
li pracovat nebo je z této evidence 
dostali pryč, což si myslím, že by 
měl mít v popisu práce spíš úřad 
práce. 

Blíží se nám také konec červen-
ce a s tím spojený termín vyhlá-
šený jako poslední pro napojení 
domů v Hejnicích na kanalizaci. 
Jedná se o všechny etapy výstavby 
– 1999, 2005 a 2015. V tomto zpra-
vodaji se také dočtete, jak bude ná-
sledně postupováno u domů, které 
napojené nebudou. Opravdu nám 
nejde o to, někomu udělovat po-
kuty nebo ho hlásit na vodopráv-
ní úřad, ale o to, abychom splnili 
závazné ukazatele a připojili město 
na kanalizaci. A také jde o to, že 
bychom se měli všichni chovat še-
trně k životnímu prostředí, a sep-
tik přetékající do řeky toho není 
zrovna dobrým příkladem. Ale 
pryč od těchto nepříjemných té-
mat, protože věřím, že všichni, kdo 
tyto řádky čtete, již máte tenhle 
problém vyřešený.

V průběhu léta ještě dojde v lo-
kalitě u restaurace Dělnický dům 
k budování dešťové kanalizace 
v hlavní silnici, takže nás čeka-
jí nějaké dopravní komplikace 
a omezení. Investorem je Liberecký 
kraj, takže případné podněty smě-
řujte na něj. Výsledkem bude od-
vedení dešťových vod z komunika-
ce do řeky, takže obyvatelé ulice P. 
Bezruče od „Dělňáku“ dozadu již 
nebudou potřebovat při dešti kajak 
na překonání kaluže u restaurace.

Dovolte mi popřát Vám všem 
krásné letní dny plné radosti 
a smíchu třeba s relaxem na ně-
jaké hezké dovolené. A dětem pře-
ji, aby jim prázdniny utíkaly tak 
pomalu jako školní rok. A když se 
budete někdo třeba nudit, můžeme 
se potkat na nějakém letním kině 
na koupališti.

Jaroslav Demčák, starosta

Hejnický

zpravodaj
MCDO ● Informace ze základní školy ● Hejnické slavnosti 2016

Informace z lesárny ● Hejnická Aprílová zábava ● Hejnický fotbal

ČERVEN
2016

Cena: 8 Kč

Je až neskutečné, jak ten čas 
letí, a je tu polovina roku. Ta značí, 
že nás čeká největší společenská 
událost Hejnic, kterou jsou Hejnic-
ké slavnosti. Všechny Vás a Vaše 
známé, příbuzné a kamarády zvu 
na první červencový víkend, kdy 
pro Vás připravujeme každoroční 
oslavu Hejnic. Letos Vám chceme 
nabídnout opět hudební vystou-
pení – NONAME, Báru Polákovou, 
YoYo band nebo Jů a Hele a dal-
ší, řemeslný jarmark, ohňostroj 
nebo třeba jízdu historickým au-
tobusem. Program slavností na-
jdete v tomto čísle zpravodaje, stej-
ně jako poděkování partnerům 
a sponzorům akce, bez kterých 
bychom ji uspořádat nedokázali. 
Budeme doufat v pohodové počasí 
bez loňské výhně, protože letos je 
to generálka na oslavy 100 let po-
výšení Hejnic na město, které bu-
dou v roce 2017.

Město samozřejmě žije i spous-
tou dalších akcí a hlavně inves-

tičních záležitostí. Mezi ty největší 
patří druhá etapa rekonstrukce 
základní školy, která přináší znač-
né omezení v provozu školy. Je 
ale načasována hlavně na období 
prázdnin, takže by se neměla tolik 
dotýkat jednotlivých žáků a jejich 
rodičů. Na konci prázdnin by se 
pak výměnou za některé starosti 
a nepříjemnosti (a také asi 29 mi-
liónů korun města, bez jakékoliv 
dotace) měly děti vracet do školy, 
kde bude nově zrekonstruovaný 
prostor velké tělocvičny, jídelny 
a hlavně kuchyně. Výstavním pa-
vilonem bude budova Chanosky, 
která získá i moderní vybavení, 
a kolem celé školy se budou moci 
všichni pohybovat po nově oprave-
ných a zbudovaných přístupových 
cestách. Vrchol této etapy bude 
zřízení bezpečného chodníku po 
straně historického plotu napro-
ti budově policie. A malou rados-
tí pro zřizovatele a plátce energií 
bude rekonstrukce plynové ko-
telny, která po zateplení vykazuje 
znaky značného předimenzování.

Pracuje se i na jiných věcech 
a problémech, takže začíná vzni-
kat studie rekonstrukce budov 
mateřské školy u úřadu, kam se 
plánuje přemístění školky z Lázeň-
ské a hlavně vznik oddělení jeslí. 
Projektujeme chodník na Ferdi-
nandov, opravujeme komunikace 
a postupně dochází k opravě chod-
níků po městě -  nyní je na řadě 
okolí zdravotního střediska. Politi-
kou pracovních úřadů došlo v mi-
nulých měsících k omezení počtu 
pracovních sil na středisku služeb, 
což mělo za následek neschopnost 
střediska včas zvládat sekání trá-
vy na všech místech po městě, za 
což se omlouvám. Problém je v tom, 
že na nás byla přehozena zodpo-
vědnost, abychom buď jedince na 
seznamu nezaměstnaných nauči-

Slovo starosty

Vážení čtenáři Hejnického zpravo-
daje, dovolte mi nabídnout Vám v této 
předprázdninové době, kdy léto klepe 
na dveře, pár slov. Je mi jasné, že 
v tuhle chvíli, kdy se většina volného 
času tráví spíše na zahradě, při gri-
lování nebo u bazénu, je spousta pří-
jemnějších činností než nějaké čtení 
řádků od vedení města. Ale zase třeba 
až budete někde na dovolené ve stínu 
slunečníku či v  odletové haly letiště 
rozjímat o  tom, jak je přeci jenom 
v Hejnicích krásně, může Vám k tomu 
pomoci tento plátek pravidelných 
informací.

2



Hejnický zpravodaj / 2

Z jednání městské rady

 –    Schválila žádost Centra Mateřídouška týkající se 
bezplatného pronájmu kina a poskytnutí nutného 
technického zabezpečení v rámci „Pohádkového lesa“ 
a tuto akci podpořila částkou 5.000 Kč.

 – Projednala žádost příspěvkové organizace Střevlik 
o vyjádření k chystanému stěhování organizace do 
Hejnic a předložila materiály ZM k projednání.

 – Schválila smlouvu o výpůjčce městských tabletů čle-
nům rady města.

 – Rozhodla se ustanovit pracovní skupinu „Cestovní 
ruch“, s předsedou Mgr. Petrem Kozlovským a členy 
Ing. Lucií Podhorovou, MSc., Ing. Kateřinou Podhoro-
vou a PhDr. Janem Heinzlem.

 – Jmenovala členy školské rady při ZŠ Hejnice Ing. Lu-
cii Podhorovou a pana Libora Juklíčka.

 – Projednala a schválila vítěze výběrového řízení na do-
davatele akce „Základní škola Hejnice - rekonstrukce 
Základní školy Hejnice - inženýrská činnost“, kterým 
se stala firma INGkomplet s.r.o., s nejnižší nabídko-
vou cenou 456.170 Kč včetně DPH.

 – Projednala a schválila vítěze a výsledek výběrového 
řízení na dodavatele akce „Hejnice - pořízení zása-
hového vozidla pro psovody SDH Hejnice – II etapa“, 
kterým se stala firma AutoPartner Plus s. r. o., Lon-
dýnská 168, 460 01 Liberec, s nejnižší nabídkovou  
cenou 621.940,-Kč včetně DPH. 

 – Částkou 10.000 Kč podpořila akci Obnova návštěv-
nické infrastruktury v lokalitě Poledník a Bílý Štol-
pich, pořádanou Nadací pro záchranu a obnovu Ji-
zerských hor.

 – Schválila vítěze a výsledek poptávkového řízení na 
dodavatele stavby „Výměna výplní otvorů bytových 
domů - ul. P. Bezruče čp. 376, Hejnice“, kterým se 
stala firma Oknostyl Group s.r.o., s nejnižší nabídko-
vou cenou 307.040 Kč včetně DPH.

 – Schválila opravy komunikace na Ferdinandově tech-
nologií penetrace.

 – Schválila vytvoření pracovní pozice zedníka na Stře-
disku služeb.

 – Schválila vítěze a výsledek výběrového řízení na do-
davatele architektonické studie „MŠ Hejnice – Doda-
vatel studie nové budovy MŠ Hejnice“, kterým se stala 
firma Design 4 – projekty staveb z Liberce s nejnižší 
nabídkovou cenou 142.780 Kč včetně DPH.

 – Schválila konání „Veřejné sbírky pro Amálku“ v prů-
běhu Hejnických slavností.

 – Schválila rekonstrukci venkovních přípojných míst 
pro karavany v autokempu Hejnice.

 – Vzala na vědomí vyjádření Mezinárodního centra du-
chovní obnovy v žádosti o vyřešení stavu pozemků 
kolem centra a dalšího směrování centra města.

 – Projednala žádost Domova U Spasitele, týkající se 
podpory chodu jejich zařízení na úhradu nákladů 
spojených s péčí o občany Hejnic a rozhodla se žádos-
ti vyhovět částkou 5.000 Kč.

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 © 2016 Jan Macek a Corel Corp. Veškerá 
práva vyhrazena.

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 – Projednalo a schválilo rozpočtové změny v rozpočtu 
města pro rok 2016.

 – Projednalo a schválilo zprávu finančního a kontrolní-
ho výboru.

 – Projednalo a schválilo odkoupení pozemku p. č. 3634 
o velikosti 58 m2 v k. ú. Hejnice od firmy DOLPEK a.s. 
za částku 154 Kč za 1 m2.

 – Projednalo a schválilo, že město Hejnice vnese nepe-
něžitý vklad 8,191.210 Kč za soubor staveb – vodovo-
dů, který byl na tuto částku oceněn znaleckým po-
sudkem. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 71 
kusů kmenových listinných akcií na jméno s omeze-
nou převoditelností

 – Projednalo a schválilo žádost na finanční dotaci na 
chod ambulance Dětského diagnostického ústavu Li-
berec, pracoviště Frýdlant na základě předložené žá-
dosti. Ukládá finančnímu odboru zapracovat příspě-
vek do rozpočtu města na rok 2017.

 – Projednalo a schválilo zateplení panelových domů ne-
dotační formou.

Narodily se děti:
• Felix Josef Žáček
• Ondřej Lányi

Přistěhovali se občané:
• Aneta Kutílková
• Tomáš Melka
• Šárka Burešová s dcerami  
• Vladimír Souček
• Kristýna Ginzelová
• Andrea Kimová se synem
• Michal Jarka se syny
• Lucie Džobáková s dcerou

Odstěhovali se občané:
• Soňa Šubrtová se synem
• Dana Launová
• Michaela Malá
• Jiřina Laštůvková
• Věra Mařáková
• Dana Železníková
• Milan Poustka
• Josef Řezáč
• Denisa Faková

Rozloučili jsme se se zesnulými 
občany:
• Jaroslav Pazdera
• Jiří Loza
• Josef Nulíček
• František Ciholas
• Ladislav Krepčík

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská kronika 
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Zpráva obvodního oddělení  
Policie České republiky v Hejnicích

Trestných činů v porovnání 
s předešlými roky stále ubývá, 
u přestupků je stav setrvalý. V nich 
v poslední době kromě přestupků 
v dopravě převažují přestupky proti 
majetku, dále potom spory v občan-
ském soužití ať už mezi sousedy, 
známými nebo v rodině, užití nebo 
držení omamných psychotropních 
látek. U přestupků proti majetku 
znovu upozorňuji na rizika při 
nákupech na internetu, zejména 
pak na různých bazarech. Pokud 
se už pro takový nákup rozhod-
nete (většinou z důvodu nízké ceny), 
věnujte čas i zjištění údajů o prodá-
vajícím. Jejich vyhledání je otázkou 

Vážení občané Hejnic a okolí,
od počátku roku do poloviny června bylo na území spravovaném naším 
obvodním oddělením spácháno 51 trestných činů, řešeno bylo 78 pře-
stupků, 423 přestupků v blokovém řízení a oznámeno bylo dalších 212 
událostí.

několika minut, které mohou ušetřit 
vaše peníze.

Náš kolega prap. Martin Lecký se 
vrátil z měsíční mise na řeckém ost-
rově Lesbos. V severovýchodní části 
Egejského moře se spolu s dalšími 
mezinárodními policejními jednot-
kami podílel na plnění úkolů Evrop-
ské unie v souvislosti s uprchlickou 
krizí. Misi zvládl úspěšně a získal 
zajímavé osobní zkušenosti. Po 
absolvování vstupní školy a praxe se 
k nám natrvalo vrátil stržm. Daniel 
Čížek. Početní stav našeho oddělení 
tak byl naplněn, v Územním odboru 
podstav trvá. V současné době pro-
bíhá nábor nových uchazečů do slu-

žebního poměru. Informace nalez-
nete na internetových stránkách 
www.policie.cz „Nabídky a zakázky“ 
anebo je případným zájemcům 
poskytneme na našem oddělení.

Odbor dopravy Městského úřadu 
Frýdlant spolu s dopravními inže-
nýry znovu otevřel otázku doprav-
ního značení v Lázeňské ulici 
u pekárny. Nové značení by tak 
mělo být podle původní žádosti 
a záměru a zastavení a stání by tak 
bylo v jednom směru zakázáno jen 
v době, kdy děti jdou do školy.

Prázdniny začínají. Pokud plánu-
jete cestu autem do zahraničí, neza-
pomeňte se včas seznámit s pravidly 
pro řízení a poplatky v zemích, kte-
rými budete projíždět. Velké množ-
ství informací k jednotlivým zemím 
najdete na stránkách www.ibesip.cz 
– „Autem do zahraničí“.

Všem žákům, studentům 
a pedagogům přeji krásné prázd-
niny, ostatním hezkou dovolenou 
a šťastné návraty z vašich cest.

Milan Porubský 
policista OOP Hejnice

Město Hejnice sděluje občanům, kteří mají povinnost se připojit ke kanalizaci, následující. 

1)  Zastupitelstvo města Hejnice usnesením číslo 28/2016 ze dne 24. února 2016 vydalo, v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých 
zákonů, nařízení obce č. 1/2016, které ukládá povinnost připojit se na splaškovou kanalizaci 
a zajistit odvedení splaškových vod ze své nemovitosti nejpozději do 31. července 2016. Usta-
novení tohoto nařízení se vztahuje na všechny objekty a nemovitosti, kde je technicky možné připojit 
se na kanalizaci. 

2)  Po uvedeném termínu bude ze strany města Hejnice provedena kontrola plnění tohoto nařízení.
a)  majitelé objektů, kteří nebudou mít uzavřenou smlouvu s FVS, a. s., a budou splňovat podmínky 

napojení na veřejnou kanalizaci, budou dopisem vyzváni, aby doložili, jakým způsobem likvidují 
odpadní vody. V případě, že toto nedoloží anebo likvidace těchto odpadních vod bude v nepoměru 
s odběrem vody, bude věc předána správnímu orgánu (§ 38/6 vodního zákona), neprokázání této sku-
tečnosti je přestupkem podle § 118/1 d) nebo správní delikt § 125c/1 d) vodního zákona a následně 
budou vyzváni, aby se připojili na veřejnou kanalizaci,

b)  majitelům objektů, kteří po výzvě doloží vše potřebné a přesto nebudou ochotni se připojit k veřejné 
kanalizaci, může městský úřad v přenesené působnosti rozhodnutím uložit povinnost připojit se na 
kanalizaci (§ 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích), v případě, že ani po 
vydání rozhodnutí majitel objektu se na kanalizaci nepřipojí, může městský úřad postupovat v sou-
ladu s § 112/c správního řádu a vymáhat splnění této povinnosti např. donucovací pokutou.

