy Exprenet.cz, producenta 
pořadu Cyklotoulky na zařazení Hejnic do jednoho 
dílu tohoto seriálu České televize

 –  částkou 10.000 Kč podpořila Nadaci pro záchranu 
a obnovu Jizerských hor a její akci „Obnova ná-
vštěvnické infrastruktury v Jizerských horách“

 –  projednala a schválila smlouvu s Libereckým kra-
jem o poskytnutí účelové dotace z dotačního fondu 
Libereckého kraje na podporu Hejnických slavností

 –  projednala a schválila nabídku na realizaci webové 
kamery v prostorách domu čp. 252

 –  projednala a schválila žádost SDH Hejnice druž-
stva psovodů týkající se poskytnutí podpory při po-
řízení výjezdového vozidla psovodů

 –  s účinností od 1. 7. 2015 stanovila výši nájemného 
v městských bytech na 38 Kč za 1 m2

 –  rozhodla pronajmout nebytové prostory v čp. 601 
a v čp. 598

 –  schválila pronájem nebytového prostoru ve ves-
tibulu kina na dobu určitou od 19. 5. 2015 do 
30. 4. 2019

 – projednala a schválila nákup hydročistícího 
stroje od společnosti FVS a.s. Frýdlant za cenu 
220.000 Kč

 – finančně podpořila akce „Pálení čarodějnic“ pořá-
danou SDH Hejnice, „Pálení čarodějnic“ pořádanou 
Sdružením osadníků Ferdinandova, akci „Pohád-
kový les“ pořádanou Centrem Mateřídouška, o. s. 
a akci „Keep Balance VIII“

 – stanovila vstupné na městské koupaliště ve výši 
15 Kč pro děti a 30 Kč pro dospělé za den
 –  projednala a schválila žádost o přijetí nového člena 
do domácnosti a k trvalému pobytu

rada města na svých zasedáních
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Omlouváme se za tiskové chyby v Hejnickém 
zpravodaji č. 1/2015. 

Technickým nedopatřením došlo ve 
Společenské kronice ke zkomolení tří jmen. 

Správně mělo být Filip Koprnický, rodina 
Balogova, Olga Bittnarová.

Ještě jednou se velmi omlouváme.

Stanislav Budka, odpovědný redaktor

Omluva a oprava 
tiskových chyb

Zastupitelstvo města na svém zasedání

Z jednání městské rady

 –  projednalo a zamítá odkoupení bývalého objektu 
domova mládeže Jizera v Hejnicích, který je v ma-
jetku Libereckého kraje

 – projednalo a bere na vědomí zprávu o hospodaře-
ní příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice za rok 
2014 a schválilo návrh na převedení přebytku hos-
podářského výsledku ve výši 180.304,85 Kč zpět 
do rozpočtu zřizovatele

 – projednalo a vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
o stanovení systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů na území města Hejnice a Obecně 
závaznou vyhlášku o udržování čistoty a pořádku, 
o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném 
prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných pro-
stranství

 – projednalo a schválilo starostu města pana Jaro-
slava Demčáka, jako určeného zastupitele k poří-
zení územního plánu

 – projednalo a schválilo vstup města Hejnice do 
Svazku obcí Smrk a souhlasí s ročním příspěvkem 
ve výši 20 000 Kč a 5 Kč za obyvatele
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Zpráva obvodního oddělení  
Policie České republiky v Hejnicích

První z dotazů se týká vodo-
rovné dopravní značky v 1a 

- podélné čáry souvislé (§ 18 
písm. a) vyhlášky č. 30/2001 
Sb. Ministerstva dopravy a spojů 
ze dne 10. ledna 2001). Tato 
dopravní značka byla umístěna 
v ulici Lázeňská a později také 
v nově opraveném úseku v Raspe-
navě. Tzv. „plnou čáru“ je zaká-
záno přejíždět nebo ji nákladem 
přesahovat, pokud to není nutné 
k „objíždění, odbočování na místo 
ležící mimo pozemní komunikaci 
nebo vjíždění na pozemní komu-
nikaci z místa ležícího mimo 
pozemní komunikaci“. V praxi 
to například znamená, že řidič 
vozidla jedoucí ulicí Lázeňskou 
ve směru od pošty může odbo-
čit na odstavné místo u pekárny 
a přitom přejet „plnou čáru“, popř. 
lze objet odstavená vozidla a pře-
kážky. Předjíždění povolené není. 
Na paměti je třeba mít zejména 
rozdíl mezi předjížděním a objíž-
děním. Pomůckou může být, že 
objíždění se až na výjimky týká 
nepohybujících se předmětů 
a osob. S vodorovnou dopravní 
značkou rovněž souvisejí pravidla 
pro zastavení a stání. Řidič vozi-
dla totiž nesmí podle § 27 odst. 1 
písm. k) z. č. 361/2000 Sb. zasta-
vit ani stát ve vzdálenosti kratší 
než 5 m od začátku a konce vodo-
rovné dopravní značky 

„podélná čára souvislá“ tam, 
kde by mezi touto dopravní 
značkou a vozidlem nezů-
stal volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký nejméně 
3 m, což prakticky vylučuje 
zastavení nebo stání na 
všech komunikacích v Hej-
nicích i Raspenavě, na kte-
rých je „plná čára“.

Hodně dotazů jsme 
po uzavírce ulice Luhové 
v Raspenavě dostali na 
výklad dodatkové tabulky 
„Mimo dopravní obsluhy“ 
(§ 15 odst. 3 vyhlášky 

č. 30/2001 Sb. Ministerstva 
dopravy a spojů ze dne 10. ledna 
2001). „Dopravní obsluhou“ se 
rozumějí vozidla zajišťující záso-
bování nebo lékařské, opravá-
renské, údržbářské, komunální 
a podobné služby pro oblast za 
značkou, na vozidla s označe-
ním č. O 1, vozidla taxislužby 
a na vozidla, jejichž řidiči, popří-
padě provozovatelé mají v mís-
tech za značkou bydliště, sídlo 
nebo garáž. Nutno podotknout, 
že „oblastí za značkou“ je myšlen 
úsek vymezený stejnými doprav-
ními značkami. V našem případě 
tedy část ulice Luhová od Nábřeží 
k ulici Novoměstské.

Snad nejvíce se opakují dotazy 
na bodový systém, resp. na počty 
bodů za konkrétní přestupky. 
Všechny je možné najít v příloze 
zákona č. 361/2000 Sb., O pro-
vozu na pozemních komunika-
cích. Vybírám proto jen některé: 
vjíždění na železniční přejezd 
v případech, ve kterých je to 
zakázáno: - 7 bodů. Předjíždění 
vozidla v případech, ve kterých je 
to zákonem zakázáno: - 7 bodů. 
Ohrožení chodce na přechodu 
a neumožnění nerušeného a bez-
pečného přejití vozovky: - 4 body. 
Nedání přednosti v jízdě: - 4 body. 
Porušení povinnosti použít dět-
skou autosedačku nebo bezpeč-

nostní pás při přepravě dětí: - 4 
body. Porušení povinnosti být za 
jízdy připoután bezpečnostním 
pásem nebo užít ochrannou 
přílbu: - 3 body. Držení telefon-
ního přístroje nebo jiného hovoro-
vého nebo záznamového zařízení 
v ruce nebo jiným způsobem při 
řízení vozidla: - 2 body.

Na závěr dotazy k neplnění 
vyživovací povinnosti, která vyplý-
vala ze zákona o rodině a nyní 
z nového občanského zákoníku. 
Trestný čin spáchá, kdo neplní, 
byť i z nedbalosti, svou zákonnou 
povinnost vyživovat nebo zaopat-
řovat jiného po dobu delší než čtyři 
měsíce. Současně tato povinnost 
není splněna až marným uplynu-
tím lhůty pro její splnění, což je 
pro měsíční povinnost poslední 
den kalendářního měsíce. Zní 
to poněkud kostrbatě, ale prak-
ticky to znamená, že trestné je 
až neplnění vyživovací povinnosti 
v trvání pěti a více měsíců. Není 
ale podmínkou, že musí jít o po 
sobě jdoucí kalendářní měsíce 
a trestné může být i jen částečné 
plnění povinnosti po delší dobu. 
Tedy když povinná osoba má např. 
určené výživné ve výši 2.000 Kč 
měsíčně, ale 5 měsíců hradí jen 
500 Kč měsíčně, nepovažuje se 
to bez dalšího za řádné plnění 
vyživovací povinnosti. Bohužel 

jsou podmínky pro spá-
chání tohoto trestného činu 
a zejména pro následnou 
dokumentaci tak složité 
a rozsáhlé, že je zde není 
možné všechny popisovat. 
Pokud se kdokoli dostane 
do podobné situace z které-
koli strany a nebude si jist, 
zda již nejde o podezření 
z trestného činu, může se 
obrátit na naše oddělení, 
přímo na nprap. Milana 
Porubského nebo nprap. 
Jiřího Slámu. 

nprap. Milan Porubský,  
policista OOP Hejnice

Vážení občané, v příspěvku v tomto čísle zpravodaje bych rád místo přehledu událostí uvedl odpovědi na 
nejčastější dotazy, se kterými se na nás obracíte. Většinou souvisejí s provozem na pozemních komunika-
cích, další se potom týkají neplacení výživného nebo oblasti soukromého práva.

Policie ČR – obvodní oddělení Hejnice
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Pozdně jarní fotodílna

Kam letos vyrazit na jarní fotodílnu? To byla otázka, s kterou jsme se zároveň s nedostatkem času potýkali 
na našich schůzkách. Padl návrh na fotografování v okolí rybníku Vidlák v Českém ráji, který jsme s radostí 
odsouhlasili.

Ale jak už to u fotografů bývá, 
fotograf míní a matka příroda mění 
podmínky pro fotografování podle 
svého. A tak, než jsme stačili zajis-
tit ubytování, uplynulo nám jaro 
a krásná světlá zeleň jarních lístků 
se změnila na tmavou a slunce sví-
tilo jako v létě - no prostě fotogra-
fická hrůza. Tak, a co teď, kam vyjet, 
abychom zachytili alespoň zbyteček 
odcházejícího jara? Padl návrh na 
Jizerku, kde je nástup jara opož-
děný, a kde nás zároveň lákala mož-
nost fotografování kvetoucích upo-
línů. Během jednoho týdne se nám 
vše podařilo zorganizovat, včetně 
ubytování na Staré pile.

Na Starou pilu jsme dorazili 
v páteční podvečer a zapadající 
slunce nás odměnilo prvními zají-
mavými snímky. Na večerní poradě 
jsme se dohodli, že fotografovat se 
půjde již o páté hodině ranní, dříve 
než začne slunce nemilosrdně svítit. 
Toto rozhodnutí stálo za to, protože 
východ slunce na Jizerce je prostě 
nádherný. Pohled na majestátní 
Bukovec nasvícený prvními sluneč-
ními paprsky je nezapomenutelný. 
Přes den nám fotografické počasí 

nepřálo, slunce svítilo o sto šest, 
a tak jsme netrpělivě čekali na jeho 
západ. Podvečerní fotografování se 
odehrálo v meandrech říčky Jizerky, 
které zapadající slunce rozehrálo 
fantastickými barvami. Při další 
večerní poradě jsme se dohodli, 
že půjdeme fotografovat upolíny 
opět o páté hodině ranní, abychom 
využili jemné světlo vycházejícího 

slunce. Ale jak již jsem v úvodu 
uvedl, fotograf míní a matka pří-
roda mění, nedělní ráno nebylo 
vůbec slunečné a zatažená obloha 
zvěstovala déšť. Rychle jsme se 
vypravili na upolínovou louku pod 
Bukovec, abychom zachytili tyto 
nádherné symboly Jizerských hor 
v jejich plném rozkvětu. Byť nám 
počasí zrovna nepřálo, myslím, že 
se některé snímky vydařily. A pro-
tože počasí vypadalo stále neúpros-
něji a sychravěji, zklamaně jsme 
po pozdní snídani sbalili fotoapa-
ráty a stativy, rozloučili se s maji-
telem chaty Stará pila a směřovali 
k domovu, abychom mohli nedo-
čkavě zpracovat první pořízené 
fotografie.

Závěrem lze jen říci, že byť bylo 
vše organizováno narychlo a za 
pochodu, tak se tento fotogra-
fický víkend vydařil i přes nepří-
zeň počasí. Vždyť kde jinde může 
člověk hodit své starosti za hlavu 
a setřást všední ubíjející povinnosti, 
než v kolektivu přátel, které spojuje 
stejný zájem a koníček.

text i foto: Tomáš Mazánek 
Jizerský fotoklub Hejnice

Nové vodní plochy v Jizerských horách
Díky snadno dostupným evropským dotacím se za posledních 5 let podařilo v Jizerských horách nově 
vybudovat, anebo obnovit 5 malých vodních nádrží. Jejich účelem je především zadržovat vodu v krajině 
a  vytvářet vhodné prostředí pro rozmnožování mokřadních rostlin a  živočichů. A  vedle toho budou 
nepochybně využívané lidmi zejména pro letní koupání.

