
příspěvky organizacím, slavnosti 
nebo opravy komunikací. Návrh 
rozpočtu bude již brzy zveřejněn 
na oficiálních místech města. Sa-
mozřejmě se pokusíme snížit tyto 
plánované částky otevřenými vý-
běrovými řízeními.

K uvedeným plánům může při-
být v průběhu roku ještě něco další-
ho podle vyhlášených výzev v dotač-
ních titulech, které však již budou 
skromnější na procenta příspěvků, 
takže to již spíše bude o našich fi-
nančních rezervách. Budete-li chtít 
vědět ty nejaktuálnější informace 
o chodu města, stačí, když se při-
pojíte na nějaký elektronický infor-
mační kanál. Ať už je to web Hejnic, 
který má novou podobu, nebo Face-
bookový profil „Hejnice u Liberce“ či 
případně „Jaroslav Demčák“. Je vi-
dět, že i starší občané začínají tyto 
kanály sledovat, takže se můžeme 
setkat i tam. A první setkání se sta-
rostou u besedy v kině je v pátek 8. 
ledna v 17 hodin.

Ale nyní mi dovolte dostat se 
k příjemnějšímu čtení a tím je přá-
ní, abyste Vy všichni prožili násle-
dující dny konce roku v pohodové 
a krásné atmosféře nadcházejících 
vánočních svátků. Budu rád, když 
si uvědomíme, že by to mělo být 
období pohody a radosti v rámci se-
tkání s rodinou a přáteli spíše než 
hromadný stres u prázdného akč-
ního regálu v přelidněném super-
marketu. V této souvislosti Vás zvu 
na chvilkové rozjímání u vánoční-
ho stromu na Štědrý večer ve 23:30 
h, kde se u skleničky vína může-
me radovat z kouzelné atmosféry. 
Přeji všem šťastné a veselé Vánoce 
a úspěšný vstup do roku 2016 vy-
plněný radostí a spokojeností.

Jaroslav Demčák, starosta

HEJNICKÝ

ZPRAVODAJ
Hejnické Babí léto 2015 ● Svatohubertské slavnosti

Odvaha být učitelem ● Příběh Josefa Moldrzyka

PROSINEC
2015

Cena: 8 Kč

Něco se zde povedlo, něco tak 
rychle zařídit nešlo. Ale během této 
doby snad trošku Hejnice opět pro-
měnily svoji tvář směrem k hezčí-
mu a funkčnějšímu městu.

Sám vím, že spousta práce 
a úkolů není hotova. Důvodem 
může být například to, že velké 
projekty kanalizace a rekonstruk-
ce školy se svými problémy a sta-
rostmi zabraly extrémní množství 
času, energie a peněz. A zase na 
druhou stranu si myslím, že se 
část věcí povedla. Kanalizace je 
dokončená, díky ní i spousta no-
vých povrchů komunikací v růz-
ných částech města. Podařilo se 
nám i vyprosit na státním fondu 
zpět 1,5 miliónu korun, které nám 
nechtěli uznat do dotace. Neustá-
lým nadáváním a kritizováním se 
podařilo zařídit opravu krajské 
komunikace v ulici Jizerská včet-
ně šílených kanálů. Máme nový 
zametací stroj, zateplené zdravot-
ní středisko a první panelový dům, 
nová okna v čp. 601, získali jsme 

automobil Iveco na bioodpad s kon-
tejnery. Dokončuje se rekonstrukce 
základní školy a je připravena dal-
ší etapa oprav tohoto zařízení. Do-
chází k užší spolupráci s občany 
v rámci besed se starostou a také 
zapojení zastupitelů města do 
rozhodování vedení. A ještě další 
drobnosti, které jsou třeba denním 
koloritem města.

Zde bych rád osobně poděko-
val panu tajemníkovi Kopeckému 
za onu roční spolupráci, protože 
bez něj a pomoci jeho úřadu bych 
tento rok nedal. A co do dalšího 
roku? Čeká nás hodně práce, která 
by mohla být za rok třeba oceně-
ná opět nějakým hezkým místem 
v našem podhorském městě. Jsem 
rád, že jsem se v rámci návrhu roz-
počtu roku 2016 dokázal domlu-
vit s vedoucími jednotlivých slo-
žek města na střídmém plánování 
a tím vznikla částka 20 miliónů 
korun k rozdělení mezi plánované 
investiční akce. Ty budou v příštím 
roce hodně ovlivněné potřebou do-
končit rekonstrukci základní školy, 
kam půjde většina peněz - asi 24 
miliónů. Přidáme k tomu kolem 10 
miliónů z finančních rezerv města, 
aby se dostalo i na další tradiční 
položky v rozpočtu. Mimo rekon-
strukce vnitřku budovy Chanos, 
tělocvičny, školní jídelny a ku-
chyně, vytápění školy, okolí školy 
(chodníky, brány, ploty), tak do-
jde také ke generální opravě mos-
tu u kempu, zateplení střechy čp. 
531 a hlavně projektové přípravě 
výstavby nové budovy školky ved-
le úřadu, která sloučí obě hejnické 
školky a vznikne oddělení jesliček. 
Dále vznikne projekt rekonstrukce 
veřejné zeleně po městě a dostane 
se na další tradiční věci, jako jsou 

Slovo starosty

Vážení čtenáři zpravodaje,  
vážení spoluobčané,

blíží se konec roku a  s  ním při-
chází do Vašich rukou nebo na 
Vaše monitory a displeje poslední 
letošní číslo Hejnického zpravo-
daje. Dovolte mi trošku zbilancovat 
ten uplynulý rok v Hejnicích, který 
jsme tu spolu prožili, než si povíme 
něco o plánech do budoucna.
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Z jednání městské rady

 –   projednala a schválila vítěze výběrového řízení 
na dodavatele technologie „Svážíme bioodpad 
z města Hejnice“, kterým se stala firma FARID 
COMERIA, s. r. o., Kněžmost s nabídkovou ce-
nou 1.385.000,- Kč bez DPH;
 –  projednala a schválila dodavatele rekonstrukce 
parkoviště v centru města, kterým se stala firma 
EUROVIA CS z Liberce;
 – projednala a schválila dodavatele na pasportiza-
ci mostů a lávek města, kterým se stala firma 
Stylstav z Liberce;
 –  schválila žádost týkající se oprav nebytového 
prostoru lékárny;
 – schválila žádost umělecký agentury AZT, týkají-
cí se pronájmu kina na zajištění školní projekce 
dne 18. 11. 2015;
 –  částkou 7.000,- Kč podpořila soutěž Střední ško-
ly hospodářské a lesnické Frýdlant „Hejnický 
dřevorubec 2015“;
 –  projednala a vzala na vědomí žádost MCDO Hej-
nice týkající se podpory účasti na veletrhu Regi-
ontur 2016;
 –  projednala a schválila dodavatele rekonstrukce 
elektrického vybavení a osvětlení tělocvičně ZŠ 
Hejnice, kterým se stala firma Ivo Harus z Liber-
ce a dodavatele rekonstrukce vytápění v tělocvič-
ně a to firmu JSS, spol. s r. o. z Liberce;
 –  vzala na vědomí žádost Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a.s. týkající se plánu oprav a inves-
tic v roce 2016 a navýšení kapacit pro nouzové 
zásobování pitnou vodou;

 –  schválila opravu kříže na hřbitově v Hejnicích;
 –  projednala a schválila vítěze výběrového řízení 
na dodavatele projektu „Město Hejnice - Revitali-
zace sídliště“, kterým se stala firma INPOS-PRO-
JEKT z Liberce;
 –  projednala a schválila návrh smlouvy s Liberec-
kým krajem o poskytnutí 2. části účelové nein-
vestiční dotace v požární ochraně na výdaje jed-
notek sboru dobrovolných hasičů;
 – projednala a schválila finanční dar ZŠ a MŠ 
Hejnice od firmy WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. 
z Prahy ve výši 28.310,- Kč, který je určen pro 
úhrady měsíčních záloh za obědové služby.

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 svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 –  projednalo a schválilo plnění rozpočtu města za 
I. pololetí roku 2015 a rozpočtové změny;
 – projednalo a schválilo zprávu finančního výboru;
 – projednalo a schválilo žádost Hospicové péče sv. 
Zdislavy, o. p. s., Horská 1219, Liberec a to o fi-
nanční příspěvek na provozování hospicové péče 
podle počtu klientů;
 – projednalo a vzalo na vědomí zprávu o finálním 
zúčtování s Hejnickými slavnostmi 2015 a sou-
hlasilo, aby vstup do areálu určeného pro kultur-
ní program Hejnických slavností byl od roku 2016 
stejného modelu jako v posledních třech letech;
 – projednalo a schválilo prodloužení termínu akce 
„Kanalizace Hejnice“ do 10. listopadu 2015;
 – projednalo a schválilo prodloužení termínu a na-
výšení ceny u rekonstrukce školy z důvodu od-
straňování azbestu ze školní budovy.

Upozorňujeme občany, že  koncem září 
vypršel termín na zaplacení poplatku za 
komunální odpad pro letošní rok. Ti, kteří 
tak dosud neučinili, musí zaplatit v co nej-
kratším termínu, jinak se vystavují riziku 
možných postihů dle daňového řádu. Další 
alternativou je odebrání popelnice. Popla-
tek činí 470,- Kč za osobu a rok, případně za 
rekreační objekt a rok.

Zjistěte si, jestli máte všechny závazky vůči 
svému městu vyrovnané a případně je rychle 
vyřešte. To platí pro všechny obyvatele Hejnic 
včetně těch, kteří mají své bydliště fiktivně na 
městském úřadě.

Upozorňujeme také majitele psů, že je 
nutné za ně uhradit adekvátní poplatky. 
Všichni ti, kteří chovají psa a nemají 
ho přihlášeného, jej musí od jeho stáří 
3 měsíce přihlásit a uvedený poplatek 
zaplatit. V případě nesplnění povinnosti se 
vystavují možným finančním sankcím.  Při-
pomínáme, že majitelé, kteří platí za jednoho 
svého mazlíčka, a chovají další, musí i tyto 
přihlásit a řádně za ně odvádět poplatky.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března 
příslušného kalendářního roku.

Upozorňujeme, že složenky nezasíláme, proto 
si termín splatnosti místních poplatků ohlí-
dejte sami. Platby lze provést v hotovosti nebo 
platební kartou v pokladně městského úřadu, 
případně převodem na účet města.

Máte uhrazené poplatky vůči městu?
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Zpráva obvodního oddělení  
Policie České republiky v Hejnicích

Kuriózní byl případ úmyslného 
založení požáru naší policejní garáže. 
Pachatel byl zjištěn krátce po činu. 
Den předtím mu byly odňaty věci 
v souvislosti s podezřením z trestné 
činnosti. Požádal o jejich vrácení, 
a když nepochodil, rozhodl se zapá-
lit garáž, o níž se domníval, že je 
skladem oněch věcí. K větší škodě 
nedošlo jen díky všímavosti jednoho 
z kolemjdoucích, který nám požár 
nahlásil, a tak jsme ho stihli uhasit 
včas. Všímavému muži s úctou 
děkuji a z pochopitelných důvodů 
zde jeho jméno neuvádím. Pacha-
teli hrozí trest odnětí svobody až na 
pět let. Po útocích na služební vozi-
dla Policie České republiky v jiných 
městech jsme se tak i my dostali 
na seznam „úmyslného poškození 
majetku pro výkon pravomoci“.