V neposlední řadě je nutno zmínit, že k napojení obyvatel se obec zavázala v rámci plnění dotačního 
titulu, kterým byly městu poskytnuty finanční prostředky na odkanalizování obce.  Věříme, že tato 
opatření ze strany města nebudou nutná a že připojení objektů bude provedeno v požadovaném termínu 
a v souladu se zákonem.

Připojení na veřejnou kanalizaci
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Kam s bioodpadem v Hejnicích
Nakládání s bioodpadem ve městě Hejnice je v současné době řešeno především možností odložit ho 
na bývalou skládku, která slouží jako komunitní kompostárna. Bioodpad tam můžete uložit v pra-
covní dny od 7 do 15 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Kromě toho je možné odložit povolený bio-
odpad do speciálních hnědých kontejnerů na tento materiál, které jsou pravidelně rozmisťovány po 
městě. Kontejnery jsou k dispozici od 1. dubna do 31. října kalendářního roku s možnou úpravou 
podle vývoje počasí. V případě dlouhé nebo brzké zimy se sezóna adekvátně zkracuje.

Každé stanoviště je osazeno označníkem s údaji o tom, kdy je kontejner na místě přistavený, 
a hlavně, co do něj patří a co nikoliv. Tytéž údaje jsou  na kontejnerech. Prosíme občany, aby odklá-
dali do kontejnerů opravdu jen povolené věci, jinak bychom museli provoz tohoto systému omezit. 
Kontejnery neslouží pro běžný komunální odpad nebo stavební odpad.

Kam s ním?

Do kontejnerů na bioodpad patří:
tráva, listí, seno, sláma, zbytky rostlin, zeleniny a ovoce, spadané ovoce, čajové sáčky, 
kávová sedlina, skořápky z vajec a ořechů, popel ze dřeva a dřevěného uhlí

Do kontejnerů na bioodpad nepatří:
větve, zbytky jídel, živočišné zbytky (jako jsou maso, kůže, kosti, exkrementy zvířat), výko-
pová zemina a kameny, nebezpečný odpad, elektrozařízení, komunální odpad

pondělí a úterý
 � Ferdinandov, otočka autobusu, čp. 74
 � Most u Melicharů pod „pětkou“, čp. 36
 �  Křižovatka u Pažoutů vedle sportoviště,  
čp. 505

 � Lesácké bytovky, čp.546

úterý
 � Zátiší u Jandů, čp. 142

středa
 � křižovatka u Svazarmu, Mazánků, čp. 212

čtvrtek
 �  křižovatka nad starou sběrnou, Andršovi, čp. 651

středa a čtvrtek
 �  Ferdinandov, nad pneuservisem Sádovských, 
čp. 336

 �  Služby, nad garážemi, naproti Švarným, čp. 
14

 � staré autobusové nádraží u školy, čp. 406
 � za Dělňákem u Kupců a Peterků, čp. 451

pátek, sobota a neděle
 � u zahrádek, most u Dešků, čp. 8
 � Ferdinandov, křižovatka u Ferdy, čp. 159
 � Skřivánek, ulička za Kusými, čp. 478
 � U Vojců, Justů, čp. 161
 � Na bývalém Perunu, čp. 87

Stanoviště kontejnerů
(Jsou možné operativní změny podle naplněnosti jednotlivých stanovišť.)
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       Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Vážení a milí čtenáři,
jako v každém čísle Hejnického zpravodaje vám i  tentokrát přinášíme informace a pozvánky na akce 
pořádané v létě v Mezinárodním centru duchovní obnovy a v bazilice Navštívení Panny Marie.

Nejprve bychom Vás rádi 
pozvali do zavedené restaurace 
v MCDO, kde na Vás čeká nová 
nabídka jídel, která je zaměřená 
na pokrmy z čerstvých ryb, hově-
zího masa, odlehčené svěží saláty 
a dezerty. Milovníkům zlatého 
moku oznamujeme, že jsme rozší-
řili nabídku o Vratislavický pivo-
var – konkrétně pivo Konrád. Na 
léto jsme pro všechny návštěvníky 
připravili několik tematických 
kulinářských víkendů, včetně 
grilování v klášterní zahradě.

Stalo se pravidlem, že při Hej-
nických slavnostech je pro veřej-
nost otevřená klášterní zahrada 
a restaurace uvnitř MCDO. Ani 
letos tomu nebude jinak. Ote-
vírací doba je naplánována 
v sobotu i v neděli od 10:00 hodin. 
Novinkou pro návštěvníky bude 
v letošním roce speciální nabídka 
několika druhů piva Zámeckého 
pivovaru Frýdlant.

Naše centrum není zaměřené 
pouze na milovníky dobrého jídla 
a pití, ale také na kulturu. Proto 
bychom vás rádi pozvali na při-
pravované výstavy.

V měsíci červnu je zde připra-
vena výstava nejmladších obyva-
tel Frýdlantska a to dětí z mateř-
ských škol. Namalovaly nád-
herné obrázky na téma „Domácí 
mazlíčci“. Obrázky jsou vysta-
veny v atriu MCDO. V galerii je 
pro vás připraveno výstav hned 
několik. První pořádá město Hej-
nice. Jedná se o výstavu soutěž-
ních fotografií na téma „Hejnická 
zákoutí“ a také několik fotografií 
z historie výstavby našeho města. 
Druhou výstavu připravili oby-
vatelé z Dětřichova a je věnována 
výročí úmrtí německého faráře 
Augustina Langa, jehož ubili před 
75 lety pro jeho antifašistické 
postoje němečtí nacionalisté. Obě 
výstavy je možné shlédnout do 
konce měsíce července.

Na srpen je již pravidelně při-
pravena výstava obrazů krajin 
známého hudebníka a malíře, 
klavírního virtuosa, docenta na 
pražské Akademii múzických 
umění, člena Asociace hudeb-

ních umělců a vědců, člena Unie 
výtvarných umělců v Praze Vla-
dimíra Mencla. Své obrazy vysta-
voval již na více než sto pade-
sáti autorských výstavách u nás 
i v zahraničí. Jeho obrazy jsou 
v galeriích i soukromých sbír-
kách v Rakousku, Švýcarsku, 
Německu, Holandsku, Francii, 
New Yorku a v řadě severoame-
rických států. Narodil se v Čes-
kých Budějovicích a jeho obrazy 
jsou inspirovány především jiho-
českou krajinou. Na této výstavě 
je možné vystavovaná díla  
i zakoupit.

V měsíci září (16. -18. 9. 2016) 
proběhne tradiční Mezinárodní 
výstava jiřin. První den této 
výstavy je věnován studentům 
středních škol, kteří budou sou-
těžit v aranžování živých květů. 
Tato soutěž je velmi oblíbená 
a každý rok se jí zúčastní několik 
škol z celé ČR. Po celé tři dny je 
zde vystaveno nespočetně druhů 
živých květů jiřin od českých 
i zahraničních amatérských pěs-
titelů společnosti Dagla.

Závěrem bychom vás velice 
rádi informovali o připraveném 
programu letošních koncertů.

Sobota 18. 6., 15:30 hod.
Antonín Dvořák – Sabat Mater

Zpívá soubor Ještěd;  
doprovod – varhany

Sobota 2. 7., 15:30 hod.
Koncert pro varhany,  

housle a klavír
František Lamač – housle;  

Tomáš Pospíšil – varhany/klavír

Neděle 10. 7., 15:30 hod.
Koncert Německé smyčcové  

filharmonie

Sobota 16. 7., 15:30 hod.
Varhanní koncert  
prof. Jana Kalfuse

Připomenutí 15 let od založení 
MCDO Hejnice

Sobota 13. 8., 15:30 hod.
Varhanní koncert Přemysla Kšici

Mezi těmito koncerty je uveden 
i ten, kterým si 16. července 
připomeneme 15. výročí čin-
nosti MCDO. Za to, že dnes je 
v Hejnicích tak známé, vyhledá-
vané a funkční centrum, vděčíme 
knězi a prvnímu řediteli MCDO 
Doc. PhDr. Ing. Milošovi Raba-
novi, Th.D. Centrum plní své 
poslání, pro které vzniklo, a dopl-
ňuje i o další zajímavé programy. 
Mezinárodní centrum duchovní 
obnovy, jak zní jeho současný 
název, se mělo původně jmeno-
vat Setkávací centrum a to proto, 
aby se zde - na pomyslném troj-
mezí - mohli setkávat na katolické 
půdě všichni lidé dobré vůle bez 
ohledu na barvu pleti, národnosti 
a vyznání. Myšlenkou bylo a je, 
aby všichni spolu měli možnost 
se sejít k dialogu a vzájemnému 
poznání. To vše centrum nadále 
podporuje a svou mezinárodní 
návštěvností dokazuje. Tímto 
koncertem bychom chtěli zakla-
dateli centra prokázat obrovský 
dík za vše, co zde vykonal.

Vstupenky na všechny kon-
certy lze zakoupit 30 minut před 
zahájením koncertu. Jednotné 
vstupné je zpravidla 100 Kč.

Podrobnosti a aktuální infor-
mace ke všem programům kona-
ným v MCDO a bazilice naleznete 
na našem webu www.mcdo.cz, 
dále ve vývěsce u lékárny, popří-
padě vám dotazy ochotně zod-
poví zaměstnanci recepce MCDO. 
Na všechny naše programy jste 
všichni srdečně zváni.

Kolektiv MCDO
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26. května 2016 si vyrazili žáci osmých a devátých tříd na turisticko-poznávací zájezd do Drážďan. 
Počáteční rozpaky a obavy vyučujících, zda je zajištěno vše tak, jak má být, byly rozptýleny dobrou 
náladou prakticky všech zúčastněných žáků.

V rámci tohoto „výletu“ se žáci seznámili s histo-
rií města, získali základní informace o nejvýznam-
nějších památkách (Zwinger, Semperoper, Brühlsche 
Terrasse, Hofkirche, Rezidenzschloss, Fürstenzug 
atd.), významných panovnících (August II. der Starke) 
a architektech (Pöppelmann, Semper…) a v neposlední 
řadě byli seznámeni s náplní muzeí, která v rámci 
zájezdu navštívili – Deutsches Hygienne Museum 
a Grünes Gewölbe. Utrmácení a hladoví pak zasedli 
na dlažbu před zámkem a pustili se do konzumace 
svačiny z domova.

Celý zájezd měl velmi hladký průběh. Poděkování 
na tomto místě patří městu Hejnice za poskytnutý 
finanční příspěvek na dopravu žáků a samotným 
dětem za vzorné chování a spolehlivost, s jakou se 
pohybovali po ulicích statisícového města.

A jaké jsou vlastně jejich dojmy?
 –  fascinoval mě spirálový válec, na kterém jsme mohli 

vnímat teplotu lidského těla (fyzikálně jsme to nikdo 
nedokázali vysvětlit) (E. Hanke, 8.B)

 –  mouřenínové v Grünes Gewölbe (nejsou to Afričané, 
jsou to Indové) – černí od hlavy až k patě (E. Hanke, 
8.B)

 –  mě fascinovaly vystavované šperky, zajímavé 
poháry i karafy, drahokamy, výrobky ze slonoviny 
(S. Vojtová, 9.A)

 – Deutsches Hygienne Museum – poznání tepu lid-
ského srdce a jeho zvláštnosti (M. Partl, 8.B)

 – obří moucha (vinná muška) v Deutsches Hygienne 
Museum (N. Čermáková, 8.B)

 – erby a ozdobné předměty z pštrosích vajec, ty byly 
nenapodobitelné (Š. Machačová, 8.B)

 – líbilo se mi, jak jsme se mohli všeho dotýkat, vše 
vyzkoušet, vnímat všemi smysly (K. Rejnová, 9.B)

 – jako první mne zaujal vývoj lidského plodu a jeho 
podoby, uchvátila mě i práce s mikroskopem (S. 
Lamačová, 8.B)

 – já byl překvapen, když jsem si mohl vyzkoušet, jak 
se pohybují staří lidé – v muzeu byly kartáče pro vrat-
kou stabilitu a na ruce jsme mohli dát zátěžové man-
žety, jako bychom měli třes (M. Tecl, 8.A)

Školáci si vyrazili…

 – mně se líbilo, že v muzeu upozorňovali i na oby-
čejné lidské věci, o kterých se ne vždy mluví snadno  
(Z. Veltruská, 9.B)

 – líbily se mi živé sochy „rozsázené“ po celé historické 
části města, upravené a vzhledné plochy k odpo-
činku turistů a vlídnost německých obchodníků  
(S. Těhníková a V. Mikudíková, 8.B)

 – bylo super dozvídat se informace o svém těle, jak 
nám tělo funguje a jak probíhají nejrůznější procesy 
v našem těle (A. Křelinová, 9.B)

 – příjemná cesta tam i zpět, operní pěvci na ulici, atmo-
sféra v průběhu celého výletu, použití audiotechniky 
v Grünes Gewölbe, nádherná architektura (N. Jus-
tová, 8.B)

 – líbil se mi elektronický průvodce s českým překladem 
- vše bylo tak zajímavé, že jsem si musel poslechnout 
všechny komentáře a pak se ještě stihl pokochat 
celou tou krásou v muzeu GG (J. Palasczuk, 9.A)

 – a zapomenout nesmíme ani na excelentní čokoládo-
vou zmrzlinu, která byla již jen třešinkou na dortu po 
všech stranách vydařeného turisticko-poznávacího 
zájezdu (všechny děti).

 – a nové zkušenosti z jiného prostředí, procvičování 
němčiny jiným stylem než ve škole, dorozumívání 
v obchodě, čilý život na ulicích města (Z. Veltruská, 
9.B)

Ani v autobuse jsme se nenudili. Dostali jsme malou 
knížku na cesty, kde byly fráze a slovíčka v němčině, 
základní informace o muzeích a místo pro poznámky. 
Paní učitelky si pro nás připravily informace o Dráž-
ďaněch a my jsme už v autobuse soutěžili, kdo si co 
zapamatoval. 

Jestli bychom čtenářům Hejnického zpravodaje 
něco moc přáli, tak aby stejně jako my mohli někdy 
zakusit tu pohodu a klid, který na nás všechny v tomto 
krásném a historickém městě tak nezapomenutelně 
zapůsobil. A to včetně té báječné, domácí čokoládové 
zmrzliny z obchodu s domácí čokoládou.

Mgr. Marie Kolačná a Mgr. Dana Nejezchlebová 
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Již několik let se žáci II. stupně naší školy účastní konkurzu na nahrávání zvukové podoby 
knihy pro nevidomé děti.

Jedná se o charitativní projekt Krajské vědecké knihovny v Liberci „Děti čtou nevidomým dětem“, 
jehož cílem je tvorba zvukových knih určených pro nevidomé a slabozraké děti a paraplegiky a pod-
pora dětského čtenářství. V minulých letech v konkurzu uspěli Eliška Jana Janatová, Kateřina 
Humlová (kniha Jiřího Kahouna Školník Kulda je jednička) a Lukáš Syrový (kniha Ivy Procházkové 
Uzly a pomeranče). V letošním roce se konkurzu zúčastnili Romana Syrová a Václav Chmelík ze 
6.A, Sandra Lamačová z 8.B, Lukáš Syrový z 9.A a Vít Vladár z 9.B. Velice jim děkujeme za pěknou 

reprezentaci školy, všichni byli velice šikovní. A opět se na nás 
usmálo štěstí – ze 140 účastníků byla na jednu z hlavních rolí 
vybrána Sandra Lamačová. Moc gratulujeme!

