
nebo si za ony dva dny nenajít těch 
15 minut s občankou v ruce na ces-
tu za volební plentu. Neřaďme se ke 
skupině, která volit nepůjde, ale pak 
v hospodě u piva bude kritizovat, co 
se tu děje. Pro zájemce uvádím, že 
volby se konají v pátek 7. října a od 
14 do 22 hodin a v sobotu 8. října 
od 8 do 14 hodin. Volební místnosti 
zůstaly stejné jako v minulých vol-
bách, takže okrsek číslo 1 chodí do 
základní školy, číslo 2 do vestibulu 
kina, číslo 3 do salonku restaurace 
Dělnický dům a číslo 4 do mateř-
ské školy na Ferdinandově. Volební 
lístky očekávejte nejpozději týden 
před volbami ve svých schránkách 
nebo se pro ně zastavte následně na 
městském úřadě nebo je dostane-
te ve volební místnosti. Pro senátní 
volby to platí naprosto stejně, jen se 
čeká druhé kolo, které bude násle-
dující víkend. Nechť jsou Vaše ruce 
při volbách šťastné a vyberete jen ty 
nejlepší. Nebudu Vám nutit žádné 
kandidátky, jen se prosím zkuste za-
myslet nad tím, jestli ty sliby, které 
vám jednotlivá uskupení dávají, je 
možné splnit z pozice krajského za-
stupitelstva, nebo se týkají se celo-
státní politiky, se kterou kraj nikdy 
nic nezmůže.

Závěrem bych Vás rád pozval na 
některý z diskuzních večerů se sta-
rostou, v rámci kterých se většinou 
jednou měsíčně setkávám s občany 
a zájemci v našem kině na besedě 
o tom, co se chystá a co místní trá-
pí nebo co mají za nápady. Nejbližší 
termín setkání je středa 12. října od 
17 hodin. Tématem kromě jiného 
bude situace a nápady kolem „skate-
parku“ u školy.

Přeji Vám krásný barevný pod-
zimní čas, který s přibývající tmou 
bude trošku smutnější než let-
ní dlouhé dny, ale zase může vést 
k společným večerům s přáteli, kte-
ré jste pro letní práci na zahradách 
nebo výletech či dovolených nestíhali.

Jaroslav Demčák, starosta města

Hejnický

zpravodaj
Psali jsme před X lety ● Prší, prší, jen se leje 2016

V září zlatobýly září ● Chvála vody ● Příběh Waltera Dobische

ZÁŘÍ
2016

Cena: 8 Kč

Nástup podzimu je vždy ve zna-
mení ukončování velkých projektů 
města a přípravou na klidnější zimní 
období. I letos tomu tak je - v těchto 
dnech by nám měla končit největší 
letošní akce, kterou byla rozsáhlá 
rekonstrukce naší základní školy. 
Jednalo se o kompletně nový pavi-
lon Chanos, rekonstrukci kuchyně 
a jídelny, generální opravu velké tě-
locvičny a také pohledovou úpravu 
a zkvalitnění přístupových cest ko-
lem celého areálu. Zde hodnotíme 
jako jednu z nejdůležitějších částí 
vybudování nového chodníku podél 
plotu u staré budovy, který zaručí 
větší bezpečnost školních dětí a oby-
vatel Skřivánku, kteří už nemusejí 
korzovat ze strany na stranu, když 
chtějí využívat chodníky v Lázeňské 
ulici. Akce, jejíž cena bude kolem 25 
miliónů korun a kterou platí město 
kompletně ze svého, si jistě zaslouží 
trochu pozornosti žáků a návštěv-
níků naší školy, aby jim nové pro-
story dlouho vydržely v tak hezkém 
a funkčním stavu, jako jsou při pře-
dání. Pavilon Chanos jste si mohli 
sami prohlédnout během dne ote-

vřených dveří a vidět tak moderní 
výukové prostory včetně nového vy-
bavení.

Další akce město ještě chystá. 
Například rekonstrukce dešťové 
kanalizace v ulici Lázeňská je na 
programu na přelomu září a října. 
Nastává také vlastní doba lehkého 
bilancování roku, a to z pohledu plá-
nování rozpočtu a výhledu na rok 
2017. Uvidíme, jak budeme rozpočet 
sestavovat, ale plánů je hodně. Bu-
deme chtít hlavně využít příspěvky 
z různých dotačních titulů - na za-
teplení školky na Ferdinandově, bu-
dovu Služeb, výstavbu nové školky 
u úřadu, výstavbu chodníku na Fer-
dinandov, na další várku komposté-
rů a také štěpkovače a kontejnerové-
ho nosiče. No prostě plánů je hodně, 
takže držme palce, ať jich vyjde co 
nejvíce, aby Hejnice jen vzkvétaly.

Jsem rád, že nejen prací živy jsou 
Hejnice a rozvíjí se tu spousta odpo-
činkových a kulturních aktivit, které 
probíhaly hlavně v letních měsících. 
Kromě tradičního letního kina jste 
mohli například navštívit další udá-
losti, které Vám byly nabízeny a al-
ternovaly tak nutnost jet za vyžitím 
třeba do krajského města.

V souvislosti s krajem mě napadá, 
že v době, kdy vyjde tento zpravodaj, 
budou vrcholit přípravy na letošní 
volby do krajského zastupitelstva 
Libereckého kraje, jejichž součástí 
jsou také volby do senátu pro obvod 
Liberecko. Jsou to sice podle statis-
tik volby s nejnižší volební účastí, ale 
zkusme si uvědomit, že hlavně vol-
by do krajského zastupitelstva určí 
fungování této instituce na další 4 
roky. A tím pádem i to, jak bude kraj 
spolupracovat s Hejnicemi, jak je 
bude podporovat v rámci dotací, re-
konstrukcí svého majetku a hlavně 
pomáhat s řešením problémů Frý-
dlantska. Proto bych Vás rád všech-
ny požádal, abyste zvážili svou cestu 
k volebním urnám a řekli si, jestli 
je takový problém tam zajít a vhodit 
tam lístky se jmény vašich favoritů 

Slovo starosty

Vážená čtenářská obci tohoto občas-
níku, vítám Vás po letní přestávce, 
kterou jste strávili doplňováním sil 
a  energie jak do pracovního pro-
cesu, tak třeba do dalšího školního 
roku. Letošní léto budiž zpětně hod-
noceno jako normální a  průměrné, 
čemuž se nám po loňských pařácích 
jaksi nechce ani věřit. Město to pocítí 
hlavně v hodnocení úspěšnosti sezóny 
na koupališti, která bude patřit k těm 
slabším. Ale vše má něco do sebe 
a zahrádkáři jistě měli radost, že jim 
nic neodešlo kvůli totálnímu suchu.

3
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Z jednání městské rady

 – schválila žádost týkající se pronájmu části pozemku 
p. č. 1430, na němž stojí stánek s občerstvením;

 – schválila žádost týkající se pronájmu nebytového pro-
storu prodejny potravin v Nádražní čp. 366 na dobu 
určitou do 30. 6. 2021;

 – schválila vítěze výběrového řízení na opravu komuni-
kace na Ferdinandově, a to firmu Silkom z Frýdlantu;

 – finančně podpořila akce spolku Jizerské aktivity a to 
akci „Jizerská nota 2016“ částkou 7 000 Kč a akci 

„Hejnicman 2016 a Mezinárodní festival outdoorových 
filmů“ částkou 4 000 Kč;

 – projednala žádost paní Ingrid Singer ohledně prohlá-
šení o existenci taneční skupiny a jejich aktivitách;

 – jako vítěze výběrového řízení na zhotovitele akce „Hej-
nice - výměna zdroje vytápění pro ZŠ Hejnice“ schváli-
la firmu CZECH ENERGY, s. r. o. z Jablonce nad Nisou 
s nejnižší nabídkovou cenou 634 375,17 Kč;

 – jako vítěze výběrového řízení na rekonstrukci výtahu 
ve školní kuchyni schválila firmu MVS Liberec, s. r. o. 
z Liberce s nejnižší nabídkovou cenou 492 700 Kč;

 – projednala a schválila žádost týkající se pronájmu ne-
bytového prostoru zubní ordinace na dobu určitou do 
31. 8. 2018;

 – projednala a schválila nájemní smlouvu na pozemek 
p. č. 1356/1 (řeka Smědá) týkající se projektu rekon-
strukce mostu u autokempu;

 – projednala žádost spolku Babybox pro odložené děti – 
Statim, z. s., týkající se příspěvku na rekonstrukci za-
řízení v liberecké nemocnici a schválila dotaci 3 000 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: Tiskárna Macek,  
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 zprávu finančního a kontrolní-
ho výboru;

 – projednalo a schválilo odkoupení pozemku p. č. 3634 
o velikosti 58 m2 za částku 154 Kč za m2 od firmy 
DOLPEK a. s.;

 – projednalo a schválilo, že město Hejnice vnese ná-
sledující nepeněžitý vklad – Vodovod Hejnice (soubor 
staveb – vodovodů, který byl oceněn na 8 191 210 Kč), 
za  tento nepeněžitý vklad bude vydáno 71 kusů kme-
nových listinných akcií na jméno s omezenou převo-
ditelností v hodnotě jedné akcie 115 000 Kč, rozdíl 
mezi cenou nepeněžitého vkladu určenou znaleckým 
posudkem a jmenovitou hodnotou akcií, které budou 
za tento nepeněžitý vklad vydány, tj. částka ve výši 
26 210 Kč, bude použitý na tvorbu rezervního fondu 
akciové společnosti;

 – projednalo a schválilo žádost na finanční dotaci na 
chod ambulance Dětského diagnostického ústavu Li-
berec, pracoviště Frýdlant;

 – projednalo a souhlasí se záměrem využití objektu 
v ulici Jizerská čp. 90 pro činnost Střediska ekologic-
ké výchovy Libereckého kraje;

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

Narodily se děti:
• Sophie Tereštíková
• Nella Reinhardtová
• Michaela Farská
• Veronika Janďourková
• Sofie Baranová
• Viktorie Kohútová
• Ema Loudová
• Barbora Šosvolová
• Markéta Hořejší

Přistěhovali se občané:
• Milada Lundáková
• rodina Daniova
• Tadeáš Kohút
• Katrin Lecká  
• Martina Hájková se synem a dcerou
• Lenka Ďuďová s dcerou

Odstěhovali se občané:
• Jaroslava Jarošová
• Tomáš Vojco
• Michaela Zítková s dcerami a synem
• Nikola Krišková se synem a dcerou
• Jan Šidélko
• Jiří Fiala
• Jana Palasczuková se synem
• Hana Dama se synem a dcerou

Rozloučili jsme se se zesnulými 
občany:
• Josef Coubal
• Pavel Just
• Věra Sochorová
• Vojtěch Štrumfa
• Liane Malinská
• Miroslava Veltruská
• Marie Kučerová
• Věra Nulíčková

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská kronika 
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Psali jsme před 20 lety… Nová samoobsluha v Hejnicích
Když musela městská rada rozhodnout o novém 

nájemci prodejny potravin mezi bývalým nájemcem 
panem Pokorným a novým žadatelem o pronájem 
panem Petříčkem, rozhodla se pro nového žadatele. 
Jeho záměr otevřít moderní samoobslužnou prodejnu 
se širokým sortimentem zboží splňoval dávné představy 
města o tom, jak by tato prodejna měla vypadat a přede-
vším také zaručovat spokojenost občanů Hejnic s novou, 
modernizovanou prodejnou. Pan Petříček město ani 
občany nezklamal. Po uzavření nájemní smlouvy ve 
velmi krátkém čase zrekonstruoval veškeré prostory 
prodejny, vybavil ji novým, moderním zařízením, napl-

Psali jsme před 15 lety… Internet v knihovně

V dnešní době moderních komunikačních techno-
logií se Internet jako obrovský zdroj informací dostal 
do povědomí snad každého z nás. Mnozí však dodnes 
nemají jasnou představu o tom, co vše zde lze najít, ne 
každý má také k Internetu běžný přístup.

