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Končí rok, který byl po několi-
ka předchozích letech pro město 
spíše ve znamení spousty men-
ších akcí než nějakých domi-
nantních, ale třeba zase potěši-
ly více občanů ve městě. Jsem 
tedy moc rád, že můžeme jezdit 
po novém mostě přes řeku Smě-
dou u autokempu, máme zatep-
lený a opravený další panelový 
dům na sídlišti, mateřská škol-
ka na Ferdinandově se z Popelky 
budov ve svém okolí proměnila 
v krásnou princeznu, areál školy 
se dočkal další proměny v rám-
ci rekonstrukce veřejné zeleně 
a z dalších akcí je jistě viditelná 
proměna parčíku u pošty. To je 
jistě největší téma pro diskuze 
občanů, a to jak o podobě par-
číku, tak o instalované vzpomín-
ce na památník obětí 1. světové 
války.

Při pročítání je těch akcí 
vlastně docela dost, zvláště když 
si k tomu přimyslím běžný chod 
města a městských zařízení. Ale 
spousta práce je před námi a je 
jedno, kdo ji bude táhnout dál. 

Město potřebuje připravit výstav-
bu nové mateřské školky, čeka-
jí nás rekonstrukce dalších čtyř 
mostů přes řeku a potoky, by-
tový fond potřebuje další rekon-
strukce a zateplení a v nepo-
slední řadě je na čase postupně 
investovat do revitalizace sídliště.

To jsou kroky, které ve větši-
ně případů nebudou podpořeny 
žádnou dotací státu nebo unie, 
protože to není moderní a tenhle 
stát se spíše zaměřuje na pod-
pory věcí, které město pro běžný 
chod nepotřebuje. Ale i tak pro 
následující rok budeme do roz-
počtu města navrhovat pár za-
jímavých položek, které by Vás 
mohly zajímat. Je to například 
realizace chodníku přes nové 
sídliště v místě vyšlapané bláti-
vé cesty, studie vzniku spolko-
vého domu po bývalém Perunu, 
včetně sálu pro potřeby Hej-
nic, rekonstrukce komunikace 
a parkovišť v areálu lesáckých 
bytovek v Lázeňské ulici, rekon-
strukce mostu u čp. 5 a nebo ná-
kup dalšího stroje pro služby na 
zimní a letní trávníkovou sezónu. 
Budou se také realizovat již na-
smlouvané akce jako je zateple-
ní střediska služeb nebo nákup 
městského štěpkovače a dalších 
kontejnerů na bioodpad.

Ale nejen o Hejnicích bude rok 
2018. Motoristy může těšit zá-
měr Krajské správy silnic, kte-
rá bude opravovat komunikaci 
Libverda – Ludvíkov. Ffinalizo-
vat bude rekonstrukce úpravny 
vody v Bílém Potoce - tím bude 
pro zdejší oblast zajištěna kvalit-
ní a hlavně čirá pitná voda, kte-

Slovo starosty

Vážení čtenáři předvánočního čísla 
listu o  životě v  Hejnicích, dovolte 
mi sdělit Vám pár svých poznatků, 
zhodnotit rok 2017 a  představit 
plány města na rok následující. 
V  tomto sloupku je to tradiční, ač 
by se asi spíše slušelo pouze popřát 
vše nej k  následujícím vánočním 
svátkům.

rá nebude tak často zbarvená ra-
šelinou, jako je tomu nyní.

Nastává zimní období, a tak 
přijdou opět tradiční staros-
ti s pluhováním a posypem. 
Městské stroje jsou již od ledna 
vybaveny GPS lokátorem, tak-
že máme velký přehled, kde se 
aktuálně pohybují a pohybova-
ly a kde jsou tedy komunikace 
v pořádku, a kde se na něco za-
pomnělo.

Na středu 10. ledna Vás zvu 
do zasedací místnosti na měst-
ském úřadě na další besedu se 
starostou, kde bude mimo jiného 
tématem i představení projektu 
nové školky vedle úřadu.

Asi sami brzy zjistíte, že dal-
ším výrazným mezníkem v nej-
bližších dnech budou prezident-
ské volby. Je jen na Vás koho 
podpoříte, ale zvažte, na jaké-
ho prezidenta se následujících 5 
let chcete dívat, a hlavně přijďte 
k volbám vyjádřit svůj názor. Ne-
budou to jediné volby roku 2018 
- na podzim budete moci vystavit 
účet vedení města v komunál-
ních volbách, které se Vás dotý-
kají asi nejvíce z těch všech.

Dámy a pánové, dovolte mi 
popřát Vám hlavně hodně po-
hody a klidu v době předvánoč-
ní a vánoční. Užijte si svátky, ale 
nenechte se strhnout k nákupní 
a kuchyňské hysterii, kam po-
slední dobou svátky směřují. Já 
se na období moc těším, protože 
je to doba, kdy je možné vzít si 
dovolenou a jen u pohádek utí-
kat do říše fantazie a vítězivšího 
dobra. Krásné svátky!
Jaroslav Demčák, starosta města
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Z jednání městské rady

 – vyhověla žádosti ředitele Základní školy a Mateřské 
školy Hejnice týkající se odpisu pohledávek ve výši 
600 Kč

 – z důvodu nekompletní dokumentace zamítla žádost 
organizace DAGLA týkající se dotace na Výstavu ji-
řinek 

 – schválila žádost spolku Za lepší Hejnice týkající se 
podpory kulturní akce Hejnické babí léto a akci pod-
pořila bezplatným pronájmem kina, divadelní přístav-
by, veřejným prostranstvím a technickým vybavením

 – schválila finanční dar Základní a Mateřské škole Hej-
nice od organizace Women for Women, o.p.s., ve výši 
61.384 Kč, který je určen pro účely úhrady měsíčních 
záloh za obědové služby

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

Z jednání městského zastupitelstva

 – projednalo a schválilo plnění rozpočtu města za I. po-
loletí roku 2017

 – vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017 ze 
dne 07.08.2017, celková výše příjmů po úpravě je 
68.233.681,80 Kč, celková výše výdajů po úpravě je 
68.769.221,55 Kč, rozdíl ve výši 535.539,75 Kč je hra-
zen ze zůstatku účtu.

 – projednala a schválila žádost firmy Design 4 z Liber-
ce o posunutí termínu odevzdání projektové doku-
mentace novostavby mateřské školy v Hejnicích

 – projednala a schválila rozpočtové opatření, které na-
výšilo položku Volby do PČR o 100.00 Kč

 – schválila žádost  Střední školy hospodářské a lesnic-
ké Frýdlant, pracoviště Hejnice, týkající se poskytnu-
tí finanční dotace na realizaci 20. ročníku meziná-
rodní soutěže „Hejnický dřevorubec 2016“ a rozhodla 
se žádost podpořit částkou 10.000 Kč

 – projednala žádost Základní školy a Mateřské školy 
Hejnice  týkající se poskytnutí finanční dotace na 
realizaci návštěvy německé mateřské školky v Hejni-
cích a rozhodla se žádost podpořit částkou 2.000 Kč

 – projednala žádost  SDH Hejnice týkající se poskytnu-
tí finanční dotace na realizaci Slavnostního vyhláše-
ní výsledků super-poháru 2017 a rozhodla se žádost 
podpořit částkou 5.000 Kč

 – projednalo a schválilo  rozpočtové opatření č. 7/2017 
dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 
71.303.547,75 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 
71.897.199,75 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 
593.652,00 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu

 – projednalo a schválilo zprávu finančního a kontrolní-
ho výboru

 – vzalo na vědomí informaci místostarosty o zajištění 
přípravy města na zimní údržbu

 – projednalo a schválilo odkoupení pozemku p. č. 896/9 
o výměře 404 m2 za částku 36 Kč za 1 m2

 – projednalo a schválilo plán financování obnovy vodo-
vodů a kanalizací města Hejnice

Poplatek je ve výši 470 Kč za osobu a rok, pří-
padně za rekreační objekt a rok.

Zjistěte si, jestli máte všechny závazky vůči svému 
městu vyrovnané. Toto platí pro všechny obyva-
tele Hejnic včetně těch, kteří mají své bydliště fik-
tivně na městském úřadě.

Upozorňujeme také majitele psů, že je nutné za 
ně uhradit adekvátní poplatky. Všichni ti, kteří 
chovají psa a nemají ho přihlášeného, jej musí 
po uplynutí jeho stáří 3 měsíců přihlásit a uve-
dený poplatek zaplatit. Připomínáme, že majitelé, 

kteří platí za jednoho svého mazlíčka a chovají 
další, musí i tyto přihlásit a řádně za ně odvádět 
poplatky.  

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března pří-
slušného kalendářního roku.
 
Upozorňujeme, že složenky nezasíláme, proto si 
termín splatnosti místních poplatků ohlídejte 
sami. Platby lze provést v hotovosti nebo platební 
kartou v pokladně městského úřadu, případně 
převodem na účet města.

Finanční odbor MěÚ

Máte uhrazené poplatky vůči městu? ?!
Upozorňujeme občany, že koncem září vypršel termín na zaplacení poplatku za komu-
nální odpad pro letošní rok. Ti, kteří tak neučinili, musí zaplatit v co nejkratším termínu, 
jinak se vystavují postihům dle daňového řádu. Další alternativou je odebrání popelnice.
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Psali jsme před 20 lety…  
Jizera začne znovu sloužit Lesnickému učilišti

Po dokončení kompletní rekonstrukce objektu budou 
v přízemí budovy zřízeny dílny pro odborný výcvik 
zahradnic a zahradníků a v patře budovy budou ubyto-
váni studenti nástavbového studia. 

Do budovy není přiveden plyn, topení však změnu 
prodělalo. Budova bude vytápěna koksem, a tak 
by komín zamořující střed města hustým štípavým 

Psali jsme před 15 lety… 
Jak dostat rodiče do tělocvičny

Tak se nám ani nechtělo věřit, že jsme společně s Bohun-
kou otevřely již desátý ročník cvičení rodičů a dětí, které 
probíhá pravidelně každou středu v tělocvičně základní 
školy a je určen všem dětem z celého okolí.

Musíme si však postesknout, v loňském roce 
to vypadalo, že se hodina pro předškolní děti zruší 
pro malou účast. V poslední chvíli nás zachránily 
děti z Ferdinandova, které začaly chodit pravidelně 
a vydržely to až do poslední červnové hodiny. A tak 
poučeny z minulých let jsme hledaly něco nového 
a originálního, co by maminky, ale hlavně děti do 
tělocvičny nalákalo. Nakonec jsme s Bohunkou 
vymyslely báječnou věc!

Každý, kdo to alespoň trošku myslí se sportem 
vážně, obdržel na začátku první hodiny kartičku, 
která je rozdělena na malá okénka. Do těchto okének 
pak děti při každé hodině dostávají natištěný obrá-
zek, který si mohou doma vybarvit. Aby nemohlo 
dojít k omylu či švindlování, obrázky se nikdy neopa-
kují. Při konečném součtu obrázků vyhrává rodina 

Psali jsme před 10 lety…
Na desítkách domů ve městě září nové fasády

V Hejnicích byly opraveny desítky rodinných domů. Růz-
nými barvami svítí nové fasády, vynikají nová okna, často 
i ploty, zahrady a střechy. 

Ať na Skřivánku nebo v Jizerské ulici, ve středu 
města nebo až na jeho okraji, krása takového domu je 
všude již z dálky vidět. Zhodnocené a zkrášlené nemo-
vitosti určitě přinášejí radost jejich majitelům, nás 
by mělo těšit, že oblékají postupně do nového kabátu 
celé město. Je velká škoda, že ten kabát má přede-
vším v centru díry, které se nezacelují, ale zvětšují. 
Nijak se nedá zabránit tomu, aby ty nevzhledné domy 

s největším počtem a stává se tak „Sportovní rodinou 
roku“ a pro předškolní děti „Sportovcem roku“.

To byste nevěřili, co to naše soutěžení vyvolalo 
nejen mezi dětmi, ale i mezi maminkami! Nezůstaly 
pozadu ani babičky, které občas zaskakují za chy-
bějící rodiče. To víte, hra je hra. Přece to těm svým 
dětem nemohou udělat, aby jim soutěž zkazili jenom 
proto, že se jim zrovínka nechce nebo nemají čas.