V dubnu se uskutečnilo v Krajské vědecké knihovně nahrávání 
knihy Daniely Fischerové Pohoršovna a v pátek 3. června 2016 
proběhl v rámci veletrhu dětské knihy slavnostní křest CD 
v obřadní síni liberecké radnice. Pozvání na velice milý křest 
přijala i autorka knihy paní Daniela Fischerová a režisérka 
zvukové nahrávky paní Eliška Bejčková. Sandře Lamačové, 
pro kterou to byla jistě velice zajímavá zkušenost, děkujeme za 
skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho štěstí do dalšího 
„dabingové“ kariéry!!

Mgr. Blanka Kovačičová

I naše škola má podíl na projektu „Děti čtou nevidomým dětem“!

ZAPOČALA  
DALŠÍ ETAPA REKONSTRUKCE 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Letošní TOP akce v  Hejnicích jak z  pozice náročnosti, 
délky, tak taky z  pozice výše investice, je další etapa 
rekonstrukce základní školy.

Rozpočtovaných 30 miliónů korun jsme veřejným výbě-
rovým řízením „lehce“ snížili na 24 miliónů. Skvělá 
zpráva, protože kompletní částka jde z rozpočtu Hejnic, 
ani korunu nám na tohle žádný fond nebo dotace nedá. 
Vítězným dodavatelem prací se stalo konsorcium firem 
Syner a Syban. Budeme si přát, že spolupráce a kvalita 
prací bude ke vzájemné spokojenosti.

Úprava kompletních přístupových cest, vybudování 
chodníku u zastávky, rekonstrukce kuchyně a jídelny, 

rekonstrukce sta-
vební části velké tělo-
cvičny a hlavně gene-
rální oprava vnitřku 
budovy Chanos, to 
vše se začíná prová-
dět ve skutku šibe-
ničním termínu, aby 
se 1. září mohlo jít 
do nového.

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ  
SE NA LÉTO STĚHUJE DO ŠKOLKY

Upozorňujeme, že školní jídelna v  ZŠ je uzavřena  
od 16. června do 26. srpna. 

Od 20. června se pro cizí strávníky vaří v mateřské 
školce vedle městského úřadu. Provoz ve školní jídelně 
by měl opět začít 29. srpna.

Důvodem je celková rekonstrukce prostor vnitřku 
kuchyně a jídelny, který je nutný z hlediska dožitých 
rozvodů a sanity. Děkujeme za pochopení.
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Zprávičky z naší školičky

Masopustní rej ve Frýdlantě (únor 2016)
Už je to taková tradice neuvěřitelných 10 let, co se 

této akce zúčastňujeme. Jsme jediná školka ze širo-
kého okolí, která právě sem v tento den přijíždí. Děti 
z frýdlantských školek se na nás těší a jsou na nás pat-
řičně připraveny. Jejich paní učitelky nám totiž každý 
rok napečou košík plný masopustních koláčků, které 
už tam tradičně ochutnáme, ale vezeme si i domů pro 
malé kamarády, kteří s námi nemohli jet. I dámské 
osazenstvo Městského úřadu ve Frýdlantě pro nás 
mělo připravenou sladkou masopustní dobrotu. Letos 
musím pochválit ještě někoho důležitého a tím je 
počasí. Po celých deset let nám vždycky přálo!

Mateřinka (12. 3. 2016)
Asi znáte to staré pravidlo, že když je něčeho moc, 

tak je toho až příliš. Tentokrát se to týká vystoupení 
dětí z naší školky. Jako by jedné akce nebylo dost, 
sešly se hned dvě velké ve stejný den. První akcí bylo 
vystoupení dětí na přehlídce dětských souborů „Mate-
řinka 2016“, která probíhala v hudební škole v Liberci. 
Druhou bylo večerní předtančení na školním plese 
mateřských škol na Obřím sudu.

Už týden před termínem se neřešilo nic jiného, než 
kdo onemocněl, kdo pojede, kdo nemůže, kdo a co se 
kam vejde. V pátek bylo, přátelé, ale všechno úplně 
jinak! Nemoci dětí prostě nenaplánujete! S pomocí všech 
rodičů se nám ale podařilo vše zdárně zorganizovat a do 
Liberce jsme mohli odjet vystupovat v plné sestavě.

Předtančení mělo tentokrát název: „Máme rádi zví-
řata.“ A nemyslete si, děti opravdu vystupovaly v navle-
čených zvířecích kostýmech s parukami na hlavách. 
Jejich vystoupení trvalo sedm minut. A musím říct, že 
nebylo vůbec lehké si všechno zapamatovat. Ale vše 
zvládly bravurně, bez učitelky a bez nápovědy. Za to 
také sklidily obrovský potlesk.

Když jsem se s nimi u auta loučila, viděla jsem, jak 
jsou šťastné, ale zároveň unavené. A to je ještě čekal 
taneční maraton na školním plese na Obřím sudu.

„21. Společenský ples“ v Obřím sudu v Lázních Libverda 
(12. 3. 2016)

Přesto, že jsme se loňský rok domlouvali, že ples 
mateřských školek bude poslední, nedalo nám to 
a rozhodli jsme se pokračovat dál. Neboť není nic jed-
noduššího, než něco zničit či ukončit.

Slavnostní ples byl zahájen předtančením dětí 
z naší školky, které opět nezklamaly. Udivovaly svojí 
absolutní taneční přesností a samostatností. Bouřlivý 
potlesk si samozřejmě zasloužily. Tentokrát tancovaly 
na známé písničky o zvířatech. Oblečení dětí bylo velice 
originální a stylové. Každé dítě na sobě mělo kostým 
opravdově vypadajícího zvířátka.

Obsazení na Obřím sudu bylo v letošním roce nej-
slabší za poslední plesové roky. Nevím, čím to letos 
bylo. Asi nám ta generace opravdu stárne. No, snad 
nebude ještě hůře.

Chtěla bych touto cestou aspoň poděkovat těm, 
kteří s námi pobyli. Dále bych ráda poděkovala všem 
sponzorům a rodičům, kteří nám věnovali dary do naší 
vždy bohaté, tomboly. Poděkování patří i panu Davidu 
Nulíčkovi za bezplatný pronájem Obřího sudu. Nelze 
opomenout ani rodiče vystupujících dětí.

Přejme si, že to snad příští rok bude lepší. Přece 
nejsme žádné mouchy, aby nás něco tak malého 
smetlo z hejnického kulturního žití. Kdo si počká, ten 
se dočká. Aspoň tak se to přece říká.

Medové jaro (22. 3. 2016)
Na tuto akci jsme byli pozváni již podruhé, takže 

jsme věděli, co nás bude čekat. Vše se konalo opět 
v sále restaurace „Beseda“ v Novém Městě pod Smrkem. 
Poplatek oproti loňskému roku vzrostl na dvojnásobek, 
ale výrobky, které si děti opět vytvořily s pomocí star-
ších dětí a lektorů a odvezly domů, stály za to.

Vše se odehrávalo ve velkém tanečním sále, takže 
prostoru bylo dost, a tak se děti mohly pohybovat od 
pracovních stolečků tak, jak jim to vyhovovalo a jak se 
jim práce líbila.

Problém byl letos s dopravou při zpáteční cestě 
domů. Paní na dopravním dispečinku nám oznámila, 
že se do autobusu nevejdeme, protože už byl hlášen 
velký počet dětí, který se vrací z plaveckého výcviku. 
Ještěže máme dobré kamarády. A tak nás na požádání 
zadarmo odvezl z Nového Města pan Ouhrabka. Děti 
si cestu autobusem parádně užily a domů si přivezly 
krásné výrobky.

Velikonoční dílničky (22. 3. 2016)
Chválíme rodiče, kteří se v tom každodenním shonu 

uměli zastavit a věnovali čas svým dětem. Odměnou 
jim byly překrásné dárky, které si se svými dětmi mohli 
vyrobit ve svých třídách.

Setkání v Žitavě v ZOO (30. 3. 2016)
Letos jsme se s kolegyněmi ze školky v Beiensdorfu 

domluvili, že se společně setkáme v zoologické zahradě 
v Žitavě a celá organizace dne bude plně v jejich režii. 
Hlavně prý ať objednáme hezké počasí.

Tohoto výletu se vždy účastní pouze děti z velkého 
oddělení, protože je to výlet na téměř celý den. Vyjeli 
jsme ráno v 8:30. Do ZOO je to kousek, takže než jsme 
se rozkoukali, byli jsme na místě. U hlavního vchodu 
nás už čekalo 30 dětí z Beiensdorfu společně se svými 
učitelkami.

Nejprve jsme se museli posilnit pořádnou sva-
činou. Jako obvykle byly řízky a moc nám chutnaly. 
Prohlídka mohla začít. Děti jsme si rozdělili do dvou 
skupin a vyrazili jsme opačnými směry. Každá sku-
pina měla svoji překladatelku. Za naši školku tlumo-
čila paní učitelka Mgr. M. Kolačná, která také u nás ve 
školce vyučuje všechny děti německému jazyku.

Děti se po cestě dozvídaly nejenom mnoho o zvířa-
tech, ale čekaly je i různé soutěže. Největší obdiv skli-
dil výběh s klokany a klokaními maminkami, kterým 
z kapes vykukovala mláďátka. Celá ZOO byla krásně 
vyzdobena. I zvířátka ve svých domečcích měla květiny 
a na stromech velikonoční vajíčka.

Po příchodu ke skřítkovému domečku už na nás 
čekal připravený oběd. V krbu plápolal oheň a my jsme 
se pustili s chutí do oběda. Velké nadšení pak zavládlo, 
když si děti mohly chvíli pohrát v nově zbudovaném 
dětském areálu plným prolézaček, překážek, domečků, 
tunelů…

Čas odjezdu se ale neúprosně blížil. Předali jsme si 
dárečky a popřáli jsme si mnoho hezkého do dalších 
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měsíců. Ještě jsme nesměli zapomenout na společné 
foto do kroniky. Při loučení nás kolegyňky z Beiens-
dorfu poprosily, jestli by nemohly přijet na podzim 
v den soutěže Hejnický dřevorubec, jelikož se jim 
loňská akce velice líbila. Není nic snazšího, než jim 
tento sen - či přání splnit.

No, ale ještě jedno přání jsme splnili. A to všem. 
Objednané počasí vyšlo parádně a dokonce se během 
dne i oteplilo. Doporučuji všem rodičům, aby si se 
svými dětmi udělali malý výlet právě do této malé zoo. 
Není to daleko, celá zahrada se nachází v lese a je 
opravdu kouzelná.

Zpívání pod Smrkem (4. 4. 2016)
Již neuvěřitelných 15 let jezdíme na tuto přehlídku 

dětských hudebních a tanečních souborů. Nechci se 
chlubit, ale naše vystoupení oproti ostatním dětem 
z jiných školek nemá nikdy konkurenci. Tancovali 
jsme na známé písně o zvířátkách. K tomu bylo uzpů-
sobené i oblečení dětí. Kostým tvořilo opravdově ušité 
velké zvířátko, které děti měly na kšandách navlečené 
okolo sebe. Moc nás potěšilo, když si při tanci s námi 
zpívaly i děti v sále.

To potvrdilo, že písničky byly velice dobře zvolené 
a tancování se dětem moc líbilo. Potlesk byl dlouhý, 
silný a zasloužený. Představte si, že děvčata tančí 
úplně sama bez nápovědy paní učitelky a celých 7 
minut. No to by nevydržel ani dospělák. Ale naše děv-
čata jsou do tohoto tanečku úplně zblázněná a tak si to 
patřičně při každém vystoupení užívají. A je to na nich 
také pořádně vidět!

Hospodářský den (21. 4. 2016)
Ani jsme netušili, že prožijeme takový krásný den. 

A to nejenom děti, ale i my učitelky. Při náhodném 
setkání s ředitelkou střední hospodářské a lesnické 
školy paní Ing. Alenou Dvořákovou přišla při naší 
debatě o počasí, jak jinak, i řeč o školce. Po chvilce 
povídání paní Dvořákovou napadlo, jestli bychom 
nechtěli přijet do Frýdlantu na jejich Den otevřených 
dveří. Poprvé ho pořádají na prostranství za školou 
a děti tak budou mít možnost podívat se na malá mlá-
ďátka, ale i si zasoutěžit třeba při zdolávání překážek 
při jízdě s kolečky, či hodu vidlemi do slaměného kola, 
skládání obrázků zvířátek, nebo si dokonce vyzkoušet, 
jaké to je podojit si kravičku tak, aby nám dala mléko.

Bylo nám i nabídnuto, že nás na tuto akci dopraví, 
budeme-li mít opravdu zájem. No co Vám budu vyprá-
vět. Nejenom, že chtěly jet velké děti, ale přidaly se 
k nám i ty z malého oddělení. A tak jsme vyrazili.

Den to byl opravdu báječný. Studentky, které se 
o nás měly po celou dobu starat, byly moc milé a moc 
se nám a dětem věnovaly. A děti si to zase parádně 
užívaly. Ochutnali jsme koláčky a děti dostaly i ovocný 
čaj. A co bylo nejvíc pro nás učitelky milé? To, že se 
k nám hrdě hlásili studenti a studentky, kteří za svých 
mladých let byli žáky naší školky a na této akci jsme se 
společně setkali. Paráda!

Prostě to bylo báječné dopoledne. A jako obvykle, 
ani tentokráte počasí nezradilo. A my to všem pořada-
telům moc přáli.

Alena Kusá

Centrum Mateřídouška v Hejnicích

Centrum Mateřídouška, z.s. v Hejnicích oslavilo 21. dubna 13. výročí svého založení Dnem otevřených 
dveří. Smyslem této události je, aby se přišla podívat široká veřejnost, představitelé obcí a bývalí dětští 
klienti s rodiči a prarodiči. Tento den si nenechal ujít starosta Jaroslav Demčák a jsme tomu rádi.

Z někdejších dětí jsou dnes slečny a mladí muži, 
kteří pomáhají při velkých našich akcích jako dob-
rovolníci. Za svoji existenci, kvalitu služeb a činnosti 
pro maminky, tatínky, děti a prarodiče vděčí Centrum 
Mateřídouška mimo jiné Libereckému kraji. Odbor regi-
onálního rozvoje podporuje náš projekt „Rodičem se 
nikdo nenarodí“, dále odbor školství, mládeže a tělový-
chovy projekt „Pro šikovné ruce a úsměv dětí“ a odbor 
zdravotnictví projekt „Zdravé zoubky v mateřských cen-
trech“. Díky finanční podpoře si můžeme zvát profesi-

onální odborníky na interaktivní besedy, poradenskou 
činnost a přednášky.

Hezkou akcí jsou Čarodějnice, kde Centrum Mateří-
douška ráda pomáhá pořádajícímu Sboru dobrovolných 
hasičů v Hejnicích. Vždy mají vše perfektně připravené.

Největší akcí pro děti a celé rodiny je Pohádkový 
les konaný k Mezinárodnímu dni dětí. Letošní, už 
21. ročník se konal 28. května. Děti mohly v tělo-
cvičně ZŠ Hejnice potkat pohádkové postavičky, známé 
z večerníčků a televizních pohádek jako Makovou 
panenku, Popelku, Křemílky a Vochomůrku, čaro-
dějnice a další a zasoutěžit si o různé ceny. Letos se 
nejvíce líbila Marfuša, Nastěnka a Ivánek z pohádky 
Mrazík. Úspěch mělo i představení pro děti klaunů 
Vandy a Standy v hejnickém kině. Dík patří pracov-
níkům kina, kteří byli odvoláni z volné soboty a přišli 
vše zařídit. Samozřejmě nechyběly vuřty, které museli 
opéci hejničtí hasiči, protože počasí bylo nejisté. Podě-
kování patří též dobrovolníkům v pohádkových kostý-
mech z hejnické základní školy a učitelům a studentům 
z Gymnázia Frýdlant. Naše statistika říká - dvakrát 
venku a pak pod střechou, tak je naděje, že příští rok se 
sejdeme v lese.