Nejvíce emocí, názorů, stíž-
ností a přestupkového řízení bylo 
spojeno s uzavírkou Raspenavy. 
Vše podstatné v této věci bylo již 
napsáno v minulých příspěvcích. 
Krátce po otevření opravené komu-
nikace se na nás řada z Vás obrá-

tila kvůli novému značení, zejména 
pak tzv. plným čárám, zákazům 
objíždění autobusu, omezení stání 
a zastavení, jiní chtěli vysvětlit jak 
vlastně správně projíždět křižovat-
kou u pošty v Hejnicích. První sku-
pinu musím odkázat na Krajskou 
správu silnic Libereckého kraje, 
samosprávu a dopravní inspekto-
rát. Naše oddělení nemá na uvedené 
dopravní značení (s výjimkou hlá-
šení komunikačních závad) žádný 
vliv. K otázce druhé - průjezd kři-
žovatkou u pošty - je několik novi-
nek, které zpočátku mohou přinášet 
problémy. Pojedete-li ulicí Klášterní 
ve směru ke křižovatce, musíte se 
zařadit vždy do pravého jízdního 
pruhu, ať už budete odbočovat na 
Bílý Potok, Raspenavu, či pojedete 
rovně na Libverdu. Ve všech přípa-
dech musíte dát přednost vozidlům 
jedoucím po hlavní komunikaci 
a při odbočování na Raspenavu 
i protijedoucím vozidlům. Pro řidiče 
vozidel přijíždějících Lázeňskou 
ulicí, kteří chtějí pokračovat přes 
křižovatku rovně do ulice Klášterní, 

Vážení občané, pomalu uzavíráme rok 2015. Z  pohledu policie nebyl ničím výjimečný. Zaznamenali jsme 
pokles spáchaných trestných činů a nárůst přestupků. Ke dni zhotovení této zprávy (18. 11.) bylo v rámci 
územní působnosti našeho oddělení šetřeno 129 trestných činů, přes 1 000 přestupků, z toho 850 v blokovém 
řízení (nejvíce v Raspenavě během uzavírky), dále na 500 čísel jednacích, vyřídili jsme 550 hromadných spolu-
prací a přes 2 000 jednotlivých. Prošetřováno bylo 17 úmrtí a 2 velmi vážná zranění. V žádném z nich nebylo 
zjištěno podezření z cizího zavinění či účasti jiné osoby. Jednalo se o přirozená úmrtí, sebevraždy a úrazy.

platí přikázaný směr – sloup míjíte 
zleva vyznačeným jízdním pruhem 
(sloup tedy budete mít po Vaší pravé 
straně). Nezapomeňte dát přednost 
vozidlům přijíždějícím po hlavní sil-
nici od Raspenavy. Pojedete-li od 
Raspenavy do ulice Klášterní, máte 
přednost před vozidly vjíždějícími do 
stejné ulice od Bílého Potoka i Lib-
verdy. Správce komunikace přislíbil 
odstranění šrafování mezi pruhy 
od Raspenavy, které by mohlo být 
matoucí a budit dojem tzv. připojo-
vacího pruhu. Přikládám orientační 
náčrtek průjezdů křižovatkou.

Přeji všem klidné prožití vánoč-
ních svátků a do nového roku 2015 
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti 
a radosti.

Milan Porubský,  
policista OOP Hejnice

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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Hejnické Babí léto 2015

V sobotu 19. září se konalo letošní Hejnické Babí léto. Občanské sdružení Za lepší Hejnice pořádalo 
skoro jubilejní 9. ročník tohoto již tradičního rozloučení s létem pro děti i dospělé. 

Letošní podtitul nesl název „Pio-
nýrský tábor“, takže jsme den trá-
vili v modrých košilích s červenými 
šátky a spoustou zábav z legendár-
ních tábornických let. Bylo velmi 
zajímavé pozorovat střet názoro-
vých myšlenek o recesi a urážkách 
minulosti. I tak jsme ale nezapo-
mněli a zahájili slavnostním nástu-
pem pionýrů se vztyčením vlajky. 

Venkovní akce = riskantní 
počasí. Letošní ročník však ukázal, 
jak nádherná může venkovní akce 
být a jasná obloha dávala tušit 
silnou diváckou kulisu. Partneři 
se také chtěli ukázat, takže nám 
svými příspěvky dovolili nabídnout 
návštěvníkům největší zábavní 
centrum v historii babího léta. 
Slunce tak mohlo společně s námi 
sledovat, jak se v různých částech 
areálu děti baví a rodiče si užívají 
pohled na radost svých potomků.

Opět jsme startovali pohád-
kovým kinem zdarma, tentokrát 
jsme nabídli ruskou animovanou 
pohádku. Opět dvakrát a opět 
s kapacitním nedostatkem míst 
v odpoledních hodinách. Dopole-
dne mohl sál ještě přijmout něja-
kých 50 diváků, proto doporuču-
jeme příště místním zvolit raději 
toto představení. Je nám to líto, 
ale kino nafouknout neumíme. Po 
kině se následně oslava rozloučení 
s létem přenesla na tradiční místo 
před bývalý Perun. Tam se mimo 
tradičních stánků s jídlem, pitím 
a dalšími specialitami mohli hlavně 
dětští návštěvníci věnovat skáka-
címu hradu, dalším nafukovacím 
atrakcím, také trampolínovému 

centru, malování na obličej nebo 
soutěžím o drobné ceny, které byly 
pro ně připravené. Nechyběla ani 
tvůrčí dílna, kde si mohli zájemci 
vyrobit s Krasohledem P. Petr-
nouškové krásnou sovičku. Hned 
na začátek však dorazil pobavit 
hlavně děti klaun Cucíno, který 
svými hudebními hrátkami a velmi 
výřečným vystupováním postupně 
dostal většinu dětí na svoji stranu.

Jako překvapení hlavně pro nác-
tileté návštěvníky jsme připravili 
hudební vystoupení nové liberecké 
hvězdy Sebastiana. Ten dorazil se 
svou kapelou a kromě pár známých 
songů od různých umělců dal i hity 
Atmo music a také samozřejmě 
svůj megahit Toulavá. O hudební 
doprovod se pak celý večer posta-
rala živá kapela VZHáčka. Před 
pódiem bylo plno skoro celý večer, 
po západu slunka se ohřát tancem 
potřebovali skoro všichni. Tradiční 
součástí akce byla také přehlídka 
moučníků místních cukrářek 
a pekařinek – Zlaté hejnické jablko. 
Tentokrát se sešlo na 21 krásných 
a chutných soutěžních moučníků. 
Ty po závěrečném hodnocení mezi 
sebou vyzvedly na vrchol Hanku 
Sokolovou a přisoudily jí titul krá-
lovna moučníků. Připomínáme, že 
elektronická verze kuchařky všech 
dosavadních moučníků je nyní již 
nyní ke stažení a po doplnění letoš-
ního ročníku bude opět zveřejněna 
na stránkách města a Za lepší  
Hejnice.

Dospělácké soutěžní zápo-
lení bylo výletem do světa lovení 
bobříků. Všechny disciplíny byly 

motivovány krásnými cenami od 
našich partnerů. Bobřík zruč-
nosti v podobě stavby stanu na čas, 
Bobřík žízně v podobě vypití piva 
z ešusu lžící svého druha, Bobřík 
lovu v podobě odchytu pěti exem-
plářů chlapa domácího (plešatého, 
kníratého, brýlatého, dlouhovla-
sého a se zarostlým hrudníkem), 
Bobřík první pomoci v podobě pře-
nášení kolegyně na lehátku hlavou 
dolů a strečovou fólií přibalenou 
a vrcholem večera byl Bobřík mršt-
nosti v podobě likvidace nafouklého 
balonku na pozadí kolegyně před 
sebou. Toto zápolení bylo i nato-
čeno a je umístěno na webu města 
a Facebooku a vřele doporučujeme 
ho shlédnout a pobavit se.

Chtěli bychom poděkovat našim 
partnerům a sponzorům a pomoc-
níkům za obrovskou a upřím-
nou podporu, které si neskonale 
vážíme i v této těžké době. Nebýt 
Vás, nemohla by akce ani vzniknout, 
protože chceme stále držet onu linii, 
že nebudeme vybírat vstupné. Děku-
jeme Vám a přejeme Vašim firmám 
a společnostem jen to dobré. Dou-
fáme, že se toto Babí léto účastní-
kům líbilo. Je tradičně úžasné vidět, 
kolik vás dorazilo a jak jste se bavili 
a slavili konec léta. Vždyť letos Vás 
tu bylo kolem 2 – 3 tisíc. Tradiční 
fotograf Zdeněk Polívka Vám při-
pravil fotogalerii z této krásné akce. 
Všechny fotografie a další informace 
najdete na Facebookovém profilu Za 
lepší Hejnice nebo na webu www.
mestohejnice.cz.

-DEM-
foto: Z. Polívka
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Narodily se děti:

• Kristýna Mlezivová

• Pavel Zedník

• Ondřej Křiklava

• Štěpán Sádovský

• Jiří Resl

• Roman Melichar

• Jiří Melichar

Přistěhovali se občané:

• Martin Rakovský

• Pavel Myslíkovjan

• Lenka Kopecká se synem 

a dcerou

Odstěhovali se občané:

• Petr Wagner

• Roman Kožušník

• Radka Hniková se synem

• Miloslava Kuchtová 

s dcerou

• Alena Nováková

• Lenka Bornová se synem

Rozloučili jsme se se 

zesnulými občany:

• Vladimír Pažout

• Eva Neumanová

• Ladislav Malý

• Božena Honzejková

• Věra Čverčková

• Marie Brodská

• Hana Pincová

• Marie Valentová

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Informace z MŠ

V  červnovém vydání Hejnického zpravodaje jsme se pochlubili 
naší návštěvou v nové Mateřské školce v Beiensdorfu, se kterou 
už po několik let spolupracujeme. Na oplátku jsme slíbili, že naše 
kamarády pozveme k nám a vymyslíme pro ně originální den.

 Toto setkání bylo úmyslně 
naplánováno na 15. října 2015, 
neboť v tento den na prostranství 
před hejnickým kostelem pro-
bíhala každoroční mezinárodní 
soutěž lesnických učňů „Hej-
nický dřevorubec“. 

Byli jsme si vědomi toho, že 
s takovou akcí se děti v Německu 
nikdy nemohou setkat a nese-
tkají. Dobře jsme věděli, že při-
pravenost učňů na návštěvu 
předškolních dětí je každým 
rokem lepší a zajímavější. A na to 
jsme tak trochu spoléhali. Chtěli 
jsme si to prostě s kamarády užít. 

Počasí jako každoročně 
nezklamalo a pršelo a pršelo. 
Nám to ale nevadilo. Nejvíce děti 
bavilo fandění. Velkým favoritem 
byl totiž Martin Roušal, který 
kromě toho, že chodil do naší 
školky, měl i velikou oporu ve 
své neteřince Nikolce, která děti 
vybízela k velké podpoře. A tak 
jsme křičeli: „Martine“. „Martin!“ 
Ovšem to jsme netušili, že Mar-
tinové jsou všichni tři soutěžící. 
Roztomilé. Martin vyhrál, a tak 
jsme spokojeně odešli s kama-
rády do školky na oběd. Je 

pravda, že tu byl takový menší 
chaos a zmatek, ale nám se to 
vcelku líbilo. Školička žila. Po 
obědě jsme si vzájemně předali 
dárečky. Paní Krágová pro děti 
upekla výborný dort ve tvaru 
zvonečku. Byl celý růžový a děti 
si ho odvezly do Beiensdorfu.

