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Ve městě se podařilo dokon-
čit dvě velké investiční akce v po-
době rekonstrukce komunikací 
a parkovacích stání v areálu le-
sáckých bytovek v Lázeňské ulici 
a zateplení budovy Střediska slu-
žeb, která se tak z Popelky sta-
la důstojnou stavbou v postupně 
opravovaných Hejnicích. Letoš-
ní rozpočet byl kvůli šetření na 
budoucí stavbu mateřské ško-
ly schválen jako silně přebytko-
vý, proto další velké akce v plánu 
nejsou. I tak se ale nyní zahajuje 
oprava fasády na budově řeznic-
tví a asi největší radost z oprav 
komunikací mohou mít malí 
příznivci skateboardů, kolobě-
žek a bmx kol, kteří získali nový 
a hladký povrch na ploše vedle jí-
delny ZŠ.

Z okolních věcí by Vás moh-
lo zajímat, že skončila uzavírka 
komunikace Libverda – Ludví-
kov, kde došlo k výměně povrchu 
vozovky, takže testovací polygon 
pro terénní vozidla nahradil mo-
derní a rovný povrch. Naopak 
kvůli dalším komplikacím se 
prodlužuje uzavírka úseku kraj-
ské silnice Raspenava – Libver-
da až do konce roku. Ke konci 

se pomalu chystá rekonstrukce 
úpravny vody a přilehlých vodoje-
mů v Bílém Potoce, jejímž inves-
torem je Frýdlantská vodárenská 
společnost, a jedná se o akci za 
skoro 300 miliónů korun. Kon-
cem roku, až najedou na zku-
šební provoz, by měla být výsled-
kem lepší voda v oblasti Hejnic, 
Raspenavy, Nového Města a oko-
lí. Takže se můžeme rozloučit se 
žlutou vodou v době dlouhých 
dešťů a také s problémem rychle 
vypotřebovaného vodojemu v Lib-
verdě, když nastane problém na 
úpravně.

Čas letí jako voda a já vlast-
ně k Vám takto promlouvám již 
4. rok, což znamená jediné, chys-
tají se komunální volby, které 
se samozřejmě dotknou i Hejnic. 
Představení jednotlivých uskupe-
ní, která se v Hejnicích do voleb 
přihlásila, najdete ve zpravoda-
ji dále. A proto Vás všechny zvu 
5. a 6. října do našich volebních 
místností v tradičních místech, 
kde můžete vystavit hodnocení 
současnému vedení podhorských 
Hejnic.

I během letního období se se 
mnou mohli občané potkat jak 

Slovo starosty

Vážení čtenáři tohoto čtvrtletníku, dovolte mi, abych Vám tímto 
způsobem sdělil pár informací a  také Vám popřál krásné následu-
jící podzimní dny. Přečkali jsme trošku teplejší letní týdny, které se 
podepsaly na některých věcech i zde v Hejnicích. Snad nám neuschlo 
moc stromů a keřů, voda z kohoutků tekla také skoro celou dobu, tak 
si pojďme říci, že to bylo docela fajné léto.

na osobních a fyzických bese-
dách s vedením města, tak pro-
střednictvím moderních tech-
nologiích vzdáleně online na 
sociálních sítích. Proto některé 
věci, které místní považují za dů-
ležité, byly předneseny a budou 
v různě možném časovém hori-
zontu realizovány. Komunikace 
a hlavně informovanost Vás míst-
ních je podle mě stále to nejdůle-
žitější, co běžný občan potřebu-
je, aby věděl, jak se zdejší region 
ubírá a vyvíjí. Stejné je to i s in-
formací kolem budoucnosti Ne-
mocnice Frýdlant, kde ač bych 
moc chtěl, Vám nemohu říci žád-
nou optimistickou a nadějnou vy-
hlídku. Ze všech jednání je zřej-
mé, že v době ne vzdálené ukončí 
nebo bude ukončeno působení 
společnosti EUC v našem regio-
nu a nyní je jen věcí jednání, kdy 
a za jakých podmínek a miliónů 
to bude. Rozhodnutí je stále hlav-
ně v rukou města Frýdlant, kdy 
ani my ostatní nemáme dost po-
drobných informací a hlavně roz-
hodovacích možností. Ač bychom 
hodně rádi pomohli k uchování 
aspoň nějaké zdravotní péče zde 
na Frýdlantsku, tedy té kvalitní.

Přátelé, občané, čtenáři, do-
volte mi Vám závěrem popřát 
krásné barevné podzimní dny 
plné pravého babího léta a kli-
du před koncem roku. Užívejte si 
svůj volný čas podle Vašich mož-
ností a představ a pamatujte, že 
o budoucnosti Hejnic je třeba jít 
rozhodnout první říjnový víkend.

Jaroslav Demčák, starosta města
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Z jednání městské rady

 –  jmenovala do funkce ředitele Základní školy a Mateř-
ské školy, Hejnice, příspěvková organizace, s platností 
od 1. 8. 2018 Mgr. Jana Kašpara

 –  projednala a schválila ceník ekonomických činností 
města Hejnice, platný od 12. 6. 2018

 –  projednala a schválila smlouvu o poskytování servis-
ních služeb v oblasti provozu a podpory informačních 
a komunikačních technologií

 –  částkou 2.000 Kč podpořila akci „Fotbalový turnaj 
Ferdinandov“, pořádanou Sdružením osadníků Ferdi-
nandova

 –  projednala a schválila záměr města pronajmout 
prostory k podnikání v domech čp. 252, Jizerská 
a v čp. 299, Jizerská

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

Z jednání městského zastupitelstva

 – vzalo na vědomí informace o požární ochraně a bez-
pečnosti ve městě

 – schválilo rozpočtové opatření č. 5/2018, rozdíl mezi 
příjmy a výdaji ve výši 9.654.920,60 Kč bude použit na 
investiční akce v dalších letech

 – projednalo a schválilo závěrečný účet města Hejni-
ce za rok 2017 a zprávu o výsledku přezkoumání 

 –  projednala a schválila nájemní smlouvu s Mezinárod-
ním centrem duchovní obnovy na pozemek užívaný 
v rámci Hejnických slavností

 –  projednala a schválila žádost České pošty týkající se 
povolení osazení listovní doručovací schránky na po-
zemku p. č. 1198/1 v k. ú. Hejnice

 –  částkou 2.000 Kč podpořila cyklistický závod 
Smědava Cup 2018

 –  částkou 2.500 Kč podpořila běžecký závod Memoriál 
Ing. Františka Svobody – Běh lázeňským parkem 
2018

 –  projednala žádost týkající se pronájmu sálu městské-
ho kina dne 29. srpna 2018 od 20 hodin do 21 hodin 
a vestibulu městského kina v období mezi 24. zářím 
a 3. říjnem 2018 na dvě hodiny a s pronájmem souhla-
sí při dodržení obvyklých podmínek

 –  projednala a vzala na vědomí žádost nájemníků tý-
kající se žádosti o pomoc ve věci sousedského soužití 
s obyvateli bytu v jejich domě, ukládá starostovi ve 
věci dále jednat s oběma stranami a tajemníkovi od-
povědět autorům žádosti

hospodaření města Hejnice za rok 2017, které bylo pro-
vedeno na základě zákona o přezkoumávání hospoda-
ření územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí, výsledek hospodaření v hlavní činnosti, 
přebytek ve výši 7.744.564,70 Kč, bude použit na in-
vestiční akce v letech budoucích

 – projednalo a schválilo počet členů zastupitelstva města 
pro funkční období 2018 – 2022 na 15

 – projednalo a schválilo realizaci níže uvedených návrhů 
v rámci Participativního rozpočtu v pořadí:

 �1 –  č. 8 – Kontejnerové stání k čp. 5
 �  2 – č. 6 – Cvičební stroje do parčíku k Dělnickému 
domu

Vakcinace psů  
proti vzteklině

Upozorňujeme občany, že letos končí 
trvání imunity proti vzteklině po poslední 
hromadné vakcinaci psů, která proběhla 
24. srpna 2015. 

Dle vyjádření veterinárního lékaře se 
v Hejnicích již hromadná vakcinace psů proti 
vzteklině nebude provádět.

Každý majitel psa je ze zákona o veterinární 
péči povinen zajistit si očkování svého psa 
proti vzteklině.

V Hejnicích je veterinární ordinace (zadní 
vchod kina) otevřena každé pondělí a středu 
od 17 do 18 hodin.

NOVÝ AUTOBUSOVÝ SPOJ  
PRO ŠKOLÁKY Z FERDINANDOVA

Nový jízdní řád veřejné dopravy od letošního prosince 
dozná pro oblast Hejnic jen kosmetické změny.

Jedinou velkou změnou je zavedení „školního“ auto-
busu na trase Ferdinandov - Hejnice, který bude vyjíž-
dět z Ferdinandova v 7:33 hodin a po 3 minutách bude 
v Hejnicích na zastávce u školy. 

Děti z Ferdinandova jsou sice zvyklé na procházku, 
ale třeba se spoj dočká využití.
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Psali jsme před 20 lety… První maturanti v Hejnicích

Do historie SOUL vejde červen 98 jako měsíc, ve kterém 
studenti poprvé vyzkoušeli náročnost a obtížnost 
nástavbového podnikatelského studia. Během dvouleté 
přípravy se ukázalo, že někteří měli dosti zkreslené před-
stavy o možnosti získat maturitní vysvědčení. Pro nedo-
statek pevné vůle a slabé vědomosti časem sami studium 
ukončili. Do finále se jich dostalo celkem 20, a pro ně 

„zkouška dospělosti“ začala slavnostním zahájením ráno 
15. června. Po třídenním zkouškovém maratonu, který 
byl náročný nejen pro studenty, ale i osmičlennou komisi, 
si svoje maturitní vysvědčení převzalo v obřadní síni MÚ 
14 nejlepších. Ti, co klopýtli těsně před cílem, budou mít 
možnost si vyzkoušet své štěstí znovu v září v náhrad-
ním termínu.

První maturanti odcházejí a my si klademe 
otázku. Čím obohatili školu a co po nich zůstává? 
Byli nesporně svým způsobem výjimeční – stálí dis-
kutéři, kritici, nesmlouvavě stojící v opozici a nutící 

Psali jsme před 15 lety… Dům pečovatelské služby plně obsazen

V polovině července byl úspěšně zkolaudován dům pečo-
vatelské služby vystavěný v parku v Lázeňské ulici.

Nájemníkům byly předány klíče od přidělených 
bytů, mohlo začít velké stěhování a postupné oby-
dlování domu. Přestože byly všechny přiděleny, 
zůstaly čtyři byty z nepředvídatelných důvodů 
neobsazeny a rada města je musela na svém srp-
novém zasedání znovu potřebným žadatelům, spl-
ňujícím stanovené podmínky, přidělit. Dnes již dům 

Psali jsme před 10 lety… Kinománie
Kino v našem městečku už není pouze ona kamenná 
budova postavená v blízkosti kostela. Od minulého roku 
máme zde ve městě i kino letní. Na rozdíl od loňska, kdy se 
vlastně jen z „hecu“ uskutečnilo první promítání v letním 
kině, jsme se letos připravili na celou letní sezónu a divá-
kům nabídli veškeré služby. Lešení na plátno vystřídala 
stabilní konstrukce, stan na promítání zase pevná budka 
i s elektrickými rozvody a zapůjčený projektor zase nahra-
dil vlastní, městský a nové ozvučení už svým výkonem stačí 
na venkovní projekci.

V letošním roce se oproti plánovaným čtyřem 
představením nakonec odehrálo promítání šest. Ač 
nás vrtochy počasí také potrápily, nakonec jsme do 
kamenného kina museli přesunout jen jedno. Byl to 
sice oscarový Once, ale i tak přišla slušná návštěva. 
Asi to bylo také tím, že partnerem tohoto filmu se stal 
pivovar Konrad a cena pěnivého moku byla neuvěři-
telných 8 Kč. Do areálu koupaliště si našli cestu i ti, 
kteří normálně do kina nechodí. Nevím přesně, čím 
to je, ale je to příjemné. Někdo říká, že je tam větší 

učitele být neustále ve střehu připraveni zvlá-
dat jejich netradiční dotazy. Ale školní časopis na 
téměř profesionální úrovni vznikl jejich zásluhou, 
náročnou střeleckou soutěž SNIPER CUP pořáda-
nou pro zájemce z řad myslivců by jim mohl závi-
dět leckterý střelecký klub. Krásný maturitní ples 
byl celý v jejich režii i s překvapením jako půlnoční 
varietní vystoupení a exkluzivní vydání půlnočního 
časopisu. Poslední tečkou v působení na škole bylo 
i netradiční tablo, které bylo pojato přesně v jejich 
stylu.

