
na ministerstvech a dalších insti-
tucích vyprosit nějakou dotaci či 
pomoc na financování této akce, 
náklady na niž se budou pohybo-
vat kolem 15 miliónů korun. Je 
pro mě velmi smutné zjištění, že 
v této zemi je jednodušší postavit 
si sjezdovku na rovině, termální 
lázně v chladném severu či po-
dobnou šílenost s podporou státu 
a evropských peněz, než opravit 
školní budovu, která ohrožovala 
zdraví našich nejmenších.

Mimo tyto dvě velké akce se 
děje spousta menších. Podařilo 
se nám zateplit budovu zdravot-
ního střediska a první panelový 
dům čp. 620. Dále byla provedena 
výměna oken v bytovém domě čp. 
601. Neříkám, že to bylo jednodu-
ché a bezproblémové. Nyní si třeba 
i některé firmy uvědomí, že v Hej-
nicích je třeba odvádět kvalitní 
práci, aby mohly být zakázky pře-
dané bez případných sankcí. Za-
počala oprava kostelní zdi u par-
koviště, která bude pokračovat 
ještě v příštím roce.

Závěrem bych Vás rád pozval 
na některý z diskuzních večerů 
se starostou, kde se obvykle jed-
nou měsíčně setkávám s občany 
a dalšími zájemci v našem kině 
na besedě o tom, co se chystá, co 
místní trápí nebo jaké mají nápady. 
Nejbližší setkání bude ve středu 7. 
října od 17 hodin v kině. Tématem 
budou kromě jiného Hejnické slav-
nosti a otázky s nimi spojené.

Dovolte mi popřát Vám všem 
mnoho pohody v podzimním ob-
dobí, spousty klidu i přes přichá-
zející lákadla v podobě vánočních 
témat v supermarketech a všem 
žákům a studentům mnoho úspě-
chů v novém školním roce.

Jaroslav Demčák, starosta

Hejnický

zpravodaj
Zprávy z Jizerského fotoklubu ● Příběh Oskara Romma

O lékárně svaté Marie v Hejnicích ● Psovodi SDH Hejnice

ZÁŘÍ
2015

Cena: 8 Kč

Ani městu se nevyhnuly problé-
my s tímto spojené. Kvůli vysychá-
ní všech hejnických toků dochá-
zelo k problémům s povrchovou 
vodou, včetně koupaliště, které 
velmi silně vysychalo a hladina se 
nakonec zastavila na polovině své 
běžné výšky. Důvodem bylo také 
to, že někteří občané ze sousední 
vesnice usurpovali veškerou vodu 
pro sebe a svou zahradu, a tak se 
pravidelně korytem nepohybovala 
ani kapka. Ač jsem se snažil vi-
níka najít a několikrát se prodíral 
suchým potokem, dotyčný vždy 
vodu pustil dřív, než jsem ho mohl 
objevit. Smutný pohled na dusí-
cí se pstroužky v jamkách vody 
byl horší než nějaká hladina vody 
koupaliště.

Ale raději k veselejším téma-
tům. Rok vkročil do poslední čtvr-
tiny, ale to neznamená, že je to pro 
město a jeho organizace doba od-
počinku. Finišují tu dvě obrovské 

stavební akce. Výstavba kanali-
zace se z Hejnic ve velké míře pře-
stěhovala na Ferdinandov a dole 
ve městě zbývají spíše dokončo-
vací práce. Tedy až na část stoky 
v hlavní komunikaci. Zde se uká-
zala nutnost odstřelit skalní blok, 
který dosahuje 3,5 metru hloubky 
a 25 metrů délky. Ve dnech, kdy 
tyto řádky budete číst, by snad 
mělo být odstříleno a komunikace 
připravena k dokončení položením 
povrchů. Na Ferdinandově to bude 
o nějaký ten týden déle, neboť je 
zde ve většině výše položených vý-
kopů velký problém s obrovským 
kamením v zemi. Ale snad se vše 
zvládne před zimou a řidiči bu-
dou moci znovu využívat kvalitní 
komunikace, jaké zde již dlouhá 
léta nebyly. K tomu všemu přispěje 
také rekonstrukce krajské komu-
nikace od benzínové pumpy po 
městské kino a dále pak od CISu 
k mostu do Bílého Potoka. Tato 
akce včetně souvislého vodorovné-
ho dopravního značení (bílé čáry 
na krajích vozovky) a dopravních 
značek by měla být dokončena 
v druhé polovině měsíce října.

Dalším velkým počinem je fi-
nišující rekonstrukce základní 
školy. Práce se stihly tak, aby se 
děti mohly po prázdninách vrátit 
do lavic podle plánu. Dokončují se 
pavilony zvenčí a některé střechy. 
Uvidíme za rok, jak se tato inves-
tice projeví na úspoře nákladů za 
energie. Samozřejmě ani tato akce 
se neobešla bez velkých komplika-
cí. Zde hlavně v podobě azbestu ve 
stěnách „Chanosky“, který má za 
následek totální likvidaci vnitřku 
budovy. A tak se v těchto dnech 
připravuje projekt moderní budovy 
s moderními prvky, aby se na jaře 
či létě 2016 mohly děti vrátit zpět 
do těchto prostor. Nyní se snažím 

Slovo starosty

Vážení čtenáři, milí občané Hejnic,

vítám Vás u dalšího vydání našeho 
zpravodaje, jehož číslovka 3 signa-
lizuje, že léto je za námi a nastává 
období barevnější, ale studenější. 
I když v tomto případě je všechno 
trošku jinak. Při pohledu na hory 
nebo vyvýšené kopce bylo vidět již 
v polovině srpna, že přišel podzim 

- to když se buky rozhodly shodit 
listy a břízy se zbarvily do podzim-
ního hávu. I to byl následek neko-
nečných veder, které zdejší kraj 
trápily po celé léto. 

3
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Z jednání městské rady

 –  uložila řediteli ZŠ vypracovat zprávu o provozu 
a návštěvnosti mateřských školek v době prázd-
nin
 –  poskytla dotace
•  ve výši 1.000 Kč TJ Sokol Lázně Libverda na 

realizaci akce „Mládežnický cyklistický oddíl“
•  3.000 Kč spolku Jizerské aktivity na realizaci 

akce „Hejnicman 2015 a Mezinárodní festival 
outdoorových filmů“

•  5.000 Kč spolku Jizerské aktivity na realizaci 
akce „Jizerská nota“

•  2.000 Kč na realizaci cyklistického závodu 
„Smědava Cup 2015“

 –  schválila vítěze výběrového řízení na dodavatele 
technologie „Svážíme bioodpad z města Hejni-
ce“, kterým se stala firma Agrotec, a. s. Husto-
peče, s nejnižší nabídkovou cenou 1.265.000 Kč  
bez DPH
 –  schválila přijetí dotací Ministerstva životního 
prostředí na akce „Hejnice, základní škola, zlep-
šení tepelně technických parametrů obvodových 
konstrukcí“ a „Pořízení stroje na úklid cest nebo 
silničních komunikací - Hejnice“
 –  projednala a dala ke schválení zastupitelstvu 
města směrnici pro přidělování dotací a návrat-
ných finančních výpomocí z rozpočtu města  
Hejnice

Rada města na svých zasedáních

Hejnický zpravodaj. Registrace: MK ČR E 
11795. Vydává Městský úřad Hejnice 4× ročně, 
náklad 300 ks. Odpovědný redaktor: Stanislav 
Budka. Tel./Fax: 482 322 215. E-mail: zpravodaj@
mestohejnice.cz. Tiskne: Jan Macek a Pavel Kusala,  
www.tiskem.cz. Copyright © 2015 Jan Macek a Corel 
Corp. Veškerá práva vyhrazena.

Zastupitelstvo města na svém zasedání

Z jednání městské rady

 –   projednalo a schválilo rozpočtové změny pro rok 
2015
 –  projednalo a schválilo informace starosty o pří-
pravě a plnění investičních akcí města
 –  projednalo a schválilo zprávu finančního a kon-
trolního výboru
 –  projednalo závěrečný účet města Hejnice za rok 
2014 a přebytek ve výši 14.531.734,97 Kč zůsta-
ne ve finančních rezervách města

Plnohodnotného 
televizního vysílání  

se asi dlouho  
nedočkáme

Na setkáních s  obyvateli se často dostáváme 
k  tématu, proč zde fungují u  pozemního digi-
tálního vysílání televizního signálu pouze dva 
kanály, a  to Multiplex 1 a  Multiplex 2? Tento 
problém trápí všechny, kteří nepřijímají televizní 
signál jiným způsobem – prostřednictvím vlast-
ního satelitu nebo například přes O2 TV.

Začal jsem tedy komunikovat s provozovateli 
televizních vysílání a Českými Radiokomunikacemi. 
Televize nechtějí mít s naším koutem nic společného, 
jsme pro ně nezajímaví a hlavně na jejich mapách 
kdesi v Praze mají barvičku, že Hejnice jsou pokryté.

České Radiokomunikace alespoň vědí o tom, že 
tomu tak není, ale zase nechtějí mít nic společného 
s novým vysílačem v Raspenavě na Chlumu, a také 
říkají, že tato oblast je ekonomicky nerentabilní. 
Je pro ně tudíž nezajímavé zajistit pokrytí na své 
náklady. Televize jim na to nepřidají, takže Multi-
plex 3 je zde nereálný.

Vlastně existuje jedna cesta. České Radiokomu-
nikace nabízejí, že když zaplatíme 20 000 Kč každý 
měsíc, mohly by nám uvedený signál zajistit. Jak 
smutné, že nemáme stejná práva a jako občané 
ostatních částí státu a že chtějí tento chudý kout 
země ještě dále vysávat o peníze!