A tak jsme s Bohunkou spokojené, že máme 
opět tělocvičnu plnou dětí i rodičů. Jsme rády, že si 
děti chodí do tělocvičny zacvičit, setkat se se svými 
kamarády. Naučí se zde mnoho nových her a získají 
spoustu nových dovedností. Některé z nich si zde 
dokonce odbývají své první odvážné krůčky. Nové 
jsou pro děti i některá náčiní či nářadí. Za tím vším 
však stojí maminka, která bedlivým okem sleduje 
celé jejich sportovní počínání.

No uvidíme, komu ten sportovní duch vydrží aspoň 
do příštího jara. Ale o tom zase až příště.

Alena Kusá, Hejnický zpravodaj 4/2002

a pozemky nebyly mezi těmi opravenými stále více 
vidět a nebily do očí. Stačí vzít příklad z Lázeňské ulice. 
V dolní části pomalu chátrající objekt bývalého železář-
ství a proti němu v její horní části opravdu bezchybně 
opravený, nádherný starý obytný dům. Srovnání ihned 
přinutí procházející lázeňské hosty říci: „Holt není pod-
nikatel jako podnikatel!“

Všem, kteří do údržby a zkrášlení svých domů, 
zahrad a přilehlých pozemků vložili nemalé peníze 
a mnoho hodin usilovné práce, patří rozhodně uznání.

- K. F. -, Hejnický zpravodaj 4/2007

dýmem měl zůstat definitivně minulostí. Je jen dobře, 
že zmizí jedna z chátrajících budov ze středu města, 
a není to nadsazené, když řeknu, že je štěstím, že se 
stane součástí školy, že se do ní vrátí mládí a život. 
Mohla být také prodána, mohla se stát další zavře-
nou a padající hospodou.

FS, Hejnický zpravodaj 4/1997
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Taková vánoční pohádka bez šťastného konce…

Aktuální stav dluhu na nájemném a služeb v městských bytech  
k 31. 10. 2017

odstěhovaní nájemníci současní nájemníci

čp. byt nebytový 
prostor

čp. byt nebytový 
prostor

5 123 689 Kč  5 116 264 Kč  

96 47 199 Kč  96  

300 2 524 Kč  300  

303 303 8 857 Kč  

387 310 285 Kč 46 145 Kč 387 53 625 Kč

495 61 745 Kč  495 8 000 Kč

514 45 353 Kč 514

515 515 2 600 Kč

531 46 451 Kč  531 8 465 Kč  

532 79 550 Kč 532 15 641 Kč

533 134 348 Kč  533 24 311 Kč  

581  581 3 187 Kč  

593 4 581 Kč  593 2 167 Kč  

595 595 14 218 Kč  

598 61 907 Kč  598 20 400 Kč  

601 32 627 Kč  601 29 601 Kč  

620 165 325 Kč  620 6 400 Kč  

1 115 584 Kč 46 145 Kč 313 736 Kč 0 Kč

Blíží se nám Vánoce, což je jasný signál, že v televizi se budou hrát pohádky a nebude jich málo. Proč se 
tedy také nevrátit k naší pohádce o království, kde si někteří obyvatelé nechtějí uvědomit, že královská 
rada není tak hodná, jak vypadá. Jde o stav, který se táhne s tímto královstvím asi od věku věků. Vždyť 
již v dávných dobách, kdy tehdejší pan král nechal postavit svým obyvatelům domečky, tu byli někteří 
vykukové, kteří přemýšleli jak pana krále přechytračit a ušetřit na bydlení nějaký ten zlaťák. A proto 
někdy svoji daň za bydlení v královském domku nezaplatili a mysleli si, že jim to projde.

Časem se tento nešvar mezi 
obyvateli královských domečků 
rozšířil více, než bylo zdrávo. Proto 
v současné chvíli jsou v království 
domečky, kde je vynikající daňová 
morálka a jsou také ty, kde je na 
úplně opačném pólu. Vidět to je 
možno v tabulce.

Někteří současní obyvatelé krá-
lovských domečků jsou trošku 
odvážnější. Ač to tak nevypadá, 
riskují, že každým dnem dorazí 
nevrlý dráb se soudní vyhláškou 
a budou vystěhováni na studenou 

dlažbu před svůj domeček. Ba co 
více, jako bonus získají povin-
nost zaplatit veškeré dluhy a také 
soudní náklady a penále. Někdy 
to tak dlužnou částku navýší 
o stovky procent. Zrovna nyní se 
v Království Hejnickém chystá 
dráb na dvě takové návštěvy. Není 
to škoda? Vždyť vedení králov-
ství toto ale vůbec netěší, nemá 
potřebu někoho zbavovat střechy 
nad hlavou a posílat jej pod místní 
most nebo do lesního krmelce. Ale 
když to nejde po dobrém domlu-

vami a dohody neplatí, je jasné, že 
musí chtít dodržovat právo. Všichni 
jsou jenom lidi, takže královská 
rada je svolná k jakémukoliv jed-
nání a řešení, jen musí být zájem 
i z druhé strany…

A zazvonil zvonec a pohádky 
je konec. A aby i tato měla trochu 
pozitivní závěr - můžeme říci, že se 
trošku daří na ty na černé listině 
působit, protože množství dluž-
ných zlaťáků se v průběhu let sni-
žuje.

-DEM-

Vánoční běh  
kolem Hejnic

Rok utekl jako voda a  zase budou 
Vánoce a  my bychom rádi vyrazili 
spálit nějakou tu kalorii po salátu 
s kaprem.

Pro všechny běžkyně, běžce, 
cválače, rychlochodce a také pro-
cházkáře  chystáme na vánoční 
svátky společný výběh – procházku. 

V pondělí 25. prosince v deset 
hodin se sejdeme u městského 
úřadu a dáme si tu nejpoužívanější 
trať v Hejnicích - hejnický okruh. 
Nádraží Hejnice, nádraží Potok, 
zadní cesta Zátiší, kemp, kostel, 
úřad. Nejde o rychlost, půjde 
o pohodu a slehnutí salátu a kapra 
či řízku... Okruh má 5 km. Budem 
rádi, když se k našemu minitýmu 
přidáte.
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Zprávy Policie České republiky

Zimní období a doprava
Zima se blíží a s ní každoroční 

problémy v dopravě na Hemrichu 
a Smědavě. Uzavírka silnice přes 
Souš již byla obnovena, a pokud 
bude dostatek sněhu a pěkné zimní 
počasí, očekáváme přes vánoční 
svátky, víkendy a volné dny nápor 
vozidel na parkovišti u Smědavy 
a při větší sněhové nadílce také 
komplikace s průjezdem Hemri-
chu. V té souvislosti je dobré si 
připomenout některé dopravní 
značky a chování na pozemních 
komunikacích. Dopravní značka C 
15a „zimní výbava“, se kterou se 
můžete setkat právě přes Hemrich, 
přikazuje řidiči motorového vozi-
dla kategorie M nebo N pokračovat 
v jízdě jen za použití zimních pne-
umatik, a to u motorových vozidel 
o maximální přípustné hmotnosti 
nepřevyšující 3500 kg s hloub-
kou dezénu hlavních dezénových 
drážek nebo zářezů nejméně 4 
mm na všech kolech a u moto-
rových vozidel o maximální pří-
pustné hmotnosti převyšující 3500 
kg s hloubkou dezénu hlavních 
dezénových drážek nebo zářezů 
nejméně 6 mm na všech hnacích 
kolech. Příkaz vyplývající z této 
dopravní značky nekončí na vzdá-
lenější hranici nejbližší křižovatky 
a ukončuje jej až dopravní značka 
C 15b „zimní výbava - konec“. Jed-
nodušeji řečeno, za tuto značku 
můžete pokračovat jen se zimními 
pneumatikami se správnou hloub-
kou drážek, ať je nasněženo nebo 
ne. Další dopravní značka C 5a sně-
hové řetězy (bývala na Smědavu) 
přikazuje řidiči motorového vozidla 
o třech a více kolech pokračovat 
v jízdě až po nasazení sněhových 
(protiskluzových) řetězů na nej-
méně dvě hnací kola; to neplatí pro 

vozidla vybavená pneumatikami 
s protiskluzovými hroty. Také tento 
příkaz nekončí na vzdálenější hra-
nici nejbližší křižovatky, ukončuje 
jej pouze svislá dopravní značka C 
5b „sněhové řetězy – konec“.

Chodci
Často se píše o povinnostech pro 

řidiče vozidel, méně už ale o chod-
cích a cyklistech. Od 20. 2. 2016 
je platná novela zákona o silnič-
ním provozu, která ukládá chod-
cům povinnost nosit reflexní prvek, 
když se pohybují mimo obec za sní-
žené viditelnosti (tedy nejen v noci, 
ale i za šera, mlhy apod.) po kraj-
nici nebo po okraji vozovky v místě, 
které není osvětleno veřejným 
osvětlením. Povinností najdeme 
v různých zákonech a vyhláškách 
obcí spoustu, ale v tomto případě 
bych sázel spíše na zdravý rozum 
a reflexní prvky doporučuji užívat 
vždy i v obci a nejen v místech 
stanovených zákonem. Nestačí 
vidět, bezpečné je také být viděn.  
Z hlediska vlastní bezpečnosti je 
samozřejmě dobré využít reflex-
ních prvků všude tam, kde hrozí, 
že řidič nemá možnost chodce bez-
pečně rozeznat. To platí i pro cyk-
listy a osvětlení kol (Raspenava - to 
je některá rána taková naše „malá 
Čína“), ale i pro řidiče, kteří za šera, 
deště nebo sněžení používají jen 
denní svícení. Myslete na své zdraví 
a bezpečí, opatřete si reflexní prvky, 
alespoň pásky dostupné za pár 
korun, světla a odrazky na kola 
a v autech přepněte na normální 

Za poslední tři měsíce bylo v územní působnosti OOP Hejnice spácháno 34 trestných činů, 50 přestupků 
a v příkazním řízení bylo řešeno 186 přestupků. Většinou se jednalo o krádeže, občanská soužití, ale také 
o neoprávněné opatření hesla k počítačovému systému, ve 4 případech o držení, výrobu nebo pěstování 
omamně psychotropních látek a v jednom případě o nedovolené ozbrojování. Hlášeno bylo 21 dopravních 
nehod, z toho 4 byly s lehkým zraněním a jedna bohužel se smrtelným. Došlo ke třem požárům, u nichž 
nebylo zjištěno úmyslné založení. 

osvětlení, když tomu odpovídá situ-
ace. Na reflexní prvky chodců byly 
zaměřeny dvě dopravní akce, které 
proběhly v listopadu a při nichž 
policisté rozdali několik reflexních 
pásků. Nelze ale očekávat, že je 
policisté budou běžně rozdávat na 
vyžádání. Tyto reflexní materiály 
jsou výhradně určeny do přímého 
výkonu služby, aby je policisté 
v terénu měli k dispozici všude tam, 
kde nevybaveného chodce spatří 
a budou ho moci hned na místě 
takovým materiálem vybavit pro 
ochranu jeho zdraví a života.

Proč je mít? Jen pro představu, 
řidič, který v noci potká chodce 
v černém oblečení, má zhruba 18 m 
na adekvátní reakci. Mimo obec při 
rychlosti kolem 70 km/h má tak 
pouhou necelou vteřinu na prove-
dení příslušného manévru a odvrá-
cení srážky. Za takových podmínek 
tak záleží z velké části na náhodě, 
zda k tragédii nedojde. Pokud je ale 
chodec vybaven reflexním prvkem, 
zvyšuje se vzdálenost, na kterou 
je řidič schopen rozeznat chodce 
(reflexní předmět) až na 200 m. 
Tato vzdálenost mu již poskytuje 
při zmíněných 70 km/h dostatek 
prostoru na to, aby se chodci bez-
pečně vyhnul (s využitím zdrojů: 
www.mdcr.cz  a www.policie.cz).

Přeji Vám klidnou zimu bez 
nehod, pohodové prožití vánočních 
svátků, štěstí a zdraví do nového 
roku 2018. 

npor. Milan Porubský, komisař

Policie České republiky včetně OOP Hejnice  
přijímají nové policistky a policisty. 

V případě zájmu kontaktujte: 
krpl.op@pcr.cz, tel.: 974 461 405, nebo přímo na OOP Hejnice 

milan.porubsky@pcr.cz, MT: 730 544 085.

Nábor nových policistů
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Ježíškova vnoučata
Plňte s Českým rozhlasem Liberec 

nejtajnější vánoční přání  
osamělým seniorům

Na Vánoce nemá být nikdo sám a mají se plnit i ta nejtajnější přání. Řídíme se tím i v Českém 
rozhlasu, a proto jsme spustili projekt Ježíškova vnoučata na podporu osamělým lidem 
v domovech seniorů po celém Česku. Celý tým lidí, který na projektu pracuje, dostává úplnou 
smršť dotazů a reakcí od posluchačů, „Teď jsme ve fázi, kdy se nám hlásí jednotlivé domovy 
seniorů,“ říká šéf vánočního projektu Ježíškova vnoučata Martin Ondráček.

