
Hejnický

zpravodaj
Psali jsme před X lety ● Hejnické slavnosti ● O Emauzském obrázku

Zprávy z Jizerského fotoklubu ● Jaroslav Grosman

ZÁŘÍ
2017

Cena: 8 Kč

Tento čas je většinou spojen 
s finišováním investičních akcí 
a také s přípravou rozpočtu a plá-
nů na rok příští. V Hejnicích to 
znamená, že nám skončily velké 
akce. Nechali jsme zateplit pane-
lový dům čp. 531, který se pyšní 
kávovou fasádou, mateřská školka 
na Ferdinandově získala nový žlu-
tý kabát a aby se tam dětem líbilo, 
také zrekonstruovanou a moderní 
místnost se sociálním zázemím. 
Jako největší dobrou zprávu však 
vnímám zrekonstruovaný most 
u kempu, který jako jediný široko 
daleko nemá žádné ome-
zení pro dopravu a tak je 
konečně možné se dostat 
na druhou stranu řeky 
i těžkými nákladními vozy, 
například se stavebními 
materiály.

Čekají nás ještě naplá-
nované menší akce, které 
snad pomohou posunout 
Hejnice zase o kousek 
dál. Jednou z nich bude 
jistě nová čekárna na au-
tobusovém nádraží. A co 
ty plány na rok příští? 
Uvidíme, kolik peněz nám 

zůstane k rozdělení na investiční 
akce, ale je jasné, že na zamýšle-
ný projekt výstavby nové mateřské 
školy vedle úřadu se pokusím se-
hnat někde nějakou dotaci, proto-
že investovat celou částku z roz-
počtu či spíše z rezerv města vidím 
jako krajní řešení, kdyby nebyla 
vidina nějaké podpory. Akce je to 
však velmi nutná, neboť stav bu-
dov školek v Hejnicích není nejlepší 
vzhledem k jejich stáří. Ač jsem si 
vědom toho, že v posledních letech 
šlo do hejnického školství opravdu 
hodně peněz a ostatní oblasti jako 
třeba koupaliště, bytový fond nebo 
i zbytek nezpevněných silnic by 
také potřebovaly investiční injekce.

Na podzim nás čeká ve městě 
a okolí spousta zajímavých akcí. 
Některé proběhnou dříve, než si 
tyto řádky budete moct přečíst 
v hotovém zpravodaji, některé pro-
běhnou během dalších týdnů. Pro-
to doporučuji sledovat plakátovací 
plochy, webové stránky nebo různé 
sociální sítě. Opět se můžete těšit 
na Hejnicmana, Slavnosti svatého 
Martina, Rozsvěcení vánočního 
stromu a další. Abych měl možnost 
se dozvědět, co trápí místní nebo 
jaké mají nápady, plánuji opět dal-

Slovo starosty

Vážení čtenáři našeho městského 
zpravodaje, je to až neskutečné, jak 
ten čas letí, a  léto snad ještě více, 
neboť mi to připadá jako včera, kdy 
jsem psal pár řádků pro minulý 
zpravodaj. Období dovolených 
a prázdnin skončilo, vše se vrátilo do 
běžných kolejí a je na čase připravit 
poslední kvartál letošního roku i zde 
ve městě.

ší besedu s občany, která se bude 
konat ve středu 11. října od 17:30 
hodin, a tímto Vás na ni srdečně 
zvu. Mezitím se setkávám s před-
staviteli větších firem, které ve 
městě působí, abychom společně 
mohli řešit problematiku zdejšího 
kraje, který je někdy pro rozhodují-
cí politiky a úředníky trochu scho-
ván za masivem Jizerek.

Důležitým termínem bude také 
víkend 20. a 21. října, kdy se ote-
vřou volební místnosti a Vy si 
budete moci vybrat své zástupce 
v Parlamentu ČR. Volební míst-
nosti zůstávají stejné, takže na Vás 
budou čekat v základní škole, ves-
tibulu kina, salónku Dělnického 
domu nebo mateřské škole na Fer-
dinandově. Jsou to také důležité 
volby, kdy jde o to, jestli zvítězí pla-
né sliby nebo konkrétní plány, kte-
ré i tomuto regionu mohou pomoci.

Ale jsou i příjemnější věci - ná-
sledujících týdnech se bude okolní 
příroda oblékat do podzimních ba-
rev, které horám neskutečně slu-
ší, a proto je dobré někdy vyrazit 
vyvětrat hlavu od starostí všední-
ho dne na procházku či výlet po 
zdejším okolí. Komunikace v sou-
sedním Potoce by se měla oteví-

rat v druhém týdnu října 
a pak nic nebrání tomu 
nabrat směr i nahoru na 
Smědavu. 

Přeji Vám pohodo-
vé podzimní dny a týd-
ny v klidných přípravách 
na poslední etapu tohoto 
roku a jsem připraven na 
vyslechnout si Vaše pro-
blémy, nápady nebo si jen 
popovídat, kdykoliv mě 
budete kontaktovat.

Jaroslav Demčák,  
starosta města

foto: Zdeněk Polívka
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Z jednání městské rady

 –  nevyhověla žádosti Diecézní charity Litoměřice tý-
kající se podpory poskytování Charitní pečovatelské 
služby jejich klientům z důvodu péče o cizí občanku;

 – projednala a schvaluje Pravidla rozpočtového procesu 
pro Základní školu a Mateřskou školu Hejnice;

 – částkou 10.000 Kč vyhověla žádosti Nadace Iva-
na Dejmala pro ochranu přírody, Vaňurova 465/20, 
460 07, Liberec týkající se podpory projektu Obnova 
návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské 
bučiny – II. část;

 – zapůjčením vybavení vyhověla žádosti týkající se 
podpory charitativní akce Ferďácký fotbalový turnaj;

 – projednala a schválila smlouvu o trvalém užívání zá-
sahového vozidla pro psovody SDH Hejnice mezi měs-
tem Hejnice a SDH Hejnice – oddíl psovodů;

 – projednala a schválila návrh ocenění „Pocta starosty 
města“ podle podkladů Kulturní komise města;

Rada města na svých zasedáních:
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Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 – projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2017 
dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 
68.233.681,80 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 
68.744.221,55 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 
510.539,75 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu;

 – projednalo a schválilo závěrečný účet města Hejnice 
za rok 2016, schodek ve výši 9.372.295,36 Kč byl po-
kryt z finančních rezerv města vytvořených výsledky 
hospodaření z minulých let;

Psali jsme před 20 lety…  
Rekonstrukce soušské silnice končí – zbývá kolaudace

Termín opětovného otevření silnice okolo přehrady Souš 
se po několikerém oddálení opět znovu přibližuje. 

O zprovoznění silnice rozhodne kolaudace, která 
by měla být připravena během měsíce října. Zástupci 
referátu životního prostředí OkÚ v Jablonci, hygiena, 
dopravní úřad a vodohospodáři zhodnotí rekonstru-
ovanou komunikaci a rozhodnou, je-li schopna pro-
vozu. Provoz bude jen zkušební, zda bude povolen 
a na jak dlouho, o tom bude rozhodnuto po kolau-
daci. Provoz na této životně důležité komunikaci, pro 
Hejnice a pro celý Frýdlantský výběžek by mohl být 
zahájen tuto zimu. Není to vyloučeno, ale není to ani 
trochu jisté. 

Je velmi těžké pro zainteresované obce a podnika-
tele uvěřit, že neustále kladené překážky a oddalování 
zprovoznění této pro všechny důležité komunikace ze 
strany OkÚ v Jablonci je jen v zájmu ekologie a pitné 
vody a není cíleným usměrňováním proudu aut 
zahraničních návštěvníků do centra jabloneckého 
okresu. Věřme, že letité úsilí starosty Hejnic, podpo-
řené obcemi Frýdlantska, o co nejrychlejší znovuote-
vření silnice Souš bude mít úspěch.

Věřme, že toto úsilí podpoří svou autoritou pan 
senátor Sobotka a pan poslanec Hrdý, kteří byli o pro-
blému zástupci obcí informováni a požádáni o pomoc.

FS, Hejnický zpravodaj 3/1997

 – projednala a schválila vítěze a výsledek výběrového 
řízení na zakázku malého rozsahu „Hejnice, dům 
technických služeb – zlepšení tepelně technických 
parametrů obvodových konstrukcí“, kterým se stala 
firma Pozemní stavitelství, s. r. o., Ruprechtická 538, 
460 01 Liberec I – Staré Město, s nejnižší nabídkovou 
cenou 2.648.780 Kč bez DPH;

 – projednala a schválila vítěze a výsledek výběrového 
řízení na zakázku malého rozsahu „Pořízení kompo-
stérů pro město Hejnice“, kterým se stala firma El-
koplast CZ, s. r. o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, 
s nejnižší nabídkovou cenou 482.500 Kč bez DPH;

 – částkou 4.000 Kč vyhověla žádosti Bachova varhan-
ního podzimu o. p. s., Lidická 1879/48 Brno, týkající 
se podpory projektu koncertu v místní bazilice;

 – částkou 2 000 Kč podpořila cyklistický závod Směda-
va Cup 2017;

 – zapůjčením vybavení vyhověla žádosti Hasičů Ferdi-
nandov týkající se podpory charitativního benefiční-
ho koncertu „Kolo pro Káju“;

 – částkou 6.000 Kč vyhověla žádosti týkající se podpo-
ry vzniku knihy o Frýdlantsku „P. Freiwillig: Od mlý-
nů k továrnám“.

