
získat dotaci na dalších asi 250 
domovních kompostérů pro Vás, 
štěpkovač pro nás a moderniza-
ci strojního vybavení Služeb. Vše 
proto, abychom nebyli tolik závislí 
na lidské síle, která je v současné 
době tou nejcennější v pozici kva-
litních pracovníků.

Rok 2017 bude také velmi vý-
znamným pro Hejnice. Budeme 
slavit sté výročí od povýšení na 
město, uvidíme, co vymyslíme a co 
našim obyvatelům nabídneme. 
Budu se také snažit, abychom na 
konci roku mohli konečně uvést do 
života finální verzi nového územní-
ho plánu města, na kterou čekají ti, 
kteří se rozhodli z Hejnic neodejít 
a vybudovat si tu rodinné bydlení.

Co dalšího je či není nového 
můžete sledovat hlavně na webo-
vém portále Hejnic a v současné 
době také hlavně na Facebooku 
Hejnice u Liberce, kde je komu-
nikace s Vámi daleko jednodušší 
a operativní.

Ale nyní si dovolím dostat se 
k přání, abyste všichni prožívali 
následující sváteční dny a období 
v poklidu, veselé náladě a s úsmě-
vem na tváři. Hoďte stres za hlavu 
a zkuste se řídit heslem, že krás-
nější dárek k Vánocům je to, že 
se můžete setkat se svou rodinou, 
než honba za materiálními statky. 
V této souvislostí Vás zvu na chvil-
kové rozjímání u vánočního stro-
mu na Štědrý večer ve 23:30 hodin, 
kde se u kalíšku vína můžeme ra-
dovat z kouzelné atmosféry. Všem 
Vám šťastné a veselé Vánoce chci 
přát a přání v roce následujícím 
nechť se Vám splní.

Jaroslav Demčák, starosta města

Hejnický

zpravodaj
Psali jsme před X lety ● Poplatky ● Cesty života…

Hejnické pádlo ● Ubrečené Babí léto ● Z hejnické knihovny
PROSINEC

2016
Cena: 8 Kč

Jaký byl rok 2016 z pohledu 
města? Před rokem jsem si říkal, 
že bude konsolidační, že ty obrov-
ské výdaje roku 2015 s kanalizací 
a školou musíme srovnat a nechat 
město odpočinout. Ale nestalo se 
tak. A tak víme, že i končící rok byl 
rokem velkých investic, které ten-
tokrát pro klid vedení města nebyly 
podmíněny byrokratickým vede-
ním a dohlížením poskytovatelů 
dotací. I tak jsme ale mimo rekon-
strukce areálu a pavilonů základní 
školy za skoro 26 milionů korun 
opravili například opěrnou zeď 
u kostela nebo na Skalním měs-
tě, rekonstruovali části městských 
komunikací, dokončujeme obnove-
ní dešťové kanalizace v Lázeňské 
ulici, jíž byla v roce 2000 nelogic-
ky snížena kapacita při zvětšení 
množství odváděné vody a spousty 
dalších drobností po celém měs-
tě, jako jsou části chodníků nebo 
přístupových cestiček. Ale stejně 
toho není tolik, kolik bych si přál. 
Důvodem je hlavně problém s pra-

covními silami. Letošní rok byl ve 
znamení naprosté ignorace potřeb 
poskytovatelů zaměstnání pracov-
níkům VPP ze strany státu, který 
ve vidině toho, abychom my suplo-
vali jeho povinnosti a učili lidi, co 
nechtějí pracovat, dělat, jsme byli 
spíše probíhací institucí poku-
sů o zaměstnání. Systém se bije 
v prsa, že je nejnižší nezaměstna-
nost v dlouhé historii, ale co je to 
platné Hejnicím, když mezi skupi-
nou pracovníků máme velikou část 
ženského družstva, která má při 
údržbě města značná omezení. Ale 
vysvětlit si to nenechá nikdo z po-
věřených. A i proto se část prací, 
které město potřebuje, jako opravy 
chodníků, nátěry plotů, zábradlí 
a dalších věcí, musí přesunout na 
další rok. Snad nenastane podob-
né období při skončení smlouvy na 
VPP, kdy jsme doslova prosili o za-
městnance.

Ale k něčemu veselému. Plány 
na roky příští hovoří o nutnosti 
výstavby nového pavilonu školky 
vedle úřadu. Máme studii, pracu-
jeme na projektu, budeme žádat 
o dotaci, protože investice ve výši 
60 milionů korun jsou moc vysoké, 
ale již nyní vím, že i když dotace 
nedopadne, stejně budeme muset 
stavět z vlastního. To by omezilo 
další možné investice, které měs-
to potřebuje – oprava koupaliště, 
zateplení bytových domů, nějaká 
funkční realizace na pozemku Pe-
runu, revitalizace sídliště a podob-
ně. Rozpočet pro rok 2017 je při-
praven v konceptu příjmů a výdajů. 
Jaké budou vlastní investiční akce 
záleží jen na zastupitelích, kteří 
teprve budou jednat. Snažíme se 

Slovo starosty

Vážení čtenáři zpravodaje, 
vážení spoluobčané,

blíží se závěr roku a s ním tradičně 
přichází do Vašich rukou nebo na 
Vaše monitory či displeje poslední 
letošní číslo našeho občasníku. 
Dovolte mi Vám v této předvánoční 
době nabídnout i svých několik vět. 
Nějak nechápu, jak ten rok utekl, 
ale připadá mi jako včera, kdy jsem 
psal minulý vánoční úvodník.

4
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Z jednání městské rady

 –  podpořila cyklistický závod Smědava Cup částkou 
2.000 Kč;

 –  souhlasila s umístěním a proplacením ochranných sítí 
proti zvířatům v areálu skoku do dálky základní školy;

 –  schválila dodatky ke smlouvám týkajících se projek-
tů „Hejnice, mateřská škola - zlepšení tepelně-technic-
kých parametrů obvodových konstrukcí“ a „Hejnice, 
dům technických služeb - zlepšení tepelně-technic-
kých parametrů obvodových konstrukcí“;

 –  projednala a schválila smlouvy o zpracování žádostí 
o dotaci na akce „Pořízení kompostérů pro město Hej-
nice“ a „Pořízení traktorového nosiče, štěpkovače a vel-
koobjemových kontejnerů pro město Hejnice“;

 –  zamítla žádosti na podporu publikací „Jizerské hory 
včera a dnes - kniha třetí“ a „Městská heraldika Čech, 
Moravy a Slezska“;

 –  podpořila akce „Hejnicman 2016 a Mezinárodní festi-
val outdoorových filmů“ částkou 4.000 Kč, soutěž „Hej-
nický dřevorubec 2016“ částkou 7.000 Kč a „Memoriál 
Alexandra Juklíčka“ částkou 3.000 Kč;

 –  projednala a schválila finanční dar Základní a Mateř-
ské škole Hejnice, od firmy Women for women ve výši 
37.416 Kč, který je určen pro účely úhrady měsíčních 
záloh za obědové služby;

 –  projednala a vzala na vědomí informaci vedení České 
spořitelny, a. s. o rozhodnutí uzavřít pobočku v Hejni-
cích ke dni 1. únoru 2017;

 –  projednala a schválila smlouvu na přípravu a organi-
zační zajištění celého průběhu výběrových řízení pro 
veřejné zakázky na projekty „Projektová dokumentace 
pro novostavbu mateřské školy v Hejnicích“ a „Rekon-
strukce mostu v Hejnicích“ s firmou Consult s. r. o., 
Praha;

 –  projednala a vzala na vědomí zprávu z prohlídky želez-
ničních přejezdů a na její základě schválila rozpočtové 
opatření ve výši 49.000 Kč;

 –  vzala na vědomí zprávu tajemníka o stavu připojení 
občanů na veřejnou kanalizaci a uložila tajemníkovi 
předat příslušnému úřadu informace o objektech, kte-
ré nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci a majitelé 
nedoložili, jakým způsobem likvidují odpadní vody, 
nebo předložili doklady o množství likvidace odpad-
ních vod, které neodpovídají spotřebě vody v domác-
nosti.

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.

Narodily se děti:
• Filip Duchek

• David Duchek

• Marta Šilhánová

• Andrej Plichta

• Nicolas Kavúr

Přistěhovali se občané:
• Roman Pikola

• Michaela Žaludová se synem

• Jaroslav Dubánek

• rodina Kavúrova

Odstěhovali se občané:
• Emma Lucia  Höhnová

• Michal Havelka

• Petr Žďárek

• Monika Holubová

• rodina Hilleova

Rozloučili jsme se se zesnulými 

občany:
• Jan Pohl

• Božena Hybnerová

• Klaus Augsten

• Věra Blažková

• Ladislav Hrubý

• Jolana Pavliniová

• Marie Musilová

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská kronika 

Nabízíme možnost zakoupení dárkových poukazů do kina Hejnice za 110 Kč a nebo možnost zakou-
pení vstupenek na Hejnické slavnosti 2017 a to v cenách 100 Kč (prvních 200 kusů) a 150 Kč. Na 

slavnostech se můžete těšit na kapelu Čechomor, ATMOmusic nebo Big´O´ Band.

Udělejte radost svým blízkým praktickým dárkem, který můžete pořídit na pokladně městského 
úřadu v Hejnicích. Vstupenky také zasíláme poštou po zaplacení částky na náš účet a navýšení pouze 

o aktuální cenu poštovného za dopis. Vstupenky do kina navíc i v pokladně kina před projekcí.

Nevíte co pořídit za vánoční dárky? Zkuste hejnické vstupenky.
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Psali jsme před 20 lety…  
2. program ČT: jednání pokračuje

V polovině měsíce listopadu dovršil Městský 
úřad v Hejnicích administrativní úsilí o rozší-
ření vysílání TV převaděče v Lázních Libverda 
o 2. program ČT. 

České televizi byla odeslána žádost o rozšíření 
vysílání, doplněná technickými podklady a proto-
kolem měření signálů vysílačů 2. programu. Tech-
nické podklady vypracovaly České radiokomunikace 
na základě měření, které provedly pražské Radio-
montáže a po projednání společně uhradily Hejnice, 
Raspenava, Lázně Libverda a Bílý Potok. Náklady na 
toto měření převýšily částku 15 000,- Kč, bylo však 
prokázáno, že televizní signál z vysílače Buková hora 
je dostatečně kvalitní a že je technicky možné roz-

Psali jsme před 15 lety…  
Záchranářští psi chloubou hejnických hasičů

Schejbalovi záchranářští psi jsou mezi kynology 
záchranáři pojmem velice známým. 

