
mem, která by výrazně ochránila 
před velkou vodou veškeré objekty 
nad jezem až po zatáčku u kovár-
ny. Jenže nyní nastává těžký úkol 
vyřešit, kdo je vlastně vlastníkem 
jezu, jenž musí být kvůli dotaci 
předán Povodí Labe. V nejhor-
ším případě, když půjde o tzv. věc 
nalezenou, můžeme tomto státě 
čekat 12 až 15 letech, než se vše 
vyřeší. Budeme doufat, že najde-
me cestu, aby se tato doba zkrá-
tila alespoň na několik let. Žádá-
me také občany, kteří po výzvě, 
jak likvidují odpadní vody ze své 
nemovitosti, nahlásili připojení 
na veřejnou kanalizaci v jarních 
měsících letošního roku, aby tak 
skutečně učinili, protože vodo-
právní úřad bude i nadále vyža-
dovat u nenapojených doložení 
zákonného likvidování odpadních 
vod. A to při spotřebě kolem 50 m3 
za rok opravdu není doklad na li-
kvidaci 3 m3 vody fekálem.

Dovolte mi ještě Vás pozvat na 
Hejnické slavnosti, které proběh-
nou 1. a 2. července, kde největ-
ší zajímavostí může být sobotní 
večerní videomapping s hejnic-
kou tématikou. Ačkoliv se nemu-
sí slavnosti všem z Vás líbit, stále 
jde o největší akci ve městě, která 
sem dokáže přilákat 9 až 12 tisíc 
návštěvníků, kteří podpoří míst-
ní turistický ruch, jenž je jedinou 
šancí Hejnicka v budoucí době.

Jinak přeji všem čtenářům 
krásné letní dny, jistě u spous-
ty z Vás spojené s odpočinkem 
na dovolené nebo prázdninách 
a hodně sil do toho druhého polo-
letí roku 2017.

Jaroslav Demčák, starosta města

Hejnický

zpravodaj
Psali jsme před X lety ● Zprávy Policie ČR ● Swingová aprílová zábava

Kamenný most v Hejnicích ● Krátce z fotbalu v Hejnicích

ČERVEN
2017

Cena: 8 Kč

V první polovině se v chodu 
města nedělo nic moc výrazného, 
kromě zimních kalamitních stavů 
a zahájení investičních akcí Hej-
nic. V době, kdy čtete tyto řádky, 
finišují dvě největší letošní akce. 
Jednou je kompletní rekonstrukce 
mostu u autokempu, kde zůsta-
ly pouze původní pilíře. Moderní 
mostovka bude nově umožňovat 
provoz dvou automobilů vedle 
sebe a hlavně bude most díky své-
mu tvaru odolnější při případné 
povodni. Jsem rád, že budeme 
mít jeden naprosto funkční, a to 
bez jakéhokoliv omezení, most na 
druhý břeh Smědé, který navíc 
kromě občanů Hejnic využívají 
i sousedi z Bílého Potoka. Dru-
hou velkou akcí, která se chýlí 
k závěru, je zateplení panelového 
domu čp. 531 na starém sídlišti. 
Ten se postupně obléká do svého 
nového kávového hávu a běžní ko-
lemjdoucí třeba nevidí, že součás-
tí zateplení je i izolace sklepních 
stropů, kvůli pohodlí prvních 
pater. Ostatní panelové domy by 
měly přijít na řadu postupně po-
dle vývoje rozpočtů města. V sou-

časné době se vyplatí spíše vlastní 
investice do zateplení než dotační 
titul, který výrazně ponížil pro-
cento dotace, ale nechal admini-
strativní zátěž a neustálé riziko 
korekcí a vratek.

Jsem rád, že finišuje i rekon-
strukce parčíku u pošty, která je 
pro mnohé opředena tajemstvím, 
co se to tam vlastně dělo. „Tajem-
ství“ ale bylo veřejně prezentová-
no na setkání se starostou v kině, 
kde účastníci viděli budoucí podo-
bu parčíku.

Když to tak sleduji, první polo-
vina roku vlastně uzavírá i velkou 
většinu z těch letošních investic. 
Ale některé práce nás ještě čeka-
jí. Oprava komunikace zadem od 
Svazarmu pod libverdský Slovan, 
osazení památníku obětem světo-
vé války do parčíku u pošty nebo 
práce na opěrných zdech na Skal-
ním městě. Tam budeme doufat, 
že investované prostředky pro-
dlouží životnost zdí na další roky 
bez nutnosti nákladných kom-
pletních rekonstrukcí. V druhé 
polovině roku nás také čeká ve-
řejné projednávání návrhu nového 
územního plánu, který doporučuji 
prostudovat a případně se zajít na 
projednávání v kině podívat. Po-
koušel jsem se s orgány ochrany 
přírody a zástupcem státu vyjed-
nat co nejvíce z návrhů místních 
vlastníků, ale takto tvrdá jednání 
jsem snad ještě nezažil, a proto se 
musí někteří navrhovatelé připra-
vit na to, že jejich návrhy neprošly, 
ani když jsme zkoušeli různé žá-
dosti, vysvětlení a prosby.

Ani plány protipovodňové 
ochrany Hejnic neusnuly. Máme 
hotovou studii rekonstrukce 
a úpravy jezu za Dělnickým do-

Slovo starosty

Vážení čtenáři těchto řádků v let
ním čísle Hejnického zpravodaje, 
opět se Vám pokusím nabídnout 
několik informací týkajících se 
života města a  jeho nejbližšího 
okolí. Měsíc červen, ke kterému 
se nyní hrdě hlásí kalendář, značí, 
že jsme již na přelomu poloviny 
roku a opět čas letí jako bláznivý.
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Z jednání městské rady

 –  schválila podporu akce Pohádkový les, pořádanou 
spolkem Mateřídouška, a to bezplatným pronájmem 
kina, technického zabezpečení a částkou 5.000 Kč;

 – schválila podporu 5.000 Kč Centru pro zdravotně po-
stižené Libereckého kraje o. p. s.;

 – schválila vítěze akce „Revitalizace zeleně u pošty“, kte-
rým se stala firma Green Project, s. r. o. z Průhonic;

 – schválila nadační příspěvek Základní a Mateřské ško-
le Hejnice od Nadace Ivana Dejmala ve výši 5.000 Kč, 
který je určen na realizaci projektu „Po stopách mloka 
skvrnitého“;

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 a zprávu o průběhu inventarizace majetku 
města;

 – projednalo a schválilo tyto příspěvky:
 –  70.000 Kč na obnovu a rekonstrukci sportovišť a ne-

movitého majetku pro FK Hejnice
 –  50.000 Kč na obnovu a rekonstrukci sportovišť a ne-

movitého majetku pro TJ Jiskra
 –  37.000 Kč na podporu činnosti TJ Jiskra
 –  30.000 Kč na obnovu a rekonstrukci sportovišť a ne-

movitého majetku pro Sbor Jednoty bratrské v Hej-
nicích 

 –  17.000 Kč na podporu činnosti pro Svaz skautů - 
Junák

 –  34.000 Kč na podporu činnosti Horolezeckého oddí-
lu Hejnice

 – 10.000 Kč na podporu činnosti Muzea horolezectví
 – 28.000 Kč na podporu činnosti pro Hasiče Hejnice
 –  20.000 Kč na podporu činnosti pro Hasiče Ferdi-

nandov
 – 15.000 Kč na podporu činnosti pro Jizerskou o. p. s.
 –  83.000 Kč na podporu činnosti pro Centrum Mate-

řídouška, z. s.
 –  41.000 Kč na podporu činnosti pro Centrum volné-

ho času Moštárna
 – 13.000 Kč na podporu činnosti pro Jizerský fotoklub
 –  9.000 Kč na podporu činnosti pro Integrující porad-

nu Montessori
 –  64.000 Kč na podporu činnosti pro ZŠ a MŠ Hejnice

 – projednalo a neschválilo nabídku na odkoupení bývalé 
ubytovny v Hejnicích v ulici Lázeňská;

 – schválilo připojení se k mezinárodní akci „Vlajka pro 
Tibet“, pořádanou o. s LUNGTA;

 – schválilo účast města Hejnice ve výběrovém řízení 
o budovu České spořitelny a. s. v Hejnicích;

 – projednalo a schválilo realizaci níže uvedených návrhů 
v rámci Participativního rozpočtu v pořadí:
 – Prolézačky - lesácké bytovky
 – odpočinkové zóny
 – zmapování vycházkových tras
 – turistické odpočívadlo

 – částkou 3.000 Kč podpořila akci „Pálení čarodějnic“, 
pořádanou SDH a stejnou částkou akci „Pálení vatry – 
čarodějnice“, pořádanou Sdružením osadníků Ferdi-
nandova;

 – schválila žádost ředitele ZŠ a MŠ Hejnice, týkající se 
podpory účasti dětí z MŠ 2 na celostátním kole Mate-
řinky 2017 v Nymburce a rozhodla se ji podpořit část-
kou 7.000 Kč;

 – částkou 8.000 Kč podpořila účast žáku ZŠ Hejnice na 
exkurzi pevnosti Terezín;

 – projednala žádost Domova U Spasitele, týkající se pod-
pory chodu zařízení na úhradu nákladů spojených 
s péčí o občany Hejnic a rozhodla se žádosti vyhovět 
částkou 10.000 Kč;

 – projednala a schválila realizaci opravy komunikací 
v úseku od Slovanu ke Svazarmu;

 – projednala a schválila opravy opěrné zdi na Skalním 
městě;

 – schválila vítěze výběrového řízení na zateplení mateř-
ské školy, kterým se stala Ještědská stavební společ-
nost s nejnižší nabídkovou cenou 1.679.588 Kč;

 – projednala a schválila žádost o schválení finančního 
daru ve výši 20.000 Kč pro ZŠ a MŠ Hejnice, určeného 
výhradně pro MŠ 2.

Narodily se děti:
• Jakub Jirounek
• Štěpán Krajský
• Patricie Gáborová
• Valerie Šindelářová
• Tobiáš Brzák

Přistěhovali se občané:
• manželé Volejníkovi
• Jaroslava Mrklasová
• Veronika Jandová se synem 
• Jakub Janda

Odstěhovali se občané:
• Adriana Nováková
• rodina Krygierova
• Zuzana Kosařová se syny
• Hana Pazderová
• Lukáš Vrzal
• rodina Daniova
• rodina Jarkova

Rozloučili jsme se se zesnulými občany:
• Václav Hromádko
• Čestmír Pelikán    
• Josefa Slámová
• Josef Mičunovič
• Marie Kupcová
• Václav Homoláč

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská kronika 
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Psali jsme před 20 lety… Pískovna v Hejnicích: ano či ne?

Na květnovém veřejném zasedání městského 
zastupitelstva vystoupil pan Švejda, majitel 
firmy zabývající se povrchovou těžbou štěrko-
písku a jiných surovin a taktéž ukládáním odpa-
dových hmot do vytěžených ložisek. 

Cílem jeho vystoupení bylo v hrubých rysech 
navrhnout zástupcům města dohodu o těžbě písku 
v Hejnicích. Mnozí občané si jistě pamatují, že v lib-
verdském kopci na místě dnešní skládky se písek 
těžil. Šlo o pískovnu lokálního významu, kterou 
využívali především místní obyvatelé a staveb-
níci. Přibližně před pěti lety byla těžba zastavena 
a vzniklý kráter se do dnešní doby stále zaváží, 
ačkoliv v poslední době jen sutí, stavebním odpadem 
a výkopovou zeminou.

Záměr, který pan Švejda předložil, spočíval 
v tom, že jeho firma zajistí veškeré náležitosti, které 
s těžbou písku souvisejí od zpracování projektu, 
geologické a průzkumné práce, opatření všech záko-
nem předepsaných dokladů až po vlastní realizaci 
těžby. Město pak za vydání souhlasu získá majet-
kovou účast na celém podnikání, vytvoření pracov-

Psali jsme před 15 lety… Na kolech za stromy milénia

5. května pořádalo občanské sdružení Frýdlant-
sko zajímavou akci nazvanou „Výsadba Stromů 
milénia“. V tento den bylo na různých místech 
Frýdlantska vysázeno celkem 11 stromů pro 
nové tisíciletí.

Celá akce začala v různých částech Frýdlantska 
v Bílém Potoce, Andělce a Novém Městě, odkud se 
účastníci na kolech vydali určenou trasou, kde na 
předem připravených místech přispěli k výsadbě 
stromu milénia. V Hejnicích byl zastávkou park 
u rodného domu skláře Riedela, v místech, kde 
stával smuteční jasan, který skácel silný vítr, vysa-
dili lípu malolistou.

Psali jsme před 10 lety… Kulturní okénko

… Druhá akce, na kterou jsme se prozatím zamě-
řili, je tradiční hejnická pouť teď v červenci. 
Víte sami, v čem je asi problém. Do tradičního 
jarmarku má tato pouť hodně daleko, spíše při-
pomíná příhraniční tržnice s levným textilem 
proloženým čímsi, co ani z dálky nepřipomíná 
tradiční jarmareční sortiment. 

Pokusíme se tedy změnit tvář a systém této akce. 
Netvrdím, že se to hned napoprvé podaří bez pro-
blémů. Ale postupně to snad půjde. Stánková plocha 
se rozšíří ještě do ulice Lázeňská, od pošty k budově 
policie. Sem se pokusíme umístit méně kvalitní sor-

Z Hejnic se pak pokračovalo směrem na Frýdlant, 
kde celé odpoledne vyvrcholilo u děkanského kostela 
setkáním všech, kteří se zúčastnili. Zde byl vysa-
zen strom jedenáctý, tedy poslední. Malé občerstvení 
s kulturním programem pak vše příjemně zakončilo. 
Celé odpoledne i podvečer byl pro účastníky nejen 
příležitostí projevit svůj vztah k přírodě, ale i mož-
ností zapojit se do kulturního dění, setkat se se svými 
přáteli a kamarády nejen z celého Frýdlantska.