V článku si tyto vodní nádrže 
konkrétně představíme, a to odstup-
ňovaně podle velikosti plochy jejich 
vodních hladin:

retenční nádrž Pustý potok 
v raspenavě

V mělkém údolí Pustého potoka 
poblíž asfaltové lesní cesty vedoucí 
z Raspenavy na Zátiší, kde v roce 
2010 způsobila větrná smršť roz-
sáhlé vývraty smrkového porostu, 
se podnik Lesy ČR rozhodl usku-
tečnit stavbu nové malé vodní 
nádrže. Pustý potok zde byl přehra-
zen masivní 89 m dlouhou a 6,5 m 
vysokou sypanou hrází doplněnou 

výpustním zařízením a bezpeč-
nostním přelivem, který chrání 
hráz před jejím protrhnutím v pří-
padě povodní. Hráz je utěsněná folií, 
která by měla zabránit nežádoucím 
průsakům vody. V zátopě nádrže 
o ploše 1,65 ha byly vytvořeny 2 
ostrůvky a na jejím dně zůstaly 
ponechány shluky žulových bal-
vanů jako úkryty pro vodní živo-
čichy. Na dvou přítocích do nádrže 
byly vyhloubeny dvě malé tůně pro 
obojživelníky. Esteticky příznivým 
dojmem působí dřevěné prvky na 
hrázi, totiž lávka, obložení pože-
ráku a masivní lavička se stolem 
pro odpočinek a občerstvení turistů. 

Hráz nádrže po prvním napuš-
tění dobře netěsnila a musela být 
dodatečně izolována jílovou clonou 
proti nežádoucím průsakům vody. 
Stavba retenční nádrže Pustý potok 
byla podpořena dotací z Operač-
ního programu Životní prostředí 
a bez problémů slouží již druhou 
sezónu.

víceúčelové vodní nádrže Sant 
a U Koleníkovy boudy v Bílém 
Potoce

Turisté, která zavítají na náhorní 
plošinu Jizerských hor, konkrétně 
do lokality Na Písčinách v blíz-
kosti Předělu, většinou pozitivně 
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Nádrž Sant v Bílém Potoce Boční nádrž na Černém potoce v Hejnicích

kvitují stavbu nové vodní nádrže, 
která byla dokončena zkraje roku 
2014 v prostorách bývalého zem-
níku, kde se dříve těžil žulový 
rozpad (perk) pro stavby lesních 
cest. Jedná se o víceúčelovou vodní 
nádrž Sant o ploše hladiny 0,24 
ha, kterou postavil z vlastních pro-
středků podnik Lesy ČR. Nádrž 
byla postavena kvůli akumulaci 
vody, která bude k dispozici pro 
hašení případných požárů v okol-
ních lesních porostech. Lesníci se 
inspirovali v polských Jizerkách, 
kde takovéto protipožární nádrže 
(ovšem nehezké, vybudované 
z betonových panelů) tamní správci 
lesů v současnosti rovněž stavějí. 
Při diskuzích se Správou CHKO 
Jizerské hory před zahájením 
stavby bylo dohodnuto, že nepůjde 
o nádrž čistě technickou, ale víceú-
čelovou, která vedle výše zmíněné 
funkce bude sloužit jako biotop 
mokřadních druhů rostlin a živoči-
chů. Proto je zde k vidění ostrůvek 
(nazvaný mikrotůň pro žáby) a dno 

nádrže bylo plynule vysvahováno 
k podpoře vzniku litorálních (pří-
břežních) porostů.

Na podzim téhož roku stavebně 
dokončily Lesy ČR obdobným způ-
sobem ještě jednu takovou vodní 
nádrž o ploše hladiny 0,25 ha, 
zvanou U Koleníkovy boudy. K malé 
nádrži s hrází, která zadržuje vody 
Černé Smědé, nedaleko od turis-
tické chaty Smědava dojdeme po 
zeleně značené turistické cestě 
vedoucí směrem na Zadní Stu-
dánku. V současnosti v ní již 
můžeme pozorovat ryby, převážně 
siveny americké, které jsou odolné 
proti občasným výkyvům v kyse-
losti zdejších vod.

Boční retenční nádrž na Černém 
potoce v Hejnicích

Nejmenší zde představovanou 
vodní nádrž o ploše hladiny pou-
hých 0,14 ha postavily Lesy ČR 
v roce 2013 rámci rozsáhlé akce 
nazvané revitalizace pramenné 
části Černého potoka, která byla 

podpořena z evropských dotací. 
Nádrž můžete uvidět napravo od 
Kozí stezky při zeleně značené 
turistické cestě cestou od Čihadel 
na Frýdlantské cimbuří. Jedná 
o boční nádrž, která nepřehrazuje 
žádný vodní tok, ale „bokem“ si z něj 
pomocí trubky bere vodu. Nízká 
sypaná hráz s dřevěnou výpustí 
utěsněná bentonitovou matrací 
nijak pohledově neruší okolní kra-
jinu. Nepoučený turista se možná 
podiví, proč jsou ve vodě naházené 
pařezy a taky jeden poražený smrk. 
Důvodem byla snaha vytvořit 
vhodné prostředí pro vodní živoči-
chy. Zlepší se tak možnost uchycení 
jiker ryb či snůšek vajíček obojži-
velníků. Ti se také již stali prvními 
obyvateli nádrže - pulce skokanů 
hnědých a ropuch obecných bylo 
možno v masovém výskytu sledovat 
již v prvním roce jejího napuštění 
vodou.

text i foto:
Ing. Kamil Farský, AOPK ČR 

regionální pracoviště Liberecko

Žádost o příspěvek na bydlení
Městský úřad Hejnice informuje občany, že je možné žádat o příspěvek na bydlení.

Příspěvek na bydlení přispívá ke krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. 
Za příjem se v tomto případě považuje i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Příspěvek na bydlení je poskytován, pokud 30 % rozhodného příjmu v rodině nestačí k pokrytí nákladů 
na bydlení a zároveň těchto 30 % příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady na bydlení 
stanovené zákonem. Přitom nárok na dávku nezávisí na tom, zda jde o byt nájemní, družstevní nebo 
v osobním vlastnictví, či o bydlení v rodinném domě.

 Kromě vyplněného formuláře s žádostí se předkládají i další dokumenty – potvrzení o výši čtvrtletního 
příjmu, občanský průkaz žadatele, doklady k prokázání skutečných nákladů na bydlení – zaplacené 
složenky, SIPO, výpis z bankovního účtu, nájemní smlouvu a evidenční list.

Tiskopisy k žádosti o příspěvek na bydlení a bližší informace je možné získat na Městském úřadu 
v Hejnicích nebo přímo na kontaktním místě Úřadu práce Nové Město pod Smrkem, dávky SSP, Palac-
kého 275.

Saša Humpoláková
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Ohlédnutí za školním rokem

Červen bude za chvíli za námi, a tak bych se chtěl na pár řádcích zmínit o tom, co se nám za těch 
deset měsíců v hejnické základní škole povedlo.

Největší investiční akcí roku 
je bezesporu zateplení a výměna 
oken v celém areálu, včetně tělocvi-
čen, jídelny i školní družiny. Práce 
začaly na konci května a jejich 
ukončení očekáváme v říjnu. Pro 
učitele i žáky to sice přináší určitá 
omezení, ale vše se dá zvládnout 
a odměnou nám všem bude krásná 
nová škola.

Pro zvýšení bezpečnosti všech 
dětí jsme nechali oddělit areál školy 
od veřejného sportoviště oplocením, 
které se pravidelně uzavírá; toto 
opatření následně snížilo i projevy 
vandalismu v areálu školy. Rovněž 
jsme se zapojili do výzvy minister-
stva školství a podali projekt na 
zabezpečení školy i školek (kame-
rový systém, vstupní video) s roz-
počtem cca 250.000 Kč, zatím  
bez odezvy.

Již v září jsme se zapojili do akce 
„Obědy pro děti“. Náš projekt byl 
úspěšný a výsledkem bylo zajištění 
finanční úhrady v hodnotě více než 
50.000 Kč za obědy pro jedenáct 
dětí ze školy na celý rok.

Ve stejné období začal i projekt 
„Dopravní výchova a zdravý životní 
styl v Libereckém kraji“ a my se 
zařadili mezi 20 vybraných škol. 
Přínosem projektu byla realizace 
výchovných seminářů s témati-
kou dopravní výchovy, stravování 
a zdravého života pro žáky i učitele 
a finanční prostředky na zakou-
pení 6 nových jízdních kol, která 
v průběhu roku využívaly hlavně 
děti z 1. stupně při přípravě na 

zkoušky cyklistů. K zdravému stra-
vování vede i akce „Ovoce do škol“, 
do které jsme zapojeni již několi-
kátý rok.

Finanční prostředky jsme získali 
i z grantů města; celkem 55.000 
Kč bylo rozděleno mezi sportovní 
a keramické kroužky a na podporu 
přeshraniční spolupráce školek 
mateřských.

Tradiční akcí jsou i „Hry 3. tisí-
ciletí“. Za podpory Asociace škol-
ních sportovních klubů je pořá-
dáme vždy v červnu a účastní se 
jich žáci většiny škol frýdlantského 
výběžku. Na památku obdrží každý 
účastník tričko s logem her.

Charitativní charakter měla 
akce „Kola pro děti“. Jejím cílem 
bylo poskytnout první nové kolo 
v životě pro děti ze sociálně slab-
ších rodin. Z naší školy jsme vyti-
povali dva adepty (ze 2. a 3.třídy), 
kteří byli vybráni pořadatelem akce 
a 30. května slavnostně nová kola 
obdrželi.

Úspěšní jsme byli i v celonárod-
ních soutěžích; návrh kolektivu 
žáků 8.A na název nové škodovky 
byl v Mladé Boleslavi oceněn a žáci 
se zúčastnili slavnostního vyhlá-
šení výsledků přímo v závodě Auto 
Škoda. Ve výtvarné soutěži zamě-
řené na zlepšení úrovně školních 
toalet jsme opět brali ocenění, ten-
tokrát v podobě výrobků Domestos 
pro školu v hodnotě více než 13.000 
Kč. V soutěži ve sběru starého 
papíru s firmou A.S.A. jsme sebrali 
více než 6 tun této suroviny; ceny 

za nejlepší výkony obdrželi jednot-
livci i třídní kolektivy. Řadu dalších 
úspěchů přivezli žáci ze soutěží 
sportovních, výtvarných, literár-
ních i vědomostních.

Změny a nové metody se objevily 
i ve vzdělávacím procesu. Poprvé 
jsme využili ve výuce cizího jazyka 
rodilého mluvčího. Od listopadu 
chodila pravidelně do hodin něm-
činy p. Ines Wanka, rodačka z Ber-
lína, a pro žáky to byl zcela jistě 
přínos. I výuka angličtiny má letos 
nový prvek – deset žáků se zúčastní 
týdenního pobytového vzdělávacího 
zájezdu na Britské ostrovy.

Již potřetí proběhly harmoni-
zační pobyty žáků 6. tříd na chatě 
Hubertka, které výrazně pomáhají 
stmelit třídní kolektivy.

Z dalších projektů jistě stojí za 
zmínku akce s Lesy ČR – vysazo-
vání pstruhů do Černého potoka, 
které se zúčastnili žáci pátých tříd.

Všem učitelům, kteří se na pří-
pravě a realizaci uvedených, ale 
i zde nezmíněných akcí (a těch 
bylo mnohem více) děkuji za jejich 
nápady, čas i síly na ně vynaložené.

Od nového školního roku nás 
čekají i personální změny; do 
důchodu odcházejí pan Hyxa 
a pan Hubáček, který byl dlouhá 
léta ředitelem školy. Oběma přeji 
krásné – sice poslední, ale vlastně 
už nekonečné – prázdniny. Totéž 
přeji i všem žákům a zaměstnan-
cům školy.

Jan Kašpar, ředitel ZŠ Hejnice
foto: ZŠ Hejnice
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Ukázky žákovských prací

Polední drama
Tereza Čížková, Natálie Vlčková

U x-boxu dítě stálo  
a radostí křičelo,

stačilo jen trochu málo,  
aby tu hru vyhrálo.

Máma křičí, táta cvičí,  
připálila koláče,

dítě hraje na x-boxu  
a občas si zapláče.

Činka spadla, běda, běda 
a táta má po noze,

máma neví, co má dělat
připadá si uboze.

Zanech hraní, moje zlato,
vypni také muziku,

vezmi sešit a čuč na to,
ať už umíš matiku.

A zas do hrozného hluku
celý dům se dal,

táta sedí na podlaze, 
tiše zasténal.

Noha bolí, ach ten kotník
modrý jako borůvka 

a v tom všem se přihnala k nám
naše paní sousedka.

„Co se stalo, co pan soused,
proč tu sedí na zemi?
Zavoláme pro doktora,
zachrání ho, věřte mi!“

Obrýlený, v bílém plášti
doktor vchází do dveří,
lékárnička v levé ruce

není vůbec přítěží.

Saniťáci, statní chlapci,
nesou s sebou nosítka,

matka zatím připravuje
tři vepřová jelítka.