První maturanti odcházejí a my se zamýšlíme 
nad tím, jací budou ti další? Na tuto odpověď si 
budeme muset počkat nejméně rok. Ale věříme, že 
i oni napíší kousek nové historie školy a bude se jim 
u nás líbit právě tak jako těm, kteří právě odešli.

Mgr. Marie Bobková, učitelka,  
Hejnický zpravodaj 3/1998

uprostřed ticha a klidu parku, který ruší jen sem 
tam křik a smích hrajících si dětí z blízké mateřské 
školky, žije svým každodenním normálním životem. 
Normálním, spokojeným a klidným životem si v něm 
nerušeně mohou užívat svého stáří i jeho nájemníci. 
Dům k tomu podmínky dává a to ostatní už je vět-
šinou jen na nich samotných, všech jejich blízkých 
a často i na nás ostatních. Stáří by lidem mělo být 
odměnou, a ne trestem.

K. F., Hejnický zpravodaj 3/2003

volnost, někdo zase, že se tam dá prožít romantický 
večer, někomu je bližší místní občerstvení a taková 
neobvyklá zábava, kterou jsme tam připravovali. 
Proto také návštěvníci mohli vidět při Romingu místo 
trhače lístků pravého Roma, u snímku Václav zase 
celou řadu sportovců z ČSSR, irský Once byl dopl-
něn pravou irskou whisky. Při Chyťte doktora to 
vypadalo, že se na koupališti točí jeden z dílů seri-
álu Ordinace v Růžovce, neboť se v areálu pohybo-
vali doktoři v operačním oblečení či zdravotní sestry. 
No a vrcholem léta bylo loučení s prázdninami, kdy 
snímek Ať žijí duchové uváděly pohádkové postavičky 
v čele s Leontýnkou, rytířem Brtníkem z Brtníku, 
trpaslíky (trošku nám ale přerostli) a podvodníkem 
Jouzou, který neustále nabízel Pribiňáky, ač je měl 
prošlé a stejně mu došly.

Celkem těchto šest představení navštívilo 630 lidi-
ček a to nepočítáme ty, kteří se schovávali za plotem 
a bylo jim líto si za 30 Kč koupit lístek.

-DEM-, Hejnický zpravodaj 3/2008
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Navštívili jsme muzeum karne-
valových a masopustních masek 
v Zákupech. Přivítal nás sám maji-
tel Ing. Zdeněk Rydygr, který nás 
po celou dobu provázel a zajímavě 
vykládal jak o historii, tak i součas-
nosti. Firma PVO, s. r. o. je jediným 

Hejničtí důchodci rádi jezdí na výlety

Je tu středa 12. září 2018. Na tento týden je hlášeno krásné počasí a zvlášť na dnešní den. Jak slíbily 
rosničky, tak se také stalo. Už od rána bylo teplo, nebe jako vymetené. Byl před námi krásný den.

výrobcem, který tradičním způso-
bem vyrábí masopustní a karneva-
lové masky nejen v České republice, 
ale v celé Evropě. V Zákupech se 
vyrábí uvedené zboží nepřetržitě 
od roku 1884. Dozvěděli jsme se 
například, že zde před rokem 1989 

vyráběli 600 tisíc lampionů a 1 250 
tisíc prvomájových mávátek ročně, 
že firma vyráběla loni právě taková 
mávátka pro film Zahradnictví 
apod.

Od roku 2011 je firma PVO, 
s. r. o. nositelem certifikátu Regi-

Když se otočil, uviděl ke svému 
překvapení kousek za sebou muže 
děsivého vzezření, jehož si při svém 
příchodu vůbec nevšiml. Cizinec 
se ho zeptal, co zde pohledává, ale 
muž jen odsekl, že mu do toho nic 
není. Cizinec však v řeči pokra-
čoval a jeho slov bylo zřejmé, že 
velmi dobře ví, k čemu se chudák 
chystá. Začal mu domlouvat, že 
přeci nemůže nechat svoji rodinu 
v nouzi a bídě, že z každé patálie 
se dá najít východisko a že často 
bývá nablízku pomoc, o níž třeba 
nevíme. Sebevrahovi svitla naděje 
a hned se ptal, co by cizinec radil.

„Není to nic těžkého,“ řekl cizí 
muž a pokračoval: „Podepiš mi 
vlastní krví tuto listinu, kterou 
jsem vystavil, abych ti pomohl. 
Pak už ti nebude nic chybět, ani 
peníze. Ostatní přijde samo. Za tři 
roky však přijdu znovu a vezmu si 
smluvenou odměnu.“

Chudák byl tak pomatený z vel-
kého štěstí, které ho potkalo, že 
rychle papír podepsal. Na odměnu 
se vůbec nezeptal. Ta v té chvíli pro 
něho nebyla důležitá, hlavně že se 
dostane ze své bezútěšné situace. 
Ani si nevšiml, s jakým zábleskem 
v očích mu cizinec podal několik 
měšců zlaťáků a dříve než stačil 
poděkovat, stál na břehu řeky sám.

Jako ve snu šel domů a hned 
se dal do práce. Nejprve důkladně 
nasytil a ošatil svoji rodinu a pak 
začal zvažovat, kde bude bydlet. 
Chalupa v Hájích byla na spad-
nutí, ale protože se mu velmi zalí-

Vznik Zámeckého vrchu

Kdysi dávno přišel jakýsi muž z Háje k řece Smědé, k místům, kde se dnes zvedají strmé svahy frýdlantského 
Zámeckého vrchu. Venkovan byl ztrápený bídou své rodiny, ale hlavně vlastní nemohoucností, protože 
rodinu nedokázal zabezpečit. Proto nabyl dojmu, že si bez něj snad poradí lépe a aby jim to usnadnil, 
rozhodl se zabít. Právě se chystal skočit do vody, která je v těch místech obzvlášť hluboká, když se mu za 
zády ozval naléhavý hlas: „Zadrž, nešťastníku!“

bilo místo na břehu Smědé, kde 
potkal cizince, koupil tam pěkný 
kus pozemku a na něm postavil 
rozsáhlý dům. Rodina tam žila 
šťastně a spokojeně. Teprve poz-
ději, když pominuly největší sta-
rosti, se mu vybavila cizincova 
slova, že za tři roky přijde znovu 
a vezme si svoji odměnu. Promýšlel 
ta slova ze všech stran, ale nemohl 
se dobrat jejich smyslu a tak se 
svěřil své ženě.

Ta vyděšeně spráskla ruce. Jeli-
kož byla zkušená a chytrá, oka-
mžitě poznala, že v téhle nekalé hře 
má jistě prsty sám ďábel. Spolky 
s ním nejsou nikdy zadarmo 
a jim všem, ale hlavně duši jejího 
manžela, hrozí velké nebezpečí. 
Zatímco zvažovala, co by udělali, 
aby hrozící zkázu odvrátili, zasta-
vil se v jejich domě poutník, vra-
cející se ze Svaté země. Manželé 
jeho návštěvu chápali jako pomoc 
osudu a naléhali na starce, aby jim 
poradil, co mají dělat. Stařec byl 
moudrý a nešel pro radu daleko. 
Ať prý si od kněze nechají vykropit 
svěcenou vodou celý dům. Pak jim 
čert nemůže příliš ublížit, protože 
se neodváží do domu vkročit. Je 
však docela jisté, že si svoji zlost 
vybije nějak jinak.

Manželé se zařídili přesně podle 
poutníkovy rady a srdce jim hned 
tlouklo lehčeji. Přesto se hrozili pří-
chodu osudného dne. Když nastalo 
ráno, kdy před třemi roky došlo 
k setkání na břehu Smědé, stále 
se nic nedělo. Manželé se trošičku 

oddechli, už jen čekat celý den 
a noc a bude po všem. Večer, brzy 
potom, co usnuli, je z neklidného 
spánku probudil strašlivý jekot. 
Čert přišel, aby si odnesl dlužníka 
a rozlítil se k nepříčetnosti, jak-
mile zjistil, že byl oklamán. Jeho 
pomsta na sebe nenechala dlouho 
čekat. Přivalil mohutné balvany 
a kolem posvěceného domu z nich 
začal stavět vysokou zeď. Zděšení 
obyvatelé jen trpně očekávali blí-
žící se konec, protože navalené 
kameny hrozily dům i všechno 
v něm strašlivou silou rozdr-
tit. Kamenná zeď už vystoupila 
tak vysoko, že nedohlédli jejího 
vrcholu, ale čert přikládal stále 
nové balvany. Pak se stalo, čeho se 
obávali. Kameny se vlastní vahou 
za ohlušujícího rachocení sesuly 
a dům s jeho nešťastnými oby-
vateli pohřbily pod sebou. V tom 
okamžiku otřásl horami frýdlant-
ské kotliny pekelný smích. Vzápětí 
nastalo ticho.

Příštího rána spatřili potulní 
lovci, kteří tímto krajem už mno-
hokrát projížděli, k velkému pře-
kvapení na kdysi rovné planině 
u Smědé mohutnou horu. Protože 
měla výhodnou polohu, byla na ní 
později postavena strážní věž, na 
jejímž místě byl potom vybudován 
majestátní hrad Frýdlant.

vyprávění z knihy „Pověsti od řeky 
Smědé“ pro vás vypsala  

Kristina Sokolová
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Skladba byla znovu různo-
rodá – tradičně převažovaly majet-
kové trestné činy (ve dvou přípa-
dech krádeží byli pachatelé vzati 
do vazby), na vzestupu byl znovu 
počet ublížení na zdraví. Řešeny 
byly 4 případy v souvislosti s návy-
kovými látkami v trestní rovině. 
V Lázních Libverdě a na Smědavě 
došlo k úmyslnému poškození vozi-
del nebo krádežím věcí z nich. Vše 
na neplacených a nehlídaných mís-
tech. Oznámeny byly také dva pří-
pady podvodů přes internet a neu-
bylo ani neplacení výživného. Nedo-
šlo k žádnému zvlášť závažnému 
zločinu.

Spácháno bylo 222 přestupků, 
169 jich bylo řešeno v příkazním 
řízení. Převažovaly přestupky 
v dopravě, vysoký nárůst byl v pře-
stupcích proti občanskému soužití. 
Byly prázdniny a dovolené, dlou-
hodobá vedra, k tomu nějaký ten 

Zpráva Policie České republiky

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přes léto bylo v  územní působnosti obvodního oddělení Policie ČR 
v Hejnicích šetřeno 35 trestných činů. V 77 % byli pachatelé zjištěni.

alkohol a neshody byly na spadnutí. 
Docházelo k rušení nočního klidu, 
vzájemným slovním ale i fyzic-
kým napadáním, naschválům. Je 
k nevíře, co všechno jsou si lidé 
schopni navzájem udělat z mali-
cherných důvodů. Při zápisech 
výrazů, kterými se někteří navzá-
jem počastovali, se snad musela 
stydět i klávesnice. Smutné je, že 
se tak často chovaly i děti.

Naše práce se nevyhne čas od 
času také stížnostem, které jsou 
podávány na činnost našich poli-
cistů. Zatím žádná z nich nebyla 
odborem pro vnitřní kontrolu 
vyhodnocena jako oprávněná. 
V letošním roce mě zaujala stížnost 
řidiče, který zaparkoval v zákazu 
zastavení a ještě na chodníku, za 
což měl dostat pokutu. S tou však 
nesouhlasil, proto byl jeho přestu-
pek oznámen správnímu orgánu. 
Překvapilo mě jeho vyjádření, že 

tento kraj měl dosud rád, ale od teď 
na něj… Požadoval, abych řízení 
zastavil, a když jsem nevyhověl, 
řekl, že mám být rád, že žiji v téhle 
době, protože jinak by mě měli 
zlynčovat. V jednom jsem s ním 
souhlasil. Opravdu jsem rád, že 
žiji v téhle době a v tomhle místě. 
Ač se to nezdá, je u nás bezpečně, 
a to nejen proti jiným zemím, ale 
i jiným místům v naší zemi a jsem 
rád, že k tomu přispívají i naši 
policisté. Nově od července také 
nadstrážmistr Filip Rajn. Výrazně 
omladil naše již jinak „služebně 
přestárlé“ řady. Přeji mu hodně 
úspěchů a věřím, že u nás vydrží. 
Stále zůstávají neobsazena dvě slu-
žební místa. Pokud se mezi Vámi 
najde zájemce o práci u policie, 
neváhejte se na nás obrátit.

npor. Milan Porubský, 
vedoucí OOP Hejnice

onální výrobek Lužických hor 
a Máchova kraje. Výrobky jsou vyrá-
běny z tuzemských certifikovaných 
surovin a pro malování masek se 
používají barvy shodné s barvami 
pro děti. Výroba je proto ekologická 
a zbytky materiálů se bez problémů 
recyklují. V poslední době se nej-
rychleji rozvíjí výroba zakázkového 
a reklamního zboží. Vyrábějí se zde 
lampiony, serpentýny (spirály), gir-
landy, konfety, krepová tráva, papí-
rové čepice, praporky organtýnové 
(fáčovina), papírové masky, obří 
nasazovací hlavy a další papírové 
zboží.