Doufám, že stromy milénia budou dobrým 
a pevným základem pro Frýdlantsko v novém tisíci-
letí. Pokud tedy budete procházet parkem u bufetu, 
nezapomeňte na lípu nového milénia!

JH, Hejnický zpravodaj 2/2002

timent zboží, zatímco do parčíku před kostel budeme 
umisťovat klasická řemesla a výrobky. Oslovili jsme 
spoustu stánkařů s tímto sortimentem. Snad se 
někteří dostaví a potěší i vás svojí nabídkou. Též 
zavedeme rezervační systém s přidělováním míst, 
díky němuž by měly vymizet ony originální obrub-
níky „made in Hejnice“, které jsou permanentně 
pomalovány značkami trhovců.

Právě z důvodu těchto dosti razantních změn vás 
prosím o shovívavost s nastalými drobnými pro-
blémy v chodu města během onoho letního víkendu.

-DEM-, Hejnický zpravodaj 2/2007

ních příležitostí, příjem do rozpočtu z poplatku za 
následné zaplnění vytěžených prostorů odpadem, 
možnost nákupu písku pro občany za režijní cenu. 
V diskuzi, ke které vyzval starosta poslance, zazněly 
v podstatě jen hlasy, které poukazovaly na negativní 
stránky, které by těžba písku a především jeho pře-
prava přes město přinesla, jakož i zpětná přeprava 
odpadových materiálů. Celkově z diskuze vyply-
nulo, že přínos finančních prostředků do městské 
pokladny by nekompenzoval negativní dopady na 
život města (přetěžování městských komunikací, 
prašnost, zvýšený provoz těžkých vozidel, narušení 
rekreačního a výletního charakteru města, zhoršení 
životního prostředí). Také diskutující z řad veřej-
nosti se postavili k návrhu záporně, poukazujíc m. 
j. na narušení tváře krajiny při pohledu z města 
i z vyhlídkových míst Jizerských hor.

V konečném hlasování bylo rozhodnuto celou 
záležitost odložit na další jednání městského zastu-
pitelstva, protože bude nutno doplnit další infor-
mace a ponechat zástupcům občanů delší čas na 
zvážení všech pro i proti.

BH, Hejnický zpravodaj 2/1997
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Poděkování

Situace vyžadovala plné nasazení všech přítomných 
jednotek. Pod vedením zkušených policejních specia-
listů bylo prohledáno velké množství lesního porostu 
a několik vodních ploch. Nasazen byl i policejní pes 
a pes záchranář. Po mnoha nachozených kilometrech 
a pročesání nepřístupného terénu byla akce ukončena.

Tato záchranná akce byla ojedinělá jak svým 
rozsahem, tak množstvím nasazených lidí. Hasiči 
SDH Lázně Libverda se okamžitě připojili k ostat-
ním záchranným složkám a velmi aktivně a profe-
sionálně se zapojili do pátrání. Tlumočte prosím mé 
poděkování všem, kteří se akce zúčastnili.

Již od první schůzky jsem se setkala s profesio-
nálním a hlavně velmi vstřícným přístupem ze strany 

Policie ČR v Hejnicích a zaměstnanců Lázní Libverda. 
Mé velké díky patří i dalším složkám jako Policie ČR, 
HZS LK a Horské službě a všem občanům Libverda 
a Hejnic za jejich asistenci a přítomnost, bez nichž by 
průběh celé akce nemohl být tak úspěšný a klidný.

Nedokáži slovy vyjádřit svůj vděk, jsem ráda, že 
tady máme lidi, na které se můžeme spolehnout 
a kteří nám jsou ochotni pomoci.

Za mravenčí práci a zjevné úsilí naší policii bych 
chtěla tímto mnohokrát poděkovat. Své heslo „pomá-
hat a chránit“ naplňuje do posledního písmene.

Ing. Alena Pokorná, manželka, Liberec

Dovolte mi, abych touto formou poděkovala všem, kteří se zúčastnili dne 26. – 27. 4. 2017 pátrání po 
mém manželovi Břetislavu Pokorném, v té době klientu Lázní Libverda.

Zprávy Policie České republiky

Pohřešování Břetislava Pokorného
26. dubna byl v Lázních Libverdě a okolí pohře-

šován pan Břetislav Pokorný. Rád bych se vší úctou 
poděkoval členům všech sborů dobrovolných hasičů, 
kteří pomáhali při pátrací akci. Velmi si vážím, že dob-
rovolníci byli ochotni pomoct ve snaze zachránit lidský 
život a po vyhlášení pátrání přijeli v neuvěřitelně 
krátké době. Stejně tak děkuji profesionálním hasi-
čům, členům horské služby, psovodům SDH Hejnice 
s velitelem Ms. Františkem Schejbalem, Obci Lázně 
Libverda a všem dalším dobrovolníkům. Omlouvám 
se za nepravdivé veřejné prohlášení o důvodu přeru-
šení prvního dne pátrání vyčerpáním záchranářů, 
byť nejsem jeho autorem. Přesto, jakkoli se může zdát 
přerušení pátrání v nočních hodinách nepochopitelné, 
mívá podle konkrétní situace své důvody. Osobně 
každou pátrací akci považuji za úspěšnou, podaří-li se 
ohroženého nalézt v době, kdy je záchrana jeho života 
možná. Není tomu tak vždy, stejně jako v případě pana 
Břetislava Pokorného. Smířit se s tím lze, pokud pro 
záchranu uděláme maximum a každá neúspěšná 
akce by měla vést ke zlepšení do budoucna.

Pan Pokorný byl nalezen hlídkou našeho oddělení 
druhý den pátrání kolem 18:30 hodin v místě, které 
by podle dostupných informací snad nikdo nepředpo-
kládal. Ve věku téměř 97 let na své poslední cestě pře-
konal vzdálenost 9 kilometrů a 500 výškových metrů. 
Bohužel, jeho záchrana již nebyla možná.

Přehled nápadu
Od března do května 2017 bylo v územní působ-

nosti OOP Hejnice spácháno nebo oznámeno podezření 
na 36 trestných činů, 270 přestupků a přijato dalších 
221 událostí. U trestných činů to byly většinou krádeže 
a ublížení na zdraví, dále výtržnictví, zanedbání povinné 
výživy, podvody, ale ve dvou případech také pohlavní 
zneužití a v jednom případě podílnictví – záchyt odcize-
ného vozidla v Německu občanem Polska. Přestupky se 
tradičně týkaly majetku, občanského soužití a dopravy.

Drogy
17. května uspořádal starosta Hejnic setkání na 

téma „Drogy v Hejnicích“. Z veřejnosti nepřišel jediný 
účastník. A tak alespoň formou příspěvku do zpra-
vodaje pro představu vybírám z výsledků práce PČR 
v této oblasti následující.

Služba kriminální policie a vyšetřování Linie TOXI 
v roce 2016 řešila 76 trestních případů:

•  nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami a s jedy (§ 283 trestního 
zákoníku) – 35 případů,

•  přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu 
(§ 284) – 25 případů,

•  nedovolené pěstování rostlin obsahujících omam-
nou nebo psychotropní látku (§ 285) – 4 případy,

•  výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě 
omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286) – 12 
případů

V rámci trestního řízení bylo zajištěno 55 gramů 
pervitinu, 450 gramů marihuany, 3100 tablet léčiv, 
6 gramů MDMA, 20 gramů heroinu a 40 gramů látky 
na ředění heroinu, 186 rostlin konopí (sušina z těchto 
rostlin se pohybuje v řádech kilogramů). Dále v rámci 
přestupkového řízení bylo zajištěno několik desítek 
gramů pervitinu a marihuany.

V rámci územní působnosti OOP Hejnice bylo za 
posledních 7 let zahájeno 57 trestních řízení v souvis-
losti s návykovými látkami, z toho 22 případů souvise-
jících s nedovolenou výrobou, držením nebo distribucí 
psychotropních látek.

Nábor policistů
Obvodní oddělení PČR Hejnice se stejně jako celý 

Územní odbor Liberec potýká s nedostatkem policistů. 
Informace o podmínkách přijetí do služebního poměru 
získáte na našem oddělení, na stránkách www.policie.
cz nebo na e-mailu krpl.op@pcr.cz.

nprap. Milan Porubský, policista OOP Hejnice
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Oslavy povýšení Hejnic na město
Hejnice, nebo přesněji tehdejší Haindorf, prosperující textilní obec, ve které panoval čilý kulturní 
a  společenský ruch, byla povýšena na město 31. července 1917 zemským zákonem číslo 71/1917. 
Nepřehledná doba závěru světové války spojená s rozpadem rakouskouherského soustátí a abdikací 
posledního rakouského císaře Karla I. způsobila, že zůstalo u  prostého znění zákona a  nedošlo 
k oficiálnímu a slavnostnímu předání listiny o povýšení.

Tento historický dluh byl splacen v sobotu 
27. května 2017. Před bazilikou Navštívení Panny 
Marie se krátce po poledni shromáždili představitelé 
města v historických kostýmech a očekávali příjezd 
císařského posla. Ten dorazil skutečně načas, dopro-
vázen vojenskou jednotkou v historických kostýmech 
z období I. světové války.

Občané a návštěvníci města měli příležitost uvidět, 
jak asi takový ceremoniál mohl před sto lety vypadat. 
Císařský posel byl přivítán starostou města a jeho 
zástupci, přečetl znění vyhlášky císařské kanceláře, 
kterou byl slavnostní akt úředně potvrzen, a vyslechl 
krátký projev starosty města, potvrzující, že si Hejnice 
tento statut zaslouží. Poté posel poblahopřál všem 
zúčastněným.

Velmi oceňujeme, že si představitel císařského 
posla, pan Miroslav Kněbort, našel čas na procházku 
městem a zůstal ve své roli ještě dlouho po skončení 
obřadu.

O další náplň slavnostního dne se postarali žáci 
a učitelé ZŠ Hejnice, kteří připravili šest zastavení 
na významných místech našeho města, na kterých 
se mohli kolemjdoucí nejen zastavit u informačních 

tabulí a připomenout si tak střípky z hejnické historie, 
ale také ochutnat vlastnoručně upečené koláče.

Poslední zastavení přivedlo zájemce na kopec Na 
Chatkách k prostoru bývalého lesního divadla. A sku-
tečně se vyplatilo vážit tam cestu, protože lesní diva-
dlo po téměř sedmdesáti letech opět na chvíli ožilo. 
Ochotníci z divadelního spolku Žandov sehráli pod 
širým nebem a bez jakéhokoliv zázemí kus Václava 
Klimenta Klicpery Potopa světa. A byla to dobrá volba. 
Historická veselohra, která mohla být inscenována na 
stejném místě klidně i před těmi sto lety, podaná s jis-
totou a nadhledem, vyvolávala smích i dnes a ukázala, 
že kulisy se sice mění, ale lidské neřesti a malosti 
zůstávají stejné.

Po skončení divadelního představení byl čas právě 
tak na to se volnou chůzí vrátit na prostranství před 
klášterem a posedět si nebo zatančit v lahodném 
podvečeru při poslechu písní kapely Crazy Brothers 
z Bílého Potoka.

Slavnostní den je minulostí, ale nadále ho bude při-
pomínat lípa, zasazená u příležitosti stoletého výročí 
té velké události v historii našeho městečka.

Kryštof Špidla, - StB -, foto: Zdeněk Polívka
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V létě se občanům Hejnic otevře nová komunitní zahrada
V průběhu léta bude spuštěn provoz nové komunitní zahrady patřící k budově Centra volného času 
Moštárna o. p. s. (Skřivánek 602, Hejnice). Součástí zahrady bude posezení a venkovní kuchyňka, 
pro děti pak pískoviště, trampolína, skluzavka a houpačky.

Žádáme občany,  aby bioodpad odkládali  pouze 
přímo  do  kontejnerů  určených  na  tento  druh 
odpadu a to v den, kdy je kontejner přistavený. 

Neodkládejte trávu, listí a podobný materiál na 
místo, kde kontejner stává, v jiný den na zem. Zaklá-
dáte tak černou skládku a hrozí vám postih. Navíc 
přiděláváte práci zaměstnancům města, kteří musí 
odpad překládat a uklízet. Termíny přistavení kontej-
neru jsou na sloupku stojícím vedle.

Taktéž se tam dočtete, co do kontejneru patří 
a co ne. Proto tam v žádném případě nedávejte 
žádné větve a dřevo, a to v jakýchkoliv průměrech. 
To můžete odvést přímo na skládku na spálení. 
Nechceme tento projekt sběru bioodpadu zastavit 
proto, že je kompost znehodnocován dřevní hmotou. 
Děkujeme za pochopení.

Město Hejnice 
 

 

Věděli jste, že…: 
 Oleje a tuky z fritovacích hrnců či pánví patří do děleného sběru 

odpadu, nikoliv do kanalizace  

 Oleje vylité do kanalizace způsobují zanášení potrubí a problémy 
při čištění odpadních vod 

 Oleje a tuky sebrané odděleně, jsou po vytřídění recyklovány a 
používány např. při výrobě biopaliv či ekologických maziv 

 

Nabízíme bezpečné a ekologické řešení 
pro nakládání s použitými 
potravinářskými oleji a tuky: 

 Zdarma můžete olej odevzdat na sběrném 
místě v našem městě.  

 V Hejnicích probíhá sběr prostřednictvím 
sběrného místa v areálu Střediska služeb, kde je lze odevzdat 
v době pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin. 

 

Upozornění: Použité potravinářské oleje a tuky musí předávány buď 
v pevných obalech, např. PET lahvích, nebo uzavíratelných 
tetrapakových obalech (od mléka či jiných nápojů). 
Nebo lze oleje a tuky vylít do sběrné nádoby a vlastní obal si opět 
odnést na další použití. 