 – zvolilo  do funkce předsedy finančního výboru člena 
ZM pana Mgr. Jana Kašpara a od 1. 7. 2017 stanovuje 
výši odměny v souladu se schváleným usnesením ZM;

 – projednalo a neschválilo finanční příspěvek na podpo-
ru Linky bezpečí, z. s.;

 – projednalo a schválilo  žádost Hospice sv. Zdislavy, 
o. p. s., ul. Horská 1219, Liberec, a to o finanční pří-
spěvek ve výši 5 Kč na obyvatele a rok;

 – projednalo a souhlasilo s napojením kanalizace obce 
Bílý Potok na kanalizační stoku města Hejnice, a to 
s podmínkou budoucího podílnictví na nákladech re-
konstrukce ČOV Hejnice nebo realizaci na připojení 
na ČOV Frýdlant ve výši podílu odpovídajícímu množ-
ství vybudovaných přípojných míst.
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Psali jsme před 15 lety… 
Neosvětlené město 

připomíná středověk  
nebo válečný stav

Často jsem slyšela nářky i zlobu občanů na zhasínání veřej-
ného osvětlení, hlavně od směnujících, pracujících žen. 
Kritika se ozvala i při jednáních zastupitelstva. Kritizovali 
občané, přidal se i zastupitel, ozývala jsem se i já. Nikdy 
jsme nebyli vyslyšeni a řekla bych, a mám takový dojem, že 
výsledkem kritiky je to, že se svítí letos ještě o něco méně.

Nechodím v noci do práce nebo z práce, nechodím 
často ani za zábavou, abych se v nočních hodinách 
vracela, vídám to nejčastěji při pohledu z okna, když 
se Lázeňská ulice každý den již před půl dvanáctou 
ponoří do naprosté tmy. Je však velký rozdíl vidět to 
z bezpečí za oknem, než prožívat nepříjemný pocit při 
chůzi v temnotě na vlastní kůži. Už jsem si ten pocit 
zkusila a znám ho díky nočnímu návratu z rodinné 
oslavy narozenin.

Teprve teď můžu říct, že ty nespokojené chápu 
a že jim rozumím. Do této chvíle jsem je jen podpo-
rovala. Je mi fajn, je to příjemná procházka, to jsem 
si po cestě říkala až do okamžiku, kdy mě osvětlená 

Psali jsme před 10 lety… 
Letní kino v Hejnicích

Někteří pamětníci si možná vzpomínají, že v Hejnicích 
bývalo letní kino. Za promítací plátno prý sloužila stěna 
hotelu Perun (jiní pamětníci si možná pamatují i onu stěnu). 
Protože letní kino je oblíbenou prázdninovou atrakcí, 
napadlo nás, že bychom na dávnou tradici mohli navázat. 
Je pravda, že některá letní kina se potýkají s minimální 
návštěvností, jak tomu bylo např. v letním kině ve Vrati-
slavicích. Leč liberecké obyvatelstvo je kulturou poněkud 
rozmazlené, a to se o nás, Hejničanech, říci nedá. Nápad 
by tedy byl. Zbývalo vyřešit pár drobností: kdy, kde, co, čím 
a na co promítat. 

Místem, kde lze podobné akce provozovat, město 
Hejnice disponuje. Je jím městské přírodní koupali-
ště, které má hned několik výhod – je trochu stranou, 
v závětří, je tam tma, jeho součástí je svah, na kterém 
lze rozložit deku či postavit lavičku, všichni tam trefí 
a je krásné. Nevýhodou může být existence vodní 
nádrže (pravda, koupaliště by se bez ní těžko obešlo), 
již je potřeba ve tmě zabezpečit.

Zajištění promítacího plátna pak bylo zcela v režii 
pana Brennera, který si vzpomněl na jakousi skrýši 
v ruinách Perunu, objevil dokonce klíč, který přesně 
pasoval do zámku dávno nepoužívaných vrátek, jež 
se skrývala za vzrostlým bezovým keřem. Za nimi se 
vskutku nacházel prostor, ve kterém bylo po mnoho 
let ukryté staré promítací plátno, sloužící filmu milov-

cesta z Raspenavy dovedla až pod hejnický kopec. 
Černá tma připomínala středověk, nebo spíše válečné 
období. Nebýt sem tam osvětlená výkladní skříň, 
musela bych se opravdu bát. 

Takhle to vypadá ve středu města, jaké to asi je 
v okrajových částech, bez obchodů a s rozbitými ces-
tami. Slušný člověk, který nemá co skrývat a jen chce 
vidět na cestu, musí klopýtat ve tmě. Zlodějům nebo 
vandalům, kterým se tma náramně hodí, jsou vytvo-
řeny přímo ideální podmínky. Mohou páchat škody 
a nikdo je nevidí. Když jsou třeba i dopadeni, nevi-
děli a nemohli je vidět svědci. Není však jen bezpeč-
nost. Jsou prázdniny, vrchol sezony, město má své 
návštěvníky, hosty a rekreanty a ti se chtějí bavit 
a právem, to k dovolené patří. Bavit se můžou, třeba 
na diskotéce, zábavu v temné noci při návratu mají 
navíc. V osvětlené ulici by se tak dobře nepobavili. 
Tma dobře slouží i lékařům, když hledají v noci čeka-
jícího nemocného pacienta a také určitě policii. Ales-
poň není tolik vidět a může nečekaně překvapit.

Naše Hejnice, srdce Jizerských hor, ale také noční 
černá díra s několika rozsvícenými světly mezi pane-
láky, navléknutá na šňůrky osvětlených ulic soused-
ních obcí. To je dnešní pohled na půlnoční město, 
nevídaný nikde v okolí. Jsou škody, které se penězi 
nedají odstranit ani zaplatit. Co vy na to? Myslíte, že 
všichni naši sousedé jsou bohatší a hloupější než my 
a jenom proto v noci jejich světla svítí? Já si to myslet 
nemohu!

J. Finkousová, Hejnický zpravodaj 3/2002

nému obyvatelstvu ještě před tím, než bylo postaveno 
hejnické kino!

Dataprojektor jsme měli zamluvený na Střední škole 
hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Hejnice 
(zkrátka na lesárně), a tak jsme směle stanovili datum 
představení na první pátek v měsíci srpnu. Po dlouhém 
zvažování jsme vybrali prázdninový snímek ze součas-
nosti, natočený podle stejnojmenného románu Michala 
Viewegha, Účastníci zájezdu.

V den promítání jsme na lešeňovou konstrukci, již 
zdarma zapůjčil a sestavil pan Jaroslav Sotona, upev-
nili plátno, s pomocí pana Luboše Bartoše instalovali, 
jak by řekl odborník, audiovizuální techniku – tedy 
promítačku, přehrávač, reprobedny a nějaké kabely. 
Pod vzrostlým smrkem se usadil řidič pan Karel 
(nápadně podobný paní Veitové) a začal ohřívat vodu 
na grog. Pak už zbývalo jen čekat.

A výsledek? Paní Plášilová registrovala neuvěřitel-
ných 117 platících, a jak napovídal i jejich výraz, též 
spokojených diváků! (Několika přiopilým šťastliv-
cům se dokonce část představení podařilo shlédnout 
zdarma zpoza plotu. Jejich tváře jsme neviděli, ale dle 
veselého hlaholu soudě se jim film také zalíbil. K újmě 
nás všech však nevydrželi do konce.) Pan Karel hlásil 
vypité zásoby vody i lihoviny a též kulturní komise 
shledala toto představení zcela bez závad.

Výtěžek akce neputoval do našich kapes, jak se prý 
někteří domnívají, ale na účet městského kina. Půjde-li 
vše dobře, mělo by se promítání pod širým nebem stát 
u nás v Hejnicích tradicí.

Další představení je plánováno už na konec letních 
prázdnin. Nenechte si jej ujít!

Kryštof Špidla, Hejnický zpravodaj 3/2007
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Aprílové počasí opět  
otravovalo Hejnické slavnosti

Na počátku července se konala tradičně největší kulturní akce ve městě, Hejnické slavnosti. Byl to jubilejní 
10. ročník pojatý v duchu městských slavností a s  tímto pořadatelským týmem. Snažili jsme se proti 
předešlým ročníkům více zaměřit své síly na propagaci a reklamu, abychom do našeho krásného podhůří 
Jizerek dostali další návštěvníky, kteří zatím Hejnice neznali nebo neměli zapotřebí k nám dorazit. 

Ročník 2017 byl částečně spo-
jený s oslavou výročí 100 let od 
povýšení Hejnic na město, i když 
hlavní oslava proběhla komor-
něji pro místní již v květnu, a při 
slavnostech jsme chtěli nabídnout 
pouze výjimečnou show v podobě 
videomappingu. Jak se to povedlo, 
nechám na zhodnocení každého 
z Vás. Je pravda, že na ohňostroj 
se těší asi více lidí, nyní je však 
v Hejnicích problém, že ohňostroj 
není odkud odpalovat. Ale je jasné, 
že videomapping byl zvolen pouze 
výjimečně pro letošní jubilejní 
ročník.