V současné době cvičí a zasahují při záchran-
ných akcích jako jednotka psovodů, která je součástí 
Sboru dobrovolných hasičů v Hejnicích. Prosla-
vili se především v minulých letech svou účastí na 
velkých záchranářských akcích ve světě, ať už při 
pomoci obětem zemětřesení na Tchaj-wanu nebo, 
a to dokonce dvakrát, pomocí v Turecku. Méně už je 
známo, že mezi sebou mají mistra soutěží ve vyhle-
dávání osob pod sutinami, potvrzeného v minulosti 

Psali jsme před 10 lety…  
Komunální volby přinesly velké personální změny

Letošní komunální volby, předvolební kampaň, 
počet kandidujících volebních stran a nejčastěji 
se opakující slovo ZMĚNA ve volebních progra-
mech nabízely předpoklad urputného předvoleb-
ního a také povolebního zápolení. 

Nakonec kampaň proběhla velice klidně a také 
ve volbách nedošlo k žádnému velkému překvapení. 
Výsledek se dal očekávat, včetně totálního propadu 
kandidátky ČSSD, ze které byla už tradičně zvolena 
do zastupitelstva paní MUDr. Helena Krejcarová, a to 
dokonce až ze čtvrtého místa, jako jediná. Opravdo-
vým překvapením bylo zvolení pana Pavla Šomjaka 
ze čtrnáctého místa kandidátky. Na středu 1. listo-
padu bylo svoláno ustavující zastupitelstvo a kdo oče-
kával složitou volbu starosty, místostarosty a členů 
rady města, musel být zklamán. Předvolební jednání 
vítězných stran byla zřejmě zdařilá, vše bylo přesně 
domluveno a při volbě to bylo vidět. Všechny volby 
proběhly naprosto hladce a starosta, místostarosta 

umístěním na druhém místě na domácím mistrov-
ství a vítězstvím na mistrovství Slovenska a Maďar-
ska. Při výcviku nezůstali stát a jako jedni z prvních 
v Česku se zaměřili na výcvik záchrany ve vodách 
a vyhledávání utonulých. Psy vycvičili k podivuhod-
ným věcem. Dokáží pomoci tonoucím, odtáhnout 
člun s trosečníky a také vyhledat pod vodou utope-
ného. Že to Schejbalovi psi opravdu dobře umí, pro-
kázali letos při několika cvičeních.

K. Finkous (Hejnický zpravodaj 4/2001)

a tři členové rady byli zvoleni přesvědčivou většinou 
hlasů v prvním kole volby. Na ustavujícím zasedání 
byli zvoleni do čela města tito členové zastupitelstva: 
Starostou města Jiří Horák, místostarostou Jaroslav 
Demčák, členy rady Kryštof Špidla, Mgr. Jan Kašpar, 
Alena Henclová. Ze zvolených členů zastupitelstva jen 
6 bylo zastoupeno v tom minulém, 9 je zcela nových 
a z nich 8 nikdy v zastupitelstvu města nepracovalo. 
Nový je po šestnácti letech starosta, nový neznamená 
nezkušený. Jako dlouhodobý člen zastupitelstva 
a předseda kontrolního není nováčkem v samosprávě 
města. Úplná změna nastala i na postu místostarosty, 
nové členy má i rada města. Dá se říci, že proklamo-
vaná a požadovaná změna ve vedení města opravdu 
nastala. Zbývá popřát novým zastupitelům hodně 
úspěchů k uskutečnění proklamovaných a voliči 
požadovaných změn ve městě samotném.

– K.F. – (Hejnický zpravodaj 4/2006)

šíření vysílání o 2. program na převaděči v Libverdě 
provést. Zadání měření bylo podmínkou pro podání 
žádosti. Zda tato investice nebyla zbytečná z hlediska 
celé realizace našeho záměru, ukáže až výsledek 
projednání naší žádosti Českou televizí. Věříme, že 
budeme úspěšní, že naše žádost bude Českou televizí 
odsouhlasena, že nám bude přidělen vysílací kanál 
a následně pak Českými radiokomunikacemi zahá-
jena výstavba TV převaděče 2. programu ČT. I při 
úspěšném vyřízení žádosti nemůže Městský úřad 
sdělit termín ukončení výstavby, jeho přáním však je, 
aby výstavby předběhla avizované navýšení poplatků 
za užívání TV přijímačů.

– MěÚ – (Hejnický zpravodaj 5/1996)
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Upozorňujeme občany, že s koncem září vypršel termín na zaplacení poplatku za komunální odpad pro letošní 
rok. Ti, kteří tak neučinili, musí zaplatit v co nejkratším termínu, jinak se vystavují možných postihů v podobě 
platebního výměru navýšeného až na trojnásobek dlužné částky. Další alternativou je odebrání popelnice spolu 
s platebním výměrem. 

Poplatek je ve výši 470 Kč za osobu a rok případně za rekreační objekt a rok.

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

Také upozorňujeme majitele psů, že je nutné uhradit za ně adekvátní poplatky. Všichni ti, kteří chovají psa 
a nemají ho přihlášeného, jej musí po uplynutí jeho stáří 3 měsíců přihlásit a uvedený poplatek také zaplatit. 
V případě nesplnění povinnosti se vystavují možným finančním sankcím. A tvářit se alibisticky, že nikdo neví, že 
mám nějakého psa, není také vhodné. Připomínáme, že majitelé, kteří platí za jednoho svého mazlíčka a chovají 
další, musí i tyto přihlásit a řádně za ně odvádět poplatky. Poplatek za psa je ve výši 200 Kč za psa v RD, 600 Kč 
za psa v bytovém objektu o deseti a více bytových jednotkách. Za druhého a každého dalšího psa v RD téhož 
držitele se platí 400 Kč a za druhého a každého dalšího psa v bytovém domě se platí 1200 Kč. Poplatek je splatný 
nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Nenechte dojít situaci tak daleko, aby vám museli chodit pruhované obálky s navýšením základních poplatků.

Máte uhrazené poplatky vůči městu?

Do Hejnic se stěhuje STŘEVLIK
Od podzimu letošního roku působí v Hejnicích STŘEVLIK (Středisko ekologické výchovy Libereckého 
kraje, příspěvková organizace). Rádi bychom Vám touto cestou naši organizaci představili.

STŘEVLIK se zabývá ekologickou výchovou a vzdě-
láváním směřujícím ke zmírnění dopadů naší činnosti 
na životní prostředí. Nejvíce energie věnujeme práci se 
školkami a školami formou dopoledních nebo pobyto-
vých vzdělávacích programů, od smyslově a prožitkově 
laděných programů vhodných pro mateřské školky až 
po náročná globální témata cílená na střední školy.

Kromě výukových programů STŘEVLIK během 
roku pořádá rovněž několik tematicky zaměřených akcí 
pro širokou veřejnost – tzv. „Ekodny“ (Vítání jara, Den 
Země, Den stromů), příměstské či pobytové tábory v let-
ních měsících a v neposlední řadě přírodně orientované 
exkurze a přednášky.

STŘEVLIK působí jako krajský koordinátor sítě 
MRKVIČKA (síť mateřských škol se zájmem o envi-
ronmentální výchovu a její aplikaci do výuky), jejímž 

hlavním cílem je metodická pomoc mateřským školám 
a další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ. Zabý-
váme se také koordinací a podporou ostatních středisek 
ekologické výchovy v kraji.

Od září realizujeme programy ve dvou učebnách 
v areálu SŠHL, se kterými jste se seznámili v říjnu na 
Dni stromů. Do konce roku dokončíme rekonstrukci 
bývalého internátu Jizera, který bude naším novým 
domovem. Ubytování a veškeré zázemí v něm najdou 
účastníci našich pobytových programů.

Více o naší činnosti se dozvíte na webových strán-
kách www.strevlik.cz nebo na Facebooku. Tam jsou 
i informace o všech plánovaných akcích, na které Vás 
tímto srdečně zveme. Věříme, že k nám najdete cestu 
a budete se rádi vracet. To je pro nás největší odměnou.

Vaši Střevlici. Martin Modrý, ředitel
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Zprávy Policie České republiky
Vážené čtenářky a  vážení čtenáři, namísto zpráv z  „černé kroniky“ bych rád využil prostor 
v Hejnickém zpravodaji k nabídce práce u Policie České republiky. Pro zájemce uvádím podmínky 
pro přijetí do služebního poměru, rozsah přijímacího řízení a odborné přípravy, sociální výhody 
a kontakt na personální pracoviště.

Fyzická, zdravotní a osobnostní 
způsobilost se prokazuje v prů-
běhu přijímacího řízení, jehož 
součástí je i vyšetření zaměřené 
na zjištění přítomnosti omamných 
a psychotropních látek. Fyzická 
způsobilost se prokazuje testy 
tělesné zdatnosti, zdravotní způ-
sobilost je posouzena lékařem 
a osobnostní způsobilost se prově-
řuje psychologickým vyšetřením.

Odborná příprava:
Policisté nově přijatí ke službě 

pořádkové, dopravní, cizinecké 
policie, popř. ochranné službě, jsou 
po přijetí do služebního poměru 
povinni absolvovat základní 
odbornou přípravu. Pro absolventy 
vysokých škol, vyšších odborných 
škol, středních škol nebo odbor-
ných učilišť s maturitou je celková 
délka trvání základní odborné 
přípravy 12 měsíců. Skládá se 
z nástupní přípravy uskutečněné 
na školním policejním středisku 
KŘP a školní části realizované 
vyšší policejní školou MV v Praze, 
v Brně a v Holešově. Školní část je 
rozdělena řízenou odbornou praxí 
realizovanou na školních poli-
cejních střediscích a vybraných 
policejních útvarech (1 měsíc na 
školním policejním středisku + 6 
měsíců ve VPŠ - I. školní část + 
5 měsíců na školním policejním 
středisku a útvarech Policie ČR). 
Celá základní odborná příprava 
je zakončena závěrečnou ústní 

a praktickou zkouškou, zkouškou 
z fyzické zdatnosti, prověrkovým 
cvičením ze střelecké přípravy, 
taktiky a z použití donucovacích 
prostředků.

Vědomosti a dovednosti zís-
kané v rámci základní odborné 
přípravy jsou obsahem služební 
zkoušky, jejíž vykonání je jednou 
z podmínek pro zařazení poli-
cisty do služebního poměru na 
dobu neurčitou. Policista má 
nárok tuto zkoušku vykonat nej-
dříve 6 měsíců a nejpozději měsíc 
před uplynutím doby, po kterou je 
zařazen do služebního poměru na 
dobu určitou (tj. zpravidla 3 roky).

Odměňování policistů je upra-
veno zákonem o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů 
č. 361/2003 Sb. Příklad: Nastu-
pující policista bez praxe nebo do 
3 let praxe, se středním vzděláním 
s maturitou pobírá hrubý služební 
příjem od 18 560 Kč.

Naturální náležitosti:
Příslušník policie má nárok na 

bezplatnou služební výstroj (uni-
forma, obuv) a doplňky ke slu-
žební výstroji.