 

Středisko služeb Hejnice 
Hejnice čp. 466 
Tel: 482 322 106, 733 532 449  
E-mail: sluzby@mestohejnice.cz 

Bioodpad patří pouze do kontejnerů

Na zahradě probíhají více než rok úpravy potřebné 
k tomu, aby se ze zanedbané plochy stala zahrada 
připravená k pohodlnému využívání všemi 
generacemi. Tyto úpravy byly zajišťované z velké části 
dobrovolnickou pracovní silou a nyní jsou postupně 
dokončovány.

Centrum volného času Moštárna tak může v létě 
(možná už během července) přesunout část své 
pravidelné činnosti na zahradu – především klub pro 
rodiče s dětmi. Do budoucna je také v plánu zastřešit 
posezení, aby se stalo příjemným zázemím také pro 
Senior klub a další aktivity centra.

Těšíme se na společný čas, který s vámi na zahradě 
strávíme!

za tým Centra volného času Moštárna Zdena Zoreníková
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Z městské knihovny
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto se nezadržitelně blíží (aspoň v to doufám), a tak bych si dovolila 
doporučit nějakou hezkou knihu na dovolenou. Ještě před nedávnem bych si vzala na opuštěný ostrov 

„Sto roků samoty“, jedinou knihu, ke které se vracím. 

To bylo ještě ale předtím, než 
jsem objevila vypravěčského 
mistra Anthonyho Doerra (snad 
mi Marquez odpustí). Jeho román 
Jsou světla, která nevidíme, za 
který dostal Pulitzerovu cenu, jsem 
ještě nečetla, ale jeho prvotina - 
sbírka povídek Sběratel mušlí mě 
pohltila svou magickou atmosférou. 
Tematicky velmi odlišné povídky 
svědčí o velké fantazii tohoto autora. 
Děj povídek se většinou odehrává 
v Africe, nebo na Novém Zélandu, 
kde autor žil. Jeho popisy přírody, 
pocitů a situací jsou skutečně 
fascinující. Nejvíc se mi vryla do 
paměti povídka Správce, o mužovi 
prchajícím z Afriky před válkou, 
který se na své cestě stane svěd-
kem uhynutí velryb a pohřbením 
jejich obrovských srdcí chce uleh-
čit svému svědomí. Z další povíd-

kové knihy Zeď vzpomínek se mi 
líbila sci-fi - krimi povídka s námě-
tem ukládání vzpomínek na jakési 
paměťové karty. Ještě teď když 
o tom píšu, mě mrazí v zádech, což 
se mi u literatury často nestává.

Z dalších titulů tady mám 
poslední knihu Jo Nesbøa Žízeň, na 
posledního Keplera čekám, a abych 
nezapomněla ani na tuzemskou 
tvorbu, od Terezy Boučkové Indi-
ánský běh a Život je nádherný.

V květnu jsem navštívila knižní 
veletrh Svět knihy v Praze. Protože 
se celý den ve Veletržním paláci 
strávit nedá (brání tomu příliš 
velké teplo a příliš málo kyslíku), 
odpoledne jsme navštívili Tančící 
dům, kde byla výstava z období 
první republiky - oblečení, filmové 
plakáty, obaly výrobků, nábytek 
a vosková figurína Emy Destinnové.  
Už samotná stavba a krásný výhled 
na Prahu byl zážitek.

Z akcí pro děti mám za sebou 
návštěvy mateřských škol a akce 
s prvňáky. Na prvním setkání jsme 
vyráběli masky. Téma školního 
karnevalu byla fauna a flóra a pro-
tože zvířecí masky jsem už dělala, 
byly to tentokrát jahody a ananasy.  
Tématem druhého setkání bylo jaro 
a ekologie, luštění křížovek, pozná-
vání stromů a nakonec si děti udě-
laly jarní barevný obrázek.

Konečně jsem taky pověsila 
v dětském koutku draka, kde 
jsem použila ruličky z toaletního 
papíru, které prvňáci zdobili na 
první návštěvě knihovny v říjnu. 
U věšení trojhlavého draka jsem se 
celkem zapotila a taky si zanadá-
vala, protože když jsem to už téměř 
měla, vlasec mi vyklouznul z ruky 
a jeden krk se mi vysmekl a rozsy-
pal. Chvíli jsem přemýšlela, jestli 
nemám udělat z trojhlavého draka 
jenom dvojhlavého…

Ještě perlička nakonec, která 
objasňuje, proč děti nečtou. Do 
knihovny začaly chodit dvě hol-
čičky. Nejdřív se přihlásila jen 
jedna a její kamarádka říká: „Kdyby 
máma věděla, že jsem v knihovně, 
tak dostanu zaracha.“ Chtěla bych 
poprosit rodiče, aby nebránili 
dětem v návštěvě knihovny!

Eva Prokešová, knihovnice

REKLAMA A INZERCE 
V HEJNICKÉM ZPRAVODAJI

Využijte nabídku k umístění reklamy 
nebo inzerce v Hejnickém zpravodaji. 

Žádosti o zveřejnění reklamy 
nebo inzerce přijímá 

tajemník MěÚ osobně nebo 
prostřednictvím telefonu, 

faxu nebo elektronické pošty.

Tel./fax: 482 322 215
E-mail:

zpravodaj@mestohejnice.cz

REKLAMA
Celá strana – A4 800 Kč
Polovina strany – A5 500 Kč
Čtvrtina strany – A6 300 Kč
Jiná, menší plocha 200 Kč

INZERCE
Inzerát do 15 slov 60 Kč
Inzerát do 30 slov 150 Kč

Prvňáci – jaro a ekologie

Prvňáci – masky



Hejnický zpravodaj / 8

Centrum Mateřídouška
Centrum Mateřídouška, z. s. v Hejnicích oslavilo 4. dubna 14. výročí od svého založení Dnem otevřených dveří.

Smyslem této události je, aby 
se přišla podívat široká veřej-
nost, představitelé obcí a bývalí 
dětští klienti s rodiči a prarodiči. 
Někdejší dětští klienti se dodnes 
zúčastňují našich akcí a pomáhají 
jako dobrovolníci. Občerstvení na 
Dni otevřených dveří připravují 
pracovnice CM a maminky. Ty pak 
prozradí své recepty a vznikne 
malá kuchařka. Tento den si 
nenechá nikdy ujít starosta města 
Hejnice Jaroslav Demčák, což je 
od něj milé. Letos nás navštívila 
také kronikářka města.

Za svoji existenci, kvalitu služeb 
a práci pro maminky, tatínky, děti 
a prarodiče vděčí Centrum Mate-
řídouška mimo jiné Libereckému 
kraji - odbor regionálního rozvoje 

podporuje náš projekt „Rodičem 
se nikdo nenarodí“, odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy projekt „Pro 
šikovné ruce a úsměv dětí“, dále 
odbor školství podporuje projekt 
„Tvoříme a pomáháme s úsměvem“ 
a také nás podpořil odbor zdravot-
nictví v projektu „Zdravé zoubky 
v mateřských centrech“.

Hezkou akcí jsou Čarodějnice, 
kde Centrum Mateřídouška ráda 
pomáhá pořádajícímu Sboru dob-
rovolných hasičů v Hejnicích. Děti 
si zasoutěžily za sladké odměny 
a vuřty. SDH má vždy vše per-
fektně připravené včetně výbor-
ného občerstvení a srdečné atmo-
sféry.

Největší a na přípravu nejná-
ročnější akcí MC Mateřídouška 

je Pohádkový les, který se letos 
konal 28. května a při kterém 
jsme i tento rok představili nové 
kostýmy pohádkových bytostí. 
Pohádkový les k Mezinárodnímu 
dni dětí podpořily Město Hejnice, 
Město Raspenava a obec Lázně 
Libverda a řada místních podnika-
telů. Všem patří velký dík a také si 
velmi ceníme pomoci SDH v Hejni-
cích. Této akce, oblíbené nejenom 
u dětí, ale i rodičů a prarodičů, se 
zúčastnilo 500 osob. Na přípra-
vách a realizaci akce pracovalo na 
60 dobrovolníků.

Sledujte nás na www.materi-
douska.net

Eva Machková , předsedkyně  
CM Mateřídouška, z. s.
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HASIČI BUDOU  
OPĚT PODPOŘENI  

LIBERECKÝM KRAJEM

Máme radost, že jsme byli úspěšní s 
našimi projekty pro hejnickou jed
notku hasičů, které byly podpořeny 
z dotačního fondu Libereckého kraje.

S velitelem Jirkou Šimonem 
jsme podali žádost o podporu poří-
zení nových ochranných přileb, kde 
jsme získali dotaci 24 tisíc korun 
a přidáme 25 tisíc ze svého. A také 
s projektem revize přetlakové 
dýchací techniky jednotky, kde 
jsme získali podporu 43 tisíc korun 
a přidáme 44 tisíc korun ze svého. 
Děkujeme Libereckému kraji a jsme 
rádi, že naši hasiči budou mít stále 
moderní a funkční vybavení.
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CO NABÍZÍME?
•  komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči
•  samoplátecké víkendové, týdenní léčebné a wellness pobyty
•  ubytování v 6 penzionech a hotelech s bohatým příslušenstvím
•  stravování formou plné penze či polopenze a rozmanitou 

nabídku diet
•  prostory pro rozmanité společenské akce 

(fi remní akce, svatby, rauty atd.)
•  whirlpool, sauna, solárium, minigolf, tenisové kurty atd. 

WELLNESS CENTRUM JIZERA
Wellness centrum v Lázních Libverda je příležitostí k celkové re-
generaci a odpočinku těla, a to nejen díky krásnému prostředí, 
v němž zapomenete na problémy okolního světa, ale také pro 
nabídku kvalitních wellnessových služeb – masáže, koupele, an-
ticelulitidní programy, tělové rituály, tělové peelingy, ošetření 
nohou a rukou, a pod.

Využijte možnost objednat si pouze procedury a navštivte nás 
jakýkoliv den, aniž byste museli čerpat dovolenou!

LÁZNĚ LIBVERDA, a. s. ROZŠIŘUJÍ SVŮJ PROFESIONÁLNÍ TÝM.
HLEDÁME: 
• fyzioterapeut/ka
• masér/ka
• recepční
• obchodní referent 
• administrativní pracovník/ce gastro provozu

NABÍZÍME: 
• práci na HPP, DPP v dynamické a rozvíjející se společnosti
• možnost profesního růstu formou kurzů a dalšího vzdělání
• dobré fi nanční ohodnocení
• zaměstnanecké benefi ty formou zaměstnanecké stravy, 

slev na poskytované služby, ubytování aj.

Více  na  www. lazne - l i bve rda . cz

Předložíte-li při nákupu Vašich procedur tyto noviny, 
obdržíte slevu 15 % na všechny procedury, které si u nás v rámci jedné objednávky zakoupíte.

LÁZNĚ LIBVERDA, a. s., č. p. 82, 463 62 Hejnice 

Objednávky pobytů:   
tel.: 482 368 100 – 102
info@lazne-libverda.cz

Recepce informace nonstop:
tel.: 482 368 111

recepce@lazne-libverda.cz

Rozpis procedur:
tel.: 482 368 657

rozpis@lazne-libverda.cz

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Lázně se specializují na srdeční a cévní 

onemocnění, léčení pohybového ústrojí 
a onkologických nemocí.
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Masopust 2017
V  sobotu 4. března se konal Masopust v  Hejnicích. Tentokráte se jednalo o  již jubilejní 10. ročník 
novodobé slávy, kterou si kdysi pod svá křídla vzal spolek Sdružení osadníků Ferdinandova a který ji 
pořádá doposud. Kauza termínu a posunutí konání o pár dní po církevních svátcích se tu již probírala, 
takže jen stručné vysvětlení  termín byl zvolen proto, že pořádající jsou dobrovolníci, kteří mají svá 
zaměstnání a organizovat masopust dřívější sobotu jim nedovolil nedostatek volného času a termínová 
kolize s okolními velkými akcemi.

Nádherné počasí - za celou dobu 
to nejlepší, co jsme zažili - přilá-
kalo obrovské davy účastníků, 
a to jak v maskách, tak i diváků, 
kteří se také zapojili do průvodu. 
Takže například při cestě na Skři-
vánek byla v jednu chvíli kom-
plet plná silnice mezi přejezdem 
a první odbočkou do Skřivánku 
v kopci. Na letošní procházku po 
Hejnicích a Ferdinandově se dosta-
vila různá maskovaná uskupení. 
K vidění byla obrovská královská 
výprava, která zastupovala jak 
známé pohádky v podobě pyšné 
princezny a princezny se zlatou 
hvězdou, tak i krále králů, když 
svou družinu přivedl sám Karel IV. 
Úžasná byla také třeba mexická 
výprava se svými sombrery, která 
většinou na každé občerstvovací 
zastávce hodným a pohostinným 
lidem zahrála a zazpívala svoji 
mexickou píseň. V průvodu byla 
ale i spousta dětských masek 
a také koňský doprovod se ukázal 
jako kreativní, když kolem klusal 
Superman nebo nevěsta.

Po úvodním požádání vedení 
města o povolení masopustního 

průvodu, které proběhlo jako 
dialog mezi jedním z králů a zlým 
Kazisvětem od princezny Lady, se 
vyrazilo korzovat. Nechyběla hro-
madná fotografie, která se teď musí 
dělat po částech, jak už se toliko 
masek do jednoho záběru nevleze. 
Zastávek po městě bylo požehnaně, 
na Ferdinandově ještě více a s větší 
kadencí, takže cesta začínala být 
velmi veselá. Opětovné otravování 
okolních vozidel, jejichž řidiči vět-
šinou nechápali, co se to děje, měli 
na starosti kasičkáři, kteří hlavně 
v podobě vlezlých much masařek 
nedali nikomu šanci. Díky jim za 
nasazení. Na konec průvod dorazil 
do sálu u Cimpla, kde byla připra-
vena masopustní veselice spojená 
s vyhlášením nejlepších masek. 
Po právu se králem letošního roč-
níku stal Kloboučník v podání 
Oldy Berky, který si výhru zaslou-
žil, protože si masku připravoval 
sám. Kazisvět na místě druhém 
byl pouhým masem do úžasného 
výtvoru Ály Krausové, která skoro 
celou královskou výpravu vytvo-
řila. Třetí místo byla chůva prin-
cezny Lady.

