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Blíží se letní čas dovolených 
a prázdnin, takže to nebude nic 
složitého, abyste si u čtení odpo-
činuli. V první části roku se za-
počaly některé práce na inves-
tičních akcích města. Již nyní 
je hotový malý parčík u lékárny, 
který si zasloužil krásnou dlaž-
bu a bude jistě příjemným mís-
tem pro odpočinek. Jsem moc 
rád za to, že se podařilo reali-
zovat chodník přes nové sídliš-
tě, který tam velmi chyběl hlav-
ně těm, co neváhali špinit své 
boty v blátě místo po sousední 
silnici a jen budu doufat, že růz-
né zkratky kvůli dvěma vteři-
nám nebudou stát chodcům za 
to, aby byl kolem krásný trávník. 
Bytový fond má opravené někte-
ré byty a chystá se na opravu fa-
sády budovy řezníka v Jizerské 
ulici. Největší letošní akce, re-
konstrukce komunikací a parko-
vacích stání v oblasti lesáckých 
bytovek v Lázeňské ulici, je zhru-
ba ve své polovině a prostavěné 
miliony se tam začínají projevo-
vat. Druhotným cílem kromě po-
hodlného ježdění bude hlavně za-

chycení dešťové vody, která tam 
dělala problémy jednotlivým by-
tovkám a pozemkům pod nimi. 
Objekt Služeb se začíná klubat 
z ošklivé Popelky do důstojné 
a hlavně energeticky neztráto-
vé princezny, která má ještě při-
pravenou rekonstrukci okolí do 
budoucna, aby to nebyla ostuda 
města a naše technika a pracov-
níci měli důstojné a funkční zá-
zemí místo zarostlého dvora.

Letošních velkých akcí není 
mnoho jako dříve, důvodem je 
avizovaný přebytkový rozpočet 
na případnou budoucí výstavbu 
nové mateřské školky. Jelikož 
doposud pan premiér Babiš ne-
splnil, co veřejně před novináři 
slíbil, že se postará o to, aby se 
školky v Semilech, Šimonovicích 
a Hejnicích postavily, tak musí-
me počítat, že je asi budeme sta-
vět pouze za své. S tím samozřej-
mě souvisí i rozhodnutí, zda ano 
či ne, a to nechali zastupitelé na 
své nové nástupce, kteří vzejdou 
z komunálních voleb v prvním 
říjnovém víkendu tohoto roku. Po 
okolí probíhají rekonstrukce ko-
munikací v majetku kraje, takže 
stále uzavřená silnice Raspena-
va – Lázně Libverda – Ludvíkov 
ještě pár týdnů bude odolávat po-
kusu o projetí, ale výsledek bude 
konečně důstojný a snad i rovný 
povrch vozovky, který nebude ni-
čit vozidla. Takto se pracuje i na 
zbytcích projektu „Od zámku 
k zámku“, takže hlavně na No-
voměstsku jsou ještě nějaké uza-
vřené úseky.

Trošku mě mrzí, že na před-
stavení projektu nucené rekon-
strukce parčíku před kostelem 

Slovo starosty

Jak ten čas neskutečně letí… To si 
říkám vždy, když mi diář předhodí 
poznámku „Napsat články do zpra-
vodaje“. A  proto Vás, milí čtenáři, 
vítám u  druhého čísla letošního 
Hejnického zpravodaje. A  dovolte 
mi lehce zhodnotit první část roku 
a nějaké ty plány od nás a z okolí.

dorazilo se mnou pouze 5 míst-
ních občanů, kteří slyšeli zají-
mavé informace proč musíme vy-
měnit historické lípy a jak bude 
následně parčík vypadat. Tato 
představení důležitých projek-
tů dělám proto, abyste se moh-
li s akcí seznámit v předsti-
hu a klást odborníkům dotazy 
na důvody toho či onoho. A rád 
v tom budu pokračovat. Své be-
sedy s občany nyní dělím na ty 
živé v zasedací místnosti nebo 
na Ferdinandově a na ty online 

- videokonference na Facebooku. 
Nyní se k nim kvůli vytížení se 
slavnostmi dostanu asi zase až 
v září, neboť přípravy největší 
okolní kulturní akce mi nedovo-
lí u běžného pracovního dne sta-
rosty si najít více osobního volna.

Samozřejmě bych Vás tímto 
chtěl na naše slavnosti pozvat. 
Budu doufat, že se po letech 
umoudří počasí a bude hez-
ky, aby se mohli pozvaní umělci 
ukázat bez obavy o stav podne-
bí. Hlavně nedělní host v podobě 
Petra Spáleného by měl být ta-
hák pro Vás všechny, kteří znáte 
nějaký jeho hit a nemusíte v ne-
děli již řešit vstupné.

Přeji Vám všem krásné let-
ní dny, dovolené plné skvělých 
zážitků a šťastného cestování. 
A hlavně se všichni zase zdrávi 
a spokojeni vraťte domů. I když 
bude letní pohodovější atmosféra, 
jsem tu pro Vás a případné Vaše 
starosti a problémy. A to jak na-
živo v kanceláři či na ulici, tak 
na telefonu nebo e-mailu.

Krásné léto čtenáři, přátelé 
a občané Hejnic.

Jaroslav Demčák, starosta
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Z jednání městské rady

 –  projednala a schválila pravidla pro odměňování ředi-
tele Základní školy a Mateřské školy, Hejnice a pod-
mínky konkurzního řízení na pozici ředitele ZŠ a MŠ 
Hejnice

 –  projednala a schválila účetní závěrku Základní ško-
ly a Mateřské školy, Hejnice, kde nezjistila žádné ne-
dostatky a schválila převod části hospodářského vý-
sledku ve výši 119 614,68 Kč do fondu investic, který 
bude použit na akce zvětšení a opravy terasy, rozvod-
ná skříň v kotelně, nátěr podlahy šaten staré budovy, 
linolea do nové budovy, rolety do oken staré budovy 
a rekonstrukci rozvodu vody v odborné učebně

 –  rozhodla se připojit Hejnice ke kampani „Hodina Země 
2018“ týkající se symbolického hodinového zhasnutí 
veřejného osvětlení 24. března 2018

 –  schválila žádost TJ Sokola Lázně Libverda, z. s. týkají-
cí se dotace na organizovaný běžecký závod Memoriál 
Oldřicha Hrdličky 2018 – 58. ročník a rozhodla se žá-
dosti vyhovět částkou 2 000 Kč

 –  schválila žádost Hospice Sv. Zdislavy, o. p. s. týkající 
se dotace na chod hospice a rozhodla se žádosti vyho-
vět v souladu s usnesením ZM částkou 13 565 Kč

Rada města na svých zasedáních:

Hejnický zpravodaj. Registrace: MK ČR E 11795. Vydává Městský úřad Hejnice 4× ročně, náklad 300 ks. Odpovědný redaktor: Stanislav Budka.  
Tel./Fax: 482 322 215. E-mail: zpravodaj@mestohejnice.cz. Tiskne: Tiskárna Macek, www.tiskem.cz. Copyright © 2018 Jan Macek a Corel Corp.  
Veškerá práva vyhrazena.

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 – projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018 
v celkové výši příjmů po úpravě 77 561 088,43 Kč 
a v celkové výši výdajů po úpravě 67 850 368,80 Kč, 
rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 9 710 719,63 Kč 
bude použit na investiční akce v dalších letech

 – projednalo a schválilo zprávy kontrolního a finančního 
výboru a komise Cestovního ruchu

 –  schválila podporu akce Pohádkový les, pořádanou 
Centrem Mateřídouška Hejnice, a to bezplatným pro-
nájmem kina a částkou 6 000 Kč

 –  projednala podnět rodičů ohledně používání polotova-
rů a surovin ve školní jídelně a ukládá řediteli pří-
spěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice předložit poměr 
používaných surovin v rámci měsíčního jídelníčku

 –  schválila podporu akcí „Pálení čarodějnic“ pořádanou 
SDH Hejnice a to částkou 4 000 Kč a Sdružení osad-
níku Ferdinandova částkou 3 000 Kč

 –  projednala a schválila smlouvu o zajištění služeb po-
věřence pro ochranu osobních údajů s firmou Holubo-
vá advokáti s. r. o., Praha

 –  žádost Základní školy a Mateřské školy Hejnice týkají-
cí se poskytnutí finanční dotace na realizaci návštěvy 
města Plzně jednou ze tříd a rozhodla se žádost pod-
pořit částkou 7 980 Kč

 –  projednala žádost Singltrek pod Smrkem, o. p. s., Láz-
ně Libverda 16, 463 62 Hejnice týkající se podpory 
akce „Údržba stezek Singltreku 2018“ a rozhodla se 
žádosti vyhovět částkou 20 000 Kč

 –  částkou 8 000 Kč se rozhodla podpořit akce „Jizerská 
nota 2018“ a částkou 5 000 Kč a „Hejnicman 2018 
a Mezinárodní festival outdoorových filmů“,  pořádané 
spolkem Jizerské aktivity

 –  projednala a schválila konání veřejné sbírky s názvem 
„Veřejná sbírka pro Elišku“ jako podporu Hejnických 
slavností 2018 pokladničkovým systémem

 – projednalo žádost SDH Ferdinandov týkající se vrácení 
části dotace ve výši 14 200,00 Kč. Po předložení do-
datečného vysvětlení a sdělení doplňujících informací 
k fakturaci rozhodlo o zrušení usnesení č. 76/2017

 – projednalo a schválilo uzavření smlouvy o správě cizí-
ho majetku na bezdrátový varovný a vyrozumívací sys-
tém a digitální povodňový plán uzavřený mezi městem 
Hejnice a Mikroregionem Frýdlantsko a jeho bezplatný 
převod do vlastnictví města Hejnice po ukončení udr-
žitelnosti projektu a to od 1. 12. 2021

 – projednalo a schválilo uzavření darovací smlouvy mezi 
darujícím městem Hejnice a obdarovaným obcí Nová 
Ves, předmětem daru v darovací smlouvě bude vozidlo 
TATRA 148, které je ve vlastnictví města Hejnice

Představujeme našim občanům novou službu v podobě 
rozesílání hromadných SMS zpráv od vedení 
úřadu na Vaše mobilní telefony. Jedná se hlavně 
o varovné zprávy před povodněmi, větrem či jinými 
ojedinělými událostmi a předávání důležitých informací 
v případě potřeby. Rozhodně nejde o rozesílání pozvánek 
na akce nebo výhodný prodej dorazivšího trhovce.

Pokud má někdo zájem se do projektu zapojit, je třeba, 
aby na webu města 

www.mestohejnice.cz 

na titulní stránce vpravo pod webkamerou vyplnil své 
telefonní číslo do formuláře a odeslal. Tuto možnost 
mají samozřejmě i obyvatelé sousedních obcí nebo 
chalupáři. Hlavně ti od řeky by to měli udělat co nejdříve.

SMS infokanál pro obyvatele Hejnic
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Psali jsme před 20 lety… Soušská silnice bude zprovozněna
Dne 1. května bude částečně završeno úsilí starostů 
Frýdlantska, kteří pod vedením hejnického starosty Sta-
nislava Smutného dlouho marně usilovali o znovuzprovoz-
nění Soušské silnice. Tato, pro Frýdlantsko velmi důležitá 
komunikace, byla od července roku 1994 pevnými závo-
rami trvale uzavřena a dnem 1. května 1998 bude uve-
dena znovu do provozu. V provozu bude zkušebně do 
konce měsíce října. O trvalém zprovoznění budou nutná 
další, věřme, že úspěšná jednání. Rozhodnutí o uzavření 
bylo odpůrci vždy považováno za nesmyslné a účelové. 
Stejný názor zastávají přátelé hor a přírody i z jiných, 
vzdálených oblastí. Z dopisu jednoho z nich, který sledo-
val problém v televizi, citujeme.