Vypadá to tedy, že v nejbližších měsících se dal-
ších programů nedočkáme. Náklady by se totiž 
včetně DPH pohybovaly kolem 300 000 Kč ročně 
a to už je velká částka.

Jaroslav Demčák, starosta

Chodníkové manévry mají důvod  
v rekonstrukci středu města

Omlouváme se všem občanům a návštěvní-
kům Hejnic za současné problémy kolem rekon-
strukce části chodníků v centu u křižovatky 
u lékárny a květinky. Rozhodli jsme se využít 
stavebních prací na hlavní komunikaci ulice 
Jizerské a rekonstruovat také přilehlé parkovi-
ště a křižovatky, abychom následně nemuseli 
zasahovat do nové krajské komunikace. 

Díky tomu například zmizí legendární kaluž před 
vchodem do prodejny potravin, obnoví se zničené 
obrubníky, červenobílé zábradlí nahradí širší chod-
ník a celý prostor získá nové vodorovné dopravní zna-
čení. Děkujeme za pochopení nutných prací a s tím 
souvisejících uzavírek chodníků a parkoviště.
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Zpráva obvodního oddělení  
Policie České republiky v Hejnicích

Hlášeno bylo 7 dopravních nehod, z toho jedna 
s těžkým zraněním. Oznámeno nebo zjištěno bylo 
7 krádeží, stejný počet neplacení výživného, v dal-
ších případech došlo k výtržnictví, poškození cizí věci, 
porušení zákazu řízení motorových vozidel, zneužití 
platební karty a spáchána byla i jedna loupež. U pře-
stupků jde stále nejvíce o oblast dopravy, majetku 
a občanského soužití. Jeden výtečník, posilněn alko-
holem, projevil při hře na automatech své zklamání 
z prohry peněz rozbitím displeje zařízení a po příchodu 
domů ještě v rozčílení vyhodil pekáč buchet přímo na 
auto zaparkované pod oknem. Nevím, jakou očekával 
výhru, ale způsobil škodu za 26.000 Kč a „vyhrát“ tak 
může až jednoroční pobyt za mřížemi. Na Hraniční 
a Kasárenské cestě se zatím neznámý lump baví pro-
pichováním pneumatik zaparkovaných vozidel. Způ-
sobuje tak nemalé škody a problémy s odtahy vozidel. 

V minulosti bylo hlášeno několik případů vypuštěných 
kol, což bylo jen malou nepříjemností proti tomu, že 
nyní někdo probodává všechna čtyři kola. Těžko říct, 
co k tomu může někoho vést zrovna v místech, kde jiní 
hledají odpočinek a sport. Je pravda, že auta většinou 
stojí v místech, kde je to zakázáno, ale takové situace 
dokážeme řešit v blokovém řízení popř. oznámením 
správnímu orgánu.

Samostatnou kapitolou pro nás byla Luhová ulice, 
resp. celé dopravní omezení v Raspenavě. Čelili jsme 
stížnostem z obou stran – těch, co chtěli zamezit pro-
vozu v Luhové a těch, co naopak chtěli omezení zrušit. 
Počastováni jsme byli různými nadávkami od těch 
úsměvných až po úroveň velmi drsných nočních pořadů. 
Nadprůměrné letní teploty nikomu na klidu také 
nepřidaly, a tak nějaký výtvarný začátečník počmáral 
zákazové značky v obou směrech. Řečeno o tom bylo 

už mnoho a nyní je čas dívat se dopředu. 
Věřím, že v době, kdy vyšel tento zpravodaj, 
je už Raspenava průjezdná a bude jen lépe, 
a to nejen v dopravní situaci.

Krásné léto lákalo k vodě, a tak se nová 
retenční nádrž na Pustém potoce stala 
cílem mnoha plavkyň a plavců. Někteří 
z nich zajeli svými vozidly přímo až k nádrži, 
i když jsou na obou příjezdech zákazové 
značky, z čehož samozřejmě neměl radost 
správce lesa. Když jsme pak tyto přestupky 
projednávali, někteří řidiči byli rozzlobení 
a nemohli to pochopit. Já naopak nemůžu 
pochopit, proč někdo jen pro svou lenost 
vjíždí tam, kam je to zakázáno.

Prázdniny přinášejí dětem větší volnost 
a pozdní návraty domů. Během léta jsme 
měli nahlášena tři pohřešování, všechna 
s dobrým koncem. Jedno dítě se vrátilo 
samo později domů, druhé bylo naším 
kolegou nalezeno nad ránem v autobusové 
zastávce v Raspenavě, jen při hledání tře-
tího nejprve nepomohl ani přivolaný vrtul-
ník s termovizí. Trvalo to téměř měsíc, ale 
nakonec i poslední dítě bylo nalezeno frý-
dlantskými policisty zdravé a v pořádku.

Léto bylo z našeho pohledu poklidné 
(tedy až na Luhovou). S podzimem k nám 
přijdou další dvě personální změny. Naše 
řady opouštějí prap. Miroslav Kukelka, 
který přejde na dopravní inspektorát 
v Liberci, a pprap. Markéta Vadinová na 
obvodní oddělení Liberec – Vesec. Z Liberce 
k nám naopak nastoupí prap. Michal 
Pavlata. Všem přeji hodně pracovních 
i životních úspěchů a Vám krásný podzim 
plný barev.

nprap. Milan Porubský,  
policista OOP Hejnice

Vážení občané, v  létě u nás bylo spácháno 30 trestných činů a 340 přestupků, což je v porovnání se 
stejným obdobím v loňském roce znatelné snížení trestné činnosti, zatímco přestupků naopak výrazně 
přibylo.

 

A N G L I Č T I N A 
 

kurzy pro dospělé v Hejnicích 
 

od 21. září 2015 do 29. ledna 2016 
 
 
 

 
V ceně kurzu jsou i veškeré výukové materiály (min. počet 

studentů 5, max. 9). 
 

MÁTE-LI ZÁJEM, OZVĚTE SE, ROZVRH LZE ZMĚNIT,  
VÝUKA JE MOŽNÁ I V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH. 

 
dále nabízím: 
 
 individuální výuka pro dospělé 
 doučování pro děti 

 

lektorka: Ing. Jitka Budková 
učebna: panelák č. 598 (u nádraží, vedle kadeřnictví) 
tel: 774 229 443 
email: jitka.budkova@email.cz 
web: budkova.webnode.cz 

jazyková úroveň den a čas výuky počet lekcí cena kurzu 
začátečníci čt 16.15 – 17.45 17 x 90 min 2550,- 

mírně pokročilí I po 8.30 – 10.00 17 x 90 min 2550,- 
mírně pokročilí II čt 14.30 – 16.00 17 x 90 min 2550,- 
středně pokročilí  út 15.30 – 17.00 17 x 90 min 2550,- 

pokročilí út 17.00 – 18.30 17 x 90 min 2550,- 

75 Kč/ 45 min 

200 Kč/ 45 min 

75 Kč/ 45 min 

200 Kč/ 45 min 

P
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Pekelné slavnosti 2015

Další za námi… Tak jsem si myslel, že v neděli večer zhodnotím letošní Hejnické slavnosti a budu rád, 
že se mohu zase naplno věnovat kanalizaci a rekonstrukci základní školy, tedy dvěma obrovským 
akcím, které jsou v letošním roce pro Hejnice naprosto stěžejní.

Jak jsem se mýlil… Onu neděli 
večer jsem se společně s částí 
týmu přemístil po uklizení placu 
do zdejšího restauračního zařízení 
a spíše jako dromedár si dopřával 
tankování nealkoholické sodovky 
do zásob svého těla, neboť celoví-
kendová slunečná výheň udělala 
ze všech účastníků spíše pocho-
dující stíny. Ano, letošní slavnosti 
daly zapomenout na ty legendární 
v roce 2012, kdy bylo teplo. Letos 
se počasí nedalo označit tímto 
slovem, protože bychom ho ura-
zili. Byl to extrém. Sice jako téměř 
celé léto, ale problém byl v tom, že 
deset dní před akcí jsme ještě cho-
dili v 15 °C a najednou v sobotu 
a neděli to bylo o 20 °C více, a to 
ve stínu. Ale přípravu jsme udělali 
jako vždy bez ohledu na počasí. 
Jak jsem byl šťastný, že jsme 
dokázali přesvědčit Frýdlantskou 
vodárnu, abychom místo jejich 
cisterny s vodou získali na plac 
plnohodnotnou přípojku s pitnou 
vodou. Umývací korýtko se během 
obou dnů nezastavilo a aspoň 
trošku zpříjemňovalo život opále-
ným návštěvníkům.

A jak jinak letošní slavnosti 
proběhly? Zajímavě. Hlavně pro 
nás pořadatele. Beru na sebe, že 
kvůli volbám a změnám v kul-
turní komisi došlo k velmi znač-
nému posunutí termínu sestavo-
vání programu akce. A ve spojení 
s mimořádným rokem, kdy desítky 
umělců, které jsme tu chtěli mít, 
měly dovolenou, nastal problém, 
že jsme neměli hlavní hvězdu. 
Nebo jsme přinejmenším nevěděli, 
koho za ní označit. Velikým a pří-
jemným překvapením pak bylo, 

když jednotliví umělci vystupovali 
a lidé reagovali tak kladně i na 
jména, která neznali.

Ti, co nepřijeli, si možná mohli 
říkat, že tu nic nebylo. Ale ti, co 
přijeli, pak vyprávěli, že třeba 
nikdy netušili, že Lenny je tak 
skvělá díky barvě svého hlasu 
a bezprostřednosti, nebo že Marek 
Ztracený to rozjede i v takovém 
horku a strhne dav a že nedělní 
Jeleni přehrají Petra Koláře a lidé 
jim budou u jejich hitů přímo 
zobat z ruky. Když přidávali znovu 

„Zabil jsem jelena…“ přiznejme si, 
kdo jsme si s nimi tento refrén 
nenotoval...