Desátý ročník se povedl, pro-
tože nikdo v příkopě neumrzl, 
spíše jsme se opálili a i na sál 
dorazilo obrovské množství masek, 
a to hlavně těch dětských, které 
si užívaly tance a radosti spojené 
s dětskými úsměvy.

Děkujeme všem dobrým lidem, 
kteří si pro letošek připravili občer-
stvení a pohoštění masopustního 
průvodu. Takže obrovské díky za 
to rodině Drahových, Sokolových, 
Jirounkových, Kopeckých, Plášilo-
vých, Krechtových, Ledvinkových, 
Henclových, Neumann-Podhoro-
vých, Mařanových, Krupkových, 
Petrnouškových a Sádovských.

Díky všem, co se dorazili bavit 
a hlavně si oblékli nějakou tu 
masku, díky Zdeňkovi Polívkovi 
a Blance Kamidrové za krásné 
fotografie. A hlavně děkuji Aleně 
Henclové za to, že tuhle krásnou 
akci uspořádala a zorganizovala. 
Díky Álo!

-DEM-
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Swingová aprílová zábava
V sobotu 1. dubna, takže přesně na apríla, se konala tradiční Hejnická Aprílová zábava. Letos opět v sále 
sousední raspenavské Besedy a nesla se v mottu „20. a 30. léta swingu a charlestonu“. Proto se před 
začátkem začal sál plnit samými gentlemany s kšandami a klobouky a děvčaty, která by okamžitě zapadla 
do historického filmu z té doby. Účastníci opět nezklamali a jejich převleky vyrážely nám pořadatelům na 
potkání dech. Během večera se tak z Besedy stala jedna velká tančírna z počátku minulého století.

O úvod se postaraly děti z mateř-
ské školky Zvoneček se svými 
dvěma tanci, které je vynesly na 
republikovou přehlídku mateři-
nek, a nasadily laťku tak vysoko, 
že následující předtančení skupiny 
B.O.B.R. bylo lehce nervózní. Ale 
povedlo se, takže ukázka charles-
tonu, swingu a electroswingu snad 
pobavila. Celým večerem provázela 
naše známá kapela VzHáčka, kterou 
v pauzách střídala reprodukovaná 
electroswingová hudba, aby si užili 
všichni tanečníci.

Chybět nemohla tradiční aprílová 
tombola, takže se opět mezi deset 
šťastlivců dostaly ceny jako par-
keta z tělocvičny, držák vlajky z dět-
ského střediska nebo legendární 
umělá květina z obřadní místnosti. 
Desítka si to pak mezi sebou rozdala 
o finálovou dvojici v tanečně-sprin-
terském souboji na hadru na pod-
lahu. Ve finále se pak utkaly dvojice 
Filip Štainbruch s Radkou Kytkovou 
proti Danovi Cervanovi s Markétou 
Janouchovou v zábavné balónkové 
hře „Jak Ferda Mravenec o zade-
ček přišel“. Nakonec zvítězili Dan 
s Markétou a získali tak hlavní cenu 
– z avizované „Pořádné trouby“ se 
vyklubal nádherný gramofon v his-
torické podobě.

Po společné fotce účastníků pak 
odstartoval výdej tomboly, ve které 
se kromě věcných dárků dala vyhrát 
spousta vstupenek na Hejnické 
slavnosti a do kina nebo kalendářů 
Hejnic. Půlnoc a vyklizení pozic 

kapelou bylo znamením, že se asi 
dá čekat nějaká bobří „bejkárna“ 
v podobě půlnočního překvapení. 
To však účastníci netušili, že se v té 
době v zákulisí odehrává drama. 
První a jediné kostýmové vystoupení 
totiž vyvolalo mezi pěticí zaintere-
sovaných bobrů šílený strach, že se 
v tom nedá vylézt před lidi. Decho-
vým cvičením a sladkými řečmi kus-
todů se však pětka nechala ukecat 
a s tóny hasičské sirény na podium 
vylezla. Dobře jsme nastavili halo-
geny, přesně jim do očí, takže nevi-
děli ty přepadlé a vysmáté diváky. Ale 
stačilo slyšet a kolena pánvičkových 
odborníků se sama podlamovala 
a umožňovala tak údery naběra-
ček do pánví nebo plechů. Ano, tóny 
sirény po uhašení ohně pod pódiem 
vystřídalo Žbirkovo „Pozri čo pre 

těba mám“… Ale i toto vystoupení 
se zvládlo a s výbuchem konfet si 
dav vyžádal přídavek, který zpestřil 
svým zapojením do „tance“ výherce 
fotografie s půlnočním překvapením. 
Byl skvělý, i náš nejodvážnější Jirka 
se ho chvílemi bál.

A zábava pokračovala až do ran-
ních hodin. V sále to pak vypadalo 
jako po výbuchu v kachní farmě, 
všude se totiž válelo obrovské množ-
ství peří z boa všech možných barev, 
co nosily dámy.

Děkujeme všem sponzorům, kteří 
připravili ceny do tomboly. Děkujeme 
všem vystupujícím, obsluhujícím 
a pomocníkům. A hlavně děkujeme 
všem účastníkům - byli jste skvělí 
a ty kostýmy jste zvládli na jedničku 
s hvězdičkou. Tak třeba zase za rok.

-DEM-



Hejnický zpravodaj / 12

Svatojiřské skautské setkání
Letos jsme 24. dubna našli v kalendáři, stejně jako každý rok, jméno Jiří. A tak 315 000 Čechů toho 
jména přijímalo gratulace, všichni si začali dávat pozor na hady a štíry a skauti po celém světě slavili 
svátek svého patrona.

Svatý Jiří je významným křes-
ťanským mučedníkem a v průběhu 
staletí o něm vzniklo mnoho legend. 
Jedna z nich vypráví, že se u pra-
mene zásobujícího město Kyréna 
(v dnešní Lybii) usadila obluda, 
která vylézala z mokřin, měla křídla, 
dlouhý zakroucený ocas, zelenou 
krokodýlí kůži a svým jedovatým 
dechem oslepovala všechno živé 
– zkrátka drak. Obyvatelé museli 
každý den na chvíli vypudit draka 
z hnízda kvůli vodě. Aby tak mohli 
učinit, nabízeli mu lidskou oběť, 
kterou určil los. Netrvalo dlouho 
a los padl i na krásnou královskou 
dceru Alkyonu. Jiří, který na svých 
cestách jel právě kolem, se drakovi 
postavil a princeznu osvobodil. 
Drak byl pro něj ztělesněním všeho 
zla, proti kterému přísahal bojovat. 

Od středověkých dob je tak svatý 
Jiří patronem rytířských řádů 
a zakladatel skautingu, Robert 
Baden – Powell, ho pak zvolil za 
patrona a ochránce skautů – novo-
dobých rytířů, kteří chrání dobro 
a bojují se zlem.

Hejničtí skauti se rozhodli osla-
vit svátek svého patrona v sobotu 
22. dubna netradiční výpravou. 
A netradiční hned dvakrát – jednak 
tím, že jejím cílem nebyla žádná 
přírodní zajímavost, zřícenina nebo 
spřátelený skautský oddíl, ale dům 
vedoucích s rozsáhlou zahradou, 
a taky tím, že se jí neúčastnili jen 
světlušky, vlčata, skautky a skauti, 
ale taky jejich rodiče a prarodiče.

Když se v brzkém odpoledni 
všichni sešli, utvořili kruh, po 
skautsku si propletli ruce, poslali 
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Koncerty v Hejnicích 2017
sobota 1. 7. 2017 15:30 hod. 
Varhanní koncert Martina Moudrého

sobota 22. 7. 2017 15:30 hod. 
Varhanní koncert Stefana Kamese (Německo) 

sobota 12. 8. 2017 15:30 hod. 
Varhanní koncert Michaely Káčerkové

sobota 9. 9. 2017 15:30 hod. 
Varhanní koncert prof. Josefa Popelky 

sobota 23. 9. 2017 15:30 hod. 
Varhanní koncert Jany Havlíčkové

sobota 14. 10. 2017 19:00 hod. 
Varhanní koncert – Bachův festival

Vstupenky lze zakoupit půl hodiny před zahájením  
koncertu přímo na místě. 

Jednotné vstupné je zpravidla 100,- Kč. 

si po kruhu stisk a pak zazněl 
pokřik oddílu Iserin:

„V srdci Jizerských hor,
žije rád každý tvor,
a ze všeho nejvíce
skauti, skautky Hejnice!“

Starší skauti připravili pro 
mladší děti z oddílu a jejich rodiny 

plno aktivit. Ti tak na jednotlivých 
stanovištích pod laskavým dohle-
dem zkoušeli stavět stan, odpálit 
špačka, rozluštit šifru, vyznat se 
na mapě, trefit co nejlépe šípem 
draka, zapamatovat si co nejvíc 
různých předmětů při Kimově hře 
nebo třeba zahodit špalek co nejdál. 
Nakonec postupně všichni skon-

čili u ohně při opékání špekáčků 
a ochutnávání nejrůznějších při-
chystaných dobrot. Aprílové počasí 
ukázalo svojí přívětivou tvář, a tak 
se všichni rozcházeli domů spoko-
jení a s dobrou náladou.

Jak lépe oslavit svátek, než 
setkáním?

- StB -, foto: Petra Hovorková
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Děkujeme partnerům Hejnických slavností 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Projekt podporuje 

Hlavní partneři 

Partneři 

www.celtima.cz  

www.mcdo.cz  

www.knorr-bremse.cz 

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

www.csas.cz  
 

www.novus.cz  www.jss.cz  

www.kraj-lbc.cz  

www.nadacecez.cz  

www.kofola.cz  

www.cd.cz  

www.johnnyservis.cz 

www.czech-energy.cz 

www.plynici.cz  

Generální partner 

www.silkom.cz  
  

www.naradibartos.cz www.fdlnet.cz  
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www.hitradiofm.cz  

www.rcl.cz  

www.ksmcasting.com  

 

www.rtmplus.cz 

www.killich.cz  

Sponzoři 

 

Sponzoři 

www.rengl.cz 

Mediální partneři 

www.libereckadrbna.cz  

www.fcc-group.eu/cs 
 

www.vhs.cz  

www.czechfibre.cz  
 

www.cube.cz 

www.reznictvi-uzenarstvi-kloucek.cz 

www.csadlb.cz  
 

www.bauhaus.cz  
 

www.zalepsihejnice.wz.cz 
 

www.liberecky.denik.cz 

www.as4u.cz 

www.sawconsulting.cz 

www.truhlarskazona.cz  

www.competconsult.cz 

www.pstav.cz 

www.lazne-libverda.cz 

www.ncgecko.cz www.expressinterier.cz 

www.msv-lbc.cz 
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Kamenný most v Hejnicích

Jedna z dominant Hejnic, most, po kterém vede silnice z Hejnic do nedalekého Ferdinandova, byl postaven 
v roce 1730. Došlo k tomu při konečné úpravě prostoru, který vznikl před klášterem a kostelem.

Je vlastně jakousi součástí 
mohutné vysoké žulové zdi, která 
začíná u chrámu a končí za 
sálem bývalého hotelu „Perun“. 
Když bezprostředně po stavbě 
mostu povodeň zničila vodovodní 
potrubí, které přivádělo z luk pod 
nedalekým Ořešníkem vodu do 
kláštera i obce, posloužilo těleso 

mostu v roce 1731 k uložení vodo-
vodních rour a mostu se okamžitě 
začalo říkat „Rourový most“. Na 
jeho východním předpolí, kde je 
dnes malé parkoviště, byla posta-
vena žulová kašna, která zde pak 
stála ještě ve dvacátých létech 
minulého století. Procesí, která 
přicházela po „Staré“, ale i „Nové 
poutní cestě“, zde nalézala občer-
stvení. Záhy však bylo potrubí 
zrušeno, neboť bylo stále ještě ze 
dřeva a nové, již vyrobené z kame-
niny, bylo uloženo zpět na původní 
místo, do řečiště Smědé.

V roce 1993 byla na kamenné 
zábradlí mostu umístěna socha 
sv. Jana Nepomuckého, která 
původně stávala vedle nej-
starší místní kapličky u hotelu 

„U slunce“. Kaplička pocházela 
z roku 1686 a sochu pořídil v roce 
1727 Christoph Krause, hospodář 
z čp. 73. Socha dlouhá léta ležela 
pohozena v klášterní zahradě, až 
se jí dostalo důstojného umístění. 
Mnoho let také hejničtí důsledně 
na jeden z mostních pilířů zazna-
menávali stav vody při mnoha 
ničivých povodních, které prošly 
údolím a zanechaly po sobě pobo-
řené domy i lidské oběti. V nedávné 
době byly tyto značky při opravě 
mostu nesmyslně zničeny cemen-
tovým nástřikem. V levém zábradlí 
mostu je dodnes zasazen kámen, 

kde býval vytesán monogram 
BH. Má připomínat, že zde při 
dětské hře spadl z mostu mladý 
hoch Bernhard Hoffmann a jako 
zázrakem pád přežil - před smrtí 
jej tenkrát zachránil silný polš-
tář mechu na jednom z kamenů 
v řečišti. Monogram již dnes není 
patrný, tisíce rukou poutníků si 
na kámen z pískovce pro štěstí 
sáhly a nápis vyhladily. Je zají-
mavé, že k podobnému pádu do 
řečiště došlo i v únoru 2014. Jen 
zlomený zub a naštípnutá kost 
zápěstí potvrdily jakousi vyšší 
ochranu nad tímto místem.