Přiblížit možnosti Internetu široké veřejnosti měla 
akce vypsaná ministerstvem kultury na začátku letoš-
ního roku. Projekt, který byl podán městem Hejnice, byl 
úspěšný, a tak došlo v druhém pololetí letošního roku 
i k jeho realizaci. Výsledkem je pracoviště se dvěma PC 
s přístupem na internet pro veřejnost zřízené v měst-
ské knihovně. Celkové náklady, které se blíží 85 000 Kč, 
zahrnují kromě dvou počítačů propojených do sítě také 
příslušný software, tiskárnu, kancelářský nábytek 
a přeměnu stávající telefonní linky na rychlé ISDN při-
pojení.

Provoz pro veřejnost je prozatím plánován v oteví-
rací době knihovny, tedy v pondělí a středu od 15 do 20 

Psali jsme před 10 lety… Podařená přestavba

Kdysi moderní textilka, pak nevzhledná ruina a nyní 
pohledná a vkusně barevně provedená obytná budova 
s 35 moderními byty obsazenými převážně mladými 
lidmi. Tak skončila velmi povedená přestavba továr-

A N G L I Č T I N A 
 

 kurzy pro dospělé v Hejnicích 
 
 
 
 
 

 

cena kurzu: 2 700 Kč (18 x 90 min) 
Zahrnuje i veškeré výukové materiály. 

 

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

 

 

 individuální výuka pro dospělé i děti 
 

 

 

lektorka: Ing. Jitka Budková 
učebna: panelák č. 598 (u nádraží, vedle kadeřnictví) 

tel: 774 229 443 
email: jitka.budkova@email.cz 

web: budkova.webnode.cz 

jazyková úroveň den a čas výuky délka kurzu 

začátečníci po 16.15 – 17.45 26. 9. 2016 – 30. 1. 2017 
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středně pokročilí II út 17.00 – 18.30 27. 9. 2016 – 31. 1. 2017 

75 Kč/ 45 min 

75 Kč/ 45 min 

200 Kč/ 45 min 

200 Kč/ 45 min 
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nil zbožím a otevřel. Tento den byl mnoha občany již 
netrpělivě očekáván, protože stávající obchodní síť pře-
devším v prázdninových měsících již kapacitně nesta-
čila pokrýt potřeby zákazníků. Jemnická samoobsluha 
Jula a prodejna zeleniny patří k nejlépe zásobova-
ným a nejmoderněji vybaveným v okolí. Věřme, že se 
k nim připojí i nová samoobsluha U Petříčků. Popřejme 
novému obchodu do začátku hodně štěstí a hodně 
spokojených zákazníků. Zákazníkům jen samé dobré 
a kvalitní zboží, přijatelné ceny a úslužný personál.

– FS – (Hejnický zpravodaj 4/1996)

hodin. První představení „Internetového koutku“ pro-
běhlo jako „Den otevřených dveří“ v pondělí 22. 10., kdy 
si měl každý možnost bezplatně tuto službu vyzkou-
šet. Zde také všichni účastníci mohli nahlédnout do 
návštěvního řádu „Internetu“, aby znali všechny pod-
mínky provozu včetně fi nančních úhrad. Tyto byly sta-
noveny ve výši 15 Kč za každou i započatou čtvrthodinu 
u počítače a 4 Kč za stránku vytištěnou na zdejší tis-
kárně. Pro každého zájemce je možné po dohodě zajistit 
vstupní instruktáž zahrnující základní dovednosti pro 
práci na síti.

Jaký bude ohlas jemnické veřejnosti na tuto službu, 
to poznáme velmi dobře podle návštěvnosti „Interne-
tového koutku“. A protože zájem v místech, kde byly 
obdobné služby zřízeny, je vcelku značný, doufáme, že 
ani Hejnice nebudou výjimkou

J. Kašpar (Hejnický zpravodaj 4/2001)

ního objektu na bytový dům. Zlepšila bytovou situaci 
i vzhled města. Nová úprava dobře ladí s barokními krá-
sami kláštera i baziliky.

– K.F. – (Hejnický zpravodaj 1/2006)
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Prší, prší, jen se leje 2016
Hejnické slavnosti. To slovní spojení, které v některých vyvolává radostné vzpomínky či úsměv na tváři, u některých 
naopak trpký úsměv nebo pocit něčeho, co se nedá slušně popsat. Ať tak či tak, slavnosti byly, jsou a asi budou. 

Nakonec, téměř všichni se nechá-
vají slyšet, že je tady u nás potřeba 
posílit cestovní ruch a dostat sem 
více návštěvníků, a tak snad to, že 
se sem na jeden víkend sjede na 10 
až 15 tisíc účastníků velké kulturní 
akce, by se dalo hodnotit jako pove-
dená podpora našeho města.

Letošní slavnosti jsou za námi, 
vyhodnocené, spočítané a hlavně 
prožité. Byl jsem byl moc rád, když se 
mi pro tento ročník podařilo v před-
stihu domluvit skvělou slovenskou 
hudební skupinu 

No name jako hlavní hvězdu, 
a pak už byl celkem klid na to dopl-
ňovat program něčím zajímavým. 
Přípravy vlastní akce se dají shrnout 
asi do několika slov – práce na půl 
roku, intenzivní nasazení dva měsíce 
v kuse. Ani se nedivím, že po neděl-
ním večeru nechci týden vidět nic, co 
se organizace akce týče.

Letošní byly slavnosti opět výji-
mečné, a to jak ve špatném, tak 
hlavně v dobrém. Předpovědi počasí 
hlásily na sobotní den déšť a jeli-
kož tomuto předcházela velká vedra, 
hrozilo tradičně, že nepůjde o déšť 
normální, ale doprovázený bouřko-
vými jevy. A to je to, čeho se bojíme 
nejvíce. Páteční stavění bylo ve zna-
mení slušného vedra, ale večerní 
konstatování, že jsme se trošku opá-
lili v obličeji (já, jelikož můj nejčas-
tější úbor do té doby byla košile, jsem 
si spálil nepochopitelně lokty), nám 
starosti o počasí během hlavního 
dne slavností neubralo. Přáli jsme 
si jen, aby třeba pršelo, ale svisle 
dolů a ne vodorovně, což by značilo 
nějaký uragán.

Sobota začala v nádherném slu-
níčku, lidé brali stánky útokem, par-
koviště se rychle plnila, hudba hrála. 

Po poledni se jaksi začala objevovat 
těžká tmavá mračna. Měli jsme štěstí. 
Liberecký hřeben rozdělil přicháze-
jící bouřku a největší smršť poslal na 
Jablonec, kde to smetlo konkurenční 
festival u přehrady. Nám sem poslal 
naštěstí pouze ukrutně silný déšť, 
který na 30 minut přerušil produkci, 
a ABBA Revival čekal, jak to dopadne. 
Vysvitlo sluníčko, ale nejdřív museli 
hasiči z pod pódia odčerpat lagunu 
vody, jejíž hladina se zastavila 3 
cm pod prvním zesilovačem, jehož 
zaplavení by vyřadilo veškerý zvuk. 
A mohlo se pokračovat. Obrovský 
respekt zaslouží všichni návštěvníci, 
kteří vydrželi v sobotu jednotlivé 
opakující se přeháňky a nenechali 
hudební hvězdy na pódiu samotné. 
A tak třeba velmi unavený Johny 
Machette, Pavel Callta, Bára Polá-
ková nebo Medvěd 009 se mohli se 
svým uměním předvést početnému 
davu. Vrchol večera v podání kon-
certu No name byl úžasný. Přestalo 
úplně pršet a lidé Igorovi Timkovi 
zobali z ruky.

Ani mimo areál se nikdo nenudil. 
Kromě kolotočů se mohl zajít podívat 
na koncert vážné hudby do kostela 
nebo se svézt historickým autobu-
sem. Ten jezdil s menšími problémy 
s dodržováním jízdního řádu, které 
způsobily špatně parkující automo-
bily na všech možných i nemožných 
místech po městě. Večerní ohňostroj 
byl odpálen netradičně z místa po 
Perunu, protože jsme museli opustit 
klášterní zahradu. Poprvé jsme zvo-
lili pouze hudební ohňostroj bez vel-
kých výpravných scén. Snad se líbil. 
Večer pak zakončili úžasní místní 
ForFun, kteří roztancovali účast-
níky, kterým zbyly ještě nějaké síly 
na večer.

Nedělní den byl ve znamení slu-
nečna, sucha a pohody. A tak na 
sobotní divadlo v kině pro děti navá-
zal Upír Krejčí se svou show pro děti, 
mladé vyznavače „zelené kultury“ 
zase potěšil Cocoman se svou hito-
vou „Tak už to bal…“, jeho doplnili 
v reggae následující Yo Yo band. Den 
pak uzavřeli kluci z Hodin. Ale to až 
po vyhlášení poct starosty města, 
které jsem měl čest udělit význam-
ným zdejším občanům, paní Jaro-
slavě Plášilové a panu Miroslavu 
Jechovi.

Slavnosti jsou charitativní už 
pár let, proto jsme i letos pomáhali. 
Vybíralo se pro místní princeznu 
Amálku Hankovou, která to neměla 
ve svém dětském věku lehké. Pro-
střednictvím sbírky, která probíhala 
při slavnostech a trvala potom až do 
počátku září, se podařilo shromáždit 
přes 44 tisíc korun. Moc děkujeme. 
Město podpořilo sbírku třemi koru-
nami z každé prodané vstupenky, ale 
aby se to dobře počítalo, zaokrouhlili 
jsme částku na rovných 9 tisíc korun.

Slavnosti skončily, život ve městě 
se vrátil do starých kolejí a jisté jen to, 
že hvězdou slavností příštích budou 
Čechomoři. Velmi budou pasovat 
k ročníku, který bude součástí oslav 
výročí 100 let povýšení Hejnic na 
město. A jak vůbec slavnosti dopadly 
po ekonomické stránce? Po započí-
tání všech červených i černých čísel, 
včetně koncertu Boni Pueri v kostele, 
můžeme konstatovat, že slavnosti 
nestály město Hejnice ani korunu, 
naopak přispěly do rozpočtu část-
kou 41 tisíc korun.