Víkend sliboval návštěvy zvuč-
ných jmen české hudební scény, 
kterým dominovali například 
Čechomor, Ivan Mládek, ATMO 
music, Michal Nesvadba a spousty 

dalších. S napětím očekávali vývoj 
počasí - podle tradice měl být 
bouřkový ročník 2016 letos vystří-
dán vražedným horkem. Neko-
nalo se. Sobotní počasí bylo jak 
na houpačce, déšť a sluníčko se 
se vystřídaly několikrát za den 
a pršet vlastně přestalo až v neděli 
ráno. I tak jsme byli nadšeni ales-
poň tím, že na Čechomor - hlavní 
hvězdu - déšť na chvíli přestal 
a i sluníčko si přišlo poslechnout 
jejich známé hity. Bylo skvělé, že 
i přes tuto nepřízeň počasí dorazilo 
do Hejnic tolik návštěvníků, kteří 
schováni pod pláštěnkami trpělivě 
poslouchali songy svých oblíbenců 
pod pódiem nebo využívali suché 
zákoutí hangárových stanů.

Nedělní den byl povedený o to 
více, že se počasí umoudřilo, a tak 

si hlavně děti užívaly show Michala 
Nesvadby. Po ní se odpoledne 
dostalo i na předávání pocty sta-
rosty města, kterou si odnesl Fran-
tišek Schejbal starší. Získal ji za 
dlouholetý přínos v oblasti kyno-
logie a práce se záchranářskými 
psy. Děkujeme za jeho dlouhodobé 
nasazení. Rovněž byl vyhlášen 
vítěz fotografické soutěže, kterým 
se stal obhájce titulu z loňska pan 
Odehnal. Příští ročník fotosoutěže 
bude na téma „Barevné Hejnice“. 
Snímky můžete dodávat na měst-
ský úřad jak fyzicky tak elektro-
nicky už dnes.

Slavnosti roku 2017 nakonec 
zakončil úžasný koncert Banjo 
bandu Ivana Mládka, který si 
s sebou přivezl i své sličné kole-
gyně v podobě známých komic-

Zprávy Policie České republiky

Napadení policisty
Za poslední roky jsme už při-

vykli vzrůstající agresivitě, zejména 
té verbální, ale fyzické útoky proti 
policistům jsou, alespoň v našem 
obvodu, ojedinělé. K poslednímu 
došlo na začátku srpna při běžné 
kontrole. Incident je vyšetřován 
jako zločin násilí proti úřední osobě 
a podrobnosti zatím nelze zveřejnit. 

 
GPS bez rozumu

Několikrát jsem již psal o tom, 
jak někteří řidiči bezmezně věří 
GPS navigacím. Stává se to 
zejména během zimy. Na Smě-
davě se otáčejí auta, jejichž řidiči 
jeli podle navigace a přehlédli po 
cestě několik upozornění na uza-

vírku. Všechny koncem srpna pře-
konal 45 letý řidič tahače s návě-
sem, který na Smědavu přijel od 
Souše (už tam nesměl) a když přijel 
v Bílém Potoce k uzavírce, jel dále 
podle navigace do dalšího zákazu 
lesem k Hubertce, pokračoval 
k Červenému buku a zastavil ho až 
mostek na Velké rybí vodě. Zůstal 
kousek od národní přírodní rezer-
vace Jizerskohorské bučiny (dříve 
Tišina). Řidič byl střízlivý, nebyl 
pod vlivem návykových látek, a tak 
se asi nedozvíme, co se odehrávalo 
v jeho mysli. 

 
Další odchod policisty

Početní stav policistů OOP Hej-
nice se od září opět zúžil. Služební 

Od května do konce srpna bylo spácháno v  územní působnosti OOP Hejnice 39 trestných činů, 
59 přestupků a dalších 225 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení. U trestných činů šlo nejvíce o krádeže, 
potom poškození cizí věci, výtržnictví, ublížení na zdraví, zanedbání povinné výživy a v jednom případě 
o násilí proti úřední osobě. U přestupků „zvítězily“ přestupky v dopravě, pak proti občanskému soužití, 
ať už mezi sousedy, bývalými partnery a dále přestupky proti majetku. Na vzestupu jsou stále přestupky 
spáchané prostřednictvím sociálních sítí (nejčastěji facebook) a přes mobilní síť (sms). 

poměr ukončil npor. Pavel Štok, 
vedoucí oddělení. U policie sloužil 
od roku 2001 nejdříve jako vyšet-
řovatel na oddělení hospodářské 
kriminality a od roku 2010 jako 
vedoucí našeho oddělení. Děkuji 
Pavlovi za jeho práci a přeji mu do 
dalšího života hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti. Zůstalo nás již jen 
9 a jsme v rámci Územního odboru 
Liberec početně nejmenším odděle-
ním. Nábor k Policii ČR stále pro-
bíhá. Informace o podmínkách při-
jetí do služebního poměru získáte 
na našem oddělení, na stránkách 
www.policie.cz nebo na e-mailu 
krpl.op@pcr.cz. 

Milan Porubský
policista OOP Hejnice
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Vzhůru na palubu, dálky volají…
Pro to, abyste zažili nějaké to dobrodružství, se nemusíte vydávat daleko. Stačí si sbalit kufry a vyrazit na 
tábor. Někteří se nechali zlákat slovy této písně a strávili několik prázdninových dní na našem společném 
táboře ve Velkých Petrovicích u Police nad Metují.

Stali se tak námořníky lodě 
Haindorfia (můžete hádat, které 
slovo asi bylo inspirací pro tento 
název :-) a čekala je nelehká 
cesta za ukrytým pokladem kapi-
tána Fortituda. Jeho získání bylo 
v závěru plavby trochu zkompliko-
váno přítomností pirátů. Štěstěna, 
odvaha i odhodlání však zůstaly 
na naší straně. Proto se nám poda-
řilo piráty zneškodnit a poklad 
nakonec objevit. Na cesty jsme se 
však nevydávali pouze o prázdni-
nách, ale už během školního roku. 
Navštívili jsme mnoho zajímavých 
míst v blízkém i vzdálenějším okolí. 
Něco o způsobu života našich 
předků jsme se dozvěděli při 
návštěvě živého skanzenu v Jin-
dřichovicích. 

Poté jsme se vydali na dvou-
denní výpravu do liberecké klu-
bovny a mohli tak zjistit, že i v okolí 

našeho krajského města jsou místa, 
kam lze vyrazit do přírody. Vánoční 
dárečky jsme si rozdali na naší 
tradiční předvánoční víkendové 
výpravě na Hraničné u Janova nad 
Nisou. Díky dobrým sněhovým 
podmínkám jsme okusili rychlost 
svých saní na vytvořené sáňkařské 
dráze nad Ferďákem. Při vícedenní 
výpravě do Jičína jsme potkali 
živého Rumcajse, Manku i Cipíska. 
A mohli jsme obhlédnout jejich 
sněhem zapadané obydlí v Rumcaj-
sově jeskyni. 

První jarní paprsky jsme si 
užili při výpravě na Vápenný vrch 
u Raspenavy. Svátek sv. Jiří (pat-
rona skautů) oslavili společně 
s našimi (pra)rodiči při plnění roz-
ličných úkolů a sezení při ohýnku. 
Rozdíly mezi stalagmity a sta-
lagnáty jsme si ujasnili během 
návštěvy Bozkovských jeskyní 

na víkendové výpravě do Semil. 
S uplynulým školním rokem jsme 
se rozloučili cestou na Frýdlantské 
cimbuří s přespáním pod širákem.

Některé z našich cest se konaly 
i díky finančnímu přispění města 
Hejnice. Během měsíce září a října 
bychom ještě chtěli poupravit okolí 
naší klubovny, aby bylo připraveno 
na hry a aktivity našich pravidel-
ných schůzek. I zde využijeme zís-
kaných financí od města a touto 
cestou za podporu děkujeme.

Věříme, že i v následujícím škol-
ním roce nám bude na našich ces-
tách a schůzkách vát příhodný vítr 
a budeme tak moci zažít nová dob-
rodružství. Dobrý vítr do plachet 
přejeme i Vám a vězte, že nezáleží, 
kam cestujete, ale s kým!

Jiří Hovorka, vedoucí skautského 
oddílu Iserin Hejnice
foto: Petra Hovorková

kých postav. Aplaudoval mu napl-
něný plac a jeho písně s ním zpí-
vala velká většina návštěvníků. 
Víme, že část lidí sem přitáhly 
právě hudební hvězdy, a proto již 
nyní můžeme prozradit, že hlavní 
hvězdou ročníku 2018 bude David 
Koller s kapelou, kterého zná vět-
šina jako člena legendární skupiny 
Lucie. Předprodej vstupenek začne 
v polovině prosince.

Chtěli bychom poděkovat všem 
návštěvníkům, kteří dorazili (a že 
jich bylo na tisíce), účinkujícím, že 
se přijeli ukázat do malého města 
pod Jizerky a také skupině part-
nerů a sponzorů, bez kterých by 
nebylo možné takto velkolepě slav-
nosti uspořádat. Děkujeme.

-DEM-, foto: Zdeněk Polívka
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A N G L I Č T I N A
kurzy pro dospělé v Hejnicích

jazyková úroveň den a čas výuky
mírně pokročilí I čt 16.15 – 17.45
mírně pokročilí II čt 14.30 – 16.00

středně pokročilí I út 15.30 – 17.00
středně pokročilí II út 17.00 – 18.30

délka kurzů: 

19./21. 9. 2017 – 30. 1./1. 2. 2018

cena kurzu: 2 850 Kč (19 x 90 min)

Zahrnuje i veškeré výukové materiály.