Domovy začaly pomalu vkládat přání jednotlivých klientů, kterých dnes ráno bylo na tisíc. 
A jak se mohou lidé připojit? Stačí napsat mail na vnoučata@rozhlas.cz, a to do 24. prosince

A jak zní některá z přání? Tak například paní Marta z Jablonce by si přála šatní skříň, pan 
Miroslav z Prahy by se rád na pár hodin stal závozníkem, paní Oldřicha by si zase přála 
dárkový koš. „Jsem osamocený, chci cokoliv,“ píše pan Leoš. 

Český rozhlas Liberec natočil řadu reportáží o seniorech, zajímavých projektech, přání 
osamělých lidí. Sledujte i vy portál jeziskovavnoucata.cz nebo liberec.rozhlas.cz

Na slyšenou: na Frýdlantsku nalaďte 97,4 FM

Mezi Raspenavou a Ludvíkovem leží kupovitý vrch Chlum čili Hradec, jeden ze tří znělcových kopců 
Frýdlantska. Kolem vrchu se dříve rozprostíraly rozsáhlé lesní plochy, ve kterých se sotvakdo vyznal.

Někde na tomto území se přiho-
dilo, že jakýsi uhlíř, pálící zde uhlí 
pro svého pána, si jednou po práci 
nabral vodu v jednom z mnoha 
zdejších pramenů, aby si na ohni 
z chrastí uvařil řídkou polévku. 
Protože ale mezitím musel odběh-
nout k milíři a vodu v kotlíku ne-
hlídal, ta se dočista vyvařila. Muže 
však velmi překvapilo, že na dně 
nádoby zůstala solná usazenina, 
ač on sám do kotlíku žádnou sůl 
nedával. Chvíli o tom zvláštním 
jevu uvažoval a pak si ho vysvětlil 
tak, že vodu na polévku asi nabral 
ze solné pramene. Po čase se ně-
kolikrát pokoušel onen pramen 
nalézt, ale už na něj nikdy nenara-
zil, ač se v lese dobře vyznal.

Tehdy žila v Raspenavě stará 
žena pokládaná mnohými lidmi 
za čarodějnici. Když jednou uhlíř 
přišel do městečka pro zásoby, zašel 
se za onou stařenou zeptat, jestli 
někdy o solném prameni v lese pod 
Chlumem neslyšela. „Ano, slyšela,“ 
odpověděla a pokračovala: „Tento 
kraj není vůbec chudý. Nachází se 
tu velké množství minerálů, jenom 
je potřeba vysvobodit zakletého 
strážce solného pramene. Ten se 
zjeví jednou za sto let tomu, kdo si 
z pramene nabere vodu a uvaří si 
z ní polévku. Ve chvíli, kdy polévku 
dojí, zakletý strážce ho osloví a vy-
světlí, co je třeba udělat.“

Teď už uhlíř věděl, co se stalo. 
Tím, že se mu vyvařila voda, nespl-

nil podmínku a promeškal velkou 
příležitost. Byl z toho smutný, 
a proto se zeptal stařeny, jestli 
se dá v jeho případě něco udělat. 
Ona zavrtěla hlavou a sklonila ji. 
Pak pronesla následující věštbu: 

„Solný pramen budiž znovu objeven 
hochem, jenž spatřil světlo světa 
v den, kdy jeho otec byl na máry 
položen.“

Dále se s uhlířem nebavila. 
Vyprovodila ho na zápraží svého 
domu a zavřela dveře. A do dneš-
ního dne solný pramen, který měl 
snad vyvěrat v blízkosti Hadího 
kopce, nikdo nenašel.

Kristina Sokolová

Solný pramen
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Psovodi u dobrovolných hasičů mezi  
českou špičkou i v roce 2017

Jako již tradičně se psovodi organizovaní pod dobrovolnými hasiči (SH ČMS) zúčastnili Mistrovství 
ČR psovodů IZS, na které se nominovali na základě výsledku Závodu záchranných psů SH ČMS 2017 
v  Jablonném v Podještědí, o kterém jste se mohli dočíst v minulém čísle. Na mistrovství, kterého se 
pravidelně účastní všechny organizace zabývající se výcvikem záchranných psů v ČR, skončilo družstvo 
SH ČMS na krásném třetím místě.

Další celovíkendovou akcí po-
sledních týdnů byl nácvik činnos-
tí složek IZS - třídenní nasazení 
v terénu bývalého vojenského pro-
storu Ralsko. Od JSDHO Hejnice 
bylo vyžádáno pět psovodů, kteří 
tak společně s dvěma psovody HZS 
LK zastřešili záchranné psy na 
tomto největším cvičení v kraji. Vý-
sledky cvičení opět potvrdily nut-
nost nasazení záchranných psů, 

kteří ve větším terénu za daleko 
kratší čas nalezli všechny pohře-
šované osoby, na rozdíl od pěší roj-
nice.

Třetí velkou akcí, které jsme se 
velmi rádi zúčastnili, bylo III. pra-
covní setkání psovodů SH ČMS, 
které pro nás připravili kolegové 
z SDH Zbůch. Jednalo se o setká-
ní všech psovodů a cílem byla jak 
teoretická, tak praktická příprava 

psovodů pro praktická nasazení, 
včetně přednášek o první pomoci 
pro psy, teorii výcviku a nácviku 
slaňování.

Psovodi SDH Hejnice také na 
podzim pořádali a rozhodčími za-
střešili přezkušování záchranných 
psů SH ČMS, které se odehrálo 
v Hejnicích. Za letošní rok se tak 
v našich okolních lesích přezkou-
šelo celkem 31 psovodů v z celé ČR 
a 5 z nich odjelo s možností prak-
tického nasazení v rámci SDH.

V letošním roce připravujeme 
nicméně ještě jedny zkoušky. Na 
základě praktických zkušeností ze 
zásahů jsme loni novelizovali náš 
zkušební řád, do kterého přiby-
la mimo jiné i nová zimní plošná 
zkouška. Ta bude přezkušovat 
psovody a jejich psy pro nasazení 
v hustě zasněženém terénu. První 
zkoušky tohoto druhu plánujeme 
hned, jak nám to sněhová nadílka 
umožní. Mimoto samozřejmě po-
kračují naše pravidelné tréninky 
a příprava na praktická nasazení.

Pavel Morávek
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Z městské knihovny
Vážené čtenářky a vážení čtenáři. Zima pomalu začíná lézt za nehty (mě i a nervy), ale pozitivní na tom 
je, že délka dní je v nepřímé úměře k délce času vyčleněného na čtení. A tak si vám dovolím představit 
některé z knižních novinek.

Ještě není v knihovně, ale mám 
objednaný další román od Antho-
nyho Doerra O dívce Grace a podle 
anotace se máme na co těšit. Z na-
pínavého čtení jsem na žádost „kr-
velačných důchodkyň“ objednala 
knihu libereckého autora Jana 
Šebelky Ctihodní řezníci, která 
připomíná dříve narozeným čte-
nářům skutečné tragické události 
z Liberce – například neobjasně-
nou nájemnou vraždu balkán-
ského vyděrače u Valdštejnských 
domků nebo zastřelení majitele 
jatek ve Vratislavicích. Pachatele 
policie rovněž nevypátrala.

Pokud bude rozpočet schválen 
tak, jak jsem ho navrhla, začát-
kem příštího roku bude na ná-
draží umístěný regál s vyřazený-
mi knihami, které si lidi budou 

moci volně brát. Projekt KNIHA 
DO VLAKU vznikl z touhy miku-
lovských knihovnic dostat knihy 
mezi lidi, kteří nemají čas zajít do 
knihovny, nechtějí se omezovat 
otevírací dobou, nebo si chtějí zpří-
jemnit cestování. A to mi přijde 
jako dobrý nápad, jak knihy při-
blížit lidem a podpořit čtenářství.

V říjnu jsem již tradičně přiví-
tala v rámci Týdne knihoven prv-
ňáky a kromě čtení a hádanek jim 
připravila záložky s iniciály jejich 
jmen.

Teď mě čeká ještě Den pro dět-
skou knihu. Po několikaleté pauze 
jsem se rozhodla zopakovat prodej 
dětských knih, který se koná od 
20. listopadu do 20. prosince 2017. 
Seznam knih i s cenami je na 
stránkách knihovny.

Protože bych měla jednou za 
pět let udělat dotazník, zúčastnila 
jsem se kurzu Tvorba dotazníků, 
kde se rozvinula debata o novém 
zákoně o ochraně dat, který má 
začít platit od května příštího 
roku. Zdá se mi už trošku parano-
idní a nabyla jsem dojem, že příště, 
až se nějakého kurzu zúčastním, 
budeme pravděpodobně podpiso-
vat prázdnou prezenční listinu 
a když někoho oslovím jménem, 
půjdu za to sedět… Ale možná to 
vidím jen moc černě.

A protože se blíží Vánoce, roz-
loučím se dalajlámovým citátem, 
který by vás v případě, že nedo-
stanete chtěný dárek, mohl trošku 
utěšit: „Že nedostanete vždy, co 
chcete, je někdy obrovské štěstí.“

Eva Prokešová, knihovnice

Týden knihoven 2017Týden knihoven 2017

Informace z lesárny
Během podzimních měsíců se žáci hejnického pracoviště SŠHL Frýdlant společně se svými 
pedagogy podíleli na organizaci již tradičních akcí, které jsou součástí života města.

Mezinárodní výstava jiřinek 
a soutěž v aranžování

Letošní výstavy, která se konala 
15. – 17. září v Mezinárodním 
centru duchovní obnovy, se zú-
častnilo sedm vystavovatelů, kteří 
prezentovali na 220 odrůd jiři-

nek v celém spektru barev, tvarů 
i velikosti. Žáci oboru Zahradník 
se podíleli na aranžování do váz 
a úpravě celé výstavy.

V pátek 15. září byla zahájena 
také již tradiční soutěž v aranžo-
vání. Letošního 7. ročníku se zú-

častnila tříčlenná soutěžní druž-
stva žáků šesti zahradnických škol. 
Naši školu reprezentovalo družstvo 
ve složení A. Patková, A. Košková 
a S. Dajosová.

Motto letošní soutěže bylo „Ji-
řinky a plody“. Tříčlenná odborná 
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porota, která posuzovala a bodo-
vala jednotlivé práce podle předem 
stanovených kritérií, měla opět ne-
lehkou práci. První úkol – vázanou 
kytici – zvládla nejlépe soutěžící 
ze SOŠ Praha, druhá byla soutě-
žící z ČZA Mělník a třetí místo 
obsadila Anička Patková z Hejnic. 
Druhým úkolem byla přízdoba be-
dýnky. První místo obsadila soutě-
žící ze SOŠ Praha, druhé ze SOŠ 
Liberec, třetí naše žákyně Sandra 
Dajosová. Tajná práce, což bylo 
ozdobení slaměného klobouku, se 
nejvíce povedla mladé aranžérce 
z ČZA Mělník, druhé místo obsa-
dila žákyně ze SOŠ Lovosice a třetí 
místo ze SOŠ Praha. Čtvrtým, spo-
lečným úkolem bylo netradiční 
zdobení štaflí. Zadání znělo „Štafle 
trochu jinak“. Nejnápaditěji ozdo-
bilo štafle naše družstvo a zaslou-
ženě zvítězilo. Na druhém místě se 
umístilo družstvo ze SOŠ Praha 
a na třetím ze SOŠ Liberec.

Hejnický dřevorubec
Ve dnech 18. – 19. října se usku-

tečnil již 20. ročník soutěže Hejnic-
ký dřevorubec. Slavnostního zahá-
jení se zúčastnili zástupci Liberec-
kého kraje, Regionální agrární rady 
Libereckého kraje, zástupci Lesů 
ČR s. p. a Vojenských lesů a statků 

s. p.. Této soutěže žáků lesnických 
škol v práci s motorovou pilou se 
zúčastnilo devět dvoučlenných 
družstev ze středních lesnických 
škol České a Slovenské republiky 
a dva hosté.