V současné době probíhají velké přípravy na červen-
cový indiánský tábor pod názvem Čas být spolu.
Eva Machková, předsedkyně Centra Mateřídouška, z.s.
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Výlet Klubu důchodců na Mladoboleslavsko

Na konci dubna jsme si s Klárkou všimly, že se důchodci opět chystají na výlet, tentokrát na 
Mladoboleslavsko. Protože jsme s nimi byly v minulosti již dvakrát, doufaly jsme, že nás opět 
vezmou. Zavolaly jsme tedy paní Drahové a ta nám řekla, že nás berou s sebou i tentokrát.

A tak jsme ve středu 25. května 
usedaly s ostatními do pohodlného 
autobusu s milým řidičem a vydaly 
se ze zatažených Hejnic do okolí 
Mladé Boleslavi.

První zastávkou byla likérka AP 
LIQUORS, s. r. o. Zde nás přivítala 
velice sympatická provozní ředi-
telka, která nás seznámila se zají-
mavou historií podniku. Provedla 
nás provozem a v závěru nabídla 
ochutnávku a prodej jejich výrobků. 
To jste měli slyšet cinkání lahví 
při nastupování zpět do autobusu. 
Kdyby se náhodou lahve rozbily, asi 
bychom ten odér jen tak nevyvětrali.

Druhou zastávkou byl vodní 
mlýn pana Valenty u Bakova 
nad Jizerou. Provázel nás přímo 
majitel se svojí ženou (mimocho-
dem bývalou obyvatelkou Bílého 
Potoka). Dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavých informací a mohli jsme 
si zakoupit několik druhů mouky, 
máku apod.

Bylo po poledni a vzhledem ke 

zdržení ve mlýně jsme rychle mířili 
do restaurace na oběd. Oceňuji pro-
fesionální přístup personálu, který 
byl milý a ochotný i přes to, že jsme 
přijeli skoro s hodinovým zpoždě-
ním. Kuřecí řízek s bramborem byla 
velice dobrá volba a určitě uspoko-
jila všechny. Když jsme se chystali 
odjet směrem k dalšímu našemu 
cíli, zjistili jsme, že dvě účastnice 
zájezdu chybí. Nejvíce smíchu bylo 
na adresu opravdu hodně dlouho 
ženatého pána, který si nevšiml, že 
mu chybí manželka.

Když se všichni v pořádku nalo-
dili, vydali jsme se k poslednímu cíli 
našeho zájezdu: k informačnímu 
centru ve Zvířeticích a zřícenině 
hradu a zámku Zvířetice. Statečně 
jsme s Klárkou vyšlapaly sto schodů 
ve zřícenině, které byly místy dost 
úzké, chvíli jsem měla strach, ale 
Klára byla v pohodě. Zvládly jsme to 
obě a odměnou nám byl nádherný 
výhled do okolí. Následoval krátký 
oddech u IC a návrat domů.

Mnoho lidí se na nás s Klárou 
dívá jako na exoty kvůli tomu, že 
jezdíme na výlety s důchodci. Vždyť 
důchodci jsou podle jejich názoru 
pomalí, divní a mimo mísu. Ale 
často by se tito lidé nestačili divit. 
Mimo mísu nejsou ani náhodou, 
často se od nich dozvíme zajíma-
vosti, které nikde jinde nenajdete. 
Divní jsou jen pro ty, kteří s nimi 
nikde nikdy nebyli. My s Klárkou 
jsme byly s důchodci již potřetí. 
Vždy jsme bavily, nikdy jsme 
nevzdychaly nudou. A že je někdo 
pomalý? No a co? Žádný zájezd 
není dostihový závod.

Chtěly bychom s Klárkou tímto 
poděkovat výborné lodivodce Aleně 
Henclové za skvěle vymyšlené a zor-
ganizované výlety a paní Drahové 
za laskavý přístup k nám, účastní-
kům zájezdu.

Děkujeme a snad v září nebo 
v říjnu zase na shledanou na palubě 
při dalším výletě.

Zdena a Klárka Pavlíčkovy

DOVOLENÁ V ORDINACI DĚTSKÉ LÉKAŘKY

Letní dovolená dětské ordinace v Hejnicích:

 1)  Od 27. června do 8. července 

 2)  Od 15. do 26. srpna

Prosím zajistěte si včas různá potvrzení na tábory a brigády. Pro akutní onemocnění bude 
zastupovat MUDr. Věra Martincová, Frýdlant v Č, Novoměstská ul.

Aktuální informace hledejte na webových stránkách ordinace: www.mudr-novakova.cz.
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Zprávy z knihovny
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
o tom, jak čas letí, se mi dostalo v této době důkazu více než očividného… A to v pohledu z okna knihovny 
do areálu školky. Na místě, kde jsem špehovala před „pár“ lety svou dcerušku jako dítě školkou povinné, 
jsem ji teď mohla taky špehovat, ale už ne jako školkařku, ale jako praktikantku… A aby toho nebylo málo, 
uvědomila jsem si, že 1. srpna budu v knihovně 10 let.

Dost bylo nostalgie, teď něco 
o dění v knihovně. Pro mě náročnou 
akcí byla porada profesionálních 
knihoven, která se konala v naší 
knihovně v pátek 20. května. I když 
jsem se na poradách při výběru 
místa snažila tvářit nenápadně 
(určitě to znáte z třídních schůzek 
při výběru zástupce z řad rodičů, 
ten pohled do země…), došlo i na mě. 
Nezbylo mi nic jiného, než se pustit 
do hlubšího úklidu v podobě výměny 
vyšisovaných obrázků z „čelních“ 
oken. Tím pádem i k sundání mříží, 
rozšroubování a mytí. Nese to sebou 
určitá rizika, třeba že se mi už nikdy 
nepodaří je znova sešroubovat, nebo 
že mi vypadne celá skleněná tabule, 
protože při manipulaci vypadávají 
zbytky kytu, který je drží. Nako-
nec všechno dobře dopadlo, náby-
tek a nádobí jsem si půjčila z úřadu 
a v krásném počtu 13 jsme poradu 
úspěšně absolvovaly. Myslím, že 
kolegyním se tady líbilo, přispěla 
k tomu taky komentovaná pro-
hlídka baziliky, která byla i pro mě 
zajímavá. Kromě jiného jsem se na 
poradě dozvěděla, že knihovnický 
program Clavius, který používá 
i naše knihovna, definitivně skončí 

přibližně v roce 2020 a budeme 
muset přejít na jiný program. Taky 
jsme se bavily o dotazníku „Prů-
zkum prostorového a technického 
vybavení veřejných knihoven ČR“, 
který je podkladem pro dotační pro-
gramy.

Hezkým zážitkem byla také 
návštěva veletrhu Svět knihy 
v Praze, který tentokrát věnoval 
pozornost tak populární severské 
literatuře.

Na přednášce v Liberci 
„Knihovna prakticky II“ jsme byli 
opětovně upozorněni na mož-
nost zapojit se do benchmarkingu, 
který slouží k srovnávání kniho-
ven, a dokonce jsem se tam dozvě-
děla něco o výpočtu šťastného čísla, 
které vypovídá o návratnosti inves-
tic do knihoven.

Zatím tady proběhla návštěva 
dětí MŠ I, pro které jsem si připra-
vila rýmování a malou hru s třídě-
ním zvířátek.

V březnu jsme s víceméně sta-
bilní skupinkou (téměř vždy nějaké 
dítě onemocní) četli knížku „Skříp, 
škráb, píp a žbluňk“, na základě 
které měly děti za úkol ztvárnit 
strach.

V dubnu taky proběhlo další 
setkání s prvňáky. Tentokrát jsem 
se orientovala na ochranu přírody 
a na slovo ekologie jsem sestavila 
křížovku. Měla jsem připravený 
celkem bohatý program, z kterého 
jsme bohužel téměř nic nestihli, 
protože výroba „tužkovníku“, na 
kterém byl zobrazen vývoj motýla, 
byla nečekaně zdlouhavá. Asi jsem 
zapomněla, že když něco dětem 
vysvětluji, většina jich to vůbec 
nezaznamená. Proto se pak diví, 
že jim ten list nedělá obtisk, když 
natřou temperou hladkou stranu 
a ne žilnatou, atd… Jisté je, že 
se zelené barvy na vodovodních 
kohoutcích nad umyvadlem už 
nikdy nezbavím.

Nevím, jak jsou na tom učitelé, 
ale já jsem byla po 4 hodinách 
úplně, ale úplně hotová…

Eva Prokešová, knihovnice

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

Prvňáci – 
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Kino Hejnice
11,00 a 15,00  - Jů a Hele (živé divadlo)
17,00 - Den nezávislosti 2: Nový útok

Bazilika Hejnice
15,30 - Koncert pro varhany, housle a klavír

www.mestohejnice.cz Facebook - Hejnické  slavnosti

Sobota 2. července
10,30 LooksbySisters - mladá zpívající youtuberka

11,00 Devleskere Jakha - taneční soubor

12,00 Johny Machette - úspěšný český rapper a hvězda internetu

13,30 ABBA world revival - dokonalá živá interpretace skladeb hudební legendy

15,00 Pavel Callta  - zpěvák, který přiváží hity jako Naštěstí, Zrzka, Terapeut

16,30 Bára Poláková   - držitelka ceny Anděl, herečka a hlavně song „Nafrněná“

18,30 Medvěd 009 - tradiční úvalská kapela se vrací s novým CD

20,00 NONAME - sloven. stálice na českém nebi s hity jako Žily, Starosta, Sestra

22,00 Slavnostní ohňostroj

22,15 ForFun - pohodové zakončení hudebního dne s místní mladou kapelou

Časy jednotlivých vystoupení jsou pouze orientační. Děkujeme za pochopení.

Hejnice na Frýdlantsku. Čeká Vás hudební festival, řemeslný jarmark v parčíku
před kostelem, sobotní výpravný ohňostroj, lunapark, stánkový prodej, filmová
představení, jízdy historickým autobusem. 

Na centrálním místě před bazilikou bude probíhat celodenní hudební program. 
Letošní heslo Hejnických slavností opět zní: “Dnes za peníze, zítra zadarmo...”

HEJNICKÉ SLAVNOSTI 
Tradiční slavnosti v krásném prostředí podhůří Jizerských hor

2. – 3. července 2016

Za podporyGenerální partner:

Hlavní
partneři:

Knorr-Bremse Group

Vaše nová pracovní příležitost
www.knorr-bremse.cz

Tradiční akce, která se ve městě odehrává počátkem července.  

Hejnické slavnosti navazují na tradiční Hejnickou pouť, která se slaví u příležitosti vysvěcení 
Baziliky Navštívení Panny Marie v tomto městě. I v letošním roce se uskuteční veliká kul-
turní akce spojená s nabitým kulturním programem v centrální části před areálem Baziliky 
a MCDO (bývalým hotelem Perun), velikým ohňostrojem, kolotočářskými atrakcemi a stán-
kovým prodejem v ulicích, doplněná o řemeslný jarmark před kostelem. 
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HEJNICKÉ SLAVNOSTI 
Tradiční slavnosti v krásném prostředí podhůří Jizerských hor

2. – 3. července 2016

13,30 - Hledá se Dory 16,00 - X-men: Apokalypsa 

www.mestohejnice.cz Facebook - Hejnické  slavnosti

Neděle 3. července
11,00 Cimbálová muzika Dušana Kotlára  - široký hudební záběr v cimbálovém pojetí  
        pro všechny generace
12,00 Václav Upír Krejčí - Upírova pódiová show pro děti

13,30 Cocoman a Solid Vibes - moderní podoba reggae a dancehall music  
              a hity Jedna láska, Stoupám
15,00 YO YO band - známá hudební skupina, která bodovala Rybitvím, Kladnem,  
    Karvinou

16,30 Vyhlášení a předání ocenění města Hejnice 

17,00 Hodiny - mladá česká hudební stoupající hvězda s hitem Stmívání

Časy jednotlivých vystoupení jsou pouze orientační. Děkujeme za pochopení.

Vstupné bude na sobotu do centrálního prostoru s kulturním programem. Neděle zdarma.
Vstupenky v předprodeji do 19. června za 200,- Kč, 
poté a na místě za 250,- Kč.

Rodinné vstupné (rodiče + až 3 děti do 15 let) za 500,- Kč 
do 19. června, poté a na místě za 700,- Kč. 
Děti do 120 cm mají vstup zdarma. 

Předprodej vstupenek: MěÚ Hejnice, L.Zoreníková, 
tel. 483 034 010, e-mail: vstupenky@mestohejnice.cz

RODINĚ VĚŘÍME, NA PLYNU ŠETŘÍME

Kino Hejnice

Partneři:

Posílení autobusových a vlakových spojů v tento víkend, pro přesný jízdní řád navštivte 
webové stránky slavností.

Chceme opět připravit návštěvníkům různé nabídky, které by je mohly oslovit a nechat je 
prožít tak v Hejnicích krásné chvíle, díky kterým se sem budou i nadále vracet. Postupem 
jednotlivých ročníků se tato akce změnila v městské pouťové slavnosti spojené s hudebním 
festivalem, který v tomto malebném podhůří Jizerských hor má jistě neopakovatelnou atmo-
sféru. Letošní ročník je navíc doplněn o připomenutí výročí 99 let povýšení Hejnice na město, 
takže taková malá generální zkouška na ročník 2017 a stovku.
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Děkujeme partnerům Hejnických slavností 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt podporuje 

Hlavní partneři 

Partneři 

www.celtima.cz  

www.mcdo.cz  

www.jss.cz  

www.pivo-konrad.cz  www.rommyagency.cz  

www.inpos-projekt.cz  

www.novus.cz  www.knorr-bremse.cz  

www.kraj-lbc.cz  

www.nadacecez.cz  

www.kofola.cz  

www.cd.cz  

www.johnnyservis.cz 

www.czech-energy.cz 

www.plynici.cz  

Generální partner 

www.anetliberec.cz  

www.silkom.cz  

www.projectaplus.cz  www.fdlnet.cz  
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www.bauhaus.cz  

www.sam-cl.cz  

www.radioblanik.cz  www.rcl.cz  

www.ksmcasting.com  

www.zalepsihejnice.wz.cz  

www.rengl.cz  

www.killich.cz  

Sponzoři 

www.csadlb.cz  

Sponzoři 

www.csas.cz  

Mediální partneři 

www.libereckadrbna.cz  

www.preciosa.com  

www.vhs.cz  

www.rpmservice.cz 

www.czechfibre.cz  

www.reznictvi-uzenarstvi-kloucek.cz 

www.asano.cz  www.syner.cz 

www.fcc-group.eu/cs 

www.ncgecko.cz 

www.faridcom.cz  

www.lesycr.cz  www.truhlarskazona.cz  

www.sulko.cz  

www.realstavmb.cz  
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Informace z lesárny
S koncem školního roku přichází opět čas bilancování. Rádi bychom vás seznámili s tím, co se u nás 
odehrálo ve druhém pololetí.

Během února absolvovali žáci 
druhého ročníku oboru Zahrad-
ník kurz keramiky, kde si po 
nacvičení technik výroby deko-
rativní keramiky sami vyrobili 
různé nádoby pro aranžování 
a přízdoby do velikonočních 
aranžmá.

V březnu stejní žáci absolvovali 
týdenní odbornou praxi v České 
zahradnické akademii v Mělníku. 
Zde si vyzkoušeli práci v moder-
ních sklenících. Protože Veli-
konoce letos vyšly už na konec 
března, byl tento měsíc pro žáky 
oboru Zahradník jedním z nejná-
ročnějších. Chystali své výrobky, 
které následně prodávali v MCDO, 
pořádali tradiční tvořivé dílny 
s velikonoční tematikou pro 
zájemce všech věkových kategorií.