Masopustní masky ze Zákup 
se vyrábějí stejnou technikou jako 
před sto lety. Kousky papíru prosy-
cené lepidlem se vlepují do formy, po 
uschnutí se ostříhají, ručně vytlu-
čou, vymalují a nastříkají lakem. 
Firma je od roku 2017 zapsána na 
národní seznam nemateriálního 
kulturního dědictví.

Nakoupili jsme si pohledy 
a různé propriety, někdo masku 
nebo škrabošku na památku. Roz-
loučili jsme se s majiteli a rychle 
ujížděli do Cvikova na plánovanou 
exkurzi pivovaru. 

Rozdělili jsme se na 2 skupiny 
a na prohlídku jsme odcházeli 

v odstupu 20 minut. V pivovaru se 
vaří původní, tradiční a poctivou 
výrobní technologií. Všechna zdejší 
piva se vyrábí za použití pouze čes-
kého sladu, chmele a místní vody 
technologií spodního kvašení.

Během prohlídky, která trvala 
zhruba jednu hodinu, jsme se 
seznámili s procesem výroby piva, 
co všechno předchází stočení 
tohoto lahodného nápoje. Hlavní 
částí prohlídky je srdce pivovaru 
– měděná varna umístěná v míst-
nosti s monumentálními industri-
álními okny, dále jsme navštívili 
půdní prostory, valené sklepy, kde 
jsou ležácké tanky a spilka. Pivovar 
vaří pivo opět od října 2014. Vlajko-
vou lodí pivovaru je dvanáctistup-
ňové pivo Klíč. Další piva, která se 
zde vaří, jedenáctka Hvozd, desítka 
Luž, osmička Sklář a Sváteční 13°.

Dříve měl každý pivovar svoji 
sladovnu, místo, kde se vyráběl 
z ječmene slad. Stejně tak tomu 
bylo i v tomto pivovaru. Dnes se 
však slad dováží ze Zábřehu, kde 
vyrábí ve velkých poloautoma-
tických sladovnách. Zdejší sla-
dovnu tedy proměnili v restauraci 
a původní využití těchto prostor 
už připomíná pouze název restau-
race. V restauraci jsme měli zamlu-

vený oběd a všichni jsme se dobře 
najedli.

Potom jsme se přesunuli auto-
busem k dětské ozdravovně. Vydali 
jsme se k lipové aleji a prošli si 
Křížovou cestu, kde stojí 14 kaplí 
se zasklenými plastickými výjevy. 
Vrcholová kaple Božího hrobu byla 
opravena, ale uvnitř je prázdná. 
V lesíku za kaplí jsou dosud patrné 
pozůstatky bývalé parkové úpravy. 
Křížová cesta s kaplí Božího hrobu 
a sousoším Kalvárie je chráněna 
jako nemovitá kulturní památka 
České republiky.

Po pěší „túře“ jsme opět nasedli 
do autobusu a namířili si to domů. 
Abychom důstojně ukončili výlet, 
jak je naším pravidlem, řekli 
jsme si něco o alkoholu, tento-
krát o Becherovce. Rozdali jsme si 
umělohmotné frťánky a ochutnali 
Becherovku Lemond a těšili se na 
poslední zastávku našeho výletu.

Kafíčko jsme si vypili v restau-
raci Zámeček před Chrastavou. Na 
to, že nečekali ve středu odpole-
dne takovou návštěvnost, obsluha 
byla rychlá a příjemná. Teď už jen 
vymyslet témata na příští rok.

Pěkné prožití babího léta 
a krásný podzim přejí všem

Alena Henclová a Mirka Drahová
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Co mají pachatelé společného, jsou 
opakující se legendy, se kterými bývají  

stále úspěšní.

VRÁCENÍ PENĚZ či požadování NEDOPLATKU za 
různé energetické služby – voda, plyn, elektřina.

Zde bychom rádi upozornili, že žádná energetická 
společnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti! 
Nikdo vám domů žádný přeplatek za energii nepřinese 
a nikdy za tyto služby neplaťte nikomu v hotovosti 
u vás doma! Nejčastěji v těchto případech jde podvod-
níkům o to, aby viděli, kam si jdete pro peníze a poté 
se vám snaží vloudit do domu, pod záminkou že potře-
bují na toaletu či požádají o vodu.

PŘEPSÁNÍ SMLOUVY.
Pachatelé se vydávají za pracovníky energetických 

společností, přichází s tím, že za tento přepis smlouvy 
musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti a nikoho si 
domů nepouštějte! O případných změnách ve smlou-
vách se poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy 
a podobně. Nikdy se nenechte donutit cokoliv oka-
mžitě podepsat! Požádejte o čas na rozmyšlenou.

Další trik podvodníků je, opisování STAVU VODO-
MĚRU, PLYNOMĚRU apod.

V těchto případech si ověřte, že se opravdu jedná 
o pracovníka energetické společnosti. To, že má cizí 
osoba na sobě montérky s nápisem firmy, ještě nezna-
mená, že se nejedná o podvodníka. Nechte si přes 
kukátko dveří nebo přes pootevřené dveře zabezpe-
čené bezpečnostním řetízkem předložit služební prů-
kazy pracovníků uvedených společností a případně 
si jejich totožnost ověřte u konkrétní společnosti. 
Jistě máte i možnost stav měřáku napsat na lísteček 
a dotyčným ho předat u dveří, případně zatelefonovat 
nebo poslat mailem do příslušné firmy. Další možností 
je, pokud se energetici ohlásí předem, požádat někoho 
z rodiny nebo souseda, aby v době, kdy má cizí osoba 
přijít, byl s vámi doma. Vaší povinností není pustit do 
bytu cizí osobu!

VNUK či KAMARÁD NĚKOHO Z VAŠÍ RODINY.
Zde je jejich nejčastější „pohádkou“ to, že někdo 

z rodiny měl dopravní nehodu, porouchalo se mu auto, 
ztratil peněženku, zastavili ho policisté a podobně, on 
u sebe nemá peníze a tak si poslal kamaráda za vámi, 
abyste mu pomohli. Onen kamarád je však podvod-
ník. V těchto případech velmi často pachatelé kon-
taktují osoby telefonicky, přes pevnou linku. V sou-
časné době mají pevné linky především starší občané, 

a tak si podvodníci v telefonních seznamech hledají 
osoby například i podle archaických jmen (například 
Anežky, Boženy, Marie apod.). V seznamu samozřejmě 
zjistí i adresu, kam za vámi následně přijdou. Jsou 
známy případy, kdy se senior zeptá „To jsi ty, Jiříku?“ 
a pachatel pohotově odpoví, že ano nebo se sám pacha-
tel zeptá „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“

Zde máme několik rad:
• Nikdy sami nesdělujte nikomu cizímu jméno svého 

příbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na jméno 
a příjmení údajného příbuzného, který má být v tísni.  

• Pokud podvodník zazvoní u vašich dveří nebo vás 
potká před domem, nikdy ho nezvěte dovnitř do domu 
nebo bytu. Řekněte mu, ať počká venku a pokud 
máte tu možnost, spojte se telefonicky s tím, komu 
máte údajné peníze poslat. Pokud se mu nedovoláte, 
zkuste kontaktovat někoho z rodiny. 

• Pokud i tam budete neúspěšní, v žádném případě 
vám nedoporučujeme cizím osobám předávat peníze! 
Dbejte i na to, abyste nenechali pootevřené dveře, aby 
vám zloději nevnikli do domu. Podvodníci se snaží, 
abyste podlehli stresu a iluzi, že někdo z rodiny nebo 
rodinný přítel je v obrovských problémech a tlačí vás 
k vydání jakékoliv finanční hotovosti. Nedejte se!

PODOMNÍ PRODEJCI.
V poslední době není výjimečné, že obce zakazují 

podomní prodej místní vyhláškou. Pokud si nejste jisti, 
jak je to u vás, obraťte se s dotazem na váš obecní úřad. 
Jestliže u vás je podomní prodej zakázaný a někdo se 
bude snažit vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat 
státní policii na lince 158 nebo i městskou policii na 
lince 156. Obě tyto složky mohou prodejce pokutovat, 
neboť se prodejci dopouští přestupku porušení místní 
vyhlášky. Podvodníci v těchto případech nabízejí 
široký sortiment zboží a služeb jako jsou potraviny, 
kožešiny, nádobí, kosmetiku, pojištění, knížky atd. 
Zároveň nabízejí i výkup starého nábytku, oblečení, 
starožitností apod. Nenechte se zlákat výhodnými 
nabídkami nebo tím, že se zbavíte starých nepotřeb-
ných věcí a ještě vyděláte!

A rada pro seniory, jak se nestát obětí podvod-
níků? 

• Chraňte si své soukromí, nesvěřujte se s osobními 
věcmi cizím lidem. 

• V žádném případě nepouštějte cizí osoby do domu či 
bytu. 

• Udržujte dobré sousedské vztahy a případně sousedy 
požádejte o pomoc. 

• Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek na 
dveře. 

Policie informuje

Podvody páchané na seniorech jsou poměrně skrytou trestnou činností. Okradení se stydí a raději se s událostí nesvěří, 
a to ani v rámci rodiny. Pachatelé jsou čím dál důmyslnější, nezanechávají za sebou žádné stopy a pro kriminalisty 
je těžké je dopadnout. Hlavním důvodem, proč si pachatelé vybírají starší osoby, je to, že senioři jsou osamělí, 
dobrosrdeční a důvěřiví. Rádi a pozorně naslouchají, mají minimum kontaktu s okolím, jsou méně ostražití, tělesně 
slabší a proto se i hůře brání jakémukoliv útoku. Podvodníci zacházejí tak daleko, že se nejen dostávají do blízkosti 
seniorů, ale i do jejich obydlí, kde je následně připraví i o celoživotní úspory. Jsou velice výřeční, na první pohled působí 
sympaticky a jsou schopni bez problémů navazovat kontakty. Své podvody mají velice dobře připravené. Pracují i ve 
skupině dvou až tří osob, a pachatelkami bývají i ženy. Nelze říci, že by se jednalo o nevzdělané jedince, pachatelé 
mají intelektuální schopnosti, snaží se působit vzdělaně, používají slova, kterým senioři nerozumí. Tito pachatelé jsou 
schopni rychlé improvizace, přizpůsobí se okamžitě situaci, dokáží odhadnout svoji oběť a snadno si získávají důvěru.
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• Neotevírejte automaticky dveře, když nevíte, kdo je 
za nimi. 

• Nejlepší je peníze ukládat do peněžních ústavů, 
a pokud je již máte doma, uschovejte je na několika 
různých místech. 

• Důležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko tele-
fonu, abyste mohli případně rychle zavolat pomoc.

Pokud byste potřebovali pomoc, můžete se kromě 
policie na čísle 158 obrátit i na krizovou linku pro 

Jako soukromě hospodařící 
zemědělci se ocitli na seznamu 
nepřátel tehdejšího režimu. Tlak 
vyvíjený na ně se od roku 1949 
postupně zvyšoval. Předepsané 
dodávky, účelové házení klacků 
pod nohy, šikana. Dokonce i Jan, 
tehdy ještě dvanáctiletý, přímo 
a opakovaně čelil urážkám ze 
strany příslušníků Státní bezpeč-
nosti, která na statku prováděla 
neohlášené kontroly právě v době, 
kdy se na celém gruntu nacházel 
pouze on sám. To vše vyvrcholilo 
na konci roku 1952, kdy byl jeho 
otec odsouzen ve vykonstruova-
ném procesu k pětiletému trestu 
odnětí svobody a dalším ponižují-
cím trestům, včetně zákazu pobytu 
v rodné obci NAVŽDY. To ale stále 
nebyl konec. Františka Votavová se 
v červnu následujícího roku dozvě-
děla, že s dětmi mají 24 hodin na 
to, aby si na korbu malého nákla-

Vzpomínka na Jana Votavu
Jan Votava se narodil v roce 1938 jako poslední ze tří dětí sedláka Františka Votavy a ženy v domácnosti Františky 
Votavové, rozené Říhové, v malé obci Ohrazenice na jižní Moravě. Již od útlého dětství byl svými rodiči veden 
k pracovitosti, svědomitosti, pokoře a také k víře v Boha, tedy hodnoty, které se předávaly v rodu Votavů a Říhů 
z generace na generaci. Kdo však mohl předpokládat, čím vším si v životě bude muset projít. Nejdříve do života 
mladého Jendy zasáhla 2. světová válka, kterou kvůli osobě svého tatínka, starosty obce, naplno pociťoval. Nikdo 
však netušil, co nastane po únoru 1948.