Po bytě se vůně line,
táta nosem nasává,

doktor zatím obvazuje, 
do sanitky nakládá.

Chlapec přiběh do kuchyně,
když uslyšel sanitku.

Ptá se mámy, kde je táta,
že už umí matiku.

V nemocnici táta strávil
ani ne půl hodiny,

s nadšením se domů vrátil
zas do kruhy rodiny.

Radostně se přivítali,
usedli hned ke stolu
a oběd si vychutnali
zase všichni pospolu.

Žáci se měli pokusit napsat parodii na známou Polednici K. J. Erbena. Jak se jim pokus zdařil, posuďte sami. Nutno 
podotknouti, že tento text je dva roky starý, studentky nyní vycházejí z 9. třídy. Jejich práce byla archivována a je publikována 
až nyní s tím, že jistě o to více vykouzlí úsměv na autorčiných tvářích, až zavzpomínají, jak lopotně tento text vznikal.

Barbora Bittnarová píše:

Abych příští rok dostala z českého 
jazyka jedničku, musím se hodně 
učit. Budu se muset co nejvíce snažit 
a doma se učit.
Cvičit si doma věty s vedlejšími větami 
a větnými členy. Diktáty mi určitě také 
půjdou lépe, když se na ně zaměřím.
Energická a aktivní musím být na 
každé hodině. Famózně napíši nejen 
diktáty, ale i písemné práce.
Gramatika mi problém nedělá. Hodně 
se budu hlásit.
Chování mám na češtině výborné. 
I úprava mých sešitů je dobrá.
Jakmile se přihlásím, hned vím, co 
mám říct. Kamarádky mi s učením 
určitě pomohou.
Literatura mě baví a jde mi dobře. 
Možná tu jedničku opravdu dostanu.
Nebudu se špatně chovat a budu milá. 
Ostatní, jako sloh a mluvnici, zvládám 
dobře, ale stejně zaberu.
Písemné práce zvládnu, jsem vytrvalá 
a pilná. Rozkopaná škola mi při češ-
tině nevadí.
Slohové práce mi jdou a také mě baví.
Trvám prostě na tom, že mi čeština jde 
dobře. Určitě očekávám úspěch.
Výsledkem všeho jsou výborné známky.
Závěrem se loučím a doufám, že tu jed-
ničku obhájím!

Vivian Mikudíková píše:

Abych příští rok dostala na vysvědčení 
z českého jazyka jedničku, začnu se 
více snažit. Budu se učit a budu stále 
přidávat.
Celý školní rok se budu hlásit. Diktáty 
mi půjdou lépe.
Energii v sobě budu mít. Fatálně napíši 
všechny slohové práce.
Gramatiku zvládám. Hnedle budu 
vědět víc.
Chování mám snad zatím výborné. 
I úpravu v sešitech mám dobrou.
Jakmile nevím, zčervenám. Kdykoliv 
budu něco vědět, přihlásím se.
Literatura mi problém nedělá. Možná 
tu jedničku dostanu.
Na vyučující si nemohu stěžovat. Okolo 
mě nic neruší.
Písemné práce budou na jedničku. 
Rozkopaná škola mě při učení nijak 
neovlivňuje. Srandu si o hodině užiju.
Trvám na tom, že nejsem hloupá. 
Určitě mě už nic nezaskočí.
Velkou práci si s tím dám. Závěrem jen 
konstatuji:
Žákyně budu fakt pilná.

(Velmi mě v pracích rozesmál fakt, 
jak tam žáci nenápadně zakom-
ponovali rekonstrukci školy 
a „rámus“ s tím spojený .)

Matěj Partl píše:

Abych příští rok dostal na vysvědčení 
z českého jazyka jedničku, budu se 
muset hodně učit.
Cítím se při hodině vždy pln energie. 
Diktáty mívá většinou za 2.
Excelentně napíši všechny testy. 
Famózně napíši i písemné práce.
Galantně se budu oblékat. Hlavně 
budu dávat při hodině pozor.
Chytře se budu učit. Inteligentně se 
všechno naučím.
Jestli to všechno zvládnu, tak budu 
rád. Kamarádi mi snad pomohou 
s učením.
Líný nebudu, když chci jedničku. 
Musím zvládnout všechny testy na sto 
procent.
Nebudu frfňat nad učením. Opakovat 
si budu veškerou látku.
Pracně se budu každý den učit. 
Radostně budu i všem pomáhat.
Sám to snad také zvládnu. To by v tom 
byl čert, abych to nedal.
Udělám vždy všechny úkoly. Velmi se 
bojím, abych neměl čtyčku.
Závěrečná práce z češtiny proto bude 
za jedna. Že? 

Dalším úkolem bylo ve větách seřazených podle abecedy odpovědět na otázku, co udělám příští rok pro to, abych 
z češtiny obdržel/a jedničku.

Marie Kolačná
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Maraton – Praha 2. – 3. 5. 2015
Tak jako loni a předloni a předpředloni … tak i letos. 

Myslím, že už každý ví, co je to za akci. Tak jen pro připomenutí… Je tradicí naší školy běžet každý 
rok minimaraton v rámci Mezinárodního pražského maratonu. Děti si užívají sportovní atmosféru 
a samozřejmě i samotný běh.

Letos nám vyšlo super počasí, a tak jsme si užili 
i ZOO a další krásy Prahy… včetně čokoládového 
muzea a nezbytného obchodního centra Palladia… 
Ubytování na kolejích FTVS proběhlo tak jako vždy… 
povídání až do rána  … jen ti nejotrlejší - praví spor-
tovci usnuli o chvilenku dříve 

Start od Prašné brány byl zážitkem pro každého, 
stejně tak jako samotný běh a ocenění v cíli krásnou 
medailí…

Cesta domů po závodě skoro všechny uspala… 
jako vždycky 

Chtěla jsem ještě poděkovat SRPDŠ za každoroční 
příspěvek na cestu. Od příštího roku je však z důvodu 
změny rozdělování financí nutné, aby si děti platily 
cestu samy. Myslím, že jim to za ten zážitek bude stát.

Tak zase za rok.
Marcela Hmirová, foto: ZŠ Hejnice

Úspěchy atletické sezóny 2015 na ZŠ Hejnice

Jarní sezónu jsme začali přespolním závodem ve Višňové… a s úspěchem. Jen jsme se trochu potýkali 
s organizačními problémy závodu. Každopádně se naši běžci snažili a několik jich bylo na bedně. 
Kdo nebyl, tak ten zabloudil… páč  vyznačení tratě nebylo úplně jasné. 

Dalším pro nás úspěšným závo-
dem byl štafetový běh pro 1. stupeň. 
Malí svišti běželi jak o život, i přesto, 
že byla naprosto hrozná zima – 
5 stupňů a déšť! Ale i za takového 
počasí dosáhli na bednu a postou-
pili do krajského finále.

Pak nás čekal Pohár rozhlasu. 
Mladší a starší dívky obsadily 
super 3. místo a kluci ještě supro-
vější 1. místo. A ti postoupili do 
krajského finále.

Atletickou sezónu jsme uzavřeli 
jako vždy Olympiádou a i tam jsme 

měli velký úspěch. Mladší děv-
čata obsadila 3. místo ve štafetě 
(Verča Zoreníková, Nicol Havlová, 
Natálka Justová, Sanuš Lama-
čová), Zorenička 1. místo v běhu 
na 60 m, Sanuš 1. místo v běhu 
na 600 m a Nelka Čermáková 
2. místo v běhu na 600 m. Ze star-
ších děvčat nejlépe uspěla Adélka 
Bernatová na 800 m (3. místo) 
a Lucka Bažantová byla 3. ve 
skoku do výšky. Další děvčata 
obsadila krásná , ale k našt-
vání  čtvrtá místa. Všechna tato 
děvčata jsou velkou oporou naší 
atletiky a některá i florbalu.

Z chlapců vévodí atletice Mirek 
Havel, a to především skokem do 
dálky (1. místo) a během na 60 m 
(3. místo). Ale skvělí jsou i Milan 
Dymokurský (3. místo ve skoku 
do výšky), Honzík Pluta (byl 3. ve 
vrhu koulí).

Marcela Hmirová
foto: ZŠ Hejnice
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Žáci pátých tříd pomáhali Lesům ČR 
vrátit život do Černého potoka

Lesy ČR (zastoupené ing. Lenkou Němcovou) oslovily naši školu s tím, zda by naši žáci byli ochotni 
pomoci při vysazování asi čtyř stovek dvouletých pstruhů do vod Černého potoka. Vybrané byly páté 
ročníky a my jsme tuto nabídku s radostí přijali. Kdy se komu z nás naskytne takováto příležitost?

Akce byla pořádána v rámci 
Týdne lesů a připadla na středu 
20. května. Tento den na nás 
čekal v osm hodin ráno u školy 
autobus, který nás měl dopra-
vit na místo určení. Děti vyzbro-
jeny kbelíky a batůžky, ve kte-
rých nesměla chybět pláštěnka, 
gumáky a teplé oblečení (počasí 
v Jizerkách je nevyzpytatelné), 
usedaly do autobusu plny oče-
kávání, co je vlastně všechno 
čeká. V autobuse je zaměstnanci 
Lesů ČR seznámili s programem, 
který pro ně připravili, a každé 
dítko dostalo svoji jmenovku, již 
si připevnilo na bundu. Takto 
ocejchovány byly i paní učitelky 
a dokonce i náš fotograf, který 
s námi jel okem svého fotoapa-
rátu Nikon vše zdokumentovat.

Po necelé hodině cesty jsme 
dorazili na místo (nedaleko Čiha-
del), kde jsme vystoupili a ještě 
asi necelých pět set metrů jsme 
pokračovali pěšky. V cíli naší 
cesty nás čekalo velmi milé přiví-
tání pořádajícím týmem zaměst-
nanců Lesů České republiky. Děti 
byly rozděleny na dvě skupiny. 

Jedna se vydala plnit zajímavé 
úkoly doprovodného programu, 
které byly zaměřené na přírodu. 
Poznávaly zvířata, rostliny a měly 
i možnost střílet ze vzduchovky na 
makety divokých prasat. Druhá 
skupina mohla obdivovat sokol-
níky, kteří s sebou přivezli svých 
třináct svěřenců. Žáci se dozvě-
děli plno zajímavostí o dravcích 
žijících jak u nás, tak i mimo naši 
republiku. Mezi obdivované pat-
řili například orel mořský, káně 
harrisovo, ale i zástupce ze soví 
říše, a to výr velký.

V okamžiku, kdy se k nám 
začalo přibližovat vozidlo s velkou 
kádí na korbě, bylo jasné, že při-
chází chvíle, kvůli které jsme sem 
přijeli. Všichni se hrnuli k místu, 
kde auto zastavilo. 

Rybáři opatrně za pomoci 
podběráku vyndávali z kádě 
pstroužky a vkládali je do kbe-
líků. Děti se pak vydaly proti 
proudu Černého potoka a v jeho 
kouzelných zátočinách a tůňkách 
do něj vracely život, který odsud 
po pohromě ze 70. a 80. let zcela 
zmizel. Bylo krásné sledovat, jak 

ryby pomalu vyplouvají do své 
nové domoviny.

Po vypuštění posledního 
pstruha do průzračných vod 
dostaly děti jako odměnu opékané 
uzenky, teplý čaj a ovoce. Dále 
byly obdarovány drobnými dárky 
a stejně tak i naše škola. Nastala 
chvíle poděkování a rozloučení. 
Autobus nás pak dopravil zpět 
ke škole. Společně jsme pak šli 
do školní jídelny na oběd, ke kte-
rému byla paradoxně podávána 
ryba a bramborová kaše. Něko-
lik dětí si vzalo jen kaši s tím, že 
když dnes rybám daly nový život 
u nás v Jizerkách, tak už je přeci 
nemohou jíst.

Touto cestou bych ještě jednou 
chtěla velmi poděkovat Lesům 
České republiky a konkrétně 
paní ing. Lence Němcové za to, že 
připravily neopakovatelný záži-
tek jak dětem, tak i pedagogic-
kému dozoru, a panu fotogra-
fovi za zachycení velmi hezkých 
momentů z průběhu akce.

Alena Sochorová, ZŠ Hejnice
foto: Zdeněk Polívka
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       Mezinárodní centrum duchovní obnovy

Vážení spoluobčané, jsme rádi, že vás Mezinárodní centrum duchovní obnovy může prostřednictvím 
Hejnického zpravodaje seznamovat se svou činností.

Letní sezónu zahájíme česko-
-německou poutí 2. července na 
svátek Navštívení Panny Marie. 
Kostel byl s velkou slávou vysvěcen 
v předvečer tohoto svátku dne 1. 
července 1725, tedy před 290 lety.

Mezinárodní centrum duchovní 
obnovy vás srdečně zve do svých 
prostor v bývalém františkánském 
klášteře ze 17. století. U příležitosti 
Hejnických slavností 4. a 5. července 
2015 vás zveme na grilování, které 

se bude konat v klášterní zahradě. 
Pro nejmenší máme připravenou 
trampolínu, kde se děti mohou 

„vyřádit“, a dospělí určitě nepohrd-
nou zámeckým pivem Albrecht, 
které se nově začalo vařit v roce 
2013 ve Frýdlantském pivovaru. 
Můžete posedět v atriu, kde uvidíte 
naše památné sluneční hodiny. Při 
nepřízni počasí nabízíme návštěvu 
naší restaurace, která je otevřena 
každý den od 11 hodin.