Do kurzů se lze přihlásit i v jejich průběhu.

lektorka: Ing. Jitka Budková

učebna: panelák č. 598 (u nádraží, vedle 
kadeřnictví)

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

web: budkova.webnode.cz

75 Kč/45 min

HEJNICE MAJÍ DALŠÍ KUS  
NOVÉ KOMUNIKACE

Během léta se dočkala rekonstrukce komunikace v Hejni-
cích od bývalého areálu Svazarmu zadem pod křižovatku 
s libverdským Slovanem. 

První část po železniční přejezd byla realizována novým 
asfaltovým kobercem, na druhou část od přejezdu 

nahoru ke Slovanu 
byla použita metoda 
asfaltové penetrace. 

V těchto dnech 
navíc vzniká projekt 
rekonstrukce komuni-
kace pro příští rozpočet, 
abychom opravu mohli 
vysoutěžit co nejdříve 
za dobrou cenu.

P
la

ce
ná
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e
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HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘIHLAVNÍ MARKETINGOVÝ PARTNER GENERÁLNÍ PARTNER ZA HLAVNÍ FINANČNÍ  PODPORY

HLAVNÍ PARTNEŘI

WWW.OUTDOORFILMS.CZ

FOTO: Jiří Kráčalík

LIBEREC | 9. - 14. 10. 2017 | KINO VARŠAVA
HEJNICE |  13. - 14. 10. 2017 | MĚSTSKÉ KINO

JABLONEC NAD NISOU |  17. A 18. 10. 2017 | KLUB NA RAMPĚ
VE SPOLUPRÁCI SE SPOLKEM „ZACHRAŇME KINO VARŠAVA“, SK TULEŇ, KLUBEM NA RAMPĚ, 
SPOLKEM JIZERSKÉ AKTIVITY A MĚSTEM HEJNICE A ZA FINANČNÍ PODPORY 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU.
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Hejnice vyrazily do Zubrnic
Byl podzim roku 2016, když do kanceláře při plánování rozpočtu na letošní rok vpadla Lenka Zoreníková 
se slovy: „Potřebuji tam dát 10 tisíc na výlet“ a odstartovala tak přípravy na jednu zajímavou sobotu 
účastníků zájezdu. Svou podporu její myšlence jsem podmínil tím, že se o celý zájezd postará a vybere 
místo, kde nás vypustí poznávat krásy Čech. Vedení města pak tuto položku schválilo, a tak na sobotu 
13. května připadla v kalendáři kolonka „Výlet do Zubrnic a Úštěku“.

Zájemci se po ránu sešli 
u autobusu a ač celou cestu tam 
pršelo, předpověď slibovala, že 
si návštěvu skanzenu v Zubrni-
cích užijeme spolu se slunečními 
paprsky v zádech. Termínově jsme 
se trefili do víkendu, kdy se ve 
skanzenu pořádal jarmark, takže 
kromě historických staveb bylo 
možné navštívit i stánky s dobro-
tami a zajímavými suvenýry. Kdo 
byl v této lokalitě poprvé, zavítal 

i na místní nádraží, které hrálo 
velkou roli v muzikálu Rebelové, 
nebo se prošel do nedalekého vod-
ního mlýna, kde dostal přednášku 
o fungování těchto tradičních 
vesnických staveb. Bylo příjemné 
setkat se na akci s některými 
řemeslníky, kteří jezdí do Hejnic 
na slavnosti, a pozdravit je. Trošku 
překvapivě působí, když u řeme-
slnického stánku vidíte ceduli, že 
je díky EET možnost platit kartou. 

Jeřáb není jen pro kvíčaly

V polovině září jsem připravovala v hejnickém StřEVLiKu bylinkový workshop zaměřený na podzimní 
plody. V Jizerských horách hraje v tomto období prim jeřáb ptačí. Jeřábů je u nás ale více druhů - Klíč ke 
květeně ČR z roku 2002 jich uvádí celkem 18, ale další výzkumy ukazují, že to není konečné číslo.

doma, ale chyba lávky! Na sídlišti 
nově roste pár exemplářů různých 
druhů a hybridů jeřábů: ptačího, 
muku, prostředního a duryňského, 
ale zatím jde jen mladé, sotva akli-

matizované stromky o pár větvič-
kách v korunce. V blízkém okolí 
Hejnic, jestli se nepletu, nemáme 
žádné jeřábové stromořadí ani 
remízek a nahoru na Ořešník, 

Přivezla jsem tedy na ukázku 
vzorek jeřábu oskeruše z Úštěcka, 
jeřáb břek od Stvolínek, jeřáb podu-
najský od Hamru na Jezeře. Sběr 
jeřábu ptačího jsem nechala na 

Někteří si užili setkání s kamarád-
skými hady, které za drobný peníz 
zapůjčoval pouťový umělec. Zubr-
nice jsou známé také z pohádky 
Dešťová víla nebo dramatu Hlídač 
č. 47.

Po trojnásobném přepočítání 
v autobuse, abychom zjistili, že 
jsme tam nikoho nezapomněli, 
jsme nabrali směr Úštěk, kde měl 
výlet pokračovat. Vedoucí zájezdu 
byla sice Lenka, ale záhadně 
cestou „tiché pošty“ se začaly po 
autobuse stěhovat trsy banánů 
a domácích řízků k mé sedačce, 
jako bych vypadal za Otesánka. 
Je vidět, že mě účastníci znali, 
neboť hlavně banány potěšily moji 
duši. V Úštěku byl rozchod kratší 
s doporučením, co kde je možno 
viděti, jenže čas oběda kázal něco 
jiného, a tak se většina zájezdu 
opět setkala v jediné hospůdce na 
náměstí se zvídavým pohledem do 
jídelního lístku. I tak jsme tam ale 
stihli navštívit zajímavosti jako 
Ptačí domky, místní synagogu, 
muzeum mučení nebo vyhlídku 
z městských hradeb.

Při návratu domů jsme si řekli, 
že se výlet velmi podařil, a proto 
bychom ho chtěli ještě na podzim 
zopakovat do jiné destinace 
a v příštím roce vyrazit za dalšími 
krásami naší země.

-DEM-
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pod Frýdlantské Cimbuří nebo na 
Jizerku už jsem to nestihla. Roz-
hodně by bylo dobré touto užiteč-
nou a pro Jizerské hory typickou 
dřevinou naše okolí přikrášlit. 

Proč? Posuďte sami:
•  Jeřáb ptačí představuje cennou 

okrasnou dřevinu, která se 
podílí na estetice krajiny v prů-
běhu celého roku.

•  Význam má i jako zdroj potravy 
pro drozdovité ptáky, drobné 
obratlovce i pro tetřívka obec-
ného, který je v Jizerských horách 
chráněn v rámci Ptačí oblasti.

•  Poněkud nedoceněným zůstává 
jako ovocný strom. Přitom bylo 
vyšlechtěno více sladkoplodých 
odrůd (kultivarů) a jednu z nich 
(zvanou jako cv. Edulis, nebo 
též Moravica či Dulcis) můžeme 
považovat za cosi jako rodinné 
stříbro. Kolem roku 1820 ji 
objevili salašníci v Ostružné na 
Šumpersku. O její šíření se pak 
postaralo i rakouské Minister-
stvo orby prostřednictvím sub-
vencí na roubování.

A jak poznat sladkoplodý jeřáb 
od planého? Příroda nám krom 
chuti malviček poskytla i drob-
nou nápovědu v podobě zoubků 
na okraji lístků - sladkoplodý jeřáb 
má okraj lístku pilovitý jen do 
jedné třetiny od špičky, zbytek je 
celokrajný, planý má lísky pilovité 
po celém obvodu.

Navzdory obecně rozšířené 
pověře nejsou ale ani plané jeřa-
biny jedovaté (kyselina parasorbi-
nová se vařením zničí). Přes častý 
výskyt, snadné pěstování a nená-
ročný sběr je jeřáb ptačí stále nedo-
ceněnou dřevinou. 

Pro své obsahové látky lze jeho 
plody využít v léčitelství jako pro-
středku regulujícího střevní čin-
nost (průjem a zácpa), diuretikum 
v dětském lékařství, na bolesti 
kloubů, revma, dnu, záněty hor-
ních cest dýchacích, posilující 
prostředek na imunitní systém. 
Květ jeřábu má estrogenní účinek 

- lihový výtažek lze použít k léčbě 
ženských hormonálních potíží. 
Pěvci a zpěváci ocení vliv jeřabin 
na pružné hlasivky.

Pražené jeřabiny se používaly 
jako náhražka kávy, z jeřabin se 
získávalo sladidlo sorbit, vyrábí se 
z nich likéry, protlaky, čaj z listů, 
květů i plodů, ocet, pálenka, víno, 
kompoty, marmelády, likéry, šťávy, 
sirupy, v Polsku vyhlášená pálenka 
jerząbjak. Pro značné množství 
vitamínu C lze označit jeřabiny 
za citrony severu – spolu se šípky 
a rakytníkem patří k nejbohatším 
přírodním zdrojům tohoto vita-
mínu. Hořké jeřabiny musí projít 
mrazem, dříve sebrané lze zbavit 
hořkosti povařením ve vodě a slitím 
nebo ponecháním v octové vodě 
přes noc.

Výborný je jeřabinovo-jablečný 
protlak: svaří se jeřabiny s jablky 
v poměru 3:2, jablka jsou vhodná 
kyselejší, celá včetně jádřinců. 
Rozvařená směs se propasíruje 
a přidá se cukr v poměru 60 dkg 
na 1 kg protlaku.