18. 3. reprezentovala žákyně 
druhého ročníku oboru Zahrad-
ník Kateřina Charvátová naši 
školu na floristické soutěži Oteví-
rání jara 2016, která se konala na 
výstavišti PVA Expo v Praze-Let-
ňanech. Hlavním pořadatelem 
této soutěže pro studenty zahrad-
nických škol byl Pavel Hruška, 
přední český florista. Zúčastnění 
pracovali s velmi neobvyklým 
materiálem – lyofilizáty, což jsou, 

zjednodušeně řečeno, květiny 
sušené mrazem. Se všemi nároč-
nými úkoly (vypichovaná kytice 
z lyofilizátů, poznávání rostlin, 
sesazovaná jarní nádoba) si Kate-
řina poradila velice dobře a zís-
kala cenné zkušenosti, které jistě 
zúročí na dalších soutěžích.

Od 1. do 20. března byla v OC 
Forum v Liberci připravena inter-
aktivní ekologická výstava Lesní 
království. Naše pracoviště bylo 
partnerem projektu. Naši žáci zde 
ve dnech 3. 3., 10. 3. a 16. 3. zajiš-
ťovali workshopy pro děti z mateř-
ských škol a 1. – 3. tříd ZŠ.

V dubnu pomáhali naši žáci 
při 11. ročníku Zemědělské olym-
piády žáků středních škol ve Frý-
dlantu, a to zejména druhý den 
konání (21. 4.), kdy byly připra-
vené doprovodné soutěže pro děti 
i dospělé návštěvníky.

Ve dnech 28. až 29. dubna 
proběhlo již tradiční mistrovství 
České republiky žáků lesnic-
kých škol v práci s motorovou 
pilou Dřevorubec junior 2016, 
které pořádala SLŠ a SOU Křivo-
klát. V této mezinárodní soutěži 
se utkalo 36 závodníků ze šesti 

zemí. Naši reprezentanti, žáci 3. 
ročníku oboru Lesní mechani-
zátor, Tomáš Jána a Filip Hille, 
se v této konkurenci rozhodně 
neztratili. Podle mezinárodních 
pravidel se soutěžilo v disciplí-
nách výměna řetězu, kombino-
vaný řez, přesný řez, odvětvování 
a kácení. Souběžně probíhaly 
doprovodné disciplíny jako hod 
sekyrou, práce s vyvážecí soupra-
vou, řezání břichatkou a střelba 
na laserové střelnici. V celkovém 
pořadí obsadil Filip Hille krásné 3. 
místo, Tomáš Jána byl 5., v druž-
stvech skončila naše škola druhá 
za reprezentanty z rakouského 
Litzlhofu. V rámci českých škol 
se v kategorii jednotlivců umís-
til Filip Hille na místě 2., Tomáš 
Jána na 3. místě, a družstvo sta-
nulo na stupni nejvyšším!

Stejní žáci reprezentovali naši 
školu na mezinárodní soutěži ve 
slovenském Tvrdošíně. Mistrov-
ství Slovenské republiky žáků 
lesnických škol v práci s motoro-
vou pilou Drevorubač junior 2016 
se uskutečnilo ve dnech 18. a 19. 
května. Na zkušenou se společně 
s T. Jánou a F. Hillem vydal i žák 

Praxe ZZ2 v ČZA MělníkK. Charvátová - Otevírání jara 2016
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2. ročníku Lukáš Cejnar. Naši 
kluci byli v jednotlivých disciplí-
nách velmi úspěšní, a tak Tomáš 
Jána dosáhl na vítězství jak 
v kategorii jednotlivců, tak spo-
lečně s Filipem v kategorii druž-
stev, když Filip Hille v jednotliv-
cích skončil čtvrtý. Závodnický 
benjamínek Lukáš Cejnar obsa-
dil v kategorii jednotlivců pěkné 
sedmé místo a se svým sloven-
ským kolegou obsadili v kategorii 
družstev čtvrté místo.

Dne 14. května se konal již 
X. ročník Lesnického dne, který 
pořádají Lesy ČR a na jehož orga-
nizaci se každoročně podílí žáci 
a pedagogičtí pracovníci našeho 
pracoviště. Počasí nám přálo, 
a tak se tradiční akce zúčastnilo 
velké množství malých i velkých 
návštěvníků. Pro účastníky byla 

připravena trasa, na které plnili 
různé úkoly s lesnickou tema-
tikou, ale také prokázali svou 
zručnost při chůzi na chůdách, 
střelbě ze vzduchovky a dalších. 
V cíli na všechny čekala odměna 
a buřtík. Účastníci si zde mohli 
vyzkoušet jízdu na lanovce, 
střelbu z luku, projít si pře-
kážkovou dráhu, povozit se na 
koních. O zpestření se postaral 
i náš bývalý žák Martin Roušal 
s ukázkou timbersportu a čle-
nové kroužku sportovní kynolo-
gie z Lázní Libverda s ukázkou 
výcviku psů.

Během jara se naši žáci 2. roč-
níku Matěj Procházka a Dominik 
Vařejčko, kteří absolvují výuku 
nepovinného předmětu Myslivost, 
zúčastnili Loveckých čtyřbojů 
K4M v Liberci a Jičíně. 

V měsících květnu a červnu 
je hojně navštěvována naučná 
stezka v areálu v parku školy, 
o kterou se starají žáci oboru 
Zahradník pod vedením učitelky 
odborného výcviku Jany Tůmové. 
Stezku navštěvují děti z mateř-
ských a základních škol Frýdlant-
ského výběžku.  

V červnu čeká naše žáky ještě 
účast na XV. mistrovství ČR 
v práci s motorovou pilou – Pohár 
VLS 2016, a to ve dnech 17. a 18. 
6. Samozřejmě budeme našim 
reprezentantům držet palce.

Žáci třetích ročníků skládají 
právě závěrečné zkoušky, i jim 
přejeme hodně štěstí.

Všichni společně se pak 
budeme těšit na nadcházející 
prázdniny.

Mgr. Lenka Bönschová Sutnarová

Program Erasmus+ je určen pro školní vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu, vyso-
koškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých a pro mládež a sport. V rámci prvních dvou 
klíčových akcí jsou podporovány aktivity, jako jsou vzdělávací mobility jednotlivců (pro-
jekty mobility osob) a projekty spolupráce, a to ve vzdělávacích oblastech: ve školním 
vzdělávání, odborném vzdělávání a vzdělávání dospělých. 

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant organizuje odborné stáže do Německa a Finska. 
Význam odborných stáží spočívá v získávání zkušeností s novými technologiemi v jednotlivých 
firmách a na jednotlivých pracovištích, rozšíření komunikativních cizojazyčných schopností 
zejména v odborné terminologii i běžné komunikace. Stáž zvyšuje míru samostatnosti, roz-
hodování účastníků v odborné praxi, rozvíjí flexibilitu účastníků stáže a rozšiřuje možnosti 

uplatnitelnosti v konkurenci 
na trhu práce. Cílovou skupi-
nou byl 12 žáků tříletých učeb-
ních oborů Zahradník a Lesní 
mechanizátor, kteří se zúčast-
nili odborných stáží ve Finsku 
a 6 žákyň čtyřletého studijního 
oboru Veterinářství, které vyjely 
do Německa.

Do projektu jsou zapojeny tyto 
partnerské subjekty v Německu 
- Sachsisches Landesamt für 
Umwelt Landwirtschaft und 
Geologie Dresden v Köllit-
sch  a ve Finsku vysoká škola  
Jyväskylän  Educational Con-
sortium v Jämsäkoski a Jämsä.

Mgr. Pavla Staňková

Odborné stáže žáků ve Finsku a Německu
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Férová snídaně je nejvýznamnější akcí na podporu fair trade v  roce. Je skvělou příležitostí, jak 
podpořit znevýhodněné pěstitele ať už ve světě nebo v  daném regionu. Je příležitostí setkat se 
s kamarády, rodinou, sousedy a strávit společně jedno dopoledne příjemnou snídaní a dát tím najevo 
svůj postoj k odpovědné spotřebě.

Férová snídaně

A co je vlastně Fair trade?

Fair trade je obchod. Takový, který lidem ze zemí 
Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit 
se vlastní prací za důstojných podmínek. Zemědělci 
dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na 
životní prostředí a jejich děti mohou chodit do školy. 
Mezi základní principy fair trade patří:
•  výkupní cena odpovídající nákladům udržitelné pro-

dukce a důstojného živobytí,
•  dlouhodobé obchodní vztahy,
•  dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce,
•  zákaz nucené a dětské práce,
•  dlouhodobě udržitelný rozvoj místních komunit,
•  kontrolované využívaní pesticidů a další zemědělské 

chemie,
•  zákaz využívání geneticky modifikovaných plodin,
•  šetrný přístup k využívání přírodních zdrojů.

Férové snídaně se konají po celé České republice 
jednotně druhé květnové sobotní dopoledne. Letos sní-
dalo celkem 6 500 lidí na 161 místech. A Hejnice byly 
mezi nimi.

A jak jsme v Hejnicích snídali? Využili jsme krásné 
prostředí parku před bazilikou. Fairtradové dobroty se 
rády kamarádí s těmi lokálními a domácími, a tak se 
na piknikových dekách objevoval domácí chléb, poma-
zánka z medvědího česneku, mnoho druhů marmelád 
a medů. Sladké buchty byly upečené z celozrnné mouky 
od českých pěstitelů, s domácími vajíčky a ovocem ze 
zahrádky, které na tuto příležitost čekalo v mrazácích. 
Nejčastějším pokrmem se staly lívance, ať už slané či 
sladké.

Popíjeli jsme domácí mléka kravská i kozí, domácí 
šťávu jsme si ředili vodou z Kyselky. Samozřejmě 
nechyběl ani čaj a kávička.

Ráda bych poděkovala všem, kteří přišli a věno-
vali svůj volný čas přípravě těchto úžasných pochutin. 
Každý z účastníků přinesl své dobroty a společně jsme 
poté ochutnávali, zkoušeli, předávali si zkušenosti 
a recepty a hlavně si společně užívali krásné slunečné 
počasí.

Jestliže Vás myšlenka férové obchodování oslovila, 
přidejte se druhou květnovou neděli v roce 2017 k nám. 
Přineste si s sebou deku, do piknikového koše nasklá-
dejte třeba domácí chleba, sádlo z domácího prasátka, 
pomazánku a přijďte s námi férově posnídat.

Lenka Kubíková

OPRAVA NA SKALNÍM MĚSTĚ JE 
HOTOVA

V minulých dnech byla dokončena oprava opěrné zdi na 
Skalním městě v Hejnicích nad domem rodiny Bartošů.

Ta se časem různých povodní a hustějšího provozu 
po komunikaci, kterou drží dostala do stavu, kdy 
hrozilo její zřícení dolů na rodinný dům.

Proto bylo provedeno 
přeložení špatného kusu 
zdi včetně potočního 
propustku a v komu-
nikaci se osadila deš-
ťová vpusť, aby voda 
byla odváděna přímo do 
propustku a nedělala 
neplechu v zásypu za 
korunou zdi.

ZEĎ U KOSTELA JE OPRAVENA  
I DÍKY DOTACI LK A MK

Během posledního měsíce jsme dokončili opravu zdi 
parkoviště u kostela.

Ta se dočkala kompletně nového vyspárování a dopl-
nění vypadaných kamenů a z části také nového 
nátěru omítnuté stěny. Akci se podařilo díky dotaci 
Libereckého kraje a Ministerstva kultury zafinanco-

vat z větší části z veřej-
ných peněz, zbytek 
jde z rozpočtu města, 
který počítal se 100% 
účastí Hejnic. Zbylá 
část stěny od kaple ke 
kostelu je v majetku 
místní farnosti, takže 
i potencionální oprava 
je v jejich režii.
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Práce s autistickým dítětem je velmi zajímavá. Předkládám jeden z postupů odborné péče o dítě s autis-
mem se středně těžkým mentálním opožděním, který používáme v naší poradně. Ve své práci se zabývám 
rozvojem řeči a mou snahou je rozšíření aktivní a pasivní zásoby. Rozvoje řeči je možné docílit i pomocí 
metody s názvem „Výměnný obrázkový komunikační systém“ (VOKS).

Rozšíření aktivní či pasivní zásoby slov u autistic-
kého dítěte ovlivňuje zásadně i jeho chování. Přinese-li 
práce úspěch, může docházet ke znatelnější samo-
statnosti, k odbourávání nejistoty či pocitu úzkosti 
z nepředvídatelného dění. Pomocí této metody je 
u autistického dítěte možné docílit lepšího pochopení 
sociálních výrazů, které také patří do autistické triády.

Chlapec, který navštěvuje naši poradnu, používá 
verbální komunikaci, přesto ale jeho způsob užívání 
řeči se minimálně přizpůsobuje danému sociálnímu 
kontextu či situaci (nesnese jízdu v přeplněných 
dopravních prostředcích, nechápe některé neverbální 
projevy, gesta, mimiku). Využívá alternativní způsob 
komunikace prostřednictvím piktogramů pro zlepšení 
psychického stavu, aby nedocházelo k sebestimulač-

ním projevům či k agresivitě a jiným negativním proje-
vům v chování. Kontakty se svými vrstevníky navazuje 
odlišným způsobem, například dotekem (druhého 
štípe). Chlapec se zapojuje do společenských her velmi 
rád i přesto, že je obtížněji chápe (především jejich 
pravidla). Jeho každodenním ranním či večerním ritu-
álem je stavění aut do řady, u kterého vydává nesrozu-
mitelné skřeky a říká nesmyslná slova, tzv. neologismy, 
také se ve verbálním projevu objevuje echolálie (tj. 
opakování slyšeného) jak bezprostřední, tak pozdní, 
časově opožděná.

Nyní popíši stručně lekci vhodnou a používanou 
pro dítě s autismem.

Výuková lekce“Výměna obrázku za věc“

Cíl: Dítě vezme ze stolu obrázek a vymění ho se spe-
ciálním pedagogem za oblíbenou věc. Jde o pochopení 
základního principu VOKSu, tedy výměny.

Příprava: oblíbené potraviny a předměty; obrázky 
odpovídající oblíbeným věcem.

Výchozí pozice: Dítě sedí za stolem. Speciální peda-
gog sedí proti dítěti.

Instrukce: Během této lekce se nepoužívají never-
bální pokyny; prezentujeme pouze jednu oblíbenou 
věc; zkoušky o pochopení významu slova se provedou 
několikrát za den.

Postup: Obrázek demonstrující oblíbenou věc (vhodná 
je potravina) předložte před dítě (blíže k němu), jednou 
rukou nabízejte oblíbenou věc, pokud vám ji chce vzít, 
zavřete dlaň a zároveň nastavte dlaň druhé ruky, aby 
vám do ní dítě vložilo obrázek. Pokud nereaguje, zavo-
lejte na něj („Mám sušenku!”). V žádném případě na 
něj nevolejte pokyny: „Dej mi obrázek!“ a neříkejte ne.

Ihned, jakmile se dítě dotkne obrázkem vaší dlaně, 
potěšeně zareagujte: „Sušenku!”, „Aha, ty chceš 
sušenku.” a proveďte co nejrychlejší výměnu: dám – 
dostanu, aby dítě pochopilo, že jde o výměnu.

Výměnu proveďte pětkrát po sobě.

Prodlužujte dobu s nastavením dlaně, vyčkávejte, 
zda dítě samo obrázek zvedne a podá. Nacvičujte tak 
dlouho, dokud není tato činnost zautomatizována, 
a to bez nápovědy, bez pochvaly, bez nastavení dlaně 
v 80 % případů.

Tímto jednoduchým způsobem můžete rozšiřovat 
slovní zásobu Vašeho dítěte.