Na východním předpolí mostu 
stály dlouhou dobu také veřejné 
záchodky a naproti bylo řeznictví 
a malá restaurace. V místě, kde se 
nedaleko mostu stýkají na straně 
k Ferdinandovu dvě staré poutní 
cesty a kde je hranice Starého 
a Skalního města, stával upro-
střed plácku ve tvaru trojúhel-
níku prastarý kříž. Když začal 
překážet dopravě, přesunuli jej do 
zahrady nedalekého domu a maji-
tel domu se tehdy zavázal, že o něj 
bude pečovat. Léta plynula a stav 
kříže začíná být ostudou Hejnic.

Most je dnes památkově chrá-
něn, jeho délka je 21,5m a výška 
12,5m.

Miroslav Jech

Most ještě se záznamy vodního stavu při ničivých 
povodních.

Původní kámen, na kterém byly iniciály B H je dodnes 
usazen v zábradlí mostu.

Most byl často motivem pro malíře, 
pod tímto obrazem je podepsán 

prof. Morgenstern.
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Důlní duch
Bohatá hornická historie Jizerských hor je spojena především s těžbou cínu, méně už železa a úplně 
nepatrně stříbra a  mědi. Cín se těžil v  okolí Nového Města pod Smrkem ve štolách krásných 
poetických jmen, jejichž zbytky dodnes existují. Ale nejsou jediným pozůstatkem po této zvláštní 
kapitole jizerskohorské historie, další, co po ní zbylo, jsou hornické pověsti, předávané horníky 
z pokolení na pokolení.

Podle nich měl každý důl své strážce. Byli to permo-
níci, skalní duchové a skřítci s dlouhými bílými vousy, 
kteří se občas zjevili v červených hornických sukni-
cích. K horníkům se chovali mírumilovně a chránili 
je před nebezpečím. Když štole hrozilo zatopení vodou, 
ohlašovali je bušením kladívky. Vypráví se, že když 
havíři nedbali jejich varování, zaplatili za svou neo-
patrnost vlastním životem. Tito odvěcí strážci zem-
ských pokladů byli rádi, když se s nimi kovkopové 
podělili o svoji skromnou svačinu nebo o nové želízko. 
A takový dárce byl potom skřítkem odměněn dobrou 
žílou nebo kahanem, v němž neubýval lůj. Havíř pod 
ochanou permoníků se nikdy nezranil a kdo se stal 
jejich opravdovým oblíbencem, nacházel každé ráno 
pod polštářem zlaťák.

Nejdůležitějším strážcem podzemních pokladů 
však byl důlní duch, německy zvaný Berggeist. Jeho 
moc, stejně jako moc permoníků, se ale vztahovala 
pouze na podzemní prostory až k nejvýše položenému 
žebříku. Důlní duch byl dobrotivý, zachraňoval hor-
níky, kteří měli nehodu, když se zranili nebo zablou-
dili, a také je varoval před blížícím se nebezpečím. 
Slabým a churavým havířům pomáhal v jejich práci. 
Ta jim pak šla neuvěřitelně rychle a snadno od ruky. 
Pokud však někomu prokázal dobrodiní, vždycky si 
vymínil, že dotyčný havíř o něm nikomu neřekne. 
Pokud někdo tento zákaz mlčení porušil, byl neú-
prosně potrestán smrtí. Další přísné tresty postihy ty 
horníky, kteří porušovali pracovní kázeň a pořádek 
v dole. Důlní duch také ve svém revíru nesnesl žádné 
klení, hubování či pískání, zkrátka žádný zbytečný 
hluk. Takové prohřešky však trestal mírněji.

Horníci si vyprávěli, že tento duch býval kdysi 
důlním dozorcem. A protože měl svou práci rád, prosil 
na smrtelné posteli Boha, aby mu místo blaženého 
klidu v nebi dal svolení procházet se po důlních 
jamách a šachtách až do skonání světa. Jeho prosba 
byla vyslyšena, a tak se v dole nejčastěji zjevuje jako 
obr v mnišské kutně nebo jako horník v hornické 
haleně zvané bergkitle, výjimečně i jako drobná šedá 
myška.

V době, kdy se v Jizerských horách těžil cín, byla 
důlní zařízení ještě velmi jednoduchá. Podzemní pro-
story vznikaly bez střelného prachu, pouze za použití 
nářadí. Tam, kde se objevilo ložisko rudy, byla zří-
zena krátká šachta nebo štola. Vytěžená ruda se pak 
na denní světlo dostávala ve vědrech pomocí rum-
pálu. Nad štolou se jen zřídkakdy nacházel dřevěný 
přístřešek k ochraně horníků před větrem a nečasem. 
Protože se o nedělích nepracovalo, otvor do šachty se 
v sobotu večer zakrýval prkny, aby nikdo z nepovola-
ných, kteří se k šachtě přiblížili, nespadl dolů. V sou-
vislosti s tím se tradovala následující příhoda.

Po nedělním odpočinku se havíři časně ráno shro-
máždili před jednou ze šachet na Rapické hoře, aby 

sfárali. Ti, kdo tahali rudu na světlo boží, se už drali 
ke vchodu, ale kopáči ještě leželi v trávě a vyprávěli si 
zážitky z předchozího dne. Když první z tahačů slezl 
dolů, zaslechl zvuk, jako kdyby někdo běžel v dřevá-
cích a při tom hrozně sténal. Vydal se tedy za zvukem 
a ve tmě spatřil obrysy něčeho, co připomínalo dva 
ohromné parohy.

„Důlní duch! Důlní duch!“ začal křičet ze všech 
sil a rychle lezl nahoru, aby to sdělil ostatním. Ti 
si již netroufli sestoupit dolů. Ale štajgr se vysmál 
jejich strachu a slezl sám. Byl asi velmi udiven, když 
v domnělém důlním duchovi poznal jelena.

Nahoře se snažil vyděšeným chlapcům vysvětlit, 
jak k tomu došlo. V sobotu po skončení práce asi hor-
níci zapomněli přikrýt šachtu prkny a tak se stalo, že 
do ní jelen, pasoucí se v blízkosti spadl. Protože však 
šachta nebyla hluboká, nijak si neublížil, ale kvůli 
svému velkému paroží zůstal dole zaklíněn. Bojácní 
horníci se po tomto vysvětlení zastyděli, sfárali dolů 
a jelena vytáhli.
z knihy Lidová vyprávění z Frýdlantska a Jizerských 

hor pro vás vypsala Kristina Sokolová

Pozemky se stavbou ubytovny, zast.plocha 345 m2. 
Poz. kolem stavby 460 m2. Stavba k rekonstr., objekt 
je dlouhodobě neobsazený. Součástí prodeje i ceny je 
i vedlejší poz. parkoviště 750 m2. Plocha poz. celkem 
1550 m2. 

Cena: 2 980 tis.Kč
Info na telefonu: 736 610 520 

nebo e-mail: reality-cifka@iol.cz
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NABÍZÍME  K PRODEJI

pozemky s ubytovnou v Hejnicích
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28. března 2017  Den učitelů na ZŠ Hejnice

Na Den učitelů probíhá na naší škole zajímavá akce, která se stala velmi pěknou tradicí. Žáci 9. tříd 
vyučují ve třídách na 1. stupni.  Někteří žáci nejstarších ročníků si tak v tento den mohou vyzkoušet na 
vlastní kůži, že práce učitelů není vůbec jednoduchá.

Deváťáci se vždy předem domluví s pedagogy na 
1. stupni, na který předmět se mají připravit. A tak 
tu byl vyučován netradiční formou např. český 
jazyk a matematika, také jazyk anglický a hudební 
výchova. Letos se všichni připravili velmi zodpovědně, 
a proto sklidili za svou výuku velkou pochvalu. A co 
si na vyučování žáci připravili? K novým informacím 
nejrůznější příklady, hry, doplňovačky, sudoku, kří-
žovky a dokonce i sladké odměny.

A co na to žáčci na 1. stupni?  Nové učitele a uči-
telky pozorně poslouchali, hlásili se, byli vzorní 
a aktivní, pilně pracovali a hlavně – byli spokojení.

Exkurze do Terezína
Exkurze do Malé Terezínské pevnosti se konala 22. května 2017 pro žáky 8. a  9. tříd naší základní 
školy. Důvod byl všem jasný – dozvědět se více informací o tom, co se v pracovních či vyhlazovacích 
koncentračních táborech dělo.

Mnoho z nás ví, jaká „zvěrstva“ se za 2. světové války děla. Ale nikdo netušil, jak na nás zapůsobí, když vše 
uvidíme na vlastní oči.

Z Hejnic jsme vyjeli rozesmátí a pozitivně naladěni. Ale po té, když jsme vystoupili a uviděli jsme masový 
hrob a hlavní památník, úsměv se z mnohých tváří rychle ztratil. Při prohlídce, kdy nás průvodce vedl celami, 
samotkami, celou pro Židy, a dalšími místnostmi, se ve mně všechno začalo svírat. A vidět „odstřelovací“ zeď 
a šibenici, tak to mě opravdu zasáhlo.

Myslím, že si každý z nás z Terezína odnesl hluboké zážitky o životě lidí v táborech.  Jedna věc je ta, že 
jakkoliv se nám život zdá být těžký, tak život, kterým si prošly milióny lidí nejen v Terezíně, ale i v jiných kon-
centračních táborech, se s ničím srovnávat nedá. A proto je důležité znát pravdu, pochopit situaci tenkrát, vžít 
se do ní… a vážit si toho, co máme dnes.

B. Bittnarová

Všichni jsme se dozvěděli spoustu historických informací, viděli na vlastní oči, jaké to v táborech bylo, mohli 
jsme se vžít do života vězněných lidí. A to byl hlavní cíl naší exkurze.  Věřím, že nejen já, ale i všichni moji 
spolužáci, si neuměli představit ani v nejmenším, jak krutě se chovali lidé k lidem.

N. Justová

Součástí exkurze byla také návštěva kina, kde nám promítaly autentické záběry ze života v táboře. Tak to bylo 
dost otřesné. Nechtělo se mi věřit, že se to událo.

K. Kupec

Exkurze byla pro všechny moc zajímavá, i když jsme se dozvěděli dost hrozné věci, které se v historii udály. 
Mnozí z nás byli z toho všeho kolem dost smutní. Všechny nás to zasáhlo a nebyl nikdo mezi námi, kdo by se 
v terezínské pevnosti smál.

K. Kalinová

Z některých situací jsem byla fakt dojatá, chmurné prostředí dost skličovalo.  Nejvíce mě zaujal „tunel“, který 
spojoval Terezín s Prahou, a hřbitov. Mnoho z nás si vše fotilo a později některé fotky dali na sociální sítě.

N. Pohlová

Exkurze na mě hodně zapůsobila. Bylo důležité znát pravdu, vidět to, o čem se učíme. V jakých otřesných 
podmínkách lidé žili, jak se k sobě asi chovali, jak to mohli přežít?

S. Těhníková

Děkujeme všem organizátorům za uskutečnění exkurze a městu Hejnice za finanční podporu na dopravu do pev-
nosti. Věříme, že slovní spojení „koncentrační tábor“ budou všichni díky novým zážitkům vyslovovat s respektem. 
Děkujeme, že žáci mohli poznat pravdu.

Dana Nejezchlebová

Zajímavé postřehy deváťáků:
–  Děti byly velice aktivní a poslouchaly vše, co jsme 

říkali. Mně se to učení moc líbilo. (Klárka)
–  Žáčci byli super a spolupracovali. Až jsem byl pře-

kvapen, jak jsou stále aktivní. Moc jsem si vyučo-
vání užil. (David)

–  Byla to pro nás zajímavá zkušenost a také milé 
osvěžení školních dnů (Matouš)

–  Hudební výchova byla moc fajn. Nervozita ze mě 
spadla hned, co děti začaly zpívat. Děti byly šikovné 
a atmosféra super. A písničku se naučili všichni. 
(Eliška)
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–  Děti byly velmi aktivní a vypadalo to, že je vyučo-
vání také baví. I přes moji počáteční trému jsem 
byla velmi spokojená. (Lucka)

Jak byli spokojeni malí žáčci?
–  Líbilo se mi to moc. Měli jsme pěkné hry. A nejvíc 

se mi líbila ta se schovanými písmenky. (Valerie C.)
–  Mně se nejvíc líbila křížovka a hádání jarních květin. 

(Kája J.)
– Bylo to nej vyučování (Terka H.)
– Bylo to fakt pěkný, nejlepší byly testy. (Michal N.)
–  Bylo to moc dobré. Moc. Nejvíc se mi líbila matika 

a čeština a prostě všechno. (Světlana D.)
–  Vyučování mě bavilo, moc jsem si to užila. (Natálie K.)
– Bylo to dobrý a zábavný (Martin)
– Ty dvě hodiny se mi líbily. Přijďte někdy zase! (Pavel)
–  Bylo to pro nás velké překvapení. Na hudebce jsme 

se naučili s Eliškou píseň „Velrybářská výprava“ 
a s Bárou a Natkou jsme si četli „Dášeňku“. Holky 
uměly hezky psát a mě bavila doplňovačka nazvaná 

„šibenice“. (žáci 4. B.)

A za všechny se rozloučí Deniska: 
Moc děkujeme, že jste nás učili. Byl to nejlepší 

zážitek na světě. Bylo to super a přejeme vám, ať se 
vám daří.

napsala a postřehy dětí zaznamenala  
Dana Nejezchlebová

Dřevěná schodiště  
Kopecký

– do novostaveb
– do bytů v půdních prostorách
– v mezonetových bytech
– obklad betonových schodišť

–  výměna vysloužilých schodišť ve starších 
domech, včetně vybourání, odvozu 
a zednického začištění pro usazení nového

–  výroba nábytku výhradně z masivu

tel: 731 422 578 www.schodykope.cz
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Informace z lesárny
Během uplynulých měsíců proběhlo na naší škole několik akcí, s nimiž bychom vás rádi seznámili.