„Víte, turistuji již hodně dlouho, přírodu mám rád 
a pokud je to v mých silách, tak se snažím ji chrá-
nit. Nemohu však pochopit, že někteří úředníci státní 
správy jsou chytřejší než Pán Bůh. Poslouchal jsem 
pozorně vedoucího referátu ŽP okresu Jablonec n. 
N., vždyť z něho přímo čišela neomylnost a nadřaze-
nost. Zdůvodňování, že je u nádrže Souš ochranné 

Psali jsme před 15 lety… Květnová pouť smíření

Probíhala standardně, až příliš poklidně. Mše v hejnické 
bazilice, málo stánků s řemeslnými výrobky, převaha 
stánků se zbožím nevalné kvality, slušné pouťové atrakce, 
ale opět za vyšší ceny, příznivé počasí a také množství 
návštěvníků.

Vzrušení se nakonec dostavilo a klidný průběh 
pouti byl narušen cizojazyčně hovořícími provozo-
vateli hazardní hry „skořápky“. Že lidská hloupost 
nezná mezí a vidina lehce získaných peněz překoná 

Psali jsme před 10 lety… Po roce znovu v Jizerské ulici
Je to již více než rok od mého rozhlédnutí v Jizerské ulici, 
které přineslo slova kritiky na stránky Hejnického zpravo-
daje a možná bude čtenáře zajímat, co se od té doby změnilo.

Obecně mohu říci, že celá Jizerská ulice doznala 
určité zlepšení svého vzhledu, ke kterému přispěly 
nové barevné fasády, opravené střechy, vyměněná 
okna a dokonce nový, pěkný plot. Přibyly i prodejny, 
měnil se sortiment nabídky. Potěšilo, že ten největší 
nový obchod není obchodem s textilem, ale s masem. 
Otevřeno bylo druhé, konkurenční řeznictví.

K loňskému článku se vracím především proto, že 
jsem v něm vyslovil kritiku a poukazoval na špatný 
stav vývěsní skříňky, nesprávné parkování služebního 
automobilu, na špatný stav fasády soukromého domu 
a na zničenou zahradu jakoby zahájenou stavbou 
podnikatelského objektu. Sledoval jsem pečlivě reakci 
vlastníků nebo provozovatelů dotčených nemovitostí 
a dalších předmětů kritiky a musel jsem být spoko-
jen. Mé očekávání se téměř do puntíku splnilo. Ostudu 
dělající vývěsní skříňka byla brzy upravena, žlutý slu-
žební automobil už nikdy nestál na chodníku a bývá 
vždy správně odstaven na parkovišti a v plném proudu 

pásmo 1. třídy, je sice správné, ale tento člověk si 
musí uvědomit, že žijeme již na konci 20. století. Jeho 
argumenty typu poteče zde benzín, nafta, atd. byly 
strašně plytké. Nedalo mi to a sedl jsem si nad mapy 
a porovnával vaši nádrž Souš s objezdovou silnicí 
a naše nádrže Šance v Beskydech a Kružberk v Oder-
ských vrších. Podotýkám, že obě tyto nádrže napájejí 
celou průmyslovou oblast Ostravy, Karviné a Frýdku 
Místku. Kolem obou nádrží jsou komunikace s vyso-
kým provozem. Na Šancích je v horším terénu vedena 
silnice z FM na Rožnovsko a dále na Slovensko, jezdí 
zde i těžší nákladní automobily. Ptám se, proč to 
někde jde a někde nikoliv. Proto vás prosím, dopo-
ručte vedoucímu referátu ŽP panu Kozákovi, ať 
zvedne svůj ctěný zadek z křesla a jde se podívat, jak 
to dělají jinde.“ Václav Mrajca, Karviná.

Silnice přináší spojení, turistiku, obchod, výrobní 
aktivity i pracovní příležitosti. To jsou aktivity, které 
Frýdlantský výběžek potřebuje a očekává. Otevření 
silnice je předpokládaným začátkem zlepšení.

-TAJ-, Hejnický zpravodaj 2/1998

všechny zábrany, bylo znovu prokázáno. Přes všechna 
známá varování před podobnými hrami, mnohokrát 
vydaná v minulosti, vkládali mnozí bezhlavě tisíciko-
runy do hazardní hry, aby o ně nakonec přišli. Jenom 
proto je tato hra provozována. Vyhrát může jen ten, 
kdo peníze neodnese, nastrčená volavka. Po prohře 
přichází zlost, lítost a stížnosti. Všechno pozdě, za 
hloupost se musí zaplatit!

Karel Finkous, Hejnický zpravodaj 2/2003

je i rekonstrukce obytného domu. Zdobí ho nová plas-
tová okna a podle hromady sutin na dvoře je zjevné, že 
hlubší jsou i úpravy uvnitř domu. Lze předpokládat, že 
na závěr bude provedena i celková oprava opadávající 
fasády. Až potud je všechno v pořádku a na místě jsou 
i slova chvály.

Nicméně jedna ostuda, nutno říci, že ta největší, 
zůstala a její stav se i na pohled dále zhoršil. Kdysi 
upravená zahrada zůstává i po roce ukázkou odstra-
šujícího přístupu soukromého majitele ke správě svého 
majetku. Svým konáním nejenom narušuje vzhled 
frekventovaného středu města, ale vrhá i nežádoucí 
stín na vlastníky sousedních nemovitostí. Za rok se 
nezměnilo nic, jen narůstající plevel je silnější a vyšší 
a zapomenutá míchačka rezivější.

Ještě jedna věc mě udivuje a stojí za zmínku. Docela 
těžko chápu, že někteří zastupitelé, členové výborů 
i občané, jindy i k daleko menším a méně viditelným 
nepořádkům ve městě velmi kritičtí, na ostudný a zře-
telně viditelný nepořádek na pozemku mezi poštou 
a prodejnou Krejčích, nereagují, nevidí a mlčí. Nevím 
a nerozumím, asi jsem příliš nechápavý!

-K.F.-, Hejnický zpravodaj 1/2008
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liberec.rozhlas.cz

TOULKY S MARCELOU AUGUSTOVOU

Vydejte se s oblíbenou moderátorkou 
po Libereckém kraji

každou neděli po 9. hodině, 
repríza ve středu po 18. hodině

Pošlete do soutěže na facebook vaši nej fotografii 
a vyhrajte pěkné ceny. 

Augustova-banner.indd   1 22.5.2018   15:01:12

Trestné činy
Po velmi dlouhé odmlce se do 

Hejnic a okolí vrátily případy krá-
deží drobného zvířectva. Ve větší 
míře to bývalo spíše v 90. letech 
minulého století. Pachatel byl zjiš-
těn a případ bude předán k zahá-
jení jeho trestního stíhání. Vyšší než 
obvyklý byl počet zjištěných řidičů, 
kteří řídili pod vlivem omamně 
psychotropních látek. Všem hrozí 
kromě pokuty také zákaz činnosti 
spočívající v zákazu řízení motoro-
vých vozidel. Zvýšil se rovněž počet 
ublížení na zdraví, což nebylo způ-
sobeno narůstající agresivitou, ale 
nehodovostí. Jedna z dopravních 
nehod byla bohužel smrtelná.

Přestupky 
Nejvíce spáchaných přestupků 

bylo v dopravě, v závěsu jsou pak 
přestupky proti občanskému sou-
žití – jde většinou o sousedské 
spory, rodinné hádky, napadení 
mezi manžely, rodiči a dětmi atd. 
a potom přestupky proti majetku 
– drobné krádeže (mobilní telefony, 
peníze, kola). S pěkným počasím 
přibylo případů rušení nočního 
klidu.

Jiná témata
Začala cyklistická sezona, 

proto nezapomínejte na správnou 
údržbu svých kol, výbavu a nepře-
ceňujte své schopnosti. Hlášeno 
bylo již několik drobných zranění, 
v květnu pak jeden případ velmi 
vážného zranění na cyklostezce 
v Oldřichově v Hájích.

Nemohu v příspěvku vynechat 
situaci kolem cizinců v Hejnicích. 
Jakkoli chápu veřejností vyjad-
řované obavy, do 3. 6. 2018 nebyl 
řešen jediný trestný čin spáchaný 
cizincem s dočasným pobytem 
v Hejnicích. Dosud byla přijata jen 
oznámení na rušení nočního klidu 
(ne vždy však byla prokázána). Ve 
spolupráci s oddělením cizinecké 
policie byla provedena kontrola 
ubytovacích objektů a byl zjištěn 
jen jeden drobný přestupek. Pro-

vozovatel s policií spolupracuje 
a nabídku pomoci jsme obdrželi 
od Centra na podporu integrace 
cizinců v Libereckém kraji při 
Správě uprchlických zařízení MV 
ČR. Zaznamenal jsem poněkud váš-
nivou debatu na sociálních sítích 
a v ní spoustu zloby a nepravd. 
Věřím, že se časem situace zklidní 
a najdeme způsob společného sou-
žití. Jen k tomu bude zřejmě třeba 

Zprávy Policie České republiky

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, od ledna do konce května bylo v rámci naší územní působnosti spácháno 
54 trestných činů, 413 přestupků, 251 jich bylo vyřízeno v příkazním řízení. Dále bylo řešeno dalších 
203 událostí a vyřízeno 236 spoluprací. U trestných činů šlo nejvíce o krádeže, potom zanedbání povinné 
výživy, ublížení na zdraví, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ohrožení pod vlivem návykové 
látky, poškození cizí věci, pomluva a další. Zaznamenán byl rovněž jeden případ závažné kybernetické 
kriminality. V přestupcích jde stále nejvíce o přestupky v dopravě, proti majetku a občanskému soužití.

ochoty pro změnu z obou stran. 
Pokud dojde k události s poruše-
ním zákona, jsme připraveni ji řešit, 
ať už bude spáchána kýmkoli. Uví-
táme k tomu i Vaši spolupráci.

Přeji všem krásné a pokud 
možno klidné léto.

npor. Milan Porubský, 
vedoucí OOP Hejnice
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Narodily se děti:
• Jiří Pýcha
• Ester Zoreníková
• Matyáš Jaroš
• Karla a Kateřina Votavovi
• Tobiáš Dávid
• Anežka Zemanová

Přistěhovalo se 22 občanů.

Odstěhovalo se 25 občanů.

Rozloučili jsme se se 
zesnulými občany:
• Jaroslav Svoboda
• Jana Pažoutová
• Jiří Ondráček
• Bohumil Vincenc
• Waltraud Hotová
• Krista Fleiberková
• Jiří Čivrný
• Jiří Pažout
Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

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

Dobrovolník – rekordman
Neodmyslitelnou součástí meteorologické staniční sítě ČHMÚ jsou 
dobrovolní pozorovatelé. „Dobrovolníci“ sdílejí bez ohledu na své 
profesní zaměření a  vzdělání okouzlení meteorologickými jevy. Po 
zaškolení provádějí dobrovolní pozorovatelé meteorologická měření 
a pozorování podle typu stanice. Jejich činnost je velmi prospěšná a také 
velmi náročná. Především v zimním období, kdy je sníh, námraza, apod. 
Všem dobrovolným pozorovatelům patří naše velké uznání a poděkování 
za jejich práci.

Mnozí dobrovolní pozorovatelé 
s námi spolupracují i desítky let. 
Absolutním rekordmanem v délce 
činnosti dobrovolného pozorova-
tele meteorologické stanice je na 
pobočce v Ústí n. L. (ale domní-
váme se, že jde o celorepublikový 
rekord) pan Miroslav Jech.