Starý dům v Klášterní ulici v Hejnicích

Na nejstarších snímcích Hejnic pořízených na začátku minulého století stojí mezi domy v Kláš-
terní ulici i prastarý patrový dům s čp.159.

Byl postaven v roce 1789 
a o obyvatelích ani o způsobu 
jejich obživy mnoho zpráv nemáme. 
Teprve po roce 1905, kdy začaly 
vycházet adresáře obcí okresu Frý-
dlant, máme jasnější obraz o lidech, 
kteří v domě žili.

V roce 1905 vlastní dům Eduard 
Knirsch a má velmi zajímavé 
povolání, je rychlofotograf. Záro-
veň v domě provozuje košíkářství 
i Franz Simunek a na vývěsní tabuli 
uvádí jako hlavní artikl výrobu 
proutěných dětských kočárků. Byl 
to jistě zajímavý artikl, v těchto 
letech se v Hejnicích ročně rodilo 
okolo 100 dětí a Simunkova man-
želka byla „porodní bába“. V roce 
1916 stěhuje svoji košíkářskou 
živnost do domu čp. 55 za kostel 

a tam mnozí z nás pamatují jeho 
syna Josefa Šimůnka, který ještě 
dlouho v tomto řemesle pokračoval.

V domě v Klášterní ulici, který 
původně měl v přízemí jen okna, se 
v průběhu první poloviny minulého 
století objevuje nejprve jedna a pak 
i druhá výloha. Manželka pana 
Franze Knirsche, který je uváděn 
jako soustružník, zde provozuje 
obchod s módním zbožím a dcera 
je dokonce i modistkou. Tak je uve-
deno na sčítacích arších z roku 1921.

Po válce zde paní Františka 
Chadimová vede malý textilní 
obchod a později je zde i prodejna 
nábytku. Dům, který byl 200 let na 
hlavní ulici svědkem hojně navště-
vovaných poutí a honosných prů-
vodů při četných oslavách, začíná 

Dům čp. 159

stavebně chátrat a ani oprava stře-
chy a další drobné opravy jej neza-
chránily.

Dům byl v roce 1989 stržen 
a nedlouho před tím ještě musel 
přestát potupu, kterou si neza-
sloužil. V domě krátce žil i tehdejší 
předseda MNV a jeden z místních 
občanů, který byl nespokojený 
s některým z jeho rozhodnutí, celý 
dům počmáral nápisy.

A tak se zachoval jen vzácný 
snímek, který snad udělal rychlo-
fotograf pan Eduard Knirsch někdy 
kolem roku 1905. Jak už to bývalo 
seběhli se tehdy všichni obyvatelé 
domu, ale i sousedé, a tak si jejich 
tváře můžeme dnes připomenout.

Miroslav Jech
foto: archiv autora

Klášterní ulice

V galerii a v dalších prosto-
rách kláštera proběhnou v létě 
zajímavé výstavy. Výstava „Papež 
František ve Svaté Zemi“ se bude 
konat od 21. června do 12. čer-
vence 2015. Od 1. do 31. července 
2015 bude naše galerie hostit 
výstavu o životě Gallasů a Clam – 
Gallasů, připravenou PhDr. Janem 
Heinzlem. A v srpnu nás čeká již 
tradičně „Česká krajina v obra-
zech“ Vladimíra Menzla. Výstavy 
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Narodily se děti:
• Rozálie Uhrová

• Matyáš Vojtek

• Matyáš Mlejnek

• Helena Šilhánová

• Adam Špecián

• David Veselý

• Anna Zoreníková

• Klára Brojírová

• Tomáš Dávid

• Šimon Kubát

• Jakub Pleštil

Přistěhovali se občané:
• Andrea Chudobová

• Ivana Pavelková s dcerou

Odstěhovali se občané:
• Miroslav Šulc

• Jiří Bažant

• Jana Čivrná

• Kamila Mikudíková  

s dcerou

Rozloučili jsme se se 

zesnulými občany:
• Vít Albrecht

• Petr Skuhrovec

• Ludvík Valouch

• Anna Poláčková

• Pavel Návesník

• Jiří Hlinka

• Luděk Mazánek

• Bohumil Čálek

• Milan Mihulka

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

budou volně přístupné každý den  
od 8 do 17 hodin.

V Bazilice Navštívení Panny 
Marie budou ve dnech 4. a 5. 
července 2015 otevřeny ambity 
a hrobka Gallasů a Clam – Gallasů. 
Přístup do krypty a ambitu bude 
možný od 10 do 17 hodin za popla-
tek. Goticko-barokní kostel je pro 
veřejnost otevřen každý den od 8 do 

17 hodin. A také si můžete sjednat 
komentovanou prohlídku baziliky 
na recepci Mezinárodního centra. 

V květnu byla zahájená kon-
certní sezóna koncertem chrámo-
vého sboru od sv. Antonína. Několik 
koncertů se již uskutečnilo a dále si 
27. června 2015 v 18 hodin poslech-
neme vokální skladby tří staletí, 
vystoupí akademické sbory Zittau-

-Görlitz s varhanním doprovodem 
prof. Bethke. V červenci a v srpnu 
se můžeme těšit na varhanní kon-
certy Ireny Špinlerové a Veroniky 
Zemanové.

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

kolektiv MCDO
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Děkujeme partnerům Hejnických slavností 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt podporuje Nadace ČEZ 

Hlavní partneři 

Partneři 

www.celtima.cz  

www.mcdo.cz  

www.jss.cz  

www.pivo-konrad.cz  

www.rommyagency.cz  

www.novus.cz  

www.knorr-bremse.cz  

www.kraj-lbc.cz  

www.nadacecez.cz  

www.kofola.cz  

www.cd.cz  

www.johnnyservis.cz 

www.czech-energy.cz 

www.plynici.cz  
www.hyundai.cz  

Děkujeme partnerům Hejnických slavností 2015
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www.bauhaus.cz  

www.sam-cl.cz  

www.evropa2.cz  www.rcl.cz  

www.ksmcasting.com  

www.inpos-projekt.cz  

www.zalepsihejnice.wz.cz  

www.rengl.cz  

www.killich.cz  

Sponzoři 

www.csadlb.cz  

Sponzoři 

www.csas.cz  

Mediální partneři 

www.libereckadrbna.cz  

www. naradibartos.cz  

www. stavbyfrydlant.cz 

www. preciosa.com  

www.vhs.cz  

www.fccenvironment.co.uk 

www.vzp.cz  

www.czechfibre.cz  www.havax.cz  

www.as4u.cz  

www.reznictvi-uzenarstvi-kloucek.cz 

www.interbyt.cz  www.msv-lbc.cz  

www.competconsult.cz 

www.arteport.cz www.freedlantsko.eu 

Děkujeme partnerům Hejnických slavností 2015
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55. ročník Memoriálu Oldřicha Hrdličky st.

Již před 55 lety se poprvé sešli běžkyně a běžci na frýdlantském náměstí, aby spolu poměřili své 
síly na 12 km dlouhé trati do Lázní Libverdy. TJ Sokol Lázně Libverda každý rok závod pořádala 
v  den státního svátku Den vítězství k  oslavám konce 2. světové války. „Běh vítězství“ byl také 
dlouholetý název závodu. Mnohem později byl změněn na „Memoriál Oldřicha Hrdličky st.“ 
k  uctění památky spoluzakladatele Sokola, propagátora sportu a  kulturního života v  našem 
výběžku. V  průběhu času se také částečně změnila trasa (kdysi se běhávalo i  přes Hejnice)  
a cíl (od OÚ Lázně Libverda ke Vzletu).

Povodně v roce 2010 změnily 
spoustu osudů a dění v koloběhu 
života. Stavební práce prováděné 
v Raspenavě překazily loňský 
ročník Memoriálu. Letos byla situ-
ace ještě horší, a tak jsme stáli 
před rozhodnutím, zda i letošní 
ročník zrušit, nebo se pokusit 
uspořádat ho jinak. Je téměř sym-
bolické, že odvážný nápad změnit 
úplně vše - místo startu, cíle a tím 
i celou trasu - vznikl právě ve 
Vzletu, bývalém sportovním stře-
disku naší TJ.

A tak se ráno 8. května sešli 
příznivci běhání u Hausmanky 
v Oldřichovském sedle (U Kozy) 
a měli před sebou 11 km dlouhou 
trasu po Viničné cestě přes Ferdi-
nandov, Hejnice až do cíle v Bike-
centru v Lázních Libverdě. Závod 
v CHKO Jizerské hory, a zejména 
pak v NPR Jizerskohorské bučiny, 
má svá omezení. Maximální počet 
účastníků byl stanoven na 50, 
což bylo kritizováno již na startu. 
Pravdou ale je, že bez kladného 
přístupu Správy CHKO Jizerské 
hory by se závod nekonal vůbec. 
Vše potřebné kolem správního 
řízení jsme stihli vybavit ve lhůtě 
něco málo přes jeden měsíc od 
původní žádosti prvnímu z účast-
níků řízení. A tak se tedy na trasu 
vydalo 50 závodnic a závodníků 
řádně registrovaných ve čtyřech 

kategoriích. Ti, na které se na 
startovní listině nedostalo, si trasu 
zkusili bez startovních čísel mimo 
závod. A bylo jich nejméně 25. 
Mohl se tak zvýšit rekord v abso-
lutním počtu účastníků našeho 
závodu z roku 2013, kdy jich bylo 
52. Je to možná škoda, naštěstí ale 
není veškerá naše snaha spojena 
jen s rekordy a vítězstvími, což bylo 
vidět na všech tvářích v cíli. Navíc 
přálo počasí, všichni v závodě 
i mimo něj doběhli v pořádku a co 
si vlastně přát víc?

V kategorii žen zvítězila Mar-
cela Hmirová z Hejnic, v kategorii 
mužů do 35 let zvítězil Michael 
Smutný z Nového Města pod 
Smrkem, v kategorii mužů nad 
50 let Aleš Macháček z Frýdlantu 
a vítězem kategorie mužů 35 až 50 
let a zároveň absolutním vítězem 
a rekordmanem nové tratě se stal 
s časem 38:54 min Dušan Pod-
roužek z Hejnic, nyní AC Slovan 
Liberec. Další výsledky najdete na 
stránkách www.freendlatsko.eu 
nebo www.laznelibverda.cz.

K pořádání závodu je vždy třeba 
pomoci řady lidí. Letos jsme měli 
mimořádné štěstí na sponzory 
i pomocníky a právě těm bych chtěl 
moc poděkovat – o to víc, že se 
všichni rozhodli k podpoře z vlastní 
vůle bez oslovení a hlavní sponzor 
ani nechtěl být uváděn. Slib znovu 
splním, jen o něm prozradím, že je 
vnukem Oldřicha Hrdličky star-
šího. Dále děkuji tradičním spon-
zorům - Obci Lázně Libverda, 
potom společnostem a firmám 
Libverdky, s. r. o., a Arteport s. r. o., 
Kukubara, s. r. o., Retrofon, Fre-
edlanstko.eu, nově pak i Bikecen-
trum Lázně Libverda. Velký dík 
patří Sboru dobrovolných hasičů 
Lázně Libverda, kteří průběh 
závodu celý zajistili, Horské službě 
Jizerské hory za zajištění zdravot-
ního dohledu a všem, kteří pomohli 
při registracích, průběhu závodu, 

v cíli, zápisu výsledků, předávání 
cen i úklidu.

Těší nás kladné ohlasy samot-
ných účastníků a jejich zájem 
o zachování změněné trasy po 
Viničné cestě. Jednání pro pří-
padný další ročník jsme již začali. 
Bude to ovšem o něco jiný a tak 
trochu i delší běh, jehož cíl je 
nejistý. Už teď je ale jasné, že pro 
zachování trasy je třeba změnit 
termín konání závodu a zvolit ho 
mimo jarní období. Bučiny ale 
bývají koncem léta a na podzim 
ještě krásnější!

Užívejte každé životní chvíle 
a ať to běží!

Milan Porubský,  
TJ Sokol Lázně Libverda

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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Na návštěvě v nové MŠ v Beiensdorfu 5 května 2015

Už 7 let spolupracujeme s mateřskou školou v Beiensdorfu. Vzájemně se navštěvujeme, posíláme 
si obrázky dětí, vyměňujeme si zkušenosti a nápady. Občas, vždycky jen tak mezi řečí, jsme si obě 
strany posteskly, že bychom si zasloužily mít v obcích nové mateřské školky.

Sen se stal skutečností. Aspoň 
tedy v Beiensdorfu. Tam už novou 
mateřskou školku mají. A tak jsme 
v únoru obdrželi konečně zvací 
mailík od svých kolegyněk, že je 
jejich školka dokončena, a proto 
nás srdečně zvou na její prohlídku 
a setkání s nimi a s dětmi.