Soutěžilo se v technických disci-
plínách – kácení, kombinovaný řez, 
odvětvování, přesný řez, výměna 
řetězu – a v doprovodných disciplí-
nách – poznávání dřevin, dřevoru-
becký dvojboj a odřezávání kotou-
čů ŘMP. K doprovodným disciplí-
nám patřil také test první pomoci. 
Hejnickou školu reprezentovali žáci 
třetího ročníku oboru Lesní me-
chanizátor Marek Ptáček a Daniel 
Tábořík.

Vítězem v soutěži jednotlivců se 
stal žák Josef Mišutka ze sloven-
ské SOŠL Tvrdošín. Marek Ptáček 
skončil celkově devátý a Daniel Tá-
bořík třináctý. Žáci z Tvrdošína vy-
hráli soutěž družstev, naši byli pátí. 
V technických disciplínách se M. 
Ptáčkovi dařilo při výměně řetězu, 
kterou zvládl nejrychleji. V disciplí-
ně přesný řez byl D. Tábořík třetí 
a M. Ptáček čtvrtý.

Zároveň probíhala Soutěž ope-
rátorů vyvážecích souprav. Zde 
bodovali naši, první místo obsadil 
Daniel Tábořík, druhé jeho spolu-
žák Martin Beneš.

Již tradičně byly pro malé i do-
spělé diváky připraveny po oba sou-
těžní dny doprovodné soutěže. Vy-
vrcholením programu byla ukázka 
disciplín Timbersportu v podání 
českých reprezentantů Martina 
Roušala, Jana Holuba a Martina 
Maděry.

Svatohubertské slavnosti
V pátek 3. listopadu 2017 se 

uskutečnily Svatohubertské slav-
nosti pořádané SŠHL Frýdlant, pra-
covištěm Hejnice. Jako každý rok 
nás významně podpořil Liberecký 
kraj, Agrární komora, Vojenské lesy 
a statky s. p. a Lesy ČR s. p.

Na přípravě slavností se podí-
lejí tradičně zaměstnanci i žáci 

školy. Naši žáci jdou v průvodu 
jako vlajkonoši, psovodi, doprovod 
s pochodněmi, doprovod sokolníka. 
Samozřejmostí je, že hlavní posta-
vy, tedy Huberta a Dianu, ztvárňu-
jí také zástupci z řad žáků. Letos 
to byli Libor Hanzl a Anna Patko-
vá, žáci třetího ročníku. Slavnosti 
začaly v areálu školy přivítáním 
hostů a příjezdem svatého Hu-
berta a jeho družiny kolem půl 
desáté. Když byla sv. Hubertu pře-
dána bohyně lovu Diana, vydal se 
na cestu průvod, v jehož čele jel 
Hubert s Dianou následován dru-
žinou, vlajkonoši, sokolníkem, pso-
vody, trubači, vozy s dary k posvě-
cení. Poprvé průvod zastavil u zá-
kladní školy, kde jej pozdravil ředi-
tel školy, zaměstnanci a žáci. Pak 
průvod pokračoval k městskému 
úřadu, kde sv. Hubert převzal sym-
bolicky vládu nad městem. Třetí 
zastávkou bylo prostranství před 
kostelem, zde sokolník představil 
dravce v praktických ukázkách. 
Cílem průvodu je vždy hejnická 
bazilika Navštívení Panny Marie. 
Před bazilikou přivítal celou druži-
nu zdejší farář. V bazilice proběhla 
tradiční zpívaná mše Svatohubert-
ská. Svatohubertské slavnosti byly 
ukončeny večerní veselicí v restau-
raci Obří sud v Lázních Libverda. 
K tanci a poslechu hrála skupi-
na J. Kubáta. Tradičně nechyběla 
bohatá zvěřinová tombola.

Obor Zahradník
Žáci oboru Zahradník mají vždy 

na podzim napilno. Při všech zmí-
něných akcích je na nich příprava 
výzdoby. Před „Dušičkami“ připra-
vili celou řadu rozmanitých výrob-
ků, které mohli zájemci zakoupit 
v MCDO. Nyní, v adventním čase, 
vyrábějí adventní věnce, závěs-
né věnce na dveře, svícny. I tyto 
výrobky mohou zájemci zakoupit 
v MCDO.

Dny otevřených dveří
Také v letošním školním roce 

se konají na našem pracovišti dny 
otevřených dveří, během nichž naši 
pedagogové rádi přivítají žáky, kteří 
mají zájem o studium na některém 
z našich učebních oborů. Zájemci 
se mohou přijít podívat 19. ledna 
od 10 – 16 hodin a 20. ledna od 
8,30 – 13 hodin. Přijďte si prohléd-
nout prostory školy, pracoviště od-
borného výcviku a domov mládeže. 
Všichni zájemci o studium a jejich 
rodiče jsou srdečně vítáni.

Lenka Bönschová Sutnarová
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Podzimní fotodílna a zprávy z Jizerského fotoklubu Hejnice

V  letošním roce uspořádal Jizerský fotoklub Hejnice pro své členy podzimní fotodílnu, a  to v  okolí 
Mimoně a Doks v termínu 20.–22. října.

Podzimní fotodílny se celkem 
zúčastnilo 8 členů fotoklubu. Jak 
se již pomalu stává tradicí, předpo-
věď na celý víkend slibovala šedou 
a zataženou oblohu. Ubytováni jsme 
byli v krásné, stylové chalupě přímo 
na břehu Břehyňského rybníka. 
Na chalupu jsme dorazili ve dvou 
skupinách. První už v odpoledních 
hodinách a druhá za tmy v podve-
čer. První skupina, složená z členů 
fotoklubu, kteří již nepodléhají pra-
covnímu procesu, provedla prů-
zkum přilehlého Břehyňského ryb-
níka a jeho okolí. S velkým zaujetím 
nám vypravovali o zcela nahé víle, 
která se koupala přímo v Břehyň-
ském rybníku. Překvapení z tohoto 
objevu bylo tak velké, že nebyla 
bohužel pořízena ani fotodokumen-
tace této éterické bytosti. Ovšem jak 
by se dalo v čistě pánské společnosti 
očekávat, bylo to téma na celý večer. 

Druhý den ráno jsme krátce po 
rozednění vyrazili za Mimoň do 
obce Hvězdov, kde se naším cílem 
stala soustava rybníků nedaleko 
obce. Obzvláště prostřední rybník 
nám učaroval svými torzy pařezů 
a kmenů čnějících z vody. Když bylo 
vše vyfotografováno ze všech mož-
ných úhlů a pohledů, přesunuli 
jsme se do obce Hradčany, přesněji 
řečeno, na původní vojenské letiště. 
Zdejší krajina s půdou pokrytou 
vřesy a osamocenými pokrouce-
nými stromy připomíná severskou 
krajinu. Bohužel vřesové pláně již 
byly odkvetlé a fotogenické světlo 
taktéž zmizelo v nenávratnu. A tak 
jsme se vydali objevovat krajinu 
okolo Máchova jezera. Borové lesy 
s pískovcovými útvary a mladé 
porosty v přilehlých močálech byly 
zajímavé, ale kvůli nefotogenické 
atmosféře nefotografovatelné. Kon-
čící den nás odměnil pěkným zápa-
dem slunce, který jsme pozorovali 
z hráze Máchova jezera. 

Ráno následujícího dne nás při-
vítalo deštěm a chladným počasím. 
Po snídani jsme se rozloučili s maji-
telem chalupy, kde jsme byli ubyto-
vaní, vyrovnali účty a pomalu vyra-
zili za cílem dnešního dne, kterým 
byla řeka Ploučnice a opět letiště 
v Hradčanech. Jako první cíl jsme 
zvolili meandry řeky Ploučnice. Ale 
jaké bylo naše zklamání, když jsme 

zjistili, že meandry jsou fotografo-
vatelné tak akorát z lodi nebo ptačí 
perspektivy. Všudy přítomné nepro-
stupné vrbové houští nám nedovolilo 
se přiblížit k řece a natož pak pořídit 
nějaké snímky. Poté jsme se přesu-
nuli opět na letiště v Hradčanech 
v naději, že tentokráte bude atmo-
sféra fotogeničtější. Bohužel opět 
zajímavá krajina, ale s pozadím při-
krytým těžkými deštovými mraky 
opět nefotografovatelná. A tak zkla-
maní jsme nasedli do našich vozů 
a jako náhradní volba pro fotografo-
vání byla vybrána průrva Ploučnice. 
Zde se již na nás tak trochu usmálo 
fotografické štěstí a mohli jsme zde 
strávit několik hodin fotografová-
ním. A to se již naše fotodílna blížila 
k závěru. Po společném obědě jsme 
se rozloučili a vydali k domovu, aby-
chom si mohli prohlédnout, vybrat 
a zpracovat nejlepší snímky, které 
se nám podařilo naexponovat.

Jizerský fotoklub Hejnice se 
opět účastní již 57. ročníku Mapo-
vého okruhu Český ráj, který byl 
zahájen 1. listopadu  a jehož pořa-
datelem je Fomaklub Liberec. Dále 
probíhají tématické klubové sou-
těže, které jsou uvedeny na našich 
webových stránkách www.jizer-
sky-fotoklub-hejnice.estranky.cz, 
a kterých se může účastnit i široká 
fotoamatérská obec. Výsledky klu-
bových soutěží jsou taktéž uvedeny 
na našich stránkách. Pokud máte 
zájem, můžete soutěžní fotografie 
zasílat na emailovu adresu vaclavo-
dehnal@seznam.cz nebo na adresu 
Jizerského fotoklubu jfk.hejnice@
seznam.cz .

A protože se vánoční svátky 
kvapem blíží, přejeme všem čtená-
řům klidné prožití svátků Vánoč-
ních a šťastné vykročení do nového 
roku 2018.

Tomáš Mazánek
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Narodily se děti:

• Tamara Pfohlová

• Sebastian Machek

• Michael Dajč

• Matěj Koprnický

• Jáchym Židů

Přistěhovali se občané:

• Ivana Šimůnková s dcerami

• Helena Mrázová

• Veronika Čmuchálková se 

synem a dcerou

• Markéta Janouchová se 

synem a dcerou

• rodina Dvořákova

Odstěhovali se občané:

• rodina Kremlíkova

• Helena Doová

• Pavel Šubrt

• Peter Beran

• Ludmila Krejčíková

• rodina Ďuďova

• Matyáš Fejtek

• Martin Kopačka

• František Dvořák

Rozloučili jsme se se 

zesnulými občany:

• Ladislav Richtr    

• Miloslava Koblížková

• Irena Pospíšilová

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

V den sv. Martina 11. listopadu 2017 Centrum Mateřídouška, z. s., 
uspořádalo ve svých prostorách tvůrčí dílny pro děti a malé občerstvení 
pro lampionový průvod. Díky Za lepší Hejnice, z. s., vznikla tradice 
slavení svátku sv. Martina, na které se těší děti, rodiče i prarodiče.

Divadelní soubor B.O.B.R. 
sehrál legendu, podle které byl sv. 
Martin prozrazen husami, a tak 
musel konat dobro. A husy v tento 
den za svůj čin končí na pekáči. 
Hus „práskaček“ si považují ve 
Skotsku, kde hlídají bezpečně 
palírny whisky před zloději svým 
hlasitým kejháním. Ale pekáč je 
také nemine.

Možná víte, že Franz Clam-
-Gallas měl ve sv. Martinovi svůj 
vzor - přesvědčte se na Křížové 
cestě v bazilice.

Na prosinec Centrum Mateří-
douška připravilo program, kterým 
se budeme připravovat na blížící se 

advent a vánoční svátky: 3. pro-
since tvůrčí dílničky ve frýdlant-
ské radnici a 9. prosince v klášteře 
v Hejnicích.

I v roce 2018 budeme pokračo-
vat v naší bohaté a rozmanité čin-
nosti nejen pro děti i celé rodiny.  

Na závěr si dovoluji popřát 
klidný adventní čas, radostné 
a pohodové vánoční svátky a v roce 
2018 pevné zdraví, štěstí a mnoho 
osobních úspěchů.

Eva Machková, předsedkyně 
Centra Mateřídouška, z. s.  

v Hejnicích

Svatomartinské slavnosti
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Baboletní blátivá koupel
Sobota 23. září, to bylo to datum, které letos připadalo na již 11. ročník Hejnického Babího léta.