Díky všem co dorazili a za rok 
třeba na shledanou!

-DEM-
foto: Z. Polívka
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Letní ohlédnutí
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
i když mám pocit, že počasí si spletlo kalendář, protože je momentálně nejhezčí a nejstabilnější za celé 
léto, dovolím si udělat letmé letní ohlédnutí. 

Z hudebních zážitků chci vzpo-
menout dva koncerty v bazilice. 
V červnu to byl nádherný koncert 
Německé smyčcové filharmonie 
a 1. září téměř vesmírný zážitek, a to 
na koncertě didgeredoo, navažské 
flétny a obřího gongu. Zvuk obřího 
gongu byl na hranici únosnosti 
mých ušních bubínků a musela 
jsem myslet na film Melancholie 
(kdo ho neviděl - jedná se o přibli-
žování planety k Zemi a následnou 
srážku). Obří gong váží 225 kg a jeho 
velikost vidíte na fotografii. Z filmů 
u mě zvítězil bulharsko-rumunsko-

-český film Aferim. Sice nás bylo 
v kině 6, z toho 2 Poláci, ale byl to 
krásný filmový počin. Lepší účast 
byla v letním kině na Teorii tygra 
(vtipné a vážné současně) a nesmím 
taky zapomenout na výbornou Uči-
telku od Hřebejka.

Protože nemáme dostatek financí, 
abychom se vypravili k jižním mořím, 
vyrazili jsme se na sever, a to k pol-
skému Baltu. Byla jsem zaskočená 
tím, že sehnat ubytování na poslední 
chvíli není tak jednoduché (pod stan 
se mi moc nechtělo) a byla jsem ráda 
za kontakt na ubytování od známé, 
která tam už několik let jezdí do 
Kolobřehu. Poněvadž počasí v den 
odjezdu nevyvolávalo u mě dojem, že 
se potřebuji ochladit, měla jsem roz-
pačité pocity. Cesta nám trvala déle, 
než jsme předpokládali, rozhodně 
jsme se nevešli do vygooglených 

475 km. Podél dlouhého úseku (asi 
100km) silnice budují dálnici, takže 
tam byla pořád 70 a 50km rychlost. 
Brzy jsem pochopila, že tak nízká 
byla stanovena proto, aby řidiči jez-
dili aspoň pouhých 90. Nedostatkem 
bylo, že v části toho dlouhého úseku 
nebyla žádná čerpací stanice, i když 
ji ukazatele uváděly, ale následně 
byla vždy škrtnutá.

V části, kde se dálnice nebudo-
vala, mě fascinovalo oplocení lesa 
kolem celé délky silnice a nevychá-
zela jsem z úžasu nad vodními nádr-
žemi (zřejmě protipožárními), které 
snad byly na každých dvou kilome-
trech. Kolem nich byly v dolní části 
oplocení ještě umístěné pravděpo-
dobně protižabí zábrany a to už moje 
mírně ekologické srdce zaplesalo.

Polsko nás velmi mile překvapilo 
čistotou i příznivými cenami a kva-
litou jídla. Kolobřeh je krásné lázeň-
ské město, s 12 kilometry pláží, které 
jsou lemované upravenými parky. 
Osada na místě dnešního města 
Kolobřeh byla známa již v 8. století. 
V roce 1000 zde polský kníže Bole-
slav Chrabrý založil biskupství. Na 
město byl Kolobřeh povýšen v roce 
1255. Do 14. století byl členem balt-
ské Hanzy. V sedmileté válce bylo 
v roce 1761 město dobyto ruskými 
vojsky. V roce 1807 ho neúspěšně 
obléhal Napoleon. 

Od roku 1859 bylo město spojeno 
železnicí se Štětínem a Gdaňskem 
a pomalu se měnil jeho charakter 
z pevnostního města na lázeňské. 
Za první světové války byla lázeňská 
zařízení využita jako velký lazaret 
pro zraněné vojáky. Na konci druhé 
světové války se stal Kolobrzeg velmi 
slavným městem. Když šéf nacis-
tické propagandy Joseph Goebbels 

hledal námět pro velkofilm, který 
by pozdvihl morálku Němců tváří 
v tvář totální válce a porážce, vybral 
si bitvu o pevnost Kolberg (původní 
německý název Kolobrzegu), od níž 
musel v roce 1807 odtáhnout Napo-
leon s nepořízenou. Barevný film 
je dodnes pokládán za jeden z nej-
velkolepějších nacistických velko-
filmů a klasickou ukázku nacis-
tické propagandy. Na konci druhé 
světové války bylo 95 % města zni-
čeno v bojích Wehrmachtu s útočící 
Rudou a Polskou armádou.

Po válce Kolobřeh připadl Polsku. 
V roce 1967 získal oficiální status 
lázeňského města. Za zmínku stojí 
katedrála, která byla vybombardo-
vána a znovu dostavěna, následkem 
čehož jsou její oporné sloupy uvnitř 
nakloněné, co mě trochu znervózňo-
valo.

Když jsme do Kolobřehu přijeli, 
pršelo. Na druhý den odpoledne 
se vyjasnilo, co nás potěšilo, ale 
následně jsme zjistili, že nemáme 
plavky (nestalo se nám to poprvé). 
Naštěstí v Polsku je vcelku levně, 
tak jsem přišla k novým plavkám. 
Konečně jsme mohli vyrazit na pláž. 
Utrpěla jsem šok z její přeplněnosti 
(jsem zvyklá na prázdné, silně pose-
zónní chorvatské pláže), kde musel 
člověk kličkovat mezi protivětrnými 
zábranami, aby se dostal k moři. 
A to jsem ještě netušila, jak je to 
moře mělké. Téměř se dá dojít až 
k bójkám, za které se plavat nedá, 
protože tak ostře hlídané moře plav-
číky jsem ještě nezažila. Tak mi 
nezbylo nic jiné, než se naučit plavat 
v mělké vodě. Velmi pozitivní bylo, že 
si tady člověk mohl dát v „smažar-
nach“ ryby, co jsme si jinde nedovo-
lili. A byly fakt výborné. Z roztomilé 
polštiny mi utkvěly v paměti slovní 
spojení šlehačka = bitá smetana 
a upozornění na brankách Tady 
hlídám já = Tutaj ja pilnuju. Bohu-
žel moje starší dcera není na prázd-
niny stavěná a od třetího dne mi 
svou replikou Domů, domůůů, silně 
připomínala ET mimozemšťana.

Doufám, že počasí vydrží a ještě 
stihneme načerpat nějaké to slu-
níčko. Protože brzy už zvuk sekaček 
pomalu vystřídá zvuk pil a cirkulá-
rek a děti začnou mluvit o Vánocích…

Eva Prokešová
Obří gong Kołobrzeg – maják
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Na úplném začátku se zmíním obecněji o možných problémech v chování a jednání dítěte s Aspergerovým 
syndromem (autistického dítěte). Dítě s Aspergerovým syndromem je snadno zneužitelné. Autista přijímá 
fikci jako realitu (fakt) a je silně přesvědčen o její správnosti a v tom se skrývá nebezpečí. Dítě by se mohlo 
v tomto věku dostat do jiných dalších problémů, než které samo o sobě má (jako například ovlivnění jeho 
osoby psychicky silnějšími zdravými vrstevníky, mnohdy činy spojené s vandalismem, krádežemi apod.).

A teď ke konkrétnímu pro-
blému: U chlapce byly zjištěny velké 
výkyvy v soustředění. V případě 
neúspěšnosti chlapec projevuje 
úzkost a z této nesnesitelné úzkosti 
se v jeho chování objevuje náznak 
raptu (prudkého záchvatu zuřivosti) 
nebo-li také anxiozního raptu (sou-
visí s úzkostí vyvolanou strachem 
z ohrožení svého vnitřního světa). 
Pokud výuka probíhá za pomoci 
počítačového programu, chlapec se 
více soustředí a také je schopen být 
téměř celou hodinu pozorný a zodpo-
vědně během ní pracovat. Do značné 
míry je ovlivněna jeho slovní zásoba, 
která je omezena vyhraněnými zájmy 
chlapce. Při cílené činnosti chlapec 
pokynům rozumí.

Chlapec trpí poruchou pozor-
nosti, poruchou myšlení. Jde o tzv. 
autistické či dereistické myšlení 
(myšlení odtržené od empirie a rea-
lity, unášené vlastní fantazií a emo-
tivitou). Chlapec je poměrně klidný 
v prvních hodinách vyučování. Bez 
velkých obtíží si zvyká na přítom-
nost jiného pedagoga (pedagogic-
kého asistenta). Ve svém chování 
projevuje neklid, pokud ho dané 
téma příliš nezajímá nebo když není 
připraven (v neverbálních proje-
vech viditelné zčervenání, stydlivost, 
nervozita, ve verbálních projevech 
odmítání pomoci, říká „prostě to 
neumím”), následují projevy krátko-
dobé pozornosti. V opačném případě 
je schopen koncentrovat se a vyjad-
řuje pocit radosti. Nemá rád přílišné 
chválení, často říká: „Neříkejte mi za 
správnou odpověď výborně”. Také se 
u něj vyskytuje tzv. kolísání inten-
zity pozornosti při delším pozorování 
nebo u delší pro něj méně zajímavé 
činnosti. Rozdělování pozornosti je 
na velmi nízké úrovni. Jeho autis-
tické myšlení je odkloněné od reality, 
zabývá se vnitřním světem. Napří-
klad v hodině fyziky toto myšlení 
bylo velmi znatelné. Chlapec mluví 
neustále o svých přáních (denní 
snění). Je potřebné namotivovat ho 
k učení pomocí jeho představ a přání, 
ale pochopitelně takových, které jsou 
realizovatelné (rada od maminky má 
zde velkou důležitost). Můžeme říci, 

že chlapec sice částečně vnímá rea-
litu, ale přesto jeho myšlení je smě-
řováno k jeho vnitřnímu světu, tzv. 
introvertované.

Maminka chlapce je sice peda-
gožka, ale vzhledem k tomu, že je 
samoživitelka, není schopna z větší 
části svému dítěti zajistit veškerou 
péči tak, aby nedocházelo k dalším 
problémům v jeho chování a jednání 
vůči sobě a okolí, ve kterém se chla-
pec pohybuje.