Sociální výhody:
Základní doba služby policisty 

je 37,5 hodiny týdně a rozvrhuje 
se pravidelně nebo nepravidelně 
v dvousměnném, třísměnném 
nebo nepřetržitém režimu. Poli-
cista má nárok na 6 týdnů dovo-

lené v kalendářním roce. Právně 
je upraven i nárok na udělování 
služebního volna. Dále je možné 
policistům, kteří studují posky-
tovat studijní volno s nárokem 
na služební příjem. Policistům, 
jejichž služební poměr trval ale-
spoň 15 let, se poskytuje k upev-
nění jejich zdraví ozdravný pobyt 
v délce 14 kalendářních dní v roce 
ve formě lázeňské péče nebo těles-
ných rehabilitačních aktivit. Pro 
policisty je zajištěna bezplatná 
psychologická péče a provoz ano-
nymní Linky pomoci v krizi. Pro 
potřeby policistů je zřízena síť 
resortních zdravotnických zaří-
zení, která poskytují kvalifiko-
vanou zdravotní péči. Ve svém 
volném čase mohou policisté vyu-
žívat také celou řadu resortních 
sportovních zařízení, případně se 
stát členy sportovních klubů poli-
cie rozmístěných po území celé 
republiky. Mezi další výhody lze 
zařadit například příspěvky na 
penzijní připojištění, stravování, 
rekreační pobyt, lázeňský rehabi-
litační pobyt či na kulturní akce 
dle zásad fondů kulturních a soci-
álních potřeb jednotlivých kraj-
ských ředitelství policie.

Doplňující informace poskyt-
neme i na našem obvodním oddě-
lení. 

Přeji všem klidné prožití vánoč-
ních svátků a do nového roku 2017 
hodně štěstí a zdraví.

nprap. Milan Porubský, 
policista OOP Hejnice

Podmínky pro přijetí do služebního poměru:
1. občanství České republiky
2. věk nad 18 let
3. plná způsobilost k právním úkonům
4. bezúhonnost
5. střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší
6. fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby
7.  uchazeč nemůže být členem politické strany nebo politického 

hnutí
8.  uchazeč nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou čin-

nost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnic-
kých osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

Kontakt na naše  
personální pracoviště:

Krajské ředitelství policie  
Libereckého kraje

Adresa: Nám. Dr. E. Beneše 
584/24, 460 32 Liberec

Telefon – 974461405
Mobil – 607008307

E-mail – krpl.op@pcr.cz
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Výlet do neznáma, nebo raději výlet s jasným cílem?

Na jaře jsme byli na výletě v likérce. Při zpáteční cestě nám bylo slíbeno, že na podzim budou výlety 
dva, z toho jeden tajný. Takže jenom zbývalo hlídat vývěsku a čekat na datum. Vývěska hlásila datum 
28. 9. 2016, název: Putování po stopách Járy Cimrmana (Příšovice), odjezd: v 8:50 ze zastávka autobusu 
v Hejnicích.

Takže jsme s Klárkou zapla-
tily poplatek a ve středu vzorně 
stály na zastávce. Tentokrát bylo 
v autobuse plno a cesta nebyla 
moc dlouhá. 

Přijeli jsme do Příchovic k roz-
hledně Maják a k muzeu. Teda, 
byla celkem zima, pofukovalo, 
takže nebyl čas na hrdinství a bylo 
fajn obléknout bundy. V autobuse 
jsme dostali lístečky s otázkami, 
které se týkaly tohoto místa. Kdo 
odpoví dobře, postoupí do losování 
a může vyhrát oběd zdarma.

Bylo celkem zajímavé zjišťovat 
odpovědi na otázky. Pokud dosta-
nete radu, že pokud něco nena-
jdete, zeptejte se paní ve stánku, 
moc to neposlouchejte. Ta paní 
tam totiž nic pořádně nevěděla. 
Střílela odpovědi od boku a ty byly 
zcela mimo. Potom také bylo zají-
mavé odpovídat na otázku o výšce 
rozhledny. Celkově jsem našla 4 
různé údaje (od 785 m n. m. po 
803 m. n. m.). Hm, tak babo raď, 
něco si vyber a napiš to. Klárka 

hrdinně vylezla na vrch Majáku 
a poté jsme si prošly spolu leso-
park, který je udělaný asi hlavně 
pro děti. Ty se tam totiž opravdu 
vyřádí. Zbývala chvíle času, takže 
jsme ještě nakoukly do otevře-
ného kostela (stálo to za to) a už 
nasedat do autobusu,  který nás 
odvezl na oběd. Vývar s nudlemi 
byl dobrý, u guláše jsem trpěla 
(nemám ráda guláš, Klárka také 
ne), ale nikdy se s výběrem nelze 
zavděčit všem a hlad je asi nejlepší 
kuchař. I když takový kuchař, 
abych snědla všechen guláš, tak 
takový mistr tedy opravdu nebyl. 
Po obědě jsme se přemístili na 
velice zajímavé místo.  Obdiv 
zasloužil řidič, protože tak úzkou 
silnicí jen tak někdo tak velkým 
autobusem neprojede. Bravurně 
to zvládl a bezpečně nás  dovezl 
k Cimrmanově nejnižší rozhledně 
na světě a ke značce: Střed světa. 
Vedle tohoto „unikátu“ stála 
roubenka a tam venku skříň se 
vzkazem: pokud se zapíšete do 

pamětní knihy, můžete si vzít 
pohled zdarma. Pokud chcete 
turistickou vizitku, peníze 
vhoďte do krabičky a vezměte si 
ji ve skříni. Něco v Čechách oje-
dinělého. Kasička tam byla, podle 
cinknutí peněz nebyla prázdná . 
Zázrak.

Poté jsme ještě navštívili Svi-
janský zámek a pivovar, dovnitř 
jsme sice nebyli vpuštěni, ale to 
nevadilo. Probíhaly  totiž Sva-
továclavské slavnosti. Stánky 
s občerstvením, na zahradě místo 
pro děti. Před zámkem jsme si 
mohli všichni pohladit dva hady, 
které měli majitelé divadelní spo-
lečnosti v košíku. K tomu jsme 
tedy s Klárou odvahu nenašly. 
Po občerstvení u stánku nebo 
v restauraci jsme spokojeně odjíž-
děli směr Hejnice, kde jsme byli 
okolo 18. hodiny.

Výlet byl opět velice vydařený 
a teď už zbývá čekat na další. Tak 
na shledanou v autobuse…

Klára a Zdena Pavlíčkovy

Nepodceňujte rychlé tempo řeči, je to breptavost?

V článku se pokusím vysvětlit projevy breptavosti a předložím konkrétní postup nápravy. S breptavostí 
u dětí se ve své praxi setkávám poměrně často. Většina rodičů ji podceňuje, domnívají se, že se napraví 
se vzrůstajícím věkem dítěte. Tuto větu považuji za klišé. Napraví se, ale za určitých pravidel v přístupu 
k dítěti. Dítě má žít v řádu, ale v příjemném řádu – tedy s pozitivním vidění světa a s respektem ke všemu, co 
nás obklopuje. Řád má obsahovat metodiku doporučenou odborníkem. Zvolit si den, kdy budu pravidelně 
cvičit s dítětem. Cvičit krátce a radostně. Kreativitě se meze nekladou.

Nyní hlouběji k problematice. 
Breptavost je zrychlené tempo 
mluvy, a když si k tomu před-
stavíme dyslálii (špatná výslov-
nost některých hlásek) – nastane 
v budoucnu velký problém (ve 
škole – především v českém 
jazyce), v rodinném prostředí 
neustálým napomínáním (jak to 
mluvíš, to je hrozné, kolikrát jsem 
ti říkala apod....). Nemohu popřít, 
že se ve své praxi častěji setkávám 
s dětmi, které pospíchají v mluvě 
a především nevydrží být v klidu. 

Jejich hrubá motorika je na nižší 
úrovni a soustředěnost pozor-
nosti klesá. Položme si otázku – 
a co výchova? Má na to vliv? Ano, 
může mít a velký. V rodinném 
prostředí je mnoho sociálních 
(komunikačních) vazeb, které 
ne vždy musí být správné. Jsou 
prostě zaběhlé, dalo by se říci, že 
je to tzv. stereotyp životního stylu.

Jde o to, aby rodiče vždy vyhle-
dali odborníka, pokud mají pode-
zření na jakoukoliv poruchu v řeči. 
A když péči odborníka vyhledají, 

aby vydrželi spolupracovat. Bez 
dřiny není úspěchu. Možná, že 
úspěch se dostaví – myslíte si, že 
za několik let? Nebo - kdy tedy? 
a v čem je ten úspěch?

Opravdu rodič ví, čím se poru-
cha vyznačuje? Umí vyhodnotit 
veškeré znaky projevů poruchy 
a posoudit, kdy se stav dítěte 
zlepšuje? Odpovězte si sami. Na 
druhou stranu, děti jsou rodičů, 
odborník je pomocník. Odborník 
je rádce, metodik a pomáhá také 
i psychologicky (speciálně-peda-
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gogicky, speciálně-psychologicky). 
Například si poví: „Dítěti je v osmi 
letech rozumět, a rychlé tempo 
řeči přeci nevadí, hovorově řečeno 
a např.: „... alespoň se ze všeho 
vykecá, prorazí se ve skupině. 
A ten přebrebt? - je přeci běžný, 
věkem vymizí apod.“

A nyní ještě hlouběji k proble-
matice. Náprava breptavosti je 
náročná, ale to ještě neznamená, 
že odborník si neví rady. Můžeme 
složitost stručněji vystihnout a) 
myšlení předbíhá řeč, nebo za b) 
řeč předbíhá myšlení.

V prvním případě je nutné 
zklidnit psychiku dítěte. Velmi 
vhodné jsou Montessori pomůcky 

- červené tyče nebo bubínek. Při 
jejich použití spolupracují obě 
mozkové hemisféry. Předložím 
dítěti pomůcku a několik minut 
trénuji soustředěnost pozornosti. 
Pokud dítě spolupracuje a já je 
návodně dítě brzdím ve vyjadřo-
vání, pak myšlenkový pochod je 
v klidu a to, co chce říct, sdělí 
svou činností, nikoli slovy. Výsle-
dek vidíme na koberečku, na 
kterém spolu pracujeme. Jde tedy 
o to, aby dítě nemluvilo a hlasitě 
nepřemýšlelo, ale jen se dívalo 
a pracovalo. A v žádném případě 

nejde o výkon. Bubínek napo-
máhá připravit slovo jako zvuk 
a prožít si ho.

V druhém případě lze použít 
také bubínek. Dítě bubnuje slova 
zároveň se mnou. Zpomalím řeč 
svým vlastním klidným přístu-
pem a dítě bubnuje diktované 
s velmi pomalým tempem slova 
jemu známá a příjemná. Slova 
diktuji tedy já. Dítě musí být 
opět uvolněné, bez požadavků 
na výkon. To je zásada - jde nám 
o zpomalení tempa, nikoli o běžný 
úkol ze školy apod.