Objednali jsme autobus, zaba-
lili dárečky, kuchařky napekly 
řízky a vyjelo se. Počasí bylo skvělé. 
Pan Ouhrabka dětem pustil v tele-
vizi pohádku, takže cesta uběhla 
velice rychle a příjemně.

U nové mateřské školky nás 
přivítala nová paní ředitelka 
a skupina 10 dětí se svou učitel-
kou a s překladatelkou. Po vydat-
ném posilnění jsme si šli prohléd-
nout celou školku. Nakoukli jsme 
i do místností, kam se rodiče nor-
málně nedostanou. O to to bylo 

zajímavější. Školka se nám moc 
líbila. Byla malá a útulná. Vše 
bylo moderně zařízené a vonělo 
novotou. Rovněž areál a vybavení 
zahrady bylo uzpůsobeno různým 
aktivitám.

Pak jsme se přemístili do kra-
vína, kde na nás čekal majitel se 
svojí ženou. Ta mimochodem též 
pracuje v mateřské školce. A proč 
jsme byli pozváni právě sem? Pro-
jekt školky byl totiž založen na 
ekologickém vytápění, na který 
školka dostala dotaci z EU. Celé 
zařízení stojí přímo před kraví-
nem a my jsme si jej mohli pro-
hlédnout i zevnitř. Nejvíce se však 
dětem líbila prohlídka kravína, 
i když to moc nevonělo, ale telátka  
byly roztomilá.

Po obědě jsme se přesunuli do 
školky, kde jsme našim kamará-

dům zatancovali a zazpívali. Podě-
kovali jsme za péči, kterou nám 
věnovali, a po vzájemném předání 
dárků jsme se odebrali k autobusu.

A co by to bylo za výlet, aby se 
na něm něco legračního nestalo! 
No, Kryštofovi jsme museli umýt 
nohy i boty, protože v kravíně šlápl 
tam, kam neměl. A ostatní děti 
musely nechat boty v prostoru pro 
zavazadla a odjet v bačkůrkách, 
protože to by nás pan Ouhrabka 
asi domů nedovezl. Ale jinak výlet 
byl moc fajn. Ještě nesmím zapo-
menout poděkovat paní Jožákové, 
která nám tlumočila.

No a my se už těšíme na podzim, 
až svým kamarádům ukážeme 
zase něco z okolí našeho městečka. 
A to je asi všechno!

Alena Kusá

Nabídka pracovních příležitostí

Obraběč kovů

Obsluha CNC strojů

- základní orientace v programování CNC stroje

- výhodou je znalost systému Heidenhain

Všeobecné požadavky

- práce v dvousměnném provozu

- čtení technické dokumentace

- vzdělání nebo praxe v oboru

Nabízíme

- práci s moderními technologiemi

- firemní benefity

- odborný růst

Brusič kovů

Obsluha klasických

a programovatelných brusek

Kontakt

FORMCAD s.r.o.

paní Ivana Křížová

krizova@formcad.cz

telefon: 482 311 347

Havlíčkova 283

Frýdlant
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Centrum Mateřídouška v Hejnicích
Jak to letí! Centrum Mateřídouška, o. s., oslavilo 15. dubna 2015 12. výročí „Dnem otevřených dveří“. 
Tento den přišla nejen naše klientela - maminky s dětmi, ale i další „zvědavci“, kteří byli mile překvapeni 
vybavením pro děti a rodiče a připravovaným programem, k dispozici byly i výroční zprávy z minulých let 
a fotoalbum. Maminky samy připravily občerstvení a z jejich receptů vznikla malá kuchařka.

Na čarodějnice 30. dubna Mate-
řídouška pomohla Sboru dob-
rovolných hasičů v Hejnicích se 
soutěžemi pro děti, počasí přálo 
a panovala báječná atmosféra. 
Hasiči měli vše dokonale připra-
vené, včetně občerstvení.

V dubnu byl interiér herny 
vylepšen o nové plastové okno, 
čímž se zlepšilo větrání a prosvět-
lení prostoru, a my můžeme oboha-
tit náš program o různé pohybové 
a taneční aktivity. S touto investicí 
nám pomohlo Město Hejnice.

Největší akcí Centra Mateří-
douška je každoročně Pohádkový 
les, který je tradičně pořádán 
k Mezinárodnímu dni dětí. Letos 
se uskutečnil v neděli 31. května, 
zájem dětí a jejich rodičů i praro-
dičů byl velký. Pro nás to znamená 
začít s přípravami několik měsíců 
předem, vytvořit kulisy, kostýmy 
a získat sponzory na financování 
celé akce. Každý rok nám pomáhá 
Gymnázium Frýdlant, Základní 
škola Hejnice, Sbor dobrovolných 
hasičů Hejnice a Služby města 

Hejnice. Bez nich by se tato akce 
nemohla konat. Letos Pohádkový 
les oslavil 20. výročí. Myslím, že 
pro všechny bylo největší odměnou 
vidět šťastné a rozzářené oči dětí.

CM pravidelně zajišťuje pro 
maminky s dětmi i pro ostatní 
zájemce psychosociální aktivity, to 
znamená odborné přednášky, semi-
náře, interaktivní besedy a pora-
denství. Díky dotační podpoře 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
projektu „Aktivizační zařízení pro 
rodiny s dětmi v regionu 2015“ si 
můžeme zvát profesionální odbor-
níky v oblasti psychologie, práva, 
pedagogicko-psychologického pora-
denství, odborníky na předcházení 
negativních jevů v rodině.

Díky projektu resortu Školství, 
mládeže a zaměstnanosti Liberec-
kého kraje jsme zkvalitnili volno-
časové aktivity a tvůrčí dílny dětí, 
rodičů a prarodičů.

Touto cestou bych ráda pozvala 
nové maminky s dětmi, aby se 
k nám přišly podívat. Nebuďte 
doma samy, přijďte mezi nás 
a podělte se o své zkušenosti 
a inspirujte nás novými nápady. 
Náš program najdete na www.
materidouska.info.

Eva Machková,  
předsedkyně Centra Mateřídouška

foto: Centrum Mateřídouška

Hejnická Aprílová zábava 2015
V kalendáři jsme opět otočili listem a zjistili, že se na nás směje konec března. A s tím je jasně spojená 
hejnická Aprílová zábava, která uzavírá taneční, plesovou a zábavovou sezónu někdy před vlastním 
aprílem. I  letos tomu nebylo jinak a  na sobotu 28. března byla dlouho dopředu avizována tato 
nevšední událost, která si našla místo jak v diářích, tak v srdcích místních občanů.

Letošní motto akce bylo vyhlá-
šeno v duchu „60. léta – Pomáda 
vs. Rebelové“, takže jsme se nesli 
v duchu sladkých barevných 
děvčat a tvrdých hochů, samých 
bouráků. 

Každý rok trneme, kolik lidí 
dorazí převlečených do něja-
kých kostýmů, ale letošek nám 
opět ukázal, že slovo zábava vám 
není cizí. Tolik tematických out-
fitů nebylo dlouho vidět a barev-

nost jednotlivých děvčat byla  
oku lahodící.

Letošní Aprílovka byla již 
šestým ročníkem v tomto místě. 
O úvodní slovo se lehce nervóz-
ním tónem postaral pan starosta 

Pohádkový les
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Demčák, který však připomínal 
hlavně svou podobou a účesem 
generála Hvězdné pěchoty ze 
SuperStar Štěpána Turka, který 
zpíval hit Stávka dýdžejů. Hned po 
něm přišlo předtančení v podání 
dramaticko-recesistického spolku 
B.O.B.R., který předvedl taneční 
vystoupení na téma filmu a hudby 
Pomáda. Originální anglické znění 
asi nevadilo, protože se na place 
pohybovalo osm párů sličných 
děvčat s partnery a z rychlých tónů 
přešly do romantických ploužáků. 
Asi si málokdo všiml, že jeden pár 
tvoří dvě krásné holky, ale u bobrů 
prostě nějak došli mužští…

Poté začala klasická zábava. Ta 
byla hlavně v duchu „Kdo nemá 
fotku u modelu Cadillacu, ten 
na Aprílovce nebyl…“ Symbolické 
auto bylo v obležení, těch fotek je 
spousta a jsou velmi pestré. Ori-
ginální fotky v plném rozlišení, 
naleznete ve Fotogalerii na strán-
kách města, takže si domácí alba 
můžete doplnit o sebe v bouráku…

Díky tomu, že se korzovalo 
k autu, a díky skvělé hudbě 
v podání kapely VzHáčka bylo již od 
prvního songu na parketu rušno 
a tančilo se jak o život. Konečně 
první kapela, která zvládla 
nazvučení a plac nebyl na začátku 
přeřvaný, ale rytmus tahal tančit 
všechny kolem. A když jste na par-
ketu potkali zvukaře s tabletem 
v ruce – tak se moderně zvučí na 
dálku, který s mikrofonem pomá-
hal kapele zpívat refrény, tak to byl 
teprve zážitek.

V průběhu večera následo-
vala velká výherní aprílová tom-
bola. Deset šťastlivců si odneslo 
nevšední zážitky nebo i dárky. Aby 
jim to nebylo líto, dostali hned po 
vylosování poukázku na volnou 
hru na frýdlantském bowlingu. 
A následovalo tradiční klání této 
desítky o hlavní cenu, kterou 

bylo avizované voňavé překvapení 
od Žida. Hlavní ceny byly vlastně 
dvě, jeden ruční mlýnek s kva-
litní kávou a jako top byl kaps-
lový kávovar Dolce Gusto. Pra-
covní název soutěže zněl „Chraň si 
svou kouli…“ Jednalo se o taneční 
umění na hudbu z Pomády, kdy 
každý dostal na nohu přivázaný 
nafukovací balónek a měl si ho co 
nejdéle udržet celý, ale zároveň roz-
šlápnout balónek sousedům. Do 
finále postupovali první dva, což 
byla Mirka Štíchová a Míra Krko-
ška. Ve finále došlo na dospělácké 
klání o přeborníka v konzumaci 
mrkvičky. Chlapský tým zvítě-
zil a mrkev uvázanou kolem pasu 
okousal více… Měli ji nejdříve sníst, 
ale to se nepodařilo. Jestli únavou 
nebo nechutenstvím nevíme, ale 
trénink jsme absolvovali a při něm 
mrkev zmizela celá.

Následovalo rozdělování kla-
sické tomboly, kde letos domino-
valy volné vstupenky na Hejnické 
slavnosti, do Hejnického kina a na 
bowling. Tímto děkujeme také 
všem dárcům do tomboly za jejich 
příspěvky.

Před půlnocí se opět záhadně 
většina pořadatelů někam ztra-
tila a to již je jasný signál, že se 
bude něco dít. Moc lidí si toho asi 
nevšimlo, protože se zrovna konala 
druhá série ploužáků a spousta 
tancechtivých si užívala své pro-
tějšky. Snad jen nervózní pobí-
hání části bobrů, kteří se snažili 
najít jednoho ztraceného člena 
taneční skupiny, dávalo tušit, že 
se něco chystá. S úderem půlnoci 
to začalo. Tým bobrů byl podruhé 
za ten večer na scéně, na někom 
se nervóza a tréma podepsala tak 
výrazně, že se ji snažil zastrašit 
rozhovory s kapitánem nebo zásil-
kou tekutých kaktusů z Mexika, 
takže následky v podobě výpadku 
paměti a naprosto odvázaného cho-

vání byly mezi dvěma skupinami 
tanečníků a tanečnic jasně znát.

Půlnoční překvapení bylo ve 
znamení tanečního battlu mezi 
pseudokluky z Backstreet Boys 
a pseudoholkami ze Spice Girls. 
Sestříhané ukázky jejich hudební 
tvorby byly doplněné o pokusy 
o taneční kreace dvou pětic. Za 
holky v klučičím podání byla 
Klárka, Anička, Terezka, Lenka 
a Ála. Za kluky v holčičím podání 
byl Petr, Honza, Libor, Wlasta 
a Jarda. Podívaná asi podivná, 
taneční pohyby hlavně u „spaj-
sek“ asi velmi zvláštní, ale nějak to 
přežili i bez trvalých následků. Ve 
vytleskaném přídavku se nakonec 
obě skupiny spojily a zkusily místo 
souboje spolupracovat. Jasný 
rozdíl mezi holkami a kluky byl 
znát na první pohled. Jednotlivé 
dvojice a jejich namlouvací rituál 
byl vskutku originální.

A pak se již jen tančilo, pilo, 
radovalo a těšilo na pohodovou 
cestu domů. Spousta účastníků 
vydržela až do konce, takže zpá-
teční autobus měl co dělat, aby 
posledního pasažéra alespoň zavřel 
za ruku do dveří, neboť ten nechtěl 
jít pěšky. Ale jelikož šlo o hlavního 
„kecala“, který celým večerem pro-
vázel, tak si to spíše zasloužil.

