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Nastává polovina roku. Polovina, 
na kterou netrpělivě čekají hlavně 
děti, aby zahodily školní starosti 
a vyrazily vstříc letním dobrodruž-
stvím, stejně jako učitelé, kteří se 
těší, že načerpají potřebnou ener-
gii do dalšího školního roku. Stej-
ně tak se na následující měsíce 
těší všichni, kteří plánují nějakou 
tu letní dovolenou, nebo ti, kteří 
vyznávají kulturu letních festiva-
lů a již v rukou žmoulají vstupen-
ky na tu či onu hudební párty. A že 
jich i tady v okolí opravdu letos po 
letech opatření bude! Ano, i přímo 
zde v Hejnicích se po dvouleté od-
mlce bude slavit na tradičních čer-
vencových Hejnických slavnostech. 
Proto bych Vás rád pozval na tuto 
událost, kde si snad skoro každý 
najde to své, a nemusí to být zrov-
na jen hudební festival před koste-
lem. Lunapark pro mladší, klobás-
ka a pivko skoro pro všechny, výlet 
vrtulníkem pro odvážné anebo per-
níkové srdce pro zamilované. Tak-
že 2. a 3. července ať nám všem 
vyjde počasí a restart slavností se 
podaří k radosti Vaší i naší.

Samozřejmě město nežije pou-
ze touto akcí, ale běží toho daleko 
více. Mimo menší akce, které jsou 
v letošním roce hlavně ve zname-
ní přípravy projektů na následují-
cí léta investic, je letošní investič-
ní sezóna v plném proudu i venku 
v ulicích. Nejvýraznější, nejdražší 

a asi i nejdůležitější akcí je výstav-
ba chodníku podél komunikace na 
Ferdinandov spolu s rekonstrukcí 
poškozené dešťové kanalizace až 
k mostu u kostela. Stavba běží, ve 
dnech, kdy budete tyto řádky číst, 
budou nejspíš již probíhat základ-
ní práce i na vlastním tělese chod-
níku. Doposud probíhala rekon-
strukce kanalizace pod ním, která 
umožnila odstranění vlhkosti ze 
sklepů domů podél silnice, kterým 
poškozené potrubí vodu posílalo 
spíš do sklepa než do řeky. Další 
akcí je výstavba povodní poškoze-
né lávky přes Černý potok v Záti-
ší, která bude na přelomu června 
a července hotova a opět tak spo-
jí pro chodce a cyklisty dvě důleži-
té oblasti kolem řeky. Zvolili jsme 
betonovou mostovku místo dosa-
vadních železných traverz, aby nás 
všechny přežila. Vzniká také jedna 
bytová půdní jednotka nad květin-
kou. Takovýmto způsobem připra-
vujeme využití asi čtyř dalších půd 
v majetku města.

Jsem moc rád, že již také může 
ordinovat nová paní doktorka v gy-
nekologicko-porodnické ambulan-
ci v rekonstruovaných prostorách 
zdravotního střediska, kde ještě 
přibude bezbariérový přístup přes 
zdvihací plošinu a dojde také na 
léty zastaralé sociální zařízení pro 
pacienty a personál. Jak to bude se 
zubařem, uvidíme, možná když bu-
dete toto číst, bude už trošku jas-
něji. V letošním rozpočtu je také 
položka „Studie rekonstrukce kou-
paliště“, která vzhledem k tomu, co 
udělalo dno bazénu po zimě, bude 
velmi důležitá, protože nás betono-
vá vana začíná rychle opouštět a je 
třeba se postavit čelem k rozhod-
nutí, kterým směrem rekonstrukci 
plánovat.

Slovo starosty
Vážení čtenáři letního vydání Hejnic-
kého zpravodaje, dovolte mi přiví-
tat Vás u nového čísla a popřát Vám 
klidné a pěkné chvíle při čtení a listo-
vání tohoto čtvrtletníku.

Je jasné, že se také nemohu vy-
hnout otázce rusko-ukrajinské-
ho konfliktu, který se nás dotýká 
a bude dotýkat daleko více, než si 
někteří z nás připouštějí. Je to bo-
hužel válka a válka se naprosto 
týká i nás se všemi problémy a eko-
nomickou krizí, která přichází. Co 
se týče válečných uprchlíků, jsou 
v Hejnicích tři hlavní místa, kde je 
zhruba 150 lidí – Klášter, STŘE-
VLIK, vila bývalé školky. 

Pro uprchlíky organizujeme 
adaptační skupinu pro malé děti 
školkového věku, během prázdnin 
poběží jazykové kurzy pro mlá-
dežníky, kteří by v září měli na-
stupovat do středních škol a uči-
lišť. A pro ostatní školáky to budou 
také nějaké příměstské tábory. Jde 
nám o to, aby ti, co nastoupí do 
našich škol a školek, byli připra-
veni na zdejší způsob výuky a ne-
nastávaly tak problémy a konflikty 
se zbytkem žactva a učitelstva. Na 
tyto činnosti jsme získali potřeb-
né dotace od ministerstev, za což 
děkuji administrátorkám žádostí 
Aničce a Elišce.

Co se týče dalšího vývoje, není 
nic jasného, takže spíše obecně sle-
dujeme, co může nastat, odsouvá-
me některá rozhodnutí, která měla 
vliv na platby vůči městu, a zkouší-
me být připraveni i na možné pro-
blémy v energetice. Proto intenziv-
ně s dodavatelem tepla pracujeme 
na zajištění alternativního zdroje 
tepla pro centrální vytápění oněch 
500 bytů, školky, úřadu, kina, 
zdravotního střediska a Policie, aby 
nenastal totální black-out. Doba je 
značně nejistá, budu proto doufat, 
že některé kroky, které jsou nyní 
třeba jen pojistkou, nebude někdo 
časem hodnotit jako zbytečné utrá-
cení obecních financí.
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Slovo starosty (dokončení)
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Z jednání městské rady

 –  projednala a schválila účetní závěrku Základní ško-
ly a Mateřské školy Hejnice, za rok 2021 a schválila 
převod hospodářského výsledku ve výši 319.611 Kč 
do rezervního fondu a převod ve výši 200.000 Kč z re-
zervního fondu do fondu investičního příspěvkové or-
ganizace;

 – projednala žádost POST BELLUM Prahy týkající se 
dotace na projekt Paměti národa a rozhodla se žádos-
ti vyhovět částkou 12.000 Kč;

 – projednala a schválila vznik pracovního místa při 
MěÚ Hejnice na dobu určitou od 14. března 2022 do 
31. prosince 2022 a uložila tajemníkovi přijmout za-
městnance na pozici koordinátor pomoci uprchlíkům 
ve městě;

 – projednala a schválila rozpočtové opatření č. 4/2022 
dle kterého se výdaje navyšují o částku 150.000 Kč 
v rámci humanitární krize na Ukrajině;

 – projednala a schválila žádost spolku Vrtule z Ferdi-
nandova týkající se poskytnutí zapůjčení materiální-
ho vybavení na Fotbalový turnaj 2022;

 – projednala žádost Nadace Ivana Dejmala pro ochranu 
přírody týkající se podpory projektu „Zvýšení retence 
vody v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery“ 
a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 20 000 Kč;

 – projednala a schválila vítěze a výsledek poptávkového 
řízení na zakázku malého rozsahu „Hejnice – oprava 
střechy bytového domu v Hejnicích, Jizerská čp. 299“, 
kterým se stala firma AURUM BUILDING s nejnižší 
nabídkovou cenou 726.935 Kč bez DPH;

Rada města na svých zasedáních:

 – projednala žádost spolku Jizerské aktivity týkající 
se poskytnutí finanční dotace na realizaci sportovní 
akce „Hejnicman 2022“ a filmový festival „Hejnicfilm 
2022“ a rozhodla se akci podpořit částkou 10.000 Kč;

 – projednala žádost spolku Centrum Mateřídouška 
Hejnice týkající se podpory akce „Pohádkový les 2022“ 
a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 7.000 Kč;

 – projednala žádost obecně prospěšné společnosti 
Zdravotní klaun týkající se podpory činnosti pravidel-
ných zdravotních klauniád v Krajské nemocnici Libe-
rec a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 3.000 Kč;

 – projednala a schválila „Smlouvu o zřízení místa zpět-
ného odběru odpadních elektrozařízení“ s firmou 
ASEKOL z Prahy týkající se nakládání s elektroodpa-
dem v katastru města Hejnice;

 – projednala žádost spolku Jizerské aktivity týkající se 
poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Jizer-
ská nota 2022 – 41. ročník“ a rozhodla se akci podpo-
řit částkou 35.000 Kč;

 – projednala a schválila vznik pracovního místa při 
MěÚ Hejnice na dobu určitou od 1. května do 31. srp-
na 2022 v rámci dotačního programu – Adaptační 
skupiny pro ukrajinské děti;

 – projednala a schválila ceník ekonomických činností 
města Hejnice, platný od 12. května 2022;

 – projednala a schválila žádost týkající se odpuštění 
nájemného za měsíce, kdy probíhá rekonstrukce pro-
stor ordinace a příslušenství gynekologické ordinace;

 – projednala a schválila žádost referenta sociálních 
služeb a přestupků MěÚ Hejnice týkající se možnosti 
užívání prostoru volné místnosti v čp. 617, Lázeňská, 
Hejnice pečovatelkami Diakonie Beránek o. s.