Žáci druhého ročníku oboru 
Zahradník absolvovali během 
února a března keramický 
kurz, v jehož průběhu se nau-
čili základní techniky výroby 
dekorativní keramiky. Sami si 
tak zhotovili výrobky, které dále 
používají jako nádoby pro aran-
žování či přízdoby do velikonoč-
ních a vánočních aranžmá. Stejní 
žáci pak absolvovali již tradiční 
týdenní odbornou praxi v České 
zahradnické akademii v Mělníku, 
kde pracovali v moderních sklení-
cích a vyzkoušeli si práci s hrnko-
vacím strojem.

24. února zvítězilo družstvo 
ve složení Vít Procházka, Lukáš 
Cejnar, Anna Hlobíková v okres-
ním kole soutěže Tuta Via Vitae 
– o evropské bezpečnosti a postou-
pilo do krajského kola, ve kterém 
se umístilo na 2. místě. Pořadate-
lem soutěže je MŠMT.

28. března reprezentovalo naši 
školu tříčlenné družstvo, složené 
ze žáků prvního a druhého roč-
níku oboru Zahradník v oblastním 
kole floristické soutěže, pořádané 
Českým zahrádkářským svazem 
v Liberci. Téma soutěže „Svátek 
matek“ plnili žáci v první disci-
plíně zpracováním dárkové kytice 
libovolného tvaru, ve druhé vypi-
chovanou miskou na stůl. Jaro-
slav Hujer, žák prvního ročníku, 

se umístil na 1. místě a postoupil 
do zemského kola, které se konalo 
26. května v Praze. Zemského kola 
se účastnilo sedm nejlepších juni-
orů z oblastních kol, soutěžním 
tématem byla volně vázaná kytice 
pro oslavence a vypichovaná 
miska doprostřed stolu. I zemské 
kolo Jaroslav vyhrál a postupuje 
do kola národního, které se bude 
konat 14. července v Lysé nad 
Labem. Járovi budeme samo-
zřejmě opět držet palce! 

Koncem března a začátkem 
dubna pořádali žáci oboru Zahrad-
ník pod vedením učitelky odbor-
ného výcviku Jany Tůmové tvo-
řivé dílny s velikonoční tématikou 
ve středisku volného času ROROŠ 
v Novém Městě pod Smrkem. Tvo-
řivých dílen se účastnili žáci ze 
základních a mateřských škol 
z okolí. Děti, kterých se vystřídalo 
480, měly možnost pod vedením 
našich žáků vytvářet jednoduchá 
velikonoční aranžmá.

5. dubna se zúčastnili žáci 3. 
ročníku oboru Lesní mechani-
zátor Matěj Procházka, Dominik 
Vařejčko a Lukáš Rožič oblastního 
kola VII. ročníku soutěže Young 
People in European Forests YPEF, 
kterou pořádala ČLA Trutnov.

Ve dnech 27. – 28. dubna pro-
bíhalo mistrovství České repub-
liky žáků lesnických škol v práci 

s motorovou pilou Dřevorubec 
junior 2017, které tradičně pořádá 
SLŠ a SOU Křivoklát. V letošní 
soutěži se utkalo 35 závodníků 
ze šesti zemí. Naši školu repre-
zentovali žáci 3. ročníku oboru 
Lesní mechanizátor Matěj Pro-
cházka a Lukáš Cejnar. V sou-
ladu s mezinárodními pravidly se 
soutěžilo v disciplínách: výměna 
řetězu, kombinovaný řez, přesný 
řez, odvětvování a kácení. Sou-
běžně také probíhaly doprovodné 
disciplíny jako hod sekerou, práce 
s vyvážecí soupravou, řezání bři-
chatkou, střelba na laserové střel-
nici, kterých se mohla zúčastnit 
i veřejnost. Naši reprezentanti 
v silné mezinárodní konkurenci 
obstáli na výtečnou. V jednotli-
vých disciplínách uspěli takto:
•  odvětvování:  

  Matěj Procházka – 5. místo, 
Lukáš Cejnar – 7. místo;

•  přesný řez:  
  Matěj – 2. místo,  

Lukáš – 1. místo;
•  kombinovaný řez:  

 Matěj – 8. místo,  
 Lukáš – 20. místo;

•  výměna řetězu:  
  Matěj – 5. místo,   

Lukáš – 4. místo;
•  kácení:  

  Matěj – 1. místo,  
Lukáš – 5. místo.

M. Procházka – Dřevorubec junior 2017
Jaroslav Hujer – vítěz zemského  

kola floristické soutěže
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V celkovém pořadí obsadil Matěj 
Procházka 2. místo se 1484 body 
a Lukáš Cejnar 4. místo se 1423 
body. V pořadí družstev se kluci 
umístili na 2. místě za družstvem 
LF Litzlhof z Rakouska. W. Traar 
z tohoto družstva byl celkovým 
vítězem s 1517 body a jeho kolega 
B. Unterköfler obsadil 3. místo. 
Matěj Procházka získal titul Dře-
vorubec junior v kategorii kácení 
a vysloužil si tak nominaci do 
soutěže České ručičky 2017, jejíž 
slavnostní vyhlášení proběhne 21. 
června v Brně. 

Stejní žáci reprezentovali školu 
ve Vltavském poháru, který se 
konal ve dnech 6. – 7. května 
ve Štěchovicích. Zde Matěj Pro-
cházka obsadil 2. místo v disci-
plíně kácení a 2. místo v disciplíně 
přesný řez. 

V sobotu 13. května se konal 
XI. ročník lesnického dne, pořá-
daného Lesy České republiky, na 
jehož organizace se tradičně podílí 
žáci a pracovníci z našeho praco-
viště. I když počasí nebylo úplně 
ideální, zúčastnilo se 212 návštěv-
níků, z toho 116 dětí. Děti dostaly 

Lesnický den 2017

na začátku trasy seznam disciplín, 
do něhož zaznamenávaly jejich 
splnění, a sušenku. Začínaly sta-
novištěm Na Skřivánku - Smys-
lový chodník (chůze po šiškách, 
kůži, mechu…) a kdo chtěl, mohl 
vyzkoušet chůdy. Pak pokračovaly 
k Lázním Libverda, kde hledaly 
různé druhy živočichů v provázko-
vém bludišti, zhlédly přibližování 
dřeva koňmi, řezaly či označovaly 
dřevo. Na dalším stanovišti pozná-
valy různé druhy ptáků i s jejich 
domovy, čili budkami. Další zasta-
vení se týkalo myslivosti - ukázka 
paroží, kožešin a péčí o zvěř (krme-
lec, jídlo, apod.). Svoji zručnost 
si vyzkoušely při skládání puzzlí 
s lesními zvířaty a stromy. Před-
poslední zastávkou bylo pozná-
vání lesních dřevin. Poslední sta-
noviště před cílem byla střelba ze 
vzduchovky. V cíli v areálu SŠHL 
Hejnice děti dostaly za absolvování 
a plnění popsaných úkolů odměnu 
(lesní pexeso, zápisník, pastelky, 
pohled, reflexní pásku, aj.). Dále si 
mohly opéci buřtíka, zasportovat 
si na překážkové dráze, projet se 
na koních, z blízka si prohlédnout 
vystavované dravce, sjet si lanovou 
dráhu, vyzkoušet svoji zručnost ve 
vyvážecím traktoru Vimek, nebo 
se stát mladými badateli a pro-
hlédnout si různé přírodniny pod 
mikroskopy. Byla pro ně připra-
vena i pohádka divadla Rolnička 
a ukázka timbersportu.

Již tradičně je během května 
a června dětmi z MŠ a ZŠ z Frý-
dlantského výběžku hojně navště-
vována naučná stezka v parku 
školy, o kterou se starají žáci 
oboru Zahradník.

V těchto dnech u nás také 
finišují přípravy na XVI. mist-
rovství ČR v práci s motorovou 
pilou – Pohár VLS 2017. Naši žáci 
oboru Lesní mechanizátor pomá-
hají s přípravami a zabezpečením, 
Matěj Procházka a Lukáš Cejnar 
budou naši školu opět reprezen-
tovat v jednotlivých disciplínách 
a žáci druhého ročníku budou 
školu reprezentovat v soutěži ope-
rátorů vyvážecích souprav.

Žáci třetích ročníků skládají 
závěrečné zkoušky, proto jim pře-
jeme hodně štěstí. Všem žákům 
a pedagogickým pracovníkům 
přejeme úspěšné zakončení škol-
ního roku a budeme se opět těšit 
v září.

Lenka Bönschová Sutnarová

Areál základní školy má nově upravené zelené plochy

V rámci rekonstrukce školy došlo v nedávné době i na kompletní rekonstrukci 
okolní zeleně.

Areál se tak stal světlejším a vzdušnějším. Nyní se již čeká na to, 
až vyroste zasetá tráva a bude vidět kompletní podoba areálu. Nyní se 
již čeká na to, až vyroste zasetá tráva a bude vidět kompletní podoba 
areálu. Součástí bylo i řešení divokého živého plotu kolem železniční 
tratě. Budeme doufat, že nové květiny a keře odolají návalům siláctví 
některých spoluobčanů
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Výchova dítěte v rodině
Často se ve své praxi setkávám s  problematikou výchovy dítěte, a  proto si vám, milí rodiče, dovoluji 
předložit zkušenost maminky. Maminkou jsem já, Helena Pálová. Dění pochází z dětské minulosti mé dcery 
a nepopisuji nic soukromého. Dcera je dnes je dospělou slečnou a vzájemný vztah nám oběma přináší radost.

V konzultacích se často snažím, 
aby rodiče plně pochopili psy-
chiku svého dítěte. Je tedy občas 
potřebné, aby tomu šla odborná 
síla svým příkladem naproti. 
Neboli - musí vědět, co lidem pře-
dává a chce předávat.

Nechtělo se mi popisovat sezení 
s maminkami, jako jednu z mož-
ných cest ke zdravému sebevě-
domí a poté celkové psychice – její 
morální, sociální, biologické, moti-
vační a kognitivní složce. Zdravá 
psychika je důležitá pro budoucí 
život dítěte. 

Rodič by měl věřit svým vlast-
ním schopnostem, být vyrov-
nanou osobou. Nepůsobit pod 
vlivem svých záporných stránek, 
které chci na sobě změnit. Pokud 
chápeme správně výchovu a její 
výsledky, pak své zápory nepřená-
šíme ani na děti a nepůsobíme na 
ně pod vlivem svých emocí  - tudy 
ke zdravé osobnosti cesta nevede.

Rodiče se musí především 

naučit rozvinout schopnosti svých 
dětí a umět je dlouhodobě podpořit, 
například výchovou zvířete. Tudíž 
je nutné mít v sobě zabudovaný 
řád a dítě také. Schopnosti rádi 
rozvinou případně i jiní (pokud si 
jich všímáte a dítě dochází - lidově 
řečeno – na kroužky či speciálně 
zaměřené školy). Ale základ tvoříte 
vy, milí rodiče.

Je to tedy zcela základní 
příběh s názvem „Vyprávění o mé 
dceři a jejích ptáčatech“. Neob-
sahuje popis odborných výchov-
ných kroků, ale objevují se v něm 
výchovné momenty, které vytvářejí 
dětskou osobnost. A o to mi jde.

Přesvědčivými argumenty 
např.: „Já jediná nikoho nemám! 
Nemám bratra ani sestru! Nemám 
si s kým povídat, nemohu o nikoho 
pečovat! Rodiče, kupte mi malé 
zvířátko!“

Usoudili jsme, že nebude na 
škodu, když pocítí odpovědnost 
k malému bezbrannému zvířeti, 
které bude vlastnit pouze ona. 
Ona bude máma, která bude mít 
přirozený strach, jako by pečovala 
o své budoucí vlastní dítě.

Jednoho dne jsme spolu zajeli 
do města a zastavili jsme se 
v malém zverimexu. Vstoupili jsme 

dovnitř a dlouze jsme přemýšleli, 
jaké zvíře vlastně koupíme. Velice 
nás zaujali maličcí ptáčci s bílým 
peřím a červenými líčky, tzv. mra-
morové zebřičky. Ptáčci seděli na 
bidýlku a potichounku štěbetali. 
Bylo rozhodnuto. Koupili jsme se 
klec, budku, krmítka, ptačí vitamí-
nový zob a další doplňky, které si 
Deni přála. Paní prodavačka nám 
zebřičky co nešetrněji odchytla 
a přemístila do klece. S úspěchem 
pak byly přepraveny domů.

Uteklo pár dní a zebřičky si 
zvykly na nové prostředí. Deniska 
si koupila knihu s názvem Zeb-
řičky od Hanse-Jürgena Martina 
a důsledně ji přečetla. Za pár dní 
jsme při úklidu objevili v malé 
budce vajíčka a měli jsme ohrom-
nou radost. Deniska často vymě-
ňovala vodu, vyfoukávala slupky 
semen z krmítek, sypala pravi-
delně ptačí zob a umývala klec 
slabým roztokem dezinfekce.

Krátce popíši chování zebřiček. 
Nemají rády prudké pohyby, jsou 
lekavé a bázlivé, k voliéře je nutno 
přistupovat pomalu, jsou náchylné 
k nemocím atd. Ve výše uvedené 
knize je psáno, že není možné 
zebřičku příliš zdomácnit. Napří-
klad: když nejsou okna chráněná 
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záclonami nebo sítí, hrozí náraz 
do okna a životu nebezpečná zra-
nění. Při úplné tmě se cítí zebřičky 
ohrožené a můžou dostat amok 
a způsobit si zlomeniny. V otevře-
ných nádobách s horkými teku-
tinami můžou utonout nebo se 
opařit se. Nebo můžou sklouznout 
do mezery mezi nábytkem a zdmi 
a skřípnout se tam.