A na závěr jedno lidové moudro: 
Mnoho jeřabin, přisej ozimin. 
(urodí se!)

Letos to sice vypadá bledě, ale 
snad bude líp ;-)

Šárka Mazánková

Jeřáb ptačí na Frýdlantském cimbuří Vlevo lístek planého jeřábu ptačího, vpravo sladkoplodého
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Z městské knihovny
Vážené čtenářky a čtenáři, doufám, že jste si léto užili a  teď nastane konečně čas na čtení. Poslední 
akcí před prázdninami bylo pasování prvňáčků za čtenáře. Počet byl tentokrát velký, a tak jsem měla 
trochu problém s prostorem. Zdálo se mi, že čtení zvládaly děti velmi dobře a bylo by škoda, kdyby v něm 
nepokračovaly.

Při každoročním výjezdu do 
knihoven jsme tentokrát navští-
vily knihovny v Hradci Králové 
a v Poděbradech. Zaujala mě hra-
decká knihovna, která se nachází 
v nově opravené budově bývalé 
továrny Vertex. Nové prostory 
knihovna otevřela na jaře 2013. 
Vertex je původně textilní továrna 
z počátku minulého století. Pro 
její přestavbu na knihovnu byl 
vybrán ateliér architekta Davida 
Vávry, který částečně ponechal 
budově industriální ráz. Prostory 

jsou vzdušné, barevné, prosklené. 
Na střeše dvoupodlažního objektu 
vznikla terasa s pergolami, která 
slouží v letních měsících jako 
čítárna. V rohu je umístěná velká 
kovová konstrukce velryby, která 
byla inspirována knihou Zahrada 
Jiřího Trnky.

Z knih, které jsem četla, můžu 
doporučit Chuť jablečných jadý-
rek německé spisovatelky Katha-
riny  Hageny. Je pravda, že prv-
ních padesát stran se mi četlo 
těžce, musela jsem se přímo nutit. 

Styl se mi líbil, ale chyběl mi děj, 
popisy byly sice velmi emotivní, ale 
pořád se nic nedělo. Postupně se 
klubíčko rodinných a přátelských 
vztahů rozplétalo, až mě to pohltilo. 
Dokonce mi kniha objasnila můj 
až chorobně kladný vztah k pla-
vání: „Vždycky, když jsem plavala, 
cítila jsem se v bezpečí. Nemohla 
mi zmizet půda pod nohama. 
Nemohla se prolomit, propadnout 
nebo sklouznout ani se rozevřít, 
natož mě pohltit. Nenarážela jsem 
do věcí, které jsem nemohla vidět, 

Centrum Mateřídouška, z. s.
Centrum Mateřídouška tradičně pořádá o prázdninách letní tábor s názvem „Indiánský“, na který jezdí celé 
rodiny s dětmi a vítáni jsou vždy i prarodiče s vnoučaty. Tábor se koná v Bílém Potoce pod Smrkem v krásné 
přírodě Jizerských hor.

Pro účastníky tábora byl připra-
ven celodenní program, jako napří-
klad tvoření, který rozvíjí moto-
rické dovednosti, výlety do Jizer-
ských hor, besedy, soutěže, pohy-
bové aktivity, zpívání a bubnování 
při večerním posezení u ohně, 
samozřejmě nesmělo chybět opé-
kání vuřtů. Počasí přálo a dětem 
se ani nechtělo domů. Ke spokoje-
nosti přispělo i výborné stravování.

Od září se můžete opět těšit na 
pravidelný program, připraveny 
jsou interaktivní besedy, před-
nášky, poradenské služby s našimi 

stálými spolupracovníky, jako Mgr. 
Igor Pavelčák, Mgr. Zdenka Svo-
bodová, Mgr. Michaela Horáčková 
a nová spolupráce s fyzioterapeut-
kou Ivanou Šnábelovou, Dis.

O prázdninách byl velký zájem 
o čtvrteční tvoření a pondělní pro-
gram, kterým je školička s pís-
ničkami za doprovodu kláves. 
Z pořádaných výletů byla nejú-
spěšnější výprava za „Indiány“ do 
tábora v Bílém Potoce pod Smrkem. 
Každý rok se koná focení s profe-
sionální fotografkou do rodinných 
alb, které proběhlo na kolonádě 

v Lázních Libverdě. O prázdninách 
byla účast na našich programech 
mnohem větší než v minulých 
letech.

Snažíme se do našich programů 
vtáhnout všechny členy rodiny 
a obohacovat se zkušenostmi 
těch starších a přinášet zážitky 
a pohodu celé rodině.

Sledujte nás na www.materi-
douska.net.

Eva Machková, předsedkyně 
Centra Mateřídouška, z. s.  

v Hejnicích.
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Knihovna v Hradci KrálovéPasování 2017

nešlapala na nic nedopatřením, 
nezraňovala jak sebe, tak ostatní. 
Voda byla odhadnutelná, zůstávala 
pořád stejná. No dobře, jednou byla 
jasná, jednou černá, studená, teplá, 
jednou klidná, jindy rozvlněná, ale 
ve své podstatě stejná. A plavání, to 
bylo létání pro zbabělé.“

Dalším titulem byl román se 
zvláštním názvem Jasno lepo 
podstín zhyna (v doslovu pojme-
novaný jako velmi atypický příběh 
o lásce) od mladé irské autorky 
Sary Baume. Hlavní postavou je 
57 letý Ray, vyloučený ze společ-
nosti, neschopný sociálních vazeb. 
Jediným jeho společníkem je jedno-
oký pes z útulku, který je trošku 
konfliktní, a tak, aby o něj nepři-
šel,  s ním hlavní hrdina putuje 
autem po Irsku. Pro čtenáře akč-
ních detektivek to asi vhodný tip 
nebude, protože tady je děj mini-
malistický, ale kompenzuje to 

dojemně popsaný vztah k psovi, 
popisy přírody a hezké myšlenky: 

„Řeřicha prostě přišla na to, že 
schopnost přežít spočívá ve vypl-
ňování mezer od slunce východu 
do slunce západu. Postavit vodu, 
oloupat brambory, vyprat ručníky, 
koupit mléko, vyměnit žárovku, 
vylovit zplstnatělé chomáče chlupů 
z odtoku sprchy. Takhle přežívají 
lidi, tím, že vyplňují jednu díru za 
druhou, jen aby dosáhli dočasného 
uspokojení těch nejtěkavějších 
rozmarů, znovu a znovu, až jejich 
doba uplyne a oni stejně odumřou, 
stáhnou se zpátky do zídky nebo 
do cestičky, do vlastní temné roz-
sedliny. Tak tohle nám ujídá život, 
vyčerpáme si ho dřinou samotného 
žití.“

Je překvapivé, že příběh je čás-
tečně autobiografický (autorka 
se narodila v roce 1984). Sama 
autorka, která se vrátila po stu-

diích v Dublinu na rodný venkov 
a pořídila si z útulku nevychovatel-
ného psa, píše: „Víte, irský venkov 
je skvělé místo, když jste tam doma, 
nebo vás tam přijmou mezi sebe, 
ale když ne, tak to vůbec není 
lehké. Ray je příklad člověka, který 
v té vesnici strávil celý život, ale je 
divný, připadá lidem divný, tak se 
mu vyhýbají.“

U popisů přírody (člověk vidí 
přímo obraz) je poznat, že autorka 
vystudovala výtvarnou akade-
mii. Mám pocit, že kromě schop-
nosti barvitého popisu, spojují obě 
autorky i nemalé botanické zna-
losti.

Závěrem chci upozornit návštěv-
níky na nové fotografie z Hejnic-
kého foto klubu, které už tradičně 
zdobí zdi knihovny.

Eva Prokešová, knihovnice
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Informace z lesárny
V pondělí 4. září začal i pro žáky naší školy nový školní rok. Již tradičně jsou podzimní měsíce 
bohaté na různé akce, které naše škola pořádá, nebo se jich účastní. Na některé z nich bychom 
vás chtěli upozornit.

Ve dnech 15. - 17. září se v Mezi-
národním centru duchovní obnovy 
koná Mezinárodní výstava jiři-
nek. Žáci oboru Zahradník se sta-
rají o naaranžování stovek odrůd 
jiřinek. Součástí výstavy je 15. 9. 
Soutěž žáků zahradnických škol 
v aranžování květin, které se naši 

žáci samozřejmě také zúčastní. 
Letošní úkoly jsou – vázaná kytice, 
přízdoba bedýnky, tajná práce 
a „štafle trochu jinak“.

O výzdobu se naši žáci také 
postarají i na Krajských dožínkách 
16. 9. na Sychrově.

Ve dnech 18. – 19. října se koná 
již 20. ročník soutěže Hejnický 
dřevorubec, což je nejvýznamnější 
akce pořádaná naší školou. Této 
soutěže se účastní žáci lesnických 
škol z České republiky, Sloven-
ska i Německa. Žáci poměří síly 
v jednotlivých disciplínách v práci 
s motorovou pilou dle mezinárod-
ních pravidel – kácení, kombino-

vaný řez, odvětvování, výměna 
řetězu a doprovodných disciplínách 
– poznávání dřevin, dřevorubecký 
dvojboj a odřezávání kotouče. Dále 
proběhne Soutěž operátorů vyvá-
žecích souprav. Tradičně budou 
připraveny doprovodné soutěže pro 
příchozí diváky a pro děti z mateř-
ských a základních škol, a také 
představení disciplíny Timber-
sportu.