A jak s chlapcem pracovat? 
Domnívám, že maminčin přístup je 
příliš liberální, což pro takové dítě je 
a bude velmi nebezpečné. Dítě potře-
buje strukturované vedení svého 
času. Nezná hranice své, natož toho 
druhého! Je tedy potřeba maminku 
nenásilně znovu navést na pravi-
delný režim s určitým pochopením 
smyslu vykonávání těchto činností, 
které u takto nemocných dětí přiná-
šejí pozitivní výsledky (jak je již pro-
kázáno několika výzkumy):

• Podpora rozvoje sociálních a komu-
nikačních dovedností například 
pomocí modelových situací, a to 
formou sociálních scénářů (úkol 
pro maminku). Prostřednictvím 
sociálních vizuálních scénářů je 
potřebné nacvičovat zásady správ-
ného chování (vzor – rodinné pro-
středí). V rámci výuky je důležité 
se opakovaně zaměřovat na rozvoj 
komunikačních a sociálních doved-
ností dle konkrétních potřeb chlapce. 
Je vhodné dítěti vysvětlovat „správné 
chování“ (co je správné a především 
proč) s aplikací na jeho individuální 
chování. Nevhodné projevy chování 
je třeba eliminovat postupně, tedy 
neřešit více problémů najednou. 
Na chlapcovo specifické chování 
(„zvláštnosti“) je třeba vyčleňovat 
konkrétní čas a místo.

• Dále je nutná konkretizace pokynů 
a úkolů (kratší a fázované pokyny) 
s neustálou kontrolou pochopení 
zadávaných úkolů. Veškeré změny 
(úkoly, nové poznatky) je třeba zavá-
dět postupně a zadávat je co nejjed-
nodušším způsobem, minimalizovat 
nepředvídatelné a stresové situace, 
často povzbuzovat, ujišťovat o správ-
nosti řešení úkolů (nechuť vypraco-

Nahlédnutí do konzultační hodiny v Integrující poradně Montessori, z.s.

Příběh chlapce ve středním školním věku (11 až 14 let) s Aspergerovým syndromem

vat domácí úkol – je třeba vytvořit 
v domácím prostředí pevný řád.

• K chlapci je třeba přistupovat 
s klidným tónem řeči a umožnit mu 
vyniknout v jeho silných oblastech 
prostřednictvím jeho vyhraněných 
zájmů (např. práce na PC) - umož-
nit mu pracovat na PC v daných 
předmětech anglický a český jazyk. 
Je nutné respektovat jeho zvlášt-
nosti v povaze. Ty se  nesmí se řešit 
jako problém, pokud nám neohrozí 
výsledky naší snahy. Pokud ano, je 
třeba se na ně zaměřit, ale speci-
álně pedagogicky, nikoli domluvami 
a radami, to znamená negativním, 
neefektivním způsobem, který vyvo-
lává odpor, agresi. Naopak  je třeba 
konkrétně například nabídnout 
podobnou, ale chlapci více prospěš-
nou činnost. A třeba prožít si ji s ním 
nebo spíše vedle něho (dítě pozná, 
zdali činnost skutečně prožíváte).

• Vzhledem k tomu, že maminka je 
samoživitelka, potřebuje odbornou 
péči pro chlapce i v domácím pro-
středí. Osobní dohled nad chlapcem 
má vést k tomu, aby plnil své školní 
povinnosti, aby nastala pravidelná 
pečlivá domácí příprava na další 
školní den i s doporučením odpo-
činku a fyzické aktivity. Schválením 
osobního asistenta by se mohly výše 
uvedené problémy vyřešit.

• Aby chlapec, v době mimoškolního 
volna netrávil mnoho hodin u svého 
počítače, který je pro něj, jak tvrdí, 
velký kamarád, ale plnil si své 
domácí a školní povinnosti. Nejenom 
také z důvodu opět nastolení řádu či 
harmonogramu dne ve školním pro-
středí, ale i v domácím. Jinými slovy, 
především předcházíme dalším 
možným negativním projevům v jeho 
psychice.

Závěrem: Maminka respekto-
vala mé návrhy, konkrétněji bylo vše 
vysvětlené a tudíž konzultace byla 
efektivní - a to ostatní? - už záleží 
jen na rodiči. Já mohu být nadále 
jejich konzultačním partnerem či 
speciální pedagožkou, která pomůže 
zlepšit komunikační bariéry mezi 
školou a rodinou.

Mgr. Helena Pálová
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Centrum Mateřídouška v Hejnicích

Centrum Mateřídouška mělo o prázdninách bohatý program. Ten se nám podařilo zajistit díky podpoře 
odboru školství a mládeže Libereckého kraje v programu k naplňování koncepce podpory mládeže na 
krajské úrovni 2016.

Našemu projektu jsme dali název 
„Tvoříme s úsměvem“. O prázdnino-
vých čtvrtcích jsme zdobili plavky 
a trička korálky, vyráběli jsme 
květinové čelenky, dotvářeli květi-
náče ubrouskovou technikou. Naše 
maminky s dětmi  navštívily Indi-
ánský tábor v Bílém Potoce pod 
Smrkem, kde si vyrobily z kartónu 
indiánské masky. Jeden čtvrtek 
byl věnován založení bylinkové 
zahrádky. Úterky byly zaměřeny 
na pěší výlety do okolí - do Lázní 
Libverda, na koupaliště do Hejnic 
a Raspenavy, s velkým zájmem se 
setkalo focení maminek s dětmi 
profesionální fotografkou před bazi-

likou v Hejnicích. Jinak po celé 
prázdniny probíhaly psychosociální 
aktivity pro děti ve formě školiček 
zaměřených na různé motorické 
dovednosti a rozvoj řeči.

Indiánský tábor v Bílém Potoce 
ve dnech 16. až 22. července, o který 
je tradičně velký zájem, proběhl 
v pohodě i počasí přálo. Zajímavým 
programem přispěli i hejničtí hasiči, 
za což jim patří upřímný dík.

Od září se můžete opět těšit na 
pravidelný program. Připraveny 
jsou interaktivní besedy, přednášky, 
poradenské služby s našimi stá-
lými spolupracovníky, jako je Mgr. 
Igor Pavelčák, Mgr. Zdenka Svo-

bodová, Mgr. Michaela Horáčková, 
Mgr. Radka Kyselová a jiní.

Možná, že si veřejnost již všimla, 
že se snažíme do našich programů 
vtáhnout všechny členy rodiny a tak 
se obohacovat zkušenostmi těch 
starších a přinášet zážitky a radosti 
celé rodině. Tato koncepce je dopo-
ručována a podporována různými 
dotačními programy a též celore-
publikovou Sítí mateřských center.

V současné době se připravujeme 
na Martinské slavnosti a vánoční 
dílny a také chystáme nové webové 
stránky www.materidouska.net. 

Eva Machková, předsedkyně 
Centra Mateřídouška, z.s.
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Siku njema wasomaji wapenzi!

To je jednoduché. Jde o malou 
vzpomínku na letošní letní tábor, 
který se nesl v africkém duchu, 
kdy jsme během devíti dnů obje-
vovali krásy tohoto kontinentu. 
Využili jsme tábořiště hradeckých 
skautů, kteří každoročně táboří 
pod Boušínem u České Skalice ve 
východní Čechách. Období dešťů 
jsme se zdárně vyhnuli, žádná 
divoká africká zvěř nikoho nena-
padla, a tak jsme si tábor pěkně 
užili. Je na místě říci, že tábor je 
vlastně jakýmsi vyvrcholením naší 
celoroční činnosti.

V loňském školním roce se naše 
řady celkem úspěšně rozrostly 
o nové členy, a tak jsme se potká-
vali v úterý, ve středu i ve čtvrtek. 
Neznamená to však, že by všichni 
skauti a skautky měli povinnost 
být v tyto dny nastoupeni před klu-
bovnou :-). Byli rozděleni do družin 
podle věku a v určené dny a časy 
se oddávali společným skautským 
aktivitám. V úterý se tak setkávala 
družinka světlušek a vlčat sesta-
vená z předškoláků a tří prvňáků. 

Ne, nedošlo k pomatení mých smyslů, ani v  textu neřádil tiskařský šotek.  To jsem Vás, milí čtenáři, 
pouze svahilsky pozdravil. Ale proč právě tímto, pro české kraje tak netradičním jazykem? 

Byla doplněna třemi skautkami, 
dívkami od 11 let výše, které měly 
možnost realizovat své nápady 
a připravovat si pro své mladší 
bratry a sestřičky nějaký program. 
Ve středu se v klubovně scházeli 
naši skauti. Ti mnoho schůzek 
věnovali opravám a úpravám naší 
klubovny, za což jim patří velký dík. 
Klubovna pod jejich rukama řádně 
prokoukla. No a ve čtvrtek měli 
schůzky světlušky a vlčata navště-
vující 1. – 3. třídu. 

Během roku jsme vyrazili i na 
několik výprav. Jedna z nich nás 
zavedla do ekologického střediska 
Střevlik v Oldřichově v Hájích. Poté 
jsme vyjeli na vícedenní výpravu 
do Hanychova s cílem dobýt Ještěd. 
Což se až tak nesplnilo, protože 
celý víkend vytrvale pršelo. Ale 
i tak jsme si to užili. Nevynechali 
jsme ani tradiční třídenní Vánoční 
výpravu a jarní střediskové setkání 
s ostatními skautskými oddíly na 
Farské louce. Poté jsme se ještě 
vydali na vícedenní výpravu do 
Desné s celodenním výletem do 
osady Jizerka. V závěru školního 
roku jsme se rozloučili na tzv. 
Závěrečné výpravě, kdy jsme vyra-
zili na jeden z vrcholů Jizerských 
hor, který je pouze o 2 metry nižší, 
než je nejvyšší hora Smrk. Tedy na 
Jizeru. Výprava byla ukončena pře-
spáním pod širákem u klubovny, 
což nám konečně po dvouletém 
čekání počasí nepřekazilo (v minu-
lých letech jsme se vždy dočkali 
deště).

Začal nový školní rok a my už 
máme první schůzky za sebou. 
Můžeme se těšit na to, co nám ten 
letošní rok přichystá. Sešli jsme 
se opět v hojném počtu. Doufám, 
že nadšení světluškám, vlča-
tům, skautkám a skautům vydrží 
a budeme tak moci zažívat mnohé 
nezapomenutelné chvíle.

V závěru bych chtěl poděkovat 
městu Hejnice, které nám fi nančně 
pomohlo a pomáhá realizovat naše 
mnohé aktivity a opravy klubovny. 
A se všemi čtenáři se rozloučím 
pěkně svahilsky – kwahari.

Jiří Hovorka, 
vedoucí skautského oddílu Iserin

foto: P. Hovorková

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek 
prodává slepičky typu 

Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.

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

Prodej se uskuteční 15. října 2016 v 15.20 hod. v Hejnicích – u Jednoty.