Pan Jech stál u zřízení mete-
orologické stanice v Hejnicích 
od samého počátku, tj. od 1. 10. 
1960. Na stanici se měřily srážky, 
sníh, pozorovaly se atmosférické 
jevy. Jednalo se o manuální sráž-
koměrnou stanici. Dne 1. 1. 1969 
se činnost rozšířila o měření tep-
loty vzduchu, vlhkosti vzduchu, 
směru a rychlosti větru, stavu 
počasí, oblačnosti a stavu půdy. 
Stanice byla povýšena na manu-
ální klimatickou stanici. Od 1. 11. 
1969 se na stanici začal měřit také 
sluneční svit a od 1. 1. 1985 pří-
zemní minimální teplota vzduchu.

Dne 10. 9. 2008 byl na stanici 
instalován automatický srážko-
měr. Automatizace stanice byla 
dokončena 24. 10. 2012 osazením 

čidel na měření teploty vzduchu, 
přízemní teploty vzduchu, vlh-
kosti vzduchu, směru a rychlosti 
větru a slunečního svitu. Stanice 
je vedena jako automatizovaná 
klimatická stanice. Objem práce 
pozorovatele se automatizací 
výrazně snížil, i nadále však musí 
pan Jech pozorovat atmosférické 
jevy, stav počasí, oblačnost, stav 
půdy, výšku nového sněhu, cel-
kovou výšku sněhové pokrývky, 
vodní hodnoty sněhu a pro porov-
nání také měřit manuálně srážky.

Vedle pozorovatelské činnosti 
se pan Miroslav Jech věnuje 
i publicistické činnosti. Podílel 
se na zpracování několika knih 
o Jizerských horách. Pěší výlety 
po Jizerských horách jsou také 
jeho velkou láskou.

Přejeme panu Jechovi pevné 
zdraví a spoustu elánu. Těšíme se 
na další spolupráci!

-dr-, -rt-  
(Český hydrometeorologický ústav, 

pobočka Ústí nad Labem)

Pozorovatel – jubilant Historická fotografie stanice ze 70. let
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Co v učebnicích nebylo
Žáci IX. tříd přijali nápad a zrealizovali tvorbu vlastní učebnice. Na vlastní kůži si mohli vyzkoušet, že tvořit 
učebnici není jednoduchá záležitost a že nezáleží jen na fundovaném výkladu v rámci předmětu, ale i na 
soustavné a nejednoduché práci s  textem v  rámci ICT, vkládání obrázků, zjišťování důležitosti informací 
a formulaci kontrolních otázek.

Projekt nesl jednoduchý 
nadpis: „Co v učebnicích nebylo“. 
A zadání? Vyberte si předmět, 
který Vás baví a ve kterém jste 
narazili na něco, co Vás zaujalo, 
ale učitelé se tomuto bodu zájmu 
z nedostatku času nemohli při 
vyučování věnovat a nemohli 
Vám k tomu říci vše, o čem byste 
si přáli při hodině mluvit, nebo 
co byste se přáli skutečně dozvě-

V roce 1909 se v Londýně narodil, budoucí makléř a patrně nejznámější hrdina druhé světové války, 
Nicholas Winton.

Nicholas Winton se naro-
dil v německo-židovské rodině 
obchodníka Wertheimera. Rodina 
se přistěhovala do Velké Británie 
v roce 1907 a změnila své pří-
jmení na Winton. Po dokončení 
studia na internátní škole odjel 
do Německa, a získával praxi 
v různých bankách v Hamburku 
a Berlíně. 

Během zimy v roce 1938 se 
v Československu zapojil do orga-
nizace transportů židovských 
dětí. Každé dítě, které bylo přihlá-
šeno do transportu, bylo posláno 
vlakem do VB k náhradní rodině. 
Winton tlačil na Britskou vládu, 
aby pracovala ještě usilovněji, 
jelikož se obával začátku války. 
Tak se stávalo, že spousta dětí 
měla falešný pas. Celkem se 
mu podařilo zachránit 669 dětí. 
Poslední naplánovaný transport 
s 250 dětmi však do VB nedo-

jel, protože stejného dne začala 
2. světová válka.

Po začátku války Winton vstou-
pil do RAF. Kvůli slabšímu zraku 
však pracoval pouze v admini-
strativě. Po válce dále pracoval 
v bankovnictví a o své záchranné 
akci nikomu, ani své manželce, 
neřekl. Jednoho dne jeho man-
želka objevila na půdě jejich domu 
truhlu plnou fotografií dětí, úřed-
ních dokumentů, pasů a spisů. 
Ukázala je svému manželi a ten 
den poprvé vyprávěl Nicholas 
svůj příběh. Wintonova manželka 
řekla tento příběh novinářce Eli-
zabeth Maxwelové, která zorgani-
zovala setkání Nicholase s „jeho 
dětmi“ v pořadu televize BBC 
That’s Life. Sám Winton jakéko-
liv zásluhy vždy odmítal, ale i tak 
se mu dostalo mnoha vyzname-
nání (Řád Bílého lva, povýšení do 
šlechtického stavu)

Samozřejmě se nejedná o jediný 
Wintonův záslužný čin. Až do své 
smrti se zapojoval do různých 
charitativních projektů.

Dnes už Nickyho rodina skýtá 
více jak 3000 členů. Bohužel 
i ti nejlepší lidé odcházejí a tak 
1. července 2015 ve věku 106 let 
Nicholas Winton umírá.

„Není-li něco nemožné,  
tak musí existovat způsob,  

jak toho dosáhnout“
Nicholas Winton

dět. Toto téma pak zpracujte jako 
chybějící list do učebnice. Ke kaž-
dému listu pak dodejte vlastní 
kaligram, který je konotací toho, 
o čem v učebnici píšete.

Jakkoliv je to velmi těžké, zhos-
tili se toho deváťáci velmi dobře 
a myslím, že vytvořili skutečně 
krásné stránky do učebnic.

Jejich práci jsme souhrnně 
nechali svázat, takže vznikla 

Co v učebnicích nebylo – Nicholas Winton

vlastní učebnice s doplňkovým 
materiálem a názvem: „Co v učeb-
nicích nebylo“. Tím jsme odstranili 
všechny dosavadní nedostatky 
stávajících učebních materiálů.  
A myslím, že se jim jejich práce 
moc podařila. Smekám.

Posuďte sami.

Mgr. Marie Kolačná

1)  Kdo to byl Nicholas Winton ?

2)  Co významného udělal  
a jak byl za to oceněn ?
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Co v učebnicích nebylo – Prvohory
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Výlet do Drážďan

Ve čtvrtek 17. 5. byl pro žáky 8. a 9. tříd zorganizován poznávací zájezd do Drážďan.

Do autobusu se pohodlně 
usadilo 40 žáků a všichni jsme 
vyrazili směr Německo. Program 
zájezdu žáci znali, cestou navíc 
dostávali zeměpisné informace 
o oblastech, kterými jsme projíž-
děli. Před vjezdem do Drážďan si 
všichni poslechli zajímavé děje-
pisné informace o bombardování 
Drážďan na konci 2. světové 
války. A než jsme zaparkovali 
blízko historického centra města, 
paní učitelka Kolačná nám uka-
zovala a popisovala zajímavé 
stavby a památky.

Dopoledne jsme navští-
vili muzeum Grünes Gewölbe 
– muzeum saských kurfiřtů 
a králů. Toto muzeum je vlastně 

obrovskou klenotnicí plnou zají-
mavých předmětů z období rene-
sance až po klasicismus. Pro nás 
byl zajímavý také zdejší bezpeč-
nostní systém.

Odpoledne jsme měli objed-
nanou prohlídku v Deutsches 
Hygiene-Museum, univerzálním 
muzeu o člověku. Pro žáky to zde 
bylo zajímavější, neboť si mohli 
vyzkoušet spoustu interaktivních 
pomůcek a v počítačích si promít-
nout zajímavé animace. Průvod-
kyně nás provedla jednotlivými 
odděleními věnovanými např. lid-
skému tělu, vývoji člověka, smys-
lovým orgánům, nervové soustavě, 
rozmnožování a sexualitě, zdravé 
stravě, prevenci, nemocem. Zde 

by si žáci přáli trochu více času, 
aby se mohli k některým přístro-
jům nebo animacím vrátit a ještě 
jednou si je vyzkoušet.

Žáci dostali mezi prohlídkami 
celkem 2x rozchod. I tuto dobu 
někteří využili k tomu, aby se 
zkusili domluvit nebo konverzovat 
v obchodech nebo na veřejnosti 
v němčině. A že se to mnohým 
podařilo, svědčily drobné nákupy 
a nebo suvenýry na památku.

Na závěr bychom chtěli podě-
kovat sponzorskému daru od MÚ 
v Hejnicích a příspěvku ze SRPDŠ 
naší školy.

Za učitelský sbor Marie Kolačná, 
Dana Nejezchlebová a Milan Hradil

Nová podoba skalní vyhlídky
V sobotu 5. května se konala taková malá sláva. Lesy České republiky slavnostně otevíraly na místním kopci 
Na Chatkách zrekonstruované lesní divadlo, ale hlavně skalní vyhlídku.

Vyhlídce se říkalo v chodu času různě, já osobně ji znal pod posledním nejmladším názvem Triangl, 
někdo klasicky Chatka a nejstarší a prý správný název je Poustevníkův kámen. Díky aktivitě Lesů a zdej-
šího všeuměla pana Lorence došlo k návratu kamenných schodů pod skálu, nádherného kovaného zábradlí 
a osazení nového kříže na vrchol. Tu sobotu byl právě tento kříž vysvěcen panem farářem Andršem. U obou 

míst se navíc objevil netradiční 
informační panel, který klasické 
desky převedl do zajímavého kolo-
toče a hlavně u vyhlídky nabízí 
i interaktivní zábavu pro dětské 
návštěvníky.

Vyhlídka je 10 až 15 minut 
pohodové chůze od kostela a je 
přístupná i pro hůře se pohybu-
jící návštěvníky. Není proto důvod 
odkládat návštěvu, která Vás 
odmění nádhernými pohledy na 
Hejnice, Potok a přilehlé horské 
štíty. Osobně doporučuji vyra-
zit na nějaký západ slunce, kdy 
dostane město i horská úbočí 
krásný barevný nádech.

Na 18. srpna je plánováno 
v lesním divadle další z předsta-
vení, tak se nebojte vyrazit i na 
toto místo, jen deky, křesílka či 
něco na sezení s sebou.

-DEM-
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Cesta do Pěnčína

Každý, kdo má rád zvířátka, určitě ví, že na farmě 
v obci Pěnčín jich mají plno. A to není všechno! Ještě 
si můžete vychutnat mnoho druhů sýrů a vidět přímo 
i  jejich výrobu. Ten, kdo se zajímá o historii, určitě 
ví, že tato oblast byla vyhlášena i výrobou barevných 
korálků, která zaměstnávala v okolí každou rodinu. 
O  mnoho let později se pak výroba převedla do 
Jablonce nad Nisou, kde jejich krása a  originální 
zpracování slaví po celém světě. Bylo rozhodnuto! 
Pojedeme na výlet do Pěnčína!

A tak paní kuchařky napekly řízky, svačinky a jelo 
se. Počasí nám přálo po celý den. Největší úspěch sla-
vily lamy, které v tomto statku byly novinkou. Nej-
roztomilejší byla černá, lamík Uhlík, od kterého jsme 
děti nemohli dostat.

Všechna zvířátka co jsme viděli, byla krásně čistá 
a spokojená. Jedna z prasnic u sebe měla dokonce 12 
malých prasátek. A malé telátko Bela se chtělo stále 
nechat drbat.