Podzim vyvrcholí Svatohubert-
skými slavnostmi, které pořádá 
naše škola již od roku 1992. Letos 
se konají v pátek 3. listopadu. Dru-
žina Svatého Huberta projede Hej-
nicemi, k vidění budou ukázky 
sokolnictví, svatohubertská mše 
troubená na lesní rohy v hejnické 
bazilice, kde budou také pasováni 
noví myslivečtí adepti. Závěr dne 
bude patřit Svatohubertské veselici 
s bohatou zvěřinovou tombolou.

Srdečně vás na všechny zmí-
něné akce zveme a těšíme se na 
setkání s vámi.

Lenka Bönschová Sutnarová

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, p. o.

a Frýdlantsko, spolek pro kulturu a krajinu

zvou na

slavnostní odhalení pomníku obětí sedmileté války
v Raspenavě – Luhu

v neděli 22. října 2017 od 14 hodin.
Pomník se nachází v Raspenavě – Luhu za čp. 5.

Děkujeme sponzorům:  

Liberecký kraj  •  Nadace Občanského fóra  •  Agathe Széchényi



Hejnický zpravodaj / 13

Věděli jste, že výrobky z Hejnic zachraňují po celém světě 
mnoha lidem život?
S nejvyšší přesností a spolehlivostí se už přes 20 let v Hejnicích a Ludvíkově pod Smrkem vyrábějí 
velmi speciální kabelové svazky pro medicínskou techniku.

Je těžké tomu uvěřit, ale v technickém světě jsou stále ještě komplexní systémy spojeny s ruční prací 
speciálně vyráběných kabelových svazků. Tomuto řemeslu se říká „kabelová konfekce“ a je možné 
si jej skutečně představit podobně jako v textilním odvětví šití oděvů na míru. Tak jako jsou na míru 
vyrobeny svatební šaty, jsou podobně zde v Jizerských horách s vysokým podílem ruční práce vyráběny 
příslušné kabely a konektory, aby spojily elektronické systémy v medicínských přístrojích.

Tato práce vyžaduje vysokou schopnost se soustředit, dobré oči a klidné ruce. Jednotlivé různobarevné 
vodiče v kabeláži nesmí být zaměněny nebo chybně napojeny. Pro tuto práci jsou vhodné zejména ženy, 

které jsou zvyklé z domova na ruční práce, které 
vykonávají pro svoje děti a rodiny, a které tuto velkou 
zručnost přinesou sebou. Tomu odpovídají také pra-
covní místa v CiS systems s. r. o., která jsou světlá, 
klidná a absolutně čistá.

Každé 1-2 roky přijedou do Hejnic na tzv. audit zákaz-
níci, jejichž produkty jsou celosvětově prodávány, aby 
se přesvědčili o vysoké spolehlivosti systému řízení 
kvality v naší firmě. Firma je pod nepřetržitou kontro-
lou „Underwriters Laboratories“, USA a je certifikována 
podle ISO 9001 a dalších norem.

Peter Wöllner, překlad Irena Fojtíčková

S pomocí speciálních kabelů firmy  
CiS systems s. r. o., Hejnice  

jsou v inkubátoru elektronicky  
hlídány předčasně narozené děti.

Zahrada s dětským hřištěm je již přístupná veřejnosti

Po celé léto probíhaly na pozemku za budovou 
Centra volného času Moštárna o. p. s. další úpravy 
nutné k tomu, aby zahradu mohli využívat rodiče 
s dětmi, kteří navštěvují Rodinné centrum Loďka 
(v pondělí a ve středu v čase 9–11 h). Nyní má za sebou 
již několik dopolední, kdy si děti mohly vyzkoušet 
první z nainstalovaných herních prvků.

Na zahradě je aktuálně posezení, skluzavka a hou-
pačky. Připravujeme další prvky (pískoviště, trampo-
lína aj.), do budoucna pak úpravy posezení pro dospělé.

Centrum volného času Moštárna (Skřivánek 602, 
Hejnice) tak může nabídnout vyžití na zahradě zvláště 
rodinám s dětmi, ale i všem generacím. Jsme rádi, že 
i tato zahrada může být prostředkem, který podpoří 
komunitní způsob života v Hejnicích.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří do této pro-
měny věnovali svou energii a volný čas.

Za tým Centra volného času Moštárna  
Zdena Zoreníková
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O Emauzském obrázku
Poutních cest vedlo a  vede do Hejnic mnoho. Jsou připomínkou významu poutního místa i  němým 
svědectvím osudů těch, kteří po staletí přicházejí k Panně Marii Hejnické. Do dnešních časů se nám 
v Jizerských horách zachovaly poutní cesty dvě.

Nová poutní vedoucí přes 
Jizerky na Bílou kuchyni a do Fer-
dinandova a Stará poutní. Pokud 
se však rozhlédneme, lemují boží 
muka – pro křesťanskou pouť 
typická – snad každou z cest Frý-
dlantska. I tudy se do Hejnic po 
staletí chodívalo.

Královnou poutních cest do 
Hejnic je Stará poutní cesta. Jak 
stará skutečně je, nevíme, ale 
první písemná zmínka z 16. sto-
letí její význam potvrzuje. Dnes ji 
známe jako modře značenou turi-
stickou stezku, začínající v Oldři-

chovském sedle. Po krátkém sledo-
vání Viničné cesty klesá do raspe-
navských luk, aby ve svém závěru, 
souběžně s řekou Smědou, skon-
čila před vstupem do hejnického 
chrámu.

Zastavme se však u Emauz-
ského obrázku, který stojí v lesích 
nad Farskou loukou a je dnes 
prvním zastavením Staré poutní 
cesty od bývalé Hausmannovy 
hájovny. Boží muka odkazují na 
evangelium svatého Lukáše: „Pane, 
zůstaň s námi, den se již nachý-
lil a přichází noc.“ Jejich stáří lze 

odhadnout na konec 19. století. 
Možné však je, že zde boží muka 
stávala již dříve.

Časy, kdy poutník před obráz-
kem s nápisem Emausbild pokle-
kal, vystřídal po druhé světové 
válce a následné výměně obyva-
telstva neospravedlnitelný vanda-
lismus. Jak vzpomínají Miloslav 
Nevrlý i Ernst Elstner, byl Emauz-
ský obrázek stržen v první polovině 
60. let minulého století a o jeho 
znovupostavení se postarali za 
pomoci koně Bubiho manželé 
Franz a Liesl Hasmannovi z neda-
leké hájovny. Při dalším vandal-
ském útoku, který přišel o řadu let 
později, se sloupek Emauzského 
obrázku rozlomil. Značně poško-
zený byl slepen a znovu vztyčen. 
V roce 1997 byla obnovena tabulka 
s názvem Emauzský obrázek 
a o deset let později nechal spolek 
Patron připevnit nový obrázek od 
Pavla Koňaříka. Období rozsáh-
lého ničení sakrálních i jiných 
památek tak připomínala cemen-
tem lepená prasklina a otlučená 
hlavice. V letošním roce prošla boží 
muka díky Lesům České republiky 

- Lesní správě Frýdlant důkladnou 
obnovou, kterou realizoval spolek 
Frýdlantsko. Při obnově se vychá-
zelo z dochovaných historických 
fotografií, a to ve snaze se co nej-
věrněji přiblížit podobě z nejstarší 
dochované fotografie.

Jan Heinzl

V Jablonném zachraňovali psi z celé ČR

Ve dnech 26. a 27. srpna 2017 proběhl výběrový závod na mistrovství republiky záchranných psů IZS 
v sutinovém i plošném pátrání pořádaný Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS). 

Celý závod byl koncipován jako 
taktické cvičení jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Jablonné 
v Podještědí a psovodů SH ČMS, 
simulující pád rekonstruované 
střechy budovy bývalého zámku ve 
Velkém Valtinově. Aby celé cvičení 
bylo co nejvíce podobné praktic-
kému zásahu, neměli účastníci cvi-

čení ponětí, co na ně v neznámém 
terénu čeká.

Po ohlášení poplachu v sobotu 
26. srpna po 10. hodině vyrazila 
na místo zásahu jednotka sboru 
dobrovolných hasičů Jablonné 
v Podještědí, která místo prohlédla, 
ošetřila a vyprostila dvě těžce 
raněné osoby ze sutin a nechala 

povolat psovody k vyloučení pří-
padných dalších zasypaných osob, 
které nebyly okometricky vidět. Pro 
vytvoření psychického tlaku na 
hasiče byla přítomna hysterická 
matka, kterou museli zpacifikovat, 
aby mohli pokračovat v záchran-
ných pracích. Po skončení zásahu 
hasičů přišli na řadu psovodi, kteří 
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označili další čtyři místa nálezu 
zasypaných osob.

Pro mnohé psovody i hasiče byla 
simulace reálného zásahu novou, 
cennou zkušeností. Práce každého 
týmu psovod-pes byla hodnocena 
rozhodčími z řad psovodů a podle 
počtu nálezů, případně času, bylo 
stanoveno pořadí. Výběrový závod 
v sutinovém hledání vyhrála po 
nalezení všech osob Martina Tate-
rová z SDH Rynholec s křížen-
cem Jackem. Na druhém a třetím 
místě se umístily M. Jirásková a P. 
Řeháčková z SDH Hejnice.