Jako téma jsme v průběhu 
prázdnin vybrali „Plážová párty“ 
a s ironickým konstatováním, aby 
se nám to počasí nevrátilo jako 
při letošních slavnostech, jsme 
při přípravách sledovali všech-
ny možné předpovědi. Již větši-
na září dávala tušit, že babí léto 
letos do našich končin asi vůbec 
nedorazí, a proto jsme s maximál-
ním úsilím na tuhle vlastně ještě 
letní akci pořídili největší hangá-
rový stan, který kdy v Hejnicích 
byl, a dokonce s vlastním vytápě-
ním, aby tam návštěvníci vydrže-
li i v nepříznivém počasí. A tento 
krok se v onu sobotu jevil jako 
velká předvídavost. Celé přípravy 
až do 14. hodiny oficiálního za-
čátku se nesly v pěkném počasí, 
jenže změna je život a začalo pršet. 
A pršelo a pršelo a pršelo a pršelo. 
Přestalo až třetí den v pondělí. Jen 
na vysvětlenou - stan jsme si ne-
koupili, ale pronajmuli, neb milión 
korun žádný partner Babímu létu 
nevěnoval. Kromě tohoto velkého 
stanu bylo na místě dalších 14 
menších stanů, které chránily jak 
jednotlivé bary a občerstvení, tak 
i stojící fronty nebo vlastní soutěže 
dětí a dospělých, které nešly jinde 
udělat.

Akci nešlo přeložit na jiný 
termín, protože jsme už měli na-
smlouvané umělce a také proto, že 
nebyla jistota, že ještě o nějakém 
víkendu bude lepší počasí. A tak 
jsme tradičně odstartovali pohád-
kou v kině, tentokrát francouz-
skou Balerínou. Další program 
byl trošku upravován v souvislosti 
s vodními a bahenními podmín-
kami, takže do kina se děti ještě 
navečer vrátily na krásné diva-
delní představení divadla Krtek. 
Soubor hodně využívá spolupráci 
s diváky, takže se moc líbilo. Na 
hlavním place se po pohádce ode-
hrávala tanková bitva. Ne oprav-
dová, ale dorazily modely vojen-
ské techniky, které ukazovaly, co 
všechno dokáží. Všudypřítomná 
vlhkost však platila i na ně a tak 
se některé výstřely nebo výbuchy 
muničních skladů hned napoprvé 
nepovedly, ale výsledek v podobě 
zadýmení celého prostoru červe-

ným kouřem stál za to. Pro milov-
níky military byla i další připrave-
ná atrakce v podobě mobilní střel-
nice. Pro zájemce z řad veřejnosti 
byla až do večera místem soupe-
ření dětí i dospělých, kdo nastřílí 
více. Jako hlavní hudební host vy-
stoupil v podvečer známý zpěvák 
Pokáč, který pobavil publikum 
svými hity jako Vymlácený entry 
nebo Mám doma kočku. Jeho spe-
cifický projev a humor přitáhl po-
zornost i těch, kteří ho neznali.

Pro děti byly tradičně připrave-
ny soutěže o odměny, které tematic-
ky navazovaly na motto akce. Sice 
se odehrály pod stany, ale alespoň 
po loňské průtrži mračen si mohly 
děti zasoutěžit o drobné dárky a ti 
pohodlnější zavítali na stanoviště 
malování na obličej, kde bylo tra-
dičně plno, dokonce i s frontami. 
Předpovědi počasí včetně radaro-
vých ukazatelů hovořily o konci 
deště v 18 hodin, proto jsme netr-
pělivě čekali s dalším programem 
na tuto metu. Konec deště se však 
nekonal, takže úchvatné vystou-
pení výcviku psa Dogfrisbee pro-
běhlo za silného deště a příchodu 
stmívání. Ale i tak se líbilo, nej-
menším návštěvníkům hlavně 
ochota chlupatého chytače létají-
cích talířů vrhat se v blátě po svém 
cvičiteli. Večerní program zajisti-
la kapela S. P. Band, která hrála 

pro radost a v průběhu pozdního 
večera i pro tanec. Nastávala velká 
změna povrchu travnatého placu. 
Nikdy jsme neviděli, aby se takto 
změnil na bahenní lázně, které 
byly všude, i uprostřed stanu, kde 
nepršelo. Proto jsme některé do-
spělácké soutěže přesunuli pod 
střechu, aby nám soutěžící nena-
stydli. Ale i ty, které zůstaly venku, 
bavily jak účastníky tak přihlíže-
jící. Asi nejvíce to byla lyžovačka 
na vodních lyžích, kdy týmy tří 
závodníků táhly jednoho z nich po 
mokré trávě, vlastně po bahně. Ti 
ambiciózní vyrazili tak bleskově, 
že jejich lyžařka buď letěla po ob-
ličeji do bláta, nebo dorazili do cíle 
a až tam zjistili, že nemají buď lyže 
nebo dokonce ani lyžaře. Ale i tak 
si u každé soutěže odnesli skoro 
všichni bohaté ceny od našich 
sponzorů.

K akci patří tradičně i soutěžní 
klání O zlaté hejnické jablko, které 
vybírá královnu moučníků Hejnic-
ka na další rok. Tentokrát se jím 
stala paní Romana Mostecká se 
svými ořechovými řezy. O půlnoci 
jsme akci zakončili poděkováním 
těm, kteří i v tomto nečase dora-
zili podpořit naši akci a pobavit se. 
Následné uklízení se spíše měnilo 
na řešení, kam všude se dají 
uschnout mokré stany a věci a jak 
ze všeho dostat obrovské vrstvy 
bláta.

Děkujeme Vám všem, kteří 
jste dorazili na Babí léto aspoň 
na chvíli a ukázali, že tato akce 
je v kalendáři již zabydlená. Dě-
kujeme všem partnerům za jejich 
podporu a pomoc s 11. ročníkem. 
A jak akce dopadla? No, zjistili 
jsme, že si dokážeme sáhnout na 
dno ještě hlouběji, než při jiných 
akcích s nepřejícím počasím. 
A také je jasné, že obrovské nákla-
dy spojené se zajištěním této super 
mokré varianty areálu se projevily 
do výsledku akce v podobě větší 
ztráty. Tak budeme doufat, že snad 
další ročníky a akce, které pořádá 
spolek Za lepší Hejnice, budou 
úspěšnější a budeme i nadále akce 
moct pořádat nebo finančně pod-
porovat.

-DEM-
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Svatý Martin dorazil i do Hejnic
Tradiční oslava Svatého Martina v  Hejnicích je spojena s  předváděním svatomartinské legendy 
a ochutnávkou svatomartinských vín a koláčků. Proto se i  tentokrát 11. listopadu sešla parta bobrů 
a v parčíku před kostelem odehrála jednu verzi legendy o bývalém vojákovi, který se stal svatým mužem. 
Martin nejprve přivezl dětem k Mateřídoušce posvátné světlo do jejich lucerniček, pak odvedl na svém 
koni průvod přes město až před kostel.

Letošní představení se týkalo 
legendy o vzniku tradice pečení 
a pojídání svatomartinských hus, 
které podle jedné z verzí toliko kej-
haly a rušily Martinovo biskup-

ské kázání, že je rozkázal vždy 
v tento den trestat odnětím života 
a pečením v pekáči. A podle druhé 
verze - tu bobři sehráli - jej husy 
prozradily svým kejháním, když 

se schoval do husince, aby unikl 
jmenování novým biskupem. A tak 
mohli přítomní na plácku vidět, jak 
proradný sedlák při objevení své 
nevěry s děvečkou dostal infarkt, 
a oživit ho dokázal pouze Martin 
se svými zázračnými schopnostmi. 
Po skonu biskupa z Tour jej chtěli 
na biskupskou stolici pasovat, 
jenže Martin se ukryl do husince 
a nebyl k nalezení.

Po legendě následovala ochut-
návka vín. Tentokrát jsme zvolili 
vinařství Réva Rakvice a dětem či 
řidičům bylo nabízeno koláčkové 
občerstvení. Příjemný, avšak deš-
tivý a chladný večer se opět povedl 
a dorazilo velké množství diváků 
a účastníků průvodu a oslav Sva-
tého Martina. Akci pořádal spolek 
Za lepší Hejnice a Centrum Mate-
řídouška.

Na legendu můžete podívat na 
facebooku Hejnice u Liberce.

-DEM-

Výlety Klubu důchodců
Na letošní rok jsme měli naplánované tři výlety. První byl časově náročnější, připadl na středu 24. května 
2017. Z Hejnic jsme odjížděli brzy ráno. Jeli jsme směrem na Vysočinu. V Najdku, nedaleko Žďáru nad 
Sázavou, jsme vystoupili z autobusu. Bylo krásné slunečné počasí a  tak nám ani nevadilo, že jsme si 
udělali krátkou procházku lesem kolem sochy Mamuta. Udělali si pár fotek a pokračovali až ke starému 
hamru, kde jsme měli zamluvenou prohlídku.

Expozice v prostorách bývalého 
vodního mlýna odkazovala na bo-
hatou železářskou tradici žďárské-
ho regionu. Připomínala historii 
hamru zvaného Šlakhamr, jehož 
existenci dokládají prameny z po-
čátku 15. století. Dozvěděli jsme 
se, jakým způsobem středověcí že-
lezáři získávali základní suroviny 

- tedy dřevo, dřevěné uhlí a železo 
- a jaký byl sortiment produktů 
hamrů. Část expozice byla také vě-
nována posledním obyvatelům ob-
jektu – mlynářské rodině Brdíčků. 
Stejnou cestou, kterou jsme přišli, 
jsme museli jít zpět.

Poblíž Brdičkova vodního mlýna, 
nedaleko sochy Mamuta, je přírod-
ní památka Rozštípená skála (560 
m n. m.). Každý, kdo měl tu čest 
seznámit se s Rozštípenou skálou 
blíže, jistě uzná, že je opravdu 
hodna svého jména. Pyšně se vy-
pínající skála nad řekou Sázavou 
bývá velmi často pokořována horo-
lezci.

Autobusem jsme se nechali 
zavést až na konec vsi Šlakhamry 
k replice starorakouské hranič-
ní budky s působivou figurínou 
strážce hranic. Jedná se o zajíma-
vé místo. Hranice katastrálního 

území se kryje s historickou zem-
skou hranicí Čech a Moravy. Je 
zde hraniční kámen obou zemí. 
Směrem na Žďár jsme ještě udělali 
malou zastávku u další betonové 
sochy Hamroně. Při svých toul-
kách po Žďársku můžete v lesích 
i v obcích narazit na další mohutné 
plastiky z betonu, jejichž autorem 
je sochař Michal Olšiak, rodák ze 
Žďáru nad Sázavou.

Odtud jsme již jen jeli do Žďáru 
nad Sázavou, kde jsme pooběd-
vali v restauraci Táferna a vyjeli 

pokračování na další straně
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autobusem skoro až k Poutnímu 
kostelu sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře (UNESCO). Poutní 
kostel je unikátním uměleckým 
dílem a nepochybně nejosobitějším 
počinem geniálního českého archi-
tekta s italskými předky Jana Bla-
žeje Santiniho-Aichla. 

Kvůli pohřebišti objekt napa-
dala vlhkost, proto nedaleko kos-
tela vyrostl nový, moderní hřbi-
tov a hroby byly přemístěny sem. 
V blízkosti zůstali jen dva význam-
ní nebožtíci ve společném hrobě.

Další náš výlet připadl tento-
krát na úterý 27. června 2017 a byl 
nasměrován na Mladoboleslavsko. 
V plánu jsme měli návštěvu hradu 
Valečov, nedaleko Drábských svět-
niček a Příhrazských stěn. Hrad 
je dobře dosažitelný, z parkoviš-
tě je to zhruba 300 m. Zřícenina 
hradu Valečov tvoří jednu z domi-
nant Českého ráje. Je považován 
za jeden z našich nejkrásnějších 
skalních hradů. Hrad Valečov byl 
částečně vytesán v pískovcových 
skalách, vytesané prostory pak 
byly doplněny dřevěnými stavba-
mi. Skalní byty vznikly jako zimní 
tábor husitských vojsk, která 
místní pánové podporovali. Válčilo 
se pouze v létě, v zimě by vojevůd-
ce dával těžko vojsko dohromady. 
Skalní byty poté sloužily jako ves-
nice, ve které žili chudí bezzemci 
i řemeslníci až do 19. století.

Po zakoupení společné vstu-
penky jsme všichni poslušně vyšli 
schodištěm do hradu a násled-
ně až na vyhlídkovou plošinu, ze 
které byl překrásný výhled do okolí. 