Nás ale ještě čekala výroba skleněných obrázků, 
jako dárek pro rodiče, návštěva sýrárny a ochutnávka 
několika druhů sýrů. Hlavně jsme však byli zvědaví, 
jestli nám páv, kterého zde také měli, ukáže svůj 
nádherný barevný vějíř. No měli jsme štěstí, protože 
mu do cesty přišel zrovna bílý kohout, se kterým se 
prý nemají moc v lásce a navzájem se straší. Kohout 
kokrhá a páv na něj útočí rozevřeným ocasem.

A co bylo ještě fajn? Jízda malým vláčkem po 
okolí Pěnčína s malou zastávkou u starého kostela. 
V tomto kostele jsme si i dokonce mohli všichni s prů-
vodkyní zazpívat. Moc nás chválila. No, a pak nás 
ještě čekala kouzelná omlazující studánka. Voda byla 
ledová, takže jsme se nevykoupali, ale snad i tak, 
když jsme smočili jenom ten prstíček, budeme zdraví.

Takže vážení rodiče, pokud nebudete vědět kam 
s dětmi o prázdninách na výlet, vřele Vám tuto trasu 
doporučujeme. Užijte si to tak, jako my a Vaše děti.

Alena Kusá

Rodiče se baví…
Po roční pauze v  pořádání našich plesů, jsme se 
opět rozhodli, že „do toho půjdeme“. To byl i názor 
některých rodičů z naší školky. A tak jsme se společně 
sešli, abychom doladili vše potřebné.

Na organizaci plesu se podílel samotný výbor 
SRPMŠ „Zvoneček“. Ti, kteří se nemohli podílet 
přímo na organizaci, nás podpořili alespoň cenami 
do tomboly.

Na Obřím Sudu se nás nesešlo moc, ale vůbec 
nám to nevadilo. Během několika málo minut byla 
naše tombola úplně vyprodaná a na některé hosty se 
ani nedostalo. Tímto bych chtěla poděkovat mnoha 
sponzorům, kteří nám věnovali nemalé finanční 
prostředky. Za zmínku stojí Jizerskohorské strojírny, 

firma CUBE – p. Fleiberk, práškovna – p. Zavřel, 
p. Nulíček – bezplatný pronájem sálu, Autodoprava 
p. Ouhrabka a v neposlední řadě i Město Hejnice.

O zahájení plesu se opět postaraly děti naší 
školky, tentokráte s malým muzikálem „Veselá 
zimní nálada“. O další kulturní vložku se velice 
vtipně postaral i p. Hubáček, který využil večeře 
muzikantů a pobavil nás svým humorem. Dokonce 
rozezpíval celý sál.

O půlnoci jsme dražili masový dort, který nám 
upekl a ozdobil p. Klouček. Nikdy by mne nena-
padlo, že takový dortík bude mít velkou cenu. A kdo 
ho vydražil? Paradoxem je, že kolegyňka z branže 
neboli učitelka z mateřské školky v Praze.

A co na závěr? No byl to pěkný, pohodový, rodinný 
ples a rodiče si ho prý příští rok zopakují.

A co s utrženými penězi? Už vymýšlíme celodenní 
výlet do Mirakula.

Alena Kusá

MŠ Zvoneček – obrazem

Duben – Hospodářský den Frýdlant

Duben – pohádka „O perníkové chaloupce“
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Informace z „lesárny“
V uplynulých měsících proběhly na naší škole akce, o nichž bychom rádi poinformovali.

Ve dnech 12. – 13. února 
dostali tři nejlepší operátoři vyvá-
žecí soupravy třetího ročníku 
ze zdejší lesnické školy možnost 
zúčastnit se odborné praxe a pro-
hlédnout si zázemí České lesnické 
akademie Trutnov, pracoviště ve 
Svobodě nad Úpou a školního 
polesí. Mohli si zde vyzkoušet 
simulátory velkých vyvážecích 
souprav i harvestorů. I přesto, že 
znali harvestorové technologie, 
jejich operování jim bylo dosud 
neznámé. Později po výuce na 
simulátoru dostali šanci operovat 
také na velké vyvážečce, čehož 
všichni rádi využili.

„Za nás za kluky bychom chtěli 
především poděkovat panu Ing. 
Vachelovi za zprostředkování této 
akce. Zázemí školy a její možnosti 
se nám velmi líbily. Jejich uči-
tele odborného výcviku jsme mile 
překvapili, a tak nám bylo také 
nabídnuto další studium, kterého, 
věřím, využijeme,“ uvedl jeden 
z účastníků odborné praxe.

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

Na začátku března se konalo 
školní kolo matematické olympi-
ády, v němž zvítězila Dana Kuče-
rová, žákyně 1. ročníku.

Během března pořádali žáci 
oboru Zahradník pod vedením 
učitelky odborného výcviku Jany 
Tůmové tvořivé dílny s veliko-
noční tématikou v rámci akce 

„Medové jaro“ ve středisku vol-
ného času ROROŠ v Novém 
Městě pod Smrkem. Tvořivých 
dílen se účastnili žáci ze základ-
ních a mateřských škol z okolí. 
Děti, kterých se vystřídalo téměř 
500, měly možnost pod vedením 
našich žáků vytvářet jednoduchá 
velikonoční aranžmá.

14. března jsme pro žáky 3. 
ročníku zorganizovali exkurzi do 
Botanické zahrady v Praze, kde 
se konala výstava orchidejí.

23. března se naše škola 
zúčastnila floristické soutěže Ote-
vírání jara. Místem konání bylo 
výstaviště v pražských Letňanech. 
Za naši školu zabojovala Anna 
Patková z 3. ročníku. Prvním 
úkolem byla vázaná jarní kytice, 
druhým květinový šperk a třetím 
sesazovaná jarní nádoba, zde 
Anička vybojovala krásné 3. místo.

Ve dnech 26. – 27. dubna pro-
bíhalo mistrovství České repub-
liky žáků lesnických škol v práci 
s motorovou pilou Dřevorubec 
junior 2018, které tradičně pořádá 
SLŠ a SOU Křivoklát. V letošní 
soutěži se utkalo 34 závodníků 
ze šesti zemí. Naši školu repre-
zentovali žáci 2. ročníku oboru 
Lesní mechanizátor Patrik Kutí-
lek a Jan Henschel. V souladu 

s mezinárodními pravidly se 
soutěžilo v disciplínách: výměna 
řetězu, kombinovaný řez, přesný 
řez, odvětvování a kácení. Sou-
běžně také probíhaly doprovodné 
disciplíny jako hod sekerou, práce 
s vyvážecí soupravou, řezání bři-
chatkou, střelba na laserové střel-
nici, kterých se mohla zúčastnit 
i veřejnost. Naši reprezentanti 
v silné mezinárodní konkurenci 
obstáli výborně. Patrik Kutílek 
zvítězil v disciplíně „přesný řez“ 
a v soutěži „práce s vyvážecí sou-
pravou“ zvítězil Martin Beneš, 
žák 3. ročníku.

Krásné počasí a zajímavý pro-
gram, který připravily Lesy ČR, 
Lesní správa Frýdlant ve spo-
lupráci s naší školou a se Stře-
diskem ekologické výchovy LK 
Střevlik, přilákaly 12. května 
stovky účastníků na 12. ročník 
Lesnického dne. Děti absolvo-
valy trasu, během níž plnily na 
jednotlivých stanovištích různé 
disciplíny. V cíli v areálu školy 
dostaly za absolvování a plnění 
úkolů odměnu a mohly si opéct 
buřtíka. Děti si mohly vyzkoušet 
také různé dovednosti, např. na 
překážkové dráze, v jízdě na koni, 
sjet lanovou dráhu a vyzkoušet 
svou zručnost ve vyvážecím stroji 
Vimek. Do programu byly zařa-
zeny ukázky výcviku psů a tim-
bersportu. Návštěvníci lesnického 
dne mohli zhlédnout pohádku 
divadla Rolnička.

Žáci školy díky nově navá-
zané užší spolupráci s Městem 
Frýdlant zvelebili prostranství 
kolem základní školy v Husově 
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ulici a u školní jídelny. Sami 
v rámci výuky vytvořili projekt 
na zkrášlení tohoto místa. Z pěti 
předložených projektů byl jako 
vítězný nakonec vybrán projekt 
Karolíny Metalové. Ve druhé polo-
vině května naši budoucí zahrad-
níci tento projekt realizovali.

V těchto dnech u nás také 
finišují přípravy na XVII. mist-
rovství ČR v práci s motorovou 
pilou – Pohár VLS 2018. Naši žáci 
oboru Lesní mechanizátor pomá-
hají s přípravami a zabezpečením 
a naši učitelé zde budou v roli roz-
hodčích. Žáci druhého ročníku 

budou školu reprezentovat v sou-
těži operátorů vyvážecích souprav.

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

Lenka Bönschová-Sutnarová

„Svobodovec“ z Ferdinandova
Michal Ivan Murga se narodil 18. prosince 1907 v obci Neresnice, okres Tačovo, na Zakarpatské Ukrajině. Po 
ukrajinské obecné škole ve svém rodišti absolvoval studijní stáž v Orlíku nad Vltavou a vyučil se kadeřníkem-
holičem. Tímto řemeslem se živil po celou dobu trvání takzvané „První republiky“. Se svojí ženou Marií žil 
v obci Vulchovce a měli spolu dcery Hofii, Olenu a Annu.

Když byla Podkarpatská Rus 
po Vídeňské arbitráži na podzim 
roku 1938 postoupena Maďarsku, 
začal Michal Murga přemýšlet 
o zapojení se do protinacistického 
odboje. V roce 1940 tedy překro-
čil hranici se Sovětským svazem. 
Krátce na to byl ale v Osmolodě 
zadržen a podroben výslechu pří-
slušníky bezpečnostního orgánu 
NKVD. Následně jej obžalovali ze 
špionáže a odeslali do jednoho 
ze sibiřských gulagů. Zde strávil 
téměř tři dlouhé roky.

Na počátku roku 1942 se 
v uralském městě Buzuluku 
začal formovat 1. československý 
samostatný prapor. Do jeho řad 
vstoupil Michal Murga posled-
ního lednového dne roku 1943, 
tedy den poté, co jednotka odjela 
do prostoru Charkova, kde poz-
ději prošla legendární bitvou 

u Sokolova. Vycvičen byl jako 
sběrač raněných a v této funkci 
prošel všemi bojovými operacemi 
naší jednotky. Jednou se při-
hlásil k dobrovolné průzkumné 
hlídce, během níž se mu podařilo 
odzbrojit a zajmout německého 
vojáka, který následně vyzradil 
důležité vojenské informace. Po 
letech také vzpomínal na syro-
vou realitu frontových bojů, kdy 
při jednom z nich zachránil svého 
velícího důstojníka tím, že puš-
kovým bajonetem zneškodnil 
nepřátelského vojáka. Utrpěl taky 
minimálně dvě vážnější zranění. 
V bojích o Bílou Cerekev přišel 
o část prstu na levé ruce, kterou 
mu amputovala střepina z gra-
nátu, a během bojů o Dukelský 
průsmyk byl těžce zraněn poté, 
co v jeho těsné blízkosti explo-
doval minometný granát. Množ-

Příslušníci československé vojenské jednotky na východní frontě

ství hlíny jej pak málem pohřbilo 
zaživa. Naštěstí si toho všimli jeho 
spolubojovníci, kteří ho vyhrabali 
na povrch. Utrpěl tak těžká pora-
nění, že se až do konce 2. světové 
války léčil v polních nemocnicích 
a lazaretech. Kvůli šoku dokonce 
přišel o téměř všechny zuby.