A to není vše! Myslíte si ještě, 
že doma zvládnete péči o dítě 

s poruchou řeči? Breptavost je 
velmi složitá, a to se nezmiňuji 
ani o tom, že je často propojena 
s dyslálií. Nicméně věřím, že tento 
článek vás nevyděsil, ba naopak, 
pomohl více pochopit problema-
tiku poruchy breptavosti. Doba 
nápravy vždy souvisí s věkem 
dítěte, s čím přichází a jeho indi-
vidualitou (jaké má schopnosti 
a naučené dovednosti - z domova 
či ze škol). To je třeba mít vždy na 
paměti.

Mgr. Pálová Helena, 
Integrující poradna Montessori, z.s., 

v Hejnicích

Máme nejširší pobočkovou síť v ČR, přesto však nemůžeme být 
všude. Snažíme se přizpůsobovat našim klientům a mít pobočky 
tam, kde je klienti nejvíce využijí. Chod poboček proto pečlivě 
sledujeme a podle míry jejich využití je přemísťujeme, otevíráme 
na nových místech, případně uzavíráme. V této souvislosti jsme 
po detailní analýze dospěli k rozhodnutí, že 27. ledna 2017 
ukončíme provoz naší pobočky v Hejnicích. 

Tím, jak se mění rytmus života měst a obcí, využívají klienti některé 
pobočky stále méně (například v centrech menších měst), zatímco 
v jiných lokalitách, kde by je využilo velké množství lidí (typicky třeba 
nákupní centra), je poboček nedostatek. Od toho se odvíjejí i roz-
hodnutí o přesouvání poboček z méně využívaných lokalit do oblastí 
s hustším provozem.

Klienty budeme o připravovaných změnách pochopitelně s před-
stihem informovat. Čísla účtů, ani nastavení jejich dalších produktů  
se jim nijak nezmění. V Hejnicích bude nadále klientům k dispozici 
24 hodin denně náš bankomat, který umožňuje vedle výběru hoto-
vosti například zadání jednorázového i trvalého platebního příkazu, 
zaplacení složenky, dobití kreditu mobilního telefonu, změnu PIN 
kódu nebo zobrazení limitů karty. Dále nabízíme řadu alternativních 
cest k obsluze účtu (bankomat, elektronické bankovnictví SERVIS 24 
internet/telefon/mobil s nepřetržitým provozem), kompletní obsluhu 
klientských účtů a dalších bankovních produktů zajistí také kterákoli 
jiná naše pobočka. Nejblíže Hejnicím je naše pobočka ve Frýdlantu 
v Čechách, která nabízí kompletní bankovní servis a navíc bude mít 
od ledna 2017 rozšířenou otevírací dobu: 

Po 9:00-12:30 13:30-17:00
Út 9:00-12:30 13:30-16:00
St 9:00-12:30 13:30-17:00
Čt 9:00-12:30 13:30-16:00
Pá 9:00-12:30 13:30-16:00

Ukončení provozu pobočky  
České spořitelny v Hejnicích

Děkujeme za pochopení.

Česká spořitelna
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Když mu bylo 27 let, rozhodl se 
vyučit se kuchařem. Do roku 1931 
se tak učil ve Frýdlantu, v hotelu 
Josefa Obermaiera. Následně pra-
coval v hotelu Sport v Krkono-

ších či v pražském hotelu Nitra. 
Posledním jeho působištěm před 
odtržením Sudet byla kavárna 
Republika v Praze. Po návratu 
k rodině do Raspenavy se jako 

jeden z mála podílel na sabotáž-
ních akcích mířených proti hein-
leinovcům. Jelikož se zjistilo, že 
za sabotážemi stojí právě on, roz-
hodl se pro útěk do vnitrozemí. 

Cesty života…
Rudolf Tittler se narodil 28. ledna 1910 v  Raspenavě do smíšené česko-německé rodiny strojního 
zámečníka Rudolfa Tittlera a ženy v domácnosti Emy, rozené Kailové. Měl dvě mladší sestry, Gertrudu 
a Martu. Rodina žila Luhu pod Smrkem. Mladý Rudolf absolvoval osm tříd obecné školy v Raspenavě, 
a poté pracoval dva roky v textilní továrně Anton Richter Söhne v Luhu.

Jeho provoz nebyl nikdy během 
více než sto osmdesáti let provozu 
přerušen, a to ani v průběhu druhé 
světové války. Původními majiteli 
cukrovaru byli Thurn-Taxisové, 
odtud zkratka TTD (Thurn-Taxis 
Dobrovice). Současný název cuk-
rovaru je Tereos TTD a majoritním 
majitelem je francouzská cukro-
varnická společnost.

Naši důchodci – účastníci 
exkurze – viděli prakticky všechny 
etapy výroby cukru: kamiony 
dovážející cukrovku na doprav-
níkový pás, očištění řepy praním 
ve vodě, strojní řezačky na tvorbu 
řízků, extrakci cukru z řízků 
protiproudem teplé vody, čištění 
surové šťávy pomocí vápenného 
mléka a plynného oxidu uhličitého 
(epurace), zahuštění, odpaření, 
krystalizaci, odstředění a sklado-
vání. Během jednotlivých etap se 
průběžně odebírají vzorky a bed-
livě se kontroluje kvalita. 

Mezi další produkty při zpraco-
vání řepy patří pitný líh, bioplyn, 
CO2, palivo E85 (neboli biolíh), 
z vysušených řízků navíc v Dobro-
vici dělají pelety pro krmení skotu. 
Další odpady z výroby si odvážejí 
zemědělci k hnojení polí, zemina 
z omývání řepy se suší a vozí zpět 
na pole. Voda použitá na mytí řepy 
je vyčištěna a navrácena zpět do 
vodoteče. Řepa je tak 100% zpra-
covaná a provoz netvoří prakticky 
žádné odpady.

K úsporám ekonomickým i eko-
logickým přispělo postavení liho-
varu v roce 2006 ve stejném areálu. 
Lihovar totiž využívá produkty 
i odpad z cukrovaru, oba provozy 
navíc sdílejí vytápění, velkou část 
ze 124 zaměstnanců a doplňují se 
i v časovém vytížení v průběhu 
roku. Řepná kampaň trvá obvykle 
půl roku a končí v prosinci nebo 
lednu. Řepu totiž nelze skladovat 
a cukrová kampaň nemůže trvat 
déle než do konce ledna kvůli pro-
blémům s uskladněním řepy. Po 
zbytek roku proto funguje zejména 
lihovar.

V závěru prohlídky na ochut-
návce jsme se mohli přesvědčit 
o tom, že řízky z cukrové řepy 
vypadají jako hranolky a chutnají 
moc dobře. Zjistili jsme, že sladká 
hustá tekutina, ze které vznikají 
krystalky cukru krupice nebo 
krystalu, se jmenuje sirob.

Exkurze trvala zhruba hodinu 
a půl a viděli jsme areál cukro-
varu zvenku i zevnitř. Samotný 
cukrovar ovšem nebyl naším jedi-
ným cílem. Navštívili jsme také 
Muzeum cukrovarnictví, lihovar-
nictví, řepařství a města Dobro-
vice.

V muzeu cukrovarnictví na nás 
čekalo mnoho užitečných infor-
mací. Zjistili jsme, kolik cukrovarů 
je v současnosti v ČR a kolik jich 
bylo dříve. Seznámili jsme se s plo-
dinami, které můžeme použít jako 

sladidlo. Také jsme si prohlédli 
sbírku strojů, které se dříve pou-
žívaly na zpracování řepy, výrobu 
lihu a balení cukru. Cukr zde 
vyrobený je balen v Balícím centru 
Mělník a odtud putuje ke spotře-
bitelům jako cukr krystal, cukr 
krupice, cukr moučka, cukr kost-
kový a další. Většina cukru je však 
exportována ve vacích jako suro-
vina pro potravinářský a chemický 
průmysl, a to jak do zemí EU tak 
mimo ni. V ČR zůstává 70 % a do 
světa odchází 30 % výroby.

Exkurze byla zajímavá, ale 
dosti vyčerpávající, protože jsme 
po celou dobu chodili nebo stáli, 
venku bylo chladno a v cukrovaru 
bylo místy dost teplo a hlučno. 
Jsme však rádi, že jsme mohli 
cukrovar navštívit.

Jako bonus jsme v muzeu 
dostali tzv. řepánky, kynuté buchty 
s makovo-řepnou nádivkou, moc 
jsme si pochutnali. Někteří účast-
níci zavzpomínali, jak jim takové 
řepánky pekly jejich maminky.

Už teď se můžete těšit na výlety 
v roce 2017.

Vůně jehličí, světla svíček 
a cukroví, to vše patří k Vánocům 
stejně jako sváteční atmosféra 
a vlídné slovo. Přeji vám všem, ať 
jsou letošní Vánoce těmi nejkrás-
nějšími.

za Klub důchodců
Alena Henclová

Máte rádi sladké? Sladíte si kávu nebo čaj? Víte kolik je v Čechách cukrovarů? A víte, který je ten největší? 
Jedná se o cukrovar Dobrovice nedaleko Mladé Boleslavi. Cukrovar v Dobrovici je nejstarším fungujícím 
cukrovarem ve střední a východní Evropě.

Hejničtí důchodci a exkurze do cukrovaru Dobrovice
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Odtud se však musel vrátit zpět 
do svého původního bydliště, kde 
byl kvůli předešlým sabotážím 
krátce vězněn.

Koncem roku 1939 přišel 
Rudolfu Tittlerovi povolávací 
rozkaz k odvodu do německé 
armády. V červenci následujícího 
roku byl ve Frýdlantu odveden 
a odeslán k Flakersatzabteilung 
11 nedaleko Štětína. Zde prodě-
lal základní, osm týdnů dlouhý 
výcvik pro motocyklisty a pěší jed-
notky. Po tomto výcviku byl ode-
slán k bojové jednotce v Düssel-
dorfu, kde se podílel na obraně 
tohoto města. Dva měsíce poté 
byla jednotka přesunuta do Stol-
pmünde a později opět do Štětína, 
kde měla za úkol bránit přístavy 
a rafinérie benzínu u pobřeží.

V červenci roku 1941 byl ode-
slán do Belgie. Zde byl během 
služby nejdříve raněn a později 
vážně onemocněl, kvůli čemuž 

byl po pobytech v nemocnicích 
superarbitrován a uznán nescho-
pen polní služby. Díky jeho civil-
nímu zaměstnání před válkou 
ho velení zařadilo k rezervnímu 
lazaretu jako kuchaře. Od té doby 
sloužil například v Görlitz, Mann-
heimu, Breslau, poté na území 
Holandska a konečně, v roce 
1944, i ve Francii.