Hrad je naprosto úžasný, okolí 
úchvatné. Dochovalo se hradní 
jádro se zděným palácem, skalní-
mi komorami a chodbami. Zajíma-
vé je předhradí se skalními byty, 
vězením a hladomornou. Hrad se 
zdá nevelký, ale skalní prostory, 
průchody a sluje uvnitř jsou super. 
Všichni jsme si hrad „prolezli“ až 
na pana Drahu. Přeci jen mu nohy 
tak neslouží a rozhodl se, že další 
prohlídku již nebude absolvovat 
a počká na nás u vstupní brány 
do hradu. Ale to se mu nevypla-
tilo. Nejenže jsme vyšli z hradu 
jiným vchodem, ale musel jako 
vězeň čekat za mřížemi, protože 
si ho pan kastelán nevšiml a šel 
prodávat upomínkové předměty, 
pohledy a leporela našim důchod-
cům a prodat vstupenku skupince 
žáků, kteří byli na školním výletě. 
Už jsme se s ním loučili, že odje-
deme bez něj, protože jsme měli 
v plánu stihnout ještě exkurzi v pi-
vovaru. No, nebudu vás dlouho na-
pínat. Pan Draha to stihnul.

Pan kastelán je skvělý, svérázný 
průvodce. Je to člověk, který podle 
mě, sem zapadne úplně skvěle. 
Když přijedete na prohlídku a jen 
ho člověk vidí, už to nás baví. Jak 
se obléká, jak se chová, jak se vy-
jadřuje. Opravdový kovboj svého 
hradu. Pan Steklý hradem a vůbec 
historií doslova žije. Výklad sice byl 
trochu monotónní, ale průvodcov-
ská služba na hradě mu není asi 
pouze zaměstnáním, ale i jeho ži-
votním koníčkem. Smekám před 
panem Steklým coby kastelánem, 
neboť fotografie i vzpomínky na 

původní stav hradu s tím, co zde 
bylo vytvořeno v dalších letech, je 
opravdu nesrovnatelné. Panu kas-
telánovi držíme palce.

Přejeli jsme asi 7 km a zapar-
kovali v areálu pivovaru Kláš-
ter v Hradišti nad Jizerou. Paní 
Staňková, naše průvodkyně, nás 
již vyhlížela. Přivítala nás a hned 
nás upozornila, kolik nás čeká 
schodů, že si to můžou někteří 
z nás ještě rozmyslet, kdyby to ne-
zvládli. Asi 4 účastníci se přiznali, 
že opravdu s námi nepůjdou, že na 
nás počkají. Mezi nimi i p. Draha. 
Paní Staňková nám ještě na dvoře 
řekla mnoho zajímavého z bohaté 
a tajuplné historie tohoto místa 
a naslibovala, co všechno uvidí-
me, až si to náš p. Draha rozmys-
lel, protože zvědavost byla větší než 
bolest nohou. A myslím, že vůbec 
nelitoval. Vyposlechli jsme si, jak 
se v Klášteře pivo vaří, prohlídli 
si varnu, spilku i ležácké sklepy. 
Hodně jsme se všichni zasmáli při 
všetečných otázkách pana Drahy 
a jak se paní Staňková nedala na-
chytat. Schody jsme zvládli všich-
ni. Prohlídka trvala asi 45 minut 
a byla zakončena ochutnávkou, 
kvůli tomu jsme přeci šli do pivo-
varu. Paní Staňková nás pobídla, 
že si můžeme i zazpívat při zpáteč-
ní cestě nahoru. My hladoví, posil-
něni pivem, s kelímky v ruce, jsme 
se nenechali dlouho pobízet a za 
hlasitého zpěvu písničky Co jste 
hasiči opouštěli prostory ležáckých 
sklepů. Pivo mělo tu správnou tep-
lotu a bylo výborné.

Jen pro informaci - pivovar byl 
založen ve druhé polovině 12. sto-
letí. A nyní nabízí piva Klášter Pre-
mium, Klášter Ležák 11 %, Klášter 
Světlé, Klášter Kvasnicový.

Opustili jsme pivovar, sešli ko-
peček a vstoupili do restaurace 
Skála, kde jsme si pochutnali na 
dobrém kuřecím řízku s kaší. Re-
staurace se nachází přímo pod 
pivovarem Klášter. Je to unikátní 
restaurace, efektní již od přícho-
du. Součástí restaurace jsou ne-
tradiční prostory, které byly ručně 
vytesány do skály právě mnichy, 
kteří stavěli zmiňovaný klášter. Při 
podrobnější prohlídce zjistíte, že 
se jednalo původně o dvě sklepe-
ní nad sebou, která byla později 
spojena v jeden velký sál. Ve zdech 
jsou ještě patrné záseky pro nosné 
trámy. Stavba byla pochopitelně 
dlouhodobou záležitostí, trvala 
údajně 38 let. Vykutané jeskyně 
sloužily během staletí řádovým Harmoň
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bratrům jako dočasné obydlí 
a úkryt před nezvanými hosty. iAť 
už tomu chceme nebo nechceme 
věřit, jedním z důvodů, pro který 
si počátkem 12. století vybral řád 
cisterciáků tuto lokalitu ke stavbě 
svého monstrózního kláštera, bylo 
právě to, že zde podle jejich prů-
zkumu vyvěrá pozitivní energie 
z nitra země. Již samotný vstup do 
této unikátní restaurace popisují 
někteří citliví jedinci jako jakýsi 
průchod do jiného časoprostoru.

Jako zajímavost nesmíme ještě 
opomenout fakt, že z pivovarské 
restaurace Skála vede podzem-
ní chodba do vedlejšího domu 
a v okolí bývalé hlavní budovy sla-
dovny, dnes budovaného hotelu 
Malý pivovar, byly objeveny různé 
slepé průlezy, šachty a kanály.

Poslední výlet se uskutečnil ve 
středu 13. září 2017. Tentokrát to 
bylo směrem na Českolipsko. Tento 
výlet byl nejlegračnější. Hned na 
začátku jsme se dozvěděla, že 
v autobusu nefunguje mikrofon 
a já ho nutně potřebuji. Mám vždy 
pro výletníky připraveno spoustu 
informací, nejsou to pasivní výlety, 
všichni spolupracují a odpovídají 
na různé otázky, týkající se navští-
vených míst. Opakování je matkou 
moudrosti, jak říká latinské úsloví 
a jak jsme toto kdysi slyšeli od uči-
telů. Co teď, já to neukřičím. S řidi-
čem jsme to vymysleli následovně. 
Až budu mít potřebu zase „kecat“, 
tak někde zastaví. První zastavení 
bylo na autobusové zastávce nad 
Chrastavou. Řidič Jarda Deško 
zastavil, vypnul motor. Všichni 
důchodci se divili, co se děje. Jen 
jsem je seznámila s nastalou si-
tuací a ubezpečila je, že o nic ne-
přijdou. Počasí nic moc, trochu 
krápalo, bylo docela chladno, ale 
zatím nepršelo. Druhá informační 
zastávka byla v obci Lindava.

Na parkovišti u sklárny Ajeto 
už na nás čekal jeden z majitelů 
p. Petr Novotný. Zavedl nás nej-
dříve do Sklářské krčmy, kde jsme 
se všichni usadili a pan Novotný 
nás seznámil s historií i součas-
ností sklárny, obeznámil nás se 
sklářskou technologií a způsoby 
tradičního zpracování skla. Umě-
lecká sklárna Ajeto získala mimo 
jiné prestižní ocenění Firma roku 
2014. Zaměstnává kolem 50 lidí 
a ročně uskuteční zakázky zhruba 
za 55 milionů korun. Kolem 90 % 
produkce míří do ciziny, hlavně do 
USA, Itálie, Německa a zemí Bene-
luxu. Stále více vyváží firma i do 

Asie. Uměleckým ředitelem sklár-
ny byl dlouhá léta architekt a de-
signér Bořek Šípek. Po celou dobu 
vyprávění vyráběli dva sklářští 
mistři přímo v krčmě na výhních 
trofeje pro cyklistický závod Tour 
de France. Tady v Ajetu také vyrá-
běli filmové ceny Český lev. Sklár-
na vyrábí luxusní a exkluzivní 
sklo, které můžeme spatřit v umě-
leckých galeriích celého světa. 
Unikátní skleněné šaty (2012) od 
Blanky Matragi, které vznikaly ne-
otřelou kombinací technik hutní-
ho a lehaného skla vznikaly také 
v Lindavě za pomoci sklářů z Ajeto 
Group.

Pan Novotný nás také informo-
val o tom, že sklárna bude mít brzy 
nového majitele. Zjistila jsem, že se 
minulý týden stala 100% vlastní-
kem firma Lasvit, která si od roku 
2012 držela menšinový 10% podíl. 
Firma Lasvit se chystá investovat 
a rozšířit sklárnu. Chce ve výrobě 
pokračovat a dál areál otevírat 
turistům. Chce rozšířit kapacity 
v oblasti chlazení či fusingu, to je 
technika spékání a tvarování skla.

A venku lilo jak z konce. 
V krčmě bylo příjemně a teplo. Po 
asi hodinovém vyprávění nás pan 
Novotný vyzval k prohlídce samot-
né sklárny a brusírny. Museli jsme 
přes dvůr (už nepršelo) a vystoupat 
po venkovním schodišti. Někteří 
účastníci zájezdu si netroufli vyjít 
schody nahoru. Paní Gurinová má 
můj obdiv, protože aniž by si uvě-
domila, jak to bude pro ni obtížné, 
statečně, i když pomalu, překonala 
tuto překážku a se zatnutím zubů 
vystoupala do 1. patra. Mohla tak 
s ostatními pozorovat mistry skláře 
a jejich pomocníky při práci. Viděli 
jsme, jak se žhavá tekutá skleněná 
hmota mění v křehkou krásu.

A už nás čekal oběd. To je chvíle, 
na kterou se vždy všichni vždy 
těšíme. Za dobrou cenu jsme se 
najedli až k prasknutí.

Tak první část výletu byla za 
námi. Ještě na nás čekala pro-
hlídka skalního hradu Sloup v Če-
chách. Měli jsme trochu zpoždění, 
ale nějak jsme to ukecali. Mladý 
původce nás nejdříve odvedl do 
skalní kaple, kde nám chtěl říct 
pár informací. Ztratila se nám 
Irena a Dana hledá Elišku! I to 
se může stát. Elišku jsme nena-
šli. Při výkladu, kde se vzala, tu se 
vzala, vystoupila zpoza oltáře, jak 
anděl s nebe, Irenka. Tak, jedna se 
už našla. Pokračovali jsme v pro-
hlídce skalního hradu a Eliška 

už na nás čekala. Tak jsme zase 
všichni. A představte si, z oškli-
vého, deštivého dne se najednou 
stal krásný slunečný, skoro bez 
mráčku, den. Prohlídka skalního 
hradu se konala tedy bez deštníku. 
To máme štěstí.

Městečko Sloup v Čechách bylo 
rozkopané, jako většina měst v celé 
republice, ale my se do té cukrár-
ny dostali, sice přes staveniště, ale 
kafíčko a něco na zub, to musí na 
výletě být.

Jarda pro nás přijel, co nejblíže 
to šlo a už jsme jeli domů. Počasí 
se zase zkazilo. Řekla jsem Jardovi, 
kdyby nepršelo, zastav ještě v Jí-
travě, mám jedno překvapení.

Po cestě mrholilo, no nic, tak 
překvápko nebude. Blížili jsme se 
k Jítravě a po dešti ani památka. 
Odbočili jsme k benzinové pumpě, 
všichni se ptali, co se děje, jestli 
se zase chci vykecat apod. Jen 
jsem řekla, kolikrát jste už tady 
jeli kolem a kdo z vás se byl podí-
vat na skály Bílí sloni? Řekla jsem 
něco o vzniku této rarity, o tom, že 
kdesi ve skalních stěnách Bílých 
kamenů se lze údajně setkat se 
zajímavým jevem označovaným 
jako šumová brána – když mluví-
te do skalní stěny a někdo za vámi 
stojí, neuslyší ani slovo, stěna totiž 
zvuk zcela pohltí (ztiší) – nebo že 
ve skále, nedaleko turistického na-
učného panelu, se nachází zajíma-
vý skalní tunel, který působí jako 
zesilovač zvuku. Návod na použití: 

„Vyluzovač“ zvuku nechť se postaví 
na jednu stranu tunelu a poslu-
chač na druhou. Slabé „mručení“ 
dojde od „vyluzovače“ k posluchači 
několikanásobně zesíleno. 