Město Hejnice

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 – projednalo a schválilo rozpočtová opatření a celková 
výše příjmů po úpravě činí 95.680.073,71 Kč, celková 
výše výdajů po úpravě činí 109.435.475,50 Kč, rozdíl 
mezi příjmy a výdaji ve výši 13.755.401,79 Kč bude 
hrazen ze zůstatku účtu z let minulých;

 – projednalo a schválilo zprávu finančního a kontrol-
ního výboru;

 – projednalo a schválilo realizaci níže uvedených návr-
hů v rámci Participativního rozpočtu v pořadí:
•  1) návrh č. 2: Agility hřiště pro pejsky
•  2) návrh č. 4: Basketbalové koše na tartanové hři-

ště u ZŠ Hejnice
•  3) návrh č. 3: Hrací prvky pro děti na Ferdinandově
•  4) návrh č. 1: LED světelné motivy do parčíku na 

Ferdinandově

Koncem září nás také čekají komunální volby, které 
budou určovat další směřování a formování města na 
příští 4 roky. Připomínám všem, kteří mají zájem se do 
jejich průběhu aktivně zapojit svou kandidaturou, že 
je třeba nejpozději do 19. července podat na zdejší ma-
triku kandidátní listiny s dalšími tiskovinami, které 
ukládá zákon. Kdo a za co kandiduje, se dozvíte bě-
hem konce prázdnin na portále volby.cz.

Milí obyvatelé a hosté či příznivci Hejnic, dovolte mi 
popřát Vám krásné léto, úžasné zážitky na Vašich do-
volenkových výletech a hlavně šťastný návrat domů. 

Ať Vám počasí přeje tak, jak jen si budete přát. Opět 
i během léta se budu těšit na setkání s Vámi na někte-
ré z mých besed s občany, ať již na té on-line nebo také 
na nějaké fyzické u kávy a chlebíčku.

Jaroslav Demčák, starosta
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 – projednalo a souhlasí se zřízením pozice manažera 
odpadového hospodářství pro Mikroregion Frýdlant-
sko na dobu 12 měsíců s možností prodloužení, měs-
to vyčlení finanční prostředky na spolufinancování 
této pozice ze svého rozpočtu na roky 2022 a 2023;

 – projednalo a schválilo Memorandum o společném zá-
jmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při obnově 
vodního režimu krajiny a přípravě protipovodňových 
opatření v horním povodí řeky Smědé;

 – projednalo a stanovilo počet členů zastupitelstva 
města pro funkční období 2022–2026 na 15;

 – projednalo indikativní nabídku vybraných bankov-
ních služeb od společnosti UniCredit Bank a rozhodlo 
o vložení finančních prostředků na opakovaný termí-
novaný vklad UniCredit Bank ve výši 10.000.000 Kč 
na termínovanou dobu 3 měsíců, typu neměnný ter-
mínovaný vklad.

Město Hejnice

Celá akce začala v různých částech Frýdlantska 
v Bílém Potoce, Andělce a Novém městě, odkud se 
účastníci na kolech vydali určenou trasou, kde na 
předem připravených místech přispěli k výsadbě 
stromu milénia. V Hejnicích byl zastávkou park u rod-
ného domu skláře Riedla – v místech, kde stával 
smuteční jasan, který skácel silný vítr, vysadili lípu 
malolistou.
Z Hejnic se pak pokračovalo směrem na Frýdlant, 
kde celé odpoledne vyvrcholilo u děkanského kostela 
setkáním všech, kteří se zúčastnili. Zde byl vysa-

Psali jsme před 15 lety… Vařily jsme v Lipsku

Konkurence byla opět velká, protože se zúčastnila 
družstva z gymnázií, a to z Německa, z Polska a ze 
Slovenska. Z českých škol nás v bodovém hodnocení 
překonalo družstvo z Gymnázia Boskovice, ostatní 
tři družstva zůstala za námi.

Děvčata mají mnoho zážitků, neboť jsme cestou do 
Lipska využily čas a prohlédly si památky v Drážďa-

Psali jsme před 10 lety… Horolezecké jaro 2012

Proto jsme se rozhodli využít teplých květno-
vých dnů a zajet do skalní oblasti na Černé Studnici 
u Tanvaldu. Zdejší žulové skalky jsou svoji výškou 
i obtížností pro výcvik nováčků optimální, a tak jsme 
jedno odpoledne vyrazili v hojném počtu na první 
skalní výlet. Instruktoři bezpečně zajistili cesty lany 
shora, a šlo se na to. Po prvních rozpacích, kdy místo 
barevných chytů umělé stěny na děcka čekaly nevy-
zpytatelné žulové obliny a spáry, se všem lezení zalí-
bilo a každý se radoval z dobytých vrcholků. Všichni 
si našli tu svoji cestu, někdy to sice nešlo hned napo-
prvé, ale bojovnost a zápal vždy překonaly obtíže 
výstupu. A celou cestu domů jsme poslouchali, která 
cesta byla nejlepší, kdo si odřel ruku či nohu, a kam 
že to pojedeme příště…

zen strom jedenáctý, tedy poslední. Malé občerstvení 
s kulturním programem pak vše příjemně zakončilo. 
Celé odpoledne i podvečer byl pro účastníky nejen pří-
ležitostí projevit svůj vztah k přírodě, ale i možností 
zapojit se do kulturního dění, setkat se se svými přá-
teli a kamarády nejen z celého Frýdlantska.
Doufám, že stromy milénia budou dobrým a pevným 
základem pro Frýdlantsko v novém tisíciletí. Pokud 
tedy budete procházet parkem u bufetu, nezapomeňte 
na lípu nového milénia!
.

–JH–, Hejnický zpravodaj 2/2002

nech. Druhý den jsme měly okružní jízdu po Lipsku. 
Poděkování patří paní Ireně Nálevkové, která nás 
doprovázela a hlavně překládala. A také děvčatům 
patří dík za skvělou reprezentaci školy!

Dana Součková, Hejnický zpravodaj 2/2007

Na konec května byla naplánována akce i pro 
dospělou část oddílu – zájezd do Skaláku, tradiční 
skalní oblasti v Českém ráji. Ale nikoli jak je dnes 
zvykem rychle autem a na otočku zpět, ale hezky 
v retro stylu, jak se lezlo před třiceti lety. Tedy v pátek 
odpoledne vlakem přes Liberec a Turnov do Sedmi-
horek, pěšky přes osvěžovnu na koupáku do skal 
a se spaním pod širým nebem. Mnozí vyštrachali na 
půdách i historické rekvizity z horolezecké minulosti, 
zvolili dobové oblečky a materiál z oné doby. A lezly se 
klasické cesty, které potěší každou generaci. Jen to 
tělo už tolik nevydrží a bolí i svaly, o kterých člověk 
ani nevěděl, že je má… Takže v neděli zase na vlak 
a zpět domů s pocitem, že tenhle víkend se opravdu 
povedl.

–JK–, Hejnický zpravodaj 2/2012

Opět se děvčata 8. třídy – pod vedením Mgr. Dany Součkové – zúčastnila soutěže mladých kuchařů. Tentokrát soutěž 
probíhala ve dnech 16. – 18. 4. 2007 v Lipsku a zúčastnila se ji Simona Dostálová, Pavla Kopecká a Anita Němcová.

Do letošního roku vstoupil hejnický lezecký oddíl se 45 stálými dospělými členy a 34 juniory školního věku v horolezec-
kém kroužku. Mládež má své pravidelné tréninky na umělé stěně v tělocvičně školy, několikrát jsme pro zpestření navští-
vili i lezecké stěny v Liberci, ale na skalách zatím nelezl téměř nikdo.

5. května pořádalo občanské sdružení Frýdlantsko zajímavou akci nazvanou „Výsadba stromů milénia“. V tento sen 
bylo na různých místech frýdlantského výběžku vysázeno celkem 11 stromů pro nové tisíciletí.

Psali jsme před 20 lety… Na kolech za stromy milénia
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Vládní opatření proti COVID19
Od začátku roku docházelo k již postupnému uvol-

ňování všech opatření, kdy poslední rozvolnění pro-
běhlo k 15. 4. 2022 ohledně povinnosti nošení respirá-
torů v MHD a všech prostředcích hromadné přepravy 
osob. Dále rozhodnutím Poslanecké sněmovny ze dne 
4. 5. 2022 byl od 5. 5. 2022 ukončen stav pandemické 
pohotovosti, a tím zrušena platnost všech mimořád-
ných opatření Ministerstva zdravotnictví. Vzhledem 
k tomuto vývoji, se po dvouleté přestávce mohou konat 
všechny veřejné akce bez omezení a my se můžeme 
těšit i na Hejnické slavnosti ve dnech 2. – 3. 7. 2022.

IT kriminalita
V této oblasti se stále objevují nové a nové způsoby, 

jak z důvěřivých občanů vylákat finanční prostředky. 
Po období „falešných bankéřů“ kteří pomocí telefon-
ních hovorů vylákali z lidí přístupové údaje k bankov-
ním účtům, či je přesvědčili, že mají pro ochranu svých 
úspor tyto prostředky převést na jiný bezpečný účet 
a nejlépe je zároveň směnit za některou z virtuálních 
měn, nastalo období falešných e-mailů a odkazů pře-
pravních a kurýrních společností včetně České pošty. 
Princip je obdobný – stále jde o přesvědčení osoby, 
aby dobrovolně sdělila či umožnila přístup ke svému 
bankovnímu účtu či platební kartě. V tomto případě 
však pachatel nejčastěji rozhazuje své sítě mezi pro-
dejci různého bazarového zboží z řad běžných občanů, 
kdy reaguje nejčastěji přes WhatsApp na telefonní číslo 

Zpráva Policie České republiky,  
obvodního oddělení Hejnice

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
od začátku roku 2022 do června bylo v rámci naší územní působnosti prověřováno již 33 trestných činů, 
které se z více než 60 % podařilo objasnit, a k tomu 245 přestupků. Převažovaly trestné činy v oblasti obecné 
kriminality a majetkové trestné činnosti za současného vzestupu té hospodářské a to v rámci kybernetické 
kriminality. Z přestupků tradičně převažovaly ty v dopravě. Všeobecně trestná činnost stoupá, respektive se 
po dvou letech vrací na úroveň z roku 2018, tedy před opatření proti Covid-19.

inzerenta, že zboží má zájem zakoupit, že zašle peníze, 
ale protože to má k prodejci daleko a jedná se o věc 
malé hodnoty, kdy cesta po vlastní ose by stála více než 
samotný předmět koupě, domluví doručení přes něja-
kou kurýrní službu a zašle prodávajícímu odkaz, který 
ho má navézt k vyplnění formuláře pro vyzvednutí 
zásilky. Zde přichází fáze nepozornosti podvedeného 
občana, který s důvěrou vyplní všechny požadované 
údaje, zejména ke své platební kartě a bankovnímu 
účtu a pachateli pak již nic nebrání odčerpat všechny 
dostupné finanční prostředky poškozeného. Tyto pro-
středky ve většině případů projdou během několika 
vteřin přes více bankovních účtů a končí ve světě vir-
tuálních měn u pachatele, klidně na druhém konci 
světa. Kurýrní společnosti, jejichž názvy jsou nejčastěji 
zneužívány, mají na svých webových stránkách odkazy 
s varováním před těmito podvody a lze si zde ověřit, zda 
se ve Vašem případně jedná o podvod či nikoliv.