ďáku naložili to nejpotřebnější. 
Pro mladého Jendu to znamenalo, 
že ho doslova vytáhli ze školní 
lavice uprostřed vyučování, aniž 
by se rozloučil se svými spolužáky. 
Rodinu čekal odsun do neznáma…

Spolu s další rodinou z okresu 
je přesunuli do severočeské obce 
Kunratice u Frýdlantu v Čechách. 
Hned následujícího dne nastoupili 
všichni do práce u místního Stát-
ního statku. Jenda pracoval na 
různých pozicích; staral se o koně, 
skot, jezdil s povozem a traktorem.

V roce 1954 se s podlomeným 
zdravím vrátil z vězení do nového 

„domova“ i otec František. O tři 
roky později dosáhl Jan dospě-
losti, s čímž se pojil i nástup vojen-
ské presenční služby. Tu nastoupil 
u raketometné brigády v Holešově. 
Na vojně ho očarovala telegrafie, 
díky které dokonce dostal nabídku 
pokračovat v kariéře vojenského 

letce. Po návratu do Kunratic v roce 
1958 pak znovu působil na statku. 
Krátce na to odešel na brigádu 
k Lesnímu závodu Frýdlant jako 
závozník. Z této brigády se stalo 
zaměstnání řidiče, které vykonával 
po dobu 47 let.

V rámci svého zaměstnání se 
zúčastnil celostátních soutěží 
v odvozu dřeva, kde patřil k nej-
lepším. V Hejnicích spolu s mnoha 
dalšími nadšenci budovali areál 
místního Svazarmu a pořádali 
automobilové soutěže „Rallye Jizer-
ské hory“.

V roce 1961 se oženil s naší 
milovanou maminkou a babičkou 
Růženkou Filipskou, se kterou se 
již delší dobu znal z Moravy. Spo-
lečně se přestěhovali do města Hej-
nice a narodily se jim tři děti; dva 
synové, Milan a Jiří, a dcera, Jana.

I zde se snažil být platným 
občanem, což potvrzuje skutečnost, 
že od roku 1976 působil jako jeden 
z pěti členů rady města, a to po 
dobu 30 let. V letech 2005 a 2006 
vykonával funkci místostarosty. 
V zastupitelstvu města pak zůstal 
další čtyři roky. Pojem „být platným 
občanem“ tedy splnil do posledního 
bodu. Dokonce obdržel od prezi-
denta republiky vyznamenání Za 
vynikající práci. V důchodu, para-
doxně, nejraději pracoval. Bavila ho 
práce všeho druhu. Od opravování 
automobilů a motocyklů v místní 
autodílně, řezání a štípání dřeva 
na dvorku, nebo pěstování zeleniny 
a ovoce. Práci si do poslední chvíle 
vychutnával každým douškem 
a vždy se snažil ostatním nabíd-
nout pomocnou ruku

A takového si ho budeme navždy 
pamatovat. Našeho pracovitého 
Jendu.

Milan Votava

seniory (800 157 157), která je v provozu 24 hodin 
denně. Volání na linku je zdarma.

Za rok 2017 bylo v Libereckém kraji evido-
váno celkem 24 případů a evidovaná škoda činila 
1.805.273 Kč. Za letošní rok 2018 je v České repub-
lice zaevidováno téměř čtyři stovky případů se škodou 
přes 18 milionů korun.

Policie České republiky
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U příležitosti životních jubileí 
Miloslava Nevrlého a Siegfrieda 
Weisse vznikla myšlenka složit 
třem králům paměti Jizerských 
hor poctu v místě, které všichni 
nosí hluboko v srdci a nesčetněkrát 
mu věnovali své slovní a fotogra-
fické vzpomínky.

Pod záštitou hejtmana Liberec-
kého kraje Martina Půty a radní pro 
kulturu Květy Vinklátové uspořádal 
vzdělávací, konferenční a poutní 
dům Klášter Hejnice program 
k poctě tří oslavenců. V chrámu 
Navštívení Panny Marie zahájil 
setkání hrou na varhany dirigent, 
sbormistr pěveckého sboru ČVUT 
a varhaník České filharmonie Jan 
Steyer. Po koncertu pokračoval 
program v aule kláštera. Blažena 
Hušková zde v obraze i ve slovech 
představila jen část bibliografie tří, 
aby jí svými vyznáními doplnili 
Marie Matušková, Marek Řeháček, 
Marek Sekyra, Pavel Vonička, Pavel 
D. Vinklát, Martin Fryč a Tomáš 
Korytář. Výjimečný večer dozněl 
v refektáři kláštera.

Setkání tří

Neopakovatelné setkání tří výjimečných osobností se v pátek 7. září v podvečer uskutečnilo v hejnickém klášteře. Je 
to již 17 let, co se RNDr. Miloslav Nevrlý, Siegfried Weiss a Otokar Simm v tehdy nově otevřeném Mezinárodním 
centru duchovní obnovy setkali naposledy.

Poctu třem shrnul ředitel hej-
nického kláštera Jan Heinzl: „Jste 
kořeny našeho vztahu k Jizerkám, 
na nich jsme vyrostli my a budou 
růst i generace další.“ Miloslavu 
Nevrlému, Siegfriedu Weissovi 

a Otokaru Simmovi patří mnoho 
upřímných díků a přání pevného 
zdraví i hodně radosti při putování 
Jizerskými horami.

Jan Heinzl, Klášter Hejnice
foto: P. Bíma

Přípravy jako obvykle zabraly 
přes půl roku s intenzivními 
posledními dvěma měsíci, které 
v sobě zahrnovaly i novou dohodu 
o pronájmu centrálního místa 
před kostelem. Již minulý ročník 
jsme hlásali, že hlavní hvězdou 
bude David Koller, kterého dopl-
nila neméně známá jména jako 
Petr Spálený, Pokáč, Miro Šmajda, 
Vojtaano, Big´O´Band, překvapení 
v podobě Petra Lüftnera a nebo 
černý kůň slavností v podobě Máry 
Ztraceného. Ano, zkusili jsme kvůli 
Markovu vytížení jiný typ progra-
mového schématu, kdy po ohňo-
stroji program nekončil zábavo-
vou kapelou, ale pokračoval právě 
vystoupením tohoto charismatic-
kého zpěváka, pro kterého jsou Hej-

Hejnické slavnostování 2018

Jaký by to byl začátek prázdnin bez těch našich městských Hejnických slavností? Ani letos nemohly chybět v kalendáři 
akcí a jelikož se tento rok nekonaly Valdštejnské slavnosti v sousedním Frýdlantě, jednalo se o největší letošní kulturní 
akci Frýdlantska. I hezké počasí o tom slyšelo, přišlo se podívat, po dlouhé době konečně vyšlo a my jsme tak mohli 
zjistit, jak je to vlastně s tou návštěvností a potenciálem naší městské akce.

nice srdeční záležitostí. Nejen proto, 
ale hlavně díky tmě a dokonalým 
efektům či skvělé práci s publikem 
si Marek podrobil kromě dámské 
části diváků i tu druhou a jeho 
hity tu zpívaly dvě tisícovky hla-
sivek. I zmiňovaný ohňostroj se 
dočkal změny v podobě nového 
dodavatele a tvůrce. Lehce melan-
cholický motiv zapůsobil nesku-
tečně a myslím si, že část diváků 
slzela tentokrát z jiného důvodu 
než kvůli pádu části uhlíků do  
otevřených očí.

Nedělní pohodová část programu 
byla jen třešničkou na dortu, která 
nám při vystoupení legendy Petra 
Spáleného potvrdila dobrý předpo-
klad, že starší generace si cestu na 
Hejnické slavnosti také ráda najde. 

Pro ty na druhém konci věkového 
žebříčku byla připravena překva-
pení v podobě Majdy z Kouzelné 
školky nebo JůHeláků a jejich čer-
ného divadla v kině.

A jak to tedy bylo s těmi čísly 
a výsledky? Už v průběhu, když 
jsme viděli, jak a kde všude par-
kují auta návštěvníků, jsme pře-
mítali, jestli je to výjimečný ročník 
nebo jen prostě lidé nechtějí tak 
daleko chodit. Ale byl to výjimečný 
ročník. Na placený program před 
podiem dorazilo podobné množství 
lidí jako v minulých letech, tedy 
v sobotu, která se dá spočítat. Ale 
na zbytek akce, kde máme zdarma 
stánkový prodej, řemeslný jarmark 
nebo divadlo v kině, dorazilo podle 
odhadů během celého víkendu 
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14 až 18 tisíc návštěvníků. Úžasné, 
vždyť toto je na malé Hejnice krásné 
číslo, jistě se sem někdo vrátí, aby 
si to tu prohlédl v klidu, zašel se 
najíst, nakoupit nebo využil ubyto-
vání a o to jde především, pomoci 
zdejším podnikatelům a ukázat 
Hejnice širokému okolí.

V řeči ekonomických čísel ještě 
stále počítáme a čekáme na některé 
faktury, ale nejspíše se zasta-
víme na částce kolem 50 – 70 tisíc 
korun, které město stály letošní 
Hejnické slavnosti. To znamená, že 
z nákladů, které se vyšplhaly na 
1,4 miliónů korun, jsme dokázali 

sponzorskými příspěvky, vstup-
ným, poplatky za stánky, parko-
vání, WC, kolotoče a jiné pokrýt 
zhruba 1,35 miliónu korun.

Tak se 6. a 7. července 2019 
můžete zase přijít bavit na příští 
ročník Hejnických slavností v čele 
s vystoupením kapely Mandrage.

-DEM-, foto: Z. Polívka 
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Tak jako vždy bylo velice příjemné potkat „staré“ 
přátele fotografy a popovídat si s nimi o fotografi-
ích, ale i o tom, co je v kterém fotoklubu nového. Po 
vyhodnocení průběhu 57. ročníku Mapového okruhu 
Český ráj, odsouhlasení změny stanov a obědě nastala 
kýžená chvíle, kdy každý fotoklub zjistil, jak se v letoš-
ním ročníku umístil a kdo byl mezi nejlepšími deseti 
hodnocenými jednotlivci. Vítězem letošního ročníku 
se stal Fotoklub PCW Praha, Jizerský fotoklub Hejnice 
se umístil na devátém místě ze čtrnácti zúčastněných 
fotoklubů.

57. ročník fotografické soutěže Mapový okruh 
Český ráj je již minulostí a my se začínáme připravovat 
na další ročník této fotografické soutěže. Každoroční 
generálkou pro výběr soutěžních fotografií se stává 
členská výstava Jizerského fotoklubu Hejnice v Kláš-
teře v Hejnicích, kde se jeho členové prezentují těmi 
nejlepšími fotografiemi, které se jim podařilo v prů-
běhu celého roku vytvořit. Členská výstava Jizerského 
fotoklubu Hejnice byla zahájena vernisáží ve výstav-
ních prostorách hejnického kláštera dne 2. září a bylo 
velice milé setkat se s lidmi, kterým naše fotografie 
přináší radost, a také s kolegy fotografy, kteří se přišli 
podívat na naše nová díla. Na výstavě je prezentováno 
57 fotografií současných členů fotoklubu a můžete ji 
navštívit do 29. září.

Dále jsme přijali nabídku kulturního a společen-
ského centra při ZOO Liberec – Lidové sady na výstavu 
fotografií, která by prezentovala průřez tvorbou členů 
Jizerského fotoklubu Hejnice. Tato výstava byla zahá-
jena 3. září a potrvá až do konce října 2018. Dále 
musím zmínit nejaktivnějšího člena našeho Jizerského 
fotoklubu, pana Václava Odehnala, který uspořádal 
výstavu fotografií ze své desetileté tvorby v ambitu 
kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí. Tato 
výstava sklízí velký ohlas a je prodloužena do konce 
září 2018.

Jako už v předchozích letech, také v tomto roce 
jsme se zúčastnili mezinárodní fotografické soutěže 
TAMAPO pořádané Svazem slovenských fotografů. 
V této soutěži Jizerský fotoklub obsadil 17. místo z cel-
kového počtu 19 zúčastněných fotoklubů.

Zprávy z Jizerského fotoklubu Hejnice

Již tradičně se začátkem měsíce června koná závěrečná konference fotografické soutěže Mapový okruh 
Český ráj. V letošním 57. ročníku byl jejím pořadatelem Fomaklub Liberec. Na závěrečnou konferenci se 
vypravili téměř všichni členové Jizerského fotoklubu.