Víc jak polovina se ke mně 
přidala, já oblékla reflexní vestu, 
skoro zastavila provoz a důchodci 
přeběhli jak laňky frekventovanou 
silnici. Přeci bezpečnost na prvním 
místě. Za krátkou chvíli jsme se 
vrátili a jak je už naším zvykem, 
měla jsem připravena štamprlátka, 
do nich jsme si nalili ořechového 
Magistra a tak ukončili náš výlet. 
Sláva nazdar výletu, nezmokli 
jsme, už jsme tu.

Na zážitky z těchto zájezdů 
budeme všichni rádi vzpomínat.

Na rok 2018 máme připravené 
tři výlety, včas budeme o nich in-
formovat.

Krásné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví všem v příštím roce 
přeje

Alena Henclová a Mirka Drahová
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Rok 2017 se pomalu blíží ke svému závěru, přichází advent. První svíčku na adventním věnci jsme zažehli 
3. prosince, tu poslední zažehneme na Štědrý den, který vyvrcholí půlnoční vigilií v hejnickém chrámu za 
doprovodu České mše vánoční od Jana Jakuba Ryby.

Smyslem doby adventní je příprava křesťanů na 
narození Ježíše Krista. Obdobně jako v době postní 
je tento čas spojen se zklidněním, duchovní očistou či 
dobročinností… V tomto duchu vás zveme na bohatý 
program a adventní koncerty, které jsme s našimi 
partnery připravili.

•  Od 16. listopadu do 18. prosince si v galerii kláš-
tera prohlédnete i nakoupíte výrobky s adventní 
a vánoční tématikou od učňů hejnické lesnického 
školy. Po celý prosinec bude dekorace doplněna foto-
grafiemi památkově chráněných míst od Jarmily 
Huškové Šimáňové a Michaela Čtveráčka z Národ-
ního památkového ústavu v Liberci.

•  V sobotu 9. prosince se od 13 do 17 hodin usku-
teční tradiční Vánoční strom dětí. Pro dětské 
návštěvníky budou připraveny dílničky či adventní 
naučná stezka. Dospěláci si budou moci v křížové 
chodbě kláštera nakoupit regionální výrobky, nebo 
se zahřát svařeným vínem. Sobotní odpoledne také 
zpříjemní koncert Zpěvandulí v kostele. Po celý den 
bude návštěvníkům k dispozici klášterní restaurace.

•  Český advent v duchovních písní 17. a 18. století 
vám nabídneme ve čtvrtek 14. prosince od 15 hodin. 
Výběr písní za doprovodu varhan, flétny a trumšajtu 
zazní v hejnickém chrámu. 

•  V pátek 15. prosince jste od 15.30 hodin zváni na 
adventní zpívání dětí z hejnické základní školy.

•  Třetí adventní neděli, 17. prosince od 15.30 h se 
v chrámu uskuteční koncert „Ve světle andělů“. Pod 
vedením Jany Konvalinkové vystoupí smíšený sbor 
Aurea Rosa a komorní sbor Fakulty přírodovědně-
-humanitní a pedagogické, Technické univerzity 
v Liberci.

•  Čas adventní pak společně zakončíme vigilií Naro-
zení Páně o štědrovečerní půlnoci, kterou doprovodí 
Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. 

Hejnický betlém bude přístupný již od 17. prosince. 
Na Štědrý – stejně jako i 25. prosince – bude otevřen 
od 9 do 12 hodin.

Úplný program bohoslužeb v adventu i o Vánocích 
naleznete na www.farnosthejnice.cz nebo v recepci 
Kláštera Hejnice. 

Klášter i restaurace budou ve dnech 21. až 26. pro-
since uzavřeny. Klášter Hejnice přeje všem čtenářům 
Hejnického zpravodaje požehnaný Advent, radostné 
Vánoce a do nového roku především spokojenost 
a pevné zdraví.

Naděje Kučerová, Klášter Hejnice  
vzdělávací, konferenční a poutní dům

Advent v hejnickém klášteře a chrámu Navštívení Panny Marie

Spolu s masivní výrobou textilu, porcelánu a výrobou předmětů ze dřeva byla po mnoho let jedním ze 
způsobů obživy obyvatel Hejnic i výroba knoflíků.

O hejnickém knoflíkářství

V roce 1910 bylo v Hejnicích 16 
soustružníků dřeva a spolu s kla-
sickým sortimentem se vyráběly 
i knoflíky ze dřeva. Některé byly 
jen nalakované, jiné bohatě barev-
ně zdobené, motivem byly převážně 
květiny nebo libovolný ornament. 
Všechny knoflíky byly vypalova-
né, zprvu jen v ohni nahřívanou 
raznicí a po zavedení elektrického 
proudu se vypalovalo i žhaveným 
odporovým drátem. Podobně se 
vyráběly i berušky do dívčích co-
pánků nebo miniatury z klečového 
dřeva. Drobné výrobky z klečové-
ho dřeva byly atrakcí při stánko-
vém prodeji na hejnických poutích, 
poutníci z rovin tuto dřevinu vlast-
ně nikdy ani neviděli a tak výrobky 
byly vhodným dárkem. Jen z vy-
právění starých pamětníků víme, 
že prodejci často polévali podlahu 

stánků terpentýnem a tak vše 
nádherně vonělo lesem.

O množství vyráběných knoflí-
ku se můžeme dovědět z inventur-
ních seznamů při konfiskaci v roce 
1945. U firmy Preussler ve čtvrti 
Skřivánek v Hejnicích bylo zapsá-
no 500 knoflíků a 500 polotovarů 
na jejich výrobu, u firmy Effenber-
ger v sousedním Bílém Potoce jich 
bylo 5 000 kusů. Všechny kvě-
tinové motivy na knoflících byly 
v těchto seznamech označeny jako 
německý vzor a tedy neprodejné.

Dalším materiálem, z kterého 
se v Hejnicích vyráběly knoflíky, 
bylo sklo. Po roce 1865 vzniklo 
v Hejnicích velmi rychle 15 mač-
káren skla – driket. Prosté stavby 
s charakteristickým komínem na 
střeše vyrůstaly zpravidla odděle-
ně na zahradách domů, pracovalo 

se tam s plamenem. V době, kdy 
nebyly ještě železnice ani pořádná 
silnice, nosili různobarevné tyče 
ze skla a hotové výrobky z druhé 
strany hor a zpět nosiči. Kdo měl 
výhodu, že u něho na potoce bylo 
vodní kolo, poháněl brusy, které 
zarovnávaly otřepy na surových 
knoflících vodou, jiný poháněl 
brusy šlapáním. Dodnes se mnohé 
nepovedené knoflíky dají ještě 
v místech, kde stály mačkárny 
skla najít.

I výroba hejnického porcelá-
nu, která prostřednictvím firmy 
Kratzer dosáhla věhlasu až v da-
lekém Turecku, začínala knoflíky. 
V roce 1856 postavil první porce-
lánku v místě, kde stávala závodní 
kuchyně místní textilky, Serafin 
Endler a začal zde vyrábět porcelá-
nové knoflíky pro čalouníky. Kaolin 
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vozili formani na krytých vozech, 
vypalovací pec stávala v domě na 
místě zvaném „Telecí vrch“, vedle 
dnešních paneláků. Knoflíky byly 
jednobarevné nebo pro zdobení 
lepších salonních divanů zdobené 
jen drobnou květinkou.

Pozůstatky po velmi neob-
vyklé výrobě knoflíků v našem 
kraji obnaží čas od času povodně. 
V korytě Černého potoka se pak 
objevují zbytky velkých ulit moř-
ských mlžů, ze kterých byly vykra-
jovány malé perleťové knoflíčky.

V našem podhůří nechyběla ani 
výroba knoflíků z paroží. Hajní 
a ostatní lesní personál je měli 
našité všude i na rukávech kami-
zol. Mohl-li se některý malý kluk 
pyšnit takovým knoflíkem na klopě 
sáčka, byl v sedmém nebi, stále ale 
mohl očekávat otázku, kde jsi to 
vzal? Přivlastnit si paroží nalezené 
v lese bývalo za starého Rakouska, 
a vlastně je i dnes, lesním pychem. 
Takové knoflíky se soustružily na 
prapodivných vehiklech postave-
ných z fragmentů starých šicích 
strojů, které již dosloužily, mnozí 
na nich ale dokázali udělat i knof-
líky ze dřeva. Zbrojili tak na hej-
nické poutě, aby bylo co prodávat. 
Každý peníz byl dobrý.

Miroslav Jech

Vypalované a barvené knoflíky ze dřeva
Zbytky mušlí po výrobě  
perleťových knoflíčků

Vypalování a malování  
knoflíků ze dřeva

První poválečná pouť, v nabídce byly i knoflíky ze dřeva

Knoflíky z černého skla
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Vzpomínka na naše válečné veterány
Dne 11. listopadu 2017, tedy v  Den válečných veteránů, jsem se rozhodl navštívit místa spojená 
s těmito osobami, válečnými veterány, v našem městě. I přes to, že zde na první pohled nemáme žádné 
takové památky, jsem navštívil celkem sedm těchto míst. Na každém takovém místě jsem symbolicky 
zapálil svíčku a minutou ticha uctil památku našich občanů. Vždy jsem se také v myšlenkách snažil si 
připomenout ony osoby, které v drtivé většině umíraly daleko od svých domovů, na frontách, ve špitálech 
či zajateckých táborech světové války.

U dřevěného pomníku v hej-
nickém kostele Navštívení Panny 
Marie, jsem zavzpomínal zvláště 
na několik osob, se kterými jsem 
přišel během svého bádání do 
bližšího styku. Prvním byl Franz 
Appelt, který bydlel v domě číslo 
popisné 53 se svojí manželkou 
Emmou a rodiči. Vojenskou službu 
absolvoval v Turnově dávno před 
vypuknutím Velké války. Ihned na 
začátku konfliktu byl odveden na 
východní frontu v rámci 10. pěšího 
pluku. V dubnu 1915 padl do zajetí, 
odkud poslal do Hejnic první kore-
spondenční lístek. Přišel až z dale-
kého Samarkandu, který je dnes 
součástí Uzbekistánu. Franz se ale 
zakrátko nakazil v táboře tyfem 
a léčil se v samarkandské nemoc-
nici. Rodina mu poslala ještě dva 
dopisy v únoru a říjnu téhož roku, 
odpověď na ně ale nepřicházela. 
Počátkem února odeslal kamarád 
Anton Weiser z Luhu do Hejnic 
smutnou zprávu o Franzově úmrtí. 
Pod Nußstein se již nikdy nevrá-
til a je pohřbený daleko od svého 
domova.

Vzpomněl jsem si i na vojíny 
Josefa Bartosche a Rudolfa Bubna, 
hejnické rodáky, kteří na pomníku 
uvedeni nejsou. Prožili tady oba 

část mládí, ale přestěhovali se do 
jiných koutů Čech. Josef, přísluš-
ník 8. dragounského pluku, zemřel 
dne 29. listopadu 1917 v záložní 
nemocnici v Liberci. Pohřben byl 
o několik dní později na hřbitově 
v Rochlicích. Rudolf byl příslušní-
kem 18. pěšího pluku a sloužil na 
haličské frontě. Tam padl 15. října 
1915. I on tedy zahynul daleko od 
své vlasti.

Z kostela jsem se vydal směrem 
na městský hřbitov, kde je pocho-
váno, nebo alespoň připomenuto, 
hned několik místních občanů. 
Prvním z nich je Rudolf Augsten, 
kterého připomíná pouze strohý 
nápis „Daleko od domova v Tur-
kestánu spočívá Rudolf Augsten“. 
Zemřel roku 1915 v některém ze 
zajateckých táborů.

V pravém horním rohu se nachází 
hrobka rodiny Dobischových, která 
ale nepocházela přímo z Hejnic, ale 
od Litoměřic. Ještě před válkou se 
sem ale rodina přistěhovala. Je 
zde připomenut Hermann Dobisch, 
učitel a nadporučík v záloze, který 
byl držitelem několika vyzname-
nání. Jako jeden z mála našich 
občanů padl na piavské frontě 
v Itálii. Dalším členem této rodiny 
byl Walter Dobisch, který válku 

naštěstí přežil v ruském zajetí. Tam 
se v roce 1919, tedy již po válce, při-
hlásil do československých legií, se 
kterými se vrátil do nově vzniklého 
Československa. Zemřel v roce 
1941 v Liberci.