A pak to přišlo. Všechny 
maminky z velkého oddělení nám 
napekly pro naše kamarády samé 
sladkosti. To ráno to tu vypa-
dalo jako v cukrárně a ne jako 
v mateřské školce. Moc je za to 
chválíme. Paní učitelky z Beiens-
dorfu se nás ptaly, jestli tu dnes 
nemáme nějakou velkou školní 
oslavu. Když se však dozvěděly, 
že to všechno napekly naše milé 
maminky, nestačily se divit. 

Dětem z Beiensdorfu u nás 
moc chutnalo a nadšené byly 
i z hraček, se kterými si mohly 
odpoledne pohrát. Takové v jejich 
školce prý nemají. Den strávený 
s námi se jim tak líbil, že už 
teď se těší, že si příští rok tuto 
akci zopakují. A možná jich při-
jede ještě víc. A prý jich určitě  
přijede víc!

Alena Kusá, 2. MŠ
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Lesní žínky čili divoženky
Naši předkové zabydlovali krajiny, kde žili, nadpřirozenými bytostmi všech druhů. Mezi ně patřily 
i obyvatelky lesů - divoženky. Nebyly o nic vyšší než jednoleté děti, načesané vlasy jim spadaly až na ramena. 
V obličeji nebyly příliš hezké, ale působily dobráckým dojmem a k lidem byly velmi přátelské. Když zestárly, 
chodily po lesích o holi. Na sobě nosily bílé, vždy čistě vyprané plátěné šatečky, střižené jenom do půli lýtek.

Potkal-li je někdo v lese, někdy je 
viděl nést otep dřeva. Obzvlášť často 
však byly vídány na lesních roz-
cestích, jak sedí na pařezech nebo 
kamenech a předou len či pletou 
punčochu. Nikdy je žádný z lidí 
neviděl zahálet. 

Byly vděčné za laskavost a dobrá 
slova a lidem, kteří se k nim hezky 
chovali, často darovaly přízi, jejíž 
množství se zázračně zvětšilo. 
Pilným přadlenám pomáhaly při 
motání a navíjení příze. Přadleny se 
jich však nesměly bát, i kdyby divo-
ženky byly sebeošklivější. Pokud 
projevily strach, dobročinné žínky 
zmizely i s tím, co už bylo navinuto, 
a u takového člověka se už nikdy 
neobjevily.

Ve své ochotě pomáhat lidem 
přicházely dokonce do domů, tam 
si vyhrnuly rukávy, shodily ze 

sebe svrchní zástěru a bez jakého-
koliv pobízení se daly do práce. Se 
zpěvem zvládaly všechny, i ty nej-
těžší domácí práce. Za to si ale přály, 
aby jim lidé dávali stranou kousek 
jídla. Lesní žínky byly prostě skřítci 
Jizerských hor.

Jednou seděly dvě dívky v lese 
a předly. Tu přišla jakási lesní žínky 
k té pilnější a pečlivější a naplnila její 
zástěru listím. Jakmile se divoženka 
vzdálila, řekla dívka pošetile: „Co 
mám asi tak s tou podestýlkou dělat?“ 
A listy sklepala. Když však přišla 
domů, uviděla, jak se jí mezi stuhami 
na zástěře blýská něco zlatého. To se 
jí tam zachytil jeden lístek. Ačkoliv 
si nerozvážná dívka pospíšila hned 
zpátky do lesa a hledala místo, kde 

Svatohubertské slavnosti
Na pátek 6. listopadu byly připraveny tradiční svatohubertské slavnosti. Tentokrát se jednalo již  
o 22. ročník této akce pořádané Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant v Hejnicích.

Kolem půl desáté usedá svatý 
Hubert v podání Víta Pavlačky na 
koně Barona, a celý průvod se dává 
do pohybu. Slavnost může být před 
zámečkem zahájena. Jsou předsta-
veni i čestní hosté Mgr. Alena Losová 
náměstkyně hejtmana Libereckého 
kraje pro školství, tělovýchovu, sport 
a zaměstnanost. Dále se účastní 
zástupci regionální agrární rady 
Libereckého kraje, Vojenských lesů 
a statků ČR s. p. a Lesů ČR s. p.

Poté usedla na koně i sličná 
Diana v podání Natálie Dejmkové. 
Za zvuku sboru loveckých trubačů 
se průvod dává do pohybu. A tak 
jsme si všichni mohli prohlédnout 

kapelu na voze, Huberta s Dianou, 
vlajkonoše, sokolníka, psovody 
a dary k posvěcení.

První zastávkou byla základní 
škola, kde proběhlo přivítání všech 
zúčastněných za velkého nadšení 
žáků i zaměstnanců školy. Pokra-
čovalo se k městskému úřadu, kde 
nám pan starosta Jaroslav Demčák 
dal svolení k veselici. Samozřejmě 
nezapomněl zmínit naše opravené 
komunikace, a byl rád, že se družině 
dobře jelo.

Dále průvod směřoval směrem 
k poště, po té doleva, až k náměs-
tíčku před kostelem. Zde nám sokol-
ník Milan Straka představuje dravce, 

které vidíme i v praktické ukázce.
Poté se vydává celé procesí ke 

kostelu. Zde celou družinu přivítá 
hejnický farář Pavel Andrš. Hubert 
s Dianou mohou sesedat a koníci 
mohou být odvedeni. Tradiční sou-
částí je zpívaná mše Svatohubert-
ská, kterou nastudoval a přednesl 
pěvecký sbor Antonín Dvořák z Tur-
nova. Dary jsou posvěceny, můžeme 
mezi nimi spatřit orebice, zajíce, 
divočáka, dančí i srnčí. „Vybral jsem 
i pasáže z promluvy papeže Františka 
o ekologii“ zmiňuje farář. Prosvěcu-
jící slunce dovnitř kostela vytváří 
nezapomenutelnou atmosféru. 

V závěru je pasován Jan Koutecký 
na myslivce. Od 20 hodin probíhala 
v klášteře svatohubertská veselice. 
K tanci i poslechu zpívala Alena 
Kusá se skupinou pana Kubáta. Pro-
běhl i nástup studentů a pasování na 
myslivce. Na slavnostní tabuli jsme 
mohli ochutnat netradiční zvěřinové 
pokrmy a nechyběla ani bohatá zvě-
řinová tombola.

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

Iveta Jelínková, Jiří Hovorka
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       Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Vážení spoluobčané, v neděli 29. listopadu 2015 začíná advent a v MCDO jako každý rok nabízíme řadu 
adventních a vánočních programů. V galerii MCDO bude možno zakoupit adventní věnce a vánoční 
výzdobu nebo třeba jen obdivovat aranžerské dovednosti našich studentů. Ve spolupráci se ZŠ opět 
pořádáme tematický pobyt pro děti „Advent a Vánoce“ s přespáním ve dnech 11. až 12. prosince 2015.

Dále Vás zveme na zpívání dětí 
z naší ZŠ, které se bude konat v pon-
dělí 21. prosince 2015 v 16 hodin 
v kostele. V době vánoční můžete 
vidět hejnický betlém, a to na Štědrý 
den od 9 do 13 hodin, od půlnoční 
mše denně až do konce doby vánoční, 
do svátku Křtu Páně 10. ledna 2016. 
Ve čtvrtek 24. prosince 2015 začíná 
vigilií ve 24 hodin s Českou mší 
vánoční Jakuba Jana Ryby doba 
vánoční. Přijďte si poslechnout plný 
zvuk našich varhan.

Vigilie vrcholí slavností Naro-
zení Páně v pátek 25. prosince 2015 
v 9 hodin. Na svátek sv. Jana evange-
listy 27. prosince 2015 budeme podle 
starého zvyku žehnat víno, které si 
mohou věřící přinést s sebou na mši. 
Takové víno má podle tradice zachová-
vat svornost mezi těmi, kdo ho užívají.

Úplný program pro dobu 
adventní a vánoční naleznete ve 
farním věstníku Mater Formosa, 
na stránkách nebo facebookovém 

profilu římskokatolické farnosti  
(farnost-hejnice-raspenava.netstranky.cz,  
www.facebook.com/Raspenava) a na 
našich stránkách www.mcdo.cz.

Na všechny naše akce jste 
srdečně zváni. Jsme rádi, že přichá-
zíte do naší restaurace, kde je možné 
posedět v klidném, bezbariérovém 
a nekuřáckém prostředí. Chystáme 

pro vás řadu dalších tematických 
víkendů, společenských akcí a růz-
ných rodinných oslav. Těšíme se na 
vaši návštěvu. 

Přejeme všem čtenářům Hej-
nického zpravodaje krásné prožití 
adventní doby, vánočních svátků 
a šťastný nový rok 2016.

Kolektiv MCDO 

Hejnické varhany

V roce 1929 obdrželo krnovské varhanářství bratří Riegerů pres-
tižní zakázku na stavbu reprezentativních varhan pro velkolepý 
hejnický chrám. Dispozice a zvuková koncepce nástroje byla s nej-
větší pravděpodobností zřejmá již na samém počátku vzniku díla. Do 
dvou manuálů s pedálem bylo disponováno celkem 41 rejstříků, což 
tyto varhany řadí k největším dvoumanuálovým nástrojům u nás 
vůbec. Bylo však otázkou, jak tyto varhany řešit po vizuální stránce 
tak, aby nebyl moderní novostavbou narušen jednolitý barokní interiér 
chrámu. Padlo na tehdejší dobu celkem rozumné rozhodnutí – na kůru 
ponechat rokokové skříně z původního nástroje postaveného Benjami-
nem Englerem v roce 1798 a využít jejich průčelí jako kulisu, za níž 
bude mohutný nový nástroj schován.

divoženčin dar rozházela, všechno 
hledání bylo marné. Vítr listy roze-
hnal a žádný už nenašla.

Za podzimních večerů chodí-
valy k jednomu dřevorubci žijícímu 
nedaleko Hájeného potoka pravi-
delně tři lesní žínky a zahřívaly se 
u jeho pece. Jako poděkování za to, 
že je tu dřevorubcova rodina nechá-
vala v klidu sedět, nacházeli za 
domem každý podzim zásobu dříví 
na zimu. Jednou divoženky seděly 
na svém oblíbeném místě, pročesá-

valy si dlouhé vlasy a klátily při tom 
nohama, na nichž se odrážely pla-
meny z pece. Ten den bylo u dřevo-
rubce veselo, bylo posvícení, přišlo 
na návštěvu několik mladých lidí 
a ti se v dobré náladě pustili ve svět-
nici do tance. Vtom jeden rozpustilý 
mladík ztratil rovnováhu a upadl 
na jednu z divoženek. Jak byl roz-
kurážený, popadl ji v pase a vytáčel 
v kole světnicí.

Rázem bylo po zábavě. Lesní 
žínky zmizely i s chlapcem, kte-

rého druhého dne našli mrtvého 
na okraji lesa. Opodál se válela 
jeho hlava. Od těch dob bylo možné 
v těchto místech spatřit nešťastní-
kova ducha bloudit s hlavou pod 
paží. Divoženky se u dřevorubce už 
nikdy neobjevily.