Po válce až do ledna 1946 
setrval v československé armádě, 
ale jako 40% invalida byl v hod-
nosti desátníka z činné služby 
propuštěn. Během téhož roku 
mu byl udělen československý 
Válečný kříž 1939, československá 
medaile Za chrabrost před nepří-
telem a pamětní medaile Armády 
v zahraničí se štítkem SSSR.

V tu dobu přichází na sever 
Čech. Nejdříve bydlel a praco-
val v Minkovicích u Frýdlantu 
v Čechách, ale natrvalo se usadil 
v obci Ferdinandov v čísle popis-
ném 43. Pracoval jako pomocný 
cestář u strojní železniční správy 
v Raspenavě nebo jako pomocný 
dělník v továrně na porcelán. 
V červnu 1949, tehdy již jako 
rotmistr v záloze, byl z prozatím 
neznámých důvodů degradován 
na vojína. V té době žil již poměrně 
nespořádaným životem. Vracely 
se mu kruté vzpomínky z let 
války a měl i značné rodinné pro-
blémy. Zhruba v polovině 50. let 
spáchal Michal Murga ve stodole 
svého domku na Ferdinandově 
sebevraždu oběšením.

Čest jeho památce!

Milan Votava, foto: archiv autora
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Děkujeme partnerům Hejnických slavností 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Hlavní partneři 

Partneři 

www.celtima.cz  

 

www.pivo-konrad.cz  

www.rommyagency.cz  

www.novus.cz  www.jss.cz  

www.kraj-lbc.cz  

www.nadacecez.cz  

www.cd.cz  

www.johnnyservis.cz 

www.czech-energy.cz 

 

www.silkom.cz  
 

www.naradibartos.cz 

www.fdlnet.cz  

Projekt podporuje: 

www.plynici.cz  
www.cba.cz  

www.mcdo.cz  
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www.knorr-bremse.cz 

www.hitradiofm.cz  
www.rcl.cz  

www.ksmcasting.com  

 

www.killich.cz  

Sponzoři 

 

Sponzoři 

www.rengl.cz 

Mediální partneři 

www.libereckadrbna.cz  

www.fcc-group.eu/cs 
 

www.vhs.cz  

www.czechfibre.cz  
 

www.csas.cz  
 

www.reznictvi-uzenarstvi-kloucek.cz 

www.csadlb.cz  
 

www.bauhaus.cz  
 

www.zalepsihejnice.wz.cz 
 

www.sawconsulting.cz 

 

www.pstav.cz 

 www.ncgecko.cz 

www.expressinterier.cz 

www.msv-lbc.cz 

www.kofola.cz  

www.meliprojekt.cz 
www. jizerskohorska.cz 

www.lesycr.cz  
 

www.dobet.cz www.rubidea.cz 

www.skupinasam.cz 
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Férová snídaně v Hejnicích
V  sobotu 12. května 2018 se Hejnice již potřetí zapojily do akce „Férová snídaně“, kterou 
koordinuje nezisková organizace NaZemi a do které se zapojují organizátoři z měst a obcí po celé 
České republice. První ročník se konal před osmi lety a zapojilo se 41 míst, letos už se snídalo na 
více než 170 místech v naší republice.

Akce se koná vždy druhou 
květnovou sobotu na Světový den 
pro fair trade.

Lidé si na dekách pochutnávali 
na fairtradové kávě, doma nape-
čených buchtách a palačinkách, 
nechyběla ani vajíčka, sýry, mléko 
či med od místních farmářů. Dále 
jsme ochutnávali domácí šťávy, 
marmelády, pomazánky z medvě-
dího česneku apod.

Společnou snídaní dali účast-
níci najevo, že upřednostňují 
místní farmářské produkty a v pří-

padě těch exotických jako jsou 
třeba káva, kakao nebo banány 
vyžadují ty s certifikací „Fair 
trade“. Fair trade je totiž způsob 
obchodu, který dává pěstitelům 
ze zemí Afriky, Asie a Latinské 
Ameriky možnost uživit se vlastní 
prací za důstojných podmínek. 
Zemědělci dostávají za svou pro-
dukci spravedlivě zaplaceno, pěs-
tují s ohledem na životní prostředí 
a jejich děti mohou chodit do školy. 
A to je velký rozdíl oproti běžným 
plantážím, kde zaměstnanci pra-

cují 12 hodin denně, ale platí jim 
jen za osm a mzda jim nestačí ani 
na základní rodinné výdaje. Často 
pracují s nebezpečnými chemi-
káliemi a nemohou vstupovat do 
odborů. Pěstitelé kávy se zase 
nejvíce potýkají s nízkými výkup-
ními cenami, které za kávu jejich 
rodině místní výkupci platí.

Těšíme se, že si příští rok druhou 
květnovou sobotu uděláte čas a při-
jdete spolu s námi společně posní-
dat a podpořit dobrou věc.

Lenka Kubíková

S radostí a s úsměvem proběhly dvě velké akce k oslavě 15. výročí od založení naší organizace.

Hlavní oslava spojená se „Dnem 
otevřených dveří“ proběhla 12. 
dubna a mezi účastníky kromě ma-
minek, tatínků, babiček jsme přiví-
tali i milé hosty - krajskou koordi-
nátorku Sítě pro rodinu Lenku Po-
hlodkovou a pana starostu města 
Hejnice Jaroslava Demčáka. Tak 
jak to má být, na stole nechyběl 
narozeninový dort, který upekla 
maminka Jitka a drobné občers-
tvení, které každoročně chystají 
pracovnice spolku s maminkami. 
Na oplátku si každý návštěvník 
odnesl malé dárečky a nový letá-
ček Mateřídoušky a placku s výro-
čím 15 let.

Centrum Mateřídouška – slavili jsme 15 let

V sobotu 26. května jsme v osla-
vách pokračovali, tentokrát při pří-
ležitosti Dne dětí s akcí Pohádko-
vý les. Tak jako každý rok bylo pro 
děti na trase připraveno 10 stano-
višť s úkoly a pohádkovými posta-
vičkami. Kulisy malovaly pracovni-
ce Mateřídoušky a děti z druhého 
stupně ZŠ Hejnice. V cíli nechy-
běl zábavný program - Wikiho zá-
bavná show s mimoni, který lákal 
k tanci i soutěžím. Kdo se nezapo-
jil do programu, mohl si užít ská-
kací hrad, občerstvit se nápoji či 
zmrzlinou a samozřejmě nechybě-
lo tradiční opékání vuřtů. Trochu 
čísel: na palouk nad Hejnice přišlo 

460 dětí, rodičů a prarodičů. Do 
masek se obléklo 34 dobrovolníků 
a další 28 osob pomáhalo se za-
jištěním akce na místě a to vše se 
povedlo zrealizovat díky 27 spon-
zorům, kteří pomohli finančním 
či věcným darem. Velice děkujeme 
SDH Hejnice za pomoc s realizací, 
službám města Hejnice za pomoc 
s přípravou trasy a městu Hejnice 
za podporu v podobě vybavení i fi-
nancí. Moc děkujeme všem, kteří 
pomáhali s realizací, přípravou, 
ale i těm, kteří se přišli zúčast-
nit 23. ročníku Pohádkového lesa, 
který podesáté připravila Mateří-
douška.
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První třetina roku byla pro nás 
tradičně napínavá, vypsali jsme 
8 projektů a čekali, kteří donáto-
ři nás podpoří. Nyní již známe vět-
šinu výsledků a můžeme tak po-
děkovat městu Hejnice, které nás 
podpořilo částkou 114 tisíc korun, 
Ministerstvu práce sociálních věcí, 
které projekt „Aktivizační zaří-
zení pro rodiny v regionu“ podpo-
řilo z programu Rodina částkou 
487 tisíc korun a Libereckému 
kraji, který z odborů zdravotnic-

tví, školství a rozvoje podpořil naše 
projekty v celkové částce 199 tisíc 
korun. Všem našim podporovate-
lům velice děkujeme. Bohužel se 
nepovedlo obnovit pracovní místa 
veřejně prospěšných prací podpo-
řená Úřadem práce.

Konec školního roku se blíží 
a s ním i prázdninový program. 
Mateřídouška připravuje program 
od pondělí do čtvrtka. V úterý 
budeme chodit na program ven 
(výlety, závody pro děti, focení 

a další), v době programu venku 
budou prostory uzavřené. Proto 
sledujte náš program na Face-
booku a webu, kde se dozvíte ak-
tuální nabídku. Všechny srdeč-
ně zveme, přijďte o prázdninách 
do Mateřídoušky, prostory nabízí 
v horkém létě příjemně chladné 
prostředí, kde si můžete odpoči-
nout od sluníčka.

Alena Nováková, místopředsed-
kyně Centra Mateřídouška, z. s.

Mýty o mateřských centrech
Mateřská a rodinná centra jsou pouze pro maminky na mateřské a rodičovské dovolené. 

Tuto mylnou představu přinesl asi dříve používa-
ný název mateřská centra, který vycházel ze skuteč-
nosti, že zřizovateli byly právě matky pečující o děti. 
Snad i proto se nyní mnohé organizace přejmenová-
vají na rodinná centra, aby jejich název působil více 

Mé dítě je příliš malé, abychom do Mateřídoušky chodili. Přijdeme, až bude větší.
Programy určené pro děti nemají věkové omezení, 

neboť pro dítě je nejdůležitější právě kontakt s další-
mi dětmi a sledování starších dětí u programu. Každé 
malé dítě rádo opakuje to, co dělají starší. Po celou 
dobu pobytu dítěte je mu rodič oporou a průvodcem, 
a tak se dítě může cítit v bezpečí i mezi staršími ka-
marády. Dalším významným přínosem programu je 
i předávání zkušeností mezi maminkami a v nepo-

„Dáváme Mateřídoušce tvář a příběh“

Z malé ječící sirény, které vadila jen přítomnost 
dětí ve stejné místnosti, se stal šikovný a kamarád-
ský kluk. Jasně, autismus nezmizí, ale ten pocit, že 
i Vojta žije celkem normální život a obstává v něm, je 
k nezaplacení.

Milá Mateřídouško, z celého srdce ti děkuji za tvůj 
lidský přístup k nám. Za to, že ze mě nezůstala chu-

otevřeně. Centrum Mateřídouška je otevřené všem: 
matkám, otcům, dětem, babičkám, dědečkům i tetič-
kám a strýčkům… Je místem pro setkávání, sdílení, 
hraní, tvoření, vzdělávání – tedy místem pro každého, 
kdo je rád mezi lidmi.

slední řadě i možnost společné kávy, kterou nemusí 
pít rodič sám doma. V nabídce jsou i programy pro 
rodiče: přednášky, besedy, tvůrčí dílny a ty si mohou 
rodiče užít i s malými dětmi, které nevyžadují tolik 
pozornosti a rády si pohrají s některou z tet, která do-
hlíží v herně.

Alena Nováková,  
místopředsedkyně Centra Mateřídouška, z. s.

Vzpomínám na první den, kdy jsem se odvážila jít s  Vojtou do mateřského centra. Rozumějte – vzít 
tříletého autistu kamkoliv do společnosti, natož mezi děti, vyžaduje notnou dávku odvahy. Měl tenkrát 
takové hlučnější období… Prostě šíleně ječel. A  i  přesto všechno, co tam tenkrát ten malý človíček 
předvedl, se na mě nikdo netvářil zle a byli jsme mile pozváni i na příště. V Od té doby chodíme do 
Mateřídoušky, jak jen to jde. 

dinka sedící radši doma. Za to, že se můj syn směje 
s kamarády. Za všechny pokroky, které i díky vám 
všem a vašim programům udělal. Za to, že se u vás 
měl možnost připravit na další důležitý krok do života. 
A v neposlední řadě za dobrý kafe a nová přátelství :-).