Hodnocení našich fotografií a srovnání s ostat-
ními fotografiemi prezentovanými v jednotlivých sou-
těžích nás vede k zamyšlení nad naší tvorbou a její 
prezentací. Zda se jedná jen o pouhé všední fotografie 
nebo zda je v nich ukryto něco z našich pocitů, které 
bychom chtěli sdělit. O tomto jsme bouřlivě debatovali 
při výběru fotografií do dalšího kola Mapového okruhu 
Český ráj. Zda bylo naše zamyšlení nad prezentovanou 
tvorbou úspěšné, ukáže další vyhodnocení této sou-
těže.

V první polovině roku jsme byli zaneprázdněni pří-
pravami na výstavy a soutěže a ani nástup letního 
počasí v jarních měsících nepřál uspořádání jarní foto-
dílny, kterou jsme si velice oblíbili. Proto jsme se dohodli 
na konání podzimní fotodílny, a to v okolí německého 
města Bad Muskau a polské Legnice, kde se nachází 
rozsáhlý park při řece Nise. Podzimní fotodílna je plá-
nována na první víkend měsíce listopadu. Pokud by si 
chtěl někdo vyzkoušet fotografování v kolektivu stejně 
nadšených lidí, může se přihlásit do konce měsíce 
září na e-mailové adrese Jizerského fotoklubu Hejnice 
jfk.hejnice@seznam.cz, abychom případně zajistili  
ubytování.

Tomáš Mazánek,  
Jizerský fotoklub Hejnice

foto: M. Čepička
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Činorodé Hejnice

• podpora místních spolků a občanských aktivit

• pořádání a podpora kulturních, sportovních  
a společenských akcí

• zázemí pro sportovní, kulturní, společenské  
a volnočasové aktivity – Spolkový dům  
na pozemku po hotelu Perun, dětské „doprav-
ní hřiště“

• podpora sociální soudržnosti

Otevřené Hejnice

• komunikace s občany – setkávání nad aktuál-
ními tématy, participativní položka v rozpočtu

• spolupráce s klíčovými partnery ve městě: ZŠ 
a MŠ Hejnice, Římskokatolická farnost, Klášter 
Hejnice (MCDO), Středisko STŘEVLIK, Střed-
ní škola hospodářská a lesnická, Policie ČR, 
místní podnikatelé a zaměstnavatelé 

• aktivní součástí DSO Mikroregionu Frýdlant-
sko, DSO SMRK (tj. Nové Město pod Smrkem, 
Lázně Libverda, Hejnice, Frýdlant)

• Hejnice spolupracující a partnerské pro Lesy 
ČR, CHKO JH, Liberecký kraj, sousední obce 
mimo DSO SMRK, MAS Frýdlantsko, Euroregi-
on Nisa

• webové stránky a oficiální facebookový profil 
města, veřejný rozhlas, Hejnický zpravodaj

Krásné Hejnice

• péče o vzhled a úpravu města, veřejná pro-
stranství a zeleň

• řešení centra města – pozemek před klášterem 
= spolupráce, nikoliv spor s MCDO, úprava 
Klášterní ulice

• péče o místní komunikace, parkování, chodníky 
(na Ferdinandov)

Dobře spravované Hejnice

• dobré místo k životu i k návštěvě

• koncepční, strategické řízení s participací 
občanů (respektování programu rozvoje obce, 
participativní položka v rozpočtu obce)

• bezpečnost, prevence kriminality, kamerový 
systém na problematických místech

• péče o občanskou vybavenost, tj. školství, zdra-
votnictví, sociální služby, dopravní dostupnost

• školství – nová budova mateřské školky, ZŠ 
dobře spolupracující, otevřená rodičům, škola 
pro děti, nikoliv děti pro školu, stravování

• zdravotní péče – zachovat zubní ordinaci, 
gynekologii, pediatrii, lékaře pro dospělé

• dobrá správa bytového fondu, rozvoj nabídky 
ploch k bydlení v rámci nového územního 
plánu

• sociální služby – v rámci sociálního odbo-
ru, komunitní plánování sociálních služeb, 
spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, 
protidrogová prevence

• kvalitní dopravní obslužnost – zachování 
a zlepšování vlakového spojení, vyřešení 
dopravní situace na Smědavě – kyvadlová 
doprava – záchytné parkoviště v Hejnicích

• odpadové hospodářství

• město bez výherních hracích přístrojů a po-
domního prodeje

• podpora podnikání ve městě a rozvoj pracov-
ních příležitostí (nebytové prostory k proná-
jmu, využití veřejně prospěšných prací)

• podpora cestovního ruchu – citlivého ke kra-
jině, ochraně přírodního bohatství i místním 
obyvatelům, informační centrum, zaměstna-
nec úřadu, který se bude cestovnímu ruchu 
a kultuře věnovat koncepčně a propojovat 
aktivity celého Frýdlantska s Hejnicemi

Kdo jsme?
V Zastupitelstvu města a v Kontrolním výboru od roku 2006, od roku 2014 jeden mandát v Radě města, v roce 2016 jsme iniciovali pracovní skupinu pro 

cestovní ruch, ze které v roce 2017 vznikla komise Rady města pro cestovní ruch, kandidátka našeho SNK je zástupcem města ve Školské radě.
Nezastupujeme žádnou zájmovou skupinu, nehaníme práci předchozích nebo současného vedení města.

Co chceme?
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Naši kandidáti:
1. Jaroslav Demčák
2. Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D. 
3. Alena Henclová
4. Dagmar Berková
5. Jan Gašpierik
6. Petr Návesník
7. Antonín Nosek
8. Jiří Šimon

Naše vize, plány, představy: 
1. Udržované a fungující město 
2. Podpora kultury a sportu 
3. Kvalitní školy 
4. Bezpečnost, zdraví, dopravní dostupnost
5. Efektivní a zodpovědné hospodaření města 
6. Informovanost, otevřenost, zapojení občanů 
7. Reálné cíle

Konkrétní kroky naleznete na našich webových 
stránkách zalepsihejnice.wz.cz, Facebooku a letácích 
ve Vašich schránkách.

Za lepší Hejnice
Vážení spoluobčané, 

v prvním říjnovém víkendu proběhnou volby do městských a obecních zastupitelstev. Sdružení nezávislých 
kandidátů Za lepší Hejnice se opět uchází o Vaši přízeň. 

V minulých letech jsme prokázali, že jsme schopni efektivně vést město, o čemž svědčí nejen velké investice, 
jako je rekonstrukce základní školy či výstavba kanalizace v Bezručově ulici − vše s využitím velkého objemu 
prostředků získaných z dotačních titulů –, ale zároveň výborná kondice rozpočtu města. V letech 2014–2018 bylo 
investováno 175 mil. Kč do akcí města, na dotacích získáno 58 mil. Kč, stav finančních rezerv se přitom zvýšil ze 
73 mil. Kč na 79 mil. Kč. 

Na druhou stranu je čtyřleté volební období krátká doba na to, aby se podařilo dotáhnout vše, co město potřebuje 
– novou mateřskou školu, kulturní dům, revitalizaci sídliště, rekonstrukci koupaliště apod. Právě proto Vám 
nabízíme náš patnáctičlenný tým, ve kterém působí lidé, kteří mají dlouholeté zkušenosti s vedením města na 
různých pozicích – starosta, místostarosta, radní, zastupitel, člen komise či výboru, ale i lidé různých profesí, 
zájmových skupin či zaměření. 

Chceme nadále komunikovat s občany, zvyšovat informovanost o dění ve městě, zapojovat obyvatele do 
rozhodování pomocí principů komunitního plánování, ale i posunout Hejnice opět o kousek výš jak v kvalitě života, 
tak v atraktivitě pro návštěvníky. 

Zvažte, jak Vaše volba ovlivní Váš život v Hejnicích, ale též to, jak jsme plnili své sliby a co jsme dokázali. Naše 
plány i naši kandidáti jsou Vám k dispozici. Ať už se rozhodnete podpořit kohokoli, přijďte k volbám. 

Hejnice jsou Vaše město!

9. Michal Nový
10. Ing. Anna Votavová
11. Alena Nováková
12. Zdeněk Polívka
13. Martin Lecký
14. Mgr. Alena Sochorová
15. Milan Polanský
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Čumpelíková Michaela Mgr.
48 let, učitelka, Hejnice

Horák Jiří
62 let, místostarosta města, Hejnice

Štainbruchová Michaela Ing.
52 let, učitelka, Hejnice

Melichar Zdeněk
31 let, OSVČ – projektant, Hejnice

1. 

5. 

9. 

13. 

Juklíček Libor
54 let, vedoucí provozu FCC, Hejnice

Škopková Petra
40 let, zdravotní sestra, Hejnice

Zoreník Petr
37 let, vedoucí výrobního týmu, Hejnice

Pecháček Milan
53 let, mechanik SME, Hejnice

2. 

6. 

10. 

14. 

Ouhrabka Jan
43 let, OSVČ – autodopravce, Hejnice

Porubská Helena
63 let, důchodkyně, Hejnice

Šorfa Jan
33 let, vedoucí týmu techniků, Hejnice

Sedlák Petr PharmDr.
33 let, vedoucí lékárník, Hejnice

3. 

7. 

11. 

15. 

Šiklová Petra
40 let, OSVČ, Hejnice

Kusá Alena
62 let, vedoucí MŠ, Hejnice

Kašpar Jan Mgr.
57 let, ředitel ZŠ, Hejnice

4. 

8. 

12. 

Vážení a milí spoluobčané,

jsme také občané Hejnic a naším cílem je žít ve městě, které nám i Vám bude poskytovat kvalitní  
bydlení, vzdělávání, veřejné služby, sportovní aktivity, cestovní ruch a kulturní vyžití. Náš spolek je 
složen z občanů všech věkových kategorií různých profesí, kteří chtějí své životní zkušenosti ze svých 
oborů praktikovat na správném nasměrování a fungování našeho města v následujícím volebním období. 
Problémy našeho města nám nejsou lhostejné a budeme je aktivně řešit.

DěKuJeMe 
ZA VAŠI PODPOru 

A těŠíMe Se
nA VáS u VOLeb
5.–6. říJnA 2018

A4 spolecne 2018.indd   1 10.09.18   15:49
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Pro mě byly prázdniny odstarto-
vány Hejnickými slavnostmi, které 
začaly komickou autohistorkou. 
V sobotu ráno jsme se vydali na 
nákup a zaparkovali jako obvykle 
naproti zelenině. Skočila jsem do 
masny, pak do zeleniny a paní 
najednou říká: „Někdo dostává 
pokutu“. Byli jsme to samozřejmě 
my. Manžela to popudilo, já jsem se 
tím trošku bavila, a protože vypi-
sování trvalo nekonečně dlouho, 
vystoupila jsem z auta a šla jsem 
koupit ještě nějaká semena do 
květinářství, doprovázena nevě-
řícím pohledem mého manžela. 
Cílem naší cesty měla být Řasnice, 
kde jsme chtěli koupit pojezdy na 
šuplíky, ale byla tam objížďka, a to 
už muž vypěnil, že se na to může 
vykašlat (nebo možná ještě něco 
horšího), protože na objížďku jsme 
už neměli dost nafty. A tak jsme 
se vrátili do Hejnic a stihli úvodní 
místní kapelu The Důchod.

Naše dovolená byla složena ze 
dvou malých výjezdů. První byl ke 
kamarádce do Telče a okolí. Telč je 
krásná, jen předpověď počasí jaksi 
úplně nevyšla. Žádný déšť tam 
neměl být, ale byl, takže neko-
nečné ležení u rybníků a koupání 
se nekonalo. Na druhou stranu to 
bylo příjemné na kolo a toulání se 
po okolí. Cestou tam jsme navští-
vili ZOO v Jihlavě, zpátky v Pel-
hřimově Muzeum kuriozit a v Jin-
dřichově Hradci Muzeum fotogra-
fie. Nesmím zapomenout ani na 
malebné Slavonice.

Druhou část dovolené tvořil 
„poznávací výjezd“ do Polska. 
Naším cílem byl Krakow, kde se 
konal koncert Rogera Waterse 

Letmé letní ohlédnutí

Myslím, že léto jsme si všichni užili dostatečně. Doufám, že rčení jaké léto, taková zima (nebo je to naopak?), nám 
nepřinese kruté holomrazy.

z Pink Floyd. Po zhlédnutí tohoto 
koncertu v Praze jsem této hudbě 
doslova podlehla (s nahodilou 
precizností, abych použila slova 
jedné jejich písně). Doteď se doma 
žárlilo na kocoura, teď taky na 
Pink Floydy (kocourovi to naštěstí 
nevadí). Po koncertě v Praze jsem 
byla nejdřív nějakou dobu rozho-
zená a nesoustředěná, pak jsem 
přešla do stádia vysokého nad-
hledu, takže mě nerozčílilo ani to, 
že si moje dcera udělala z mých 
oblíbených letních riflí kraťasy. 
Potřebovala bych, aby mi tento 
nově nabytý zen-pink-floydismus 
vydržel aspoň rok, protože jedno 
dítě bude maturovat a druhé dělat 
přijímačky na střední školu.