I tyto příběhy jsou z knihy Evy 
Koudelkové Pověsti od řeky Smědé 

- Lidová vyprávění z Frýdlantska 
a Jizerských hor.

Kristina Sokolová, kronikářka
ilustrace: B. Budková
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Odvaha být učitelem

Žáci naší školy se na hodinách českého jazyka 
zamýšleli nad tím, zda by mohli být učitelem. Tady 
je pár úryvků ze slohových prací žáků 8. A.

D. Nejezchlebová, ZŠ Hejnice

Učitelkou bych nechtěla být. Zvláště v dnešní době, 
kdy to ve škole vůbec není jednoduché. I když si 
to mnozí ani neuvědomují, učitel nese velkou  
odpovědnost.

Zamyslela jsem se nad tím, že se také jedná o práci, 
kterou si člověk mnohdy musí vzít i domů. Představa, že 
jsem někdy i do pozdních odpoledních hodin ve škole, 
a pak přijdu domů a trávím další spoustu času opravo-
váním písemek, připravováním nové látky… to opravdu 
není nic pro mě.

Když tak nad tím přemýšlím, tak jedinou výhodu 
vidím v tom, že učitelé mají dvouměsíční prázdniny. Ale 
osobně si myslím, že je to malá kompenzace toho, co si 
za celý školní rok musí učitel „vytrpět“.

Dále si také myslím, že ne každý má pro tuto práci 
předpoklady. Učitelem by měl být člověk milý, zodpo-
vědný, a v žácích zároveň vzbuzovat respekt. Ne každý 
dokáže zvládat vypjaté situace, soustředit se na téma 
hodiny, zadávat a organizovat nejrůznější metody práce, 
stále udržovat pozornost žáků, často také vychovávat…

A to jsou asi ty nejdůležitější důvody, proč bych práci 
učitele prostě dělat nemohla.

Nikol Stará

Chtěla bych být učitelkou? Já tedy určitě ne.
Být učitelem nebo učitelkou v dnešní době nemůže 

být jednoduché. Chodit den co den mezi děti, které si 
ve většině případů jen na něco stěžují, to by mě osobně 
hodně unavovalo.

Myslím si, že bych všechny ty úlohy, které učitelé 
mají, nezvládla. Obdivuji všechny ty, kteří to dokážou. 
Jak zůstat klidný, když je žák drzý a musí mít poslední 
slovo? Jak mluvit smysluplně, když někteří žáci stále 
ruší? Obdivuhodné. Já bych na to nervy neměla.

Práce učitelů není vůbec lehká, ale je velmi důle-
žitá. Uvažte, vždyť to není jen o výuce jako takové. Je to 
i o výchově a řešení spousty problémů.

Učitelkou já bych být nemohla a ani nechtěla.
Nicole Pohlová

Jak na takovou otázku odpovědět? Tak to je pro mě  
dost těžké.

Učitel. Na to slovo je alergický snad každý žák. Pře-
mýšlejme, jak je to možné? Učitelé nás přece učí, radí 
nám, pomáhají, ošetřují, vychovávají. 

Učitelé jsou našimi vzory už ve školce, později na 
„základce“. A my, žáci, je tak často provokujeme. Baví 
nás jen ty legrácky, učení a úkoly často ze školních akti-
vit vynecháváme.

Chtěl a mohl bych být učitelem? Učit děti, vychová-
vat je, předávat jim vlastní zkušenosti, přesvědčovat je 
o správnosti či nevhodnosti jejich chování? Mohl bych to 
dělat? Uměl bych to? Možná, že ano. 

Ale snesu se teď na pevnou zem. Ne, ne, učitelem 
bych být nechtěl. 

Jiří Soldán

Zamyslela jsem se nad tím, jestli bych chtěla pra-
covat jako učitelka. Dříve jsem toto povolání chtěla 
dělat. Líbila se mi představa pracovat s dětmi. 
Myslela jsem si, že to bude jen o tom, že si budeme 
s dětmi hrát, zpívat, chodit na vycházky, budu mít 
dva měsíce prázdnin, volné víkendy, svátky.

Ale opak se stal pravdou. Po týdnu v mateřské školce, 
kde jsem pomáhala tetě, jsem změnila názor. Zjistila jsem, 
že je to veliká zodpovědnost a psychicky náročné povolání.

A co práce se žáky na základní škole? Tak to už není 
vůbec žádná legrace! Učit v plné třídě rozdílných žákov-
ských osobností, opravovat mnoho domácích úkolů 
a písemných prací, umět uhlídat třídy plné někdy až 
drzých „puberťáků“. No, to tedy rozhodně ne!

Obdivuji učitele, že mají pevné nervy, protože to já 
bych asi neměla. A co když se nějaké dítě ve škole zraní? 
Zodpovědnost za něj má, kdo jiný, než učitel.

A tak můj prvotní plán, že budu učitelkou, tak nějak 
vyprchal.

Iva Zavřelová

O svém budoucím povolání se zamýšlíme už na 
základní škole. Jaké povolání budeme vykonávat? 
Čím chceme být? Co nás v životě bude bavit? Tak 
proč bychom nemohli být učiteli nebo učitelkami? 
Každý máme jiné plány a představy.

Přemýšlím, jaké by to bylo, být učitelkou. Vezměme 
si to tak: ve třídě je spousta dětí, které učivo nezajímá, 
nudí se, jsou nepořádné a některé dost drzé. Každý 
máme jenom jedny nervy. Já bych to ale nezvládla.

Důležité je i to, že ve třídách sedí také děti, se kte-
rými je radost se učit. Tyto děti jistě učitelům vyloudí 
úsměv na tváři.

Stejně ale učitelkou být nechci, protože u mě pře-
vládá spousta těch horších zkušeností.

Lucie Macháčková

Název je zajímavý, ale není to moje vysněné zaměst-
nání. Učitel, to je stejně zodpovědné zaměstnání 
jako hasič nebo policista. Učitel má na starost 
spoustu dětí, musí je naučit čtení, psaní, počítání. 
Na druhém stupni základní školy se pak k tomu 
všemu přidávají další odborné předměty.

Já osobně mám rád všechny učitele i učitelky naší 
školy. Jsou příjemní, hodní, musí být hodně trpěliví. 
Taková je i naše třídní. Někdy nás ale dokáže i nazlobit. 
Asi jako my ji. Já bych tu trpělivost neměl.

Teď ještě dochází na naší škole k velkým změnám. 
Máme nová plastová okna, žaluzie, nová fasáda i zteplení, 
třídy mají nová osvětlení a jsou pěkně vymalované. To se 
nám, žákům, moc líbí a dost si toho vážíme. V nových 
třídách je nám lépe. Měli bychom se tedy líp učit anebo 
víc zlobit? Raději to první, i když je to fakt těžké.

Já osobně bych učitelem nemohl být, protože nemám 
tu správnou dávku trpělivosti. A když bych jím byl, chtěl 
bych být angličtinář nebo matikář to by mě bavilo.

Úvaha se mi dobře psala, i když možná nebyla dost 
dlouhá, a já u toho musel velice přemýšlet.

Matouš Pižl

Mohl bych být učitelem? Začal jsem o tom dost pře-
mýšlet.

Učitel musí hodně věcí znát, naučit to děti, spoustu 
věcí zařídit. To bych asi nedokázal. Jsem zbrklý, živý, 
a přemýšlivý jenom někdy. Já jsem spíše takový zlobil.

Takže, já a být učitelem? To nějak nejde dohromady…
Alexandr Fikl
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Úkolem žáků bylo vyprávět podobu psacího nebo tiskacího písmenka. Vlastně jsem ani nečekala, že by je 
úkol mohl bavit a vydařit se. Co se zdálo obtížné, ukázalo se být zábavným a celkem vydařeným úkolem. 
Vyzkoušejte třeba jen uhodnout, o jaká písmenka se jedná:

Ze školních lavic

1) Jsem psací písmenko, které 
vypadá jako horská dráha. Začí-
nám se psát na lince, jedu nahoru 
do poloviny řádku. Když dosáhnu 
poloviny řádku, strmým srázem se 
vrhnu dolů zpět na linku. Na lince 
se zhoupnu a jedu opět směrem ke 
sluníčku. Tam se na chvíli zasta-
vím a opět mě čeká sráz dolů. Svou 
podobu opět zakončuji zhoupnutím. 
Co jsem?

(Veronika Machková, 7. ročník)

2) Jsem velice zajímavé písmenko 
a začínám se psát v polovině linky. 
Obloučkovitě se sklouznu jako na 
klouzačce směrem dolů a skoro 
stejným obloučkem vyšplhám po 
druhé straně nahoru. A tam se tak 
zamotám, že už si ani nevzpomenu, 
jak to vlastně bylo.

(Vojtěch Špecián, 7. ročník)

3) Jsem tvrďák už od oka 
a nevypadám na mloka. 
Síly já mám víc než dost,
nejsem ani v slově kost, 

nejsem ani ptákem – drozd. 
Zato jsem však ve slově

na notové osnově. 
Začínám tím písničky, 

když maj děti housličky. 
Jsem zkrátka tvrďák největší,  

co každého (v diktátě) nepotěší.
(Vojtěch Špecián, 7. ročník)

4) Jsem písmenko ve tvaru trojúhel-
níku. Vypadám jako ostrý zub dra-
vého šavlozubého tygra, ale když se 
otočím, připomínám vysoký vrcho-
lek Alp. Jsem velmi jednoduché pís-
menko. Poznáš mě?

(Bára Bittnarová, 8. ročník)

5) Jsem vytáhlé psací písmenko, 
které začíná být psáno vysoko nad 
linkou, až dosahuje blízko k druhé 
lince a běží k paprsku slunce. Tam 
se ladně zakulatí a táhne zpět 
dolů k lince, kde nezůstává dlouho 
a znovu se zhoupne a míří se zahřát 
slunečními paprsky hezky nahoru. 
Udělá kličku a vyšvihne se kolmo 
ke slunci, kde zůstává.

(Bára Bittnerová, 8. ročník)

6) Jsem písmenko s jedním bříškem. 
Mám dvě nohy, ale neumím chodit. 
Mým dobrým přítelem je háček, ale 
ten není teď podstatný. Smutné je, 
že bez mého písmenka by se moje 
maminka jmenovala PETA, moje 
kamarádka BÁA a naše paní uči-
telka MAIE.

(Natálka Justová, 8. ročník)

Bruncvíkův lev (Veronika Augstenová, 8.B)

Všem, kteří uhodli, gratuluji a touto cestou ještě jednou posílám autorům pochvalu za snahu a aplikaci fantazie do hodin 
českého jazyka.               Marie Kolačná, ZŠ Hejnice

Řešení: 1) písmenko u, 2) psací písmenko, 3) tiskací Y, 4) tiskací písmeno V, 5) psací písmeno b, 6) tiskací R
Ve škole žáci probírali Jiráskovy Staré pověsti české. Jejich úkolem bylo nechat se motivovat některou z pověstí 
a převést ji do podoby kaligramu – textu vepsaného do obrázku. Složitě formulováno, ale pohlédněte na 
výsledek. Paráda.                    Marie Kolačná, ZŠ Hejnice
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Sbor dobrovolných hasičů Hejnice
Blíží se konec roku, a tak mi dovolte Vás seznámit s  letošní činností sboru. Tento rok byl opět velice 
pestrý na kulturní, společenské a sportovní akce. Mnohé byly pořádány se zaměřením pro veřejnost 
a děti. V měsíci dubnu jsme pomáhali se zajištěním akce Běh po zpátku na Bártlovu boudu, které se 
zúčastnily i některé děti z kroužku Mladý hasič.