Deniska se neztotožnila s někte-
rými názory či pokyny uvedenými 
v knize a začala experimentovat 
bez našeho vědomí. Jednoho jsem 
dorazila z práce domů a ptám se: 

„Tak co naše holky děláte? Pracu-
jete? Učíte se, nebo snad cvičíte?“ 
a Deni odpověděla: „Ano, trošku 
cvičíme.“ a já: „Co cvičíte? Aero-
bik?“ a Deni opět odpovídá: „Ano, 
něco podobného!“

Dny utíkaly jako voda a Deni 
potají neustále experimentovala 
s tím, jak naučit své miláčky létat 
po místnosti a na mírné mávnutí 
ruky zalétat zpět do klece.

Jednoho dne se Deni rozhodla 
výchovu změnit. Deni honila zeb-
řičky po pokoji. Chytla je ale pouze 
v případě, že je hodně unavila. To 
potom spadly ji za klavír, za kytku 
atd. Musela jsem odejít z míst-
nosti, protože jsem se nemohla na 
jejich utrpení dívat. Nakonec docí-
lila velkého úspěchu – díky své 
velké odvaze, trpělivosti a šikov-
nosti. Deni mě přivolala do svého 
pokoje a povídá: „Mami, hledej 
naše holky!“ a já hledala. Hopkaly 
na její posteli jako na trampolíně. 
Deni povídá: „Mami, podívej se, co 
už umíme!“, mávla rukou a zeb-
řičky zalétly zpět do klece. Doká-
zala některé údaje z knihy popřít 
či vyvrátit svou ctižádostí s cílem 
zlepšit život zebřičkám.

Pár vět závěrem. Byla jsem mile 
překvapena a potěšena jejím vyčer-
pávajícím výchovným postupem 
či přístupem k malým zebřičkám. 
Dokázala zlepšit jejich životní pod-
mínky v zajetí, naučila je oriento-

vat se v prostoru místnosti, který 
jim není vlastní. Doufala a věřila 
si, že to dokáže a zlepší jim životní 
podmínky, které si ony určitě sku-
tečně nepřály. 

Byla bych ráda, kdyby vás 
článek přivedl k zamyšlení. Proč 
kupovat dítěti zvíře? Čeho tím 
chceme dosáhnout? Bude celý 
život zavřené? Bude mít svobodu? 
Budeme mu rozumět? A jak to 
poznáme?

Co je svoboda? Vždyť svoboda je 
zodpovědnost a respekt. Zvíře není 
věc. Svoboda zvířat je naší zodpo-
vědností, jelikož i ona jsou závislá 
na nás, jako naše malé děti. Je 
možné, aby lidská povaha se odra-
zila na povaze zvířete? Poznáme 
na projevech zvířat jejich štěstí? 
Umíme to? 

Čím nás může zvíře obohatit? 
Proč je tedy chceme? Umíme je 
vychovat? A jakým způsobem?

Mgr. Helena Pálová, zástupkyně 
Integrující poradny Montessori, z. s.

S veškerou skromností, ale zase první!
A to řečeno nejen se skromností, ale i s vědomím velkého závazku a odpovědnosti, které z celé organizační 
změny plynou.

A o čem je vlastně řeč? O vzniku 
prvního družstva záchranných 
psů u Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Hejnice (JSDH Hej-
nice). Jedno písmenko v názvu 
a přitom tak velká věc. Záchranní 
psovodi z Hejnic se tak zařadili 
mezi základní složku Integro-
vaného záchranného systému 
ČR. Psovodi tak, o hodně víc než 
dřív, disponují výhodami podobně 
jako hasiči nebo policie. Plně tak 
mohou využít hasičského auto-
mobilu a dalšího vybavení, které 
výrazně zvyšuje akceschopnost 
a profesionalitu našich zásahů. 
A proč první? Protože družstvo 
záchranných psů v rámci JSDH 
zatím v žádném jiném koutě naší 
země neexistuje. Za celým vzni-

kem stojí dlouhé jednání s HZS LK, 
naším panem starostou a velite-
lem jednotky, kterým patří velký 
dík.

I na základě této změny se pso-
vodi účastnili třídenního cvičení 
složek IZS a polských dobrovol-
ných hasičů v Heřmanicích, které 
proběhlo v polovině května. Celé 
cvičení bylo zaměřené na záchranu 
ztracených osob ve volném terénu, 
tedy aktivitu, na kterou se hej-
ničtí hasiči především specializují. 
Námětem cvičení bylo hledání šesti 
pohřešovaných z osmičlenné sku-
piny turistů, kteří nedorazili na 
místo společného srazu. Zbylí dva 
členové proto zavolali na tísňovou 
linku a rozběhlo se pátrání podle 
postupů složek IZS. Policie určila 
tři místa nejpravděpodobnějšího 
výskytu pohřešovaných osob. 
Vznikly dvě rojnice složené z desí-
tek dobrovolných hasičů a členů 
českého červeného kříže a jedna 
rojnice složená z hejnických pso-
vodů. Pohřešované osoby se poda-
řilo najít v řádu desítek minut, 
figurantům byla poskytnuta první 
pomoc a byli předáni k transportu 
do zdravotnického zařízení, které 

při tomto cvičení suploval heřma-
nický kulturní dům. Celé cvičení 
probíhalo na velmi vysoké úrovni 
a občasné vzniklé nedostatky 
posloužily jako inspirace pro 
zlepšení do budoucna. Při tomto 
cvičení se opět ukázala výhoda 
a nutnost použití záchranných 
psů při tomto druhu mimořád-
ných událostí. Jsme rádi, že jsme 
mohli kolegům ukázat naší práci 
a seznámit je tak s postupy, které 
používáme. A jestli se můžeme 
ještě chlubit - psovodi JSDH Hej-
nice byli při závěrečném ceremo-
niálu vyhlášeni jako nejefektiv-
nější síla a prostředek při cvičení. 
Děkujeme…

A co plánujeme jako psovodi 
během léta? Kromě pravidelného 
výcviku psů našich organizu-
jeme v polovině prázdnin již tra-
diční výcvikový tábor pro pso-
vody záchranných psů z celé ČR. 
Poslední prázdninový víkend pak 
zastřešujeme závod záchranných 
psů Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska pro všechny psovody 
SDH z celé České republiky.

Pavel Morávek, zástupce velitele 
psovodů SDH Hejnice
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Čarodějnice na Ferdinandově
V sobotu 29. dubna se na Ferdinandově konal další ročník pálení čarodějnic, který opět trošku narušil 
déšť a chladnější počasí.

Proto se vatra zapalovala o něco dříve, aby se bylo 
kde ohřát, neboť dorazila velká spousta návštěv-
níků. Mezi nimi byla hlavně spousta maskovaných 
čarodějnic, kdy hlavně ty starší budily dojem, že se 
jedná o originální kousky.

Akci tradičně pořádal spolek Sdružení osad-
níků Ferdinandova a tentokrát jsme slavili jubilejní 
10. ročník. Připraveny byly atrakce jako jízda na čtyř-
kolce, malování na obličej, jízda bojovým armádním 
vozidlem a nemohlo chybět vyhlášení nejkrásnější 
dětské a dospělácké čarodějnice. Dětská proběhla 
přesně podle pravidel a v klidu, ale dospělácká se 
zvrhla v čarodějnický slet, který vyústil v uloupení 
cen pro vítěze samotnými ježibabami, a tak byla 
vyhlášena nejlepší maska jako skupinová a vyhrály 
tak všechny.

-DEM-

P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e



Hejnický zpravodaj / 25

 

Naše firma si Vám dovoluje nabídnout tyto služby 

             Vodonistalatérství: 

 Veškeré opravy a rekonstrukce vodovodních potrubí. 
 Výměny vodovodních stoupaček a ležatých rozvodů. 
 Montáže a opravy bytových vodovodních rozvodů. 
 Montáže a výměny vodoměrů a vodovodních filtrů. 
 Montáže regulátorů tlaku vody pro dům i byty. 
 Rekonstrukce koupelen a bytových jader. 
 Montáže a výměny wc, van, bojlerů,umyvadel atd. 
 Veškeré rozvody v novostavbách . 
 Rekonstrukce,opravy a montáže ležatého kanalizačního potrubí. 
 Domovní kanalizační přípojky. 

Topenářství: 

 Kompletní zakázky,montáže radiátorů a koupelnových žebříků. 
 Montáže krbů s výměníkem. 
 Montáže topných rozvodů z mědi-Supersan a Viega Profipres, Alpex. 
 Montáže topných rozvodů z plastu-WavinPex a Alupex. 
 Montáže plynových kotlů a kotlů na pevná paliva. 
 Kotle s automatickým podavačem paliva: LICOTHERM, VIADRUS, DAKON, 

GALMET a polský kotel KLIMOSZ. 
 Výměny termostatických ventilů i klasických radiátorových ventilů. 
 Instalace podlahového vytápění. 
 Montáže a dodávka solárních systémů. 
 Tepelná čerpadla, NIBE, STIEBEL ELTRON, DE DIETRICH. 

Plynařství: 

 Rekonstrukce a opravy plynových stoupaček a ležatých rozvodů plynu v oceli a mědi. 
 Rekonstrukce a opravy bytových rozvodů plynu v oceli a mědi. 
 Plynové přípojky z plastu. 
 Oprava plynových spotřebičů karmy,topidla,waw a sporáky. 
 Revize a tlakové zkoušky plynovodů. 
 Výstavba kotelen. 

Poradenství a cenová nabídka zdarma. 

Bližší informace: 

                                     605 178 300,  732 251 101 

                             www.topeni-voda-plyn.net 
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Zprávy z Jizerského fotoklubu Hejnice
Již tradičně se na přelomu měsíců května a  června koná závěrečná konference fotografické soutěže 
Mapový okruh Český ráj. V letošním 56. ročníku byl jejím pořadatelem Fotoklub Brumov – Bylnice, který 
zároveň slaví 70. let své existence. Na závěrečnou konferenci se za Jizerský fotoklub Hejnice vypravili na 
cestu dlouhou 450 km dva jeho zástupci, a to Václav Odehnal a Tomáš Mazánek.

Cestu jsme zahájili již v půl 
šesté ráno, abychom měli dosta-
tečnou časovou rezervu pro případ 
nenadálých komplikací, o které 
při cestování vlakem není nouze. 
Oba dva jsme takto dlouhou cestu 
vlakem již dávno neabsolvovali, 
a tak jsme byli zvědaví, co všechno 
se za ta léta na železnici změnilo. 
Osm a půl hodiny dlouhá cesta 
celkem příjemně uplynula bez váž-
nějších komplikací. Na místo jsme 
dorazili dříve a zastihli pořada-
tele v plné práci při dokončování 
příprav na závěrečnou konferenci 
a doprovodný kulturní program. 
Ubytovali jsme se jako první a na 
doporučení kolegů – pořadatelů 
jsme vyrazili na obhlídku města 
a blízkého hradu nad městem. 
Bohužel, počasí nebylo nám foto-

grafům vůbec nakloněné, a tak 
jsme za poledního žáru pořídili 
pár dokumentárních fotografií 
a vytipovali si místa v okolí, kam 
bychom mohli jít fotografovat 
následující ráno. Po návratu na 
ubytovnu jsme se přivítali s ostat-
ními účastníky a strávili příjemný 
večer rozprávěním o fotografování 
a zážitcích s ním spojených. Úplně 
na závěr večera jsme každý podle 
svých možností naplánovali ranní 
program fotografování.

Ráno vstát již před půl šestou, 
jen se omýt a bez snídaně vyrazit 
ven, dokud je ještě měkké ranní 
světlo. Krajina v okolí Brumova je 
nádherná, stejně jako lidé, kteří 
tam žijí. Po návratu jsme posní-
dali a zvolna zamířili do kultur-
ního domu, kde se konala závě-

rečná konference. Po vyhodnocení 
průběhu 56. ročníku Mapového 
okruhu Český ráj, odsouhlasení 
změny stanov a obědě nastala 
kýžená chvíle, kdy každý fotoklub 
zjistil, jak se v letošním ročníku 
umístil, a kdo byl mezi nejlepšími 
deseti hodnocenými jednotlivci. 
Vítězem letošního ročníku se stal 
Fotoklub MKS Nová Paka, Jizer-
ský fotoklub Hejnice se umístil na 
desátém místě. Mezi deseti nej-
lepšími jednotlivci se na prvním 
místě umístil Václav Odehnal, člen 
Jizerského fotoklubu Hejnice se 
svojí fotografií „Rosťa“, k čemuž 
mu všichni srdečně blahopřejeme.

Po ukončení oficiální části 
závěrečné konference následoval 
kulturní program sestávající se 
z návštěvy několika výstav foto-

Výstava fotografií Jiřího Bartoše v jeho rodném Kladně

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích u Kladna připravuje výstavu fotografií Jiřího Bartoše, která 
bude zahájena vernisáží 18. června. Autor se tak do začátku září, kdy výstava končí, vrátí do rodného 
města. Výstava bude instalována v prostoru cechovny a bývalých čistých šaten dolu Mayrau.

Jiří Bartoš se narodil 18. března 
1936 v Kladně a své dětství prožil 
ve Vrapicích. Pochází z umělecké, 
muzikantské rodiny. Po válce se 
přestěhoval do Libereckého kraje, 
kde v Hejnicích žije dodnes.

Fotografií se zabývá od roku 
1959, jako jeden z nejvýrazněj-
ších amatérů na československé 
a české fotografické scéně. V roce 
1960 založil Jizerský fotoklub 

v Hejnicích, jemuž doposud před-
sedá. Byl členem Svazu českých 
fotografů, Studia výtvarné foto-
grafie v Liberci a je nositelem čest-
ného titulu ASČF. Je dlouholetým 
čestným členem Univerzitního foto-
klubu v Jeně v SRN. Své fotografie 
publikoval v odborných časopisech 
u nás i v zahraničí a jeho výrazná 
černobílá tvorba je známá po celém 
světě. Je držitelem řady ocenění 

jak v tuzemsku, tak v zahraničí 
a v roce 2016 obdržel Cenu mini-
stra kultury ČR za celoživotní dílo.