V neděli 27. srpna pak byli 
povoláni psovodi se specializací na 
plochy a bylo prohledáváno přilehlé 
okolí zámku, kde bylo nalezeno pět 
dalších osob. Všechny osoby v nej-
rychlejším čase vyhledala opět Mar-
tina Taterová, tentokrát ale s fenou 
labradorského retrívra Terezou. Na 
druhém místě se umístila Z. Hru-
bešová z SDH Liteň a na třetím 
místě S. Šmejcová z SDH Hejnice.

Všem zúčastněným - členům 
JSDHO Jablonné v Podještědí, pso-
vodům JSDHO Hejnice, psovodům 
SDH Hejnice, Horní Bříza, Liteň, 

Rynholec a Petrov nad Desnou - 
patří velký obdiv za to, s jakým 
nasazením dělají svou dobrovol-
nou aktivitu, a nezbývá, než popřát 
mnoho úspěchů především při 
reálných zásazích.

Za organizační zajištění celé 
akce patří velké poděkování Sboru 
dobrovolných hasičů Hejnice, HZS 
LK a HZS Jablonné v Podještědí. 
Výsledky celého cvičení, stejně 
jako další fotografie, si můžete pro-
hlédnou na webu psovodů z Hejnic 
www.psovodi-hejnice.cz.
Mgr. Lenka Čápová, psovod  SH ČMS

O přeludech
Mezi Jindřichovicemi a Horní Řasnicí ležela osada zvaná německy Feldhäuser, tedy Polní domky. Dnes se 
tam říká V Poli. Za ní se rozkládal les, zvaný Feldhäuserbusch, o němž se odjakživa říkalo, že je strašidelný.

Stará paní Königová z Jindři-
chovic vzpomínala, že jednou tam 
byla sbírat dříví a najednou uviděla 
velkou louku, na níž jakýsi mladý 
muž kosil trávu. Ale to musel být 
jen nějaký přelud, protože v těchto 
místech žádná mýtina nikdy nebyla. 
Trochu se vyděsila a utíkala pryč, 
jenže se úplně zamotala mezi 
stromy a více než hodinu bloudila, 
aniž by vůbec tušila, kde je. V těch 
dobách byly lesy kolem Jindřicho-
vic rozlehlé, ale tohle nemohlo být 
samo sebou.

Něco obdobného se přihodilo 
na témže místě i staré pradleně 
z Horní Řasnice. Tu zdejší přeludy 
natolik omámily, že se z lesa vyno-
řila až po několikahodinovém blou-
dění kousek od Hajniště. Byla tak 
uhoněná, že domů sotva došla.

Podobně se dělo i kamnáři Schol-
zovi z Jindřichovic. Ten měl posta-
vit kamna u Knoblochů v jednom 
z Polních domků. Tam dorazil bez 
těžkostí, ale když se vracel domů, 
vůbec se nemohl vymotat z lesa. Až 
po chvíli zjistil, že zmateně chodí 
pořád dokola. Nakonec se z lesa 
nějak dostal, ale po příchodu domů 
ještě několik týdnů stále vyprávěl 
něco o bíle oděné dívce, kterou tam 
potkal. Ale všichni se mu smáli. Co 
by asi dívka v bílých šatech hledala 
v bažinatých lesích?

Ještě podivnější věc se přihodila 
panu Knoblochovi, u něhož stavěl 
kamnář Scholz kamna. Jednou za 
bílého dne ho totiž v lese Feldhäu-

serbusch potkal soused Weinert. 
Zavolal na něj a chtěl s ním pro-
hodit pár slov, jak tehdy bylo mezi 
známými zvykem. Ale Knobloch se 
tvářil, že ho vůbec nezná. Weinert 
proto přišel až k němu, chytil ho za 
rameno a po sousedsku ho pozdra-
vil. Jenže Knobloch na něj vytřeštil 
oči a rozčílil se na nejvyšší míru, co 
si to dovoluje, tykat cizímu člověku, 
kterého ještě nikdy neviděl. „Ale 
já jsem přeci tvůj soused!“ zvolal 
zmatený muž zděšeně. „Copak mě 
nepoznáváš?“ Knobloch na něj však 
jen pohleděl nepřítomnýma očima 
a zavrtěl hlavou. Pak se na místě 
otočil a běžel od něj pryč. Krátce 
nato ho ranila mrtvice a zemřel. 
Nikdo už se nedozvěděl, co se s ním 
tehdy v lese dělo.

I tyto příběhy jsou z knihy 
Lidová vyprávění z Frýdlantska 
a Jizerských hor.

Kristina Sokolová
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právě čtete

vrchol s křížem (vede k němu červená turistická trasa)

vrchol s křížem (vede k němu žlutá turistická trasa)

dendrologická zajímavost na Ferdinandově

na kolonádě prodávají ( skořicové, vanilkové, oříškové, čokoládové,…)

sousední obec proti proudu Smědé

chata nedaleko Kočicích kamenů

vrchol s křížem (1122 m. n. m.)

část Hejnic za moštárnou

u kempu máme

chata nad Bílým Potokem

sousední obec

Jizerskohorské technické …. V Bílém potoce

Narodily se děti:
• Jakub Šorfa
• Andrea Lecká

Přistěhovali se občané:
• rodina Sivákova
• Marie Vajnerová
• Lýdie Stuchlová
• rodina Tomešova
• Jakub Modlitba
• manželé Přibylovi
• Ludmila Hornová Harasová

Odstěhovali se občané:
• rodina Filipova
• Lukáš Starý
• Radek Strakulák
• Jiří Verner
• Michal Čeněk
• Pavla Doskočilová

Rozloučili jsme se se 
zesnulými občany:
• Karel Dvořák
• Lidmila Krausová
• Dagmar Hyttychová
• Jaroslav Moran
• Bedřich Szotkowski
• Karel Neuman
• Petr Wolf
• Milan Bílý
Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Doplňovačka

Zprávy z Jizerského fotoklubu Hejnice
56. ročník fotografické soutěže Mapový okruh Český ráj je již minulostí a my se začínáme připravovat na 
další ročník této fotografické soutěže, jejímž letošním pořadatelem je fotoklub Fomaklub Liberec. 

Každoroční generálkou pro 
výběr soutěžních fotografií se stává 
členská výstava Jizerského foto-
klubu Hejnice v Mezinárodním 
centru duchovní obnovy v Hejni-
cích, kde se jeho členové prezentují 
těmi nejlepšími fotografiemi, které 
se jim podařilo v průběhu celého 
roku vytvořit. Ani letos tomu není 
jinak. Členská výstava Jizerského 
fotoklubu Hejnice byla zahájena 
vernisáží ve výstavních prostorách 
Mezinárodního centra duchovní 

obnovy v Hejnicích dne 2. září 
a bude ukončena dne 29. září 2017. 
Na výstavě je prezentováno na 50 
fotografií od současných členů 
fotoklubu. Členskou výstavu jsme 
letos poprvé zahajovali vernisáží 
a bylo velice příjemné setkat se jak 
s lidmi, kterým naše fotografie při-
nášejí radost, tak s kolegy fotografy, 
kteří se přišli podívat na naše nová 
díla. A při tom si člověk teprve uvě-
domí, že být členem fotoklubu, to 
není jen o vlastní radosti z foto-

grafování všech krás, které nás 
obklopují, ale také o jejich zpro-
středkovaném předávání našim 
divákům. Vernisáž zahájil čestný 
předseda Jizerského fotoklubu pan 
Jiří Bartoš svým proslovem o kráse 
fotografie a fotografování, za který 
sklidil velký potlesk přítomných 
návštěvníků. Vernisáž proběhla 
v poklidné atmosféře přátelských 
rozhovorů. V průběhu vernisáže 
dostal Jizerský fotoklub Hejnice 
nabídku od majitelů zámku Dub 

1. vrchol s křížem (1122 m. n. m.)
2. chata nedaleko Kočičích kamenů
3. sousední obec proti proudu Smědé
4. na kolonádě prodávají (skořicové, vanilkové, oříškové, čokoládové, …)
5. dendrologická zajímavost na Ferdinandově 
6. vrchol s křížem (vede k němu žlutá turistická trasa)
7. vrchol s křížem (vede k němu červená turistická trasa)
8. právě čtete
9. Jizerskohorské technické …. V Bílém potoce
10. sousední obec
11. chata nad Bílým Potokem
12. u kempu máme
13. část Hejnic za moštárnou 
autorka doplňovačky: Iveta Jelínková
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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

u Prachatic na výstavu svých foto-
grafií na tomto zámku. Po pečlivém 
zvážení jsme tuto nabídku přijali. 
Nyní musíme kontaktovat majitele 
zámku a domluvit veškeré tech-
nické podrobnosti a termín konání 
výstavy. Závěrem mohu jen říci, že 
vernisáž členské výstavy fotografií 

považuji za vydařenou a jménem 
Jizerského fotoklubu Hejnice zvu 
všechny čtenáře Hejnického zpra-
vodaje k jejímu zhlédnutí.

Jak už jsem uvedl v předchozích 
článcích, také v tomto roce jsme 
se zúčastnili mezinárodní fotogra-
fické soutěže TAMAPO pořádané 

Svazem slovenských fotografů. 
V této soutěži Jizerský fotoklub 
obsadil 14. místo z celkového počtu 
22 zúčastněných fotoklubů a nej-
lépe se z celé naší kolekce fotogra-
fií umístila na 15. místě fotografie 
Václava Odehnala s názvem Rosťa. 
Tato fotografie společně s ostat-
ními z loňské kolekce soutěžních 
fotografií Mapového okruhu Český 
ráj je k vidění v Městské knihovně 
v Hejnicích.