Již tradiční pálení vatry poslední 
dubnový večer bylo zaměřeno přede-
vším na hejnické děti a jejich rodiče. 
Děti si mohly zasoutěžit v několika 
disciplínách a odměnou jim byly 
sladké drobnosti. Po vyhlášení nej-
hezčích čarodějnic si s rodiči opekly 
buřty.

V tomto měsíci nás hasiče potkala 
smutná událost. Náhle zemřel náš 
kolega hasič pan Pavel Návesník. 
Byl dlouholetým a činným členem 
našeho sboru. Čest jeho památce.

V květnu jsme uspořádali Den 
otevřených dveří pro děti z mateř-
ských škol. Pro děti je vždy velký 
zážitek setkat se s hasiči a prohléd-
nout si jejich techniku.

V červenci jsme zajišťovali prodej 
občerstvení na Hejnických slavnos-
tech. Tato akce byla opět velmi vyda-
řená jak z pohledu nás hasičů, tak 
i spokojených návštěvníků, kteří se 
u nás dobře napojili a najedli.

V září jsme navštívili naše 
německé kolegy v Eilenburgu. Měli 
pro nás připravený bohatý program 

na celý víkend. Společně jsme absol-
vovali praktické školení na vyproš-
ťování osob z havarovaného vozidla 
a v další části této návštěvy jsme si 
stejně jako v předešlých letech osvo-
jovali hašení ohně v kontejneru. Tyto 
vzájemné návštěvy mají pro nás 
veliký význam, a to nejen na úrovni 
mezinárodní, ale i přátelské a získá-
váme díky nim cenné zkušenosti.

Další akcí v září bylo Hejnické 
pádlo, které pořádáme společně 
s Městem Hejnice. Družstva si 
zasoutěžila na hasičském člunu. 
Někteří si docela dobře zablbli a užili 
si to. A o to v této recesi vlastně šlo, 
prožít neobvyklé závody a ještě se 
u toho pobavit. Na břehu závodníky, 
ale i diváky čekalo občerstvení při-
pravené opět hasiči.

V tomto měsíci jsme ještě pořá-
dali hasičskou soutěž Memoriál 
Alexandra Juklíčka. Soutěžit při-
jelo mnoho družstev, počasí přálo 
a v dvojkolovém klání si odvezli 
medaile ti nejlepší. Ale i naši tra-
diční fanoušci a přátelé hasičů si 

přišli na své a prožili s hasiči hezké  
dopoledne.

V letošním roce se rozrostly řady 
dětí a dorostu, kteří navštěvují krou-
žek Mladý hasič. Zásluhou hasiče 
Miroslava Machana se daří tyto 
malé děti rozvíjet v požárním sportu 
a získávají i další cenné zkušenosti  
a znalosti.

Jednotka sboru pod vedením veli-
tele Jiřího Šimona je vždy schopná 
se svou technikou výjezdu na zahou-
kání sirény. A pomoci tam, kde je 
třeba. Blíží se doba adventů a vánoč-
ních svátků a s nimi spojeného zapa-
lování svíček na adventních věncích 
a vánočních stromcích. Věnujte 
důsledně pozornost hořícím svíčkám 
a nenechávejte je ani na okamžik bez 
dozoru.

Hasiči Sboru dobrovolných hasičů 
Hejnice přejí všem hodně štěstí, 
pevné zdraví a mnoho osobních i pra-
covních úspěchů v roce 2016. Veselé 
a pohodové svátky vánoční.

Přeji Všem vše dobré!
Miroslav Šimon, starosta SDH
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Podzimní zprávy z Jizerského fotoklubu Hejnice
Tak a už je tu podzim. Listí, které neopadalo ze stromů v průběhu suchého léta, se pomalu začíná barvit do 
podzimních barev. Kam vyrazit, abychom zachytili krásu podzimní krajiny a její nálady? 

Znovu jsme oprášili myšlenku 
na fotografování v Českém Ráji 
v okolí rybníků v Podtroseckém údolí. 
Nápad byl s nadšením přijat a stačilo 
vše zorganizovat. Volba na ubytování, 
po dlouhém zkoumání internetových 
nabídek, padla na penzion v obci 
Skokovy, který nám byl zároveň 
doporučen, jak kvalitou stravy, tak 
i ubytování. Odjezd byl domluven na 
pátek na druhou hodinu odpolední. 
Předpověď počasí na víkend slibovala 
déšť a zataženou oblohu. No, snad 
nebude tak zle, řekli jsme si, nasedli 
do aut a vyrazili směr Skokovy. Do 
penzionu jsme dorazili v pozdní odpo-
ledne, ubytovali se a hurá na první 
fotografickou výpravu k nedalekému 
rybníku. Jaké ovšem bylo naše pře-
kvapení, když jsme zjistili, že je 
téměř vypuštěný po výlovu a k tomu 
všemu ještě začalo pěkně zhusta 
pršet. Každý jsme si na zkoušku 
vyfotili pár snímků a vrátili se zpět 
do penzionu. Tak to je pěkné, říkali 
jsme si, jestli takhle budou vypadat 
všechny rybníky a k tomu ten déšť, 
tak máme po podzimních sním-
cích. Navečer jsme zasedli k poradě 
a domluvili se na příští den. Volba 
padla na údolí Plakánek u hradu 
Kost. Ráno po snídani jsme nesměle 
pokukovali z okna a sledovali zata-
ženou oblohu. Pršet asi nebude, vez-

měte svačiny a vyrážíme. Když jsme 
dorazili do údolí, obloha byla mírně 
zatažená, což je pro fotografy to nej-
lepší rozptýlené světlo, jaké si můžou 
přát. Údolí Plakánek bylo opravdu 
nádherné a strávili jsme tam celý 
den a stále bylo co fotografovat. Večer 
po návratu do penzionu jsme opět 
zasedli k poradě a pro nedělní foto-
grafování byly vybrány Hruboskalské 
rybníky. Ráno po snídani jsme tedy 
vyrazili, počasí nám opět přálo, ale 
jaké bylo naše zděšení, když první 
rybník na naplánované trase byl zase 
vypuštěný. No nazdar, řekli jsme si, 
jestli tady tahle všude řádili rybáři, 
tak nám nezbude než fotografovat 
bahenní motivy. Ale Věžiský rybník 
nás nezklamal. Nejen že nebyl vypuš-
těný, ale nádherně zbarvené buky na 
vrcholech strmých skal vyrůstajících 
přímo z vody slibovaly fotografické 
eldorádo. Rozprchli jsme se po břehu 
rybníka a bylo slyšet jen cvakání 
závěrek fotoaparátů. Odpoledně bylo 
již vše, co mohlo být, vyfoceno a tak 
nastal čas rozloučit se s podzimní 
náladou Českého ráje a vyrazit zpět 
k domovu.

Podzimní fotodílna dopadla 
úspěšně a s pořízenými snímky se 
budou moci všichni příznivci foto-
grafie opět seznámit na podzimní 
výstavě fotografií v Mezinárodním 

centru duchovní obnovy v Hejnicích 
v roce 2016.

Podzim není jen čas fotografování, 
ale i prezentace fotografií. Jizerský 
fotoklub Hejnice na podzim uspo-
řádal dvě výstavy fotografií k 55. 
výročí od založení a nepřetržité 
existence fotoklubu. První, kterou 
mnozí z Vás navštívili a za což děku-
jeme, byla uspořádána v září letoš-
ního roku přímo v Mezinárodním 
centru duchovní obnovy v Hejnicích 
a druhou ve výstavních prostorách 
Krajského úřadu pro Liberecký kraj. 
Nad touto výstavou převzal záštitu 
člen rady Libereckého kraje RNDr. 
Vít Příkazký a vystavujícím hostem 
na této výstavě byl známý liberecký 
fotograf Zdeněk Lín, jehož fotografie 
bylo také možné shlédnout na autor-
ských výstavách v předchozích letech 
v MCDO Hejnice. Na vernisáž výstavy 
dorazila spousta známých fotografů 
a vystavené fotografie byly pochvalně 
hodnoceny.

To je právě to krásné na fotogra-
fování, že se můžeme o naše zdoku-
mentované postřehy a zážitky podělit 
s ostatními diváky prostřednictvím 
našich fotografií.

Tomáš Mazánek 
Jizerský fotoklub Hejnice

foto: J. Fára
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Centrum Mateřídouška v Hejnicích 
Martinské slavnosti

Martinské slavnosti se povedly i počasí se k večeru umoudřilo. Slavnosti začaly tvůrčí dílnou v Centru 
Mateřídouška v Hejnicích, děti si vyrobily lucerničky ozdobené podzimním listím a vybarvily si sádrové 
odlitky koně, listí, podzimního ovoce a zeleniny.

Připraveno bylo i bohaté občer-
stvení, které nachystaly pracov-
nice CM. Pak jsme v průvodu šli 
k nádraží v Bílém Potoce, kde 
na nás už čekal svatý Martin, 
od jehož lucerny jsme si zapálili 
lucerničky. Sv. Martin pak nasedl 
na koně a my jsme se vydali za 
ním do Hejnic. Tam spolek Za 
lepší Hejnice již tradičně sehrál 
jednu ze svatomartinských 
legend, tentokrát o ztracené pod-
kově a nepoctivém kováři. Čímž 
se vysvětlilo, proč se pečou na 
sv. Martina martinské rohlíčky 
připomínající podkovu. Divadelní 
představení bylo odměněno potles-
kem. V závěru děti dostaly sladké 

koláčky a dospělí ochutnali sva-
tomartinské víno. Z ohlasu, které 
slavnosti měly, vyplývá, že návrat 
k tradicím naše životy obohacuje.

Ve čtvrtek 10. prosince v 9:30 h 
zveme děti, rodiče i prarodiče do 
Centra Mateřídouška na vánoční 
besídku, připraveno bude malé 
občerstvení a dárečky pro děti. 

55. ročník Běhu lázeňským parkem
Memoriál Ing. Františka Svobody

V sobotu 10. října 2015 jsme v Lázních Libverdě uspořádali již 55. ročník Běhu lázeňským parkem – 
Memoriál Ing. Františka Svobody. V chladném ránu se do závodu v 16 kategoriích přihlásilo rekordních 
136 závodnic a závodníků. V předcházejících ročnících to bylo 37, potom 52 a 99 účastníků. Těší nás, 
že účast v závodu každým rokem stoupá, i když vždy záleží na počasí, nebo dalších akcích pořádaných  
ve stejný den.

Jména všech účastníků najdete 
na adrese www.laznelibverda.cz/
cs/mistni-spolky/telovychovna-
jednota-sokol. 

Každému z nich patří uznání 
za skvělé výkony. Poděkování patří 
sponzorům a partnerům, tedy 
Obci Lázně Libverda, společnosti 
Lázně Libverda, a. s., společnosti 
Libverdky s. r. o., Petrovi Bímovi 
a jeho projektům freedlantsko.eu, 

arteport, retrofon, frýdlantsko na 
dlani, společnosti Kukubara s. r. o., 
předávajícím Hance Svobodové 
a starostovi Libverdy Ing. Janovi 
Pospíšilovi. 