Jiří Bartoš proslul jako fotograf 
Jizerských hor, stejně jako vyná-
lezce tzv. fotografického šperku 
a zvláštního druhu fotografie, 
kterou nazývá chemigram – tato 
technika využívá chemických pro-
cesů mícháním textilních barev 
a využíval ji převážně ve struktu-
rální fotografii.

Celoživotně se věnuje černobílé 
fotografii, i když jej doba dovedla 
v posledních letech i k zajímavé 
tvorbě barevné. Z jeho fotografií 
je velmi silně cítit vztah k přírodě, 
člověku i k Zemi. Dýchá z nich hlu-
boké ticho a při tom neutuchající 
dynamika prostoru a času.

Dominika Havlová, Hornický  
skanzen Mayrau ve Vinařicích
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grafií, dále výstavy motocyklů 
– veteránů a v neposlední řadě 
výstavy nejlepších fotografií 56. 
ročníku Mapového okruhu Český 
ráj. Kulturní program byl zakon-
čen večerním promítáním fotogra-
fií, kterými se představili jednotliví 
autoři a fotokluby. Další den ráno 
následovalo již jen rozloučení se 
všemi přáteli a fotografy a poté 
450 km dlouhá, osm a půl hodiny 
trvající cesta domů.

Kromě fotografické soutěže 
Mapový okruh Český ráj se letos 
také účastníme mezinárodní foto-
grafické soutěže TAMAPO, kterou 
pořádá Svaz slovenských fotografů. 
Jedná se o elektronickou interne-
tovou soutěž, kdy fotografie jsou 
zasílány a hodnoceny ostatními 
fotokluby prostřednictvím inter-
netové aplikace. V současné době 
probíhá hodnocení fotografických 
kolekcí zúčastněných fotoklubů.

Broumovsko

Dále nás ještě čeká příprava 
členské schůze a příprava letošní 
fotodílny, na kterou se již těšíme.

Pokud by někoho činnost Jizer-
ského fotoklubu zaujala a chtěl se 
jí účastnit, může nás kontaktovat 
prostřednictvím emailu jfk.hej-
nice@seznam.cz.

Tomáš Mazánek, 
předseda Jizerského fotoklubu Hejnce

foto: Václav Odehnal 

Dopoledne pod Ještědem 
po–pá | 9.00–12.00 
zábava, rady, informace

Iveta Kalátová

Dobré ráno z Liberce 
po–pá | 5.00–9.00 
ranní informační servis

Jan Žíla a Tomáš Beneš

Humoriáda 
po–pá | 16.00–17.00 
scénky na přání

Josef Dvořák | Uršula Kluková | Jiří Lábus a další

Písničky na přání 
po–pá | 12.00 a 17.00  
so–ne | 12.00  
to nejlepší na vaše přání

Míra Tartárek

Nové rádio pro  
Liberecký kraj102.3 FM

Český rozhlas Liberec: Jsme s vámi i v létě na různých slavnostech

Připravili jsme pro vás přímé pře-
nosy z různých akcí. Vysílali jsme na 
náměstí z frýdlantských Valdštejn-
ských slavností, přenášeli jsme dobo-

vou atmosféru z víkendové akce Bitvy u Liberce z Vesce 
a viděli jste nás i na Staročeských řemeslných trzích 
v Turnově. Na konci června jsme vysílali přímo ze ZOO 
s Pavlem Kudrnou a Ivetou Kalátovou v pořadu Česko 
– země neznámá. A možná dorazíme i k vám s rozhlaso-
vým stanem a přímým přenosem. Na začátku prázdnin 
budeme v Hejnicích na pouti, odkud přeneseme letní 
atmosféru, na konci srpna zamíříme do Smržovky na 

Eurion, v Semilech nás uvidíte na Semilském Pecenu 
a v září nebudeme chybět na Oslavách Ještědu. Naše 
hostesky vám rozdají rozhlasové dárečky, uvidíte se 
s moderátory libereckého rozhlasu a potkáte zajímavé 
hosty, které si zveme k mikrofonu. Prožijte s námi 
krásné a pohodové léto. Přímé přenosy zachycují atmo-
sféru vašich akcí a jsme s vámi nejen v éteru. Těšíme 
se na slyšenou. Kde nás naladíte? V Liberci a Jab-
lonci na 102,3 FM, v Tanvaldu, Desné, Harrachově na 
107,9 FM, ve Frýdlantu a v Novém Městě pod Smrkem 
na 97,4 FM, v Semilech na 103,4 FM a v České Lípě 
a okolí na 94,3 FM. 
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Krátce z fotbalu v Hejnicích
A-mužstvo

Áčku se pod vedením nového tre-
néra Milana Ulihracha v podzimní 
části dařilo, skončilo na druhém, 
postupovém místě za Přepeřemi. 
Do mužstva se dobře zapracovaly 
posily z Raspenavy - Martin Zeman 
a Marcel Pikous, ten třetí, Michal 
Zeman, toho pro zranění moc neo-
dehrál. V brance se usadil navrátilec 
z Německa Matěj Dostál. Zklamá-
ním pro všechny byl Tomáš Machá-
ček, který nestačil herně ani fyzicky 
a proto se odešel po podzimu „roze-
hrát“ do rodného Vesce.

Jaro jsme také nezačali špatně, 
po prvních kolech jsme stále drželi 
druhé místo a pomalu začali přemýš-
let o postupu zpět do Krajského pře-
boru. Pak ale přišla nepochopitelná 
střelecká impotence, na hráče padla 
deka, sedm zápasů v řadě bez výhry 
a vidina postupu se rozplynula jako 
pára nad hrncem. Před posledním 
utkáním jsme na 5. místě a můžeme 
v klidu přemýšlet nad příští sezónou. 
Prioritou je udržet současný kádr 
pohromadě a pokud možno sehnat 
dvě až tři posily.

M. Pecháček

B – mužstvo
Sezónu 2016-2017 jsme začali 

ve III. třídě, kam jsme sestoupili 
z okresu, kde jsme dostávali samé 
nakládačky. Podzim se nám moc 
nevyvedl, prohráli jsme tři zápasy 
a skončili druzí se ztrátou 4 body na 
prvního. Myslím, že jsme se trochu 
hledali. Musím říct, že do družstva 
zapadli kluci z Raspenavy – Kopr, 
harcovník, Maliňák a sehnal jsem 
gólmana Farkaše. To bylo důležité, 
gólman je vždy problém. A on je 100% 
spolehlivý. Na podzim jsme prohráli 
v Novém Městě 3:2, v Krásném Lese 
2:0 a doma s Habarticemi 3:4. A to 
jsme vedli již 3:0, ale pak jsem vystří-
dal dva hráče a bylo po zápase. Ten 
mě moc mrzí. Jaro 2017 jsme měli 
kádr mužstva stabilizovaný, jen jsem 
použil hráče z A-týmu proti Krásáku. 
Jinak jsme hráli klasické B + doros-
tenci. A těm chci moc poděkovat, že 
mi pomohli, a když jsem zavolal, tak 
přišli. V jarní části jsme neprohráli 
ani jedno utkání a Krásák klopýtl, 
takže jsme vyhráli jasně skupinu 
s 54 body, skóre 106:31. 18 výher, 3 
porážky, góly - Pavlíček 10, Kinský 
13, Zrubec 10, Zoreník neskutečných 
31, zase nejvíc z celého pralesa a to 
mu je už 41 let. Úžasné!

Sestava: Farky, Dacan, Kečup, 
Fajak, Kotýnek, Koutný, Maliňák, 
Kopr, Zrubec, Krišal, Kíňa, Zoro, Zelí, 
Tomík, Pavlíček a další.

Závěrem: Mohli jsme postoupit do 
okresu, ale shodli jsme se, že na to 
nemáme, protože jsme dřeváci? Ale. 
Nikdo netrénuje, jenom dorostenci, 
Zrubec a občas si jdu kopnout já, ale 
ta mladší kostra Kečup, Dacan, Kopr, 
Kíňa na to doslova kašlou.  Já už 
nevím co s tím, každý je mistr světa 
a když náhodou někoho vystřídám, 
tak se urazí. Asi nemají rádi fotbal 
jako já. Nebo je to dobou? Nerozu-
mím tomu. Děkuji všem, kdo hrál 
za B a také správci, že máme vše, co 
k fotbalu potřebujeme.

hrající trenér Tomík Leitner

Dorost
Od posledního příspěvku do Zpra-

vodaje nám uběhl další půlrok, který 
kluci odehráli v krajském přeboru 
Libereckého kraje. To, že hrají tak 
vysoko, není způsobeno ani tak jejich 
výkonností, ale prostě aktivní mládež 
ve sportu i ve fotbale není. Nezasvě-
cený čtenář by se mohl ptát, čím je 
to způsobeno. A ono na to není jed-
noduché odpovědět. Já to zkusím ve 
zkratce.

Tak za prvé: zájem o sport jako 
o pohyb dnešní uspěchaná doba 
nahrazuje vymoženostmi, kterými 
jsou počítače, plaj-stejšny, různé 
konzole a já přesně nevím, jak se to 
vše nazývá. Ono jít na hřiště a kopat 
do balónu již jde doma u televize 
v křesle, kde na stolku po ruce musí 
být čipsy, energetické nápoje různých 
chutí a barev. A ani se při vstřelení 
gólu nezpotíte. Další příčina je, že 
dřív na tak malém dvorku jako jsou 
např. Hejnice, byl fotbal a házená 
a větší výběr nebyl. A vrcholem hlou-
posti, že činnost šéfů na FAČRu, kteří 
své nekalé aktivity zakrývají různými 
nařízeními a novými pravidly, která 
vlastně jdou proti rozvoji mládeže na 
vesnicích. Dříve byli zhruba tři kate-
gorie mládeže (elév 6-10 let, žák 10-15 
let a dorost 15-18 let). A dnes to skáče 
skoro po ročnících a to se pak dává 
stěží dohromady. No a nejhorší krok 
FAČRu bylo zrušení hostování a zave-
dení přestupu za peníze natvrdo. 
Dám čtenářům tohoto článku kon-
krétní příklad: mladý Míra Havel pře-
stoupil do Liberce, kde má výborné 
tréninkové a fotbalové podmínky. 
Ale ještě před zrušením střídavých 
startů a hostování mohl po dohodě 
s trenérem Liberce, když měl volno, 
hrát za Hejnice. Jenomže to už podle 
nových pravidel nejde.

A teď k našemu dorostu. Už jenom 
po přečtení těchto předešlých řádků, 
by se dalo mluvit o štěstí pro klub, že 
to kluci nezabalili a chodí na tréninky 
a zápasy v hojném počtu. Na zimní 

přípravu chodilo pravidelně v prů-
měru 10 kluků. Vzhledem k tomu, že 
někteří borci jsou na internátech, tak 
to není špatné. Jo, ale mohlo by to být 
i lepší. V kraji držíme předposlední 
místo. Na tom posledním je Nový Bor. 
I když hrajeme s městy, která mají 
daleko větší zásobárnu, tak se kluci 
celkem drží. Přišel nám pomoci jako 
trenér Boris Sýkora (Sigi), který má  
klukům co dát, jak fotbalově tak i po 
fyzické stránce. Možná příští ročník 
bude okresní přebor založen s Libe-
reckem a Jabloneckem. To by mohli 
hrát kluci už vyrovnané partie. A kdo 
vlastně obléká zelený dres hejnického 
dorostu? Jako kapitán a brankář, ale 
nerad, Lukáš Fajak (Luky). Stopér 
a kulturista Radek Červa ( Čevar). 
Předstopér Vojta Kotýnek (Koťas), 
zamilovaný maturant. Obránce 
Kuba Bartoš (Bary). Záložník a psy-
cholog Milan Dymokurský (Midy). 
Záložník a hokejka Jiří Heinzl (Zelí). 
Útočník Lukáš Zrubec (Zruby nebo 
taky Sup). Tihle hráči jsou to jádro 
ze včelína a na ně se nabalují další. 
Marek Heller (Mára), Marek Szajda 
(Šajda). Nová akvizice zapůjčená 
s krůtího světa Jiří Folda (Folíňo ml.). 
Vojta Keller (Vojtimil), Samuel Hasil 
(Hasan), Dominik Hejduk (Hejdy), 
Martin Chudoba (Marťas) a nakonec 
náš nejlepší snajpr Kamil Pavlíček 
a posila z áčka Filip Bouzek (Bouzič). 
Možná se bude někomu zdát, že ty 
kluky moc chvalořečím. Ale tohle je 
fakt budoucnost hejnického fotbalu. 
Někteří totiž už zasahovali v béčku 
a některí si čichli k lavičce áčka.  
Myslím, že rodiče mohou být na své 
kluky pyšní. Za oddíl i za sebe jim 
děkuji, že to vydrželi.
Hezkou dovolenou a prázdniny přeje 

Jirka Leitner

Mladší přípravka
Ti naši nejmenší si pod trené-

rem Petrem Havlem z Raspenavy 
zahráli v jarní části Okresního pře-
boru mladším přípravek šest turnajů, 
z toho jsme je mohli dvakrát vidět 
doma. Kluky to baví a chodí jich tolik, 
že jsme mohli přihlásit dokonce dva 
týmy. V soutěži této věkové kategorie 
se oficiálně nevedou žádné tabulky 
ani výsledky. Jde hlavně o to, aby si 
kluci zahráli a aby je to bavilo. A že 
to prožívají je na každém zápase 
vidět. Tady bych chtěl všem hráčům 
bez rozdílu poděkovat a mohu jen 
doufat, že jim to nasazení vydrží co 
nejdéle. Díky také trenérovi za trpěli-
vost a rodičům za to, že své ratolesti 
ve sportu podporují.

M. Pecháček