 � DPD:  https://www.dpd.com/cz/cs/bezpecnostni-
-informace

 � ČP:   www.ceskaposta.cz/o-české-poste/jak-rozpo-
znat-podvodny-e-mail

Jak se říká, důvěřuj, ale prověřuj! I zde platí, že nej-
lepší ochranou je prevence a nenechat se zlákat rych-
lým prodejem svého zboží za každou cenu. A v tomto 
případě to platí doslovně, do koruny.

npor. Michal KAREL, vedoucí oddělení

Dále uživateli řekne, kolik tento strom v létě vypaří 
vody, jak velký stín poskytuje a jak moc tedy ochla-
zuje okolní prostředí. Navštívené stromy je možné při-
dávat do mapy, nebo si z nich vytvořit vlastní „herbář“ 
(například sbírku všech památných stromů ve městě). 
Uživatelé v aplikaci sbírají body za návštěvy nových 
stromů, opakované návštěvy i jejich zalévání. Po nasbí-
rání určitého počtu bodů se jim za odměnu otevřou 
příběhy o stromech.

Aplikaci je možné zdarma stáhnout na Google Play či 
App store. Více se dozvíte na www.lifetreecheck.eu/
cs/TreeCheckApp.

Nadace Partnerství, foto: V. Kovářová

Lovte stromy s aplikací Tree Check App!

Pokud máte rádi stromy, nebo třeba plánujete výlet s dětmi do přírody, jistě oceníte novou mobilní aplikaci 
Tree Check App, která po vyfocení rozpozná, o jaký druh stromu se jedná a jaké jsou jeho typické vlastnosti.
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Rodinné centrum Loďka
Během koronavirové pauzy se nám 
podařilo nastřádat dostatek obno-
šeného pěkného oblečení, nádobí 
a potřeb do domácnosti, abychom 
v březnu uspořádali tradiční sou-
sedskou burzu. Za symbolické ceny 
jsme prodali dost věcí, které se 
daly ještě použít a někomu udělaly 
radost. Obdarovali jsme také ukra-
jinské uprchlíky, kteří v té době při-
jížděli do Hejnic a Libverdy.

V dubnu proběhla velikonoční 
a jarní dílna, na které si návštěv-
níci mohli vyrobit rozmanité deko-
race z bohaté nabídky připraveného 
materiálu. Společný čas jsme si užili 
od těch nejmladších až po nejstarší 
generaci našich seniorů. Každý rok 
se snažíme připravit nový výrobek, 
který si můžou návštěvníci dílny 
jednoduše vyrobit a odnést domů. 
Letos to byl papírový zajíc. Také se 
zdobily perníčky, vyráběli věnečky 
z proutí, květináče a zápichy.

Těší nás, že jsme na rodičov-
ských klubech mohli letos přiví-
tat nové maminky s jejich malými 
ratolestmi. Setkáváme se pravi-
delně dvakrát týdně, každé pondělí 
a středu dopoledne. Společný čas 
nám většinou rychle utíká, děti si 
spolu pohrají, maminky si popo-
vídají a spolu s dětmi se zapojí do 
krátkého prográmku, jako např. 
písničky, říkánky, pohybové akti-
vity, či vyrábění. Mezi nejoblíbenější 
činnost, na kterou se děti vždycky 
těší, patří společná svačinka. Také 
mají moc rádi, když můžou něco 

Dění v Moštárně

Letošní jaro jsme rozhodli pojmout pracovně a nově jsme vymalovali naše prostory. Nejen hlavní sál, ale 
i herna „prokoukla“ do příjemných světlých tónů, ve kterých se našim návštěvníkům, doufáme, bude líbit. 
Také na zahradě budujeme zastřešené posezení se zahradním domkem a těšíme se, že nový prostor bude 
sloužit pro návštěvníky seniorských klubů i rodinného centra.

tvořit a vyrábět a domů si pak 
odnést svůj výrobek.

Sociálně aktivizační  
služba pro seniory

Každé pondělí odpoledne a ve čtvr-
tek dopoledne trávíme  s našimi 
seniory na klubech. Vždy se těšíme 
na společný čas. Dámy nejraději 
hrají karetní hru zvanou Autobus 
s žolíkovými kartami a některé jsou 
v ní opravdovými přebornicemi. 
Pánové zase dávají přednost hraní 
ping pongu či kulečníku. Kromě 
toho je zde prostor pro osobní rozho-

vory, vyprávění zážitků, prohlížení 
fotek i probrání aktuálního spole-
čenského dění. Pravidelně kluby 
navštěvuje cca 15 seniorů. Jednou 
týdně také dojíždíme do Lázní Lib-
verda, kde jsme založili seniorský 
klub. Zde se scházíme cca s 6 až 10 
seniory a další navštěvujeme. Seni-
orům nabízíme osobní návštěvy, 
pomoc s vyřizováním úředních 
náležitostí, doprovod na nákup, 
k lékaři, procházky a základní soci-
ální poradenství.

za tým rodinného centra a službu 
pro seniory Věra Dankaničová
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 A tak jsme v březnu vyrazili na víkendové výpravy. 
Dívčí část si užívala jarní přírodu v Janově a chlapci se 
vydali do skautské klubovny do Nové Paky. V dubnu si 
všechny světlušky, vlčata, skauti i skautky připomněli 
svátek sv. Jiřího – patrona skautů, na tradičním Svato-
jiřském setkání, kam mohli dorazit i rodiče, sourozenci, 
babičky, dědové… prostě všichni blízcí rodinní přísluš-
níci našich členů. Letos jsme si legendu o sv. Jiřím 
nečetli, ale mohli ji zhlédnout v divadelním podání 
našich skautek. Ty si ji mírně upravily a my ostatní 
se díky tomu velice pobavili. Poté se všichni zúčast-
nění vrhli do plnění různých úkolů a aktivit. Zapojili se 
i rodiče a sourozenci. 

A tak se chodilo dle navigace druhých, střílelo z luku, 
utíkalo, co síly stačily, poznávaly se stopy a kožešiny 
zvířat, logicky myslelo u hanojských věží a poznávaly 
se předměty z dob minulých. Mohli jsme si zkusit práci 
v improvizované kovářské dílničce a na památku si 
uplést přívěsek z paracordového provázku. I přes chlad-
nější počasí a deštivý závěr se nás opět sešlo dosti. Bylo 
to moc příjemné setkání, i s velkým pohoštěním, které 
zajistili všichni přítomní. To, když přispěli na společný 

Jarní skautování

„Tak co je u Vás nového?“ Odpověď: „Nic moc“ od nás nečekejte. Stále se něco děje. A za to jsme moc rádi. 
Naštěstí nejsme svázáni opatřeními, které by ovlivňovaly chod našeho oddílu, jako tomu bylo před rokem, či 
dvěma. Což je super!

stůl různými buchtami, koláči, ovocem, slanými záviny 
a výtečnými buřty na pivu.

V květnu se pak družinky mladších vlčat a světlušek 
vydaly na dva dny do liberecké klubovny, která je neda-
leko zoologické zahrady. Naše kroky však nevedly do 
ZOO, ale vydali jsme se přes Libereckou výšinu, Skaut-
skou studánku, k přírodnímu koupališti, kde jsme 
díky slunečnému počasí neodolali a trošku se smočili. 
O týden později se starší světlušky a skautky vydali 
na víkendovku do kraje Karla Hynka Máchy do Bělé 
pod Bezdězem. I když to zpočátku nevypadalo, a více 
než hrad Bezděz přítomné lákalo velké hřiště s tram-
polínami, houpačkami, různými sjezdy, nakonec jsme 
přeci jenom k hradu doputovali. Což je dobře, protože 
to je jeden z nejkrásnějších hradů Libereckého kraje. 
Chlapecká část ve stejný víkend vyrazila na jednodenní 
výpravu do Nového Města a okolí.

Protože prázdniny jsou již za dveřmi, blíží se i závě-
rečná výprava s přespáním pod širákem. Doufáme, 
že nám bude počasí nakloněno a my budeme moci 
v závěru června usínat s hvězdami nad hlavou. Tečkou 
toho našeho ročního skautování bude pro některé 
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z nás skautský tábor, letos opět ve východních Čechách 
u Rokytnice v Orlických horách.

A co se přestavby naší skautské klubovny týče, ta 
už je skoro ve finále, což nás moc těší. Možná se budu 
opakovat, ale ještě jednou velký dík Vám všem, kteří 
jste nás podpořili. Moc si toho vážíme.

Všem čtenářům přejeme pohodové prázdniny 
a dovolené, dostatek odpočinku, načerpání energie 
a mnoho nově objevených míst!