Ale i ostatní umělci byli skvělí, 
zdánlivě neznámá jména jako 
Circus Problem nebo Bohemia 
Univerzal Dixieland také bodo-
vala. Zajímavým počinem bylo 
zařazení hudebních vystoupení 
přímo do kostela. Stalo se tak 
kvůli jeho výročí, ale uvažujeme 
o tom, že tuto tradici zachováme. 
Taktéž první udělování cen „Pocta 
starosty“ se neslo v duchu nervo-
zity a tajemna, co bude. Je jasné, 
že chybou bylo, že jsme nene-
chali obdarované promluvit, ale 
příště to napravíme. Koneckonců, 
z dotazníku, který nám návštěv-
níci vyplnili, vyplynuly i další 
rady a výtky. Takže kromě trošku 
podivných vzkazů typu „Nejhorší 
věc letošních slavností pro mě byla 
ta, že tam bylo málo stanů, kam 
se mohli diváci při dešti schovat“, 
jsme se dozvěděli spoustu podnět-
ných věcí.

A jak dopadly letošní slavnosti? 
Je jasné, že návštěvnost byla 
malá, uličky normálně průchozí, 

spousta hostů a přátel následně 
říkala, že v tomto vedru raději 
zvolila vodu, než naši akci. Proto 
se v porovnání s loňskem vybrala 
jen polovina na vstupném a proto 
také město Hejnice stály slavnosti 
asi 130 až 150 tisíc korun. Přesná 
čísla budou v době, kdy tento zpra-
vodaj vychází, zveřejněna na webu 
a facebooku. Ale stále zastávám 
názor, že návštěva 6 až 8 tisíc lidí 
ve městě za to stojí a že tito lidé 
přinesou místním podnikatelům 
další peníze, které se do zisku ze 
slavností nezapočítávají. K tomu 
se také váže to, že na základě při-
pomínek a dotazů připravila kul-
turní komise pro jednání zastu-
pitelstva doporučené varianty 
podoby vstupného pro příští ročník. 
Bude na zastupitelích, aby se roz-
hodli a usnesli o modelu slavností 
2016. Mají na výběr letošní model 
(sobota za peníze, neděle zdarma), 
vstupné na oba dny, zdarma po 
oba dny nebo změnu systému na 
pouze jednodenní akci. Ale to se 
bude rozhodovat 23. září od 18 
hodin v kině Hejnice, přijít se 
podívat může každý.

A co já osobně jsem si z letoška 
odnesl? Velmi netradiční zážitky. 
Například ten se sháněním zapo-
menutých houslí pro kapelu 
Circus Problem nebo zařizování 
dopravy zapomenuté kytary Lenny 
do Prahy a nebo také to, že jsme 
vás možná naučili trošku se umět 
bavit, protože na Frýdlantsku se 
zde schází nejlepší publikum. Pub-
likum, které ví, co je potlesk na 
konci vystoupení a umí vytleskat 
umělce zpátky. Díky Vám všem za 
účast, díky všem pořadatelům za 
pomoc a díky také těm, co je tohle 
nebere, že nám dovolí propago-
vat Hejnice mimo hranice našeho 
města. Vždyť co je víc než to, že mi 
přijde mail se slovy, že zde hudeb-
níci hráli moc rádi, neboť naše 
slavnosti jsou mezi manažery 
a hudebníky velmi vysoce hodno-
cené s ohledem na přístup pořada-
telů a místo konání.

-DEM-Hejnické slavnosti (Zdeněk Polívka)
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Klub českých turistů
Chodíte rádi do přírody? Máte rádi zajímavé turistické cíle? Tak to 
jste už určitě viděli značení Klubu českých turistů. Napadlo Vás 
někdy, jak takové značení vzniká a jak se udržuje?

Jedná se o celostátní systém, 
jehož principy jsou rozepsány do 
11 skript. Základní značky jsou 
takzvané pásové o velikosti 10 x 
10 cm a měly by být umístěny ve 
výšce očí dospělého člověka. Dále 
narazíme na šipky, rohové značky 
a v neposlední řadě také tvarové 
značky. Ty nás dovedou přímo na 
vyhlídky, ke studánkám, na hrady 
či k jiným zajímavým turistickým 
cílům. Máme také místní okruhy 

a naučné stezky. Koncové značky 
slouží k ukončení dané trasy. 
A nesmím zapomenout také na roz-
cestníky, které jsou nedílnou sou-
částí značení.

Kdo se o značky stará? Zna-
čení máme díky usilovné práci 
značkařů, kteří spadají pod KČT. 
Takovým značkařem se může stát 
každý z nás, kdo má chuť značit. 
Po nahlášení na krajskou komisi 
značkařů absolvuje dotyčný dvou-
víkendové školení. Tam se dozví, jak 
vypadají a kdy se používají různé 
typy značek, dále základy topogra-
fie, zdravovědy i bezpečnosti práce. 
A nesmí chybět ani značkářská 
praxe v terénu.

A jak to probíhá prakticky? Ško-
lení jsem absolvovala v dubnu. Po 
té jsem si vyzvedla barvy, šablony 
a další pomůcky. A hurá do terénu! 
Moje první krůčky, pro lepší zís-
kání praxe ještě s instruktorem 
Jaromírem, vedly od našeho kos-
tela na Ořešník. Tedy po červené 
turistické trase.

Nejprve jsme zkontrolovali roz-
cestník, a pak jsme se vydali obnovo-
vat značky tak, aby žádný z turistů 
nebloudil. Pokud je značka vhodně 
umístěná, stačí ji takzvaně obnovit. 
Pokud umístění z nějakého důvodu 
nevyhovuje, je na nás, značkařích, 

abychom vybrali jiný vhodný objekt. 
Značkuje se vždy pro oba směry 
současně. Pokud se v okolí vysky-
tují nálety, odstraníme je. Důležitá 
je úprava podkladu, proto před 
samotným nanesením barvy pou-
žíváme drátěný kartáč. Na samot-
nou značku nanášíme bílou barvu 
upozorňovací – a barvu vedoucí, 
v daném případě červenou - tu měl 
kolega Jaromír. Ke značení pou-
žíváme speciální písmomalířské 
barvy, které se osvědčily nejvíce.

Postupně jsme stoupali k Ořeš-
níku. Byli jsme hodně rádi, že ty 
značky máme, abychom se mohli 
vydýchat… 

Pod vyhlídkou jsme potkávali už 
první turisty, kteří byli moc rádi, že 
vidí značkaře, kteří pečují o značení. 
Na vyhlídku jsme malovali trojúhel-
níčky a neopomněli jsme obnovit ani 
koncovou značku u kříže. Během 
pár dní jsme značení trasy dokončili 
až k Tetřevím boudám.

Postupně jsem během sezóny 
značila z Lázní Libverda ke Spálené 
hospodě, výše zmíněnou na Tetře-
vky, na Čihadla a zelenou do sedla 
Holubníku. Každá trasa se obno-
vuje jednou za tři roky. Na závěr 
se vypisuje cestovní příkaz včetně 
stavu směrovek.

Už se těším na další zážitky při 
značení turistických tras!

Iveta Jelínková, KČT

Značení turistických tras

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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Zprávy z Jizerského fotoklubu Hejnice

I  v  letošním roce se Jizerský fotoklub Hejnice zúčastnil fotografické soutěže Mapový okruh Český ráj. 
Pořadatelem letos již 54. ročníku této soutěže byl loňský vítěz Fotoklub PCW Praha. Jizerský fotoklub 
Hejnice obsadil 5. místo z celkového počtu 14-ti zúčastněných fotoklubů. Jako nejlépe hodnocený jednotlivec 
se za Jizerský fotoklub Hejnice umístil na 8. místě Daniel Dančevský se svou fotografií Toscana I z celkového 
počtu 280 soutěžních snímků.

Závěrečné vyhodnocení 54. roč-
níku fotografické soutěže Mapový 
okruh Český ráj proběhlo ve dnech 
13. až 14. června 2015 v překrás-
ných prostorách barokního refek-
táře kláštera Svatého Jiljí v Praze 
a zúčastnili se ho tři zástupci 
našeho fotoklubu. Po přivítání 
a pozdravení se s kolegy z dal-
ších fotoklubů, rozesetých po celé 
České republice následovala pro-
hlídka vystavených nejlepších foto-
grafií soutěže a diskuse nad nimi. 
Poté byl zhodnocen průběh letoš-
ního ročníku, vyhlášeno pořadí 
jednotlivých fotoklubů a deseti 
nejlepších jednotlivců, kterým byly 
předány věcné ceny. 54. ročník 
fotografické soutěže Mapový okruh 
Český ráj vyhrál opět Fotoklub 

PCW Praha. Poté následovala pro-
hlídka Dominikánského kláštera 
a autorské promítání p. Milana 

Říhy z islandského putování. Závě-
rečné hodnocení bylo zakončeno 
volným programem, kterého jsme 

Toscana I (Daniel Dančevský)



Hejnický zpravodaj / 7

využili k fotografování v ulicích 
Prahy. Rozloučili jsme se s pořada-
teli a ostatními fotografy a v pozd-
ních večerních hodinách vyrazili 
k domovu. Závěrem bychom chtěli 
poděkovat pořadateli 54. ročníku 
fotografické soutěže Mapový okruh 
Český ráj za perfektní pořadatel-
ství a skvělou atmosféru závěreč-
ného vyhodnocení.

Soutěžní fotografie členů Jizer-
ského fotoklubu z 54. ročníku 
Mapového okruhu Český ráj budou 
vystaveny koncem měsíce září 
v knihovně v Hejnicích, kde je bude 

možné shlédnout v rámci provozní 
doby knihovny.