Rád bych s velkou poklonou 
poděkoval také těm, jejichž jména 
na výsledkové listině ani jinde 
nenajdete a bez jejichž pomoci by 
závody nebylo možné pořádat. Byli 
to členové SDH Lázně Libverda, 

holky z registrace (zvládly ji na 
výtečnou), všichni na startu, časo-
míře, „spojka“, zdravotnice, „hlídky“ 
na trati, chlapi z obce a další.

Jednu ze závodnic postihla na 
trati nevolnost. Nejen za sebe přeji 
Anetce brzké uzdravení a děkuji 
Berenice za to, jak se zachovala.

Milan Porubský 
TJ Sokol Lázně Libverda

Čtenářům Hejnického zpra-
vodaje přeji pohodový advent, 
šťastné vánoce a v roce 2016 
pevné zdraví a hodně spokojenosti.

Náš program je na www.mate-
ridouska.info a na freedlantsko.eu.

Eva Machková,  
předsedkyně Centra Mateřídouška
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Josef Moldrzyk se narodil 2. července 1925 v Darkově nedaleko města Fryštát. Během jeho studií na 
místní české škole v roce 1938 došlo k obsazení Těšínska Polskem. Musel tedy začít chodit do školy 
polské. V září roku 1939 vypukla 2. světová válka a Těšínsko bylo obsazeno nacistickým Německem. V té 
době Josef Moldrzyk ještě neměl dokončené vzdělání. Pokračování ve studiu mu však bylo znemožněno 
a až do sprna 1941 zůstal u rodičů. Těm byla vnucena jako obyvatelům Slezska Volksliste 31), která z nich 
a jejich syna udělala občany Německa.

Josef od 15 let pracoval jako 
pomocný dělník nejdříve u sou-
kromé stavebnické firmy a později ve 
výtopnách německých drah v Kar-
viné. Zde zůstal až do dubna roku 
1943, kdy byl odeslán na tři měsíce 
do pracovního tábora v Bavorsku. 
Po návratu byl jako mnoho občanů 
z této oblasti povolán k odvodu do 
německé armády. Jako osmnácti-
letý se stal příslušníkem těšínské 
posádky Wehrmachtu. Nedlouho na 
to byl vlakovým transportem dopra-
ven do jihofrancouzského města 
Auch. Zde prošel výcvikem nabíječe 
těžkého dělostřelectva. V listopadu 
odjel s jednotkou do jižní Francie, 
kde setrval až do konce ledna 1943. 
Se svojí posádkou zde hlídal posta-
vení těžkého dělostřelectva na na 
pobřeží u města Nice. Následně byl 
přeřazen k 155. regimentu těžkého 
dělostřelectva spadajícímu pod 21. 
pancéřovou divizi v Mais sur Orne, 
kde zůstal až do invaze v červnu 
1944. V den vylodění spojenců na 
kontinent byl nasazen v úseku 
u města Caen, kde probíhaly jedny 
z nejtěžších bojů. Za svou bojovou 
činnost byl povýšen do hodnosti 
Gefreiter. Až v polovině srpna byl 
s jednotkou z tohoto úseku stažen. 
Poté byl nasazen u města Neville 
nedaleko Paříže, kde se zúčastnil 
pouličních bojů.

Již 25. srpna se rozhodl 
pro útěk a během probíha-
jícího boje se vzdálil od jed-
notky a nechal se zajmout 
francouzskými partyzány. 
Ti jej odvedli do opuštěné 
hasičské zbrojnice, odkud 
ho po dvou dnech předali 
americké armádě. Spolu 
s ostatními zajatci byl 
převezen do zajateckého 
tábora v Alenkonu. Během 
jeho pobytu zde navštívila 
tábor komise českosloven-
ské armády, které se dob-

rovolně přihlásil. Byl přijat a odve-
zen do jiného tábora, kde se mohl 
po dlouhé občerstvit a vykoupat. 
Z tohoto tábora byl odeslán do pří-
stavu Cherbourg, odkud se dostal 
lodním transportem do Anglie. Byl 
odeslán do skotského Edinburghu, 
kde s ním byl proveden výslech. Na 
státní svátek dne 28. října 1944 se 
stal příslušníkem Československé 
samostatné obrněné samostatné 
brigády.

Prošel třítýdenním základním 
kursem a k 20. listopadu byl pře-
místěn k záložní tankové rotě, s níž 
byl odeslán do pole. Opět se ocitl ve 
Francii, u přístavního města Dun-
kerque, tentokrát však na druhé 
straně barikady. V lednu 1945 byl 
přeřazen k velitelské rotě tanko-
vého praporu 1. Zúčastnil se všech 
následujících výpadů proti nepří-
teli, a to až do podepsání kapitu-
lace 9. května 1945.

Poté se s jednotkou přemístil do 
oblasti letiště Saint Omer, odkud 
začala trasa do osvobozené vlasti. 
Jeho tankový prapor skončil svou 
trasu v obci Žinkovany. Po týdenní 
dovolené byl převelen k 1. čes-
koslovenské tankové brigadě do 
Vítkovic. Zde setrval s jednotkou 
měsíc a následně došlo k přesunu 
do Vysokého Mýta, kde sloužil až 
do své demobilizace v dubnu 1946. 

Za jeho zásluhy v boji mu byla 13. 
dubna dodatečně udělena Česko-
slovenská medaile za chrabrost.

V té době se přestěhoval do 
města Hejnice, kde začal pracovat 
u firmy Wildner, která vyráběla 
sportovní potřeby a batožinu. Po 
komunistickém převratu v únoru 
1948 se spolu s dalším bývalým pří-
slušníkem obrněné brigády Leošem 
Štolfou postavil za německého maji-
tele firmy. Jeho kolega Štolfa byl 
z Hejnic vyštván, Josef Moldrzyk 
zde zůstal až do roku 1955. Tehdy 
se odstěhoval zpět do svého rodiště, 
tedy do Karviné. Začal pracovat 
v národním podniku Koksovna čes-
koslovenská armáda. V tomto pod-
niku pracoval až do svého důchodu. 
Byl hodnocen jako velmi svědomitý 
pracovník, který byl oporou celého 
podniku. V osmdesátých letech 
se snažil získat osvědčení, které 
by prokazovalo jeho statut váleč-
ného veterána. Při vyšetřování 
byla jeho žádost zamítnuta, a to 
kvůli jeho roční službě v nepřá-
telské armádě a povýšení v jejím 
rámci. V devadesátých letech si 
o osvědčení požádal znovu, tento-
krát mu byla udělana vyjímka ze 
zákona a byl válečným veteránem 
uznán. Jeho další osudy nejsou 
autorovi tohoto článku známy. Pro-
bíhá však intenzivní výzkum, aby 

byla životní pouť Josefa 
Moldrzyka kompletně  
zmapována.

Milan Votava
foto: archiv autora

1) Deutsche Volksliste byla lis-
tina, podle které bylo obyvatel-
stvo v okupovaném západním 
Polsku zařazeno do kategorií 
podle kritérií „vhodnosti“. Do 
kategorie Volksliste 3 spadali 
lidé, jejichž rodný či obecně 
používaný jazyk nebyla něm-
čina, ale podle ideologie NSDAP 
byli považování za příslušníky 
národa s „německou krví“.

V srdci Čechoslovákem! 
Příběh Josefa Moldrzyka
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Válečná zima 1943 – 44  
byla v Jizerských horách na sníh bohatá

Motto:
„V údolí, kde Jizera vzniká, ukazovali mi sníh šestnácte let starý…“

Bohuslav Balbín (1621 – 1688)

O krutosti historických zim a výšce sněhové pokrývky v Jizerských horách se dovídáme při pročítání 
kronik podhorských obcí. Vše je však popisováno mnohdy velmi subjektivně a tak formulace, že sněhu 
bylo tolik, že sahal „až po střechu“, nebo „ až po štítová okna“, nebo že „ ptáci mrzli za letu“, nejsou 
zvláštností. Z Hejnic pochází dokonce zápis, že 8. února 1718 napadlo tolik sněhu, že lidé mohli opouštět 
domy jen komíny ( ty byly tenkrát průlezné). Veškerý život v údolí se prý tenkrát na několik dní zcela 
zastavil. Na starých mapách Jizerských hor najdeme dodnes přiléhavé názvy některých lokalit, jako 
například „Schneeloch“.

Na konci předminulého století byly u některých 
hájoven a později i u horských hospod a přehrad Jizer-
ských hor zřízeny meteorologické stanice. Na všech 
těchto stanicích se měřily srážky, některé stanice zapi-
sovaly ještě jednou denně teplotu vzduchu, oblačnost 
a směr a rychlost větru, ale i přechod bouřek. Výška 
sněhu se však z nepochopitelných důvodů zaznamená-
vala jen na některých stanicích. Například na stanici 

„U studánky“ (dnešní „Kůrovec“), kde máme souvislou 
řadu pozorování, se v letech 1896 – 1938 výška sněhu 
neměřila.

Právě díky archivovaným měsíčním hlášením máme 
možnost nahlédnout do záznamů o nebývalé výšce 
sněhu v zimě 1943 – 1944. K dispozici jsou záznamy ze 
čtyř horských stanic Jizerka, Smědava, Smrk a Bed-
řichov. Sníh začal padat a zůstal ležet v roce 1943 na 
stanici Jizerka 8. listopadu, na dalších třech stani-
cích je sněhová pokrývka zapsána až od 12. listopadu. 
Maximální výšky dosáhla sněhová pokrývka na jed-
notlivých stanicích v těchto dnech:

Bedřichov 165 cm  25. 3. – 26. 3. 1944
Smědava 270 cm  29. 3. – 3. 4. 1944
Smrk  271 cm  30. 4. – 1. 4. 1944
Jizerka  315 cm  29. 3. 1944

Při této mimořádné nadílce sněhu začal v podhůří 
foukat silný vítr a v místech, která jsou i dnes při podob-
ných situacích problematická, navál nebývalé množství 
sněhu. Dochované fotografie dokumentují stav, který byl 
na silnici v Lázních Libverda a v Hejnicích ještě v před-
jaří roku 1944. Nejvíce výmluvná je ale fotografie hájovny 
na Jizerce (dnešní Pešákovna), kde hajný Gustav Kluge 
obsluhoval srážkoměrnou stanici a rekordní údaj do 
formuláře zapsal. Rekordní průběh zimy dokumentují 
i dochované formuláře měsíčních hlášení.

Snad jen memento na závěr… vše se může opakovat.
Miroslav Jech

Zima 1944 HejniceHlášení stanice Jizerka: 315 cm sněhu
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Silnice u L. Libverdy předjaří (1944) Pešákovna (1944)

Moštárna je tu pro rodiny, seniory i sportovce

Druhé čtvrtletí bude ještě rozmanitější:

• pro rodiny je připravena Mikulášská 
besídka (5. 12.) a vánoční rodinné 
odpoledne (20. 12.), po novém roce 
dětský karneval

• senioři si mohou vychutnat příjemnou 
atmosféru tradiční vánoční besídky 
(18. 12.)

• všichni, kdo si rádi užijí legraci bez 
ohledu na umístění, jsou vítáni na tra-
dičním turnaji v ping-pongu – tento-
krát novoročním (2. 1. 2016)

• pro rodiče jsme ve spolupráci se ZŠ 
Hejnice připravili přednášku s názvem 
„Bezpečný internet – rizika inter-
netu a jak před nimi ochránit děti“ 
(12. 1. 2016)

• další přednáška se týká výchovy – 
téma zní: „Motivace a odměňování, 
kázeň a trestání jsou úlohami ve 
výchově dítěte“ (9. 3. 2016)

• každý, kdo by rád blíže prozkoumal 
křesťanskou víru, je zván na Kurzy 
Alfa (série večerů od ledna do dubna 
2016)

Rádi vás na našich plánovaných akcích 
uvidíme.