Jak v poválečných dokumen-
tech uváděl, neustále plánoval 
útěk ke spojeneckým jednot-
kám. V dubnu se mu konečně 
naskytla příležitost, útěk se 
podařil a Rudolf Tittler vstoupil 
do řad francouzských partyzánů. 
S nimi bojoval proti nepříteli ve 
švýcarských Alpách až do srpna 
1944. Tehdy se také přihlásil ke 
službě v československé zahra-
niční armádě.

Lodním transportem byl ode-
slán z Marseille přes Neapol 
a Gibraltar do Velké Británie. Zde 
prošel nejdříve zpravodajským 
výslechem a 20. listopadu pode-
psal závazek ke vstupu do čes-
koslovenské armády. Kvůli svým 
předešlým zdravotním problé-
mům z Belgie byl umístěn jako 
kuchař k 3. motorotě českosloven-
ské samostatné obrněné brigády. 
Do konce roku v jejím rámci pro-
dělal základní výcvik a přípravu 
k přesunu do francouzského 
přístavního města Dunkerque, 
kde tehdy naše jednotky opero-
valy. Od ledna 1945 až do konce 
druhé světové války byl tak i on 

účastníkem bojů o toto přístavní 
město. Po návratu do osvoboze-
ného Československa ještě krátce 
zůstal u československé armády. 
V srpnu 1945 byl v hodnosti svo-
bodníka demobilizován a natr-
valo se vrátil ke své ženě Marii 
a dětem do Frýdlantu v Čechách.

Za jeho vojenskou službu mu 
byla udělena československá 
pamětní medaile armády v zahra-
ničí se štítkem Francie. Ještě 
v roce 1945 se stal členem Svazu 
protifašistických v místě bydliště.

O poválečném osudu Rudolfa 
Tittlera toho není příliš známo. 
Pracoval jako prodavač u Poš-
tovní a novinové služby ve Frý-
dlantu. Koncem šedesátých let 
musel odejít kvůli zdravotním 
potížím do invalidního důchodu. 
Tehdy žádal o vydání osvědčení 
pro válečné veterány, aby měl 
nárok na příplatek k důchodu. 
Všechny jeho žádosti byly zamít-
nuty s poznámkou, že škodlivý 
účinek jeho služby v německé 
armádě mnohonásobně převýšil 
ten ze služby u francouzských 
partyzánů a československé 
zahraniční armádě. Nikdo nebral 
v potaz ani jeho předválečné pro-
tiheinleinovské vystupování. Tak 
zůstal Rudolf Tittler až dodnes 
zapomenutým hrdinou, jehož 
odbojová činnost nebyla nikdy 
skutečně doceněna.

Čest jeho památce!
Milan Votava

Nový sociální podnik TANIO TERRA s.r.o. hledá dárce pro svůj projekt „Domy budoucnosti“.

Jsme malý rodinný sociální podnik a  věnujeme se přírodnímu stavitelství (stavby 
domů z  čistě přírodních materiálů jako je hlína, sláma, kámen, rákos, ovčí vlna, 
konopí atd.) V současné době hledáme dárce pro svůj projekt „Domy budoucnosti“. 

Cílem projektu je vybudovat rekreační a vzdělávací středisko přírodního stavitelství - stavba malého rekreačního domečku 
z čistě přírodních materiálů, který bude sloužit jako ukázková přírodní budova, zřízení fotovoltaické sluneční elektrárny, stavba 
venkovního separačního záchodu, sprchy, zimní zahrady a také dětského hřiště. 

Celý areál bude využit pro rekreační pobyty rodin i jednotlivců a zároveň i jako zázemí pro kurzy a workshopy přírodního 
stavitelství. Cílem tohoto střediska bude jednoduchou a nenáročnou formou rekreace seznámit širokou veřejnost s přírodní 
stavbou a s možností využití alternativních zdrojů energie. 

Rekreační středisko se bude nacházet v oblasti Podještědí, kousek od Českého Dubu. 

Pokud Vás náš projekt zaujal, můžete nás finančně podpořit prostřednictvím těchto webových stránek https://www.nakopni.me/
projekty/podnikani/domy-budoucnosti, kde také najdete bližší informace o nás a o projektu. Za svou podporu od nás obdržíte 
odpovídající odměnu v podobě buď rekreačního pobytu v našem středisku, účasti na workshopu, anebo pro Vás vyrobíme 
zahradní nábytek. Pokud projekt nedosáhne na požadovanou částku, Vaše peníze se Vám vrátí zpět. Všem dárcům upřímně 
děkujeme! Bez Vás to nedokážeme! V případě jakýchkoliv dotazů nám můžete psát na tuto adresu kolo.tom@seznam.cz. 

Pavel a Tamara Tomešovi, TANIO TERRA s.r.o. 
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Hejnické pádlo 2016 ve znamení sluníčka
V  sobotu 10. září se konal již čtvrtý ročník recesistické soutěže Hejnické pádlo 2016. Po loňském 
mrazivo-deštivém počasí jsme se letos pro změnu probudili do krásného letního slunečného dne, takže 
i akce se nesla v duchu pohody, koupání a veselí. Sobotní termín se sice kryl s Putováním po stopách 
Železné koruny, ale i tak dorazilo na start nakonec neuvěřitelných 12 posádek, z čehož 3 byly v dětské 
kategorii.

Všichni po úvodním školení 
a nástupu připravovali taktiku, 
jak letos zajet skvělý čas a zkusit 
vyhrát prémii vyhlášenou za pora-
žení trojnásobných vítězů, týmu 
MotorHead. Tentokráte byly na 
soutěžící naše služby hodné a při 
chystání vratkého mola použily 
největší pneumatiky, co máme na 
koupališti, takže se nikdo nedob-
rovolně nekoupal, jak tomu bylo 
v minulých letech. Jen někteří se 
nemohli na molo při vystupování 
trefit. Jinak bylo zajímavé, že ve 
druhém kole se skoro všichni až 
na první dvě posádky zlepšili, a to 
rovnou i o půl minutky. A to se 
třeba tým Pralinek z Ferdinan-
dova po cestě osvěžoval litrovkou 
rumu.

Ve výsledcích bylo nakonec opět 
vše při starém. Svůj čtvrtý titul 

právem vyhrál tým MotorHead, 
kterému se po loňské náhradě 
vrátil do sestavy i důležitý Majkl 
N. Druhé místo obhájil pořadatel-
ský tým Bobrů. A na třetím místě 
pak uzavřeli soutěž naši kra-
vaťáci z týmu High Society. Mimo 
putovního poháru v podobě pádla 
získala družstva věcné a pěnivé 
ceny a všichni ostatní si odnesli 
i vstupenky do kina.

V dětské soutěži porazilo kom-
pletní dámské družstvo NejHolky 
tým Ferďáckých blech a Hasičů 
Bílého Potoka. Děti jely jen jeden 
okruh bez otočky, proto mají rych-
lejší časy. Letošní vítězky jsou ty 
stejné, jako před rokem jen ze 
slečen z Čtyřlístku se staly Nej-
Holky.

Opět se ukázalo, že pravi-
dlo o minimálně jedné dámě na 

palubě je zajímavé, protože se 
trochu zjemní ta chlapská ješit-
nost a bere se to jako srandazávod 
místo dokazování, kdo že je ten 
nej…

1. MotorHead 3:01
2. B.O.B.R. 3:14
3. High society 3:19
4. Bubláci 3:38
5. Vlasáči 3:39
6. Pralinky 3:43
7. Hasiči 2 3:45
8. Rumové víly 3:59
9. Hasiči 1 4:16

1. NejHolky 2:31
2. Ferďácké blechy 2:41
3. Hasiči B. P. 3:04

-DEM-, foto: Z.Polívka
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Ubrečené Babí léto
Sobota 17. září byla ve znamení jubilejního 10. ročníku této podzimní kulturní akce - rozloučení s létem 
pro děti a dospěláky. Tentokrát jsme se orientovali v duchu motta „Olympijské hry“, takže se soutěže 
a výzdoba či označení lokalit nesly hlavně v tomto sportovním duchu. Mysleli jsme si, že jelikož nám 
počasí zkazilo letošní Hejnické slavnosti, tak že na nás bude hodné aspoň u Babího léta, které navíc 
slavilo výjimečné jubileum.

Jak jsme se mýlili! Počasí bylo 
nejhorší, co jsme na těchto pod-
zimních oslavách zažili za celou 
éru. Po hodině programu začalo 
silně pršet a nepřestalo až do 
rána. Ale obrovské díky patří Vám 
všem, kteří jste dorazili a zůstali 
i v tomto nekamarádském počasí. 
My jsme se jen pokusili připravit 
supermokrou variantu s obrov-
skými stany. To Vy jste dokázali, 
že se na akci těšíte a umíte si ji 
užít.

Ale popořádku. Vše začalo tra-
dičně v kině, kde se po dvakráte 
promítala pohádka pro děti, kdy 
název zval na „Proč jsem nesnědl 
tvého taťku“, ale v podstatě šlo 
o pohled na prehistorické životy 
lidí na Zemi. Po jejím skončení 
se rozjela akce venku na celém 
place slavností a kromě dětských 
dílniček Krasohledu, kde se vyrá-
běly kecky, dorazil i klaun Cucíno, 
tentokráte se svou pirátskou show, 
kde nechyběla ani veliká opice 
a bublinová show. Dětské soutěže, 
které měly následovat, zkazil déšť, 
ale nechtěli jsme dítka připravit 
o radost z odměn, tak jsme jim je 
rozdali jen tak, za účast na Babím 
létě. Ještě před deštěm byla velmi 
navštěvovaná historická střelnice, 
která nabízela možnost vyzkoušet 
si luk, kuš nebo dokonce katapult. 
Nemohlo chybět ani malování na 
obličej, které je velmi vyhledáva-

nou radostí pro naše nejmenší. 
Letos jsme ho pro dospěláky dopl-
nili i o možnost nechat si nama-
lovat portrét od profesionálního 
karikaturisty, takže si spousta 
návštěvníků odnášela z jubilea 
i takový dárek. 

Každoroční přehlídku mouč-
níků Zlaté hejnické jablko 
vyhrála tento rok Gábina Vrzalová 
a odnesla si krásné ceny. Zájemci 
pak mohli ochutnat ze všech sou-
těžních výtvorů, a že to bylo sladké 
koštování. Jako hudebního hosta 
po loňském úspěchu se Sebas-
tianem jsme tentokrát přivezli 
Jakuba Děkana s kapelou, který 
je známý ze spolupráce s předními 
českými kapelami jako ATMO-
music, UDG nebo Rybičky 48. 
I přes déšť se před pódiem vytvo-
řil solidní kotel, který si s Kubou 
zpíval snad každou jeho píseň.