Jitka s Vojtíškem a Matějem

V těchto dnech došlo na zkrásnění parčíku u lékárny, 
který se po letech bláta a vypadaných obrubníků dočkal 
nové žulové zádlažby, která kopíruje jeho nevšední tvar. 
Nyní ještě vrátíme lavičky zpět na místo, osejí se okraje 
mezi kostkami a trávníkem a parčík je připraven na vaše 
posezení, které zde může realizovat.

PARČÍK U LÉKÁRNY V NOVÉM
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Tradiční pouť v hejnickém chrámu  
u příležitosti svátku Navštívení Panny Marie

U příležitosti svátku Navštívení Panny Marie, se v neděli 27. května konala v hejnickém chrámu tradiční pouť.

Sváteční den byl spojen s premiérou Hejnické 
mše, kterou pro tuto příležitost složil a textem 
opatřil Marcel Fox Štěpánek z Jablonce nad Nisou. 
Ten se také ujal jejího prvního veřejného prove-
dení za zpěvu a hudebního doprovodu Jizerského 
lidu. Významným nedělním hostem a kazatelem byl 
přední bohemista, lingvista, pedagog a katolický 
kněz Mons. prof. Petr Piťha, který je široké veřejnosti 
znám jako první ministr školství České republiky.

V průběhu mše byl také hejnickým farářem 
Pavlem Andršem požehnán nový zvon, který na své 
náklady nechal odlít pan Jan Haken z Druzcova 
u Osečné. Tělo se srdcem bude vyneseno do zvo-
ničky obnovené kaple.

Svátečního dopoledne se zúčastnilo na dvě stovky 
poutníků, kteří se po mši svaté setkali v klášterní 
zahradě, kde pro ně bylo připraveno pohoštění.

Jan Heinzl, foto: P. Bíma

10:00                        zahájení a pozvánka na čaj a chléb s medem 
10:30 a 13:30   ukázka práce s ovčáckým psem 
10:45 a 14:00   procházka za bylinkami 
11:00 a 15:00   ukázka a instruktáž kosení kosou  
11:30                        ukázka sečení traktorem a balíkování 
12:00 a 15:30   botanická vycházka 
12:30 a 14:30   ze života hmyzu aneb co se děje v trávě 
16:00                        zakončení 

sobota 14. července 2018 
Horní Maxov - Malá Strana 

VHODNÁ PRO 

 RODINY S DĚTMI

Dále se můžete těšit na:

SL
A
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N

O
ST
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IZ
ER

SK
Ý

C
H

 L
U

K

stezku nejen pro děti s lučními úkoly 

malování perníčků 

vyrábění z trávy a vrbového proutí 

povídání o včelách s ukázkou včelaření 

zajímavosti z historie a života luk 

Program

Louky se lidem prostě povedly. 
Oslavte jejich krásu s námi!

louka u křižovatky pod Bramberkem 
50.761N, 15.210E 

AKCE 
ZDARMA
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Z městské knihovny
Vážené čtenářky a čtenáři, jako obvykle začnu knižními novinkami. Protože jsem nové knihy už neměla 
kam dávat a dříve nebo později se stěhování asi nevyhnu, začala jsem s vyřazováním. Jako klíč jsem zvolila 
četnost půjčování knih (9 000 knih nebylo za 9 let, co je půjčování automatizované, vůbec půjčeno). 
Začala jsem klasickou beletrií a to tak, že každou knihu jsem projela v počítači a když nebyla půjčena, 
dala jsem ji do bedny. Knihy jsem si nechala ještě zkontrolovat člověkem literárně vzdělaným, abych 
nevyhodila něco hodnotné. Sice jsem si uvědomila, že ani tento klíč (protože kdo tu knihu četl, buď není 
už mezi námi, nebo ji podruhé číst nebude) není pro třídění knih nejlepší, ale na jiný jsem nepřišla. Tak 
jsem se dopracovala k písmenu F, mám z toho 12 banánových krabic a pocit pomíjivosti…

Teď už raději k těm novinkám. 
Pro „Nesbømilce“ je tady poslední 
detektivka oblíbeného norského 
autora Macbeth. Mika Waltari-
ho není potřeba představovat, ale 
Vlak osamělého muže není jeho 
nejznámější titul. Mladý Mika 
Waltari v něm popisuje své první 
velké putování Evropou. Je to 
poutavý popis Evropy, která byla 
deset let po konci první světo-
vé války ještě plná nadějí a iluzí, 
a také dojímavý deník mladého 
muže, jeho citového a tvůrčího 
hledání.

Elena Ferrante v tetralogii Ge-
niální přítelkyně předkládá čte-
náři nejen podrobnou sondu do 
světlých chvil i temných hlubin 
přátelství dvou dívek žijících 
na neapolském předměstí v 50. 
letech minulého století, ale také 
obžalobu nespravedlivě uspo-
řádané společnosti, všudypří-
tomného a špatně skrývaného 
vlivu mafie i velkých a malých 
křivd páchaných na jednotliv-
cích. Příběh Eleny a Lily je malý 
příběh ve velké historii. Nesle-

dujeme v něm jen dětství a do-
spívání obou protagonistek, ale 
i příběhy jejich vrstevníků, jejich 
čtvrti, a dokonce, jakoby z dálky, 
i historické události. Pro milov-
níky regionální literatury jsem 
koupila knihu , která zvítězila 
v soutěži Kniha Libereckého kraje 
v kategorii populárně naučné Od 
mlýnů k továrnám. Cestovatelé 
(nebo rádobycestovatelé) si určitě 
s chutí přečtou cestopisy od Ladi-
slava Zibury 40 dní pěšky do Je-
ruzaléma, Pěšky mezi buddhis-
ty a komunisty, Už nikdy pěšky 
po Arménii a Gruzii. Od českých 
autorů jsem dokoupila knihy od 
žádané Aleny Mornštajnové Ho-
týlek a Hana, od Petry Hůlové 
Stručné dějiny hnutí a od Josefa 
Pánka (oceněného Magnesií Li-
terou) Láska v době globálních 
klimatických změn.

S prvňáky máme za sebou 
další setkání, na kterém jsme 
mluvili o jaru, o vztahu k příro-
dě a taky si tady vyrobily jarní 
dekoraci. Teď nás čeká pasování 
na čtenáře. V březnu zavítaly do 

knihovny děti z Mateřské školky 
Zvoneček a v květnu se tady za-
stavil čtenářský kroužek, který 
vede paní učitelka Jandová. Do 
budoucnosti bych s nimi ráda 
spolupracovala na projektu „Čtení 
pomáhá“, kde děti po přečtení 
knihy a správném zodpovědění 
otázek můžou věnovat „peníze“ 
na charitativní projekty.

Tak jako jiných organizací 
i knihovny se týká nové naříze-
ní o ochraně dat (GDPR). V době, 
když si téměř všechno o všech na-
jdeme na internetu, mi to přijde 
celkem vtipný. Myslím, že se 
časem všichni, postupným zhor-
šováním paměti dostaneme k ab-
solutnímu GDPR, kdy nebudeme 
vědět ani jak se jmenujeme, ani 
kde bydlíme…

Doufám, že když čtete tyto 
řádky, spadnul už nějaký déšť, 
protože momentálně je počasí 
děsivě krásné. Přeji hezké léto 
a odpočinek se zajímavými kni-
hami.

Eva Prokešová
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Akrobati z Hejnických věží
Psal se rok 1935 a do velkolepých oslav 725 let chyběl v Hejnicích jeden rok. Aby místní chrám byl na toto 
výročí náležitě připraven, prováděly se opravy obou věží i tzv. lucerny nad kněžištěm. Zároveň s klempířskými 
a  lakýrnickými pracemi se nově zlatily i  kříže a  báně na vrcholcích věží. Provedení oprav se ujaly dvě 
frýdlantské firmy, klempířských prací se zhostila firma stavitele Kammela a práce lakýrnické provedla firma 
Rudolfa Vogela.

Několik týdnů pak hejničtí měli 
denně příležitost sledovat akroba-
tická představení řemeslníků při 
práci na věžích, na hromadná foto-
grafování se ale dostavili i pánové 
v bílých košilích a oblecích, Pater 

Anastas Peer dokonce i v řádovém 
oděvu. Do bání se dle tradice vklá-
daly dobové dokumenty a mince, 
ale také vracely zpět nálezy 
z minulých oprav. V Hejnicích se 
tentokrát do schránky vkládaly 

i fotografie řemeslníků při práci, 
které narychlo pořídil místní foto-
graf pan Augsten. Před zaletová-
ním schránek s dokumenty se 
ale vždy řemeslníkům podařilo 
jaksi neoficiálně vložit také svá 
jména a vzkaz budoucím. Tak se 
stalo i v Hejnicích – na narychlo 
ze zápisníku vytrženém listu 
čteme, že zde pracovali klempíř 
Josef Jäger z Poustky, Richard 
Werner z Předlánců, Anton Jäger 
z Bulovky a lakýrník Rudolf 
Borna z Frýdlantu. V krátkém 
vzkazu si ještě stěžují, že je špatná 
doba, práce se hledá velmi těžko 
a jejich odborná práce ve výšce 
byla zaplacena jen 5,50 korun na 
hodinu. Připojují ještě poznámku, 
že ale dokumenty se vkládají do 
věžní báně za překrásného počasí.

Práce byly ukončeny a tak jak 
se to má, byl v klášterní zahradě 
naražen soudek a konáno přá-
telské posezení. I z této události 
je zachován snímek, který již do 
věží nemohl být vložen. Právě 
jen na tomto snímku se v pozadí 
zachovala podoba štítu mohutné 
stodoly, která patřila k místní 
rychtě – dnešního kina.
Miroslav Jech, foto: archiv autora

Oprava věží 1936

Oprava věží 1936

Pohoštění v klášterní zahradě

Oprava věží 1936
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Zamyšlení nad posláním Integrující poradny v Hejnicích

V současné době i nadále Montessori poradna funguje velmi efektivně a byla si schopna vytvořit pozitivní 
pověst. Nelituji toho, že jsem zvolila těžší cestu za odbornou péčí věnovanou dětem.

Začala jsem pracovat v roce 2010 ve Frýdlantě, 
ve své organizaci pod názvem Mateřské centrum 
pro děti s postižením. V roce 2017 Poradna obdržela 
název Integrující poradna Montessori v Hejnicích, 
tzv. zapsaný spolek u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem.

Proč byla zvolena těžší cesta? A proč za odbor-
nou péčí a přímá cesta za veřejností? Vždyť přichá-
zející rodiny mají různé problémy a často se stává, 
že je nemají komu sdělit. Snažím se každé rodině 
poskytnout adekvátní pomoc. A co pověst? Pověst 
v malé obci je zřejmě to nejdůležitější. Pověst vytvá-
řejí rodiče a jejich děti. Tedy – nikomu se nevnucuji, 
ani se před nikým neschovávám. Jako „správný pro-
fesionál“ umím rodičům sdělit, kde má práce končí 
a začíná. Péči vnímám jako velmi bohatou a právě 
pro kolikaleté zkušenosti. Zkušenosti jsou vryté do 
pedagogického umu, který je posilován a praxe uka-
zuje, zda zkušenosti jsou s výsledky či nikoli. Jinými 
slovy, umět je dobře uplatnit.