Jiří Hovorka – Ferda, vedoucí 19. oddílu Iserín Hejnice
foto: Petra Hovorková

Rojivost je přirozená vlastnost 
včel, ale i charakteristická vlast-
nost společenského hmyzu, který 
tvoří trvalá společenstva, např. 
mravenců či termitů. Je to způsob 
dělení společenstev. Při rojení 
se včelstvo rozdělí na dvě části 
a v každé z nich jsou zastoupeny 
včely dělnice, létavky, mladušky 
a trubci a s rojem vyletuje matka. 
Včelí roj si s sebou odnese i část 
zásob, aby přežil, než se usadí 
a začne shánět novou potravu. 
Zachování rodu je základní myšlen-
kou každého včelstva. V momentu, 
kdy příroda poskytne optimální 
podmínky, včely se v úlu začnou 
silně množit a nosit do něj velké 
množství zásob. Pokud překročí 
hranici kapacity úlu, rozhodnou 
se rozdělit rojením. Tomuto aktu 
předcházejí dlouhodobé přípravy. 
Matky omezí kladení nových vají-
ček a včely připraví velké množství 
matečníkových misek, do kterých 
donutí matku položit oplozená 
vajíčka. Z těchto misek se posléze 
stanou matečníky, ve kterých se 
tvoří nové matky. Původní krá-
lovnu včely přestanou krmit, aby 
zhubla a byla schopna letu, neboť 
stávající poměr nosné plochy křídel 
k jejímu velkému zadečku jí to neu-
možňuje. Po zavíčkování mateč-
níků okolo devátého dne se včelstvo 
připravuje k rozdělení a odletu do 
neznáma a nejistoty. Včely do sebe 
nasají medné zásoby na tři dny 
a začnou určovat kategorie, které 
vylétnou a které naopak zůstanou 
doma s novou neoplozenou matkou. 
Jakmile vzroste okolní teplota na 
maximum, včely opustí úl. Vylétají 
z úlu takovým proudem, že to při-
pomíná vodopád. Po zformování se 
do letové spirály nabírají směr na 
předem vytipované a určené místo. 
Hučící spirála se pomalu pohybuje 

Začátek léta – čas rojení včel

Určitě nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že každý z Vás se již někdy v minulosti setkal 
s větším množstvím včel, které byly usazeny na místě a v okolí jejich sezení byl čilý ruch. 
Mnohým z  vás možná tento úkaz naháněl hrůzu, jiní ho sledovali se zájmem. S  největší 
pravděpodobností jste se stali svědky rojení včel. A  protože konec jara a  začátek léta je 
typickým obdobím rojení včel, v následujících řádcích se dočtete podrobnosti o tomto jevu.

v letovém kurzu. Protože matka je 
špatným letcem, roj vždy nejprve 
usedne na nejbližší větev, shlukne 
se do dlouhého hroznu a připraví se 
na další, snad již konečnou cestu 
do nového příbytku.

Včely pátračky mezitím hledají 
novou dutinu pro hnízdění. Včely 
si dokážou vzájemně sdělit, jak 
která dutina vypadá, jak je daleko 
a vyberou pak tu nejlepší, kam se 
následně celý roj přemístí a kde se 
usadí.

Rojící se včely vzbuzují u nevče-
lařů, ale i u včelařů hrůzu, ale není 
pro to důvod, protože rojící se včely 
nebodají.  Než totiž včely vyletí z úlu, 
tak se „nasají medem“, to znamená, 
že si na cestu vezmou zásoby asi na 
3 dny. Tyto včely nejsou agresivní, 
jsou klidné, těžké a ještě nemají 
svůj příbytek, který by chtěly bránit. 
Co tedy dělat, když vidíme letět včelí 
roj? V první řadě se mu neplést do 
cesty a jen tuto krásnou podívanou 
sledovat. Nestává se to tak často, 
abychom viděli letět roj. Když se 
roj usadí, zklidní se. Není nebez-

pečný, je krásný. Roj pozorujeme 
v klidu a nijak si ho nevšímáme, 
nerýpáme, ani do něj nesaháme 
apod. Také je důležité se v přítom-
nosti včel chovat klidně a dělat 
pomalé pohyby. Žádné mávání 
rukou a podobně. Pokud je budeme 
v klidu pozorovat, naskytne se nám 
krásné přírodní divadlo. To skončí 
v okamžiku, když přijde včelař, roj 
sklepne, nebo smete do rojáčku 
a odnese domů, kde včely usadí do 
prázdného úlu. A my máme pocit, 
že jsme viděli a zažili úžasné před-
stavení. Přivolání místního včelaře 
je také nejlepší způsob „likvidace“ 
roje. Pokud k odstranění roje přivo-
láte např. hasiče, kteří nejsou vyba-
veni ani poučeni, nezbyde jim nic 
jiného, než provést skutečnou likvi-
daci včel a kus přírodního bohat-
ství je nenávratně zničen.

Přeji všem čtenářům krásné léto 
a mnoho neopakovatelných zážitků 
při pozorování přírody.

Mgr. Pavel Finkous, 
jednatel ZO ČSV Hejnice
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Ten poněkud zavádějící název 
„mapový okruh“ značí, že každý 
ze zúčastněných fotoklubů vybere 
do soutěže 20 fotografií, nechá je 
vytisknout, zapaspartuje je a v mapě 
(= pouzdře) pak kolují mezi zúčast-
něnými fotokluby, které fotografie 
hodnotí. Tak tomu bylo vždy kromě 
posledních dvou „koronavirových“ 
ročníků, které se uskutečnily v elek-
tronické podobě.

Soutěžní fotografie tedy nehod-
notí obvyklá soutěžní  porota, ale čle-
nové jednotlivých fotoklubů je bodují 
od 1 do 10 (samozřejmě kromě těch 
svých). Každá fotografie tak dostane 
od zúčastněných fotoklubů ohod-
nocení, které je průměrem všech 
známek. Jistě si umíte představit, že 
objektivně ohodnotit 280 fotografií 
je dost náročný běh na dlouhou trať. 
Jen k němu se členové našeho foto-
klubu museli od října do dubna sejít 
13 x minimálně na 2 hodiny.

Když letos pořadatelé z Jaroměře 
srovnali 14 zúčastněných fotoklubů 

Letos už po šedesáté (chyběl jen v prvním ročníku) se náš fotoklub zúčastnil jedné z nejstarších a nejkvalitněji 
obeslaných celostátní soutěží amatérských fotografů.

podle počtu přidělených bodů, zví-
tězil fotoklub z moravské Litovle, na 
druhém místě se umístil jablonecký 
Balvan a třetí skončil fotoklub PCW 
Praha.

My jsme sice letos na bedně 
nestáli, ale 6. místo považujeme za 
úspěch protože:
1)  jsme měli  nejvíce autorů v sou-

těžní kolekci fotografií, celkem 15, 
a to znamená, že se mohli prezen-
tovat všichni aktivní členové,

2)  se dobře umístili i naši noví čle-
nové Jirka a Míla Jelínkovi,  
Martin Špetlík z Hejnic, Tomáš 
Trejbal (Frýdlant), a Hana Primas 
(Záskalí u Hodkovic).

Z našeho klubu měl nejlépe 
hodnocenou fotku Vašek Odehnal, 
hodně se líbily se i fotografie Jirky 
Jelínka, Tomáše Trejbala, Martina 
Čepičky, Tomáše Mazánka, Hanky 
Primas a Luboše Berky.

Závěrečné vyhodnocení soutěže 
se konalo první červnovou sobotu 

v Jaroměři v místním divadle. Hej-
nický fotoklub na něm zastupovali 
Jirka Fára, Vašek Odehnal, Mirek 
Pelikán a předseda Tomáš Mazánek. 
Setkání proběhlo ve velmi přátel-
ském ovzduší, jak už to bývá mezi 
lidmi, kteří se většinou znají léta 
a které spojuje stejná záliba. Jako 
každoročně se největší diskuse 
týkaly rozdílů v hodnocení soutěž-
ních fotografií jednotlivými fotokluby.

Účast na vyhodnocení poskytla 
naším delegátům kromě setkání 
s řadou přátel a převzetí diplomu za 
6. místo dvě zajímavé fotografické 
příležitosti: „Cestou do Jaroměře 
jsme fotografovali v Kořenově, kde se 
naskytl nádherný výhled na Ještěd  
s mlžným oparem v údolí. Odpole-
dne jsme absolvovali focení v opuš-
těných kasárnách v Josefově, kam 
byl vstup pouze na vlastní nebezpečí. 
Místo to bylo ponuré, ale fotograficky 
zajímavé.“

61. ročník Mapového okruhu 
Český ráj skončil, těšíme se už na 
další ročník, který bude vyhlášen na 
podzim a proběhne opět v tradiční 

„papírové“ podobě.

Celou letošní soutěžní kolekci 
fotografií Jizerského fotoklubu si 
můžete prohlédnout v knihovně 
v Hejnicích.

Text jbl z podkladů TM
fotografie členové JFH

Na sklonku života Bratr Řeholník Karel

Máchův kraj

Kudy kam

Hejnický fotoklub šestý
v 61. ročníku Mapového okruhu Český ráj
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Odjezd autobusu byl naplánován 
na nezvykle pozdě, až na devátou 
hodinu. Ale všichni už seděli natě-
šeni na svých sedačkách v autobuse. 
Samozřejmě, že jsme si připomněli 
symboly Velikonoc a důvod, proč 
se s jarními svátky tradičně spo-
jují. Řekli jsme si, co je Svatý týden 
a pojmenovali jsme si všechny jeho 
dny.

Řekli jsme si i o tradicích u sou-
sedů blízkých i vzdálenějších. Vybí-
rám některé z nich.

Hoďte vejci jako Němci. Speci-
fická disciplína je hod vejcem přes 
barák. Majitel nemovitosti se ji 
pokusí vajíčkem přehodit, zatímco 
jiný člen rodiny je na druhé straně 
připraven ho chytit. Nebudete věřit, 
ale tato tradice má obydlí ochránit 
před úderem blesku. Pokud nebyd-
líte v paneláku, můžete vyzkoušet 
i vy a zabezpečit tak svoje stavení na 
další rok.