Přeji úspěch! 
Mgr. Pálová Helena,

předsedkyně Integrující poradny Montessori, z.s.

Integrující poradna Montesorri Hejnice

Odborná péče o autistické dítě
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Dne 30. května 1940 se za velmi špatného počasí zřítilo nedaleko Věže Grálů letadlo Heinkel He 111 J 
WNr. 5050 „DD+BT“ od 3. Flieger – Ergansungsgruppe. Jednalo se o velice vzácnou torpédovou variantu 
stroje, kterých se za celou dobu války vyrobilo necelých sto kusů. V letadle nalezli smrt čtyři letci. Dodnes 
není známo, co zde toto letadlo, jehož mateřská základna byla na letišti Kamp (dnes město Rogowo na 
severozápadě Polska) dělalo. 

Z meteorologických záznamů 
však můžeme vyčíst, že onoho dne 
mohutně pršelo a posádka se za 
tohoto počasí pravděpodobně ztra-
tila. Ještě dnes, po tolika letech, je 
zde možné po širokém okolí zpo-
zorovat velké množství kovových 
slitků. V nedávné minulosti zde 
byl na jednom z kamenů v kráteru, 
který stroj vytvořil, vytvořen sym-
bolický pomníček připomínající 
tuto událost. 

Dosud neobjasněná havá-
rie německého letadla se udála 
na Svinském vrchu nad chatkou 
Hubertka. Neznámé německé leta-
dlo se zde neznámo kdy roztříštilo 
o vrcholovou skálu. Letadlu přitom 
stačilo pouhých několik metrů 
výšky, aby tento nevelký kopec pře-
letělo. Na vině bylo pravděpodobně 
špatné počasí. Trosky letadla byly 
pečlivě uklizeny a zbytky stroje 
shromáždili lesní dělníci po válce 
při oplocování mladých stromků. 
Jednalo se o transportní let, jelikož 
letadlo převáželo nádobí a materiál 
z Francie. V květnu 2016 byla na 
místě postavena skromná mohyla 
se zbytky tohoto stroje. Autorem 
článku zde byly nalezeny nejenom 
zbytky z převáženého nákladu, 
ale také několik plechů a součás-
tek, včetně části budíku z přístro-
jové desky. Smutným nálezem byl 
i kus letecké boty jedné z obětí  
této havárie.

V kronice Nového Města pod 
Smrkem je krátká zmínka o havá-
rii německého letadla nedaleko Hlí-
dače Koutu. Jednalo se o jednomo-
torový stroj Messerschmitt Bf-109F, 
který zde havaroval 6. května 1941. 
Podle kroniky letadlu hořel motor 
a pilot byl nucen použít padák 
a vyvázl tak pouze se zlomeninou 
ruky. Dle známé knihy o Jizer-
ských horách od Miloslava Nevrlého 
pomohli zraněnému letci místní 
občané. Dnes na místě už nejsou 
skoro žádné stopy po havárii až na 
ty, které zde zanechali nadšenci 
s detektory kovů. 

Nejznámější havárií německého 
letadla je dozajista událost, která 
se odehrála 17. června 1941 na 
hoře Měděnec nad Novým Městem 
pod Smrkem. Do tohoto štolami 
protkaného kopce toho dne nara-
zil stroj typu Heinkel He-111P od 
známé KG 53 Legion Condor. Tato 
jednotka bojovala již za občanské 
války ve Španělsku a její příslušníci 
patřili k elitě Luftwaffe. Toho dne 
došlo k přesunu jednotky z Francie 
do polského Grojecu kvůli plánova-
nému napadení Sovětského svazu. 
Nad Jizerkami dosti hustě pršelo 
a možná právě špatné počasí zapří-
činilo havárii letadla. To, že k havárii 
došlo, zjistili lesní dělníci až o něko-
lik dní později, kdy vrak nalezli 
spolu s ostatky pěti členů posádky. 
I přes pečlivé odklízení trosek tech-
nickým komandem Luftwaffe je i po 
tolika letech možné určit pravou 
identitu stroje. Díky nálezům byla 
vyvrácena teorie o havárii jiného 
typu stroje na tomto místě. Ještě 
dnes se dají na místě nalézt zbytky 
z tohoto letadla, hlavně z jeho 
nákladu. Střepy z láhví od fran-
couzských vín a koňaku je posy-
páno celé místo dopadu. Havárii při-
pomínají dva pomníčky a kamenná 
mohyla v místě, kde po se po nárazu 
vrak zastavil a shořel.

Den před Vánocemi roku 1942 
havarovalo na vrcholku hory Milíř 
letadlo typu Junkers JU-88D. Stroj 
byl nalezen až téměř po čtvrt roce 
od tragédie. Tento letoun létal již 
během slavné Bitvy o Británii a po 
závažných poškození byl přestavěn 
na verzi vhodnou pro dálkové lety. 
Na místě dnes stojí bílý kříž, který 
připomíná smrt dvou německých 
letců.

Dne 26. května 1944 havaro-
valo nedaleko vrcholu hory Smrk 
německé letadlo typu Heinkel He-

-111H. Dle vyprávění pana Karla 
Nádeníka z Nového Města pod 
Smrkem letadlo třikrát obkroužilo 
rozhlednu na vrcholu hory a při 
výletu z posledního okruhu za 
vadilo křídlem o stromy a udělalo 
zhruba 250 metrů dlouhý průsek 
lesem, než se zřítilo a vrak pohl-
tily plameny. Na místě je dodnes 
mnoho pozůstatků z tohoto letadla, 
mezi nejvýznamnějším nálezy patří 
část výškového kormidla a hmo-
tové vyvážení směrového kormi-
dla, které pomohly při identifikaci 
stroje a vyvrácení o havárii jiného 
typu letadla.

Milan Votava
zdroje:

soukromý archív autora článku
www.leteckabadatelna.cz

Vršky poseté peřím železných orlic 
Havárie německých letadel během druhé světové války
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Jarní fotodílna a zprávy z Jizerského fotoklubu Hejnice

Tak, jak se již pomalu, ale jistě stalo tradicí, uspořádal Jizerský fotoklub pro své členy jarní 
fotodílnu. Letošní fotodílna proběhla opět v osadě Jizerka v termínu 27. až 29. května. Celkem se 
zúčastnilo 6 členů fotoklubu.

Předpověď počasí slibovala 
pro fotografy příjemné rozptý-
lené světlo a dramatickou oblohu. 
Ovšem poučeni z předchozích 
ročníků jsme na předpověď příliš 
nespoléhali. Již při příjezdu 
k penzionu Kakrda, kde jsme byli 
ubytováni, těžké šedé mraky věš-
tily déšť. Po ubytování jsme se 
vypravili obhlédnout upolínovou 
louku pod Bukovcem. Upolíny 
byly nádherné, ale atmosféra pro 
fotografování nebyla žádná. Tak 
jsme se vypravili zpět na večeři 
a poté domluvili program na 
příští den. V úvahu přicházelo 
fotografování říčky Jizerky, která 
pod Bukovcem tvoří nesčetné 
peřeje, malé vodopády a spoustu 
malebných zákoutí. Ovšem, jak 
jsem již v úvodu uvedl, vše záleží 
na počasí. Při prudkém poledním 
slunci je fotografování čehokoli 
téměř nemožné, jelikož je fotogra-
fický obraz doslova rozbit prud-
kým světlem a temnými stíny, 
které zhatí i sebelepší kompozici. 

Z tohoto důvodu, abychom na 
fotografiích zachytili ranní atmo-
sféru, jsme na druhý den určili 
budíček na půl páté ráno. Rychle 
se obléci a honem ven fotografo-
vat, než vyjde slunce. Tak trochu 
jsme se těšili na ranní mlhy okolo 
říčky Jizerky, které jsme očeká-
vali po vydatném nočním dešti, 
ale fotograf míní a počasí si stejně 
dělá, co se mu zlíbí. A tak jsme 
se vydali k říčce Jizerce, kde jsme 

se prodírali divokými a hustě 
zarostlými břehy a hledali vhodné 
náměty pro své fotografie. Během 
sobotního dne se nám podařilo 
dvakrát promoknout a zase opě-
tovně uschnout. Prostě počasí, 
jak na houpačce. Postupně jsme 
se profotografovali až k soutoku 
Jizerky a Jizery, odkud jsme si to 
namířili zpět k penzionu Kakrda. 
Ve zbylé chvilce před večeří, jsme 
si vzájemně prohlédli a ohodotili 
své „fotografické úlovky“, byť jen 
na malých displejích digitálních 
fotoaparátů. Po večeři došlo na 
hodnocení fotografií, které nám 
byly zaslány v rámci účasti ve 
fotografickém soutěži Tatranský 
mapový pohár. Po desáté hodině 
večerní se již všem značně zaví-
raly oči únavou z celodenního 
fotografování.

V neděli jsme opět vstávali v půl 
páté ráno s nadějí, že snad dnes 
se podaří zachytit tu správnou 
ranní jizerskohorskou atmosféru. 
A už při letmém pohledu z okna 
do údolí osady Jizerky bylo jasné, 
že se to konečně podařilo. Rychle 
jsme se oblékli, nasedli do auta 
a rozjeli se do údolí říčky Jizerky. 
Fotografování při takovéto ranní 
atmosféře je něco neskutečně 
nádherného, ale i rychle pomí-
jivého. Snažili jsme se nafotit co 
nejvíce snímků, protože s prv-
ními slunečními paprsky vychá-
zejícího slunce se kouzelná ranní 
atmosféra rozplyne. Pěšky jsme se 

vraceli zpět do penzionu po nauč-
ném chodníku okolo říčky Jizerky 
a vyhledávali nové fotografické 
motivy, abychom byli připraveni, 
až nám zase někdy bude přát 
štěstí a zastihneme tu správnou 
fotografickou atmosféru. Po sní-
dani už slunce nemilosrdně pálilo, 
na obloze ani obláček, a tak jsme 
se rozhodli jarní fotodílnu ukon-
čit a vydat se zpět k domovu, kde 
budou zpracovány exponované 
snímky ve fotografie. 

Závěrem bych chtěl poděkovat 
za milé přijetí a vzornou obsluhu 
majitelům penzionu Kakrda.

V letošním roce se Jizerký foto-
klub Hejnice zúčastnil dvou foto-
grafických soutěží. Tradičně již 55. 
ročníku Mapového okruhu Český 
ráj a nově také přijal pozvání do 
fotografické soutěže fotoklubů 
pořádanou Slovenským svazem 
fotografů, která se jmenuje Tat-
ranský mapový pohár. Pořa-
datelem závěrečné konference 
a vyhodnocení Mapového okruhu 
Český ráj je v letošním roce foto-
klub Blatná a proběhne v Blatné 
v termínu 11. až 12. června 2016. 
O průběhu závěrečné konference 
Mapového okruhu Český ráj 
a o našem umístění, jak v tomto 
mapovém okruhu, tak v Tatran-
ském mapovém poháru, se dozvíte 
více v příštím vydání Hejnického 
zpravodaje.

Tomáš Mazánek,  
Jizerský fotoklub Hejnice

Václav Odehnal – Ráno na Jizerce
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Stejně jako ve všech ostatních klášterech bývala po celou dobu trvání kláštera v Hejnicích i zde velká 
knihovna. Na rozdíl od vžitých pravidel byly ale knihy uloženy v uzavřených velkých pomalovaných 
skříních. Jak dokládá fotografie, byly tvořily všechny malby naivní ornamenty převážně s motivem 
rostlin, nechyběly ani motivy ptáků, psů i  slona. Na začátku minulého století malby restauroval 
jablonecký akademický malíř F. Peter. Vzácné miniatury tištěné například na březové kůře nebo 
vzácné listiny, mapy a brožury pojednávající o Hejnicích byly uloženy v truhlách zdobených stejným 
stylem, stejně tak byla uložena i  velká sbírka svatých obrázků od těch nejstarších, řezaných do 
pergamenu, až po ty nejnovější.

Poprvé byly vzácné knihy 
ukázány veřejnosti při osla-
vách 725 let Hejnic v roce 1936 
a pak ještě v následujícím roce 
na velké národopisné výstavě. 
Veřejnost si tehdy mohla pro-
hlédnout knihy teologické, his-
torické, přírodopisné, filosofické 
a lékařské. Psané byly v jazyce 
latinském, německém a v malé 
míře i českém. Vystaven byl jen 
zlomek ze 4500 svazků, které 
knihovna obsahovala. Raritou 
byly inkunábule (prvotisky), ale 
i ručně přepsané vzácné knihy.

Snad nejvzácnější byla Sche-
delova latinská Kronika z roku 
1493 - byl to prvotisk a obsahoval 
200 dřevorytů od Michaela Wol-
gemutha. Jedním z nich bylo prý 
vůbec první vyobrazení Prahy. 
Další vzácnou knihou byl i Anti-
fonář z roku 1691 o rozměrech 61 
x 43 x 8 cm obsahující 110 per-
gamenových listů. Vázaný byl ve 
vepřové kůži a osazen mosazným 
kováním. Z dalších knih zde byl 
Atlas Marianus vydaný v roce 
1672, který obsahoval seznam 
všech poutních míst. Z roku 1732 
pocházela i kniha Schattenrei-
cher Lindenbaum od P. Oppitze, 
někdejšího představeného hej-
nického kláštera. Bylo vystaveno 
i Kaltenbaekovo dílo Mariánské 
pověsti a Košnářova kniha Pout-
nická místa v Čechách. Velmi 
vzácný byl i výtisk knihy Výklad 
písma, který napsal Mikuláš 
de Lyra v roce 1498 a latinská 
Legenda Aurea z roku 1496 
i dílo Epitome rerum bohemica-
rum (Výtah z českých dějin) od 
Bohuslava Balbína, svého času 
církví zakázaný, ale císařem 
povolený spis. Z dalších pak byly 
vystaveny knihy Janua lingua-

Klášterní knihovna v Hejnicích

rum (Brána jazyků otevřená) od 
Komenského a Mars moravicus 
od Tomáše z Čechorodu. Mnohá 
díla obsahovala četná vyobra-
zení českých knížat a králů, ini-
ciály v knihách byly podkládány 
zlatem.

Ze starších děl zde byly také 
knihy Původ říše římské z roku 
1596 od Tita Livia a Židovská 
válka od Josefa Flavia z roku 
1556. Vystavena byla i filoso-
fická díla Senecova, nechyběl ani 
Petrarca, Plinius, Cicero, Ignác 
z Loyoly nebo Erasmus Rotter-
damský. Bylo zde i mnoho pozo-
ruhodných lékařských knih, 
například Zwei Trostbücher 
von Arznei s četnými dřevoryty. 
Knihovna obsahovala i mnoho 
knih s technickým zaměře-
ním pojednávajících kupříkladu 
o optice a broušení skla.

Mnohé knihy byly velmi cenné, 
jiné atraktivní svým stářím nebo 
výzdobou, kupříkladu Theses – 
Canonico – Legales – Politicae 
od Kesslera vydaná 1689 v Praze, 
nebo Masopust, mravokárná 
práce od Rváčovského vydaná 
v roce 1579 s mnoha dřevoryty.

V průběhu let bylo provedeno 
několik soupisů knih, vůbec 
první z roku 1693 mluví o 200 
svazcích, další z roku 1710 již 
o 370 svazcích. V roce 1746 
píše historik Severin Vrbčanský 
o vzkvétající knihovně, která 
těží z darů mnohých světských 
osob. Další soupis z roku 1758 
obsahuje již 1482 knih. 1. května 
1761 klášter vyhořel a plame-
nům padla za oběť i značná část 
knih. První dary do nově obno-
vované knihovny přicházely ze 
sousedních farností a byly velmi 
cenné, tak se prý do knihovny 

dostala i kniha Výklad písma, 
tento cenný výtisk byl z fary ve 
slezském Grunau, dnes Siestr-
zechowice. V roce 1854 již měla 
knihovna opět 2000 svazků 
a v roce 1897 2500 svazků. Právě 
soupis z roku 1897 je sám o sobě 
velmi cenným dílem pro své 
kaligrafické provedení, jeho auto-
rem je kvardián (představený) 
kláštera P. Dominik Denemark.