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

Při prodeji slepiček výkup králičích kožek (cena dle poptávky). 
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V září zlatobýly září

Světlomilný zlatobýl s chlupa-
tou lodyhou nese druhové jméno 
kanadský. Při dolním toku Smědé 
se ve velkém usadil velmi podobný 
zlatobýl obrovský, navzdory názvu 
nepatrně méně statný s lodyhou 
lysou, lehce ojíněnou. Oba zlatobýly 
jsou severoamerického původu 
a oblibu získaly jako dekorativní 
trvalky a také jako medonosné 
rostliny, které díky svému pozd-
nímu kvetení našim včelařům 
výrazně prodlužují sezónu. Oba 

Zlatobýly nebo chcete-li celíky, statné rostliny, vysoké až 1,5 m, s metlovitým květenstvím plným 
drobných žlutých kvítků, už léta zaplavují kdejaké rumiště, příkop a neudržovaný pozemek. Stačí se 
podívat všude kolem silnic a železničních tratí, v našem blízkém okolí zejména pod Vápenným vrchem  
v Raspenavě.

zlatobýly u nás postupně nato-
lik zdomácněly, že se ze zahrádek 
spontánně rozšířily do volné kra-
jiny, až se z nich staly obtížné ple-
vely neboli invazní druhy. Naproti 
tomu jejich další příbuzný, náš 
jediný domácí zástupce rodu, zla-
tobýl obecný čili celík zlatobýl, je 
narozdíl od svých amerických 
příbuzných na svůj výskyt o dost 
skoupější. Nikdy se nevyskytuje 
ve velkých kvantech, jen tu a tam 
jednotlivě nebo po několika málo 
kusech. Jde o rostlinu nižšího 
vzrůstu (jen kolem 0,5 m) s květy 
uspořádanými v hroznu. Latinský 
název virgaurea jej názorně vysti-
huje jako zlatou hůl. V Jizerkách 
ho tu a tam potkáme na skalních 
teráskách i podél horských bystřin.

Zlatobýl se díky svým účin-
kům řadí mezi léčivky číslo 1. Jeho 
doménou je z hlediska užití urolo-
gie, příznivý účinek má i na cévy. 
Pomáhá při chronickém zánětu 
ledvin, čistí moč od hnisu, krve 
a bílkovin, rozpouští kaménky, při-
dává se i do čaje při nemocech pro-
staty a při dně a revmatismu. Velice 
dobře se uplatňuje i mast ze zla-
tobýlu na kožní i podkožní projevy 
a defekty (ekzémy, lupénku, kožní 
alergie, špatně se hojící rány). Díky 
obsahu vitamínu P a dalších účin-
ných látek účinkuje na křečové 
žíly a bércové vředy při vnitřním 
i zevním použití. Tradičně se pou-
žívá na hemoroidy ve formě sedací 
koupele spolu s odvarem z dubové 
kůry. Velmi univerzální použití má 
zlatobýlová tinktura.

Sbírá se nať (resp. horní část 
nati) nebo květ. Doporučuji sbírat 
nerozkvetlé exempláře ve stádiu 
poupat těsně před rozpukem. Kve-
toucí rostliny totiž při sušení 
odkvetou a zpápěří a celou drogu 
tím znehodnotí.

Zlatobýl je velmi silnou byli-
nou, proto se často doporučuje ve 
směsích. Mám jednu oblíbenou 
a chutnou kombinaci na záněty 
močových cest z bylin dostupných 
v našem okolí: nať zlatobýlu, nať 
vřesu, list brusinky, nať vrbovky, 
list maliníku.

Pozor! Velmi často dochází 
k záměnám zlatobýlu obec-
ného se starčkem Fuchsovým, 
velmi populární jizerskou byli-
nou známou pod jménem kycol. 
Kycol je výborný na zevní pou-
žití (na odřeniny, špatně se hojící 
rány), popíjení „čaje“ z kycolu se 
však rozhodně nedoporučuje pro 
určitý stupeň toxicity. I z tohoto 
důvodu doporučuji laikům sbírat 
spíš nezaměnitelný zlatobýl 
kanadský nebo obrovský, kte-
rých je všude dost, takže se 
najde i na nezávadných místech 
bez kontaktu se silnicí apod. 
A kdo o sobě ví, že nemá na 
určování kytek zrovna cit nebo 
si jenom není jistý, ať se raději 
třikrát optá někoho, kdo rostliny 
bezpečně pozná.

Šárka Mazánková

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

zlatobýl obecný  
(celík zlatobýl)

zlatobýl kanadský  
na raspenavském nádraží
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Chaloupkové příběhy

A snad právě jeho poutavá vyprá-
vění a překrásné výstavy fotografií 
mne přivedly k myšlence vytvořit 
malou knížku. Knížku, v níž děti 
psaly příběhy, jež v nich evokovaly 
Jindrovy fotografie starých hradů, 
mostů, budov, chatrčí či chaloupek. 
(Odtud také název „Chaloupkové 
příběhy“). Nad jeho fotografiemi 
visí malý otazník… Co v sobě tento 
fotografův pohled skrývá? Nemohl 
by přinést nějaký příběh? Věděla 

jsem, že mé síly na to nestačí. Pus-
tila jsem se do toho s těmi nejlep-
šími „parťáky“ – dětmi. A že jsme 
tím mimochodem trénovali sloh, 
pilovali psaní na počítači a vzhled 
a úpravu textu? Tak to byl cíl prvo-
řadý. A to si děti ani neuvědomily. 
Pustily se do práce s vervou sobě 
vlastní a musím je velmi pochválit 
za píli a snahu. V hlavě se mi rodí 
již další nápad, ale to snad někdy 
v dalším čísle zpravodaje. Prozatím 

posuďte sami z drobné ukázky, jak 
se dětem dílo podařilo a zda nám 
zde nerostou nová nadějná spiso-
vatelská esa. Osobně si myslím, že 
ano.

Jen připomínám – autory jsou 
žáci současné 9. B a jejich práce 
nám všem udělala velkou radost. 
Za to jim patří naše velké podě-
kování.

Marie Kolačná

Karen

Byla těžce nemocná a doktor jí 
sdělil, že jí zbývá pouhý rok života. 
Přišla ke mně s pláčem a pocitem 
bezvýchodnosti a bezmoci. Nechtěla 
jsem ji v jejím trápení utvrzovat, 
snažila jsem se ji povzbudit. A tak se 
Karen rozhodla, že bude svůj život 
žít naplno. Jen nevěděla, jak začít. 

Jednoho dne šla jako obvykle do 
kostela potkala pana faráře. Dala 
se s ním do řeči. Během jejich roz-
hovoru se zmínil, že by potřeboval 
menší výpomoc ve věžičce, protože 
on sám totiž nemá čas na zalévání 
květin či poklizení těchto prostor. 
Karen mu skočila do řeči a nabídla 
mu pomoc. Farářovi se to ze 
začátku nelíbilo vzhledem k jejímu 
zdravotnímu stavu, jenže ona se 
odbýt nenechala a ujistila ho o tom, 
že její život už tak dlouhý nebude 
a chce ještě pár dobrých skutků 
pro někoho vykonat.  

Od té doby byla Karen šťastná 
jako nikdy. Postupem času už 
nechodila jen pomáhat, ale také 
si s farářem povídat. Stal se pro 
ni dobrým přítelem. Ukázal jí, jak 
obsluhuje každou hodinu zvony. 
Karen se naučila spoustu nových 
věcí, které jí byly přínosem třeba 
i v nepěkných chvílích, kdy byla 
sama a docházelo jí, jak málo času 
jí zbývá. Bylo krásné se dívat na to, 
jak jen vzkvétá i přesto, že její čas 
již byl odměřen.  

Karen se postupem času začala 
ztrácet před očima. Všimla si toho, 
ale nevzdávala se a pořád se snažila 
dělat, jakoby se nic nedělo. Protože 
farářovi na ní velmi záleželo, snažil 
se dělat vše pro to, aby se cítila 
dobře a nemyslela na své trápení. 
Vytvořil jí malinkou zahrádku na 
balkonku ve věžičce a společně se 
o ni starali. Zasadili jednu růži, 

kterou chtěla Karen na 
svůj hrob. Vypěstovali 
společně pár keříčků 
jahod, jejichž vyzrálé 
plody jí později farář nosil 
k lůžku. Když už na tom 
byla opravdu zle a jen 
ležela v posteli, každý 
den ji otec obdaroval 
novými květinami, které 
vložil do vázy na stůl 
v jejím pokoji. Chtěl vidět 
její úsměv a užívat si ho 
do poslední chvíle, pro-

tože on nejlépe věděl, že už tu s ním 
již tak dlouho nebude. Začal proto 
pracovat na jedné věci. Ta věc byla 
pomník na rohu jejího domu přesně 
naproti jeho věži. Na desku nechal 
vytesat její tvář. Chtěl to dokončit 
ještě před její smrtí, aby věděla, že 
tu na tu krásnou, vždy usměvavou 
a ochotnou dívku budou vzpomí-
nat, jenže Karenin čas byl odměřen 
a těsně před dokončením pomníku 
zemřela. Faráře její smrt natolik 
zranila, že už ani svou práci nedo-
kázal dělat. Věž a vše kolem bylo 
bez ní a jejího úsměvu tak prázdné, 
že vystoupil z řádu a postavil si 
malý dům kousek od kostela, kde 
zasadil po celé zahradě růže - její 
nejoblíbenější květiny a chodil 
s nimi denně na hřbitov.  

Ještě dnes, když si vzpomenu 
na Karen, vybavím si její krásný 
úsměv a světlé jemně kudrnaté 
vlasy, na energii, kterou mi pře-
dávala, i když jí sama měla málo. 
V době, kdy ležela na lůžku, jsem 
naopak já chodila za ní a nosívala 
jí krásné borůvky, které jí připomí-
naly les a přírodu. Dodnes když jdu 
do lesa a vidím borůvky, vzpomenu 
si na ni.

Tak jako farář, když se z okna 
svého domu podívá na rozkvetlý 
záhon růží…

Bára Dygrýnová
foto: J. Böhm

Chtěla bych vám vyprávět příběh o mladé dívce jménem Karen. Každý den mě navštěvovala a říkala 
mi vše, co se za její den odehrálo. Fungovala jsem podobným způsobem jako její „vrba“.