Když jsem zjistila, že bude kon-
cert taky v Krakowě, dlouho jsem 
vedla vnitřní boj, jestli ano, nebo 
ne. Ráno vítězilo racionální ne - už 
jsi to viděla, je to hromada peněz, 
večer emocionální ano - žijeme jen 
jednou, žádné turné už nemusí být. 
Rozhodla náhoda. V jedno hezké, 
sluneční ráno jsem dala na terasu 
sušit nějakou keramiku, a protože 
jsme slavili dceřiny narozeniny, 
v tom chaosu jsem na ni zapo-
mněla. Ráno vstanu, koukám na 
terasu a říkám si: „Co to je za hnus 
v té bedýnce?“ No byla to ta kera-
mika… To bylo totiž v červnu, kdy 
ještě pršelo, a tak mi ji déšť zničil. 
A právě tento moment, svědčící 
o pomíjivosti, mě přesvědčil, sedla 
jsem k počítači a koupila lístky na 
koncert. Taky to pro mě nebylo 
jednoduché, nejsem žádný virtu-
ální mág, s napětím jsem čekala, 
jestli mi vůbec nějaké lístky při-
jdou, ale dobře to dopadlo.

„Poznávací“ byl tento výjezd 
nejen proto, že jsme poznali nová 
místa, ale také proto, že jsme 
poznali (nakonec jsem to tušila už 
dávno), že naše orientační schop-
nosti nás nepředurčili k velkému 
cestování. Myslím, že kdybychom 
jsme se rozhodli jet autem k moři, 
hlavně dopředu nikomu neříct ke 
kterému…. Kromě toho se v autě 
bojím, pomalu, i když jen stojí na 
dvoře, takže ze mě (jinak vcelku 
klidné osoby) každá kolize dělá 
hysterku, prostě jsem „autohys-
terická“. Kromě toho, nemáme 
GPS a ani o funkčnosti klimati-
zace jsme nebyli přesvědčeni, tak 
jsme ji raději nepoužili. Sice jsem 
manželovi tvrdila, že s otevřenými 
okny a papírovou mapou jezdí už 
jen zastydlí hipíci, nic mi to nebylo 
platné.

Zakufrovali jsme, kde to jen šlo, 
ale ještě dříve manžel sjel z dálnice, 
zastavil, zvedl kapotu a díval se 
dovnitř, což mi stačí na to, abych 
byla blízko nervového zhroucení. 
Nakonec to dobře dopadlo, zastrčil 
tam nějakou hadičku a jeli jsme 
dál. Po dálnici se jelo hezky, čis-
tota kolem až neuvěřitelná, žádné 
petlahve a pytlíky. Mám dojem, 
že Polsko nás v mnoha ohledech 
předběhlo.

Na rozdíl od koncertu v Praze 
se lístky daly koupit jen na jméno 
a při vstupu kontrolovali totožnost, 
pak nás ještě kontrolovali třikrát. 
Každému autu, které jelo do pod-
zemního parkoviště, kontrolovali 
podvozek, takže bezpečnostní opat-
ření skutečně důkladná. Ani se 
nedivím, protože součástí koncertů 
je Watersova ostrá kritika různých 
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konkrétních politiků a režimů. 
Dalším rozdílem od Prahy bylo, že 
tam jsme museli pití (a myslím tím 
malou petku s vodou) odevzdat. 
Tady nám ji nechali, ale otevře-
nou, víčka jsme museli vyhodit. 
Přišlo mi to sympatické, asi nejsou 
tak hamižní na zisk z občerstvení, 
které se stejně v Praze k vůli fron-
tám nedalo pořídit, takže jsme tam 
byli pět hodin bez pití. Tady byl 
jak dostatek toalet, tak i dostatek 
stánků s občerstvením a i klimati-
zace byla účinnější. Zážitek to byl 
velkolepý, konec konců, Watersovi 
je 75, takže nemusí taky už na 
žádné turné dojít. Stejně je obdivu-
hodné, že v tomto věku je schopný 
absolvovat roční turné s 93 kon-
certy od Austrálie přes celou 
Evropu až po Mexiko.

Krakow je nádherné historické 
město s mnoha kostely, krásným 
náměstím, obrovskou pevností 
Wawel a hezkou atmosférou. Obje-
vili jsme tady galerii a takové 
množství originálních výtvorů 
pohromadě jsem už dlouho nevi-
děla. Vedro bylo fakt zničující 
a tak jsme ocenili osvěžovače 
s mlžící vodou, na které jsme nat-
refili i v malých městech.

Dalším zastavením byly solní 
doly ve Věličce, které určitě stojí 
za vidění. Trošku strašidelná byla 
cesta ven, paní nás vedla asi půl 
hodiny chodbami a pořád jsme 
klesali a klesali. Nakonec jsme 
všichni nastoupili do velkého 
výtahu, který nás vyvezl nahoru, 
a vylezli jsme na úplně jiném místě 
města, než byl vchod.

Posledním zastavením byl kon-
centrační tábor v Osvietimi, který 
vlastně korespondoval s koncer-
tem a Watersovým celoživotním 
protiválečným tažením (sám se 
nazval militantním pacifistou). 
Většina z nás o Osvietimi četla, 
viděla fotky, filmy. Když je člověk 
ale na tom místě samotném, 
stejně to s ním otřese. Hromady 
vlasů, brýlí, misek, protéz, bot za 
vitrínami jsou mrazivé… Nejvíc 
mnou ale otřásl obrovský prostor 
Březinky (Osvietim byl pracovní 
a Březinka vyhlazovací tábor). Asi 
by to měli lidi vidět, taky děti, pak 
by možná moje dcera neříkala: 

„K jídlu nic není“, když může mít 
chleba, máslo, sýr, šunku...  

Eva Prokešová

Celý závod byl stejně jako loni 
pořádán jako taktické cvičení 
složek IZS se dvěma hlavními 
úkoly. Jednak ověřit připravenost 
psovodů a psů na praktická nasa-
zení, a také vybrat z řad dobrovol-
ných hasičů zástupce na zářijové 
Mistrovství ČR psovodů IZS.

Sobotní den patřil vyhledání 
v sutině hospodářského stavení 
s kompletně zřícenou střechou. Tato 
část pro nás byla organizačně nej-
náročnější. Společně se psovody se 
na ní podíleli i čtyři jednotky hasičů 
z LK, které měly na starosti veškeré 
záchranné a zajišťovací práce před 
nasazením samotných psů.

Příprava místa budoucího 
zásahu byla v rukou velmi malé 
části organizačního týmu. Dob-
rovolným hasičům totiž jejich 
vlastní pravidla, která mají v tomto 
ohledu nejpřísnější v ČR, neu-
možnují jakoukoli znalost terénu 
ve kterém budou nasazeni. Takže 
všichni zasahující, ať z Liberce 

Na Liberecku se zřítila střecha a ztratila skupinka turistů
aneb psovodi dobrovolných hasičů měli svůj závod

Ojedinělá akce se na Liberecku a v  lesích Jizerských hor odehrála o víkendu 11.–12. srpna. Konal se zde Závod 
záchranných psů SH ČMS 2018. Necelá dvacítka psovodů a  psů dobrovolných hasičů z  celé České republiky si 
poměřila své schopnosti a dovednosti ve dvou základních kynologicko-záchranářských odvětvích – vyhledáním na 
ploše (v přírodním terénu) a v sutině.

nebo z Moravy, byli na místě 
zásahu úplně poprvé. Důvod 
k tomuto je prostý. I základní zna-
lost o místě jako jeho velikost, čle-
nitost a výrazné orientační body 
dávají člověku výhody, se kterými 
se v praxi setká jen velmi ojediněle.

Střecha bývalého hospodář-
ského stavení se „zřítila“ přesně 
podle plánu cvičení, těsně po 
deváté hodině ráno. Na místo oka-
mžitě vyrazily dvě jednotky hasičů, 
na které čekalo prvotní prohledání 
sutiny, poskytnutí předlékařské 
pomoci a vyproštění osob. V té době 
byli na cestě první psovodi, kteří 
si vylosovali první ze startovních 
čísel. Ti se pak postupně i s dal-
šími dvěma jednotkami hasičů na 
sutině vystřídali.

V neděli probíhal závod v ploš-
ném vyhledání. Jednalo se o čtyři 
pohřešované osoby v horském 
terénu v okolí smědavské chaty. Při 
podobných událostech jsou u nás 
záchranní psi nasazováni úplně 

nejčastěji. Pro jejich výborný čich 
se bez nich dnes podobná pátrací 
akce nemůže obejít.

Rád bych poděkoval celému více 
jak dvacetihlavému organizačnímu 
týmu z řad mnoha SDH za klapa-
jící spolupráci a nezištnou pomoc, 
Devalon Develop a.s. a Lesům ČR 
za přístup do terénů a zasahujícím 
JPO za profesionální práci. Všem 
psovodům pak patří dík za cho-
vání hodné hasiče, a obdiv za to, že 
se věnují zlepšování sebe samých 
a svých čtyřnohých parťáků jen 
proto, aby když je potřeba všeho 
nechali a spěchali pomoci.
A jak to celé dopadlo:

Sutinové vyhledání:
1. místo Martina Taterová
2. místo Marie Jirásková
3. místo Marie Klůsová

Plošné vyhledání:
1. místo Martina Taterová
2. Místo Marcela Coufalíková
3. Místo Marie Klůsová

Zúčastněné složky: JSDHO Hej-
nice, JSDHO Mníšek, JSDHO Libe-
rec – Krásná Studánka, JSDHO 
Stráž nad Nisou, SDH Hejnice, 
SDH Horní Bříza, SDH Liteň, SDH 
Petrov nad Desnou, SDH Rynho-
lec, SDH Svítkov – Popovice, SDH 
Zbůch, SDH Želiv 2

Mgr. Pavel Morávek, Psovodi 
JSDHO a SDH Hejnice
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Můj přístup není zaměřen pouze na holý problém, 
se kterým rodina s dítětem přichází. Zaměřuji se pře-
devším na příčiny, které problém způsobují. Tato fáze 
konzultace může rodiče zarazit a odradit od pokračo-
vání v péči o jejich dítě. 

Bohužel, bez zjišťování příčin poruchy není možné 
docílit očekávaného výsledku. Mnoho lidí si také neu-
vědomuje, že řeč je obraz charakteru dítěte. Obra-
zem výchovy a vzdělávání. Když zjistíte, že dítě má 
zábrany v mluvě jako takové, je třeba se na to zaměřit. 
Proč tedy nechce mluvit? Lze říci, že se můj přístup 
vychází z pedocentrismu, tedy pedagogickému směru, 
který jasně říká, že nejdříve je dítě, a pak vychovatel, 
učitel, rodič…

Konzultace nejsou na bázi toho, že dítě je špatné 
a my, rodiče, vychovatelé či učitelé v tom nemáme prsty, 
právě naopak. Každý z nás, kdo vychovává, vzdělává, 
kdo působí, působil a bude působit na dítě, je spolu-
tvůrcem jeho charakteru, povahy. A já se ptám, pře-
devším rodičů (ti nejvíce ovlivňují své děti): „Co s tím 
uděláte? Jak napravujete chyby ve výchově a vzdělá-
vání, abychom mohli spolupracovat při další návštěvě 
s pokroky a dítě udělat šťastnějším?“

Některým rodičům se možná nemusí líbit ani fáze 
další, jako například tato. Když dítě pracuje, pedocen-
trický směr jasně říká, není správné zasahovat do jeho 
činnosti. Ano, s tím souhlasím. Jde ale vždy o to, jaké 
cíle si na úplném začátku vytyčíme. Co považujeme za 
nejdůležitější? Když budu považovat za nejdůležitější 

Věčné obavy
Dokážete dítěti pomáhat? A jakým konkrétním způsobem?

cíl motivovat dítě k činnosti, musím se aktivně podílet 
na spolupráci s ním. Sdílet s ním vhodně vybranou 
činnost. Není možné nudící a nemluvné dítě jen sledo-
vat, kritizovat a podobně, nutné je poskytnout pomoc. 
Dítě prožije pocit sounáležitosti a činnost jej zaujme. 
A záleží na nás, jakou energii do toho vynaložíme.

Uvedu jednu z vybraných činností speciálně - peda-
gogického  systému Montessori poradny v Hejnicích.