V dubnu roku 1950, záhy po 
obsazení a likvidaci kláštera bez-
pečnostními složkami českoslo-
venského státu, byli do budovy 
přivedeni chlapci z místní školy 
a místo hodin tělocviku prováděli 
třídění knih. Knihy byly nahá-
zeny k jedné straně místnosti (té, 
kde je knihovna dnes), kde dosa-
hovaly až ke stropu. Z této změti 
knih měli žáci vybírat knihy dle 
svého uvážení staré, dále knihy 
vázané v kůži a ty s mosazným 
kováním. Ty ostatní se házely na 
hromadu s určením – do nedaleké 
papírny ve Ferdinandově. Mnohé 
knihy měly vedle textu i četné 
rukou vepsané poznámky, nikdo 
z žáků však německý tištěný šva-
bach ani rukou psaný kurent ani 
latinu nedovedl přečíst. Poslední 
slovo měl starší student, který 
ještě vytříděné knihy kontroloval, 
minimálně polovinu však ještě 
určil – do papírny.

Vytříděné knihy měla dle roz-
hodnutí získat Státní studijní 
knihovna v Liberci, než však 
k jejich převzetí došlo, byly spolu 
s knihami z kláštera v Hájku 
převezeny do kláštera v Obořišti. 
Další jejich cesta vedla do fran-
tiškánského kláštera v Kadani, 
přestal být respektován jejích 
původ a tak se jednotlivé „svozy“ 
pomíchaly. Smutným svědectvím 
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zůstávají jen některé statě ze 
zápisů, které dodnes dokumen-
tují průběh cesty cenných knih. 
V textech zápisů se mluví o tom, 
že knihy byly na nádvoří k při-
praveným nákladním autům 
házeny z druhého patra za deště, 
nebo v lepším případě spouštěny 
prkenným žlabem. V jiném zápise 
knihovník žádá o přidělení pra-
covních sil „… aby mohl navlhlé 
knihy, které jsou v kostelní lodi 
naházeny ve vrstvě vyšší než 
3 metry složit alespoň na hra-
ničky“. Dostal tehdy přidělenou 
skupinu trestanců a v další stíž-
nosti popisuje zacházení s kni-
hami jako nešetrné, nekulturní 

a vandalské. V některých zápi-
sech se již nepoužívá počítání 
knih na desetitisíce, ale je uváděn 
i objem 270m3. Další dokumenty 
přikazují, aby knihy tištěné po 
roce 1800 byly považovány za 
bezcenné a předány antikvariátu 
nebo veřejným knihovnám.

Osud vzácných knih se napl-
nil až v roce 2006, tehdy na 
základě restitučního výměru 
došlo k vrácení 180 (!!!) nejcen-
nějších knih, ty pak věnovali 
františkáni knihovně Králov-
ského konventu premonstrátů na 
Strahově. Další knihy jsou ulo-
ženy v pražském františkánském 
konventu u Panny Marie Sněžné 

a mnohé nesou navždy známky 
nešetrného zacházení při svo-
zech. Snad zázrakem se zachrá-
nilo i devět knih, které věnoval 
klášterní knihovně ihned po 
jejím vzniku zakladatel kláštera 
František Ferdinand z Gallasu. 
Knižní vazby těchto knih mají 
specifický pergamenový pokryv 
a iniciály donátora jsou na nich 
vyraženy slepotiskem. Stejně 
jako u všech ostatních zacho-
vaných knih je na titulní straně 
latinský vpisek „Pro conventus 
Haindorffensis“.

Miroslav Jech

Fotografie knihovny od Josefa 
Scheybala z r. 1933Starý český vpisek v jedné z dochovaných knih

Titulní strana jedné z knih
Jedna z maleb na dochovaných 

dvířkách knihovny
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Hejnická Aprílová zábava 2016

Letošní kalendář nás naučil trošku novým pořádkům, protože před tradiční Hejnickou Aprílovou 
zábavu, která uzavírá taneční, plesovou a zábavovou sezónu, nasadil náročné Velikonoce. Ale 
zase po dlouhých letech to byla sobota, která nebyla ve znamení posouvání času ze zimního na 
letní a tudíž zkrácené noci. Letos tak padla volba na 2. dubna.

Tentokrát motto akce hlásilo 
„Filmoví hrdinové a postavy“. Na 
začátku jsme doslova stáli oně-
mělí úžasem uprostřed parketu 
a místo toho, abychom pilovali 
předtančení, jsme se zájmem sle-
dovali, jaké úžasné kostýmy a fil-
moví hrdinové vcházejí do sálu. 
Pro potěchu oka si mohli vybrat 
jak příslušníci ženského klanu, 
tak samozřejmě i tlupa mužských. 
Hned na začátku se o předtančení 
postaral dramaticko-recesistický 
spolek B.O.B.R., který předvedl 
taneční vystoupení k danému 
tématu. Nastoupili kytaristé 
v černém a první tóny hudby odtaj-
nily Starce na chmelu. Brzy se 
přidalo sedm párů, které se v prů-
běhu několika minut převlékaly 
a hlavně zkrášlovaly při motivu 

„Do gala…“. Opět kvůli nedostatku 
mužských jsme měli jen jeden 
pár něžných stvoření, nějak to 
nechápu, protože v bobrech nám 

zbyli singles mužský a ne holky. 
Samozřejmě tomuto předcházelo 
oficiální zahájení a uvítání od sta-
rosty Demčáka, který tentokrát 
loňskou podobu úlisného lázeň-
ského loudila vyměnil za němec-
kého pornoherce z 80. let díky 
kníru k Zorrovi.

Poté začala klasická zábava. 
Ta se nesla hlavně v duchu „kdo 
nemá fotku s někým známým z fil-
mového plátna, ten na Aprílovce 
nebyl…“ Fotokoutek nyní nabízel 
filmové studio včetně pomůcek 
jako kamera, klapka, mikrofon 
a životní socha Oscara. Originální 
fotky párů a skupinek v plném 
rozlišení najdete ke stažení na 
městských stránkách. Můžete si 
mezi nimi najít ty svoje a umístit 
do vlastního fotoalba, protože sta-
žené z netu jsou velmi nekvalitní. 

Díky skvělé hudbě v podání 
kapely VzHáčka bylo již od prvního 
songu na parketu rušno a tančilo 

se jak o život. Nezklamali a celý 
večer nenechali moc lidí sedět 
v klidu. V průběhu večera násle-
dovala velká výherní aprílová tom-
bola. Deset šťastlivců si odneslo 
nevšední dárky, které souvisely 
s velmi známými filmy. Jejich 
seznam najdete u jednotlivých 
výherců. Všichni dostali hned po 
vylosování poukázku na volnou 
hru na frýdlantském bowlingu.

A jako vždy následovalo klání 
mezi touto desítkou o hlavní cenu, 
kterou bylo avizované překva-
pení, pomůckou bylo jen heslo „To 
budete koukat…“. Celý večer se 
nesl ve znamení Oscarů, proto 
i výběr dvou finalistů z desítky 
výherců byl s tímto spjatý. Byl to 
kvíz o historii této přehlídky fil-
mové slávy. Soutěžící měli na výběr 
ze tří možností, my měli připraveno 
25 otázek, ale dostali jsme se jen 
ke třetí. Otázka na Rockyho byla 
tak záludná, že vyřadila najednou 
šest kandidátů. Finalisty v podobě 
muže a ženy jsme přenesli na 
moravskou vinici do filmu Bobule 
a úkolem bylo natáhnout koštýřem 
víno. Byl to nadlidský problém, po 
dlouhém snažení jsme vyhlásili 
vítězkou ženu, která sice nena-
táhla koštýř úplně plný, ale měla 
k tomu velmi blízko. Druhý fina-
lista dostal cenu v podobě malého 
sudu piva Albrecht a vítězce se 
nesla nová LED televize s úhlo-
příčkou 82 cm. Aj, předávající 
Michal alias záporák Grů z ani-
máku Já, padouch s Mimoni však 
uklouzl po své dlouhé šále a kra-
bice s televizí se po dlouhém letu 
rozbila o podlahu sálu. Nastalo 
hrobové ticho. Co dělat? No, sou-
těžící prostě měla smůlu, dostala 
rozbitou výhru, tak snad bude 
nějak sloužit, třeba jako těžítko 
na papíry… Ne, nebojte, byla to jen 

A jinak si prohlédněte celou fotogalerii, stojí opravdu za to. Odkazy:
•	 fotogalerie	-	http://www.mestohejnice.cz/filemanager/files/file.php?file=215081
•	 předtančení	-	https://www.youtube.com/watch?v=9QfrHADWsrc
•	 půlnoční	překvapení	kompletní	-	https://www.youtube.com/watch?v=d1vcYGyvWck
•	 půlnoční	překvapení	(sestřih	tanečních	čísel)	-	https://www.youtube.com/watch?v=-OCYfOKjpig
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součást scénáře, který však znalo 
minimum lidí, takže ani všichni 
pořadatelé nechápali, co se stalo 
a jak to budeme řešit. V krabici 
byly jen rozbité talíře a dlažební 
kostky, televize byla schovaná 
v bezpečí, takže si ji mohla šťastná 
dáma odnést domů v pořádku 
a s úsměvem na tváři.

Následovalo vydávání klasické 
tomboly, kde letos dominovaly 
volné vstupenky na Hejnické slav-
nosti, do hejnického kina a na 
bowling. Jinak děkujeme také 
všem dárcům do tomboly za jejich 
příspěvky.

Půlnoc je na Aprílovce tra-
dičně ve znamení překvapení. Je 
těžké vymýšlet stále něco nového. 
Nejsme maturanti, abychom měli 
jeden maturák za život a pak 
klid. Byl to osmý ročník s progra-
mem, takže jsme řekli, že uděláme 
menší změnu. O půlnoci se předá-
vali Oscaři. Zlaté sošky tak získaly 
kategorie Nejlepší herec, Nejlepší 
herečka, Nejlepší animák a Nej-
lepší film. Majitele sošek vybrala 
nezávislá porota v podobě hudební 

kapely, která nikoho nezná, takže 
nemůže nadržovat, a měla zákaz 
mířit svými tipy mezi pořadatele. 
Měla to velmi těžké, to z fotek 
můžete poznat, protože kostýmy 
byly opravdu suprové. Jednot-
livé kategorie přicházely vyhlá-
sit a cenu předat známé postavy 
ze stříbrného plátna a aby nešly 
s prázdnou, tak vždy daly mini-
dárek v podobě svého legendár-
ního tanečního vystoupení. Proto 
nejlepšího herce v podání Otíka 
z Vesničky mé střediskové vyhlá-
sily hlavní postavy z Růžového 
pantera. Kleopatra jako nejlepší 
herečka dostala cenu od nevšed-
ního tanečního páru z filmu Někdo 
to rád horké. Nejlepším filmem 
mezi animáky byli asi zaslouženě 
i za celozábavový přínos vyhlášeni 
Teletubies, jim cenu předávali Mia 
a Vincent z Pulp Fiction – Historek 
z podsvětí. A ocenění za nejlepší 
film si odnesla partička neandr-
tálců či lovců mamutů z filmové 
komedie Rrrrrrr…, jimž cenu při-
nesli Krotitelé duchů i se svou zele-
nou, slizkou příšerou. Ta se tak 

výhercům líbila, že ji kyji zmlátili 
v přímém přenosu. Překvapením 
pak bylo pro zelenou příšeru výzva 
k tangu z Modré ústřice.

A pak se již jen tančilo, pilo 
a radovalo. Spousta účastníků 
vydržela až do konce, takže víme, 
že za rok musíme změnit systém 
odvozu, protože dva autobusy 
najednou nestačily pojmout ty roz-
dováděné davy tanečníků, tedy 
spíše tentokrát Sněhurek, Babo-
vřesek, Zorrowomanek, Kleopater, 
zedníků Lorenců, Koček, Pepků 
námořníků a dalších.

Takže díky všem za krásný 
jarní večer. Díky Vám, co jste 
dorazili se bavit, byli jste úžasní 
a super. Díky pořadatelům a kole-
gům Bobrům, opět jste dokázali, 
že se umíte bavit a umíte snad 
i pobavit ostatní. Díky fotografovi 
Zdeňku Polívkovi za nádherné 
fotky a natáčející Máce za krásná 
videa. Tak zase za rok, v sobotu  
1. dubna se na Vás všechny těšíme. 

-DEM-

Uplakané ferdinandovské čarodějnice
Říká se, že počasí udělá nebo zkazí akci. I  letos, hned na začátku venkovní sezóny, jsme se o  tom 
přesvědčili. Tradiční pálení čarodějnic na Ferdinandově, aby nekolidovalo s termínem v Hejnicích, bylo 
vyhlášeno na sobotu 23. dubna. Důvodů je několik, hlavní je ten, že máme pouze jedny hasiče, kteří by 
nám nemohli hlídat oheň, protože v normální termín pořádají své velké čarodějnice. Inu, že tentokrát 
také nebudou tak úplně hlídat, protože se budou věnovat jiné „radosti“, to jsme ještě netušili.

Takže všechny náležitosti byly 
připraveny na tuto sobotu, ještě 
v pátek u stavění stanů jsme se 
radovali, že předpověď deště nevy-
jde, protože místo deště bylo slu-
nečno bez vánku. A v sobotu ráno 
vítalo první brigádníky naprosto 
stejné počasí. Mezi tím, co jsem 
si odskočil na jednu svatbu coby 
oddávající, byl cítit první závan 
větru a to znamenalo nebezpečí. 
To se později potvrdilo.

Akce byla připravená, na první 
příchozí čekalo malování na obličej, 
dětské soutěže, jízda na čtyřkolce 
a hlavně okupovaná projížďka obr-
něným vozidlem z blízkého Jizer-
skohorského Technického muzea. 
Rodičové si zatím mohli dopřávat 
u občerstvovacích stanů a stánků, 
které byly zásobeny pro velký 
počet lidí. Ti dorazili, jen škoda, 
že kolem 17 hodiny začaly padat 
první kapky deště. Na přeháňku 

to podle radarů a hlavně oblohy 
nevypadalo, takže bylo jasné, že 
přichází supermokrá varianta. 
Velká část návštěvníků odešla, ale 
někteří zůstali. Viděli tak klání 
dětí o nejlepší masku čarodějnice 
a následně pak kvůli neustálému 
dešti a hlavně příchodu zimních 
teplot zapálení vatry již po 18 
hodině ještě za velkého světla. Nej-
větší strach jsem měl o to, jestli 
mokrá vatra vůbec chytne. No co, 
jen jsme se opičili po někom, kdo 
si udělal pálení čarodějnic na pro-
tějším kopci, kde je skládka. Tam 
se totiž po čase objevil proužek 
dýmu, který se postupně zvětšoval 
a nabýval na temnějších barvách. 
Poprosil jsem hasiče, jestli by se 
tam dojeli podívat, ale následné 
informace o rozsáhlém požáru na 
bývalé skládce je skoro předběhly. 
Díky jim za záchranu okolních 
lesů a hřbitova.

Mezitím se na Ferdinandově ti 
odvážnější pouštěli do tance na 
hudbu pana Mazánka, ti méně 
odvážní okupovali přilehlé stany 
a lavičky u hořící vatry, která byla 
tento rok svou mohutností rekordní. 
Večer byl spíše ve znamení útěku 
domů. Takže než padla 22 hodina, 
zhasínal poslední návštěvník akce 
Zdenda poslední světlo, zavíral 
stan a šel se ohřát spolu s partou 
do bobří klubovny.