Večerní program samozřejmě 
kromě vynikajícího jídla a pitiva 
obstarali také dospěláci se svými 
soutěžními kláními, takže byly 
k vidění třeba Hod disketou, Běh 
na lyžích, Kuželky nebo Štafeta. 
A to jsme si ještě některé museli 
nechat na příště, protože nám je 
počasí nedovolilo připravit. Po 
setmění přijeli pobavit diváky také 
kluci z Fireshow JBC, kteří nabídli 
ohnivou show, jež rozehřála trošku 
zvlhlé publikum. Prostě oslava 
babího léta, jak má být a jak ji 

od nás už můžete znát - takže 
třeba tombola byla se svými desít-
kami cen velmi kvalitní. Největší 
štastlivci si odnesli třeba moto-
rovou pilu, mobilní telefon, dresy 
Bílých Tygrů nebo elektroniku.

Díky moc, že Vás dorazilo tolik 
a že jste nás v tom nenechali i přes 
přívaly vody, které byly všude 
kolem. I proto jsme nakonec skon-
čili s výsledkem na nule a nemu-
seli jsme vyhlásit konec sdružení, 
protože tahle akce již dlouho není 
v rozsahu nákladů kolem pěti tisíc. 
Mrzela nás hlavně nemožnost pro-
gramu pro děti, které měly při-
pravené hezké soutěže. Tak třeba 
příště, 23. září 2017 v centru 
Hejnic.

Krásné fotky včetně skvě-
lých dešťových uměleckých má 
na svědomí opět Zdeněk Polívka 
a najdete je na webu města (www.
mestohejnice.cz) nebo na Face-
booku Hejnice u Liberce

-DEM-, foto: Z.Polívka
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Duch postiliónova otce
Již od středověku si lidé posílali dopisy, balíčky a další zásilky, což obstarávala pošta a její zaměstnanci 
k  tomu určení. Pravidelné poštovní spojení bylo v  Evropě zavedeno v  16. století prostřednictvím 
postiliónů, vlastně kočích poštovních vozů. Od té doby se běžnou součástí života obcí, kudy poštovní 
vůz projížděl, stala trubka oznamující jeho příjezd. Lidé si k postiliónům často vytvořili osobní vztah, 
podobně jako dnes k listonošům. A o jednom z těchto dávných pošťáků dokonce vzniklo lidové vyprávění.

V sedmdesátých letech 19. sto-
letí obstarával poštovní spojení 
mezi Libverdou a Raspenavou 
postilión Futterwenz. Místní lidé 
si ho velmi oblíbili pro jeho ochotu 
a stále dobrou náladu, a tak se 
pokaždé těšili na jeho příjezd. Neo-
hlašoval se, jak bylo tehdy zvykem, 
troubením na trubku, ale jakousi 
rytmizovanou průpovídkou, jíž se 
hlásil o přízeň obyvatel kraje.

Otec tohoto oblíbeného postili-
óna bydlel na Lázeňském náměstí 
v Libverdě v domě, na jehož místě 
později stál hostinec Zelený věnec. 
Jak byl postilión veselý a vstřícný, 
jeho otec byl neustále zachmuřený 
a uzavřený do sebe. Žil samotář-
sky, skoro nevycházel ven a tak 
ho mnozí Libverďané ani neznali. 
Tím více si však o něm povídali, až 
šla všude jedna řeč, že je čaroděj.

Do jeho domu nebylo zvenčí 
vůbec vidět, neboť tomu bránila 
silná vrstva prachu a množství 
pavučin, v noci navíc pečlivě uza-
vřené okenice. Jedné noci se strhl 
strašlivý vítr, jaký nikdo nepa-
matoval. Řádil celou noc a utišil 
se až druhý den ráno. Lidé, kteří 
to ráno šli kolem domku Futter-
wezova otce, se podivili, jak zle byl 
poničen. Všechna okna byla roz-
bitá, dveře vyvrácené, střecha utr-
žená a plot povalený. Našlo se pár 
takových, kteří se odhodlali vejít 
dovnitř, aby pomohli starci, pokud 
tu hrůzu vůbec přežil. Nikde ho 
však nenašli, dům byl prázdný.

Uviděli tam však přeci jen jednu 
živou bytost a to byl zvláštní černý 
pták, připomínající havrana. Vůči 
lidem se choval útočně, neustále 
se po nich oháněl svým velkým 
zobanem a při tom nezvykle hlu-
boce krákal. Za nic na světě se 
nadal zaplašit. Protože se tento 
neznámý opeřenec choval velmi 
podivně, nabyli lidé přesvědčení, 
že to nebude obyčejný pták, ale 
převtělená černá duše postili-

ónova otce. Raději přivedli hej-
nického faráře a několik silných 
mužů v naději, že někdo z nich 
ptáka přemůže.

Farářovy modlitby nepomohly, 
ale silní chlapi divného ptáka 
chytili a vstrčili do pytle. Pak se 
dohodli, že ho utopí na Čihadlech, 
o nichž se věřilo, že jsou beze-
dná. Cesta nebyla snadná, pro-
tože během ní pytel neuvěřitelně 
ztěžkl. To už nikdo nepochyboval 
o tom, že mají co do činění s ďábel-
ským stvořením. Proto pokaždé 
vzali tvrdý klacek a vší silou do 
dobře zašněrovaného pytle bušili. 
Nato se dal pytel opět velmi lehce 
zdvihnout a chůze do hor mohla 
chvíli pokračovat. Tato nepří-
jemná zastavení se musela několi-
krát opakovat. Když konečně pytel 
s černým ptákem zmizel v tem-
ných hlubinách Čihadel, všichni 
přítomní si oddychli. Snad i duše 
Futterwenzova otce došla klidu 
a pokoje.

z Lidových vyprávění  
z Frýdlantska a Jizerských hor 

vypsala Kristina Sokolová
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Milí, drazí, poslouchejte,
odradit se nenechejte.
Dostanete k balíčku,

od Futterwenze písničku.
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Z hejnické knihovny
Vážené čtenářky a čtenáři (jste na druhém místě, protože vás je méně), zase se nám blíží konec roku a mě 
nepřestává překvapovat, jak ten čas letí. V červnovém čísle jsem upřednostnila před knihovnou cestování 
a letní kulturu, a tak bych teď zase shrnula dění v knihovně.

V předprázdninovém „Tvoři-
vém čtení“ jsem se vrátila ke knize 
Havětník a k výrobě tužkovníku. 
Havětník doporučuji na společné 
čtení s dětmi, je poučný a vtipný. 
Dozvěděla jsem se v něm, jak se 
rozšířila bekyně velkohlavá, nebo 
překvapivou informaci o krtkovi. 
Když si přečtete Havětník, dozvíte 
se, že to není žádný roztomilý 
krteček v kalhotkách, ale drsňák, 
který si ve svém temném podzemí 
konzervuje bezhlavé žížaly.

V červnu byli další prvňáčci 
pasováni na čtenáře. Tuto akci 
už klasicky zpestřilo vystoupení 
žáků pod vedením paní učitelky 
Jandové, tentokrát s hudební verzí 
Šípkové Růženky. Jsem zvědavá, 
kdo nám zahraje divadlo teď, když 
má paní učitelka Jandová prv-
ňáky…

V říjnu v Týdnu knihoven si 
prvňáci odnesli záložku se zby-
lými postavami Čtyřlístku. 

Trošku odlišnou akcí bylo lite-
rární setkání s paní Libuší Svo-
bodovou, která tady v Hejnicích 
kdysi žila. Organizace této akce 
byla dost komplikovaná, ale nako-
nec všechno dobře dopadlo. Byl 
to příjemný večer, také díky paní 
Hillebrandové a jejímu krásnému 

hudebnímu doprovodu. Kdybyste 
měli zájem o knihy paní Svobo-
dové, jsou k dispozici v knihovně.

Poslední letošní akcí bude 
Vánoční dílna, výprodej knih 
a keramiky.

Co se týče čtenářských zážitků, 
oslovily mě dvě knihy, a to Mlu-
viti pravdu od Josefa Formánka, 
s podtitulem – který vůbec nepře-
hání - brutální román o lásce 
k životu. Další velmi zajímavou 
knihou je Studená řeka, aktuální 
román o těžké situaci uprchlíků. 
Nejedná se sice o současné uprch-
líky, ale o Palestince z období po 2. 
světové válce, ale historie se pořád 
opakuje…

V listopadu jsem se zúčastnila 
porady knihovnic v Chrastavě. 
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www.zlikvidujauto.cz

603 846 092
775 444 666

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

Dozvěděla jsem se tam, že kni-
hovnický program Clavius bude 
podporován do roku 2020, pak 
budeme muset pořídit a přejít na 
nový program Tritius. Další zají-
mavou informací je, že podle stan-
dardů by měla být obnova knihov-
nického fondu 10%, což znamená, 
že bych měla vyřadit (a doplnit) 
asi 1500 knih, s čímž mám trošku 
problém, protože si umím předsta-
vit to úsilí vynaložené na napsání 
knihy – vím totiž, kolik úsilí mě 
stojí napsání tohoto krátkého člá-
nečku…

S přáním klidných a zasněže-
ných Vánoc

Eva Prokešová

Literární večer s Libuší Svobodovou

Tvořivé čtení – Havětník Týden knihoven
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Svatomartinské slavnosti

Centrum Mateřídouška, z. s. zve všechny na tyto akce:
•   10. prosince Vánoční strom v MCDO v Hejnicích, 

opět jsou připraveny tvůrčí dílny pro děti,
•  13. prosince přednáška na posílení zdravotní gra-

motnosti „Zdravý úsměv“,
•  15. prosince Vánoční besídka pro děti.

I v roce 2017 budeme pokračovat v naší bohaté 
a rozmanité činnosti.

Na závěr si dovoluji popřát klidný adventní čas, 
radostné a pohodové vánoční svátky a v roce 2017 
pevné zdraví, štěstí a mnoho osobních úspěchů.

Eva Machková, předsedkyně Centra Mateřídouška

V den sv. Martina 11. listopadu 2016 Centrum 
Mateřídouška, z. s. uspořádal tvůrčí dílny i malé 
občerstvení pro lampionový průvod dětí, rodičů 
a prarodičů. Díky Za lepší Hejnice, o. s. byla slav-
nost obohacena divadelním představením před bazi-
likou. Divadelní soubor B.O.B.R. sehrál legendu, 
kdy se Martin změnil z bojovníka na světce. Nejlepší 
scénou z legendy bylo, když se římští bojovníci pro-
měnili v krásné dívky, které odhodily helmy a rozho-
dily své krásné dlouhé kadeře, a protibojovníci pod-
lehli, a tak láska zvítězila nad nenávistí.  Zásluhu 
na obnovení starých tradic má starosta Jaroslav 
Demčák. Je radost vidět, jak si to lidé užívají.

Svatý Martin se narodil roku 316 n. l. Byl synem římského důstojníka a už v patnácti letech se stal 
vojákem. Po svém otci zdědil Martin odvahu a po matce vlídné srdce.

Informace z lesárny
Podzimní měsíce jsou každoročně na hejnickém pracovišti SŠHL Frýdlant spojeny s  tradičními 
akcemi, které se staly i součástí života tohoto města.