Takže díky všem za krásný večer. 
Díky vám, co jste dorazili se bavit, 
byli jste super. Díky pořadatelům 
a kolegům z bobra, hluboce před 
vámi smekám. Díky fotografovi 
Zdeňkovi Polívkovi za nádherné 
fotky a natáčejícímu Michalovi 
Berkovi za krásná videa. Fotografie 
i videa z předtančení a půlnočního 
překvapení si můžete prohlédnout 
ve Fotogalerii na stránkách města. 
A zase za rok, tentokrát 2. dubna 
se na vás všechny těšíme.

-DEM-
foto: Zdeněk Polívka
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Svatojánská bylina – třezalka tečkovaná

V době kolem svátku sv. Jana (24. června) vykvétá bylina hojně využívaná už od dob starověku. 
Svědčí o  tom množství pověr a  legend, kterými je opředena, a  hlavně bohatství lidových názvů. 
Některé se dotýkají vzhledu rostliny, jiné účinků, další se pojí k období květu. 

Bylina sv. Jána, krev sv. Jána, 
bylina svatojánská, arnika nervová, 
čarodějný plevel, děravec, koření 
psotníkové, laskavý koření, láskové 
koření, lubovníček, milovníček, olej 
svatojánský, prostřelenec, třesalka, 
zděšenec... aj. Také vědecký název 
Hypericum, odvozený z řečtiny, 
vypovídá o nadpřirozenosti a vyni-
kajících účincích rostliny (hyper = 
nad, eikón = představa).

Původ českého názvu není zcela 
jasný, snad souvisí s blahodárným 
účinkem na nervy (zděšení působí 
třes, odtud třesalka). Výklad slo-
venského Ľubovníku je o poznání 
jasnější. Vybaví se při něm legendy 
o dívkách, které z byliny sbírané 
na sv. Jana připravovaly magický 
nápoj lásky, aby ho podaly svému 

vyvolenému. Ten se pak do dotyčné 
zaručeně „zaľúbil“. Polský Dziura-
wiec se váže k přítomnosti průsvit-
ných teček na listech, ty se jeví jako 
proděravělé, perforované.

Řečí reklamních sloganů by se 
třezalka dala nazvat bylinou číslo 
1. Široké spektrum využití tře-
zalky již prozradily lidové názvy. 
Působí na nervy (fytofarmakum 
Jarsin), antibioticky, protizánětlivě, 
na ekzémy, léčí poškozenou tkáň, 
žaludek, játra, hemoroidy, působí 
jako mírné a zcela netoxické kardio-
tonikum a jako jedna z mála bylin 
i na roztroušenou sklerózu. Užívá 
se zevně i vnitřně. Rozmanité jsou 
i způsoby podávání třezalky. Vedle 
obvyklého nálevu (třezalkového 
čaje), je možné třezalku zpracovat 

do ještě účinnější tinktury a nebo 
květy macerovat na slunci v kvalit-
ním oleji. Vznikne hojivý jasně čer-
vený olej použitelný vedle masáží 
i vnitřně. Při astmatu pomáhá tře-
zalkové víno (byliny naložené do 
bílého vína).

Z bylin běžně dostupných 
v našem okolí namícháme nejlepší 
nervový čaj podle Janči a Zentricha: 
nať dobromysli 100g, nať třezalky 
50 g, list vrbovky (vrbky) úzkolisté 
50 g, květ vřesu 25 g, květ měsíčku 
25 g. Doporučuje se užívání 3 týdny 
až 3 měsíce. Sníží nervové napětí, 
zlepší náladu, utlumí úzkosti.

Obecně se doporučuje dělat 
v léčbě třezalkou alespoň týdenní 
pauzu. Zejména lidé se světlou 
citlivou pletí by se měli vyvaro-

Třezalka tečkovaná  
zdroj: pl.wikipedia.org/wiki/Dziurawiec

List třezalky tečkované s černými žlázkami  
a průsvitnými siličnými nádržkami

zdroj: vlastovka.info
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vat přílišného slunění, třezalka 
může způsobit přecitlivělost na UV 
záření. Z nežádoucích účinků lze 
uvést i potlačení účinku hormo-
nální antikoncepce.

Botanici řadí tuto vytrvalou 
bylinu do čeledi třezalkovitých. 
Třezalek je více druhů, jen v rámci 
České republiky celkem 9 planě 
rostoucích. V okolí Hejnic a na Frý-
dlantsku se běžně vyskytují dva 
druhy – třezalka tečkovaná a tře-
zalka skvrnitá. O poznání vzácněji 
se na lesních cestách, pastvinách, 
zamokřených polích apod. vysky-
tuje další velmi nenápadná třezalka 
rozprostřená, drobná poléhavá rost-
linka. Co se týče obsahových látek, 
je na tom nejlépe třezalka tečko-
vaná. Jen málo lidí však ví, jak od 
sebe oba běžné druhy rozpoznat, 
i když to není zas až tak náročné. 

Pro úplné začátečníky, kteří váhají, 
zda vůbec ta žlutě kvetoucí kytka 
je skutečně třezalkou, mám dobrou 
vychytávku: promněte v ruce květy, 
jsou-li třezalkové, prsty se zbarví 
od červenofialového barviva jako od 
borůvek. Znaky ve velikosti a tvaru 
byliny mohou být zavádějící, tře-
zalka tečkovaná je ale statnější - 
až 1 m vysoká, záleží ale na typu 
stanoviště. Místy se vyskytují na 
obdobných stanovištích - výslunné 
stráně, paseky, lesní lemy, světliny, 
louky, i když třezalka skvrnitá jde 
více do horských poloh, pramenišť, 
rašelinišť. Avšak zrovna flóra Frý-
dlantska je charakteristická výsky-
tem horských druhů v nižších 
polohách, takže se nám tu míchají 
horské druhy s druhy nižších 
poloh. Výborný znak lze vysledo-
vat na průřezu lodyhou (není třeba 

nic řezat žiletkou, stačí pouhý 
pohmat). Třezalka tečkovaná má 
lodyhu oblou s dvěma protilehlými 
vystouplými lištami (je tedy dvou-
hranná), zatímco lodyha třezalky 
skvrnité je čtyřhranná.

Dalším znakem jsou listy, které 
pozorujeme proti světlu - zatímco 
třezalka skvrnitá má na listech 
jen drobné černé tečky - žlázky, 
u třezalky tečkované lze mimoto 
vypozorovat i větší průsvitné tečky 

- siličné nádržky.
Případná záměna není vůbec 

nebezpečná, obě třezalky mají 
obdobné léčivé vlastnosti, rozdíl je 
jen v množství obsahových látek. 
V teplejších oblastech, třeba už 
na Turnovsku a Českolipsku, se 
vyskytují další druhy třezalek: 
horská, chlupatá nebo čtyřkřídlá.

Šárka Mazánková

Aprílový pochod pozpátku
Konání letošního, již 43. ročníku aprílového pochodu bylo značně ohrožené. Jednak ze strany 
pořadatelů, kde jedním z důvodů byla nemoc, a jednak kvůli uzavření hlavního tahu v Bílém Potoce, 
který zapříčinil, že veškerá doprava byla odkloněná právě naší závodní trasou. Ale díky pomoci 
mnoha přátel, soutěžících a profesionálů ze strany hasičů a policie se nakonec závod nejen konal, ale 
i se vydařil.

Svou hojnou účastí nám 
dospělí a dětští soutěžící dali 
najevo, že závod prostě být musí, 
ať budou překážky jakkoli veliké. 
A to včetně počasí. Je to prostě 
tradice, a název závodu vše 
vysvětluje.

Na startu u základní školy 
v Bílém Potoce jsme dětem oblékli 
reflexní barevné trikoty, na ně 
navlékli soutěžní čísla, poučili je 
o bezpečnosti a všechno mohlo 
vypuknout. Míra odstartoval 

napínavým odpočítáváním, netra-
dičně z hasičského auta. Dospělí 
startovali od vlakového nádraží 
v Bílém Potoce.

Pár dětí, jako obvykle, i přes 
varování na startu upadlo, pár 
slziček je ale neodradilo a hou-
ževnatě běžely či šly dál. Jedná 
se totiž o pochod, takže stačí „jen“ 
jít pozpátku. Během té dlouhé 
cesty nikdo nevzdal. Tímto bych 
ráda před každým, kdo tento 
závod doběhl nebo došel hluboce 

smekla! Malé děti i závodníci ve 
středním věku  se drželi velmi 
statečně.

V cíli na Bártlově boudě pak 
všechny účastníky čekala sladká 
odměna ve formě ovocného dortu, 
čaje či limonády. První tři místa 
ze čtyř kategorií byla odměněna, 
a to právě těmi dorty, které se opět 
tradičně, rozkrájí a rozdělí mezi 
všechny zúčastněné. Protože si to 
co? Protože si to zaslouží!

Setkání v každou dubnovou 
neděli nám vždycky pozvedne 
náladu. Je to příjemné shledání 
s přáteli, s bývalými či nynějšími 
závodníky, kteří jsou ve výborné 
formě.

Děkujeme všem: pořadatelům, 
závodníkům, Policii Hejnice, hasi-
čům z Hejnic, Bílého Potoka a Lib-
verdy, zaměstnancům Bártlovy 
boudy, dobrovolníkům a kamará-
dům. Protože nebýt těchto schop-
ných lidí, závod by se nemohl 
konat nebo by dokonce zanikl. 
Jsme rádi, že v něm můžeme, se 
vzpomínkou na pana Achima 
Šipla, pokračovat.

Sportu a tradicím zdar!
Monika Machanová

foto: Ivan Košek
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Leoš Štolfa se narodil 16. února 1916 v obci Strážnice v tehdejším okrese Hodonín. Po absolvování 
obecné školy ve svém rodišti se rozhodl vyučit obchodním příručím v učilišti ve Zlíně.

Prvního říjnové dne roku 1936 
byl odveden do československé 
armády a sloužil v rámci pěšího 
pluku číslo 27 v Uherském Hradi-
šti na Moravě. Koncem února roku 
1939 byl ze služby demobilizován. 
Začal pracovat ve velkoobchodě 
s koloniálním zbožím pana Karla 
Schöna ve Strážnici. Zároveň byl 
od začátku války členem domá-
cího odboje, kde tvořil jakousi jeho 
samostatnou jednotku. Díky zna-
losti státní hranice v okolí svého 
bydliště, převáděl do zahraničí 
kamarády a známé, kteří chtěli 
vstoupit do československých jed-
notek. Bohužel se mu dostalo na 
stopu Gestapo. Byl zatčen a uvěz-
něn na dobu šesti týdnu v Hodo-
níně. Po propuštění se musel každé 
úterý chodit hlásit německé policii. 
V té době měl ale již připravený 
plán na útěk.

Prvního ledna 1940 přišel 
naposledy do práce. Následují-
cího dne ráno se ohlásil na policií 
a o několik hodin později přešel 
v oblasti Sudoměřic státní hranici 
na Slovensko. Přes Slovensko se 
dostal do Maďarska, kde by zatčen. 
Podařilo se mu ale utéct a dorazil 

až do Záhřebu v Jugoslávii, kde si 
podal přihlášku do českosloven-
ské armády. Přes Turecko, Sýrii 
a severní Afriku se po tříměsíční 
cestě dostal do Francie. Zde byl 14. 
dubna 1940 odveden v přístavním 
městě Marseille do československé 
jednotky. O dva dny později byl 
vtělen do řad 1. pěšího pluku, se 
kterým byl zanedlouho odeslán na 
frontu. Jako jeden z mála Čecho-
slováků se zúčastnil ústupových 
bojů v oblastech řek Marny, Seiny 
a Loiry. Rychlý postup německých 
vojsk však vedl k rychlé porážce 
Francie a k její kapitulaci. Leoši 
Štolfovi se naštěstí podařilo dostat 
spolu se zbytky jeho jednotky na 
jednu z posledních evakuačních 
lodí v přístavu Bayonne.

O několik dní později loď zasta-
vila v přístavu ve městě Liverpool. 
Spolu s ostatními byl odeslán do 40 
mil vzdáleného Cholmodeley Park, 
kde byla situována československá 
vojska. Zde se stal v srpnu 1940 
příslušníkem 1. pěšího praporu 1. 
československé smíšené brigády. 
Jednotka procházela intenzivním 
výcvikem a přípravami na vylo-
dění nepřátelských vojsk na území 
Velké Británie. Naši vojáci ale také 
pomáhali civilnímu obyvatelstvu 
s odklízením trosek po bombardo-
vání Luftwaffe.

Změnu přinesla až reorganizace 
jednotky na 1. československou 
samostatnou obrněnou brigádu. 
Ta byla vybavena těžkou obrněnou 
technikou a Leoš Štolfa byl zařa-
zen k 1. tankovému praporu. Pro-
dělal výcvik řidiče a stal se členem 
posádky tanku M-5 Stuart. Se 
svojí jednotkou byl na přelomu 
srpna a září roku 1944 odeslán 
do oblasti severofrancouzského 
přístavu Dunkerque. Zde měli za 
úkol udržet v obklíčení německé 
jednotky pod velením admirála 
Frisiuse. Leoš Štolfa absolvoval 
nespočet průzkumných hlídek 
a zúčastnil se několika výpadů 
proti nepříteli. Pět dní po novém 
roce, 5. ledna 1945, byl při jedné 
z takových hlídek zraněn na pravé 
noze výbuchem nášlapné miny, na 
kterou stoupl jeden z jeho kolegů. 
Po několika dnech ve vojenské 
nemocnici se však vrátil ke své jed-
notce a pokračoval v bojích. Zde 
poznal i dalšího budoucího občana 
našeho města, Josefa Moldrzyka.