Do poradny docházejí děti v předškolním, mlad-
ším a starším školním věku, ale tím má práce 
nekončí. Nabízím spolupráci i pro dospělé, a to pře-
devším ve formě konzultací o výchově a vzdělávání. 
Dospělí mě ale mohou navštívit i s jinými problémy, 
například s výslovností. Kdo tedy, lidově řečeno, ráč-
kuje či trpí sigmatismem (špatná výslovnost syka-
vek) může se na mě bez předsudků obrátit.

Když rodiče ocení mou nadšenost, pak začnou 
i spolupracovat. Přiznávám, jsou i tací, kteří snahu 
posoudí krátkozrace a s nepořízenou odcházejí. 
K tomu patří se zamyslet, zda umím (umíme) být 
vyrovnanou osobností či nikoli. Být vyrovnanou 

osobností je jedna z nejtěžších cest v celoživotním 
putování za radostí a zdravým životním stylem. 
Bohužel, sami všichni víme, abychom se mohli stát 
vyrovnanou osobností, musíme k tomu mít i určité 
podmínky. Je to jeden z hlavních cílů v praxi s dětmi. 
Věřit si, dokázat být sám sebou a zároveň jít takovou 
cestou, abych neubližoval druhým. Radost je, když 
rodiče dokáží naslouchat a přeci ve svých životech 
něco málo změní. Své působení občas vnímám spíše 
tak, že dodávám dospělým chybějící energii, kterou 
uplatňují ve výchově či vzdělávání dětí. Je nutné 
podotknout, že péče směřuje nejen do vývojové psy-
chologie, ale také i do oblasti psychologie osobnosti, 
která mi přináší mnoho dalších nových zkušeností 
s nimi.

Těmito slovy sděluji, že nelituji založení malé 
poradny, protože každá dobrá „upřímná“ pomoc je 
mnohem více, než sedět doma v koutku a litovat se. 
Výsledkem je to, že děti ke mně přicházejí s radostí, 
vnímají větší chuť pro práci ve škole a to vše - o čem 
výše píši - je potvrzením důležitosti uplatňování 
odborné speciální pedagogiky v praxi s veřejností.

Chtěla bych i tímto článkem poděkovat všem, kdo 
přišli, přichází a ještě přijdou. Vážím si toho. Myslím 
si, že důvěřovat je velmi těžké, ale často se setká-
váme s tím, že lidé důvěru rozdávají (mluví o svém 
soukromí běžně – lidé bez cudnosti, čistoty k sobě 
samému) a právě nesprávným směrem. Ale i toto 
nechávám na lidech samotných, vždyť manipulo-
vat není přípustné. Každý si musí najít to své, to 
správné, co obohacuje nás samotné.

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

Bohatost praxe vám nikdo nevezme, ta opravdu 
zůstává, ale pro uplatňování je k tomu nutná jedna lidská 
vlastnost, láska k sobě, k životu, a pak... však sami vidíte, 

vždyť to je krása lidskosti.
Hledět do budoucna...
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Svatojiřské setkání – 21. 4. 2018
Říká se, že „na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři.“ Kromě toho si skauti připomínají svátek svého patrona, 
již zmíněného svatého Jiřího. Ten je znám jako velký bojovník proti zlu. Možná z Vás někteří znají legendu 
o boji sv. Jiřího se strašlivou obludou, která obsadila město a žádala si každý den lidskou oběť. Měla tak 
zajistit obyvatelům města přístup k pitné vodě. Jednoho dne byla losem určena královská dcera. Když už byla 
vedena k drakovi, objevil se Jiří a svým kopím obludu zabil. Proto je skautům dáván jako vzor statečnosti 
a ctnostného chování.

My jsme se rozhodli připomenout si svého patrona 
„Skautským setkáním“, na které byli, kromě našich 
členů, pozváni i rodinní příslušníci. Sešli jsme se 
sobotního odpoledne a již slunečné počasí nasvěd-
čovalo, že si to řádně užijeme.  Setkání jsme zahájili 
převyprávěním legendy o sv. Jiřím, posláním stisku 
přátelství a oddílovým pokřikem. Pak se již všichni 
rozprchli plnit připravené disciplíny, které se nesly 
v duchu rytířském. Prověřili jsme u zúčastněných 
jejich sílu. A ukázalo se, že i slabší mohou být sil-
nějšími – to když nejde o sílu svalů, ale dechu. Poté 
byla zjišťována znalost cizích jazyků a písní. Když 
se nemůže rytíř spolehnout na zrak a sluch svůj, 
zachránit ho může další ze smyslů a tím je hmat. 
Myšlení jeho musí být taktéž bystré, jako i umění 
mířit a zasáhnout nepřítele. Nakonec si přítomní 
vyzkoušeli hbitost svých dolních končetin a schop-
nost zrychlení. To když co nejdále klacík odhodit 
nohou do dálky museli a přivázáni na pružném laně 
kolík do země zabodnout v co největší vzdálenosti se 
snažili. Kdo všechny úkoly měl splněny, odpočinout 
svému tělu a své mysli mohl. Zchladit se v našem 
improvizovaném kinosále, kde byly promítány fotky 
z předchozích výprav a akcí. Popovídat si s přítom-
nými, opéci si buřtíky, klobásy, sýry,… Ochutnat 
buchty, perníčky, saláty, pomazánky, které účast-
níky přineseny byly. Ale hlavně! Užít si pohodové 
a slunečné odpoledne.

Milí rodiče, prarodiče, pratety, strýčkové, souro-
zenci a další příbuzní, jsme rádi že jste s námi přišli 
oslavit svátek našeho patrona sv. Jiřího. Bylo nám 
s Vámi moc fajn.

Jiří Hovorka, vedoucí skautského oddílu Iserin
foto: Petra Hovorková 

A jak si užili „Svatojiřské setkání“ naši blízcí?

Svatojiřské setkaní v rozkvetlé jarní zahradě. Odpo-
ledne, kde se sešlo několik generací nejen skautů 
a přátel skautingu. Odpoledne hraní si s vědo-
mostmi, dovednostmi a všudypřítomné nadšení. Dík 
patří především manželům Hovorkovým, skautským 
vedoucím, kteří jsou velkou inspirací pro naše děti.

Matějkovi

V sobotu 21. 4. 2018 jsme měli možnost prožít již 
podruhé krásné prosluněné odpoledne v Bílém 
Potoce na Svatojiřském setkání skautů z Hejnic. 
Velmi si vážím práce vedoucích Petry a Jirky (Ferdy), 
kteří nabídnou svou zahradu na uspořádání této 
akce, na které se sešlo několik desítek dětí a jejich 
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rodičů. Starší skauti připravili pro své mladší kama-
rády spoustu zajímavých stanovišť motivovaných 
rytířskými zápasy a hodnotami. Stanoviště byla 
kreativní, dobře připravená, zábavná a starší skau-
tíci je velmi dobře organizovali. Bylo krásné pozoro-
vat, jak se děti a rodiče rádi zapojují a celé odpole-
dne si v poklidu užívají. Toto setkání je zakončeno 
společným milým povídáním u ohně nebo u stolu 
s občerstvením. Za vše patří vedoucím a organizáto-
rům velké poděkování.

Lenka Kubíková

Svatojiřské setkání se konalo v sobotu, na pozemku 
vedoucích skautů Ferdy a Petry. Na několika stano-
vištích se plnily různé úkoly - od hádání lidových 
písní z obrázků, přes skládání hlavolamů, vrhání 
šipek, foukání do bakelitových míčků, určování 
předmětů z krabic, zapamatování a přiřazování slov 
k cizím jazykům. Na své si přišli i ti, kteří se snažili 
pomocí popruhů umístit kolík co nejdál a plnila se 
i disciplína vrhu peříčkem. Ze soutěžících se občas 
kouřilo a mnohým se málem zavařily mozky. Naše 
maminky, babičky i prababičky napekly mlsoty, 

pití bylo dost, takže i po této stránce bylo o účast-
níky postaráno. Jaro se předvádělo v celé své kráse 
a dodalo sobotnímu odpoledni skvělou atmosféru. 
Legrace a fajn nálada se nesla celým odpolednem, 
jež vyvrcholilo opékáním buřtíků a klobásek.

Největší poděkování a uznání patří skautským 
vedoucím - Ferdovi a Petře, neboť hlavně oni se 
zasloužili o skvělý průběh celého klání, na které se 
příští rok již nyní těší všichni účastníci vydařeného 
odpoledne.

Všechny zdraví spokojená účastnice  
Slávka Uhurová

Děkujeme manželům Hovorkovým a skautským 
pomocníkům, kteří připravili na sobotní odpoledne 
krásný program pro rodiče a příbuzné. Program byl 
vytvořen k svátku sv. Jiří, který je patronem skautů 
a probíhal v duchu rytířském. Vše bylo super a nej-
více nás pobavila disciplína „v=s/t je důležitá“, kde 
jsme se s uvázanou gumou kolem pasu snažili dostat 
co nejdále a zapíchnout do země kolík.

Mnoho dalších nápadů a výdrž s mládeží  
přejí Peškovi

SLÉVAČ 
 obsluha tlakových licích strojů 

 zodpovědnost za kvalitu odlitků 
 náborový příspěvek 
 

OBRÁBĚČ 
 obrábění odlitků (založení a upnutí dílu) a výměna nástrojů  
 kontrola obrobených kusů 
Požadujeme: 
 zájem o práci 
 práci ve směnném provozu 
 silnou orientace na výsledky, aktivní přístup 
 ochotu učit se nové věci 
 zodpovědnost, důslednost a spolehlivost 
 

Nabízíme: 
 podporu odborného vzdělávání a osobního rozvoje 
 zázemí stabilní nadnárodní společnosti 
 zvýšené mzdové příplatky 
 možnost zvyšování kvalifikace spojená se zvýšením mzdy 
 odměny za hospodářský výsledek, věrnostní odměny 
 zaměstnanecké výhody (závodní stravování, 5 týdnů 

dovolené, podpora rodinného života – permanentky; 
volnočasové a sportovní aktivity – Multisport karta; 
zvýhodněný mobilní tarif atd.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
Personální oddělení 
Oldřichovská 726 

463 34 Hrádek nad Nisou 
 

Tel: +420 488 105 203 
Mobil: +420 730 574 042 

 
nejsiovce@KSMCastings.com 
http://www.ksmcastings.cz 

 
Vaše žádosti s životopisem 
zasílejte, prosím, na výše 

uvedenou adresu. 
 

Pro další informace  
jsme Vám rádi k dispozici. 

 
 

U nás  
v Hrádku nad Nisou 

věříme, že…  

je to v lidech! 

 
 
 
 
 

  
     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Naše společnost nenabízí pouze jistotu stálého 
zaměstnání, ale především příležitosti k dalšímu 
profesnímu a osobnímu rozvoji.  
 
 
U našich zaměstnanců oceňujeme nezaujaté, 
invenční myšlení, praktický a aplikovatelný 
přínos při řešení problémů.  
 
 
Naše společnost nabízí zázemí perspektivní 
mezinárodní společnosti, dobré finanční 
ohodnocení, mnoho zaměstnaneckých benefitů    
a také využití znalosti cizích jazyků. 
 
 

 

KSM Castings CZ a. s.   
 
 

Naše společnost se zabývá tlakovým litím a obráběním 
hliníkových odlitků pro automobilový průmysl. 
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Aprílovka odjela na Havaj
Psala se sobota 7. dubna a kalendář říkal, že ten večer bude na programu Hejnická Aprílová zábava. Tentokrát 
se nesla v mottu „Havajská párty“, takže spousta účastníků dorazila kostýmovaná jako plážové tanečnice nebo 
tradiční chlapíci v květovaných košilích a bermudách. Již při vstupu byli všichni účastníci dekorováni poznávacím 
znamením v podobě květinového věnce kolem krku, abychom je na té pláži daleko od Česka uvítali.