Po mnoho let jsem ve svém malém rodném městě žila po boku známého cestovatele, vrakového potápěče, 
fotografa a  dobrodruha Jindřicha Böhma. Byl součástí našeho malého poustevenského společenství, 
vždy usměvavý, přátelský, vlídný a ochotný se podělit o celou řádku svých cestovatelských zkušeností 
nejen na veřejnosti, ale též ve škole.
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Tajemství mého dětství

Cesta mě ale vede dál, blíže 
k tomu místu, k té věži, která 
mě cestou kočárem tolik zau-
jala. V rudém plášti kráčím vstříc 
tomuto zpustlému místu. I když 
mě zima odrazuje a konečky prstů 
mi mrazem ochabují, stále plně za 
svým pokračuji dál v cestě, dokud 
neuvidím špičku věže, která mě 
donutila kočár zastavit a vydat se 
jí vstříc. Stromy, jakoby mi z cesty 
ubíhaly, jakoby si přály, abych 
viděla ten hrad a pokračovala dál. 
Prohlédla si místo zející tajemstvím. 
Až se objevím před tím hradem, 
který svou krásu bohužel kvůli 
zarostlému prostředí úplně ztratil. 
Okolo je ticho, i když se zaposlou-
chám, slyším jen slabé zvuky pří-
rody. Hrad stojí smutně a tiše na 
místě, jakoby naznačoval, že volá 
o pomoc, aby jeho tajemství někdo 
odhalil. Jako na dlani si prohlížím 
hrad, před ním bránu a kapličku 
prorostlé křovím a představuji si tu 
krásu, která tu dříve musela stát. 
Před bránou se zastavuji a nade-
chuji se co nejvíc čerstvého ledo-
vého vzduchu, který mi prochází 
nosními dírkami. Vydechuji ústy, 
ze kterých mi vychází mlhavá pára 
a pokračuji dál v cestě. Za bránou 
se opakovaně nadechnu, pevně 

přivřu oči a zaposlouchám se do 
okolního šustění listí, křídel ptáků 
a vzdáleného pískání. Najednou 
k mým uším dolehne příjemný zvuk 
houslí. Hudba mě natolik pohlcuje 
a zaujme, že otevírám oči a uvidím 
osobu, která dokáže tak překrásně 
hrát. Moje oči postřehly malou 
dívenku v rudých šatech se zlata-
vými vlasy zapletenými v copán-
cích, jež se jí houpou sem a tam. 
Tancuje na malém prostranství 
před hradem, v rukách svírá housle. 
Melodicky smyčcem přejíždí po 
strunách a vytváří dokonale znějící 
hudbu, která v lidech vyvolává silné 
emoce. Lidé kolem dívenky tancují 
do rytmu, baví se, smějí. Okolo nich 
pobíhají šťastné děti a psi. Celému 
tomu místu panuje radost, láska, 
kterou jsem poznávala, a kterou 

jsem i já předávala svým dětem, 
své rodině. Především jsem ji znala 
z dětství, které se mi před očima 
začalo vybavovat. Všechno mi tu 
připadá tak nesmírně známé, tak 
reálné. Pociťuji tolik štěstí. Vím, že 
sem patřím.  Procházím malebným 
parkem plným zelených stromů, 
záhonů plných barevných květin 
všeho druhu. Mlha, která mě před-
tím doprovázela, zmizela. Nic tu 
nebylo pusté, hrad neobepínaly 
přerostlé keře. Vše tu je tak krásně 
živé. Vidím samu sebe, jak probí-
hám parkem společně s tatínkem, 
lezu po stromech, směji se a jsem 
šťastná. Po tvářích mi stékají slzy 
štěstí. Ze snění mě vyruší krkavec, 
který vydává vřískavé zvuky. Shlíží 
na mě z malé věžičky a těká po mně 
zvědavě očima. Usměju se. Jsem za 
celý svůj plán na sebe hrdá, pro-
tože díky němu jsem si vzpomněla 
na dávnou minulost, která mě 
nemilosrdně byla sebrána. Důle-
žité ale je, že toto zpustlé místo 
patřilo mně. Byl to můj domov, 
tento dříve malebný hrad plný 
štěstí, lásky, hudby a lidí. co se 
rádi bavili. A já se ho jen tak za 
něco nehodlám vzdát.

Barbora Bittnarová
foto: J. Böhm

Informace z lesárny
Prázdniny utekly jako voda a už tu máme nový školní rok. Podzimní měsíce jsou na naší škole spojeny 
s už tradičními akcemi, na které bychom vás chtěli upozornit.

Ve dnech 16. – 18. září se 
v MCDO konal již 7. ročník Meziná-
rodní výstavy jiřinek, jejíž součástí 
je vazačská soutěž žáků zahrad-
nických škol. Protože naše škola je 
jedním z pořadatelů, naši žáci oboru 
Zahradník se postarali o naaran-
žování stovek odrůd jiřinek v pro-
storách MCDO. V pátek 16. září 
poměřili naši žáci své dovednosti 
se svými vrstevníky z dalších škol 
se zahradnickým zaměřením z celé 
republiky ve vazačské soutěži, na 
kterou se pečlivě připravují.

O měsíc později, 19. – 20. října, 
se v tradiční dřevorubecké sou-
těži předvedou žáci oboru Lesní 
mechanizátor. Koná se totiž již 19. 

ročník soutěže Hejnický dřevoru-
bec, které se účastní žáci lesnic-
kých škol z České republiky, Sloven-
ska i Německa. Žáci poměří své síly 
v jednotlivých disciplínách v práci 
s motorovou pilou dle mezinárod-
ních pravidel, v soutěži s ručním 
dřevorubeckým nářadím a také 
v práci s vyvážecím traktorem. Pro 
diváky jsou tradičně připraveny 
doprovodné soutěže, například hod 
sekerou, řezání ruční pilou či zna-
lostní test. Doprovodný program je 
připraven i pro naše nejmenší diváky 
– děti z mateřských a základních 
škol. A jako vždy budou předními 
českými závodníky představeny dis-
ciplíny timbersportu.

Vyvrcholením podzimu jsou na 
naší škole Svatohubertské slavnosti, 
letos se konají 4. listopadu. Škola 
tuto akci, jejímž cílem je poděkovat 
za práci všem, kteří se starají o pří-
rodu a les, pořádala poprvé již v roce 
1992. Jako tradičně bude k vidění 
jízda družiny Huberta a Diany, 
ukázky sokolnictví, svatohubertská 
mše troubená na lesní rohy v hej-
nické bazilice. Den bude zakončen 
svatohubertskou veselicí s bohatou 
zvěřinovou tombolou.

Srdečně vás na tyto akce zveme 
a těšíme se na setkání s vámi.

L. Bönschová Sutnarová

V mlhavém oparu, bílém jako mléko v zimní den, se ponořuji hlouběji do nitra zpustlého lesa. Každou 
vteřinu váhám a říkám si, jestli byl dobrý nápad zamířit hloub do lesa, který připomínal zpustlý prales. 



Hejnický zpravodaj / 12

Řeka Smědá a její přítoky bývaly od pradávna jediným orientačním bodem, na který se mohli v hustě 
zalesněné krajině lidé spolehnout. Stezky vyšlapané podél jejích břehů vždy bezpečně dovedly první 
sběrače pryskyřice, lovce, uhlíře nebo hledače drahých kamenů zpět do posledních vesnic v podhůří. 
Všechny potoky a potůčky měly přiléhavá jména, a tak se na nejstarších mapách vyskytují názvy jako 
Uhelný, Husí, Olšový, Rudný, ale i Safírový – ten dodnes napájí hejnické koupaliště. O svůj název přišel, 
když byl ve třicátých létech požádán jeden cizí kartograf, aby nakreslil školní mapu Frýdlantska. Proč 
původní, od nepaměti používaný název nezapsal, se neví. Potok nazval Ořešnický a pak se už jenom 
opisovalo.

Snad horníci, kteří nalezli želez-
nou rudu v údolí Štolpichu, pak 
stezky sledující potoky a potůčky 
upravili na sjízdné cesty, po kte-
rých se k hutím v podhůří dopra-
vovala ruda. Milíře na pálení dře-
věného uhlí, které původně byly 
přímo v lesích, už nestačily pokrýt 
potřebu hamru v Raspenavě, a tak 
se dřevo začalo k hutím splavovat 
a uhlí se pálilo až na místě. Kame-
nitým korytem Smědé, ale i Štolpi-
chu, bylo možno splavit jen krátká 
polena o délce 6/4 lokte, a tak mnozí 
poddaní si při „postrkování“ polen 
v řečišti odpracovávali svoji robotní 
povinnost. Na nejstarších mapách 
nalezneme označená místa, kde se 
polena do řeky vhazovala a vytaho-
vala a kde byly mezisklady dřeva. 
První taková místa jsou na sta-
rých mapách označena již kousek 
pod Smědavou, další je popsáno 
u kamenného mostu v Bílém Potoce. 

Chvála vody

V Hejnicích, kde se část plaveného 
dřeva již z řeky vytahovala (použí-
valo se na otop v místním klášteře 
a v zámečku v Lázních Libverda), 
bylo toto místo na březích řeky 
pod dnešní samoobsluhou. Kousek 
níže po toku bylo dokonce zařízení 
k dočasnému přehrazení Smědé 
a vytvoření umělé vlny, která pak 
polena nesla při nízkém stavu vody 
dále.

Další „vorová pláň“, jak zní 
nesnadný překlad názvu těchto 
míst, byla tehdy za železným 
mostem v Raspenavě a největší pak 
ve Frýdlantu pod zámkem, kde jsou 
dnes tenisové kurty. Zde se vytaho-
vala polena pro otop zámku, pivo-
varu, palírny a vrchnostenských 
kanceláří.

Řeka, potoky a jejich vodní síla 
byly požehnáním pro celé údolí. 
Desítky vodních kol, někdy až 
o průměru 10 metrů, poháněly 

pily, mlýny, stoupy v papírnách, ale 
v nejstarších dobách i drtičky rudy 
a měchy v hutích. V novější době 
pak poháněly textilní stroje v čet-
ných trhárnách a přádelnách. Ve 
Ferdinandově bývalo na jednom 
kilometru toku 10 vodních kol - tam, 
kde do řečiště ústil odpad z přede-
šlého vodního díla, byl postaven už 
další jez a odváděl vodu k dalšímu 
vodnímu kolu. Nejinak tomu bylo 
i v údolí Černého potoka a v horní 
části Bílého Potoka. Dokonce i nepa-
trný Libverdský potok poháněl tři 
vodní kola.

Pečlivý seznam důchodkového 
kontrolního úřadu z roku 1934 
uvádí u každého vodního díla 
i výkon v koňských silách. Vodní 
kola jsou zde rozdělena na kola na 
vrchní, střední, nebo spodní vodu, 
u turbin je zapsán jejich typ. Na 
řece Smědé je v Bílém Potoku uvá-
děno 11 vodních děl, v Hejnicích 4. 
Než Smědá opustila u Vsi zemské 
hranice poháněla neuvěřitelných 
35 vodních kol nebo turbin. Hájený 
potok tehdy předával svoji sílu na 
čtyřech místech, na Černém potoce 
je evidováno 6 vodních děl, na Bílém 
potoce 1 turbina. Na Štolpichu bylo 
v roce 1934 10 továrniček a pil. Lib-
verdský potok v seznamu chybí, ale 
dle mapy zde je možno identifikovat 
4 vodní díla.

V průběhu let některé firmy 
vodní kola zrušily a nahradily je 
turbínami, které vyráběly elek-
trický proud. Ještě v roce 1948 
nalezla Státní energetická komise 
v Hejnicích osm turbín o celkovém 
výkonu 250 kWh. Stará vodní kola 
se postupně rozpadala a pro nároč-
nost údržby byly zrušeny i všechny 
turbíny.

Aby byla maximálně využita veš-
kerá energie mnohdy nepatrného 
potůčku, používali majitelé vodních 
děl mnohdy absurdní, ale účinná 
opatření. Na hranici lesa nad Ferdi-
nandovem byly kanálem spojeny dva 
potoky, Malý a Velký Štolpich, aby Lanový pohon – spojení vodních kol v Bílém Potoku
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poháněly turbínu firmy Hanisch. 
V nedalekém Ludvíkově zase místní 
sedlák neváhal na potůčku postavit 
stavidlo a vodou tekoucí v trubce 
o průměru 10 cm pohánět vodní 
kolo o průměru pouhý 1 metr. To 
pak za pomoci excentru a vahadel 
pohánělo jenom klasickou másel-
nici. Vše muselo být řádně doloženo 
plány stavitelů, kteří na tyto pro-
jekty měli koncesi.