A na závěr bych Vás chtěl pozvat 
také na výstavu fotografií členů 
Jizerského fotoklubu Hejnice, 
která se koná od 1. do 30. září 2015 
ve výstavní síni Mezinárodního 
centra duchovní obnovy v Hejni-
cích. Tato výstava je uspořádána 
k 55. výročí založení a nepřetržité 
existence Jizerského fotoklubu 
v Hejnicích. Také bych Vás rád 
pozval na výstavu fotografií člena 
Jizerského fotoklubu Václava Ode-
hnala „Voda v Jizerkách“, která 

probíhá do 30. září 2015 ve zdra-
votním středisku v Raspenavě.

A na úplný závěr bych Vás chtěl 
informovat o připravované výstavě 
v prostorách Krajského úřadu 
v Liberci, která proběhne v listo-
padu 2015. Podrobnější informace 
a plakát k této výstavě budou zve-
řejněny na našich webových strán-
kách www.jizersky-fotoklub-hej-
nice.estranky.cz.

text: Tomáš Mazánek 
Jizerský fotoklub Hejnice

Život v Moštárně

V září jsme znovu otevřeli naše kluby: 

•  Senior klub Eska se schází dvakrát 
týdně ke kávě a čaji, příjemnému popo-
vídání a partičce karet – zveme všechny 
seniory v pondělí od 16 h a ve čtvrtek 
od 9 h. Klub dále pravidelně pořádá 
výtvarné dílny pro seniory.

•  Rodinné centrum Loďka rozšířilo 
svůj provoz na pondělní Mimiklub pro 
maminky s dětmi do 1 roku a středeční 
Klub Lodička pro maminky se staršími 
dětmi (obojí od 9 h).

Připravujeme také další tradiční i netra-
diční akce:

•  tematická přednáška pro seniory  
(8. října 2015)

•  přednáška Temperamenty dětí a jak 
s nimi zacházet (21. října 2015)

•  přednáška Jak podpořit vývoj dítěte  
do 1 roku (26. října 2015)

•  tradiční burza (podzim 2015)

•  Kurzy Alfa – informativní kurz o křes-
ťanské víře (2016)

Zveme Vás k účasti na životě Moštárny 
a těšíme se na společně strávený čas.

Za tým Sboru Jednoty bratrské a Centra 
volného času Moštárna Zdena Zoreníková, 
www.mostarna.info

Máme radost, že Moštárna je stále místem, kde se setkávají lidé všech generací a tráví spolu čas, 
odpočívají aktivně i pasivně, nalézají zde inspiraci i nové přátelské vztahy – zkrátka místem, kde 
prožívají kus svého života.

Nový školní rok znamená novou kapitolu i pro dění v Moštárně, kde sídlí Sbor Jednoty bratrské 
a Centrum volného času Moštárna, o. p. s.
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Následující osud je velmi zajímavý a zároveň i odsouzeníhodný. Jde na jedné straně o osobu, která 
byla jedním z  nejlepších stíhačů v  historii lidstva. O  rodáka, kterého by člověk mohl označit za 
nejvýznamnější vojenskou osobnost našeho města. Na straně druhé o československého občana, ač 
německé národnosti, který sloužil nacistickému režimu. A sloužil mu velmi dobře. Proto bych rád 
poprosil čtenáře, aby pochopil, že tento článek nemá být oslavou ani haněním jména Oskara Romma, 
ale pouze objektivním shrnutím života bývalého občana města Hejnice.

Oskar Romm se narodil dne 
18. prosince 1919 v našem maleb-
ném městečku v srdci Jizerských 
hor. Spolu se svou rodinou žil 
v malém domku s číslem popis-
ným 183 (tento dům již neexistuje, 
na jeho místě je dnes postavený 
dům s čp. 588). Jeho otec Franz 
Romm zde měl dokonce i prodejnu 
jízdních kol. Mladý Oskar již od 
mala obdivoval techniku a po 
odmaturování nastoupil na inže-
nýrská studia. To však v pohra-
ničí sílila Sudetoněmecká strana 
pod vedením Konrada Henleina 
a většina místních názorově sou-
hlasila s její politickou vizí. Vše 
nabralo rychlý spád - na podzim 
roku 1938 sudetskými Němci tolik 
vysněné připojení k Říši, v březnu 
1939 okupace. Vše nasvědčovalo 
vypuknutí války. Když se tak stalo, 
Oskar ukončil svá studia a dobro-

volně si podal přihlášku do Luft-
waffe. V ten moment se začala psát 
jeho celoživotní pilotní kapitola. 
Po odvodu a základním výcviku 
byl v červenci 1941 zařazen do 
výcviku pro stíhací piloty. Výcvik 
byl dlouhý a náročný. Konečně 
v srpnu 1942 obdržel sponu stíha-
cího pilota. Krátce nato byl odeslán 
na východní frontu, k legendární 
stíhací eskadře JG 51. Zde 29. září 
podnikl svůj první bojový let, který 
zakončil nouzovým přistáním. 
Kvůli utrpěným zraněním musel 
být odeslán na léčení. K jednotce 
se vrátil až v prosinci. Při druhém 
bojovém letu se mu podařilo sestře-
lit ruský IL-2 Šturmovik. I tento-
krát však musel nouzově přistát. 
Znovu utrpěl několik zranění a do 
ledna roku 1943 byl mimo ope-
rační činnost. Ihned po návratu 
se mu začalo střelecky dařit. Opa-

kovaně se vracel na mateřské leti-
ště s více než jedním sestřelem. 
Obzvláště pak v červenci a srpnu 
téhož roku, kdy se mu podařilo 
několik desítek sestřelů. Například 
14. srpna sestřelil pět a 20. srpna 
dokonce šest spojeneckých leta-
del. Na přelomu srpna a září byl 
odeslán k výcvikové jednotce jako 
instruktor. K operačnímu létání se 
opět vrátil až koncem ledna 1944. 

Další bojové úspěchy na sebe 
nenechaly dlouho čekat a 5. února 
se mu během jednoho jediného 
letu podařilo sestřelit šest spo-
jeneckých letadel. K poslednímu 
únorovému dni byl vyznamenán 
Rytířským křížem železného kříže, 
jedním z nejvyšších říšských 
vyznamenání. Jako osvědčený 
důstojník a stíhač byl odeslán 
v začátkem července do Německa 
ke štábu IV. /JG 3. Dokonce byl 
stanoven velitelem jedné z letek. 
Jednotka měla za úkol bránit 
vzdušný prostor proti spojenec-
kým bombardérům a jejich stí-
hacímu doprovodu. V den svého 
příchodu dokonce sestřelil čtyřmo-
torový letoun B-24. Celkem sestře-
lil na západní frontě osm čtyřmo-
torových amerických bombardérů 
a jeden stíhací letoun typu P-51 
Mustang. Během podzimu působil 
na velitelských postech u různých 
jednotek. V lednu 1945 byl opět 
odeslán na východní frontu, kde 
se stal opět velitelem jedné z letek 
JG 3. Tentokrát bylo jejich úkolem 
provádět stíhací a bombardovací 
lety proti Rudé armádě. I zde se 
osvědčil jako vynikající pilot, bylo 
mu totiž přiznáno zničení 34 tanků 
a mnoha dalších pozemních cílů. 
Byl povýšen do hodnosti Oberle-
utnant a pověřen velením IV. sku-
piny eskadry JG 3. Během února 
a března sestřelil ještě šest leta-
del a tím uzavřel svojí statistiku 

Hejnické eso 
Příběh Oskara Romma

Oskar Romm Oskar Romm
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na čísle 92. Byl navržen na udě-
lení Dubové ratolesti k Rytířskému 
kříži železného kříže a povýšení do 
hodnosti majora. To se však kvůli 
brzkému konci války nestalo. Pro 
Oskara Romma skončila válka již 
24. dubna 1945, kdy byl sestře-
len a těžce raněn během nouzo-
vého přistání po střetu s několika 
bitevními stroji IL-2 Šturmovik 
nedaleko města Štětín. Podařilo se 
mu dostat se na západ a byl zajat 

americkou armádou. Pokud by 
se dostal do rukou Rudé armádě, 
jen stěží se dá odhadovat, jaký by 
byl jeho další osud. Po propuštění 
z vězení si dokončil vysokoškolské 
vzdělání a stal se inženýrem. Poz-
ději pracoval jako civilní zaměstna-
nec Bundeswehru až do důchodu. 
Byl aktivním účastníkem vete-
ránských srazů. Zda někdy ještě 
navštívil své rodné město, se dnes 
již asi nedozvíme.

Oskar Romm, vynikající letec 
a hejnický rodák, zemřel 1. května 
1993 v západoněmeckém městě 
Koblenc. Během smutečního 
obřadu se do bytu jeho man-
želky vloupal zloděj, který ukradl 
všechny řády a vyznamenání 
zemřelého. I takovou smutnou 
tečku může mít lidský život.

Milan Votava
foto: z archívu autora 

       Mezinárodní centrum duchovní obnovy

Vážení spoluobčané, Hejnice a jejich okolí je velmi krásné místo k rekreaci. O tom svědčí i opakované 
pobyty našich hostů a  účast na našich programech. Letní sezonu jsme jako obvykle zahájili 
2. července na svátek Navštívení Panny Marie poutí, která je významná pro občany Německa, 
kteří zde dříve žili. Němečtí poutníci při svém týdenním pobytu zcela zaplní nejen Centrum,  
ale i penziony v okolí.