Chtěli bychom i tak poděkovat 
všem sponzorům a podporovate-
lům této akce za pomoc, poděkovat 
Vám všem, kteří jste alespoň na 
chvíli dorazili, za Vaši účast a zase 
někdy někde se těšíme na shle-
dání. A věřte, že to budou třeba 
další čarodějnice na Ferdinandově, 
které pro Vás připravuje Sdružení 
osadníků Ferdinandova.

Za přicmrndávače byl donucen 
sepsat J. Demčák
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FK Hejnice

A-mužstvo
Po postupu zahájilo áčko podzimní část sezony 2015/16 
v krajském přeboru pod vedením trenérů P. Zemana a O. 
Malinského.

Hned v prvním zápase jsme prohráli ve Višňové 
vysoko 7:1, následovala výhra nad Frýdlantem 4:3. 
Potom přišlo ještě osm proher a tři výhry, což stačilo 
pouze na samé dno tabulky. Jaro se odehrávalo ve 
stejném duchu. Ze třinácti zápasů devět proher a čtyři 
výhry. Příčin bylo hned několik. Chabá tréninková 

morálka, k tomu se přidala nějaká ta zranění (Kraus - 
natažený sval, M. Malinský - zlomené zápěstí), několik 
zápasů chyběl pro nemoc D. Neumann. Dále mužstvo 
oslabila zbytečná vyloučení, zejména stop T. Matěchy 
na šest zápasů v utkání s Č. Lípou. Došlo i na takové 
výsledky jako ostudná domácí prohra s V. Hamry 2:10 
a naprostá blamáž a ostuda v Chrastavě, která nám 
nasázela 17 branek. Účast v KP jsme tak mohli zachrá-
nit v posledním zápase doma se Železným Brodem. 
Utkání jsme však nezvládli, prohráli 2:3 a spadli tak po 
roce zpátky do 1. A třídy. Na místě trenéra končí u muž-

Aprílový pochod pozpátku

Aprílový pochod pozpátku je již tradiční záležitostí patřící první dubnovou neděli k místnímu koloritu. 
Letos 3. dubna 2016 zdárně proběhl jeho 44. ročník.

Jedná se o závod, který se jde, pochoduje či běží 
pozpátku (!) od nádraží v Bílém Potoce (dospělí) nebo 
od základní školy v Bílém Potoce (děti do 15 let). Závod-
níci, kteří jej absolvují, ho dobře znají a chodí (běhají) 
ho už od svého dětství. Věkový limit není!

Účastníci, patří vám veliký dík. Už jen vstát v neděli 
z vyhřáté postele (ne vždy je slunné a teplé počasí!), 
zaslouží veliké uznání! Bez těchto nadšenců by závod 
už dávno nebyl.

Tímto bychom moc rádi poděkovali i neúnavným 
pořadatelům, fotografům, všem pomocníkům (pra-
rodičům, rodičům, vedoucím Mladých hasičů Hejnic 
a Bílého Potoka, občanům, a jiným dobrovolníkům), 
bez kterých by závod též neexistoval.

Velké poděkování patří hasičům z Bílého Potoka, 
z Hejnic a z Lázní Libverdy, kteří svými majáky budí 
na trati náležitou pozornost.

Vážnost situace a bezpečí pro všechny aktéry zajiš-
ťuje i hejnická policie. Díky ní mají řidiči větší respekt 
ke všem aktérům. Bezpečnost jsme zajistili i my - 
reflexními rozlišovacími trikoty zapůjčenými od Mla-
dých hasičů z Hejnic a reflexními vestami.

S úlevou a zcela upřímně můžeme říci, že nám 
po doběhnutí posledního závodníka vždycky spadne 
veliký kámen ze srdce. Že opět všechno dobře dopadlo 
a nikomu se nic nestalo!

Velkou částí se na úspěchu podílejí i sponzoři, bez 
kterých by byl závod o mnoho ochuzen. Firma Alfava-
ria Liberec nám ochotně a ráda poskytla jako každý 
rok hodnotné ceny pro 12 výherců – soutěží se totiž ve 
4 kategoriích. Firma Top stav Hejnice obdarovala každé 
dítě reflexní páskou na rukáv. Dlouholetým sponzorem 
a podporovatelem tělem i duší je nám pan Achim Šipl, 
troufám si říct náš „dvorní míchač koktejlů“. Oficiální 
název jeho činnosti je „profesionální barman, zabýva-
jící se progresivní a molekulární mixologií“. Obdařil 
nás svojí vřelou skromností, dárky a cenami pro vítěze 
a v jeho společnosti je nám moc dobře. Koneckonců se 
všemi je moc dobře, vidět se jednou za rok je velkým 
svátkem…

Děkujeme též za azyl pro všechny závodníky 
a osobní trenéry, který nám poskytne vždy milý perso-
nál na Bártlově boudě. Přizpůsobí prostory s ohledem 
na počasí a počet účastníků. Můžeme se ohřát uvnitř, 
posedět, předat ceny, popít čaj a kávu, sníst odměnu, 
o kterou se postarali vítězové, tou jsou ovocné dorty 
zakoupené v cukrárně pana Grima v Hejnicích, a tím 
hlídat závodníkům jejich denní limit kalorií.

Sportu zdar. A dobré náladě a přátelům obzvlášť!
Monika Machanová
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Dorost Mladší přípravka

stva P. Zeman a v novém soutěžním ročníku ho nahradí 
ostřílený trenér M. Ulihrach. Stejně tak nás čeká nějaká 
obměna a zejména doplnění hráčského kádru.

Mladší žáci
Po získání mistrovského titulu jsme novou sezónu odstar-
tovali opět famózně. I přesto, že nám odešlo několik opor, 
ti, co je nahradili, si vedli velmi dobře. 

Mužstvo s kapitánem Kobrem a střelcem Štíchou 
vytvořilo tým, který má opět velké ambice získat pře-
borníka okresu. Bohužel toto mužstvo má úzký kádr 
a není ho již kým doplňovat. Musím ho pochválit 
a ocenit, jak se s touto situací umělo poprat. Všechna 
podzimní utkání jsme vyhráli, zejména vítězství se Slo-
vanem Liberec s výsledkem 10:3 si cením nejvíc, neboť 
Liberec patří k favoritům soutěže. Jarní část soutěže 
nás již v tak oslnivé formě nezastihla. Hlavní příčinou 
byl již zmíněný úzký kádr hráčů. Když k tomu ještě 
připočtu občasná zranění, zejména u Štíchy, odchod 
sourozenců Pleskotových do Frýdlantu a ukončení čin-
nosti Kováče, stalo se, že jsme několik zápasů hráli bez 
náhradníků, někdy i s nedostatečným počtem hráčů 
v poli. Přesto jsme vše, kromě zápasu v Doubí (5:1), kde 
chyběly opory Kobr a Štícha, vyhráli. Povedlo se nám 
tedy 3 roky po sobě získat mistrovský titul v okresním 
přeboru, což považuji za ojedinělý a myslím, že i neopa-
kovatelný případ v hejnické kopané. Našimi nejlepšími 
hráči byl kapitán Marián Kobr a nejlepší střelec se 108 
góly Štěpán Štícha, kteří nás na podzim opouštějí a pře-
stupují do libereckého Slovanu.

Ještě jednou patří chlapcům a dívkám velký dík 
a ocenění.

Mirek Mihulka, trenér týmu

Dorost
Hejničtí kluci, kteří hrají 1. A třídu krajské soutěže, se po 
podzimní části umístili na 6. místě. Soutěž se předehrávala 
prvním jarním kolem, ve kterém porazili silnou Stráž pod 
Ralskem, čímž se ukončila podzimní část. 

Po novém roce začala příprava na jaro v tělocvičně, 
sice jen jednou týdně, ale opravdu s hojnou účastí. 
Soutěž začala již 20. 3. a to zápasem v Jablonném, kde 
jsme prohráli o dva góly. Tak trochu jsme si to vyna-
hradili v malém derby s Frýdlantem s výsledkem 1:0 

- pro nás to bylo cenné vítězství, neboť se Frýdlant pohy-
boval do 3. místa. Venku jsme většinu zápasů prohráli, 
ale doma jsme svou sílu uměli využít a jarní část jsme 
ukončili na 6. místě.

Soutěže pokračovala nástavbou, ve které se vytvořily 
dvě skupiny. V první skupině mezi sebou hrály týmy 
z 1. až 5. místa, ve druhé pak z 6. až 10. místa. V této 
nástavbě jsme vyhráli tři zápasy, porazili jsme Stráž 
pod Ralskem, Višňovou a Bulovku. V posledním zápase 
jsme prohráli v Novém Městě 4:3. Ačkoli bylo toto utkání 
motivováno různými sázkami a hlavně velkou chutí 
vyhrát, bohužel se to nepovedlo. Fungování dorostu se 
začíná již projevovat i v mužských kategoriích, kdy pár 
dorostenců vypomohlo hejnickému „A“ i „B“ týmu.

Touto cestou chci a považuji za důležité klukům, 
kteří v dorostu končí, poděkovat a hlavně jim popřát, 
aby i nadále pokračovali se stejnou chutí a vervou, 
jakou ukazovali doteď. Především Matyášovi Fejtkovi, 
Robertu Krajňákovi a Pavlu Kinskému, který atakuje 3. 
příčku nejlepšího střelce a o němž jsem přesvědčen, že 
ještě Hejnice uslyší. Další výborný střelec, který hraje 
na střídavý start v Liberci, je Mirek Havel. Možná toto 
byly jeho poslední zápasy v Hejnicích, neboť nový pře-
stupový systém neumožňuje hostování. I jemu tedy přeji 
hodně úspěchů a gólů. Fotbal je hra kolektivní, není 
tedy fér psát jen o těch nejlepších. Je to tým, jenž drží 
pohromadě a nemá problém přijímat nové hráče: Luky 
Fajak, „Midy“ Milan Dymokurský, „Kotě“ Vojta Kotý-
nek, „Čevar“ Radek Červa, „Bary“ Kuba Bartoš, „Maty“ 
Matyáš Fejtek, „Zruby“ Lukáš Zrubec, Jiří Leitner, 
Kamil Pavlíček, Marek Heller, Vojta Keller, „Zelí“ Jiří 
Heinzl, Marek Szajda a Martin Chudoba.

Kluci díky!
Jirka Leitner, trenér týmu

Mladší přípravka
Pro jarní část se nám podařilo dát dohromady ve spolu-
práci s Raspenavou i mladší přípravku. 

Ti hrají systémem turnajů, tzn., že vždy v jeden den 
sehrají turnaj čtyř nebo pěti zápasů. Takových turnajů 
odehráli pod vedením trenéra Petra Havla z Raspenavy 
pět. V prvním turnaji, který proběhl v Hejnicích, to ještě 
byla trochu divočina, ale postupně docházelo turnaj od 
turnaje ke zlepšení a velkým pokrokům. Dostavila se 
i velmi cenná a bouřlivě oslavovaná vítězství.

Dík patří všem těm prckům i jejich rodičům, kteří 
je podporují a doprovází na turnaje. A kteří prckové to 
jsou? Matyáš Cifra, Jiří Horáček, Jiří Kavka, Jan Šimon, 
Jiří Zappe, Štěpán Cifra, Zdeněk Dudek, Jan Kavka, 
Roman Leitner, Matouš Tichý, Matěj Zavřel a Matyáš 
Novotný. Doufám, že jim ten elán a nasazení všem 
vydrží.

A tady je máme, zlatíčka.
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Příběh ztracené studny
Snad každé město, každá obec měly v době, kdy ještě neexistovaly vodovodní sítě v dnešní podobě, 
svou veřejnou studni. Lidé, kteří neměli vlastní zdroj, tam chodívali pro pitnou vodu. Pro ostatní účely 
se pak využívala voda povrchová, tedy z řek, potoků, případně dešťová z okapů či jímek. Studna na 
náměstí nebo návsi měla vlastně i společenský význam, neboť se u ní lidé scházeli, debatovali, bavili 
se, ba dokonce se namlouvali, jak to například vidíme v opeře Prodaná nevěsta.

Také v našem městě se jedna 
taková studna nacházela, a to 
v samém centru, tedy tam, kde 
stojí dnes. Leč po válce, kdy už 
dávno byly ve všech domech vodo-
vody, se našim předkům zdálo, že 
je zde zbytečná a rozhodli se ji 
zrušit. Počátkem 90. let už prak-
ticky nikdo netušil, kde stála 
a zda byla úplně zasypána nebo 
jen zakryta pod povrchem zeminy. 
Nebylo po ní ani stopy.

Tehdy samospráva města došla 
k rozhodnutí změnit zahrádku 
vedle budovy lékárny na malý 
parčík přístupný veřejnosti. 
Zahrádka byla doslova přeplněna 
okrasnými dřevinami, hlavně 
azalkami, rododendrony a růz-
nými jehličnany, které časem pře-
rostly možnosti malého pozemku, 
a bylo nutno je přesadit nebo 
s nim i jinak naložit. Z informací 
pamětníků jsme tušili, že někde 
v těchto místech se nacházela zmí-
něná studna, ale nám šlo hlavně 
o vytvoření parčíku. Náhoda nám 
přála, neboť v té době prováděl 
v Hejnicích jakýsi výzkum uzná-
vaný dendrolog a zahradní archi-
tekt ing. Burda. Slovo dalo slovo 
a on se nabídl, že pro město zpra-

cuje návrh městského parčíku na 
místo oplocené zahrádky. V přá-
telském rozhovoru se pan inženýr 
zmínil, že se amatérsky zabývá 
proutkařením, tedy vyhledává-
ním podzemní vody pomoci tzv. 
virgule - proutku třeba z vrby.

Po krátké době jsme měli plánek 
parčíku hotový a pan Burda 
ověřil své proutkařské schopnosti 
v praxi, tedy při hledání ztra-
cené studny. Na jím označeném 
místě jsme však studnu nenašli. 
To ovšem neznamená, že by tam 
spodní voda nebyla.

Pak jsme se pustili do realizace 
našeho záměru. Desítky okras-
ných dřevin byly rozsazeny po 
celém městě. Spousta jich roste 
dodnes v areálech mateřských 
školek, u základní školy, na síd-
lištích i jinde. Tak například řada 
jalovců mezi přejezdy za základní 
školou pochází od lékárny. Jsou 
zde už víc než dvacet let.

Při terénních úpravách parku 
pak ale narazili zaměstnanci 
technických služeb pod vrstvou 
zeminy na betonové desky. V tu 
chvíli jsme věděli, co pod nimi 
najdeme. A po jejich odstra-
nění se před námi skutečně ote-

vřela krásně zachovalá, vyzděná 
studna s hladinou vody v hloubce 
šest až sedm metrů. Samozřejmě 
jsme se rozhodli studu využít 
a začlenit ji do nově vznikajícího 
parčíku. Veškeré práce s tím spo-
jené jsme zadali odborné firmě 
a také hygienický rozbor vody pro-
kázal její výbornou kvalitu. (Dnes 
je pak označená jako užitková 
jen proto, že pravidelné testy by 
byly nákladné). I tak je dobře, že 
lidé mají v horkých letních dnech 
možnost se opláchnout. Napít 
se zde mohou psi, včely, hmyz. 
V obdobích sucha je studna vyu-
žívána okolními zahrádkáři nebo 
domkaři.

To je tedy příběh parčíku 
a jedné ztracené studny, která 
se nalézá. Važme si vody a pro-
středí, které nám ji poskytuje. 
Vždyť podle statistik je na světě 
několik miliard lidí, kteří nemají 
vůbec přístup k pitné nebo užit-
kové vodě. Je to jeden z aktuál-
ních důvodů, proč k nám přichá-
zejí uprchlíci z oblastí postiže-
ných suchem a následně hladem 
a nepokoji.

Boris Hnik