Na hřbitově je vzpomenut i major 
Ludwig Maria rytíř z Henning, 
který se oženil s hejnickou Marií 
Fritschovou, která se tak stala 
šlechtičnou. Ludwig pocházel 
z rodiny, kde byla vojenská tradice 
předávána z generace na generaci. 
Před válkou měl již vysokou důstoj-
nickou hodnost a vojenské zkuše-
nosti. Jako příslušník 42. pěšího 
pluku se zúčastnil přímých bojů 
na srbském bojišti. Padl dne 1. lis-
topadu 1914 u města Šabac. Ještě 
téhož dne bylo jeho tělo převezeno 
do města Ruma, kde byl následně 
pohřben.

Posledním zmíněným je Josef 
Meier, který padl krátce po vypuk-
nutí Velké války. Padl na ruském 
bojišti dne 27. srpna 1914. Jednalo 
se o jednu z prvních hejnických 
obětí. 

Toto krátké putování jsem za-
končil u nového pomníku v parku 
vedle rodného domu skláře 
Riedla, který zde stojí teprve ně-
kolik týdnů. Připomíná původ-
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ní pomník, který stával u hotelu 
Kaiserhof.

Zde jsem si připomněl osud 
dalšího z mnohých. Byl to nad-
poručík v záloze Rudolf Rüffler, 
hejnický rodák, který žil se svou 

ženou Elsou v čísle popisném 357. 
Tak jako většina našich občanů 
byl ihned na začátku války odve-
den na východní frontu. Tam již 
počátkem roku 1915 padl do rus-
kého zajetí. Byl nejdříve vězněn 
v oblasti Uralu, poté v zajateckém 
táboře v Irkutsku. Zde setrval až 
do konce války a i po jejím skon-
čení. Koncem roku 1919 se přihlá-
sil do československých legií, se 
kterými se vrátil, podobně jako 
výše zmíněný Walter Dobisch, do 
Československa. 

Závěrem bych rád pouze 
dodal, či spíše upozornil, že tento 
významný den se slaví po celém 

světě. I my v Hejnicích jsme měli 
své veterány, jejichž odkaz se musí 
nadále udržovat. Nejenom ony 
padlé z rakousko-uherské armády, 
ale i československé legionáře 
a druhoválečné příslušníky zahra-
ničního i domácího odboje. Všichni 
bojovali za své rodiny, domovy, mír 
a svobodu. Projevme jim každo-
ročně alespoň touto symbolickou 
cestou úctu.

Nezapomínejme, že ten, kdo 
nezná svou historii, je odsouzen 
opakovat stejné chyby neustále 
dokola.

Čest jejich památce!
Milan Votava

První pomoc na ZŠ Hejnice
Dne 7. listopadu na naší škole proběhl zcela nový projekt „První pomoc“ ve spolupráci se Střední 
zdravotní školou v Liberci. Studenti této školy si pro nás připravili věrné napodobeniny poranění a na 
jednotlivých stanovištích vysvětlovali, jak poskytnout první pomoc.

V malé tělocvičně bylo vše připraveno pro žáky 
1. stupně, ve velké tělocvičně pak stanoviště pro 
2. stupeň. A tak žáci mohli vidět, jak vypadá spá-
lenina, tepenné krvácení, otevřená zlomenina, zasa-
žení plic, epilepsie a astma. Při demonstraci úrazů 
byla používána umělá krev, aby poranění vypadala 
opravdu jako ve skutečnosti. Zároveň si žáci v malých 
skupinkách mohli prakticky vyzkoušet pod dohle-
dem studentů ze „zdrávky“ správné ošetření. A slovo 
resuscitace si budou také dobře pamatovat.  Mohli si 
totiž vyzkoušet v praxi na modelu, jak správně tuto 
první pomoc poskytnout.  Mnozí žáci zjistili, jak je to 
obtížné a fyzicky velmi náročné.

Na závěr proběhla diskuse, kterou vedly peda-
gožky ze Zdravotní školy. Zopakovala se tak nejdů-
ležitější telefonní čísla, jak do telefonu oznámit úraz, 
jak postupovat dál, jak zastavit krvácení a jak ošetřit 
předváděná poranění.

V dalších hodinách pak proběhly diskuse s vyu-
čujícími a třídními, jak je dobré při těchto událostech 
nezmatkovat, a naopak poskytnout správnou první 
pomoc.

Hodnocení některých žáků:
–  moc se mi to líbilo, u každého stanoviště jsem se 

toho dost dozvěděla
–  určitě to bylo pro nás užitečné a já nebudu tak ner-

vózní, když bych se ocitl v této situaci
–  líbilo se mi, jak s námi studenti komunikovali
–  někde jsme se dozvěděli informací více, někde méně, 

někde se mohly přidat nějaké zajímavosti
–  díky praktickým ukázkám budeme aspoň vědět, co 

dělat
–  u spálenin jsem se dozvěděla nejvíc – to nás může 

potkat každou chvíli ve všedním životě  a já budu 
vědět, jak spáleninu ošetřit – a sundat prstýnek!

–  u resuscitace jsem to uměl, ale parádně jsem se 
zapotil

–  namaskování poranění bylo dobře udělaný, jenom 
na to nebyl pěkný pohled

–  akce se mi líbila a chtěla bych si to zase někdy zopa-
kovat

–  moc se mi to líbilo a zjistila jsem, že bych chtěla jít 
na zdravotní školu

Dana Nejezchlebová
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Z činnosti Montessori poradny v Hejnicích: Dyskalkulie a její náprava

Dyskalkulie je specifická porucha matematických schopností, která postihuje manipulaci s čísly, číselné 
operace, matematické představy, geometrii.

Projevy dyskalkulie:
•  špatná manipulace (tzn. porovná-

vání počtu, tvoření skupin, či řady 
předmětů) s konkrétními předmě-
ty nebo nakreslenými symboly, 
selhává při obkreslování a roz-
místění figur v prostoru,

•  obtíže při označování množství 
a počtu předmětů, operačních 
znaků a matematických úkonů 
(např. nezvládá vyjmenování řady 
číslovek od nejvyšší k nejnižší 
a naopak,  nesprávné jmenování 
sudých či lichých čísel),

•  neschopnost číst matematické 
symboly (číslice, čísla, operační 
symboly), neschopnost rozlišovat 
tvarově podobná čísla 3 – 8, 6 – 
9, římské číslice IV – VI, záměny 
čísel nebo čte čísla jednotlivě a ne-
přečte je celkově,

•  neschopnost psát matematické 
znaky (neschopnost psát číslice 
formou diktátu či přepisu, zapo-
mínání nuly, obtíže při psaní více-
místných čísel, děti je píší v opač-
ném směru a nepřiměřeně velké 
číslice), písemný projev je neúhled-
ný, neschopnost umísťovat jed-
notky, desítky tam kam správně 
patří, chyby při rýsování jednodu-
chých obrazců (porušena pravole-
vá a prostorová orientace),

•  neschopnost provádět matematic-
ké operace (sčítání, odčítání, náso-
bení a dělení), zaměňují znamén-
ka, při sčítání delších řad čísel 
zaměňují jednotky a desítky atd., 
zaměňují čitatele a jmenovatele, 
nedostatečné osvojení násobilky 
(dítě počítá na prstech), neschop-
nost počítat zpaměti, obtíže při 
výpočtu kombinovaných úloh (ne-
dostatky se objevují zřetelněji ve 
vyšších ročnících),

•  neschopnost pochopit matema-
tické pojmy a vztahy mezi nimi, 
neschopnost počítat po jedné od 
daného čísla z hlavy, nechápe 
rozklad čísla, neschopnost správ-
ného výpočtu slovních úloh a pře-
vézt je z praxe do systému čísel 
a vyřešit jej.

Napravování dyskalkulie:
Pro potvrzení diagnózy dyskal-

kulie je třeba porovnat výsledky 

v matematice s celkovou úrovní 
inteligence, popřípadě i s výkony 
v jiných předmětech. Základem 
pro vznik této poruchy je deficit 
různých dílčích funkcí, které se 
nějak podílejí na rozvoji matema-
tických schopností, resp. narušení 
jejich souhry. Dítě se naučí počítat, 
pokud u něj dojde  k rozvoji předčí-
selné představy.

Rozvoj prostorové a seriální 
orientace. K rozvoji použijeme kar-
tičky na dvou listech (tzv. domino), 
jeden list je bílý, druhý barevný. 
Listy rozstříháme a předkládáme 
dítěti poloviny kartiček a dítě dle 
tvaru dvojici doplňuje. Pokud dítě 
bude střídat barvy, vytvoří si lepší 
představu jednotlivého tvaru.

Rozvoj představy určitého 
množství prvků. Dítě se musí 
naučit vnímat konceptuálně, proto-
že to je  zásadní problém dyskalku-
lie. Představu určitého množství si 
dítě může vytvořit pouze na struk-
turovaném vzoru. Levý obrázek 
svou strukturovaností napomáhá 
postřehnout množství kroužků, 
anižby je dítě muselo přepočítávat. 
Aby dítě neulpívalo pouze na jedné 
sestavě, je nutné mu vytvořit více 
možností.

Současně s postřehováním 
množství v oboru do deseti vytváří-
me u dítěte i představu početní řady. 
Nacvičíme všechny čtyři základní 
matematické operace (sčítání, od-
čítání, násobení, dělení). Dětem 
dáváme možnost, aby si stále, při 
různých početních operací upevňo-
valy představu pozice a vzájemných 
vztahů čísel na stejném obrazu. 

Můžeme pracovat s číslicemi do 
devíti (popř. s číslem deset). 

Aby dítěti číslice nesplývaly, 
jsou uzavřeny do kroužku. Číslice 
vystupují do popředí jako figura. 
Důležité jsou i mezery mezi číslice-
mi. Při nácviku nespěcháme. Dítě 
si vše musí v klidu prohlédnout. 
Dítě nesmí zkřížit ruce. Levá uka-
zuje a pravá ruka odpočítává. Při 
násobení si pomůžeme grafickým 
odlišením např. přeškrtnutím ná-
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se zároveň učí pochopit pojmy, co 
je větší, menší než..., větší než..., 
určuje pořadí symbolů apod. Pře-
devším se budoucí žák připravuje 
na početní operace (sčítání, odčí-
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ukážu tyč, dítě přinese číslici. Tato 
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Mgr. Pálová Helena,  
speciální pedagožka

Číselné tyče

prstech),  neschopnost  počítat  zpaměti,  obtíže  při  výpočtu  kombinovaných  úloh

(nedostatky se objevují zřetelněji ve vyšších ročnících),

● neschopnost pochopit matematické pojmy a vztahy mezi nimi, neschopnost počítat

po  jedné  od  daného  čísla  z  hlavy,  nechápe  rozklad  čísla,  neschopnost  správného

výpočtu slovních úloh a převézt je z praxe do systému čísel a vyřešit jej. 

Napravování dyskalkulie:

Dítě se naučí počítat, pokud u něj dojde  k rozvoji předčíselné představy. Rozvoj prostorové a

seriální orientace. K rozvoji použijeme kartičky na dvou listech (tzv. domino), jeden list je bílý,

druhý barevný. Listy rozstříháme a předkládáme dítěti poloviny kartiček a dítě dle tvaru dvojici

doplňuje. Pokud dítě bude střídat barvy, vytvoří si lepší představu jednotlivého tvaru.  Rozvoj

představy  určitého  množství  prvků. Dítě  se  musí  naučit  vnímat  konceptuálně,  protože  to  je

zásadní  problém  dyskalkulie.  Představu  určitého  množství  si  dítě  může  vytvořit  pouze  na

strukturovaném  vzoru.  Levý  obrázek  svou  strukturovaností  napomáhá  postřehnout  množství

kroužků, anižby je dítě muselo přepočítávat. Aby dítě neulpívalo pouze na jedné sestavě, je nutné

mu vytvořit více možností. 

Strukturovaný obrázek Nestrukturovaný obrázek

 

Současně s postřehováním množství v oboru do deseti vytváříme u dítěte i představu početní

řady. Nacvičíme všechny čtyři základní matematické operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení).

Dětem dáváme možnost, aby si stále, při různých početních operací upevňovaly představu pozice

a vzájemných vztahů čísel  na stejném obrazu.  Můžeme pracovat  s číslicemi do devíti  (popř.

s číslem deset). 

Obrázek - vyvozování číselné řady do devíti

Aby dítěti číslice nesplývaly, jsou uzavřena do kroužku. Číslice vystupují do popředí jako

figura. Důležité jsou i mezery mezi číslicemi. Při nácviku nespěcháme. Dítě si vše musí v klidu

prohlédnout.  Dítě  nesmí zkřížit  ruce.  Levá ukazuje a  pravá ruka odpočítává.  Při  násobení  si
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