Po několika letech opět přijeli 
seminaristé papežské koleje Maria 
Mater Ecclesiae v Římě. Šedesát 
studentů z celého světa (z Ekvá-
doru, Venezuely, Mexika, USA, 
Indie, Brazílie …) zde strávilo celý 
měsíc. Díky této návštěvě měli 
studenti možnost poznat krásy 
Jizerských hor, různá místa České 
republiky, ale také sousední země 
jako Německo či Polsko. V České 
republice navštívili hlavní město 
Prahu, sklárnu v Novém Boru, 
a také si zahráli přátelský fot-
balový zápas s fotbalisty z Vísky. 
V pondělí 3. 8. 2015 navštívil 
Hejnice biskup litoměřický Jan 
Baxant a rozloučil se se seminari-
sty mší svatou v bazilice Navštívení 
Panny Marie.

Manželé Monika a Franz 
Hanika v srpnu opět pořádali už 10. 
ročník česko-německého semináře 
s názvem „Síla z kořenů – Kraft 

aus den Wurzeln“, pobyt němec-
kých rodáků s jejich potomky.

Na 11. a 12. září připravu-
jeme mezinárodní výstavu jiřinek 
a soutěž v aranžování. V pátek 
bude výstava otevřena od 11 
do 17 hodin a v sobotu od 9 do 
17 hodin. V galerii Centra bude 
od 1. do 30. září probíhat výstava 
Jizerského fotoklubu Hejnice. 
Výstava bude přístupná každý 
den od 8 do 17 hodin, vstupné je 
dobrovolné. V listopadu se chystá 
výstava výtvarníka Michala Laudy 
s názvem Pojizeří.

V bazilice Navštívení Panny 
Marie se můžete těšit na kon-
certy, a to 5. září od 15:30 h kon-
cert učitelů ZUŠ Liberec, 12. září 
od 15:30 h koncert k příležitosti 
24. ročník festivalu duchovního 
umění Svatováclavské slavnosti 
a 28. září od 15 h Svatováclavský 
koncert pořádaný Městem Frý-

dlant, na kterém vystoupí smíšený 
pěvecký sbor z Liberce Rosex.

Po návštěvě koncertu či výstavy 
se můžete občerstvit v klášterní 
restauraci, která je otevřena každý 
den od 11 hodin.

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

Program je možné pravidelně 
sledovat na recepci MCDO nebo na 
www.mcdo.cz.

Kolektiv MCDO

Seminaristé z papežské koleje Maria Mater EcclesiaeSemináře „Síla z kořenů – Kraft aus den Wurzeln“
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O lékárně svaté Marie v Hejnicích
Ráno a večer na špičku nože…, tak je předepsáno na zachovaném sto let starém receptu, který v roce 
1911 napsal hejnický lékař MUDr. Holtscheck panu Niedekovi z Habartic. Lék měl uvolnit zahleněné 
dýchací cesty a byl téhož dne vydán lékárníkem Antonem Schimmelem v hejnické lékárně sv. Marie.

Lékárnu měly Hejnice ale už 
dávno před tím. Sídlila v místním 
klášteře a lze předpokládat, že 
apatykáři byli františkáni. O jejich 
jménech se dovídáme z úmrtních 
zápisů v klášterní kronice, kde 
se například dočteme, že lékár-
ník Klement Oswaldt zemřel Léta 
Páně 1738 a byl „dokonale znalý 
svého oboru“. Dalším byl Franti-
šek D. Drábek, který odešel na věč-
nost v roce 1781. Stejně je zapsáno 
i úmrtí lékárníka Ladislava Langra. 
V roce 1809 byla lékárna františ-
kány zrušena a její zařízení odpro-
dáno za 400 zlatých.

Celá desetiletí pak v Hejnicích 
apatyka chyběla. Nejbližší byla až 
ve Frýdlantu, a to již od roku 1724.

V listopadu 1890 se sešli hej-
ničtí zastupitelé a jednohlasně roz-
hodli, že na zřízení lékárny vyhlásí 
konkurs. Nikdo se však nepřihlásil. 
Teprve o tři roky později se o zřízení 
apatyky ucházel Franz Steinkovsky 
z Jesenice u Podbořan. Svou novou 
živnost otevřel v domě čp. 303, kde 
je lékárna do současnosti. Po deseti 
letech koupil zařízenou lékárnu 
magistr Hans Lindner z Karlových 
Varů. Ten se v místě však dlouho 
nezdržel a už v roce 1908 prodal 
zavedenou živnost magistru Antonu 
Schimmelovi z Kamenického 

Šenova, který lékárnu provozoval 
do roku 1912, kdy přešla do vlast-
nictví magistra Hanse Bachmanna 
z Plesné u Chebu. V roce 1935 je 
jako majitel uváděn magistr Karl 
Bachmann a rodina lékárnu sv. 
Marie vlastnila ještě ve čtyřicátých 
letech minulého století. Poslední 
německy hovořící lékárnicí byla 
PhMr. Emma Haasová, jejíž živnost 
přešla po skončení II. světové války 
do národní správy.

Název lékárna sv. Marie byl 
zaveden v roce 1893, odkdy též 
pacienti navštěvovali interiér oblo-
žený dřevem s mnoha uměleckými 
řezbami. Celá prostora překrásně 
voněla ingrediencemi, které byly 
mnohdy dováženy až z Orientu. 
Vnitřku apatyky dominovala soška 
Panny Marie, která dokreslovala 
atmosféru, stejně jako porcelá-
nové a skleněné dózy s latinskými 
popisky na léky, což u obecního 
lidu budilo respekt. Cesta nemoc-
ných k lékaři končívala mnohdy 
předčasně právě zde. Lékárník měl 
důvěru, a tak potřebný lék dopo-
ručil a pak i sám vyrobil. Dnešní 
obecní pumpa, která stojí v přileh-

lém parčíku, bývala tehdy v zahradě 
lékárny. Není proto divu, že někteří 
věřili léčivým vlastnostem této vody. 
Hejnická lékárna měla jen jednoho 
konkurenta, byl jím pan Neuhäu-
sser, který žil ve stavení na hra-
nicích Ferdinandova a Hejnic, kde 
vyráběl směsi lesních a lučních 
čajů, které prý byly na všechno.

Kromě recepisu z roku 1911 se 
zachovala i rozsáhlá nabídka běž-
ného lékárenského zboží otištěná 
v roce 1914. Zdejší i návštěvník si 
mohl zakoupit hejnickou domácí 
všeléčivou mast, rybí tuk, železité 
víno, mazání proti bolestem, medi-
cinální koňak, pravé víno Malaga, 
ale také pravý ruský čaj. Jak 
reklama uvádí, vše za ceny velmi 
mírné s porovnáním s cenami běž-
ných potravin.

Od února 1947 byl po mnoho let 
hejnickým lékárníkem PhMr. Josef 
Janouch, kterého v ulicích stále 
ještě občas potkáváme a který se 
ctí zvládl poválečnou lékovou mizé-
rii. Z té doby pochází i poslední 
relikvie – lahvička na oční kapky. 
Josef Janouch také upravil název 
z „lékárna sv. Marie“ na „lékárna 
u sv. Marie“. Pozměněné označení 
však nevydrželo dlouho, neboť se 
stalo ideologicky nepřijatelné.

Lahvička na oční kapky z r. 1948 Recept z r. 1911 Nabídka zboží z r. 1914
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Narodily se děti:
• Štěpán Kováč

• Pavel Návesník

• Jiří Schötta

• Pavel a Petr Banyákovi

Přistěhovali se občané:
• Hana Dama  se synem  

a dcerou

• Lenka Daniová se synem  

a dcerou

• Alena Valášková s dcerou

• Radek Strakulák

• Lubomír Pilný

• Marie Zíková

Odstěhovali se občané:
• Lukáš Rechtořík

• rodina Modlitbova

• manželé Kaplovi

• Lenka Bornová se synem

• rodina Lányiova

• Jitka Jínová

• Alena Karrasová

• Václav Bělocký

• Patricie Mikudíková

• manželé Hubáčkovi

Rozloučili jsme se se 

zesnulými občany:
• Libuše Škvorová

• Eva Čálková

• Mária Dešková

• Marie Janouchová

• Ludmila Konývková

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

V dobách socialistického zří-
zení byla místní lékárna provozo-
vána Okresním ústavem národního 
zdraví v Liberci. Historický interiér 
nahradila moderní výbava a s roz-
vojem farmakologie se proměnila 
i jeho vůně.

V roce 1992 převzala hejnic-
kou lékárnu RNDr. Brigita Roč-
ková, která za lékárnickou tárou 
stojí dodnes. Jako pamětník rád 
připisuji, že ona, Josef Janouch 
i všichni jejich předchůdci byli 
zákazníkům vždy nápomocní nejen 
dobrou radou.

Epilog

A tak lékárna, která se ještě při 
svém vzniku musela řídit striktním 
příkazem zemského věstníku krá-
lovství Českého, které vydalo mini-
sterium záležitostí vnitřních, kde 
se v paragrafu 4 pravilo, že: „Cho-
vati pijavky v dostatečné zásobě 
jsou lékárníci povinni, a hojiči mají 
k tomu právo“, poskytuje své služby 
ve stále stejných, dnes již moderně 
zařízených, prostorách.

M. Jech, foto: z archívu autora

Konec platnosti průkazů  
mimořádných výhod

K 31. prosinci 2015 končí platnost průkazů mimořádných výhod 
(vydávaných dříve městskými úřady) a dočasných průkazů osob se 
zdravotním postižením (laminovaná papírová kartička vydávaná 
Úřadem práce ČR).

Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob 
se zdravotním postižením (průkaz OZP), by si měli zajistit jejich 
výměnu za nový průkaz OZP v podobě plastové kartičky, a to nej-
později do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR proto vyzývá klienty, aby 
nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému 
čekání ve frontách na konci roku.

Co je třeba vzít s sebou na Úřad práce ČR?

• platný průkaz totožnosti

• průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP

•  žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním 
postižením

• 1x fotografii průkazového formátu, velikost 3,5 cm x 4,5 cm

K vyřízení výměny průkazu osoby se zdravotním postižením je 
nutné, aby se klient dostavil na úřad práce osobně.