Za tým Sboru Jednoty bratrské a Centra 
volného času Moštárna Zdena Zoreníková

www.mostarna.info

Během prvního čtvrtletí tohoto školního roku bylo v  Moštárně rušno především díky rodinám 
s  dětmi, které navštívily některé z  aktivit našeho Rodinného centra Loďka. V  říjnu to byly dvě 
přednášky týkající se výchovy a péče o děti, v listopadu Bludičkový výlet – dobrodružné odpoledne 
pro děti plné her a soutěží.
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Informace z lesárny

První měsíce školního roku 2015/2016 jsou spojeny se zavedenými akcemi, které naše škola 
organizuje již několik let. Tyto akce jsou trvalou součástí tradic hejnické školy, a jak doufáme, také 
hejnického společenského života.

Výstava jiřinek
Od prvních školních dnů měsíce 

září se učni a učnice oboru Zahrad-
ník připravují na účast v soutěži 
v aranžování, která doprovází 
Mezinárodní výstavu jiřinek, jejíž 
je SŠHL Frýdlant společně s orga-
nizací pěstitelů hlíznatých květin 
a cibulovin DAGLA pořadatelem. 
V prostorách Mezinárodního centra 
duchovní obnovy Hejnice se za 
finanční podpory Libereckého kraje 
a Regionální agrární rady Liberec-
kého kraje uskutečnil již 7. ročník 
této výstavy, zároveň to byl 6. ročník 
pro soutěžící v aranžování.

Suché léto se bohužel projevilo 
na množství vystavených exponátů. 
Letos to bylo „pouze“ 90 odrůd, 
které prezentovalo pět českých pěs-
titelů, a část odrůd byla zakoupena 
od pěstitelů z Holandska. Vkusně 
naaranžované vázy zaplnily tři 
křídla ambitu bývalého kláštera, 
čtvrté křídlo bylo vyhrazeno pro 
prezentaci soutěžních prací žáků 
zahradnických škol. Letos se sou-
těže opět zúčastnilo pět soutěžních 
družstev, a to družstva žáků z ČZA 
Mělník, SOU Liběchov, SOŠ Libe-
rec, SOŠ Lovosice a z hejnického  
pracoviště. 

Soutěžní úkoly na téma „Dětská 
narozeninová party“ byly už tra-
dičně čtyři. V prvním klání měli 

soutěžící za úkol přizdobit jeden 
květ jiřinky rostlinným a dekora-
tivním materiálem. Druhým sou-
těžním úkolem bylo aranžování 
dárkového koše květy jiřinek. Třetí 
úkol byl tajný a zadání se soutěžící 
dozvěděli až těsně před jeho zaháje-
ním: zabalení dárku a jeho přizdo-
bení sušeným rostlinným a dekora-
tivním materiálem. První tři úkoly 
plnil vždy jeden soutěžící, čtvrtý 
úkol, výzdoba rautového stolu, byl 
prací kolektivní a pracovalo na něm 
celé družstvo.

Hodnocení soutěžních prací 
se ujala porota složená ze tří zku-
šených aranžérů květin, v jejímž 
čele zasedl jeden z nejznámějších 
českých floristů pan Pavel Hruška. 
Každá práce byla hodnocena z hle-
diska techniky zpracování, dodr-
žení základních estetických pravi-
del, kreativity, využití nových mate-
riálů, vystižení tématu práce a cel-
kového dojmu.

Zatímco se sčítaly výsledky, 
uspořádal pan Hruška pro soutě-
žící žáky, jejich doprovod i ostatní 
zájemce krátký seminář, na kterém 
předvedl různé floristické „fígle“ 
a ukázal nejčastější chyby, kterých 
se soutěžící při své práci dopus-
tili. Po sečtení bodových hodno-
cení jednotlivých porotců se sou-
těžící sešli ke slavnostnímu vyhlá-

šení výsledků. A jak to všechno 
dopadlo? Nejúspěšnější bylo druž-
stvo z Liběchova, které se odvezlo 
ceny za jedno první místo a dvě třetí 
místa (přízdoba květu, tajný úkol 
a rautový stůl). Hejnické družstvo 
získalo díky Kateřině Charvátové 
stříbrné místo za aranžování dár-
kového koše.

Po celý víkend si mohli vystavené 
aranže prohlédnout návštěvníci 
MCDO, kteří také využili nabídky 
a vystavené jiřinky si odnášeli 
domů.

Hejnický dřevorubec
Ve dnech 14. a 15. října se konala 

jedna z nejvýznamnějších akcí orga-
nizovaná naší školou, a sice soutěž 
lesních mechanizátorů v práci 
s motorovou pilou. Letos to byl již 
18. ročník této mezinárodní sou-
těže, které se každoročně účastní 
družstva lesnických škol z České 
a Slovenské republiky. Hejničtí 
mechanizátoři patří vždy k tradičně 
nejsilnějším družstvům a na stup-
ních vítězů stáli v uplynulých roč-
nících i v jednotlivých disciplínách 
soutěže: kácení, kombinovaný řez, 
odvětvování, přesný řez a výměna 
řetězu.

Nejinak tomu bylo i letos, kdy 
reprezentanti hejnické lesárny 
dosáhli na nejlepší umístění 
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s naprostým předstihem. V soutěži 
jednotlivců obsadili se ziskem 1577 
a 1502 bodů první a druhé místo 
Tomáš Jána a Filip Hille, žáci 3. roč-
níku. Na třetím místě se pak umís-
til reprezentant Slovenské repub-
liky se ziskem 1294 bodů. S podob-
ným náskokem se pak družstvo 
hejnických mechanizátorů vzdálilo 
svým soupeřům v soutěži družstev, 
kdy Tomáš Jána a Filip Hille pora-
zili slovenské družstvo z Tvrdošína. 
Na třetí příčce se umístilo družstvo 
z lesnické školy Žlutice.

Slavnostního zahájení soutěže 
se zúčastnili zástupci Libereckého 
kraje, Regionální agrární rady Libe-

reckého kraje, Městského úřadu 
Hejnice, Vojenských lesů a statků 
ČR a Lesů ČR. I když jinak krásné 
počasí soutěžícím a organizáto-
rům právě ve dnech soutěže příliš 
nepřálo, přišli své zástupce podpo-
řit spolužáci i pedagogové z praco-
višť celé školy. Návštěvníci, kterým 
vytrvalé mrholení nemohlo zabrá-
nit zkusit štěstí ve hře o elektric-
kou sekačku, případně se posilnit 
ve stanu s občerstvením, soutěžili 
v hodu sekerou nebo v zatloukání 
hřebíků. Závěr druhého soutěžního 
dne pak tradičně patřil ukázce 
Timbersportu v podání několika-
násobného mistra Evropy Martina 

Komárka, kterého doplnil Martin 
Roušar, nový mistr České republiky 
a také absolvent hejnické lesárny, 
který naši školu v době svého studia 
reprezentoval a při Hejnickém dře-
vorubci několikrát stanul na stup-
ních vítězů.

Děkujeme oběma zástupcům 
naší školy za skvělou reprezentaci 
a doufáme, že budou mít následov-
níky i v dalších ročnících soutěže.

Přejeme studentům a zaměst-
nancům školy, aby následující 
období školního roku bylo stejně 
úspěšné jako jeho začátek.

Michaela Bartošová

Zprávy z knihovny
Milí čtenáři, zdá se mi, že někdo snad sestrojil urychlovač času, jinak není možné, že zase uběhly tři 
měsíce. Na toto téma jsem četla dětem knížku (v rámci víceméně pravidelné akce Tvořivé čtení) „Jezevec 
Chrujda staví nejdřív urychlovač a pak zase pomalič“. Protože chtěl jezevec urychlit zrání vína, chytrá 
sova mu postavila urychlovač času. Jenže víno přilákalo mlsného hlemýždě a ten se stal tak rychlým, že 
všem lezl na nervy a tak ho zase museli zpomalit (to jen na odlehčení celkové situace…).

V rámci Týdne knihoven proběhla 
pravidelná návštěva prvních tříd. 
Trošku jsem se zapotila při vymýš-
lení záložky, a tak jsem sáhla po 
Čtyřlístku a děti si odnesly Myšpu-
lína a Fifinku se svými iniciálami. 
Děti jsem seznámila s Myšpulíno-
vými vynálezy, ze kterých mě zaujala 
hlavně Mixle v pixle na konzervování 
zvuku a rušička a vysílačka, která 
ruší rušičky. Odvážila jsem se uspo-
řádat taky „záložkovou“ akci pro 
veřejnost, té se zúčastnilo 14 lidí. 

V říjnu navštívili knihovnu žáci 
Libverdské školy, kterým jejich školu 
rekonstruovali a neměli se kam 
uchýlit.

V prosinci proběhne burza knih, 
prodej dětských knih a výprodej 
keramiky. 

Vždy mám velkou radost, když 
mi z Liberce dovezou nové knihy, ale 
tentokrát se toho sešlo hodně. Měla 
jsem tady najednou čtyři banánovky 
knih a to už mě radost opouští, pro-
tože je musím někam umístit. Tak 

jsem musela začít taky vyřazovat, 
což dělám hrozně nerada, ale je to 
nevyhnutelné.

Z novinek chci upozornit na his-
torickou trilogii od Kena Folleta 
Pád Titanů, Zima světa a Hra-
nice věčnosti. Tentokrát nesahá do 
dávné historie, ale jen do 20. století. 
Zájemce o detektivní žánr poteší Krev 
na sněhu od Jo Nesbøa, Stalker od 
Larse Keplera a Dívka v pavoučí síti 
od Davida Lagercrantze (pokračo-
vání ságy Milénium Stiega Larssona).

Pro milovníky českých autorů je 
tady Fabrika od Zuzany Tučkové, ve 
které popisuje rodinnou ságu maji-
telů textilní fabriky z Brna 19. století.

Co se týče nového vybavení, tento 
rok byly zakoupeny nové židličky 
a stůl do dětského oddělení, nový 
stůl pro mě, příští rok, pokud bude 
schválený rozpočet, budou konečně 
vyměněna ta strašna křesla. Trošku 
mě mrzí, že jsem si nedala do roz-
počtu rychlovarnou konvici, protože 
jsem se s ní dostala do neúměrného 
vztahu - zatímco ona sama nevypíná, 
já čím dál více vypínám…

Nakonec si dovolím hezký, i když 
nevýchovný (děti zpravodaj nečtou) 
citát od Sigmunda Freuda, který 
jsem zaslechla v rádiu: „Když nebu-
dete kouřit, pít a milovat, ve skuteč-
nosti nebudete žít déle, jen vám to 
tak bude připadat.“

Přeji vám krásné Vánoce s hez-
kými knížkami!

Eva Prokešová, knihovnice
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Léčivky kolem nás: Březové variace

Zima představuje období klidu, spánku pro mnoho rostlin i  živočichů. I  lidé v  tomto období zvolní 
a nejraději zalezou někam do tepla ke kamnům. Jakou léčivku v tuto dobu představit? Co třeba symbol 
čistoty, břízu?