Minutu před oficiálním zaháje-
ním jsme si s ostatními počítali, 
kolikátý ročník to vlastně letos je 
a s hrůzou a překvapením zjistili, 
že se jedná o jubilejní 10. ročník 
aprílovky. První byla tenkrát 
v restauraci U Rytíře pod kopcem 
v Raspenavě, ale posledních 9 
jsme museli z kapacitních důvodů 
a absence sálu v Hejnicích přesu-
nout do raspenavské Besedy. Neji-
nak tomu bylo i letos. Po zahájení 
nastoupily se svým kulturním 
vystoupením děti z mateřské 
školy Zvoneček, které symbolicky 
předvedly svou divadelní zimní 
píseň, aby nebylo na sále zas až 
takové vedro. Po nich jako před-
tančení bobří holky ukázaly tra-
diční havajský tanec na song „He 
Mele No Lilo“. Šlo jim to krásně 
a jejich dlouhé sukně se ještě 
hodně následných minut vlnily 
do rytmu.

Celý večer se o hudební dopro-
vod na parketu starala tradiční 
kapela VzHáčka, takže o taneč-
níky nebyla nouze. Připravený 
fotokoutek ve stylu havajské 
pláže s lehátky, slunečníkem, 
pískem a mořem dlouho neo-
dolával zájmu a spousta účast-
níků tak má památeční fotogra-
fie. Letošní ročník byl stejně jako 
snad všechny ostatní zábavy 
a plesy ve znamení trošku nižší 

návštěvnosti, ale i tak bylo v onu 
sobotu na sále krásně. Po 22. 
hodině došlo na tradiční aprí-
lovou tombolu, ze které si deset 
šťastlivců odneslo netradiční 
ceny a dárky. O následné finále, 
kam postoupili pouze dva, se 
desítka utkala v netradiční ská-
kací soutěži s názvem „Koktejlová 
smršť“. Do finále se tak dostal 
dívčí pár sester Šomjakových 
a klučičí pár. Jejich úkolem bylo 
nafouknout do prasknutí balónek 
gumovou žábou na lehátka a to 
pouze používáním svého pozadí 
při položené žabce na lavici. 
Zábava hlavně pro diváky. Holky 
nakonec o chloupek prohrály, tak 
se radovaly „pouze“ ze sudu piva 
Albrecht. Kluci si za svůj výkon 
odnesli moderní foťák, který je 
podvodní a odolný vůči nárazům, 
takže na zážitky na celý život jak 
dělaný.

Mezi speciálními cenami šlo 
najít například historický tisk 
z revolučního roku 1968, který 
dlouhá léta sloužil jako tepelná 
izolace v jednom bytě. Exklu-
zivní cenu v podobě historické 
reprobedny z původní socialis-
tické obřadní místnosti hejnic-
kého úřadu. Populární fotografie 
výherců z minulých let do Hejnic-
kého zpravodaje a na web města 
včetně všudypřítomného Face-

booku. Jako správní Havajané 
musíme nabídnout krásný život 
na slunečné pláži, takže jeden 
podaný tiket Euromiliónů a jeden 
koníček, aby se výherce mohl pak 
prohánět s miliardou v kapse na 
zdejších plážích jako v té reklamě. 
Pravá a originální ždímačka Běla, 
kterou jsme objevili v historické 
prádelně jedné zapomenuté půdy. 
Tyto stroje se vyráběly na Ferdi-
nandově. Vlastnictví své vlastní 
pláže - jde o pískoviště na našem 
koupališti a výherce semusí se 
vypořádat v červenci a srpnu 
s invazí dětských konkurentů 
s bábovičkami v ruce. Pravá pizza 
Havaj - takže mouka, kvasnice 
a plechovka ananasu…

Rozdali jsme spoustu cen ve 
hře na šťastné smajlíky a pokra-
čovala taneční zábava. O půlnoci 
se na plac vrhla podivná sku-
pinka kostýmovaných individuí 
v čele s tanečníkem a zpěvákem 
Danem Nekonečně Brzkonečným 
a jeho kumpány. Bobří půlnočko 
uzavřelo plánovaný program a až 
do ranních hodin se nadále tan-
čilo, popíjelo, zpívalo a bavilo.

Děkuji všem účastníkům, 
sponzorům, vystupujícím a pořa-
datelům z řad bobří tlupy. Tak 
třeba zase za rok na Aprílové 
zábavě, přátelé.

-DEM-, foto: Z. Polívka
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Malá nebo velká sanitka? Je mezi nimi rozdíl?

Lámete si někdy hlavu, proč k někomu jede malá sanitka, k někomu velká a k někomu dokonce obě? Důvody 
jsou přitom prosté. Tím rozhodujícím je, zda je u pacienta třeba lékař nebo zda stačí zdravotník. O  tom, 
který vůz vyšle, rozhoduje dispečer na operačním středisku bezprostředně po kontaktu s volajícím. V jeho 
kompetenci je také vyslat další vůz, je-li potřeba pomoc posílit.

V malé sanitě je lékař vždy, 
v té větší být nemusí. Výjezdové 
posádky jsou minimálně dvoj-
členné a jsou tvořeny zdravot-
nickými pracovníky. Výjezdová 
skupina Rendez-Vous (RV – malé 
auto) pracuje ve složení lékař 
a řidič-záchranář. Ke své práci 
využívají plně vybavené osobní 
vozidlo, které ale neslouží k pře-
pravě pacienta. K té je využívána 
výjezdová skupina rychlé zdra-
votnické pomoci (RZP – velká 
sanitka), která pracuje ve složení 
zdravotnický záchranář a řidič-

-záchranář. A velkou sanitu 
využívá i výjezdová skupina 
rychlé lékařské pomoci (RLP). 
V ní jezdí vždy lékař, záchranář 
a řidič-záchranář. I toto vozidlo je 
určené k přepravě pacienta.

Podle závažnosti zdravotního 
stavu pacienta vysílá operátor, 
tedy ten, s kým se pacient nebo 
jeho okolí telefonicky spojí na 
čísle 155, na místo události pouze 
samostatnou skupinu RZP nebo 
RV, případně obě skupiny záro-
veň. Vyslat může také vrtulník 
Kryštof 18, kde pracuje posádka 

ve složení lékař, záchranář a pilot. 
Dvoumotorový vrtulník je vyba-
ven stejně jako sanitka a umož-
ňuje například rychlejší zásah ve 
špatně přístupném terénu nebo 
rychlejší a šetrnější transport 
pacienta do vzdálenějších speci-
alizovaných zdravotnických zaří-
zení. Posádka vrtulníku je také 
speciálně vycvičena pro práce ve 
výškách a nad volnou hloubkou.

Vaše Zdravotnická záchranná 
služba Libereckého kraje

(www.zzslk.cz, najdete nás také 
na facebooku jako  

Zdravotnická záchranná služba  
Libereckého kraje, p. o.)

Bez názvu-1   1 26.04.2018   11:51:27

Letní kino
I letos se můžete v některém 

z potemnělých večerů přijít podívat do 
letního kina na koupaliště na promítání, 
která pro Vás město Hejnice připravuje. 
Termíny a filmové hity jsou následující:

pátek 13. července: 
Dvě nevěsty a jedna svatba

pátek 27. července: 
Špindl

sobota 11. srpna: 
Tátova volha

pátek 17. srpna: 
Bajkeři (možná změna filmu)

pátek 31. srpna: 
Paddington 2
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Na Hejnicku se přezkušovali psí záchranáři
O uplynulém víkendu se v Hejnicích a v  lesích okolo Smědavy uskutečnila atestace záchranných psů pro 
vyhledání pohřešovaných osob ve volném terénu.  Tuto akci organizovalo generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR ve spolupráci s psovody Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Hejnice (JSDHO) 
a Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Hejnice.

Na sedm žadatelů, kteří již před 
tím prošli přezkoušením vysílají-
cích organizací, čekal v úvodu teo-
retický test z legislativy, základů 
radiokomunikace, topografie, 
první pomoci člověku a psovi 
a test ovladatelnosti a neagresivity 
psa. Touto první částí přezkoušení 
neprošel jeden tým, a tak na prak-
tické přezkoušení v terénu postu-
povalo pouze šest psovodů.

V praktickém přezkoušení musí 
psovodi prohledat dva přidělené 
terény, z čehož jedno vyhledávání 
se provádí ve dne a druhé v noci. 
Organizátoři pro obě části zvolili 
lesy okolo Černého vrchu v Jizer-
ských horách. V denní části měli 
psovodi z důvodu přezkoušení 
práce s mapou zakázány všechny 
elektronické pomůcky navigace. 
Nejprve se psovodi pro zjištění 
fyzické způsobilosti přesunuli i se 

psem pěšky do úseku vytyčeného 
pro tyto účely na mapě.  Po pří-
chodu kontaktovali štáb složený 
ze členů zkušební komise, který 
informovali ho o své připravenosti, 
a následně započali prohledání. 
Počet v prostoru ukrytých osob 
nebyl psovodům předem znám, 
takže psovodi museli, stejně jako 
při praktickém nasazení, pečlivě 
propátrat celý prostor.

Náročností denní práce bohu-
žel neprošel jeden psovod, a tak 

na noční práce nastupovalo 
pět týmů. Noc byla oproti den-
nímu hledání zaměřena na práci 
s moderními navigačními pro-
středky, které jsou dnes, hlavně 
při pátrání v nočním neznámém 
horském terénu, nezbytností. 
Všichni psovodi druhou část pát-
rání splnili v limitu stanoveném 
zkušební komisí, a tak všichni 
psovodi z vysílajících organizací 
JSDHO Hejnice, HZS LK a Měst-
ské policie Praha v atestaci uspěli.

Děkujeme všem zúčastně-
ným za perfektní reprezentaci 
svých organizací, organizátorům, 
a hlavně pak figurantům, kteří se 
na pořádání podíleli, za skvělou 
akci.

Mgr. Pavel Morávek,  
zástupce velitele  

záchranných psů SH ČMS

Zkoušky psovodů
V  měsíci květnu proběhly v  Hejnicích a  v  okolních lesích troje zkoušky psovodů SH ČMS. Celkem bylo 
přezkoušeno 23 přihlášených týmů. První zkoušky byly zaměřené na plošné vyhledání v  úrovni vstupní 
zkoušky a zkoušky „A“. Náročnost zkoušky „A“ bohužel nikdo z přihlášených nedokončil, a ve vstupních 
zkouškách jsme mohli gratulovat jednomu týmu.

Druhé zkoušky obsahovaly 
záchranné stopování a sutinové 
vyhledání. Stopařkou zkoušku 
ani tentokráte nikdo nedokončil, 
a stejně jako v předešlých zkouš-
kách jsme na stupni „A“ v sutině 
gratulovali jednomu týmu.

Pro velký zájem o přezkou-
šení v plošném vyhledání se třetí 
zkoušky zaměřily opět na tuto spe-
cializaci v prvních dvou úrovních – 

vstupní zkoušce a zkoušce „A“. Při-
pravenost týmů byla tentokrát 
na velmi dobré úrovni. Ve stupni 
vstupní zkoušky jsme gratulo-
vali všem přihlášeným týmům 
a zkoušku stupně „A“ složil po 
pěkném výkonu jeden záchranný 
tým.

Všem přihlášeným děkujeme za 
profesionální vystupování, všem 
úspěšným gratulujeme a na ostatní 
se budeme opět těšit na dalších 
zkouškách první víkend v září.

A závěrem děkujeme také 
zastupitelstvu a vedení města 
Hejnice za možnost přidělení 
dotace na vybavení.

Mgr. Pavel Morávek, 
zástupce velitele  

záchranných psů SH ČMS
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