Mezinárodní výstava jiřinek 
a soutěž v aranžování

Ve dnech 16. – 18. září se 
v MCDO konal již 7. ročník Mezi-
národní výstavy jiřinek, jejíž sou-
částí je vazačská soutěž žáků 
zahradnických škol. Žáci oboru 
Zahradník se pod dohledem učite-
lek odborného výcviku podíleli na 
aranžování jiřin do váz a úpravě 
celé výstavy. Družstvo ve složení K. 
Charvátová, A. Patková, J. Hujer 
se zúčastnilo soutěže v aranžo-
vání.

Letošní motto soutěže bylo „ 
Letní siesta s jiřinkami“. Účast-
níci měli zpracovat celkem čtyři 
úkoly. Prvním byla vypichovaná 

kytice, aranžmá muselo obsa-
hovat pouze květy rodu Dahlia. 
Druhá v pořadí byla přízdoba hrn-
kové rostliny. Třetím úkolem byla 
„tajná práce“, což byla vypicho-
vaná miska. Posledním, čtvrtým 
úkolem byla přízdoba paravánu. 
Na tomto úkolu pracovalo celé 
tříčlenné družstvo. Volná práce 
musela vhodně spojovat předchozí 
aranžmá. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 5 škol: SŠHL Frýdlant - 
pracoviště Hejnice, ČZA Mělník, 
SOŠ Liberec, SZŠ a SOU Hlou-
bětín, SOŠ stavební a zahrad-
nická Praha 9. Nejúspěšnější 
družstvo bylo ze SOŠ stavební 
a zahradnické z Prahy 9, které zís-

kalo dvě 1. místa za vypichovanou 
kytici a vypichovanou misku a dvě 
2. místa za přízdobu hrnkové rost-
liny a přízdobu paravánu. Druž-
stvo Hejnic získalo 3. místo ve spo-
lečném úkolu, přízdoba paravánu 
a Kateřina Charvátová se se svou 
vypichovanou kyticí umístila také 
na 3. místě. 

Hejnický dřevorubec
O měsíc později, 19. – 20. října, 

se konal již 19. ročník prestižní 
soutěže Hejnický dřevorubec. Této 
akce, organizované naší školou, 
se tradičně účastní žáci z lesnic-
kých škol z České republiky a Slo-
venska.
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Žáci oboru Lesní mechanizátor 
poměřili své síly v jednotlivých dis-
ciplínách v práci s motorovou pilou 
– kácení, kombinovaný řez, odvět-
vování, přesný řez, výměna řetězu, 
dále v doprovodných disciplínách 
– poznávání dřevin, dřevorubecký 
dvojboj a odřezávání kotouče. 
Reprezentanti naší školy patřili 
opět mezi nejúspěšnější účastníky. 
V jednotlivých disciplínách se naši 
mechanizátoři vždy umístili na 
předních pozicích. Výměnu řetězu 
zvládl nejlépe Lukáš Cejnar, Matěj 
Procházka byl třetí. V kácení „bral“ 
druhé místo Matěj Procházka, 
hned za ním skončil Lukáš Rožič. 
Přesný řez přinesl opět stříbrné 
umístění Matěji Procházkovi, třetí 
skončil Lukáš Cejnar. Kombino-
vaný řez byl pro Matěje Procházku 
zlatý, v odvětvování byl nejlepší 
Lukáš Rožič a třetí Lukáš Cejnar. 
Po sečtení všech bodů se celkově 
umístil Lukáš Cejnar na druhém 
místě se ziskem 1402 bodů, Matěj 
Procházka skončil třetí. Kluky 
předstihl slovenský závodník Jozef 
Mišutka. V celkovém pořadí druž-
stev obsadilo družstvo Hejnice 2, 
ve složení Lukáš Rožič a Lukáš 
Cejnar, první místo.

Zároveň také probíhala Soutěž 
operátorů vyvážecích souprav, 
kterou nejlépe zvládli naši mecha-
nizátoři, Radim Šípek obsadil 
první místo, Marek Douša místo 
druhé.

Tradičně byly pro malé i dospělé 
diváky připraveny po oba dny 
doprovodné soutěže a vyvrchole-
ním doprovodného programu dru-
hého soutěžního dne byla ukázka 
Timbersportu v podání Martina 
Roušala, mistra ČR v této disci-
plíně a našeho hejnického absol-
venta.

Svatohubnertské slavnosti
V pátek 4. listopadu se usku-

tečnily Svatohubertské slavnosti, 
které jsou pro nás vždy vyvrcho-
lením podzimu. Slavnosti pořádá 
SŠHL Frýdlant, pracoviště Hej-
nice již od roku 1992 a spolupra-
cuje s Mezinárodním centrem 
duchovní obnovy. Jako každý rok 
akci významně podpořily Libe-
recký kraj, Agrární komora, Vojen-
ské lesy a statky ČR s.p. a Lesy ČR 
s.p. 

Na přípravě slavností se podí-
lejí tradičně zaměstnanci i žáci 
školy. Naši žáci jdou v průvodu 
jako vlajkonoši, psovodi, doprovod 
s pochodněmi, doprovod sokol-
níka. Samozřejmostí je, že hlavní 
postavy, tedy Huberta a Dianu, 
ztvárňují také zástupci z řad žáků. 
Letos to byli Dan Kollár a Kateřina 
Charvátová, žáci třetího ročníku.

Slavnosti začaly před zámeč-
kem přivítáním hostů a příjez-
dem svatého Huberta a jeho dru-
žiny kolem půl desáté. Když byla 
sv. Hubertu předána bohyně lovu 
Diana, vydal se na cestu průvod, 
v jehož čele byl Hubert s Dianou 
a družinou, vlajkonoši, sokolník, 
psovodi, trubači na voze, vozy 
s dary k posvěcení.

Poprvé průvod zastavil 
u základní školy, kde jej pozdra-
vil ředitel školy, zaměstnanci 
a žáci školy. Poté průvod pokra-
čoval k městskému úřadu, zde sv. 
Hubert převzal symbolicky vládu 
nad městem. Třetí zastávkou bylo 
prostranství před kostelem, kde 
sokolník představil dravce v prak-

tických ukázkách. Cílem průvodu 
je hejnická bazilika Navštívení 
Panny Marie. Před bazilikou při-
vítal celou družinu zdejší farář. 
V bazilice proběhla tradiční zpí-
vaná mše Svatohubertská.

Svatohubertské slavnosti byly 
ukončeny večerní svatohubert-
skou veselicí v MCDO. K tanci 
a poslechu zpívala A. Kusá se sku-
pinou J. Kubáta. Tradičně nechy-
běla bohatá zvěřinová tombola.

Obor Zahradník
Žáci oboru Zahradník mají 

vždy na podzim napilno. Při všech 
zmíněných akcích je na nich pří-
prava výzdoby. Před „Dušičkami“ 
připravili celou řadu rozmani-
tých výrobků, které mohli zájemci 
zakoupit v MCDO. Nyní, v advent-
ním čase, vyrábějí adventní věnce, 
závěsné věnce na dveře, svícny. 
I tyto výrobky mohou zájemci 
zakoupit v MCDO.

Naši žáci tohoto oboru repre-
zentovali školu na 22. ročníku 
celostátní floristické soutěže Sobě-
slavská růže. V konkurenci 9 
zahradnických škol z celé České 
republiky skončilo družstvo ve slo-
žení Kateřina Charvátová, Anna 
Patková, Michal Kanči na 5. místě 
a K. Charvátová na 10. místě, A. 
Patková a M. Kanči na 15. – 16. 
místě mezi jednotlivci.

I v dalších měsících školního 
roku nás čekají zajímavé akce. 
Budeme se těšit, že se na nich 
potkáme.

Lenka Bönschová Sutnarová

Hejnický dřevorubec Svatohubnertské slavnosti
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Jak jsem fotografoval v Anglii
Do Anglie jsem letěl na návštěvu za svou dcerou do města Northamptonu a samozřejmě jsem sebou 
přibalil i fotoaparát. Z fotografování v Anglii jsem měl tak trochu obavy, protože podle mapy toto město 
a jeho okolí leží v rovinatém kraji. Město samotné má 240 tisíc obyvatel a neuměl jsem si představit, co 
tam budu fotografovat.

Po příletu jsem se ubytoval u dcery a druhý den 
vyrazil na obhlídku města a okolí. První šok pro 
mne byl, že všichni jezdí vlevo a než jsem si na to 
zvykl, byl problém bezpečně přejít silnici. Byl jsem 
mile překvapen nádhernou krajinou s krásnými 
parky a starými kamennými domy pokrytými doš-
kovými střechami. Zaujali mne také staré protes-
tanské kostely v gotickém slohu. Potěšila mne čis-
tota parků a vůbec všech veřejných prostor a také 
milá vstřícnost tamních obyvatel. Když mě viděli 
fotografovat, hned se se mnou chtěli dát do hovoru, 
ale bohužel má angličtina byla velice slabá. Ale i tak 
jsme si rozuměli. Bylo mi líto, že neumím anglicky, 
abych mohl s těmito milými lidmi pohovořit. Zrovna 
probíhaly školní prázdniny a byl svátek Halloween 
s atrakcemi pro děti v městském parku. 

I když byli lidé milí, přece jen jsem měl obavy 
fotit běžný život ve městě, kde bylo mnoho obyva-
tel různých ras a národností, jejichž mentalitu jsem 
neznal. Northampton je architektonicky moc hezké 
město, ale s nejošklivější školou, co jsem kdy viděl. 
A proto tam možná i z tohoto důvodu byl zákaz foto-

grafování. Městem protéká řeka Nene, která vytváří 
různá slepá ramena, na která navazuje síť říčních 
kanálů. Kanály nebyly vůbec opuštěné, naopak pul-
zovaly rušným životem. Na kanálech se normálně 
žije v hausbótech, ve kterých se díky mírnému kli-
matu bydlí celoročně. 

Co mě ovšem zklamalo, bylo anglické počasí. 
Z vyprávění jsem byl přesvědčen, že v Anglii je po 
většinu roku mlha. Jestli je to ale pravda, to nemůžu 
potvrdit, protože za mého pobytu byla mlha pouze 
jeden den a to ještě krátce po ránu. Se slunečním 
svitem to bylo podobné. Kdybych to spočítal, slunce 
mi svítilo tak asi 8 hodin za celý můj pobyt. Vět-
šinou převládalo oblačné počasí s nefotogenickou 
bílou oblohou. To mne velice mrzelo, protože jako 
všichni krajinářští fotografové mám rád mlhy. Toto 
zklamání mi však vynahradily krásné barvy pod-
zimních stromů v parcích i barvy v okolí jezer a ryb-
níků a krásná zachovalá architektura celého města, 
hlavně starých domů a kostelů. Fotografoval jsem 
celý den, od rána do večera, a přitom jsem nachodil 
spoustu kilometrů. Večer jsem uléhal unaven, ale 
spokojen, a těšil jsem se na další den a další fotogra-
fování. Předkládám Vám několik fotografií z krásné 
Anglie a myslím si, že se Vám také bude líbit.