Neobvyklou velikonoční tradici 
najdeme v Norsku, a potěší zejména 
milovníky napínavého čtení a filmů. 
Jmenuje se Paaskekrim a jde o veli-
konoční zločin. Nebojte, Norové 
nejsou žádní kriminálníci a vyvrhe-
lové, ale speciálně ve velikonočním 
čase čtou všichni detektivky, sledují 
kriminálky v televizi, a na krabi-
cích od mléka mají fiktivní historky 
o vraždách.

Švédi milují slavení. Jedna 
z jejich tradic praví, že na Zelený 
čtvrtek vylétaly čarodějnice na koš-
ťatech na kopec Blåkulla na sabat, 
kde rejdily s ďáblem a jeho pomoc-
níky. A lidé v minulosti svá košťata 
schovávali, aby neodlétly na jejich. 

Na Zelený čtvrtek 
se důchodci dočkali

„Kdy už pojedeme na výlet?“ Tuto otázku jsem slyšela ze všech stran. 
„Už aby se někam jelo!“  Nezbylo mě nic jiného, než sednout k počítači 
a začít hledat, kam bychom se mohli vydat. Chce to na zahřátí po té 
dlouhé zimě jen tak něco lehounkého, a tu na mě vykoukla nabídka 
velikonoční prohlídky na zámku Lemberk. To by šlo, je to za humny, nic 
náročného, a když bude alespoň trochu hezky, uděláme si ještě malou 
procházku. Tak jsme se dočkali.

A tak se dnes děti hastroší, a navlé-
kají do starého oblečení, červení si 
tváře, dělají pihy na nos a chodí po 
sousedech, kterým přejí hezké Veli-
konoce a rozdávají přáníčka. Zato 
dostávají dobroty a dárečky.

Ťukejte vejci jako Řeci. Řekové 
svoje pravoslavné Velikonoce pojí-
mají jako jednu velkou vajíčkovanou. 
Unikátní jsou v tom, že při barvení 
vajec používají jen červenou barvu, 
která symbolizuje Kristovu krev. 
Oblíbenou tradicí je ťukání si vaře-
nými vejci, dokud někomu to jeho 
nepraskne. Vyhrává ten, kdo zůstal 
poslední s nenaťuknutým vejcem.

Přijeli jsme do obce Lvová na 
velké parkoviště pod Lemberkem. 
Z parkoviště je to pěšky asi 10 minut, 
pěkně do kopce. Ovšem pohodlně po 
asfaltce, a tak jsme za chvíli stáli na 
nádvoří.

Původní středověký hrad Löwen-
berg byl vybudován na strmém ost-
rohu hory Krutina. Hrad chránil 
obchodní a vojenské stezky z Čech 
do Lužice. Současné jméno vzniklo 
komolením. Na Lemberku žila sva-
tořečená Zdislava, proslulá dobro-
srdečností a svými schopnostmi 
z oblasti léčitelství. To vše jsme se 
dozvěděli od paní průvodkyně, která 
byla oblečena do historického kos-
týmu. Ještě nám vyprávěla o tom, 
jak šlechta slavila na zámku svátky 
jara. Samozřejmě že byl celý zámek 
velikonočně vyzdoben.

Sídlo svaté Zdislavy má pro 
své návštěvníky každoročně při-
praveno mnoho výstav, koncertů 
a divadelních představení. Kaple 
na Lemberku slouží pro mše a sva-

tební obřady. Jako výstavní síň je 
dnes využívána původní zámecká 
konírna. Státní zámek Lemberk se 
může pyšnit bohatou historií a stal 
se také dějištěm hned několika oblí-
bených filmových pohádek.

V některých místnostech zámku 
jsme se také střetli s kamerama-
nem a dramaturgyní z ČT, kteří 
připravovali pořad o Velikonocích 
na zámcích. Paní Hanka Šosvolová 
si dokonce vyzkoušela, jak těžká je 
kamera na rameni.

Na nádvoří jsme chvíli poseděli, 
někdo si dal kafíčko, párek v rohlíku 
nebo zmrzku. Krom pár důchodců 
jsme se ještě vypravili na malou pro-
cházku okolím zámku v památkové 
krajinné zóně Lembersko, a vydali 
se ke Zdislavině studánce. Okruh, 
který nás dovedl zpátky na parkovi-
ště, má asi 2 km.

Nedaleko zámku jsme se mohli 
podívat na uzavřený Bredovský 
zámeček, prošli jsme krásnou lipo-
vou alejí. Na jedné z lip visela i hou-
pačka a Eva Kupcová s Mácou Exne-
rovou si chtěly zavzpomínat na dět-
ství, riskly to a obě se pěkně pohou-
paly. Po cestě jsme viděli i řadu plas-
tik, pokochali jsme se výhledem do 
okolí a minuli kapli Nejsvětější tro-
jice. Došli jsme až ke studánce, kde 
je empírový gloriet s posezením. Ve 
studánce se podle legendy nachází 
zázračná léčivá voda, která pomohla 
mnoha lidem s očními nemocemi. 
Studánka se po smrti svaté Zdislavy 
z Lemberka stala poutním místem. 
Zde jsme se osvěžili, doplnili lahve 
zázračnou vodou a pokračovali 
směrem k parkovišti. Prošli jsme 
kolem několika sklepů a štol vytesa-
ných do skály. Ty se jistě staly příči-
nou vzniku pověstí o tajných úkry-
tech a chodbách. Obešli jsme Pivo-
varský rybník a došli na parkoviště 
k autobusu.

Za to, že jsme všichni došli, 
jsme se odměnili malým frťánkem 
něčeho dobrého a už jsme odjížděli 
do Liberce k obchodnímu centru 
Glóbus, kde jsme si dali rozchod. 
V restauraci jsme se naobědvali, 
v cukrárně dali kafíčko a něco na 
chuť, někdo si ještě stihl nakoupit, 
a už jsme ujížděli k domovu. Po cestě 
jsme si zazpívali a radovali se z krás-
ného počasí, které nás doprovázelo 
celý den. Krátký, ale nádherný výlet!

Začali jsme tento rok dobře. Teď 
už se těšíme na výlet 25. června 
2022, kdy navštívíme zámek Kar-
lova Koruna a při zpáteční cestě se 
ještě stavíme v Prachovských ska-
lách. Určitě si každý vybere tu svou 
trasu a „protáhneme si kosti“.

Tak tedy na shledanou příště!
Alena Henclová
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Narodily se děti:

• Anežka Dvořáková

• Tereza Holcová

• Emma Hybnerová

• Isabela Kobrová

• Anna Králová

• Štěpán Šmahel

• Emily Dostálová

Přistěhovalo se 13 občanů.

Odstěhovalo se 26 občanů.

Rozloučili jsme se 

sezesnulými občany:

• Anna Juklíčková

• Natalie Kalašová

• Bohuslav Krejčí

• Vladislav Kympl

• Jaroslav Louma

• Milada Melicharová

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

V celkovém počtu 55 osob jsme 
v 7 hodin odjížděli z autobusového 
nádraží s menšími obavami, jaké 
nás v Praze čeká počasí. To nás 
ovšem přešlo ihned na zastávce 
u benzínové pumpy za Mladou 
Boleslaví, kde již bylo krásně slu-
nečno.

Do Prahy jsme přijeli kolem půl 
desáté a podél řeky Vltavy jsme 
došli k ZOO, kde si již každý šel 
svým směrem. Sraz před autobu-
sem jsme měli opět 15 minut před 
odjezdem, který byl naplánován na 
16. hodinu a musím říci, že všichni 
byli naprosto úžasní a domů jsme 
odjížděli ještě o pár minut dříve.

A jak shrnout návštěvu ZOO?
ZOO Praha nabízí návštěvní-

kům mnoho a mnoho expozic se 
zvířaty. Ať se vydáte jakýmkoliv 
směrem, vždy na Vás čeká nějaké 
zajímavé zvíře. Většinu z nás určitě 

Výlet do ZOO Praha
V sobotu 4. června 2022 se uskutečnil výlet do ZOO Praha pořádaný 
městem Hejnice.

jako první upoutal lední medvěd, 
který byl v sobotu velice hravý a to, 
co předváděl ve vodě, rozesmálo jak 
děti, tak i dospělé. Samozřejmě je 
zde i spousta dalších zajímavých 
zvířat: sloni, hroši, želvy obrov-
ské, varani, krokodýli, lachtani, 
surikaty, ale také klokani, za kte-
rými můžete i do výběhu, a gorily, 
kterým koupí upomínkových před-
mětů můžete přispět k přežití.

Co napsat na závěr?
Troufám si napsat, že to byl 

opravdu podařený výlet. Počasí 
nám vyšlo na jedničku a my jsme 
si tak mohli tento den maximálně 
užít.

Děkuji všem, kteří se výletu 
zúčastnili, a budu se na Vás těšit 
třeba opět na nějakém krásném 
výletě, který bude město Hejnice 
pořádat.

- VK-
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Děkujeme partnerům Hejnických slavností 2022 

Generální partner 

www.knorr-bremse.cz 

Hlavní partneři 

www.cis.de www.webasto.com www.nadacecez.cz 

Partneři 

www.dgs-druckguss.com www.novus.cz www.frekvence1.cz 

www.meliprojekt.cz www. geckoliberec.cz 

www.naradibartos.cz 

www. fdlnet.cz 

www.jss.cz 

www.celtima.cz 

www.czech-energy.cz 

www.silkom.cz www.jamgroup.cz www.johnnyservis.cz www.rommyagency.cz 

www.frydlantsko.eu 
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Sponzoři 

www. klasterhejnice.cz www.csadlb.cz www. pivo-konrad.cz www.metrostav.cz 

www.rengl.cz www.msv-lbc.cz www.kofola.cz www.bauhaus.cz 

www.killich.cz www.zalepsihejnice.cz www.kvapil-stavby.cz www.csas.cz 

www.nuda-ne.cz www.sawconsulting.cz www.rubidea.cz www.as4u.cz 

www.pstav.cz www.cd.cz www.fcc-group.eu 

www.reznictvi-uzenarstvi-kloucek.cz 
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Internetové připojení všude v ČR. Bez limitu dat!

tel.: 224 222 802   |   e-mail: obchod@intv.cz   |   web: www.intv.cz
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SATELITNÍ KOMUNIKACE

Jana Masaryka 252/6, 120 00 Praha 2
tel.: 224 222 802, e-mail: intv@intv.cz

www.intv.cz, fb: INTV.Tooway

www.sebastienofficial.com 
fb: sebastienband

Podporujeme nejen skupinu 
SEBASTIEN, ale i Občanské sdružení 

Borůvka, International Police 
Association, Fotbalovou akademii 

Kladno, přispíváme na pořízení 
vozidel pro Diakonii Praha.