Hadí odčítací hra
• materiál: dřevěný tácek se čtyřmi dřevěnými kra-

bičkami, korálky zlaté barvy (desítky), korálky čer-
nobílé barvy 1 až 9 (pomáhají označit zbylý počet 
daného čísla, např. viz obr. 2, 3), korálky barevné 1 
až 9, korálky šedivé barvy 1 až 9 (tzv. žrout i- odčí-
tají).

• přímý cíl: odčítání (menšenec, menšitel, rozdíl)
• nepřímý cíl: překročení desítky
• příklad: 9 + 8 + 4 – 6 = 17 + 4 – 6 = 21– 6 = 15

Domníváte se, že pracuji stejně jako jiní? Myslíte si 
o rozhovoru mezi námi během činnosti, že je nudný? 
Bude dítě z činnosti nadšené? Já své zkušenosti mám 
a umím na tyto otázky odpovědět. A nezapomněla jsem 
na důležitou roli, kterou hraje zpětná vazba /správ-
nost výsledku/, ale tu uvedu někdy příště, protože dle 
obsahu článku není podstatná.

Mgr. Helena Pálová, Montessori poradna v Hejnicích

Mnoho rodin se zřejmě domnívá, že návštěva v Montessori poradně je naprosto shodná s jinými návštěvami dalších 
podobných institucí. Po první návštěvě však rodiče zjišťují, že nikoli. Co je zaráží? Co je možná i odradí? Co je naopak 
přiměje poradnu opět navštívit a spolupracovat? Pokusím se na tyto otázky – co  nejstručněji – odpovědět.

obr. 1: Ilustrační foto
obr. 2: Při sčítání použijeme  

černobílé pomocníky
obr. 3: Korálky šedivé barvy odčítají, 
postupujeme směrem zprava doleva

Prázdniny v Mateřídoušce

K prázdninovému programu tra-
dičně patří Indiánský tábor v Bílém 
Potoce, který je určen pro rodiče 
s dětmi předškolního i školního 
věku. Letos se nám v extrémně 
suchém létě povedlo vybrat ten 
nejmokřejší týden – tři dny nás 

Nejprve mi dovolte malé ohlédnutí za prázdninovým programem. Celé léto bylo centrum otevřené 4 dny v týdnu 
a v programu nechyběly tradiční prázdninové programy ani ty celoroční. Každý čtvrtek se tvořilo a v úterý se 
vyráželo na výlety. Mezi nejoblíbenější se tradičně zařadil výlet s opékáním vuřtů, výlet za ovečkami a letos poprvé 
i výlet na Knajpu – naši malí turisté to zvládli skvěle.

proháněly přeháňky, což program 
maličko omezilo, ale nic neubralo 
na kráse celotýdenního pobytu, 
hraní v krásné přírodě s výhledem 
na krásu Jizerských hor. Děti si 
hrály na indiány, přespávaly v tee-

-pee, dokazovaly odvahu při noční 

hře a domů si odvážely spousty 
vlastnoručně vyrobených indián-
ských talismanů, zbraní a výrobků 
na památku. Nechyběl ani program 
pro rodiče - tvůrčí dílny, muzikote-
rapie a diplomy pro nejodvážnější, 
který získala maminka se čtyřmi 
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dětmi, kdy nejmladšímu bylo pou-
hých 10 měsíců a nejstarší dvojčata 
jdou nyní do první třídy. Děláme 
indiánské tábory již 13 let, pravi-
delně se objevují malé děti v šát-
cích, ale takto odvážnou maminku 
jsme letos museli ocenit!

S koncem léta jsme se s každo-
roční pravidelností vrhli na úklid 
a zvelebování prostor centra, našili 
jsme nové ubrusy, potahy, kapsáře 
na hračky a samozřejmě nebude 
chybět ani nějaká ta nová hračka. 
Zveme tedy všechny, ať se přijdou 
podívat, jak se nám to povedlo. 
V programu se po prázdninách vra-
címe ke všem předešlým aktivitám.

Pondělí a čtvrtek bude zamě-
řen více na vývoj a práci s dětmi. 
Pondělní program se bude věno-
vat tanečkům a muzicírování, 
nebude chybět doprovod na klá-

vesy a hudební nástroje pro děti. Ve 
čtvrtek si děti více procvičí jemnou 
a hrubou motoriku u tvoření a cvi-
čení.

V úterý se můžete přijít podívat 
na některou z besed či přednášek, 
vyslechnout názory odborníků na 
různá témata – jejich nabídka je 
zveřejněna na měsíčním letáku.

Středa již tradičně nechává pro-
stor pro maminky, které nejenom 
rády tvoří, ale také mají chuť si pře-
dávat vlastní zkušenosti.

Páteční program je již pouze pro 
předem přihlášené, kteří se roz-
hodnou navštívit některou z našich 
poraden. Na dané poradny se sna-

žíme pozvat nejen toho nejlepšího 
odborníka, ale najít i pro vás vhodný 
čas. Program je podpořen z dotač-
ního programu MPSV „Rodina“ 
a Libereckého kraje „Program na 
podporu Mateřských center“.

A co z mimořádného programu 
nás ještě letos čeká? Na 11. listo-
pad pro vás opět ve spolupráci se 
spolkem Za lepší Hejnice a diva-
delním spolkem B.O.B.R. připra-
vujeme tradiční Martinské slav-
nosti a v čase adventu nebudou 
chybět ani tvůrčí dílny s vánoční  
tématikou.

Alena Nováková,  
Centrum Mateřídouška

„Dáváme Mateřídoušce tvář a příběh“
Naše děti milují děti. Jak se na-

rodily, dávaly nám to všemožně 
na vědomí. Centrum Mateřídouš-
ka pro nás má obrovský význam 
– nejen, že děti jsou celé blažené, 
když se dostanou do party dalších 

dětí, ale mohou též pobývat v pří-
jemném a bezpečném prostředí, 
plném atraktivních vjemů a čin-
ností. Navíc obrovská ochota perso-
nálu kdykoli s čímkoli pomoci pro 
nás dělá z Mateřídoušky malý ráj 

Mýty o mateřských centrech
Ženy v mateřských centrech popíjejí jen kafíčko

Ano, základní myšlenou centra 
je setkávání a společné tráve-
ní času kolem stolu, kde se nejen 
sdílejí zkušenosti, předávají infor-
mace od odborníků, ale také pro-
mýšlejí programy. Ano, popíjí se při 
tom káva či čaj, dokonce se občas 
pojí i něco dobrého na zub. Děti si 
tou dobou spokojeně a samostatně 
hrají za dozoru pracovníka a zpo-
vzdálí několika kroků pečlivého 

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. 

dohledu maminky. Dětem velice 
prospívá, dostanou-li příležitost 
k samostatnému „okoušení“ spo-
lečenských vztahů s vrstevníky 
bez řízeného programu, s jistotou, 
že máma je nablízku. Přirozenou 
cestou se tak postupně odpoutáva-
jí od „máminy sukně“, navíc se tak 
připravují na pozdější vlastní vy-
kročení do mateřské školy. Podob-
né chvíle však mnohonásobně vy-

– takových míst v regionu oprav-
du více není. Jezdíme do CM až 
z Horní Řasnice.

Jolana s kluky dvojčaty  
(2 roky) a dcerkou (7 let)

važují programy na rozvoj schop-
ností a dovedností dětí, na upevňo-
vání vztahu mezi dětmi a rodiči. Na 
druhou stranu, nemají snad matky 
nárok v rámci oné „mateřské dovo-
lené“ chvíli vydechnout a dát kávu 
jindy než doma sami?

Alena Nováková, Centrum Mateří-
douška (s použitím citací Rut Kolín-
ské, prezidentky „Sítě pro rodinu“)
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První linkové autobusy, které 
zajišťovaly spojení Frýdlantu s Hej-
nicemi a Lázněmi Libverdou, jez-
dily až po roce 1930. Provozova-
telé linek se často střídali, snad to 
působily také vysoké kauce, které 
museli při žádosti o povolení linky 
složit.

První místní autobusovou firmu 
zřídil v Hejnicích  až Josef Brett-
schneider, byl to - jak píše Anton 
Ressel ve svých dějinách Raspenavy 

- obchodník s auty z Frýdlantu. 

Hejnický dědeček autobus

Uběhla již první čtvrtina 20. století a v Hejnicích kromě místní lokálky stále ještě zajišťovaly veškerou 
dopravu lidí a nákladů jen povoznické firmy. Jejich vozový park byl náramný, od těžkých koňských povozů 
po lehké bryčky, honosné svatební kočáry, ale také pohřební vozy a  saně na zimu. První náklaďáky 
s motorem byly v Hejnicích k vidění až po roce 1922, měly sice ještě jen gumová plná kola, ale po náležité 
úpravě nákladní plochy sloužily i  k  výletům libverdských lázeňských hostů do sousedních lázní na 
východním úbočí Smrku.

V říjnu roku 1929 žádal o povolení 
stavby garáží s dílnou a bytem při 
silnici na Lázně Libverdu, stavba 
byla povolena a již 23. května 1930 
proběhla kolaudace. Vozový park 
firmy se postupně rozrostl na tři 
autobusy a velké osobní auto - to 
zajišťovalo přepravu cestujících od 
posledního večerního vlaku z Ras-
penavy. Součástí celého areálu 
byla i benzinová pumpa, kromě 
provozování autobusové linky Frý-
dlant – Hejnice – Lázně Libverda 

firma poskytovala i tzv. svatební 
autobusy. Hejnický chrám byl vyu-
žíván i páry ze vzdálenějších míst, 
a tak slavnostně vyzdobené auto-
busy se symboly spojených snub-
ních prstenů nebyly v ulicích města 
vzácností. Malé autobusy si objed-
návaly i skupiny turistů a jedna 
taková jízda skončila málem tra-
gicky. Tehdy 20. srpna 1927 si sku-
pina turistů objednala autobus na 
odvoz ze Smědavy, po projetí mostu 
v Bílém Potoku došlo k náhlé 
poruše řízení a autobus se po pro-
ražení zábradlí zřítil do Smědé. 
V autobusu byl tehdy naštěstí 
jen majitel Josef Brettschneider 
se svým synkem a řidič, všichni 
vyvázli jen s malým poraněním od 
rozbitého okenního skla.

Autodopravce Josef Brettschne-
ider v roce 1937 náhle zemřel 
a o další existenci firmy není 
zpráv. Na začátku války byly stále 
v Hejnicích dva autobusy, jeden 
nákladní automobil a pět osobních 
aut, čekala je přestavba na pohon 

„ dřevoplynem“. Všechny automo-
bily byly tehdy „zkrášleny“ přidá-
ním generátoru na výrobu plynu 
z bukových kostek. Po válce ještě 
dlouho garáže pana Bretschneidra 
sloužily ČSAD, nezapomenutelná 
byla linka Libverda – Praha za pou-
hých 39 Kč.

Miroslav Jech
foto: archiv autora

Vozový park firmy Brettschneider

Vyzdobený svatební autobus, řidič Gustav Wöhl

Havarovaný autobus v Bílém Potoku
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Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek 
prodává slepičky

Tetra hnědá, Dominant  
ve všech barvách  

a slepičky Green Shell 
typu Arakauna.
Stáří slepiček: 14 – 19 týd-

nů. Cena: 159 – 195 Kč/ks.

Prodej: 27. října a 18. listopadu 2018 
v Hejnicích u Jednoty od 15.20 hod.

Info: po – pá: 9– 6 hod.,  
tel. 601 576 270, 728 605 840,  
www.drubezcervenyhradek.cz.

Dále výkup králičích kožek, cena dle poptávky.
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Záchranář je ale označení pro 
člověka, jehož úkolem je zachra-
ňovat osoby, zvířata i věci před 
nebezpečím nebo poškozením. 
Hlavním úkolem záchranářů je 
zachraňovat lidské životy. Sanitka 
není zmenšená nemocnice, ba ani 
laboratoř, nedisponuje diagnostic-
kými přístroji, jako je ultrazvuk, 
rentgen, CT a další technikou, 
kterou lékař potřebuje k přes-
nější diagnostice problému. I léky, 
které jsou v sanitce k dispozici, 
mají poměrně omezený charakter 
a není jich mnoho. Téměř všechny 
jsou navíc určeny k injekční apli-
kaci, aby jejich nástup byl co nej-
rychlejší. Podporují životní funkce, 
tlumí bolest, uklidňují. Záchranář 
ani lékař Zdravotnické záchranné 
služby nemůže odejít od pacienta 
a nechat mu krabičku léků, nedis-
ponuje ani recepty, kde by mohl 
léky předepsat.