Pokud si klient do konce roku 2015 nepožádá o přechod nároku 
na průkaz osoby se zdravotním postižením, nárok na průkaz 
mu zaniká a potom bude nutné podat novou žádost a požádat 
o posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službu 
OSSZ.

Příspěvek na mobilitu, který byl přiznán v letech 2012-2013 končí 
dnem 31. 12. 2015. Od listopadu 2015 si držitelé průkazu ZTP 
nebo ZTP/P, kteří se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu 
dopravují nebo jsou dopravováni, mohou požádat o příspěvek na 
mobilitu.

Klienti, kteří si žádali o příspěvek na mobilitu od ledna 2014, o něj 
znovu žádat nemusí.

Úřad práce České republiky, Kontaktní pracoviště krajské pobočky 
v Liberci – Frýdlant, Železná 824, 464 01 Frýdlant
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Psovodi SDH Hejnice

Psovodi SDH Hejnice již po desáté pořádali letní výcvikový tábor pro záchranářské psy a psovody 
z celé republiky. Nabitý týden na přelomu července a srpna strávilo 30 psovodů a 40 psů cvičením 
všemožných situací, které je v záchranářské praxi mohou potkat.

Kromě vyhledání ztracených 
osob v okolních lesích, skalách 
i sutinách se tak psovodi učili 
se čtyřnohými záchranáři slaňo-
vat, pracovat s mapovými i GPS 
podklady, první pomoc a oriento-
vání se v noci. Nezapomenutelnou 
pohodu na táboře zajišťovalo jak 
každodenní ranní latte v kavárně, 
tak i letní kino před bazilikou. Na 
cvičišti záchranných psů SDH Hej-
nice se letos v létě ukázali zástupci 
více než patnácti plemen psů, od 
malých teriérů po velké ridgebacky.

Ani mimo tábor psovodi SDH 
letos nelenili. Na jaře pořádali 
tři zkoušky dle zkušebního řádu 
Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, které představují kritéria 
pro praktické nasazení záchran-
ného psa. Všichni účastníci vyjá-
dřili spokojenost s organizací, ale 
obtížnost zkoušek si vyžádá další 
opakování na podzim tohoto roku. 

Přesto se podařilo našemu psovo-
dovi Pavlu Morávkovi s německým 
ovčákem Atty Duvalmar složit 
zkoušku ZPV-B, tedy zkoušku ploš-
ného vyhledání stupně B, a to jako 
teprve druhému psovi v historii 
tohoto zkušebního řádu. Gratulu-
jeme. Mimo praktických nasazení 
pak prováděli letos psovodi v rámci 
osvěty zatím dvě ukázky činnosti, 
jednu ve Velkém Valtinově, druhou 
pak v Liberci – Vesci.

Potěšující zprávou pro psovody 
SDH je ukončení schvalovacího 
procesu dotace na nákup nového 
zásahového vozidla zastupitel-
stvem Libereckého kraje. Velmi si 
cení především toho, že se za ně 
v zásadním okamžiku postavila 
rada a zastupitelstvo města Hejnice 
v čele s panem starostou.

Úspěchem je rovněž 3. místo 
týmu složeného z psovodů SDH Hej-
nice a Záchranné brigády kynologů 

Libereckého kraje na mezinárod-
ním setkání záchranných psů se 
specializací na plošné vyhledávání 
Search Patrol – Lost. Nyní se další 
tým vzešlý z výběrového závodu při-
pravuje na mezinárodní Mistrovství 
České republiky záchranných psů 
a psovodů složek Integrovaného 
záchranného systému v Kaznějově.

Karolína Morávková 
psovodi SDH Hejnice

letní výcvikový tábor (Jiří Večeřa)
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Skautský oddíl Iserin

Prázdniny za námi, tábor za námi, někteří si řeknou: „Na co se teď těšit?“ Ale vždyť máme před 
sebou celý školní rok, kdy se budeme moci scházet v naší malé skautské klubovně, o které někteří 
z občanů Hejnic možná ani nevědí. Je to místo, kde se pravidelně setkáváme každý týden.

Čas našich schůzek se pak 
snažíme naplnit mnohými aktivi-
tami a hrami, které nám nemají 
pouze ukrátit volnou chvíli, ale 
také umožnit zažít a vyzkoušet 
si věci, které bychom neměli za 
zdmi našich domovů možnost 
okusit. Je to příležitost stát se 
samostatnějšími, vyzkoušet si věci 
prozatím nevyzkoušené a trávit 
čas obklopeni kamarády. Učit se 
s nimi komunikovat, spolupra-
covat, užívat si společných chvil. 
Skaut není zaměřen na konkrétní 
měřitelné výkony, „pouze“ se snaží 
o prožitek v partě kamarádů ve 
spojení s přírodou. Ta se stává 
nedílnou součástí mnohých schů-
zek a výprav. I my vyrážíme na 
jednodenní, či vícedenní 
výpravy, abychom poznali 
blízká i vzdálenější místa, 
prověřili naše fyzické síly, 
možná se i něco nového 
dozvěděli. Ale hlavně, aby-
chom si to pořádně užili.

V minulém školním 
roce jsme se vydali do libe-
recké IQ Landie (což byl pro 
mnohé nezapomenutelný 
zážitek), objevovali krásy 
Hruboskalska, vyjeli na 
tradiční několikadenní 
vánoční výpravu do Hra-
ničné u Janova nad Nisou, 
vyšlápli si ke Kyselce do 

Nového Města, v březnu jsme pak 
využili na 3 dny ubytování jab-
loneckých skautů a vyrazili tak 
na Černou Studnici. V následu-
jícím měsíci jsme se seznamovali 
na střediskové výpravě na Farské 
louce s dalšími skauty, kteří patří 
do střediska STOPA Liberec, pod 
které spadá i náš oddíl. Školní 
rok jsme pak ukončili Kamen-
nou hledačkou, která vedla Old-
řichovským sedlem s návratem 
ke klubovně, kde jsme chtěli „pod 
širákem“ pěkně přespat. Což nám 
počasí nedovolilo, jelikož začalo 
pršet. Ale od té doby aspoň víme, 
že se do naší maličké klubovny na 
noc vmáčkne až 18 lidí :-). 

 Jsme rádi, že v minulém škol-

ním roce přibylo do našeho oddílu 
pár nových členů a doufáme, že 
se s mnohými budeme setkávat 
i v roce následujícím. V loňském 
roce se tak v naší klubovně setká-
valo 5 skautek, 7 skautů a 16 svět-
lušek a vlčat (dívky a kluci od 7 do 
11 let). Někteří také mohou zavzpo-
mínat na letní tábor, který jsme 
prožili na tábořišti jilemnických 
skautů u Nové Paky. Celotáborová 
hra nesla název „Cesta časem“, 
takže všem asi bude jasné, co se 
stalo náplní našich dnů. Prošli 
jsme si všechna období a dokonce 
se díky poruše stroje času dostali 
až do budoucnosti. Jak to tam 
však bude vypadat, to neprozra-
díme. Nechte se překvapit. Způsob 

táboření se snažíme udržet 
co nejvíce ve spojení s pří-
rodou, bez přítomnosti 
elektřiny, v podsadových 
stanech, se zachováním 
skautských tradic (slav-
nostní táborové ohně, sklá-
dání slibu, plnění tábo-
rových zkoušek, ...).  Pro 
některé nemusí být takto 
prožitý čas lákavým, my 
však věříme, že pár nad-
šenců se vždycky najde.

za skautský oddíl Iserin  
Jiří Hovorka

foto: Petra Hovorková 

Prodej slepiček

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

Tetra hnědá a Dominant  ve všech barvách.

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

Prodej se uskuteční v neděli  19. září  a 17. října  2015 v 15.20 hodin v Hejnicích – u Jednoty.

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

Při prodeji slepiček výkup králičích kožek (cena dle poptávky). 
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Centrum Mateřídouška v Hejnicích
Prázdninové měsíce utíkají nějak rychleji, a tak zase začíná nový školní rok, ať se daří všem školákům 
a předškolákům!

V červenci Centrum Mate-
řídouška v Hejnicích uspořá-
dalo pro děti, rodiče a prarodiče 
od 18. do 24. letní tábor v Bílém 
Potoce pod Smrkem. Pro všechny 
byl zajištěný celodenní program: 
tvůrčí dílny, přednáška na téma 
zdravý úsměv, přednáška o bylin-
kách v Jizerkách, návštěva ptáč-
níka s ukázkou kroužkování 
ptáků, výlety do Jizerských hor, 
sportovní aktivity, koupání, jízda 
na koních, hra na djembe a oblí-
bené opékání vuřtů. Na letní tábor 
jezdí rodiny z celé České repub-

liky a letos byl rekordní zájem. Pro 
děti z měst byl velký zážitek spát 
v chatičkách nebo v teepee, kvůli 
velkým vedrům se spalo i pod 
širákem. Pro děti byly připraveny 
i soutěže, ve kterých vyhrávaly 
různé sladkosti a drobné hračky. 
K dokonalé spokojenosti přispěla 
též chutná kuchyně.

Všechny prázdninové úterky 
byly vyhrazeny pro výlety našich 
maminek s dětmi do okolí s prů-
vodcem.

Od září zahajuje Centrum 
Mateřídouška pravidelný program, 

jehož náplní jsou interaktivní 
besedy, psychosociální aktivity, 
poradenství, tvůrčí mamaklub 
nebo pedagogicko-psychologické 
poradenství. 

Aktuální program najdete na 
www.materidouska.info.

Pracovníci Centra Mateří-
douška srdečně zvou maminky 
s dětmi do našeho zařízení a těší 
se na vás.