V závěru války byl Leoš Štolfa 
vybrán do oddílu 140 mužů, který 
se spolu s americkou armádou 
podílel na přímém osvobození Čes-
koslovenska. Po skončení války 
zůstal až do konce srpna u své 
jednotky a poté byl v Žinkovech 
demobilizován. Odtud byl odeslán 

Leoš Štolfa 
Z tanku do města pod Ořešníkem 

Leoš Štolfa Tank Robot
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Z městské knihovny

Vážení čtenáři, kromě knižních novinek a akcí v knihovně bych se chtěla podělit o svoje zážitky ze 
studijní cesty do knihoven v Lounech a v Litvínově.

Městská knihovna v Lounech 
(18 000 obyvatel) má 26 zaměst-
nanců a patří mezi nejaktivnější 
knihovny v České republice. V roce 
2011 obdržela ocenění Městská 
knihovna roku. Sídlí v budově 
bývalý radnice a soudu, která 
byla zrekonstruována z peněz 
evropských fondů (62 miliónů Kč). 
K četným aktivitám, které provo-
zuje, patří i Univerzita třetího věku, 
která má momentálně 300 členů. 
Na výběr ve vzdělávání mají 26 
oborů a zrovna v době naší exkurze 
se aktivní důchodci chystali na 
výlet do Paříže. Trošku kompliko-
vaný historický prostor knihovny 
má uprostřed moc hezký dvůr 

s kavárnou. Protože Louny mi při-
padly jako příjemné a hezké město, 
bylo mi líto, že nám nezbyl žádný 
čas na jeho prohlídku.

Město Litvínov (24 600 obyva-
tel) mi už zdaleka nepřipadalo tak 
půvabné, ale městská knihovna 
byla taky moc hezká. Sídlí upro-
střed sídliště v budově bývalých 
jeslí, které byly taky zrekonstru-
ovány a přestavěny z evropských 
fondů. Tak jsem se trošku zasnila, 
když jsem viděla ty krásné prostory 
a vybavení knihovny, ale po infor-
maci, že zařizování administrativ-
ních záležitostí trvalo 5 let, jsem se 
rychle probrala. Knihovna v Litví-
nově dostala v roce 2013 ocenění 

Ministerstva kultury Knihovna 
roku 2013. Její aktivity jsou zamě-
řeny hlavně na mládež.

Co se týče akcí v knihovně, 
tématem druhého setkání s prv-
ňáky byly čarodějnice. A protože 
to bylo v termínu kdy i Země měla 
svůj svátek, přidala jsem třídění 
odpadu. Posledním setkáním 
s prvňáky bylo pasování na rytíře 
čtenářského řádu. Děti byly odmě-
něny plaketou, diplomem, knížkou 
a pohádkou O dvanácti měsíč-
kách, zahranou žáky třídy paní 
učitelky Jandové, kde se evidentně 
rodí herecké talenty.

V rámci nového projektu, kte-
rému jsem dala název Tvořivé 
čtení, se v knihovně jednou 
za měsíc scházely děti a jejich 
maminky. Vždy jsem přečetla jednu 
pohádku, kterou jsme pak výtvarně 
zpracovali do zdařilých obrázků.

Z knižních novinek mě zau-
jaly dva tituly. Historický román 
peruánského spisovatele Maria 
Vargase (nositele Nobelovy ceny za 
literaturu) Keltův sen, který se zao-
bírá kolonizací belgického Konga 
a „dobrem“ civilizace, jež kolonizá-
toři do těchto míst přinesli. Druhou 
knihou je román mladé zimbab-
wské autorky NoViolet Bulawayo. 
Začíná v africkém slumu a končí 
v americkém Detroitu. Hlavní 
hrdinka a vypravěčka, řečená 
Miláček, nás provází svou cestou 
za lepší existencí, aby nakonec 
ona vytoužená hranice, za níž se 
život stává šťastným a naplněným, 
zmatněla a takřka vymizela.

Krásné léto s knížkou přeje
Eva Prokešová

do našeho města jako národní 
správce krachující firmy Rudolfa 
Wildnera. Poznal zde slečnu Věru 
Vamberskou, se kterou se oženil 
v místní bazilice dne 10. srpna 
1946. Zanedlouho se jim narodil 
v liberecké nemocnici syn Lubomír. 
Firma začala znovu prosperovat, 
bohužel přišel únor 1948 a s ním 
i nový režim. Nedlouho na to se 
komunistům podařilo sesadit ředi-
tele Wildnera. Štolfa spolu s dříve 
zmiňovaným Josefem Moldrzykem 
se však proti tomuto jejich rozhod-

nutí vzepřeli. To byl také důvod, 
proč byli oba dva doslova vyštváni 
z města. Vše vzalo rychlý spád 
a Leoš Štolfa se musel do něko-
lika dnů odstěhovat. S celou rodi-
nou se usadil nejdříve ve Svatavě 
v dnešním Sokolově, kde praco-
val jako vedoucí prodejny s oděvy. 
V březnu 1950 dostal práci sklad-
níka v národním podniku Texti-
lie v Hradci Králové. Do důchodu 
odešel jako vedoucí odbytového 
skladu podniku Textil Plzeň. Se 
svojí manželkou žil v městské části 

Karlových Varů Bohatice až do své 
smrti dne 4. února 1978. V roce 
1992 mu byla in memoriam udě-
lena hodnost kapitána. Obdržel 
řadu československých a britských 
vyznamenání.

Čest jeho památce!
Milan Votava,

foto: z archivu L. Štolfy

Za pomoc a poskytnuté informace 
mnohokrát děkuji manželce a synovi 
pana Leoše Štolfy. Bez nich by tento 
článek nebylo možné zrealizovat.

Pasování prvňáků: O dvanácti měsíčkách
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Informace z lesárny

Za několik dní končí další školní rok a proto je čas na bilancování uplynulého čtvrtletí. Rádi bychom 
Vás seznámili s akcemi, které na hejnickém pracovišti v této době proběhly.

Učebním oborem, jehož aktivity 
jsou zřejmě nejvíce vnímané veřej-
ností, je obor Zahradník, kde již od 
prvního ročníku studia prezentují 
žáci a žákyně své výrobky. Pojďme 
si tedy připomenout, co vše mají 
žáci tohoto oboru v uplynulých 
třech měsících za sebou.

Během února a března absolvo-
vali žáci a žákyně 2. ročníku oboru 
Zahradník desetidenní keramický 
kurz. Pro budoucí zahradníky je to 
kurz velice důležitý, neboť se v jeho 
průběhu naučí základní techniky 
výroby dekorativní keramiky. Žáci 
sami také zhotovují různé výrobky, 
které pak používají jako nádoby 
pro aranžování nebo jako přízdoby 
hlavně do velikonočních a vánoč-
ních aranžmá.

Ve druhém březnovém týdnu 
se vydali žáci třetího ročník oboru 
Zahradník do České zahradnické 
akademie v Mělníce. Tady totiž 
byla naplánována jejich týdenní 
odborná praxe. Její náplní byla 
především práce při předpěsto-
vání sadby letniček a zeleniny 
v moderně zařízených sklenících. 
Naše zahradníky potěšila i možnost 
vyzkoušet si práci s moderním hrn-
kovacím strojem. Spolupráce s měl-
nickou školou je i do budoucna 
jednou z možností, jak žákům 
ukázat jiné prostředí a umožnit jim 
tak získat nové zkušenosti z oboru.

Druhá polovina března byla již 
zcela ve znamení blížících se Veli-
konoc a to je vždy jedno z nejná-
ročnějších období. Žáci prodávali 

své velikonoční výrobky v MCDO 
a s pomocí paní učitelky Tůmové, 
své mistrové, pořádali několik tvo-
řivých dílen s velikonoční téma-
tikou, které byly tradičně určené 
nejen pro zaměstnance školy, ale 
také pro rodiče a žáky základních 
škol z okolí. Největší úspěch měly 
tvořivé dílny ve středisku volného 
času ROROŠ v Novém Městě pod 
Smrkem. Této akce, která proběhla 
pod názvem Medové jaro v novém 
Městě pod Smrkem, se zúčast-
nily děti z novoměstských i okol-
ních základních škol. Kromě jiných 
aktivit zde celý týden tvořily pod 
vedením našich žáků jednoduchá 
velikonoční aranžmá.

Naši žáci se také podílejí na pro-
pagaci oboru i školy, a to v rámci 
různých akcí, souvisejících napří-
klad s náborem, jejichž pořadate-
lem je přímo SŠHL Frýdlant nebo 
jiný subjekt. Jednou z možností, 
jak představit svůj obor a před-
vést své dovednosti, jsou takzvané 
projektové dny. V rámci projek-
tového dne, který pořádala SŠHL 
Frýdlant na pracovišti Bělíkova, 
předvedli hejničtí učni svoji práci 
žákům osmých tříd z Nového Města 
pod Smrkem a z Mimoně. Ti si tak 
mohli vyzkoušet jízdu na zahrad-
ním traktůrku, sami si vyrobit tva-
rované kuchyňské prkénko, zasou-
těžit si v zatloukání hřebíků nebo 
si vyrobit jednoduché aranžmá ze 
sušených květin.

V květnu reprezentovali 
naši žáci školu na zemědělské 

výstavě v roprachticích, kde 
ve stánku s úspěchem prodávali 
vlastní výpěstky a také výrobky 
žáků oboru Zpracovatel dřeva. Na 
začátku června se pak naši zahrad-
níci vydali do Liberce, kde se na 
školním jarmarku v ZŠ Aloisina 
výšina pochlubili svými výrobky 
a výpěstky.

Na konci června čekala na žáky 
oboru Zahradník nejdůležitější 
událost. Sedm vybraných žáků 
a žákyň odjelo v rámci studijního 
programu Leonardo na dvoutý-
denní odbornou praxi do Finska. 
O průběhu praxe Vám přineseme 
informace v dalším čísle Hejnic-
kého zpravodaje.

Dřevorubec Junior 2015
Ve dnech 29. a 30. dubna 2015 

proběhlo 10. mistrovství České 
republiky v práci s motorovou 
pilou. V letošním roce byla tato 
soutěž s mezinárodní účastí orga-
nizována Střední lesnickou školou 
a SOU Křivoklát. Vedle nejlepších 
žáků českých lesnických škol se 
přehlídky odborných dovedností 
v práci s motorovou pilou zúčastnili 
žáci lesnických škol ze Slovenska, 
Polska, Srbska, Rakouska a Bul-
harska. Celkem soutěžilo 39 závod-
níků ze šesti zemí. SŠHL Frýdlant 
reprezentovali Tomáš Jána a Filip 
Hille, žáci 3. ročníku oboru Lesní 
mechanizátor z hejnického praco-
viště.

Soutěž probíhala v souladu 
s mezinárodními pravidly a sklá-

Dřevorubec Junior 2015Odborná praxe Mělník
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dala se z následujících disciplín: 
kácení, výměna řetězu, kombi-
novaný řez, přesný řez a odvět-
vování. Pro hodnocení závodníka 
byly rozhodující co nejkratší čas, 
přesnost a kvalita provedení disci-
plíny. Kromě uvedených disciplín 
probíhaly souběžně doprovodné 
disciplíny jako hod sekyrou, práce 
s vyvážecí soupravou a řezání bři-
chatkou, kterých se mohli zúčast-
nit nejen soutěžící, ale i zájemci 
z řad veřejnosti.

V silné konkurenci vrstevníků 
z českých i zahraničních škol se 
hejničtí žáci rozhodně neztratili. 
V konečném pořadí jednotlivců 
se Tomáš Jána umístil se ziskem 
1252 bodů na skvělém druhém 
místě v rámci českých škol, na 
pátém místě pak v celkové mezi-
národní konkurenci. Našemu 
dalšímu závodníkovi, Filipu Hille, 
pak patřilo páté místo na žebříčku 
českých žáků, celkově pak místo 
deváté.

Tomáš Jána i Filip Hille si svá 
umístění zasloužili díky prvot-
řídním výkonům v jednotlivých 
soutěžních disciplínách. V králov-
ské disciplíně odvětvování se totiž 
podělili o první (Filip Hille) a druhé 
místo (Tomáš Jána), v disciplíně 
přesný řez obsadili první (Tomáš 
Jána) a čtvrté místo (Filip Hille) 

a na stupně vítězů se postavili i při 
vyhlašování výsledků disciplíny 
výměna řetězu, kde Tomáš Jána 
získal opět první místo a Filip Hille 
třetí.

Úspěšní byli i další zástupci 
hejnického pracoviště Jiří Franz 
a Daniel Černý, kteří si odvezli 
ceny za druhé a třetí místo v dopro-
vodné soutěži v práci s vyvážecí 
soupravou.