Částku 100 000 Kč jsme věnovali 
obětem tornáda na Moravě.
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Na louce naproti dnešnímu 
městskému úřadu (tehdy záložně) 
měla dle stavebních plánů, které 
vypracoval stavitel Scholz z Hejnic, 
vzniknout patrová moderní stavba 
o půdorysu 20 x 20 m. Pozemek byl 
již od roku 1923 určen pro stavbu 
české školy, kdy jej pro tento účel 
zakoupilo nově vzniklé minister-
stvo školství, a po několik let byl 
používán jen jako hřiště pro žáky 
této školy, ale po záboru pohraničí 

Jak byl málem v Hejnicích postaven v roce 1939 
honosný obecní dům, tedy radnice

Uplynulo pouhých dva a půl měsíce od obsazení pohraničí německou armádou v  roce 1938 a hejnický 
starosta urychleně zadal vypracování stavebních plánů na stavbu městské radnice.

městská rada neprodleně konala.
Dle dochovaných stavebních 

plánů naleznete v budově vše – je 
zde velká zasedací místnost, míst-
nost pro sekretáře, přihlašovna, 
vinárna, ale i radniční restaurace, 
nechybí ani knihovna s čítár-
nou. V budově je i byt pro domov-
níka, ale také cizinecký pokoj pro 
příležitostné ubytování vzácných 
návštěv, má zde úřadovnu i policie 
a kancelář, kde se přihlašují cizinci. 

Dle požadavků té doby v budově 
nechybí ani dvě kanceláře pro 
místní NSDAP a balkon, z kterého 
by mohl pan starosta příležitostně 
kynout jásajícím davům.

Počáteční euforie vedení města 
se velmi rychle rozplynula a válečná 
mizérie velmi záhy všechny ambici-
ózní plány na stavbu radnice zasta-
vila. Zůstaly jen zažloutlé plány, do 
kterých můžeme nahlédnout.

Miroslav Jech

Studenti oboru předškolní 
a mimoškolní pedagogika v areálu 
střední školy Jana Blahoslava 
uspořádali akci pro děti z místní 
mateřské školy. Vytvořili pro ně 
několik stanovišť s tématikou 
Šmoulů, která rozvíjela jejich moto-
riku, vnímavost a kreativitu. Udá-
losti se zúčastnilo 17 dětí pod vede-
ním dvou učitelek.

V ranních hodinách 11. května 
před domovem mládeže začínala 
akce pro děti, jejíž přípravy trvaly 
měsíce. Podíleli se na ní studenti 
i učitelé ze Střední školy Jana Bla-
hoslava. Akce trvala celé dopole-
dne. Příjemnou atmosféru dotvořilo 
i teplé počasí.

U stanovišť na děti čekali žáci 
v kostýmech ze známé pohádky 
Šmoulové. Připravili si pro ně akti-
vity, které jim pomáhaly rozvíjet 
jemnou i hrubou motoriku, vníma-
vost, logické myšlení a kreativitu. 
Jedním z takových stanovišť bylo 
například lovení rybiček. Pro děti 
bylo hlavním cílem najít Gargamela 
a jako odměnu si odnesly figurky 
Šmoulů a lízátka.

Dětem aktivity šly, podle stu-
dentek předčily jejich očekávání. 

„Děti jsou moc šikovné, kostýmy se 

První spolupráce s MŠ Hejnice

V první polovině května proběhly v areálu školy didaktické programy pro děti z hejnické mateřské školy. 
Jednotlivé aktivity si v týmech připravovali studentky a student 1. ročníku oboru „Předškolní a mimoškolní 
pedagogika“. Připomínáme tuto akci skrze reportáž vytvořenou studentkami druhého vyučovaného oboru 

„Veřejnosprávní činnosti“.

jim moc líbí, a dokonce jim vše jde 
mnohem líp, než jsem si myslela…,“ 
řekla studentka Laura. Sama před-
stavovala šmoulu Siláka. Vysvětlila 
nám, jak její stanoviště, na kterém 
děti přeskakovaly kartonové desky, 
které měly představovat kameny, 
rozvíjí hrubou motoriku. „Nejjedno-
dušší na celé přípravě je právě rea-
lizace. Větší problém byl s vymyšle-
ním nápadu.“

Děti na závěr dorazily ke Garga-
melovi, dostaly odměnu a společně 
se i s organizátory rozloučily. „Byla 
bych moc ráda, kdyby v budoucnu 
bylo více takových akcí,“ řekla uči-
telka mateřské školy. Stejný názor 
mají i studentky, které by si rády 
akci zopakovaly a na práci s dětmi 
se moc těší.

Magdalena Kafková, Ema Hladká 
(studentky 1. ročníku)
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Plány k článku „Jak byl málem v Hejnicích postaven v roce 1939 
honosný obecní dům, tedy radnice“
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Pustili jsme se tedy do florbalu. 
Nejen na kroužku, ale i v soutěžích, 
kdy starší dívky reprezentovaly 
v listopadu naši školu v okresním 
finále v Liberci, kde se umístily na 
krásném 3. místě. Celý rok se pilně 
připravují každé pondělní ráno na 
florbalovém kroužku.

Přes zimu jsme si užívali tělo-
cvičnu a šesté třídy kurz bruslení.

S jarem přišly zas venkovní 
aktivity, a to konečně tak dlouho 
očekávaný tradiční Pražský mezi-
národní maraton, kde běháme my, 
amatérští sportovci, minimaraton 
dlouhý 4,2 km. Trochu nám tým 
organizátoru RunCzech znepří-
jemnil organizaci, a to změnou dne 
startu, místa startu apod. Nevzdali 
jsme to a užili jsme si super spor-
tovní den v Praze. Odměnou byl 
nejen příjemný pocit z uběhlých 
kilometrů, 

ale i nádherná medaile a spor-
tovní tričko a hlavně atmosféra 
s nejlepšími maratonci světa. A než 
jsme opustili Prahu, prohlídli jsme 
si i pár jejich skvostů (Karlův most, 
Kampu, Národní divadlo…).

V květnu se nám konečně, 
a to i díky super počasí, podařilo 
odstartovat branný závod. Smíšená 
družstva vždy dokazují, jak je důle-
žité si navzájem pomáhat. Družstvo 
se skládá z 5 zástupců všech roč-
níků. Disciplíny jsou pro děti velmi 
atraktivní (střelba za vzduchovky, 
lanová překážková dráha, zdra-
vověda, topografie a další) na trati 
cca 3 km. Využíváme terén kolem 

Návrat k pohybu na naší základce aneb Konečně!

Bylo fajn, že se nám zase podařilo sejít se 1. září 2021 ve škole. Samozřejmě, že jsme s napětím sledovali, 
jaká všechna omezení přijdou, ale doufali jsme, že nás alespoň venku nechají sportovat. To vyšlo a první akce, 
pro kterou jsme se rozhodli, byl branný den. Všichni jsme se po těch dvou letech moc těšili, ale tentokrát nás 
zklamalo počasí a k braňáku v září nedošlo.

Lázní Libverda a lázeňský park, 
kde máme start a cíl.

A protože i branný závod je naší 
tradicí, připravují se ti, co je to nej-
více baví, také na krajské finále. 
Letos se podařilo postoupit mlad-
šímu a staršímu družstvu. A tak 
jsme den 25. 5. 2022 vyrazili do 
Tanvaldu. O skvělou reprezentaci 
naší školy se zasloužili za mladší 
družstvo Radek Hanzl, Maty Cifra, 
Nikolka Holubová, Anet Štíchová, 
Lukáš Krčil, Štěpán Cifra a za 
starší družstvo Denča Chlomková, 
Verča Krechtová, Verča Hubáčková, 
Milan Konývka, Martin Schleif, 
Míša Nový. Obstáli ve velké konku-
renci 40 družstev základních škol 
a umístili se v první desítce. Terén 
byl náročný a ani deštivé počasí jim 
to moc neusnadnilo. Závod probíhal 
pod záštitou Krajského vojenského 
velitelství v Liberci. Tento branně-

-vědomostní závod je celostátní akcí 
pod názvem POKOS.

Dalším oblíbeným sportem na 
naší škole je basketbal. Scházíme se 
s kluky každý pátek ráno, abychom 
se trochu probudili. I tento kroužek 
má své vyvrcholení, a to v tradič-
ním basketbalovém turnaji pořáda-
ném Novým Městem pod Smrkem. 
Na toto basketbalové setkání jsme 
byli pozváni 30. 5. 2022. Schá-
zíme se v přátelské atmosféře - my 
z Hejnic a Nové Město, ač je to 
turnaj vypsaný pro celý Frýdlant-
ský výběžek. Každý tým vytvoří dvě 
družstva a hraje každý s každým. 
Přiznám se, že za ty roky setkávání 

jsme ještě „neurvali“ první místo. 
Vždy se musíme spokojit s druhou 
pozicí. Ale ono to jednou přijde! 
Každopádně kluci odehráli supro-
vou hru, takže 2. a 3. místo byl 
skvělý úspěch.