Eva Machková,  
předsedkyně Centra Mateřídouška 

v Hejnicích

Indiánský tábor v Bílém Potoce

Prázdninové ohlédnutí
Myslím, že na konci školního roku jsou jak učitelé, tak i rodiče před zhroucením. Učitelé z vyčerpání 
a rodiče z představy, že budou jejich ratolesti dva měsíce doma. Nakonec jsme to ale - jako zatím 
vždy – přežili, a tak se můžu s vámi podělit o zážitky.

Nevím jak vám, ale mně se po 
tom tropickém létě začalo stýs-
kat hned, jak skončilo. Bohužel 
se neumím bezuzdně radovat 
z tak extrémního počasí, protože 
moje racionální část mozku ví, že 
pro přírodu (a taky nás jako její 
součást) to bude mít asi nega-
tivní následky. Mám ale aspoň 
to štěstí, že miluji plavání. Je to 
vlastně asi jediný sport, ke kte-
rému mám upřímně kladný vztah. 

Ne že bych to nezkoušela s jinými 
sporty, na jaro jsem zkusila běh. 
A bylo to tak strašné, jak jsem si 
to celou dobu představovala. Taky 
mně přemluvili na tenis. Tady mě 
mělo varovat už první setkání 
s míčkem, zůstal totiž zaklíněný 
v tom trojúhelníku rakety. A tak 
mi asi nezbude nic jiné, jen to 
plavání. Trošku koketuji s otu-
žováním, není to moc namáhavé 
a nějaký ten špek není překážkou. 

Takže si neumím představit, že 
bych takto horké léto strávila bez 
pobytu u vody a hlavně ve vodě. 
Moje dcera, která není vyznavačka 
plavání, se už od jara (období aler-
gií), těší na sníh, z čeho mě může 
leda tak klepnout.

Hned začátkem července jsme 
děti ponechali doma s příbuzen-
stvem a vyrazili jsme na tři dny 
do Německa k Berzdorfer See. 
Tenhle zatopený hnědouhelný 
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povrchový důl je 4krát větší než 
Máchovo jezero, voda z Lužické 
Nisy se do něj napouštěla 10 let. 
V dolu Berzdorf se těžilo od roku 
1835, naposledy až sedm miliónů 
tun ročně. V roce 1997 byl uza-
vřen a do roku 2013 byl přetvá-
řen v obří jezero o rozloze 960 
hektarů, v pořadí třicáté největší 
v Německu. V okolí vyrostl volno-
časový areál s několika plážemi, 
okolo jezera vede 18 km dlouhá 
krásná cyklostezka, část které je 
vhodná i pro in-line bruslaře. Je 
zde i přístav pro malé plachet-
ničky. Na jednu pláž s názvem 
Blue Lagoon je přivezen písek od 
Baltu.

Protože jsme vyrazili až v pod-
večer a nevěděli jsme, jestli je tam 
kemp, postavili jsme stan raději 
v Novém Městě pod Smrkem. Pří-
jemné koupání, možnost výběru 
občerstvení z tří bufetů, prostě 
pravá letní atmosféra. Téměř 
úplňkový večer jsme zakončili 
vycházkou za tmy na kyselku. 
Ráno jsme se přesunuli k zmi-
ňovanému jezeru. Je to opravdu 
krásná plocha, a protože jsme si 
vybrali místo mimo pláže, leželi 
jsme tam téměř sami. Voda byla 
teplá a průzračná. Potom, co teplo 
trošku polevilo, jsme jezero objeli 
na kolech. Při hledání kempu 
nás ze silnice svedla značka, ale 
kemp byl bohužel zavřený. Zdálo 
se nám trapné vracet se na spaní 
zase za hranice a tak jsme zakem-
povali před zavřeným kempem.

Po dvouleté pauze se mi znovu 
poštěstilo užít si moře. Původně 
to měl být dárek k narozeninám 
a měla jsem za mořem vyrazit 
sama. Nakonec mě přemluvili 
kamarádi a jela jsem s nimi i se 
svoji mladší dcerou, která měla 
dělat společnost jejich stejně sta-
rému synovi, autem do Chorvat-
ska. Ještě před dvěma lety to byli 
parťáci v hrách a dovádění, teď 
se ale už shodli jenom v prudění. 
Cesta vzadu mezi dvěma dětmi 
(v Rakousku mezi dvěma dětmi 
sedícími na podsedácích) byla 
dosti útrpná (na benzinkách jsem 
lezla z auta jako zraněný kroko-
dýl), i když probíhala bez pro-
blémů. Z Prahy jsme vyjeli o půl 
páté odpoledne a v půl šesté ráno 
jsme už v Zadaru vdechovali tu 
krásnou vůni soli a borovic. A aby 

ani sluch nebyl ukrácen, mají 
tady mořské varhany - mořské 
vlny narážejí do různě hlubokých 
a širokých výdutí a tento zvuk 
připomíná varhany. Sluch byl 
kromě toho po celou dobu zatížen 
doslova řvaním cikád. V Zadaru 
nás překvapilo, že už v tak ranní 
hodinu tady vládl čilý ruch. Pro-
tože jsme museli počkat na trajekt, 
zapluli jsme do kavárny. Mezitím 
otevřeli rybí trh, kde jsme si kou-
pili ryby na grilování a trajektem 
jsme dopluli na ostrov Ugljan.

Kukljica je malebné turistické 
letovisko, které se nachází na 
jihovýchodním pobřeží Ugljanu, 8 
kilometrů jihovýchodně od měs-
tečka Preko, kam jezdí trajekt ze 
Zadaru. Oblíbené a živé letovisko 
leží u silnice procházející celým 
ostrovem a pokračující na ostrov 
Pašman. Dva kilometry od Kukl-
jice je most přes průplav Ždrelac 
spojující ostrov Ugljan s Pašma-
nem. Původní most již nevyho-
voval a po úpravě průplavu byl 
nahrazen novým. Průplav je také 
nazýván „Bránou do Národního 
parku Kornati“.

Navštěvovali jsme opuštěnou 
pláž na vedlejším Pašmanu, kde 
bylo nádherné šnorchlování. Pro-
tože byla voda dostatečně teplá 
a čistá, na rozdíl od dětí, jsem tam 

dokázala strávit hodiny a povedlo 
se mi kromě různých druhů ryb 
vidět i hvězdice a chobotničku. 
Jídlo jsme si nakupovali v míst-
ním krámě, ovoce a zeleninu na 
trhu. Ceny jsou, hlavně u ovoce 
a zeleniny, o dost vyšší než u nás.

Co se týče počasí, paradoxně 
jsem tam zažila nejvíc deště za 
celé léto. Přibližně pátou noc se 
strhla bouřka, pak celý den pro-
pršel a bouřky se vracely každou 
noc. Plavat se dá i za deště, ale 
ležet na pláži by bylo dost divné, 
a tak došlo i na výlet. Autem 
jsme dojeli pod pevnost svatého 
Michala z 13. století, které bohu-
žel dominoval obrovský vysílač. 
Výhled na ocelově zbarvené moře 
a hrozivou oblohu byl velkolepý. 
Z pevnosti jsme slezli krkolom-
nou cestou (nazývanou turis-
tická) k moři na opuštěnou pláž. 
Mnohem vyčerpávající byla cesta 
nazpátek, protože kromě toho, 
že to byl pořádný kopec, vylezlo 
sluníčko a začalo znova pekelně 
pálit. Déšť nám taky ulehčil i roz-
hodování o době odjezdu.

Moře je nádherné, ale příště 
buď bez dětí, nebo aspoň budu 
trvat na ubytování bez televize 
a wifiny.

Eva Prokešová

Most na Ostrov Pašman (Eva Prokešová)
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Co nového v hejnickém fotbalu

A-mužstvo
V jarní sezoně se našemu A mužstvu povedlo dosáhnout 
nečekaného úspěchu, a to postupu do krajského přeboru. 

Po podzimu jsme byli na pěkném pátém místě 
a postupu do vyšší soutěže nic nenasvědčovalo. V zimě 
došlo k výměně trenérů, skončili Miroslav Hauer 
a František Pokorný, na jejichž místa nastoupili Petr 
Zeman a Ondřej Malinský. V průběhu jara jsme se 
pohybovali okolo čtvtého místa a až v posledním kole 
jsme se vítězstvím v Desné, kde jsme již 3:0 prohrá-
vali, ale výborným finišem jsme otočili na 4:3, dostali 
na druhou příčku, která znamenala postup. Mužstvo 
se skládalo z těchto hráčů: Kanta Martin, Šorejs Matěj, 
Matěcha Tomáš, Malinský Michal, Flesner Martin, Neu-
mann David, Neumann Pavel, Kobr Ladislav, Zrubec 
Michal, Koťáko Tomáš, Sirůček Darek, Grujoski Petar, 
Matouš Jakub, Krišal Josef, Sojka Michal, Horčička 
Martin, Heinzl Jiří.

V letní přestávce jsme pořádali již 7. ročník Memo-
riálu Milana Pecháčka, který vyhrála Jiskra Višňová 
před naším mužstvem.

Před startem premiérového ročníku krajského pře-
boru se do mužstva vrátil po půlroční odmlce Tomáš 
Macháček a z Vesce přišel na hostování Jindra Fronc. 
Podzimní sezonu ve vyšší soutěži jsme začali zápasem 
ve Višňové, který jsme prohráli 7:1, byť jsme do polo-
viny zápasu byli lepším mužstvem, ale po vyloučení 
Pavla Neumanna už jsme závěr zápasu nezvládli. Zatím 
posledním zápasem bylo očekávané derby s Frýdlantem, 
které bylo velkým dramatem. Ještě v 89. minutě jsme 
prohrávali 2:3 a v nastaveném čase jsme k všeobec-
nému nadšení hejnických příznivců otočili brankami 
Koťátka a Ládi Kobra na 4:3. Tento zápas si budeme 
všichni dlouho pamatovat a doufáme, že si podobných 
zápasů v krajském přeboru užijeme více.