Tam, kde Černý potok opouští 
les, stávala v sousední obci Bílý 
Potok stará trhárna a přádelna, její 
majitel vlastnil ale i pilu, která stála 
80 metrů daleko. V obou objektech 
byla vodní kola, byl tedy vykopán 
a vyzděn kanálek, kterým se pomocí 
tzv. lanového převodu obě kola spo-
jila a svoji sílu tak znásobila. Na sta-

rých plánech, kde jsou po několika 
metrech zakresleny i rolny, aby se 
lano nepronášelo, se o důmyslnosti 
předků můžeme přesvědčit.

Svérázným způsobem vystihl 
v roce 1927 úctu k vodě úředník 
Okresní správy politické ve Frý-
dlantě. Tehdy firma Florian Krause 
v Bílém Potoku chtěla krátkým 
potrubím odvádět vodu nepatr-
ného potůčku do náhonu k posí-
lení průtoku na svém vodním díle. 
V pozvánce adresované zaintereso-
vaným osobám je napsáno, že se 
bude jednat o „využití pro vodní 
tvornou sílu“.

Úzkostlivě se také hlídala čistota 
vody a přístup k ní. Podél břehů 
byly desítky máchadel a když obec, 
nebo některá továrna prováděly 

změnu břehů, třeba při stavbě opěr-
ných zdí, nebo náhonů, dovedli se 
občané domoci svých vydržených 
práv. V četných žádostech a stíž-
nostech uložených v archivu se lze 
dočíst, jak vyžadovali na příklad 
dodržení výše schodů, nebo vzdá-
lenost od klekátka k vodní hladině. 
Když ve Ferdinandově byl uložen do 
rour dlouhá léta otevřený náhon na 
starou papírnu, která byla posta-
vena jako první dům ve vesničce 
musely být na dvou místech, které 
se dotýkaly veřejné cesty osazeny 
hydranty. Tam se totiž dlouhá léta 
nabírala voda pro dobytek a právě 
tam se chodilo máchat i prádlo. 
Úsměvně působí i dopis hejnického 
továrníka pana Fritsche. „ Doslechl 
jsem se,“ píše, „že u penzionu Hoff-
man, který je v sousedství, se chystá 
stavba koupaliště. Upozorňuji na to, 
že v dnešní nejisté době může celý 
podnik zkrachovat a majitel penzi-
onu, aby se vůbec uživil, zde začne 
chovat kachny. Jejich trus a peří 
pak znečistí vodu protékající mojí 
továrnou, vodu používám na pří-
pravu apretur ve své tkalcovně“.

Jen něco málo památek zbylo 
z popisované doby. Někdo využívá 
starý podzemní vodní náhon jako 
sklep, a věřte, jablkům i brambo-
rám se zde daří navýsost dobře, jiný 
využil staré stavidlo jako součást 
zahradní architektury a ozdobil je 
květinou jako poctu a vzpomínku 
na zašlé časy. Po zařízení na pla-
vení dřeva zbyly jen záseky ve ska-
lách v řečišti řeky a na to, jak se 
pstruzi pokoušeli překonat na svém 
tahu vodní clonu Černého vodopádu 
ještě na začátku minulého století, 
zbyly jen vzpomínky z vyprávění  
pamětníků.

Miroslav Jech
foto: archiv autora

Staré stavidlo

Spojení vod Velkého a Malého Štolpichu nad Ferdinandovem Pohon máselnice v Ludvíkově
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Zprávy z Jizerského fotoklubu Hejnice

Jak jsem již uvedl v minulém článku, Jizerský fotoklub Hejnice se v tomto roce zúčastnil dvou 
fotografických soutěží, a to tradičně Mapového okruhu Český ráj a nově Tatranského mapového 
poháru, pořádaného Svazem slovenských fotografů.

Pořadatelem 55. ročníku Mapového okruhu 
Český ráj byl fotoklub Blatná a závěrečná konference 
a vyhodnocení proběhlo v termínu 11. až 12. června 
v jihočeském městečku Blatná. Za Jizerský fotoklub 
se závěrečné konference zúčastnili 3 členové a to 
p. Mazánek, p. Němec a p. Odehnal. Protože se jednalo 
o cestu téměř přes celé Čechy od severu k jihu, pojali 
jsme ji jako poznávací fotografickou výpravu. Úmyslně 
jsme se vyhýbali dálnicím a rychlostním komunika-
cím, abychom se mohli v klidu pokochat českou kra-
jinou. Do Blatné jsme dorazili již za tmy, ubytovali se 
v malém penzionku a ještě jsme stihli noční procházku 
městem. Druhý den ráno, než dorazili zástupci  ostat-
ních fotoklubů, jsme jen po očku nakoukli do zámec-
kého parku, kde se dají fotografovat daňci. Závěrečná 
konference proběhla již tradičně v přátelském duchu 
a jako pořadatel dalšího ročníku byl na vlastní žádost 
zvolen fotoklub KFA Brumov-Bylnice.

V letošním 55. ročníku Mapového okruhu Český ráj 
zvítězil fotoklub Balvan Jablonec nad Nisou a Jizerský 
fotoklub Hejnice obsadil 9. místo z celkového počtu 
13 zúčastněných fotoklubů. V jednotlivcích zvítězil 
pan Luděk Klíž z fotoklubu MKS Jaroměř s fotografií 

„Snová krajina“. Jako nejlepší jednotlivec se za Jizerský 
fotoklub Hejnice umístil na 37. až 39. místě Jan Appel 
s fotografií „Pouliční filozof“. Po vyhlášení výsledků 
a určení pořadatelství dalšího ročníku následoval 
společný oběd. V poobědní pauze jsme využili vol-
ného času a vydali se na prohlídku zámeckého parku. 
Poté následovalo poutavé promítání fotografií z Náhor-
ního Karabachu s výkladem. Po ukončení promítání 
jsme ještě chvíli poseděli s přáteli a diskutovali, jak 
jinak než o fotografiích. Druhý den ráno, ještě za sví-
tání, jsme se vydali fotografovat do zámeckého parku. 
Podařilo se nám zahlédnout i vyfotografovat skupinku 
daňků, kteří se v klidu popásali a nejevili nejmenší 
známky neklidu.

Po ranním fotografování jsme posnídali, rozloučili 
se v penzionu a vyrazili na cestu k domovu. A protože 
i zpáteční cesta byla pojata jako poznávací a fotogra-
fická, vraceli jsme se domů po opačném břehu řeky 
Vltavy přes Kutnou Horu. Zde jsme navštívili chrám 

Svaté Barbory a samotné město, které se nám moc líbilo 
svými upravenými úzkými uličkami a zákoutími. Po 
procházce městem se pomalu začal blížit čas návratu 
domů. Nechali jsme za zády Kutnou Horu i Poděbrady 
a poslední zastávka byla na hřebenech Jizerských 
hor, kde jsme si vychutnávali „domovskou“ podvečerní 
atmosféru. Na konci cesty jsme si stejně řekli, že všude 
dobře a hezky, ale v Jizerských horách je nejlíp.

V druhé fotografické soutěži, které jsme se zúčast-
nili, Tatranském mapovém poháru, jsme obsadili 
8. místo z celkového počtu 20 fotoklubů. První místo 
obsadil slovenský fotoklub ZSF Ružomberok, a taktéž 
první místo v soutěži jednotlivců obsadil p. Otto Jirka 
z téhož fotoklubu s fotografií „Čerešňa“. Z Jizerského 
fotoklubu Hejnice se v soutěži jednotlivců nejlépe 
umístil p. Václav Odehnal s fotografií „Fotografika“. 
Této soutěže se účastnily nejen fotokluby ze Slovenska 
a Čech, ale také z Ukrajiny a Ruska. Bylo docela zají-
mavé srovnávat, jak se rozvíjí fotografie u nás a o něko-
lik stovek kilometrů dále na východ. Pravdou je, že 
česká a slovenská   fotografie má přece jen k sobě 
nejblíže a já osobně jsem nenašel žádné velké rozdíly. 
Tak jako u nás i na Slovensku jsou fotografové dobří 
a méně dobří, ale všechny nás spojuje společný zájem 
o fotografování. Závěrečného vyhodnocení a prezen-
tace nejlepších fotografií jsme se bohužel neúčastnili, 
protože přece jen je Ružomberok dále než Blatná.

A na samotný závěr bych Vás chtěl pozvat na výstavu 
fotografií Jizerského fotoklubu Hejnice, která se koná 
v Mezinárodním centru duchovní obnovy od 3. do 
30. září 2016 a je otevřena denně od 8 do 17 hodin. 
Přijďte se podívat na naše fotografie a pokud by chtěl 
někdo zkusit s námi fotografovat, máme pro něj dveře 
otevřené.

Všem čtenářům přeji hezký jizerskohorský podzim 
a dny plné pohody.

Tomáš Mazánek,  
Jizerský fotoklub Hejnice

foto: V. Odehnal
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Příběh Waltera Dobische

V  pravém horním rohu hejnického hřbitova se nachází malá náhrobní deska přichycená na 
hřbitovní zdi. Jsou na ní v němčině uvedeny iniciály jistého Waltera Dobische, poručíka v záloze 
a držitele stříbrné medaile za statečnost II. třídy. Vedle okolních hrobek deska působí nenápadně, 
ale příběh, který se za ní schovává, za zmínku jistě stojí.

Walter Dobisch se narodil 
12. prosince 1895 do německé 
rodiny v malém městečku Úštěk, 
zhruba 20 kilometrů od Litoměřic. 
O jeho raném mládí se mnoho infor-
mací bohužel nepodařilo dohledat, 
je však zcela jisté, že v rodném 
městě i nadále zůstal, jelikož bydlel 
v domku s číslem popisným 50. 
Od roku 1908 studoval na němec-
kém reálném gymnáziu v Litomě-
řicích, které zakončil v roce 1913 
zkouškou z dospělosti s prospě-
chem velmi dobrým. V říjnu téhož 
roku byl odveden k činné presenční 
službě k 94. pěšímu pluku v Liberci, 
kde nastoupil do školy pro výchovu 
záložních důstojníků.