Nechtěla bych opomenout ani 
ukrajinské žáky, kterým se poda-
řilo postupně začlenit mezi své vrs-
tevníky. Umožnilo jim to i sportovní 
setkávání s našimi dětmi v době, 
kdy ještě nebyli začleněni do školní 
výuky. Během ní pak začali navště-
vovat i některé sportovní kroužky.

Ale nesportují jen ti starší. Plno 
sportovců je i na I. stupni. Mají 
také celý školní rok svůj atletický 
kroužek i s oblíbeným Šmoule-
ním (spaní v tělocvičně s nočními 
hrami). V květnu jejich „trénování“ 
vyvrcholilo v Liberci na atletickém 
3boji (běh na 50m, skok do dálky, 
hod míčkem).

Nu a na závěr školního sporto-
vání je vždy těsně před vysvědče-
ním prima sportovní den na hej-
nickém koupališti. Zde si družstva 
vyzkouší spousty netradičních 
soutěží. Užije se hodně legrace, což 
ke sportu, škole a hlavně ke konci 
školního roku patří.

Myslím, že se nám spousta 
našich školáků po distanční výuce 
rozhýbala, a doufáme, že další 
budou přibývat. 

Nezapomeňte se hýbat 
a SPORTU ZDAR!

Marcela Hmirová, učitelka TV
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Největší naší akcí za tento rok 
je Pohádkový les, pořádaný u pří-
ležitosti Dne dětí. Letos jsme se po 
dlouhé době mohli vrátit k původní 
podobě a na stanoviště se nám 
vrátily živé postavičky - 25 dob-
rovolníků se převléklo do masek 
a zrealizovalo 10 stanovišť s úkoly 
pro děti. Děti cestou potkaly napří-
klad včelku Máju s Vilíkem, Mako-
vou panenku s motýlem Emanue-
lem, Manku, Cipíska a Rumcajse. 
Cestou nechyběla ani princezna 
či piráti se svým pokladem. Děti 
prokázaly svoji zručnost a doved-
nost a za zvládnuté úkoly dostaly 
odměny. Díky pomoci hasičů z Hej-
nického sboru se v cíli rozhořel oheň 
na opékání vuřtů. Nejtěžší na letoš-
ním ročníku bylo uhlídat počasí, 
které bylo proti nám až do poslední 
minuty před zahájením akce. Naši 

Centrum Mateřídouška

Po dlouhém čase se mi s radostí píše článek do zpravodaje. Mateřídouška má za sebou veselé období, které 
bylo plné krásného programu. Od jara jsou dveře Mateřídoušky opět otevřené všem a veškerému programu. 
Začátkem dubna jsme oslavili 19. výročí založení organizace a uspořádali den otevřených dveří. Na slavnostní 
den dorazilo mnoho hostů a mimo dopoledního programu pro děti byla připravena prezentace organizace, 
tvoření a plný stůl občerstvení, připraveného za pomoci našich klientek. V květnu jsme započali realizaci 
programů v rámci Festivalu rodiny oslavou Svátku matek, pokračovali jsme oslavou Dne dětí a v červnu jsme 
nezapomněli ani na Den otců.

dobrovolníci společně s námi věřili, 
že se počasí umoudří a start pro-
běhne dle plánu. Přání se vyplnilo 
a my mohli Pohádkový les uspořá-
dat. Díky hlavním organizátorkám 
akce Pavlíně, Andree a Ivaně se 
povedlo zrealizovat krásnou akci, 
na jejímž konci bylo mnoho dětské 
radosti a úsměvů.

Blíží se nám léto a s ním se začíná 
připravovat letní tábor pro rodiče 
s dětmi. Opět zamíříme do Bílého 
Potoka na naše indiánské tábořiště 
a užijeme si týden v přírodě.

Po celé prázdniny bude Mateří-
douška nabízet program od pondělí 
do středy. V úterý, pokud počasí 
dovolí, vždy vyrazíme ven do přírody. 
Podrobnosti a možné změny vždy 
naleznete na naší vývěsce v Hejni-
cích a na Facebooku. Budeme se na 
vás moc těšit.
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Závěrem mi dovolte poděkovat 
našim podporovatelům. Liberec-
kému kraji a jeho odborům roz-
voje, zdravotnictví a školství za 
podporu našich projektů „Zdravý 
úsměv“, „Pro šikovné ruce a úsměv 
dětí“ a „Rodičem se nikdo nenarodí“. 

Velice si vážíme i dlouhodobé pod-
pory měst Hejnice, Raspenava a obcí 
Bílý Potok pod Smrkem a Lázně Lib-
verda, které dlouhodobě podporují 
naši činnost. I v letošním roce se 
hlavním podporovatelem organizace 
stalo Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, které podpořilo projekt Aktivi-
zační zařízení pro rodiny v regionu.

Všem přejeme krásné letní dny 
a těšíme se na viděnou v Centru 
Mateřídouška!

za Centrum Mateřídouška
Alena Nováková

Prodej slepiček

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

slepičky Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.

Stáří slepiček: 16 – 20 týdnů. Cena: 199 – 245 Kč/ks.

Prodej: neděle 26. 6. 2022 v 15:20 hodin

místo: Hejnice, u Měděnky

Informace: po - pá 9 – 16 hod., 

tel.: 601 576 270, 728 605 840; www.drubezcervenyhradek.cz

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
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Poprvé jsem se účastnila pohád-
kového lesa, když mi bylo 12 let, 
a byla jsem za Aniku z pohádky Pipi 
Dlouhá Punčocha. Rok poté jsem 
byla na stanovišti superhrdinů. 
Připadla na mě postava Batmana. 

Pohádkový les 2022 očima dobrovolnice

Jmenuju se Viktorie a s Centrem Mateřídouška spolupracuji už 7 let. Pohádkového lesa jsem se účastnila 
čtyřikrát a každý rok se těším na další ročník.

Ten ročník bych ohodnotila hodně 
úspěšně, protože toto stanoviště 
bylo senzační. Třetím rokem jsem 
byla společně s kamarádem za 
Macha a Šebestovou. Opět velmi 
povedené.

No a letos jsem měla opravdu 
krásné stanoviště, které se dětem 
z Hejnic a okolí moc líbilo. Princové 
jsou na draka, oblíbená pohádka 
mnoha generací. Být princeznou 
bylo moc milé a bavilo to mě i děti. 
Obzvlášť, když nám v pozadí hrály 
tak hezké písničky jako je Dělání 
apod. Děti u nás na stanovišti měly 
za úkol naházet papírové cihly 
do kolečka a odvézt je ke zdi, kde 
pomáhali zeď postavit. Celkově 
bych tento ročník pohádkového 
lesa shrnula jako velmi úspěšný 
a povedený, ostatně jako každý rok.

Organizace pohádkového lesa je 
každý rok hlavně o dobrovolnících, 
kteří jsou ochotni převléknout se za 
pohádkové postavy. Je to zábavné 
a člověk u toho nasbírá spoustu 
zkušeností. A pokud jste člověk, co 
má rád děti a pohádky, tak do toho 
můžete jít příští rok s námi.

Myslím si, že nebudete litovat!
Viktorie Frolíková, 
foto: A. Nováková
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Do Libverdy jsem se skočila 
podívat na akci Na Frýdlantsku 
čteme s knihosaurem, taktéž pořá-
danou MAPem Frýdlantsko. Kromě 
vystoupení dětí a výstav obrázků 
na téma čtení, tam v sobotu pro-
běhlo Listování s Lukášem Hej-
líkem z knihy Šmodrcha. Listo-
vání je vlastně takové dramatické 
čtení. Bylo vidět, že děti bavil skvělý 
herecký výkon pana Hejlíka a jeho 
kolegyně. Vtip a semtam přisprostlé 
slovíčko a děti jsou vaše! V neděli 
proběhlo autorské čtení z knih pro 
děti Písečníci a bludný asteroid 
a Já Finis libereckého autora 

Z městské knihovny

Poslední období bylo na akce v knihovně vcelku bohaté. Paní Markéta Pézlová z MAPu Frýdlantsko (místní akční 
plán) připravila dvě lekce. Pro prvňáky na námět knihy Petra Stančíka Jezevec Chrujda točí film (mimochodem 
Chrujda je moje oblíbená pohádková postava), pro třetí třídy to byla kniha od autora Vhrsti O Vendulce 
a drakovi. Obě lekce byly nápadité, poučné a oživené taky animační vsuvkou – výrobou jednoduchého obrázku 
v pohybu, která děti bavila. Je škoda, že financování tohoto projektu skončilo.

Václava Dvořáka. Bylo patrné, že 
tato klasická forma není pro děti 
zdaleka tak atraktivní, bez ohledu 
na kvalitu obsahu. Obě knihy jsou 
k zapůjčení v knihovně.

S druháky jsem udělala lekci 
na téma Krakonoš, kde se sezná-
mili nejen s postavou Krakonoše, 
ale i s tím, co žije a roste v Krkono-
ších. Děti si dotvořily postavu Kra-
konoše, ve škole obrázky dokončily 
a poslaly do mezinárodní soutěže 

„Krakonoš a jeho pohádkoví přátelé 
ze tří zemí“.

S předsedou hejnického foto-
klubu Tomášem Mazánkem jsem 
se dohodla na zapůjčení fotek do 
knihovny, a tak se můžete potěšit 
pohledem na 20 krásných fotek 
a taky dát hlasy té, která se vám 
líbí nejvíc. Stihla jsem už udělat 
i test nevšímavosti, protože první 
den, co jsem měla už fotky nain-
stalované, bylo v knihovně 20 lidí 
a nikdo si jich nevšiml…

Nedá mi nevzpomenout taky 
besedu s Jaroslavem Rudišem, 
která proběhla v klášteře. Já jsem 
se ji bohužel nemohla zúčastnit, ale 
jeho novou knihu Winterbergova 
poslední cesta také už mám 
v knihovně. Titulním hrdinou je 
rodák z Liberce, český Němec, starý 
devětadevadesát let. K ruce má na 
své „poslední cestě“ jistého Krause, 
velmi zvláštní postavu. Winterberg 
má však ještě kapesního průvodce 

Listování s Lukášem Hejlíkem

O Vendulce a drakovi  8. 4. 2022Jezevec Chrujda točí film

po Rakousku-Uhersku, vydaného 
rok před první světovou válkou. 
Poslední rok, kdy „byl svět ještě 
v pořádku“. A právě podle téhle 
příručky s Krausem cestuje. Jak 
u Rudiše jinak, nežli vlakem. Jede 
po městech někdejší monarchie 
a snaží se pospojovat minulé s pří-
tomným, vytěžit z toho, co bylo, 
aspoň trochu útěchy pro to, co je, 
co ještě zbývá. Jemu i světu.