V soutěži družstev se hejnic-
kým žákům také dařilo, a tak se 
po zásluze probojovali na třetí 
místo a stanuli na stupních vítězů 
společně s družstvem SOŠL Tvr-
došín ze Slovenska, které zvítězilo, 
a rakouskými žáky z Litzlhofu, 
kteří obsadili stříbrný stupínek.

Lesnický den
Dne 12. května se konal tra-

diční Lesnický den, pořádaný 
Lesy ČR, na jehož organizaci se 
jako každoročně podílela hejnická 
lesárna. Akce odstartovala v 9 
hodin dopoledne a během dne se jí 
zúčastnilo 315 návštěvníků, z toho 
160 dětí. Pro účastníky byla připra-
vena trasa, během níž děti plnily 
rozličné úkoly (chůze na chůdách, 
střelba ze vzduchovky, skládání 
puzzle se zvířaty a rostlinami) či 
sledovaly, co vše musí lesník udělat, 
aby byl les zdravý (evidování 

kmenů a jejich rozřezávání, zna-
čení a poznávání stromů, pozná-
vání ptáků a jejich obydlí, sezná-
mení s lesními mapami, pečování 
o zvěř). Pokud toto vše absolvovaly, 
dostaly se do cíle, který byl v areálu 
hejnické lesnické školy. Tam získaly 
drobnou odměnu a buřta, kterého 
si mohly opéct. Kdo se ještě chvíli 
zdržel, mohl vyzkoušet střelbu 
z luku, jízdu na krátké lanovce či 
povozit se na koních. K vidění byla 
i ukázka timbersportu v podání 
našeho bývalého studenta Martina 
Roušala a vyřezávání motorovou 
pilou mistrem odborného výcviku 
panem Sedláčkem. Děti si mohly 
také projít překážkovou dráhu. 
Doufáme, že se všem účastníkům 
lesnický den líbil a vrátí se do 
areálu školy i příští rok.

V měsíci květnu jsme se rozlou-
čili se studenty čtvrtého ročníků 
studijních oborů Ekologie a Agro-
podnikání, z nichž naprostá vět-
šina úspěšně složila maturitní 
zkoušku. Hodně štěstí přejeme 
také žákům třetích ročníků učeb-
ních oborů, kteří v těchto dnech 
skládají závěrečnou zkoušku. Stu-
dentům, žákům a pedagogickým 
pracovníkům naší školy pak pře-
jeme úspěšné ukončení školního 
roku a těšíme se na shledání v září. 

Michaela Bartošová
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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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Psovodi na Ukrajině
Turista se ztratil 2. března při skupinovém výstupu na vrchol Bliznica (1881 m) v  pohoří Svidovec 
v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Na základě žádosti rodiny a kamarádů pohřešovaného v neděli na místo 
vyrazili psovodi SDH Hejnice pod vedením Františka Schejbala.

Pohled z „naší strany“

První informace o možnosti 
využití našich záchranných psů 
jsme obdrželi v pátek večer. Jed-
nalo se o základní informace s tím, 
že ukrajinská strana není příliš 
nakloněna použití záchranných 
psů. Celou sobotu jsme očeká-
vali nějaké podrobnější informace, 
které přišly až v podvečer. 

Měli jsme potvrzený zájem ukra-
jinské strany o výjezd a ve spolu-
práci s rodinou a kamarády pohře-
šovaného jsme potvrdili zájem náš. 
Na místo jsme vyrazili v neděli v pět 
hodin ráno se čtyřmi záchrannými 
psy. 

V Praze jsme vyzvedli překla-
datele, kterého zajistila rodina 
pohřešovaného, a vyřídili základní 
právní dokumenty. Cestou přes 
Brno a Bratislavu jsme vyrazili 
k hraničnímu přechodu v Užho-
rodu, kde nám plynulý a rychlý 
přestup usnadnila pomoc čes-
kého generálního konzula ve Lvově 
a honorárního konzula z Užhorodu, 
kteří případ pozorně sledovali.

Okolo čtvrté hodiny ranní jsme 
dorazili do Jasiny, odkud jsme po 
dvou hodinách spánku vyráželi 
smluveným nákladním autem do 
Dragobratu, lyžařského střediska 
pod vrcholem Bliznica. Zde nás 
kontaktovala místní horská služba, 
která nám poskytla přesné a aktu-
ální informace – po neúspěšném 
týdenním pátrání v lavinových 
oblastech v okolí vrcholu Bliznica, 
ztěžovaného v začátcích nepřízni-
vým počasím, byla podle výpovědí 
ostatních členů výpravy vytipována 
oblast lavinového pole na jihový-
chodním svahu vrcholu, směrem 
k Malé Bliznici.

Rolbou a skútrem jsme se i se 
psy dopravili na vrchol, kde velitel 
František Schejbal vyhodnotil nej-
lepší směr a postup hledání. Pso-
vodi poté s členem horské služby 
traverzovali svah Bliznice a stěnu 
lavinového kotle, kterou v tu chvíli 
v rojnici se sondami prohledávaly 
místní složky. Ty jsme informovali 
o prostoru, který budeme prohle-
dávat, dohodli jsme se na dočas-
ném zastavení sondovací rojnice 

a vyčištění prostoru od osob, jejichž 
pach by mohl rušit psy při hledání. 
Poté jsme vytvořili rojnici psovodů 
v horní pasáži jižní laviny. Po dva-
ceti minutách označil jeden ze psů 
místo, kde jsme poté nalezli sta-
novou tyč, a podle tohoto nálezu 
upravili směr hledání. Druhý pes 
po dalších dvaceti minutách v dolní 
pasáži druhé malé laviny označil 
místo, kde pak záchranáři v met-
rové hloubce objevili tělo pohřešo-
vaného.

Druhý den jsme opět za konzu-
lární pomoci vyřešili potřebné nále-
žitosti pro návrat do Čech a ve čtvr-
tek ráno jsme se v pořádku vrátili do 
našich domovů v Libereckém kraji.

Velmi si ceníme pomoci gene-
rálního konzula České republiky 
ve Lvově, pana Valového, honorár-
ního konzula v Užhorodě, pana 
Kovchara, a práce místních záchra-
nářů a horské služby, která byla 
téměř za hranicemi jejich možností 
a vybavení.

Mgr. Pavel Morávek,  
zástupce velitele psovodů  

SDH Hejnice

Decathlon Cup Bedřichov 2015
Dne 24. května 2015 pořádal Školní sportovní klub při Základní škole Janov nad Nisou 1. kolo XIV. 
ročníku závodu horských kol Decathlon Cup Bedřichov 2015, kterého se zúčastnil i  nově založený 
cyklistický oddíl TJ Sokol Lázně Libverda.

Závod byl rozdělen do šesti kategorií a dále ještě na 
chlapce a dívky. Členové cyklistického oddílu TJ Sokol 
Lázně Libverda obsadili takřka všechny věkové katego-
rie. Nejmladší kategorii předškolní dívky zastupovala 
Amálie Dajčová, která obsadila krásné 1. místo. Kate-
gorii mladší školáci chlapci reprezentoval Matěj Zavřel, 
jenž skončil na pěkném 12. místě. Z naší strany nejob-
sazenější a rovněž nejúspěšnější kategorie byla katego-
rie „Poškoláci“, kterou tvořili žáci narození roku 2000 
a starší. Zde jsme obsadili téměř všechny stupně vítězů, 
a sice na prvním místě skončil Lukáš Zavřel a na místě 
druhém Vít Vladár. Dařilo se i dalším členům, Marek 
Čumpelík obsadil 5. místo a David Farkaš místo 6. Ve 
stejné kategorii dívek obsadila Anna Křelinová krásné 
2. místo. Všichni členové oddílu školou povinní navště-
vují ZŠ Hejnice.

Celý závod se skládá ze tří kol. Druhé kolo nás čeká 
již 14. června opět v Bedřichově.

text i foto: Tomáš Prchal, TJ Sokol Lázně Libverda
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Hejnice rozdávají svým občanům separační tašky!

Nová dodávka tašek již dorazila. V  rámci projektu 
podpory třídění a separace odpadů v Hejnicích nabízí 
město pro své občany a chalupáře na území Hejnice 
tuto slušivou kombinaci tří tašek na třídění odpadu.

Tašky obdržíte zdarma v kanceláři mís-
tostarosty Hejnic J. Horáka (tel. 483 034 506,  
jiri.horak@mestohejnice.cz) nebo v případě nepří-
tomnosti v kanceláři pokladny městského úřadu. 
Omyvatelné tašky řeší nejčastější výmluvu netřídících 
obyvatel - „Nemám to kam dávat“. Jsou včetně návodu 
kam co patří, proto prosíme o jednu změnu. Na Frý-
dlantsku se třídí jinak plasty, do žlutého patří pouze 
čisté PET lahve, ostatní plasty (sáčky, kelímky, flašky) 
patří do oranžového kontejneru.Dejte tuto informaci 
vědět i vašim příbuzným a známým, kteří nepoužívají 
internet nebo Facebook. Děkujeme.

Jak doma ušetřit za vodu?  

Kape vám některý kohoutek? Často se koupete? Myjete nádobí pod tekoucí vodou? Pokud chcete 
snížit účty za vodu, musíte to dělat jinak. Pojďte se s námi podívat, kde a jakým způsobem se dá 
zásadně ušetřit. Nejvíce vody „utratíte“ v koupelně (uvádí se, že jde až o 70 procent), ale šetřit 
samozřejmě lze i v kuchyni.

Změna návyků
Myjete nádobí pod tekoucí 

vodou a stejně tak si čistíte i zuby 
nebo se holíte? A co vana, dopřá-
váte si ji denně? Dalším nešvarem 
jsou protékající záchody a kapa-
jící kohoutky. Stát se to může 
každému, ale proč tento problém 
řešit za několik týdnů, či dokonce 
měsíců? Rovněž starší vybavení 
v podobě toalety s jednou variantou 
splachování či třeba kohoutkové 
baterie umí zatočit s vaší peněžen-
kou. Změňte aspoň něco a ušetříte.

Malé a šikovné
Baterie se běžně opatřují per-

látory. Díky nim se voda mísí se 
vzduchem, zdá se být objemnější, 

a vy jí tak spotřebujete méně. Ještě 
šikovnější jsou úsporné perlátory, 
pracující s přednastaveným množ-
stvím vody. Nebo zvolte šetřiče vody 
– u některých je množství protéka-
jící vody dané, u jiných si můžete 
vybrat z několika možností (uži-
jete je při sprchování, mytí rukou 
v umyvadle či nádobí ve dřezu, ale 
i při splachování).

Obecně platí, že baterie s perlá-
torem ušetří 50 až 60 procent vody 
ve srovnání s baterií, která jím 
není vybavená. Perlátor lze přikou-
pit i dodatečně. Slibuje jemně pro-
vzdušněný proud vody a průtok do 
9 litrů za minutu.

A co toaleta?
Starší modely poskytují jen 

jednu variantu splachování, nové 
toalety mají duální (například 9 
a 6 litrů – takzvaně na velkou a na 
malou). Ale na trhu existují ještě 
úspornější řešení.

Myčka není luxus
Při mytí nádobí ve dřezu spo-

třebujete asi 20 litrů teplé vody, 
zatímco myčka si vezme přibližně 
15 litrů studené. Myčku navíc pou-Perlátor (zdroj: www.arosa.sk)

štíte méně často než kohoutek. „Je 
pravda, že myčka sice běží na elek-
třinu, ale využívá studenou vodu. 
Díky tomu vychází oproti mytí ve 
dřezu šetrněji nejen z hlediska 
spotřeby vody, ale i energeticky,“ 
vysvětluje Tomáš Suchý z portálu 
Ušetřeno. Poslední variantou je 
mytí nádobí pod tekoucí vodou, to 
vám pod rukama proteče třeba 
i 40 litrů horké vody.

Sprcha, nebo vana?
Ve vaně spotřebujete průměrně 

přes 100 litrů vody na jedno vykou-
pání a na závěr se obvykle ještě 
rychle osprchujete (dalších 10 až 
20 litrů). Celkem tedy 120 litrů 
vody. Ve sprše s běžnou hadicí 
spotřebujete okolo 10 litrů vody za 
minutu (při plném průtoku), umýt 
se dá pohodlně za 7 minut, takže 
spotřeba je se vším všudy 70 litrů. 
Pokud se ale sprchujete 20 minut, 
pak si dejte raději vanu.

I když to jsou zdánlivé drob-
nosti, ve skutečnosti vám tak doma 
můžou utíkat desítky až stovky 
litrů vody.

Petra Štromová

Máme moderní tipy, jak na to! 
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HEJNICKÉ 
SLAVNOSTI

Tradiční slavnosti v krásném prostředí podhůří Jizerských hor

www.mestohejnice.cz

HUDEBNÍ FESTIVAL, ŘEMESLNÝ JARMARK, OHŇOSTROJ

Petr Kolář - Jelen
Atmo music - Lenny
Dáda Patrasová - Rybičky 48
Michal Prokop  - Cirkus Problem

4. - 5. července 2015

Hejnické slavnosti

2015

Knorr-Bremse Group

Vaše nová pracovní příležitost
www.knorr-bremse.cz www.cis.de