Miroslav Malinský

Dorost
O tom, jak to měla tahle parta kluků díky ročníkům naro-
zení složité i o tom, že kluci museli hrát i v sousedním 
Bílém Potoce, jsem už psal. 

Svým poctivým přístupem ale překonali i tyto věkové 
problémy a v okresním přeboru dorostu byli překvape-
ním, možná i sami pro sebe, protože hlavně v jarní části 
začali sklízet úrodu z podzimní a zimní přípravy, kdy se 
účast na trénincích pohybovala pravidelně zhruba mezi 
8-10ti hráči.

Ale co bylo, to bylo. Někteří kluci letos vyšli školu, 
někteří začali jezdit na internáty a dostávají se do let, 
kdy se hodnoty začínají měnit. Čeká nás dost složitá 
věc. Když už jsme se zabydleli v okresním přeboru 
a z mnoha celků odešli ti nejstarší, byla tato soutěž pro 
nedostatek týmů zrušena a nás přeřadili do krajské 
soutěže – 1.A třídy. To znamená další překážku, protože 
se budeme utkávat s daleko silnějšími celky, jako jsou 
např. Semily, Stráž pod Ralskem, Frýdlant. Chtěl bych 
poděkovat Lukáši Rážovi, který se vrací z hostování do 
Dětřichova, a Tomáši Filipimu, který přechází do mužů. 
O velké překvapení se postaral Míra Havel, který svou 
hrou zaujal tak, že si ho v 15 letech vytáhl do svého 
mladšího dorostu Slovan Liberec. Já i celý hejnický 
fotbal mu přejeme mnoho úspěchů.

Přišli noví hráči: Jakub Merunka a Jirka Leitner. Ti 
to budou mít obzvlášť těžké, neboť věkem jsou to ještě 
starší žáci. Z hostování v Jokersu se vrací Venca Hrabík, 
na střídavý start přichází z Bílého Potoka Kamil Pavlí-
ček, na hostování Pavel Belatka, Kamil a Marek Helle-
rovi. K těmto borcům dále patří hejnické jádro: Lukáš 
Fajak – univerzál, nyní brankář, ale stejně dobrý je 
i v poli, kapitán mužstva. Lukáš Zrubec - pokladník, 
spojovatel a manager. Milan Dymokurský - obránce 
a psycholog. Vojta Kotýnek - stoper (momentálně zami-
lovaný). Marek Szajda - obránce. Kuba Bartoš - zálož-
ník (z lavičky do základu). Vojta Keller - záloha,obrana 
(talent, měl by víc na sobě makat). Ráďa Červa - záloha 
+ posilovna. Pavel Kinský - rychle a zběsile, škoda, že 
začal chodit za dorost tak pozdě. Milan Dostál - útočník. 
Matyáš Fejtek - noclehárna. A nakonec Jirka Heinzl 
alias Zelí, který už si přičichl k A-mužstvu.

Statistika: 23 bodů (jsem ani ve snu nečekal), třetí 
místo od konce, skóre 69:91.

Střelci: Havel Miroslav – 23 gólů, Filipi Tomáš – 12 
gólů, Červa Radek – 7 gólů.

Závěrem to nejlepší z minulé sezóny: poslední zápas 
se čtvrtou Stráží nad Nisou, kdy jsme po poločase pro-
hrávali 0:2 a díky trefě Míry Havla a dvěma gólům Kíni 
otočili na 3:2.

Ať se daří přeje Jirka Leitner

Mladší žáci
S pocitem radosti a hrdosti na své svěřence bych Vás chtěl 
informovat o mimořádně úspěšné činnosti tohoto mužstva. 

Po podzimní části, kdy jsme byli na prvním místě, 
jsme ho již nepustili a splnili si cíl dosáhnout mistrov-
ského titulu, který jsme získali s 6ti bodovým násko-
kem před druhou Chotyní. Skóre 230:25 hovoří za vše. 
V počtu vstřelených branek jsme měli v první pětce 
tři hráče .Demutha (40), Pleskota (39) a krále střelců 
s 69 góly Š. Štícha, s náskokem 22 branek před druhým 
v pořadí. Absolutorium zaslouží i gólman a celá obrana 
v čele s kapitánem L. Kobrem, kteří obdrželi v 22  zápa-
sech pouze 25 branek.

Za zmínku stojí i účast na dobře zorganizovaném 
a obsazeném turnaji v Žibřidicích, který jsme vyhráli 
až po finálovém zápasu se Spartou Praha. Po výsledku 
0:0 a vítězném penaltovém rozstřelu jsme obhájili vítěz-
ství z minulého ročníku a přivezli si krásný putovní 
pohár. I na tomto turnaji se stal Štěpán Štícha s 15 góly 
nejlepším střelcem. Tímto turnajem jsme se ale rozlou-
čili s hráči Demuthem, Leitnerem, Merunkou, Teclem 
a Koutným, kteří přešli do jiné věkové kategorie. Chtěl 
bych jim touto cestou poděkovat za vzorné reprezentování 
starší přípravky a mladších žáků, kde byli vždy oporami 
a popřát hodně zdraví a štěstí v osobním životě i na hřišti.

Po odchodu těchto opor mužstvo doplnili hráči 
Škopek, Rejn, Kovač, sestry Havlovy a Šubrtová. 
S těmito nováčky nás čeká v nové sezóně nelehký úkol 
navázat na předchozí úspěchy mužstva. Jelikož ale 
v týmu zůstalo ještě dost silných individualit (Štícha, 
Kobr, Přibyl, Ježowicz, Pleskot, Mihulka), věřím, že 
i tento celek bude opět patřit k favoritům soutěže 
a i nadále pokračovat ve výsledcích a výkonech pře-
dešlých ročníků a tímto šířit slávu a čest fotbalového 
klubu a města Hejnice.

 Mirek Mihulka
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O Smuteční stezce

Od vesnice Bílý Potok na Smědé přes jizerské hřebeny až k zemským hranicím vede opuštěná strmá 
lesní cesta, nazývaná Smuteční stezka. Podle lidových vyprávění po ní prý stoupal Kryštof z Redernu 
se svojí matkou Kateřinou, když po vynesení klatby císařem Ferdinandem museli opustit frýdlantský 
zámek a svoje panství.

V doprovodu jediného věrného 
čeledína dorazili až k místu na Vyso-
kém jizerském hřebenu, které bylo 
dlouho označeno křížem. Tady se 
poutníkům nabízel krásný výhled 
na krajinu rozprostřenou k obzoru. 
Odtud prý oba vyhnanci posílali 
poslední pozdravy na rozloučenou 
požehnanému kusu země, který 
nazývali svým domovem, místu, 
kde šťastně žili a kde leží pohřben 
jejich statečný otec a manžel, který 
se zasloužil o císaře a říši. Na 
místě posledního rozloučení prý 
paní Kateřina omdlela, přemožena 
bolestí a žalem. Když po dlouhé době 
nabyla opět vědomí, pokračovali 
mořem lesů dál na severovýchod, 
aby se brzy dostali přes hranice do 
kurfiřtského Saska. Na jedné lesní 
louce mezi Měděncem a Smrkem 
prodal prý Kryštof z Redernu svého 
koně. Na věčnou památku se pak 

tomuto místu říkalo Pferdemarkt 
neboli Koňský trh.

Na odchod Redernů po Smuteční 
stezce zůstala ještě jedna památka, 
a to místo zvané Redernův hřebík. 
Leží nedaleko osady Jizerka, jižně 
od rozvalin staré sklárny. Podle 
pověsti tam Redernové zabloudili 
ze staré vratislavské silnice, když 
stoupali údolím Hájeného potoka. 
Rozhodli se tam prý přenocovat 
a jejich služebník zatloukl hřebík 
do smrku, který tam tehdy stál, 
aby si měli kam pověsit oblečení.

Vypráví se také, že Kryštof 
z Redernu ve skutečnosti svoji vlast 
neopustil, ale našel úkryt v nej-
starší usedlosti v Luhu čp. 1. Aby 
unikl pomstě císaře, nepoznán tam 
žil jako prostý rolník. Tuto sku-
tečnost měla dokládat stará mapa, 
která v domě visela a zobrazovala 
pouze dvě budovy v údolí horní 

Smědé - čp. 1 v Luhu a frýdlantský 
zámek. Jiná verze této nejznámější 
pověsti o Redernech se od předešlé 
příliš neliší, největší rozdíl spočívá 
v tom, že do exilu nešla s Kryštofem 
jeho matka Kateřina. To více odpo-
vídá skutečnosti, protože Kateřina 
z Redernu zemřela už tři roky před 
bitvou na Bílé hoře a nikdy se proto 
nedožila císařské klatby, ani toho, 
že by musela nuceně opustit svoje 
panství.

Toto srdcervoucí vyprávění je 
reprezentativní pověstí Jizerských 
hor a také nechybí v žádném ze sou-
borů pověstí této oblasti. A nápadná 
je její neutuchající životnost. Patří 
totiž mezi nemnoho uchovaných 
vyprávění, jež jsou nahlížena z pro-
testantské, tedy poražené strany.

Z knihy Evy Koudelkové  
Pověsti od řeky Smědé vypsala  
Kristina Sokolová, kronikářka
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www.zlikvidujauto.cz

603 846 092

VÝKUP VOZIDEL ZA HOTOVÉ

•  • odtah vozidel zdarma prodej náhradních dílů odtahové služby• 

•  • •  •OSOBNÍ NÁKLADNÍ AUTOBUSY

• výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal

• vystavení dokladu k zákonnému odhlášení vozidla z registru

VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ



Hejnický zpravodaj / 18