Dlouho očekávaná Bílá voda 
Kateřiny Tučkové je už také 
v oběhu, i když vzhledem k její 
tloušťce (686) stran, to bude oběh 
pomalejší. Za téma si autorka 
zvolila internaci řádových sester 
v roce 1950, za dějiště pozapome-
nutou pohraniční obec Bílá Voda. 
V liberecké knihovně je 13 výtisků 
a fronta čekajících 58.

Kniha Životice Karin Led-
nické pojednává o tragédii v malé 
vesnici v Těšínském Slezku, která 
se odehrála potom, co v noci ze 4. 
na 5. srpna 1944 zastřelili party-
záni v místním hostinci tři přísluš-
níky gestapa.

Mě nesmírně potěšil román špa-
nělského autora Natalia Gruesa 
Samota. Prolínání děje, postav, 
poetika vyprávění, různá místa pří-
běhů, troška magického realismu – 
přesně to, co mám ráda.

Přeji vám hezké léto s dobrou 
knihou!

Eva Prokešová, knihovnice
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Krakonoš druháci 12. 4. 2022

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.

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

Tel./fax: 482 322 215
E-mail: zpravodaj@mestohejnice.cz

Ale přece – víte, kdo obstará-
val ve 30. letech pro tuto horskou 
osadu tu nejdůležitější potra-
vinu, chleba? Byl to pekař Engel 
z Bílého Potoka. Dvakrát v týdnu 
zapřahal do malého vozu svého 
koně, šimla. Kárku naložil chlebem, 
moukou, houskami, někdy i slad-
kým pečivem, taštičkami i ořecho-
vými rohlíčky, kterými byl známý 
po celém okolí. Vyjížděl celý rok 
za jakéhokoli počasí, kromě něko-
lika týdnů v zimě, na tříhodinovou 
obtížnou cestu.

Tuto pravdivou vzpomínku mi 
vyprávěla kdysi Anni Stornerová 
– Effenbergerová. Asi hodinu po 
pekaři vycházel na stejnou cestu 
jeho syn nebo dcera. Jako malá 
školačka směla je Anni o prázdni-
nách občas doprovázet.

To byla pro ni velká čest. Vět-
šinou se setkali všichni u Hemm-
steinu. Hemmstein je větší skála 
v jedné ze zatáček silnice na Smě-
davu a před ní stávala jednoduchá 
lavička. Bylo to odpočinkové místo 
pro poutníky, kteří si zde odpoči-
nuli, posvačili a pokračovali dále. 
Pěší šli starou stezkou zkratkami, 
povoz musel ovšem projet po silnici 
všemi zatáčkami až na Smědavu.

Náš pekař Engel a jeho koník 
pokračovali svorně vedle sebe a on 
věděl, co od svého zvířete může oče-
kávat. Anni by se byla ráda svezla, 
ale bylo jí vysvětleno, že by to byla 
pro koníka byla příliš velká zátěž. 
Cestou se někdy setkali s náklad-
ním autem naloženým rašelinou, 
která se vozila do Lázní Libverda.

Asi v polovině cesty na Jizerku 
(bei Allger) bývalo hodně borůvek. 

Chleba pro Malou Jizeru

O  Malé Jizeře už toho bylo napsáno mnoho, o  jejich přírodních krásách, jizerskohorských močálech, 
o Klečové louce, o Bukovci, o sklářích a dřevorubcích…

Kvůli vyšší poloze místa dozrá-
valy až koncem července a v srpnu 
a bývaly velké jako třešně ptáčnice. 
Na česání se samozřejmě používal 
hřeben, což ovšem nesměl vědět 
hajný.

Konečně se na dohled objevila 
Malá Jizera. Zdejší ženy zde už 
čekávaly na chléb a pečivo. Do dal-
ších rodin bylo zboží dodáváno až 
do domu. V některých domech byly 
objednávány i dva chleby a více. 
Anni při tom směla pomáhat a byla 
na to patřičně hrdá. Ne všude se 
platilo hned!

Kolem jedné hodiny byli doda-
vatelé u hospody Pyramida, která 
stála kousek od školy s věžičkou. 
Tam poobědvali. Anni dostávala 
většinou uzenou klobásku s hous-
kou a malinovku. Potom bylo ještě 
dodáno zboží do domků ve směru 
k Bukovci.

Bylo už pozdní odpoledne, když 
se mohli vydat na zpáteční cestu. 
To bylo to nejkrásnější. Celá cesta 
se svažovala dolů, bylo možno 
sedět na vozíku a užívat si čers-
tvý vzduch, i když se na cestě plné 
výmolů důkladně natřásali. Teprve 
k večeru dorazili do Bílého Potoka.

V zimě leželo často na metr sněhu 
a malé domky bývaly ve vesnici 
až po střechu zasypány. Sníh byl 
odklízen jen před vchodem a okny. 
Pro pekaře bylo nemožné, aby touto 
dobou vyjížděl. Tak se z Malé Jizery 
vydávalo několik odvážných mužů 
s ruksaky na zádech na cestu 
dolů do údolí, aby přivezli vzácný 
a nepostradatelný chléb. Pekařova 
žena jim vždy uvařila čaj a přinesla 
z pekárny zástěru ještě teplých 

upečených housek, které jen tak 
vysypala na stůl. Muži jich mohli 
sníst, kolik chtěli, vždyť před nimi 
byla dlouhá obtížná cesta domů 
s plným ruksakem.

Zapsáno za chladného májového 
dne 2013

Povídání o starých časech v časo-
pisu Friedlander Heimatsbrief se 
mi tak líbilo, že jsem je z němčiny 

přeložila a posílám je dál… - EK-
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Zahájení
Školní rok začal 1. září 1970. 

Ředitelkou školy byla jako doposud 
Libuše Mlejnková, která vykonávala 
i práci uklízečky. Předsedou Sdru-
žení rodičů a přátel školy byl jako 
doposud Jan Lípa, strojní zámečník 
z Ferdinandova.

Žáci
V tomto školním roce navštěvo-

valo školu 14 žáků, sedm chlapců 
a sedm dívek. Z Hejnic byli čtyři 

žáci, z Ferdinandova jeden, z Lázní 
Libveda jeden, z Lužce pod Smrkem 
čtyři, z Luhu pod Smrkem jeden 
a z Raspenavy tři. Byli zařazeni do 
prvního, druhého, třetího a pátého 
postupového ročníku. Jedna 
žákyně neprospěla a musela opa-
kovat druhý postupový ročník. 
Dva žáci měli dvojku z chování. 
Žák Jozef Bužo, který navštěvo-
val zvláštní školu ve Frýdlantu do 
31. ledna 1971 a dostal v pololetí pro 
špatnou docházku do školy dvojku 
z chování, zanedbával i v Hejnicích 
školní docházku a dostal koncem 
roku i pro neplnění školního řádu 
třetí stupeň z chování.

Péče o vzdělání učitelů a mimo-
školní činnost

Ředitelka školy se účastnila 
schůzí a přednášek pořádaných 
sekcí zvláštních škol v Liberci 
a odborem školství Okresního 
národního výboru. Zastávala jako 
dosud funkci poslankyně a členky 
rady Městského národního výboru 
v Hejnicích. Byla předsedkyní 
komise pro obchod a cestovní ruch 
Městského národního výboru.

Kulturní akce
Žáci se účastnili filmových 

a divadelních představení pro 
mládež. Koncem školního roku 
podnikli výlet vlakem a autobusem 

do Nového Města pod Smrkem a do 
Frýdlantu, kde si prohlédli hrad 
a zámek.

Zdravotní péče
Děti byly prohlédnuty školním 

lékařem O. Suskem a očkovány 
zdravotní sestrou D. Urbánko-
vou. Během roku jim byl ošetřen 
chrup. Některým dětem byla dva-
krát v roce provedena aplikace 
Nerakainu členkami hygienicko-

-epidemiologické stanice v Liberci. 
Celkem šest žáků obdrželo zdarma 
nové teplákové soupravy od Svazu 
Romů.

Veřejně prospěšná práce
Žáci jako předešlá léta pečovali 

o čistotu okolí školy, Městského 
národního výboru a nádraží. Pěs-
tovali a odeslali do sběrny léčivé 
byliny. Za úspěšný sběr odpado-
vých surovin, průměrně 28,95 Kčs 
na jednoho žáka, se zařadili na 
desáté místo v okrese.

Prázdniny
Vánoční prázdniny trvaly od 

23. prosince 1970 do 2. ledna 
1971, jarní prázdniny od 22. do 
26. března 1971.

Školní rok byl ukončen 
30. června 1971. Do prázdninového 
tábora se přihlásily tři děti.

Milan Votava

Zvláštní škola v Hejnicích
Školní rok 1970 – 1971
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Koup íme  rod inný  dům
 

Nab ídky ,  p ro s ím ,  za s í l e j t e  na  ema i l :  
l andov i@cent rum . c z  nebo  t e l . :  602  770  443 .

Děku j eme ,  r od ina  z  He jn i c

po  rekons t rukc i  nebo  novos tavbu  v  He jn i c í ch  nebo
B í l ém Po toce  do  7 , 5  m i l  s e  zahradou  ev .  by t  3+ 1  a  v í ce