V 1. polovině roku jsme byli zane-
prázdněni přípravami na výstavy 
a soutěže, nezbyl nám čas na uspo-
řádání jarní fotodílny, kterou jsme si 
velice oblíbili. Proto jsme se usnesli 
na konání fotodílny podzimní, a to 
v okolí Mimoně, kde jsou v bývalých 
vojenských lesích nádherné porosty 
právě kvetoucích vřesů. Podzimní 
fotodílna je plánována na tři dny 
koncem měsíce října. 

Pokud by si chtěl někdo vyzkou-
šet fotografování v kolektivu stejně 
nadšených lidí, může se přihlásit 
do konce měsíce září na e-mailové 
adrese Jizerského fotoklubu Hejnice 
jfk.hejnice@seznam.cz, abychom pří-
padně zajistili ubytování.

Tomáš Mazánek
Jizerský fotoklub Hejnice
autor fotografií: Petr Riedl

Dám odměnu 3.000 Kč i více 
za sehnání starého traktoru nebo pásáčku 

(i nepojizdného). 
Ne inzeráty. Prosíme pomozte nám, budujeme nové 

muzeum starých traktorů pro další generace. 
Tel. 777 154 614

Dám odměnu 1.000 Kč  
za sehnání staršího dopravníku.  

Jen v funkčním stavu. Tel. 777 154 614

P
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Jaroslav Grosman
Při pročítání knihy Hrabata z Gallasu, Clam-Gallasu a Hejnice historiků Milana Svobody a Jana Heinzla 
jsem našel krátkou zmínku týkající se neklidných měsíců roku 1938 v našem městě.

V květnu 1938 navštěvoval 
tehdy třináctiletý Jaroslav Gros-
man z Roztok u Jilemnice hejnic-
kou měšťanku v rámci takzvaného 
handlu, kdy české děti z vnitrozemí 
studovaly v pohraničí na němec-
kých školách a naopak. Jednoho 
květnového dne byl tento mladík 
hnán korytem řeky Smědé skupi-
nou příslušníků Sudetoněmecké 
strany. Ti byli ozbrojeni holemi 
a častovali hocha posměšnými 
urážkami. Naštěstí ho ale zachrá-
nila německá rodina žijící v domku 
u vody. Nejenom, že ho manželský 

pár ukryl, také mu poskytl jídlo 
a peníze na cestu domů. Jaký byl 
ale další osud tohoto mladíka?

Jaroslav Grosman se narodil 
13. srpna 1924 v Libštátě u Semil. 
Školu vychodil v Roztokách 
u Jilemnice, kde se také vyučil 
strojním zámečníkem. Od mala 
byl veden k vlastenectví, později 
vzpomínal, že po okupaci rodina 
nijak netajila svou oddanost Čes-
koslovensku. Byl totálně nasazen 
v německém Stuttgartu a následně 
u pobočky Daimler Benz v Nové 
Pace. S kamarády zde podni-

kal drobné sabotážní akce. Na 
jaře roku 1944 se spolu s jedním 
z nich dohodl, že utečou na Slo-
vensko. Po celou dobu útěku při 
nich stálo obrovské štěstí. Na Slo-
vensku jim pomohla Češka, která 
jim poskytla úkryt v horách. Ten 
byl však prozrazen, ale před gesta-
pem se jim podařilo utéct. Později 
je chytl muž v německé uniformě, 
naštěstí to byl ale polský party-
zán, který je předal po několika 
dnech Rudé armádě. Tajná policie 
NKVD je určila pro transport na 
Sibiř, neuvěřitelným způsobem se 
jim ale znovu podařilo uniknout. 

Vzhled sálu v době, kdy se zde koncert konal

Před 115 lety koncertoval v Hejnicích Johann Strauss

Pomalu končil srpen roku 1902 a v Hejnicích v hotelu Klosterhof, který ještě voněl novotou, 
chystali koncert Johanna Strausse. Hotel, který ještě před dvaceti lety stál a znali jsme jej 
pod názvem Perun, postavil Franz Josef Scholz a na vánoce v roce 1900 jej otevřel. Součástí 
hotelu byl i velký sál a všichni, kdo se v minulosti o hotelu zmiňovali, vždy poznamenali, že 
zde prý koncertoval i Johann Strauss.

Jméno Johann Strauss nosili 
tři velikáni hudebního světa, ten 
který koncertoval v Hejnicích, měl 
přízvisko nejmladší a v době, kdy 
řídil orchestr v Hejnicích, byl titulo-
ván jako c. k. Hofballmusikdirector. 
Sál hotelu byl v té době vyzdoben ve 
stylu starého mocnářství a nechy-
běly ani velkoplošné obrazy krajiny 
v Alpách. Pozadí rozsáhlého jeviště 
bylo ve stylu zahrad vídeňského 
Schönbrunu s glorietem v pozadí.

O koncertu, který se konal 31. 
srpna 1902 vyšel sice obsáhlý 
článek, ale je psán hudebním kri-
tikem, a tak lze opakovat jen nej-
důležitější věci. V sále tehdy zasedl 
čtyřicetičlenný orchestr a kromě 
jiných skladeb zde zazněla přede-
hra k „Netopýru“, „Korunovační 
valčík“, motivy z „Povídek z vídeň-
ského lesa“ a předehra k opeře 

„Lohengrin“. Kritik neopomenul 
poznamenat, že plechy mnohde 

přehlušovaly housle, kterých 
v orchestru hrálo šest.

Je zajímavé, že k propagaci kon-
certu sloužily rozesílané pohled-
nice s fotografií mistra Johanna 
Strausse a hotel byl nazýván kon-
certním domem. Poštovné v těch 
dobách stávalo 5 haléřů. Koncertu 
se zúčastnil i majitel hotelu F. J. 
Scholz a autor poznamenává, že 
koncert byl dobře navštíven.

M. Jech, fotografie: archiv autora 

Pozvánka na koncert ve tvaru pohlednice,  
poštovné bylo 5 haléřů

Franz Josef Scholz, 
muž, který  

hotel postavil
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A konečně náhodou narazili na 
důstojníka československé jed-
notky. Ten je odvezl k jednotce, kde 
se stali příslušníky 1. českosloven-
ského armádního sboru. Když byl 
dokončen jejich výcvik, byli v září 
odesláni k bojům na Dukle, kde 
byl Jaroslav dvakrát raněn. Po 
návratu k jednotce jako šofér vozi-
dla najel na minu a pouhým zázra-
kem přežil.

Domů se vrátil jako válečný 
hrdina s několika vyznamenáními. 
Ihned od začátku ale cítil stále 
zvyšující se moc komunismu. Když 
přišel únor 1948, dlouho neváhal, 
dohodl se s pohraničníkem a přejel 
autem hranice do Německa. Poz-
ději mu byla nabídnuta spolupráce 
s CIC (Counterintelligence Corps, 
zpravodajská služba armády Spo-
jených států), kterou přijal. Stal se 

z něho agent - chodec. Po mnoha 
úspěšných akcích se měl podílet 
na únosu bývalého ministra spra-
vedlnosti Prokopa Drtiny, byl však 
chycen. V červnu 1949 byl odsou-
zen k dvacetiletému trestu těžkého 
žaláře za vlastizradu, velezradu 
a vyzvědačství. Z vězení byl propuš-
těn až v dubnu roku 1963. Prošel 
Leopoldovem, Jáchymovem, Bytí-
zem, Valdicemi a dalšími komunis-
tickými lágry. Po propuštění praco-
val u JZD Roztoky - Kruh. I nadále 
na něho dohlížela Statní bezpeč-
nost. Po roce 1989 byl plně reha-

bilitován a povýšen do hodnosti 
majora ve výslužbě. Později vzpo-
mínal: „Když jsem po roce 1990 
v sobě sebral sílu a veřejně vyzval 
ty, kdo mě udávali a týrali, aby si 
přišli všechno bez pomsty vyříkat, 
tak přišel jeden jediný estébák.“

Jaroslav Grosman se stal roku 
2005 členem Československé obce 
legionářské v Liberci. V roce 2008 
obdržel z rukou prezidenta řád 
Tomáše Garrigua Masaryka. Za 
svou službu v rámci 1. českosloven-
ského armádního sboru byl vyzna-
menán československým Váleč-
ným křížem 1939, českosloven-
skou medailí Za chrabrost, medailí 
Za zásluhy a pamětní medailí Čes-
koslovenské armády v zahraničí 
se štítkem SSSR. Zemřel 1. dubna 
2012.

O Jaroslavu Grosmanovi jsem 
se poprvé doslechl 28. října 2008, 
kdy mu prezident České republiky 
Václav Klaus udělil státní vyzna-
menání. Od roku 2010 jsem s ním 
měl tu čest být v liberecké jednotě 
Československé obce legionářské. 
Bohužel, o svém pobytu v Hejni-
cích se mi nikdy nezmínil. Zane-
chal nám ale neuvěřitelné svědec-
tví o krutosti dvou režimů, zvláště 
pak toho komunistického.

Čest jeho památce!
Milan Votava

VĚRA MARTINOVÁ  
V BAZILICE

V  neděli 3. září v  rámci slavností uspo-
řádalo Město Hejnice koncert zpěvačky 
Věry Martinové v hejnické bazilice. 

Foto Zdeněk Polívka.
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