Václav Odehnal,  Jizerský fotoklub Hejnice

Liberecko | 102.3 FM 
Jablonecko | 102.3 FM 

Frýdlantsko | 97.4 FM
Semilsko | 103.4 | 107.9 FM

Českolipsko | 94.3 FM

Nové rádio pro 
Liberecký kraj

www.liberec.rozhlas.cz
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Líčení v praxi
Ne, ne, článek nebude pojednávat o kosmetických úpravách a výběru podzimních barev pro líčení 
obličeje. Líčení je termín češtinářský – označující útvar zvaný subjektivně zabarvený popis. Je to 
velmi náročný typ útvaru a přináší četná úskalí. To, co předvedli letošní deváťáci, však předčilo 
mnohá očekávání. Přikládám alespoň jeden důkaz. A téma? Jaké jiné než výhled z horské hejnické 
dominanty. Přeji příjemné počtení… Mgr. Marie Kolačná

Konečně nastal krásný pod-
zimní den. Listí dříve zelené se 
zbarvuje do nádherných žlutých 
a červených odstínů. Slunce svítí 
a na nebi není ani jeden jediný 
mráček, jako kdyby ho někdo 
vymetl. Můj zrak ale směřoval 
k jedinému místu – na Ořešník. 

Častokrát byl zahalený v husté 
mlze, která by se dala krájet 
a nepropouštěla krásy tohoto 
města. Tentokrát ho ale ozařuje 
slunce a zbarvuje ho do měďnaté 
barvy. Jediná myšlenka, která 
mě napadla a bloudila mi myslí, 
byla, že se vydám na vrchol a pro-
hlédnu si okolí. Spěšně jsem se 
oblékla a zamířila vstříc Ořešníku. 
Bylo chladno, až mi mráz zalezl za 
nehty, ale slunce ten mráz potlačo-

valo. Cestou si prohlížím hejnické 
okolí a přírodu. Zelené louky ohra-
ničené lesem zabalené v podzim-
ním obalu. Cesta mi rychle ubíhá 
a já se zabavuji prohlížením okolní 
přírody, posloucháním šustění 
listí a vody. Padající listí vytváří na 
zemi kluzkou a měkkou pokrývku. 
Pokaždé, když zafoukal byť slabý 
vítr, listy se uvolnily z větviček 
a houpavými pohyby dopadaly 
na zem. Po půl hodině stoupání 
do kopce jsem dorazila k Ořeš-
níku. Mohutné balvany se obje-
vily a připadaly mi větší než kdysi. 
Mám takové štěstí, že tu dnes 
nikdo není a já si tu podzimní 
atmosféru můžu vychutnat sama. 
Začala jsem stoupat na vršek 
Ořešníku. Nohy se mi o vlhkém 
povrchu klouzaly a ruce na ledo-
vých kamenech mrzly. Nebylo to 
nic příjemného, ale to, co jsem 
uviděla na vrcholu, celý výšlap 

Výhled z Ořešníku
vynahradilo. Ořešník mi poskytl 
výhled na celé širé okolí. Mírná 
mlha, která se záhadně objevila, 
zabarvovala krajinu do mdlých 
barev. Jak rychle se objevila, tak 
rychle i mizela. Teď jsem si mohla 
prohlížet krajinu zabarvenou do 
podzimních barev. Městečko pod 
Ořešníkem hory chrání a propůj-
čují mu kouzlo, respekt a krásu. 
Nadechnu se chladného, svěžího 
vzduchu a v nose mě zaštípe vůně 
listí, vlhké půdy a teplého kouře 
z komínů domů.

Po delší době relaxování mi 
začne být chladno. Obloha se 
ztmavuje, tma nastává dřív, v létě 
jsem byla zvyklá na dlouhé večery. 
Krása podzimu a blížící se zimy to 
hravě vynahradí.

Naposledy si prohlédnu kra-
jinu a vydám se dolů směrem 
k domovu.

Barbora Bittnarová, 9. B

Dnes je 23. září. Je první podzimní 
den. Slunce nám svítí do oken 
třídy.

I přes to, že už je čtvrtá vyučo-
vací hodina, já stále nevnímám. 
Celý den myslím na to, až půjdu 
odpoledne ven. A zase uvidím 
tu barevnou krásu. A zase se 
nadechnu toho nádherně chlad-
ného a čerstvého vzduchu.

Miluji podzim. Mám ráda, když 
se můžu procházet šustivým 
listím a sledovat, jak se všechno 
mění. Ale nejvíc ráda mám to, 
že si mohu zase obléci hebkou 
mikinu nebo bundu.

Je pátek, a škola je nekonečná. 
Všichni už se těšíme, jak si uži-
jeme podzimní víkend. A já se 
nebojím říci, že já určitě nejvíc!

Nicole Pohlová 

Nastal podzim, slunce nám svítí do 
oken třídy. Já přemýšlím, co dnes 
budu dělat. Vůbec se mi nechce 
zůstat doma. Líbila by se mi malá 
procházka mezi barevným, volně 
padajícím listím.

Miluji ten podzimní čas. Všude 
je plno barev a sluníčko už tolik 
nepálí. A nejen procházky venku 
jsou hezké. Představte si, že 
čtete nějakou hezkou knihu a za 
oknem vidíte poletovat papírové 
draky. Příjemná podzimní nálada, 
pohoda a domácí klid.

Podzim je jedno z nejkrásněj-
ších ročních období. Dívat se na 
to, jak se vše zbarvuje do žluta, 
červena, oranžova… to umí jen 
podzim.

Iva Zavřelová

Podzimní nálada je všude venku, 
je jí dost i v naší třídě. 

Na výtvarce malujme obrázky 
s podzimní tématikou a všem to 

moc jde. Já osobně se nechávám 
inspirovat tím, co je za oknem. 
Začíná tam padat různě zbar-
vené listí. Pohybuje se pomalu ve 
větru, klesá pozvolna k zemi. Slu-
neční paprsky prostupují oknem 
do naší třídy a vypadá to opravdu 
úchvatně. Někdo by řekl, že je 
den, jako každý jiný. Ale není to 
tak. Alespoň já to tak necítím…

Podzim se mi zdá krásný, 
dokonce i romantický, Odpouš-
tím mu i ty deště a bouřky, které 
někdy podzimní kouzlo narušují.

Lucie Macháčková

Začal podzim. Mám dobrou náladu 
a těším se na nové zážitky. 

Miluji tuto dobu i proto, že 
mohu po dlouhých teplých dnech 
ze skříně vyndat teplé mikiny. 
A nebo, když jdu ráno do školy 
a všude je napadané listí a ojí-
něná auta…

Jana Baťková

Podzimní den…
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MŠ Zvoneček přivítal 
zahraniční hosty

20. října 2016 zazvonila na pomyslný zvonek MŠ Zvoneček 
zahraniční návštěva dětí z MŠ z Beiersdorfu (Horní Lužice). Přijela 
na pozvání kolektivu učitelek a taktéž v rámci utužování příhraniční 
spolupráce, kterou mezi sebou obě mateřské školky již několik let 
úspěšně provozují.

Velkou zvědavost v nich (tak 
jako v letech minulých) vzbudila 
i návštěva Hejnického dřevorubce, 
kde si mohly jak děti, tak jejich 
opatrovnice vyrobit či vysoutěžit 
drobnou památku na tento hezký, 
byť typicky podzimně chladný den. 
Zahraniční děti byly doprovázeny 
dětmi českými a postupně sezna-
movány s kulturou a tradicí part-
nerského města. 

Po dvouhodinovém pobytu 
na čerstvém vzduchu se příjem-
ným životabudičem stalo vlídné 
prostředí, horký čaj a vynikající 
kuchyně mateřské školy. Po vzá-
jemném obdarování drobnými 
pozornostmi se oba kolektivy 
s příslibem další návštěvy (tento-

kráte naší MŠ za hranicemi ČR)  
rozloučily.

Poděkování na tomto místě 
patří velmi pěkné organizaci MŠ 
Zvoneček, všem rodičům, kteří 
přispěli svou troškou do občerst-
vení v podobě vábivých a voňavých 
dezertů, kuchařkám za vynikající 
oběd, paním učitelkám za ochotu, 
trpělivost a vedoucí MŠ za plynulý 
a bezproblémový průběh celé akce. 

Zároveň je na místě poděkovat 
organizátorům Hejnického dřevo-
rubce za připravené nápadité sou-
těže pro takto malé děti a za to, že 
se jim podařilo je upoutat i pobavit. 
A to je v dnešní době úkol vskutku 
nesnadný.

(MAK)

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

Na Úřadu práce v Liberci
Na Úřadu práce v Liberci nás uvítala paní Prokešová. Ta si připravuje seminář s prezentací pro žáky 
9. tříd již několik let. A pro nás, deváťáky, je to jedna ze zajímavých návštěv nám dosud neznámé 
instituce.

Nejdříve jsme se navzájem 
představili. Ke svému jménu jsme 
měli také říci, jaké máme koníčky 
a na které škole bychom chtěli 
studovat. Sebe také představila 
i naše třídní učitelka. Vždyť ona 
je také součástí našeho třídního 
kolektivu.

Někteří z nás už mají jasno, 
někteří ještě váhají, jakou školu 
napíší do přihlášky, někteří ještě 
neví. Z promítané prezentace 
jsme se dozvěděli o novém prin-
cipu přijímacích zkoušek v letoš-
ním školním roce, jak přistupovat 
k výběru školy, a proč uvažovat 
také o možnosti uplatnění po 

škole. A tak se tu každý zamys-
lel nad tím, co s výučním listem, 
kam po maturitě, a co bude dál.

Důležité bylo upozornění, že 
velikou oporou nám při dalších 
studiích budou rodiče. Jejich 
péče, finanční pomoc, podpora 
ze všech stran. Na to bychom 
opravdu neměli zapomenout. 
A my jsme souhlasili.

Výklad paní Prokešové  byl 
poučný, navíc obohacen řadou 
zajímavých příběhů mladých lidí 
hledajících zaměstnání.

Pak jsme postupně usedli 
k počítačům, vyplnili odpovědi 
na 60 otázek, a tím jsme dali 

podklad pro počítačové zpraco-
vání našich vědomostí, doved-
ností a schopností. Výsledkem 
dotazníku byl návrh, jakou školu 
nejlépe zvolit do budoucna. Až 
jsme byli někteří překvapeni, že 
se počítačový návrh celkem sho-
doval s naší představou.

Toto zajímavé setkání s pra-
covnicí Úřadu práce bylo zakon-
čeno přáním správné volby školy 
a úspěšným složením přijímacích 
zkoušek. Děkujeme.

žáci 9. A třídy ZŠ Hejnice