V zimě nám břízy krásně ladí 
s bílou sněhovou pokrývkou kra-
jiny. Nebude-li ta letošní zima opět 
štědrá na sněhovou nadílku, máme 
o důvod víc vyrazit za město a poroz-
hlédnout se, kde tyto ladné stromy 
se vzdušnou korunou rostou. Exis-
tuje totiž jen málo léčivek (pokud 
vůbec), které se bříze vyrovnají co 
do rozmanitosti využití. Proto se na 
břízy musíme přes zimu řádně teore-
ticky vybavit. Břízu bělokorou pozná 
každé malé dítě, proto před jejím 
systematickým popisem dám před-
nost výčtu užitečných vlastností.

Přeborníky na využívání břízy 
jsou nepochybně severské národy. 
Vysvětlení je vcelku logické, na 
severu Evropy mnoho jiných vzrost-
lých stromů neroste, a tak před-
stavují potravu pro dobytek i pro 
lidi, suroviny z břízy slouží i jako 
kosmetické přípravky, léky, nápoje. 
Z březové kůry se vyrábělo obutí, 
oblečení, rohože, nádoby, vydělá-
valy se kůže. Juchtový 
olej z mladých březových 
větviček ošetřoval a pro-
voněl kůže. Březová kůra 
sloužila i jako náhražka 
papíru. Zkrátka, z břízy 
se využívalo snad vše, co 
tato dřevina poskytuje: 
listy, větve, lýko, kůra, 
míza, dřevo, pupeny, po 
zpracování i popel, dehet, 
dřevěné uhlí. To vše 
oplývá léčivými účinky.

Březové listy účinkují 
na revmatické choroby 
a proti infekcím močo-
vého traktu, mimoto 
se z nich získává žluté 
barvivo na barvení vlny. 
Březový popel snižuje 

svědění, i po bodnutí hmyzem. 
Z mleté kůry jako náhražky obilné 
mouky se vyráběl chleba. Extrakt 
pryskyřice se používal jako zubní 
pasta na vybělení zubů. Přehledné 
využití surovin ukazuje tabulka na 
konci článku.

Víte, že významné léčivé vlast-
nosti vykazují i houby parazitující 
na bříze? Protirakovinné účinky 
se připisují tak běžnému choroši, 
jako je březovník obecný (Piptopo-
rus betulinus). Březovník najdeme 
snad na každé odumírající bříze. 
Jeho přítomnost je varováním, 
pokud vám taková bříza roste nad 
domem! Její dřevo už postrádá pev-
nost a pružnost a dříve nebo poz-
ději se strom zlomí.

Mezi léčiteli je velkým hitem 
další choroš - rezavec šikmý (Ino-
notus obliquus). Jeho nepravé plod-
nice vytvářejí na břízách černé 
nepravidelné, jakoby nádorovité 
útvary. V Rusku je známý pod lido-

Březovník obecný  
(Piptoporus betulinus)

Rezavec šikmý 
(Inonotus obliquus)

co použití účinek sběr/výroba
pupeny olej, tinktura proti nachlazení, osteoporóze, otokům před rozpukem - 

březen, duben
listy čaj, koupel, do salátu močopudný, prevence tvorby močových kamenů, zdroj 

vitamínu C, jarní kúra na podporu látkové výměny
květen, červen

míza perlivé víno, ocet, do přípravků na vlasy posilující účinek, proti padání vlasů, proti lupům na jaře
dehet desinfekce ran, proti revmatismu, zmírnění menstruačních 

obtíží, na choroby močových cest
destilace, milíře

kůra sušená, rozemletá na prášek obklady, koupele na kožní ekzémy z pokácených 
stromů

proutí košťata vymítání zlých duchů :-)

vým názvem čaga a prý má dobrý 
účinek proti rakovinovým nádorům, 
pokud jsou v počátečním stadiu. 
Na Sibiři je čaga považována za 
houbu nesmrtelnosti. Tamní lidé 
používali rezavce jako náhražku 
čaje, čímž se imunizovali proti 
rakovině. Čaj se vařil z povrchové 

„slupky“ rezavce. Léčba je velmi 
dlouhá, ale zato netoxická. Droga 
má silné kancerostatické působení 
hlavně při nádorových onemocně-
ních trávicího ústrojí. Při pravidel-
ném delším užívání malých dávek 
se má ale vytvořit odolnost vůči 
nádorům všeho druhu. Rezavec 
zároveň potlačuje negativní účinky 
chemoterapie jako bolesti, ztráta 
chuti k jídlu, celkově posiluje orga-
nismus a čistí krev. Při léčbě čagou 
bývá indikována veganská dieta.

Oba choroše rostou v přírodě 
kolem nás, stačí jen trochu pozor-
nosti. Přípravky z čagy jsou v ČR 
dostupné ve specializovaných 

lékárnách, případně 
v lékárnách na západě 
bývalého SSSR poptá-
vejte „extrakt běrezovogo 
griba čaga“.

Někteří mykologové 
tvrdí, že houba předsta-
vuje častokrát to nejcen-
nější na stromě. Možná 
tomu tak někdy může 
být, ale ještě spíše jde 
o důležitost rozmanitosti 
přírody. Někdy se nám 
hodí to, jindy ono. Důle-
žité je mít stálé, bohaté 
a pestré zdroje, což bych 
nám všem přála v novém 
roce 2016.

Šárka Mazánková
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Kterými základními zákony se řídí problematika 
odpadních vod a kanalizací? 

•  Zákon č. 273/2010 Sb. úplné znění zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

•  Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu v platném znění

•  Zákon 428/2001 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu 
274/2001 Sb., vyhláška 120/2011 Sb.

•  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu

Do kdy musíme být napojeni? 
To je špatně postavená otázka. Ze zákona je od 1. 1. 2008 
zakázáno používání septiků, resp. vypouštění přepadu 
z nich do povrchových a podzemních vod. Žumpy mohou 
sloužit ke shromažďování odpadních vod z objektu, musí 
však být nepropustné a bezodtokové (technickou a sta-
vební stránku žumpy řeší stavební zákon). Odvoz obsahu 
žumpy a jeho likvidaci může provádět jen oprávněná osoba 
s likvidací na zákonem povoleném místě. To znamená, že 
likvidace musí být prováděna na k tomu určené čistírně 
odpadních vod (Hejnice, Nové Město, Frýdlant). V případě, 
že občan provozuje bezodtokovou žumpu, musí doklady 
o likvidaci splaškových vod uschovávat pro možnou kon-
trolu ze strany oprávněných orgánů. Problém napojení 
splaškových vod tedy musíme řešit bezprostředně všichni. 
Doporučujeme, aby se na kanalizaci připojili urychleně 
všichni, u kterých je to technicky možné. Všichni ostatní 
musí likvidaci odpadních vod řešit jiným způsobem dle 
zákona (žumpa, případně ČOV).

Shrnutí: Všichni, jimž bude městem technicky umož-
něno napojení na kanalizaci, jsou povinni se na kanali-
zaci napojit co nejdříve. Město doporučuje termín do 30. 
6. 2016, po tomto termínu budou občané dotazováni, proč 
napojení zatím neprovedli s tím, že mohou být kontrolo-
váni státními orgány s následnými možnými sankcemi. 
Navíc je dodržení termínu nutné z hlediska čerpání dotací!

Toto napojení se týká všech nemovitostí, i těch u starších 
stok, které byly budovány v minulých letech!

Kdo mě zkontroluje, zda likviduji odpadní vody v sou-
ladu se zákonem?
Kontrola dodržování předpisů z oblasti likvidace odpadních 
vod u fyzických osob (občanů) přísluší Městskému úřadu 
Frýdlant, odboru ochrany životního prostředí, včetně mož-
nosti uložení nemalých sankcí. U podnikatelů a firem tuto 
kontrolu provádí Česká inspekce životního prostředí.

Co se rozumí splašky? 
Splašky se rozumí veškeré odpadní vody, které odcházejí 
z domu. Tedy nejenom odpad z WC, ale i kuchyně, kou-
pelny, prádelny atd. V mnoha případech je proto při budo-
vání přípojky nutné provést propojení jednotlivých odpadů 
v domě.

Mohou být do splaškové kanalizace zaústěny i dešťové 
vody?
V žádném případě. Splašky musí být jednoznačně odděleny 
od dešťové vody, která do této kanalizace nepatří. Exis-

Likvidace odpadních vod v Hejnicích 
nemovitosti v okolí kanalizace se musí napojit

tují velmi jednoduché systémy kontroly, jak neoprávněné 
napojení zkontrolovat (zkouška buď vodou, nebo v případě 
nemožnosti zkouška kouřem).

Musí mít každý samostatnou přípojku? 
Přípojku musí mít každý samostatnou - není možné, že 
se např. dva sousedé domluví a vybudují přípojku společ-
nou (pouze ve zcela výjimečných případech, povolení může 
udělit město).

Kdo mi vybuduje přípojku? 
Každý sám a na vlastní náklady.

Co mám dělat, když mi to nevychází výškově (není 
potřebný spád)? 
U stávající i nové kanalizace je možné i tlakové napojení. 
Jednoduše řečeno - jímka, čerpadlo a potrubí vedoucí do 
hlavního řadu. Celé zařízení musí samozřejmě splňovat 
požadované předpisy, což je věcí projektanta.

Vyplatí se mi napojení do kanalizace cenově?
Jednoznačně. Průměrná spotřeba vody čtyřčlenné rodiny 
je přibližně 100 m3/rok. Z toho minimálně 80 m3 skončí 
v žumpě. Jak je uvedeno výše, aby žumpa splňovala sou-
časné předpisy, nesmí mít (mimo jiné) žádný přepad. Z toho 
vyplývá, že celý obsah musíte vyvézt a ekologicky zlikvido-
vat. Při tříkubíkové cisterně je to 27 vyvezení ročně, která 
Vás přijdou cca na 17.000,- Kč. Za stočné byste v tomto 
případě zaplatili asi 4.600,- Kč. Finanční rozdíl je jedno-
značný (problémy a práci se zajištěním likvidace nepočí-
táme).

Jak se napojit?
Před vlastním napojením je třeba kontaktovat Frýdlant-
skou vodárenskou společnost, která Vám sdělí potřebné 
informace k vlastnímu napojení. O umístnění přípojky pro 
konkrétní nemovitost se můžete informovat na stavebním 
úřadě MěÚ Hejnice.

Co se děje po napojení?
V případě, že bude nemovitost napojena, uzavře s Vámi 
pověřená osoba Frýdlantské vodárenské společnosti 
Smlouvu o odvádění odpadních vod, jejíž přílohou budou 
obchodní podmínky.

Upozornění
Pokud nebudou do pololetí roku 2016 občané, kterým to 
bude umožněno výstavbou nové kanalizace, napojeni, 
budou písemně dotázáni, do kdy napojení učiní, případně 
jak hodlají likvidovat odpadní vody. Pokud to bude v roz-
poru s předpisy nebo nám neodpoví, budeme nuceni situ-
aci řešit prostřednictvím MěÚ Frýdlant, odborem ochrany 
životního prostředí.

V neposlední řadě je nutno zmínit, že k napojení obyvatel 
se město zavázalo v rámci plnění dotačního titulu, kterým 
nám byly poskytnuty finanční prostředky na odkanali-
zování města. Při neplnění stanoveného počtu napojení 
zcela reálně hrozí městu odebrání významné části dotací, 
a tudíž značné finanční problémy.
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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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