V červenci roku 1914 ale vypukla 
světová válka a Walter byl odeslán 
první srpnový den na srbské bojiště. 
Jako poddůstojník bojoval až do 
poloviny září, kdy onemocněl úpla-
vicí a až do konce ledna následu-
jícího roku se léčil v epidemickém 
špitále. Poté byl na dva měsíce ode-
slán k náhradní rotě do Turnova, 
kde se stal velitelem čety. Na konci 
března byl spolu s četou odeslán, 
tentokrát na ruské bojiště. Jako 
mnohým, ani jemu se nevyhnulo 
válečné zranění a v dubnu byl raněn 
na levé ruce. Během svého léčení 
v Litoměřicích byl povýšen do hod-
nosti podporučíka pěchoty a obdr-

žel stříbrnou medaili za statečnost 
II. třídy. Koncem května byl znovu 
odveden na ruské bojiště ve funkci 
velitele čety. Tvrdé podmínky bojů 
se na vojácích v zákopech mnohdy 
podepsaly, a tak v srpnu onemoc-
něl Walter těžkým zápalem ledvin. 
Léčil se nejdříve ve Lvově a později 
i v Liberci. V září byl za své zásluhy 
na ruském bojišti povýšen do hod-
nosti poručíka pěchoty. Koncem 
roku ho velení odeslalo do kurzu 
pro kulometčíky v dolnorakous-
kém Bruck an der Leitha. Až do 
července 1916 působil ve funkci 
velitele kulometné čety u náhradní 
roty ve městě Kecskemét. Tehdy byl 
ve stejné funkci znovu odeslán na 
ruské bojiště.

Avšak již krátce nato, dne 
28. července, byl v jedné z bitev 
zajat a odeslán do zajateckého 
tábora v Tomsku na západní Sibiři. 
V tomto táboře strávil další násle-
dující tři roky. Život v zajetí byl 
po čase dosti jednotvárný. Mezi 
vojáky se šířily epidemické nemoci, 
hlavně tyfus, které měly za násle-
dek mnoho lidských životů. Walter 
se ale naštěstí dočkal konce světo-
vého konfliktu. To však kvůli poli-
tickému vývoji pro zajaté vojáky 
ještě zdaleka nebyl konec. Téměř 
rok po skončení války, v říjnu 1919, 
se přihlásil k československým jed-
notkám na Sibiři a působil jako 
pracovník u II. telegrafní roty, ve 

skutečnosti byl ale stále zajatcem. 
Dne 22. června 1920 byl zařazen 
do 32. lodního transportu z Vla-
divostoku do italského Terstu pod 
velením podplukovníka Kvapila. 
Konečně se tak dostal po dlouhých 
letech domů.

V polovině srpna téhož roku 
se přihlásil předepsanou přihláš-
kou do československé armády 
a stal se tak záložním důstojní-
kem. Rozhodl se pro zvýšení svého 
vzdělání a na obchodní akademii 
v Liberci v červnu 1921 absolvo-
val abiturientský kurz s prospě-
chem velmi dobrým. Během čás-
tečné mobilizace proti Maďarsku 
na podzim roku 1921 krátce sloužil 
u náhradní roty pěšího pluku 44 
v Turnově. Roku 1923 uzavřel man-
želský sňatek s Gertrudou Truh-
lářovou z obce Valkeřice u Bene-
šova nad Ploučnicí. V rámci čes-
koslovenské armády prodělal ještě 
několik cvičení ve zbrani, poslední 
páté mu bylo na konci roku 1924 
prominuto. Stal se také vojenským 
gážistou, a to roku 1926, kdy jako 
občan německé národnosti vyko-
nal nutnou jazykovou zkoušku 
stanovenou ministerstvem národní 
obrany.

Zajímavé je spojení Waltera 
Dobische s naším městem. Vedle 
jeho náhrobní desky je totiž hrobka 
rodiny Ullrichových, Effenbergero-
vých a Dobischových. Dokonce je 
zde uvedeno jméno některého z jeho 
příbuzných, nadporučíka v záloze 
Hermanna Dobische, držitele něko-
lika vyznamenání a učitele, který 
padl v roce 1915 na italské frontě 
u Piavy. Jeho rodina tady tedy s nej-
větší pravděpodobností žila, i když 
on sám ve veškerých dokumentech 
uváděl domovskou příslušnost do 
rodného Úštěku. Po okupaci Čes-
koslovenska v roce 1939 byl ještě 
v březnu propuštěn z českosloven-
ské armády kvůli nabytí německé 
státní příslušnosti, a to bez pone-
chání vojenské hodnosti.

Walter Dobisch zemřel ve věku 
45 let dne 9. července 1941 v Liberci.

Milan Votava
foto: autor a archiv autora
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Krátce z fotbalu v Hejnicích

A-tým sestoupil z Krajského přeboru a novou sezónu 
tedy zahájil v I.A třídě, pod vedením nového trenéra 
Milana Ulihracha. Starý trenér Petr Zeman zůstal 
u mužstva jako asistent a vedoucím je Miroslav Malinský. 
Ve složení týmu došlo k několika změnám. Po ukončení 
hostování odešel Martin Flesner, z hostování v Krásné 
Studánce se naopak vrátil Petar Grujoski, z Německa 
brankář Matěj Dostál, po delší odmlce se opět zapojil 
oblíbený Tomáš Macháček a z dorostu přešel nadějný 
útočník Pavel Kinský. Pod novým trenérem se začalo 
opět kvalitně trénovat a tady jsou první výsledky. V době 
psaní tohoto článku mělo mužstvo za sebou tři mistrov-
ská utkání, výhru 2:1 ve Cvikově, výhru doma s Krásnou 
Studánkou 3:1 a domácí remízu s Desnou v poměru 3:3. 
Tedy dobrý rozjezd a doufejme, že budou dobré výsledky 
pokračovat.

B-tým sestoupil z Okresního přeboru do pralesa 
(III. třída). Co na to říct? Hráči si patrně mysleli, že to 
půjde v okrese tak nějak samo a bez trénování. Ale ono 

to nešlo a s takovým přístupem to nepůjde ani v nejnižší 
soutěži. Trénovat nechodí až na Tomáše Leitnera nikdo, 
na zápasy aby je člověk přemlouval. To je pak těžké něco 
uhrát a každý z hráčů by si to měl uvědomit a trochu si 
to v hlavě srovnat. Ještě že máme ty dorostence, kteří 
za béčko již stabilně nastupují a Pavlíka Zoreníka, který 
tam občas ještě nějaký ten gól šoupne. Tady jsou zatím 
odehrané zápasy. Prohra 3:2 v Novém Městě, prohra 3:4 
doma s Habarticemi (a to už 3:0 vedli) a výhra v Mníšku 
3:1 (Pavlík dával všechny tři góly).

Dorost to nebude mít v letošní sezóně vůbec jednodu-
ché. Jelikož se v okrese nenašel dostatečný počet muž-
stev k přihlášení soutěže, museli jsme ho přihlásit do 
Krajského přeboru U19 a tam už jsou soupeři opravdu 
zdatní. Má za sebou v tuto chvíli také tři zápasy. Domácí 
prohru s Ruprechticemi 1:3, prohru v Turnově 9:2 
a prohru doma s Tanvaldskem 3:4. Doufejme, že to kluky 
neodradí a že přijdou i radostnější výsledky.

Mladší přípravka pod vedením trenéra Petra Havla 
také již zahájila sezónu, a to turnajem o pohár Krajského 
úřadu. Z prvního kola, které se hrálo v Doubí, postoupila 
do semifi nále 10. září v Mníšku a pokud se tam umístí 
do třetího místa, zahraje si ještě fi nálový turnaj v Krásné 
Studánce. Od 25. září ji čeká již každý víkend soutěžní 
turnaj. Bude jich pět, z toho dva v Hejnicích (8. a 22. října 
od 10 h), tak se přijďte podívat, stojí to za to.

Milan Pecháček

Fotbalisté Hejnic mají za sebou start do podzimní části nové sezóny, tak se pojďme podívat, co je nového.
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Tělovýchovná jednota Sokol Lázně Libverda o. s.
ve spolupráci s obcí Lázně Libverda 
a společností Lázně Libverda, a. s.

pořádá

registrace: pouze na místě 
od 8:00 do 8:45 hodin 

v dětských kategoriích (do 18 let), 
v ostatních do 10:00 hodin

startovné: děti (do 18 let) 5 Kč, 
ostatní 50 Kč

ceny: 1. až 3. místo v každé kategorii  
medaile, drobné ceny

kontakt: Milan Porubský, 730 544 085, 
milanporubsky@seznam.cz

Memoriál Ing. Františka Svobody 
běh lázeňským parkem 2016

(56. ročník)
místo: Lázně Libverda, lázeňský park 

a přilehlé prostory

čas: sobota 8. října 2016
start první kategorie v 9:00 hodin

www.zlikvidujauto.cz

VÝKUP VOZIDEL ZA HOTOVÉ
•  • •  •OSOBNÍ NÁKLADNÍ AUTOBUSY

• vystavení dokladu k zákonnému odhlášení vozidla z registru

odtah vozidel zdarma• 

• • prodej náhradních dílů odtahové služby

výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal• 

603 846 092
775 444 666
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ADVAITA, z. ú.

Poradna pro závislosti 
pobočka Nové Město pod Smrkem

Komu jsou naše služby určeny: 
–  lidem, ohroženým nelátkovou závislostí, tj. těm, 

kteří mají potíže s hazardním hráčstvím (hraním 
automatů, gamblingem), sázením (na sportovní 
a jiné výsledky), nadměrným trávením času na 
počítači (hraním PC her) aj. 

–  lidem, kteří mají problémy s alkoholem či jinými 
drogami

– osobám blízkým výše uvedených

Co nabízíme: 
–  individuální poradenství (osobně, telefonicky 

i písemně)
– pomoc v krizi
– pomoc a podporu osobám blízkým

Kontakt: 

Poradnu najdete v Jindřichovické ulici č. 145 
v Novém Městě pod Smrkem. Otevřena bude 
jednou za dva týdny v každé SUDÉ úterý v době 
od 9 do 17 hodin. Schůzku si můžete dohodnout 
na telefonním čísle 732 315 469. Kontaktní osoba: 
Mgr. Lenka Jedličková.

Advaita otevřela  
v Novém Městě pod Smrkem novou 

poradnu pro gambling a jiné závislosti

Nezisková organizace Advaita pomáhá bezmála 
dvacet let lidem se závislostí. Od července 2016 
otevřela v Libereckém kraji hned několik nových 
poboček, kam se budou moci obrátit zejména lidé 
ohrožení nelátkovými závislostmi, tedy lidé, kterým 
působí problémy hazard v podobě automatů, 
sázení na internetu, sázení na výsledky ve sportu 
apod. Dále pak lidé, jejichž nadměrné trávení 
času na počítači a internetu není přímo spojené 
s finanční ztrátou (např. při hraní on-line a jiných 
počítačových her), ale působí jim jiné závažné 
obtíže. 

Na poradnu se budou moci obracet i ti, kdo mají 
problémy s jinými návyky, jako je užívání alkoholu 
či jiných drog. „Někdy nemají zájem o spolupráci 
samotní hazardní hráči nebo uživatelé návykových 
látek, ale pomoc vyhledají jejich blízcí, aby se 
poradili a získali informace a podporu ve své 
složité situaci. I pro ně tu samozřejmě budeme,“ 
vysvětluje odborný ředitel MUDr. David Adameček. 
V poradně v Novém Městě pod Smrkem bude 
klientům k dispozici terapeutka Lenka Jedličková.