Zdravotnická záchranná služba 
je přednemocniční péče – jejím 

Proč v sanitce nemusí být vždy lékař

„Ale vy nejste lékař! Čekali jsme lékaře. A to mi ani nedáte prášky nebo nenapíšete recept?“ I s takovými reakcemi 
se dnes bohužel pracovníci zdravotnické záchranné služby setkávají. A nejsou to případy ojedinělé. Mnozí lidé si 
bohužel stále záchranku zaměňují za lékařské služby v pohodlí domova.

hlavním posláním je tedy záchrana 
života a primární ošetření, v pří-
padě potřeby pak následné předání 
lékařům v nemocnicích, kteří již 
mají potřebné diagnostické mož-
nosti, přístroje a možnosti léčby.

Proč tedy v sanitě nemusí jezdit 
lékař? V rámci přednemocniční 
péče není tak velký rozdíl, zda 
k vám přijede lékař či zkušený 
záchranář, oba se budou snažit 
udělat to nejlepší, co v danou chvíli 
mohou. Zdravotnického nelékař-
ského personálu je na záchrance 
nejvíc, pracují zde zdravotní sestry 
se specializací a zdravotničtí 
záchranáři, tedy absolventi baka-
lářského studia nebo absolventi 
tříletého studia na vyšší odborné 
škole.

Pokud k pacientovi přijede 
sanita bez lékaře, posádka má 
vždy možnost (v některých pří-
padech povinnost),  s ním situaci 
telefonicky konzultovat. Lékařů 
na Zdravotnické záchranné službě 

pracuje méně a vyjíždějí za paci-
enty pouze v případech, kdy má 
jejich přítomnost opodstatnění. 
Operátoři na tísňové lince navíc 
situaci u všech případů vždy sle-
dují a ve spolupráci se záchranáři 
vyhodnocují a mají možnost lékaře 
v případě potřeby vyslat na místo.

Letošní letní měsíce byly pro 
Zdravotnickou záchrannou službu 
velmi náročné. Každá z třiceti 
posádek ve službě za svou dva-
náctihodinovou směnu vyjížděla 
k pacientům v průměru devětkrát.

Zdravotnická záchranná služba 
Libereckého kraje
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S produkty firmy DGS Liberec, liberecké slévárny hliníku, jste se pravděpodobně již setkali. Dokonce se 
s nimi nejspíš setkáváte denně. DGS totiž dodává díly pro automobilový průmysl, pro ty nejnáročnější 
zákazníky. Největším naším úspěchem je však to, že máme týmy výborných zaměstnanců, které jejich práce 
baví, i když je často náročná. Možná právě proto, že je náročná. Vždyť přece překonání překážek vždy přináší 
příjemné pocity, obzvláště když jste obklopeni podobně motivovanými kolegy.

Jaké společnost nabízí benefity a proč by měl uchazeč o zaměstnání zvolit právě DGS Liberec?
U nás v DGS se na benefity vlastně nedíváme jako na něco extra, ale jako na samozřejmost. Uveďme pár příkladů 
těch klasických benefitů. Vánoční odměna v minulém roce činila 20 000,- Kč pro každého. Příspěvek na dovolenou 
2 000,- Kč, měsíční příspěvek na obědy a stravenky je v úhrnu 2 500,- Kč atd. Pravidelné měsíční bonusy tak 
celkem činí zhruba 5 500,- Kč,  ovšem pokud ve firmě pracujete dlouho, nebo se třeba zrovna ženíte, či vdáváte, 
nebo se Vám narodí potomek, je to ještě mnohem více.
Ovšem ještě víc, než na hmotné benefity, dbáme na firemní kulturu a dodržování hodnot a etiky v práci. Dobře 
víme, že přátelské vztahy (napříč hierarchií a odděleními), slušné chování, a neustálé zlepšování pracovního 
prostředí, jsou právě tou naší férovou nabídkou, díky které si zaměstnance nejen dlouhodobě udržíme, ale díky 
nim třeba i získáváme další kolegy na základě osobních doporučení.

Dostanu se do práce veřejnými dopravními prostředky? 
Sídlíme ve Volgogradské ulici v Liberci - Karlinkách a tak je dopravní dostupnost velmi dobrá. V rámci Liberce 
k nám jezdí dvě autobusové linky (zastávka Karlinky a Husitská), dvě tramvajové linky (Kubelíkova) a jedna vlaková 
(Liberec- Horní Růžodol). Ze všech je to k nám 5 - 10 minut pěšky. Kdo přijede z širšího okolí Liberce autem, 
může, máme parkoviště pro zaměstnance a další právě dokončujeme. Za zmínku též stojí, že pro zaměstnance 
s bydlištěm vzdáleným přes deset kilometrů poskytujeme příspěvek na cestovné 800 – 950,- Kč měsíčně. Řadě 
našich kolegů se to velmi vyplatí, protože se spolu dohodnou a jezdí třeba jedním autem, za což jsme velmi rádi, 
protože se tak šetří nejen peníze, ale i příroda.

Jaká je v DGS „nástupní mzda“ a na kolik peněz se zaměstnanec může vypracovat?
Nástupní mzda se samozřejmě liší dle dané pozice, avšak třeba u kolegů ve výrobě je to hned zpočátku až 
25 000,- Kč hrubého s tím, že jak se daný člověk zapracuje, ihned mzdu zvyšujeme. A samozřejmě v zájmu nás 
všech je co nejrychlejší zapracování všech zaměstnanců, takže i nováčci, kteří k nám přijdou jako úplní zelenáči, 
se nemusí ničeho obávat. 
Stále se snažíme udržet si „punc“ rodinné firmy. I přesto, že jsme součástí velké švýcarské skupiny DGS, oficiálním 
jazykem je u nás čeština, takže si tu všichni dobře rozumíme. Stále zde panují přátelské vztahy, často si v práci 
tykáme, často spolu po práci zajdeme na pivo, nebo za sportem. Naprostá většina našich kolegů jsou Češi, takže 
si dobře rozumíme. Setkáváme se pravidelně na akcích, které jako firma pořádáme. Naší férovou nabídkou je to, 
že svým zaměstnancům pomáháme být úspěšní. Jedině tak můžeme být úspěšní jako firma.
Přijďte si ověřit, že to, co tvrdíme, je opravdu pravda. Zavolejte na 731 421 579.

DGS DruckgussSysteme Liberec s.r.o. 
„DGS Liberec“ - Založeno roku 1991 se zaměřením 
na slitiny hliníku pro díly karoserie, řízení a agregátů 
různých sérií především pro automobilový průmysl. 
Zhruba 80 procent výroby se vyváží do zahraničí, 
zbývající podíl je dodáván zákazníkům v České 
republice. Obrat cca. 1,6 mld. Kč. S počtem 430 
zaměstnanců. Ředitelem je pan Luboš Pfohl.

Kde se o nás dozvíte víc?
• www.dgsliberec.cz
• www.facebook.com/DGSLiberec
• 731 421 579

DGS Liberec  
ve spojení Česka a Švýcarska nenabízí  

jen příslovečnou kvalitu, ale i férovou práci
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Začal školní rok a s ním pravi-
delné setkávání v naší klubovně. 
Co všechno na nás čeká, která 
místa navštívíme, koho potkáme, 
co zažijeme, objevíme, co se nau-
číme, kde co ztratíme, nebo naopak 
nalezneme, to prozatím nevíme. 
Vše nám bude postupně odhalo-
váno během následujících měsíců 
na společných výpravách a schůz-
kách. O tom, jak jsme prožili náš 
letní tábor, však pár vět sepsat 
můžeme. 

Tak jako v loňském roce jsme 
vyrazili na tábořiště do východních 
Čech k Polici nad Metují. Se stavbou 
stanů, jídelny a dalších potřebných 
staveb jsme se zatěžovat nemuseli. 
Před námi tu tábořily již dva oddíly, 
tak jsme měli vše připraveno. Ale 
nemyslete si, přece jenom jsme 
s něčím vypomohli, a sice s bourá-
ním. A to nám šlo výtečně! Na to ale 
došlo až v samém závěru našeho 
táboření. Vrátíme se tedy pěkně na 
začátek.

Každý tábor má své téma, svoji 
náplň, a ani letošní nebyl výjimkou. 
V den příjezdu při slavnostním 
zahajovacím ohni nám bylo téma 
odtajněno - to, když nás navštívil 
indián z kmene Navahů, aby nás 
zavedl ke svému náčelníkovi, který 
nás přivítal těmito větami:

„Bratři a sestry, povím vám 
legendu. Je tak stará, jako lidstvo 
samo. Před mnoha a mnoha gene-
racemi v čase, kdy orli létali výš 
než slunce a bizoni byli větší než 
hora, žil na zemi jen jeden lidský 

Indicie: šátek, družina, KPZ, výprava, oheň, lilie

Pokud jste správně vyhodnotili indicie, tak už víte, kdo sepsal tento příspěvek a koho se následující článek 
bude týkat. Ano správně, hejnického skautského oddílu Iserin.

kmen. Kmen, jehož otec byl sám 
Veliký Manitou. Žil daleko odtud, na 
severu. Jednoho dne pokryl zemi 
sníh a led. Všechna zvířata utekla, 
stromy a rostliny přestaly růst. Lidé 
museli odejít také. Přišli ke stříbr-
ným řekám plných ryb a k hustým 
lesům s množstvím zvěře. Našli 
stáda bizonů tak velká, že je ani 
nešlo spočítat. Tady se usadili 
a tady počali nové generace.

Svá moudra a vědění o počátku 
věků se rozhodli uchovat pro 
budoucnost.

Zaznamenali vše, co věděli, a na 
dobrém místě to ukryli. Přidali také 
dary matky přírody, které v té době 
uctívali, jako byly vzácné kovy 
a drahokamy.

Čas běžel. Z jednoho kmene 
povstalo mnoho dalších, osidlo-
valy celou zemi. Po generacích se 
už lišily jazykem, oblečením i ritu-
ály, ale všechny uctívaly Velikého 
Manitoua a všechny si předávaly 
legendu o uschovaném pokladu 
a lidech, co přišli ze severu. Každý 
kmen také uchovával část mapy 
s cestou k pokladu. Pokud by tedy 
někdo chtěl poklad najít a získat, 
musel by svolat zástupce všech 
kmenů a se všemi se v míru dohod-
nout. Nikdo se však o to nepokusil, 
lidé byli moudří a poselství uchová-
vali pro budoucnost.

Pak přišel bílý muž. A tak jako 
kdysi sníh a led, i on zabral celou 
zemi, zničil, co mohl, vyhubil stáda 
bizonů. A zas musí lidé, kteří přišli 
ze severu, opustit svou zemi a odejít 
na nová území. Tak jako předci 
odešli před sněhem, my odejdeme 
před bílým mužem.“….  a všem bylo 
jasné, co nás čeká. Stali jsme se 
členy pěti různých kmenů, které se 
snažily získat jednotlivé části mapy, 

aby ještě před příchodem „bílých 
tváří“, nalezly schovaný poklad 
dříve, než se dostane do nepovo-
laných rukou. Úkoly jsme plnili 
samostatně, ale i společně, což 
nám zajistilo potřebné části mapy 
a následně i získání pokladu. Volné 
chvíle jsme vyplnili tvorbou lapačů 
snů, tkaním korálkových náramků 
či tepáním do kůže. Oblíbeným se 
stal i indiánský tenis, kdy proti 
sobě stojí dva hráči, mají v rukou 
jakési pálky (prkýnka) a snaží se 
trefit do tenisáku, který je přivázán 
na provazu přichyceném na vyso-
kém kůlu. Cílem je udeřit do míčku, 
který je přivázán na provázku tak, 
aby se omotal kolem kůlu, aby pro-
tihráč nemohl zahrát další úder. 
Popis je kostrbatý, ale hra je to moc 
povedená. Musím však prozradit, 
že úplně nejoblíbenějším místem 
našeho tábora, kromě protékající 
Metuje, byl náš „Hamakový háj“. 
Místo odpočinku, společných dis-
kuzí, setkání, příjemného chládku, 
pohoupání se a mnoha přečtených 
Čtyřlístků.

Někteří si pak tento tábor budou 
spojovat se slavnostní chvílí, a to 
se skládáním světlušáckého, vlčác-
kého, či skautského slibu. Věříme, 
že vše, co slíbili, se pokusí ve 
svém životě dodržovat a uvádět 
v čin. Však tento rok ukáže. Vám 
všem přejeme mnoho pohodových 
dní a dostatek moudra při svých 
rozhodnutích. Jeden z náčelníků 
Siouxů pravil toto: „Síla není jediná 
věc na světe, kterou musíme mít. 
Pro člověka nebo pro národ má bez 
moudrosti jen malou cenu.“

Jiří Hovorka, vedoucí skautského 
oddílu Iserin Hejnice 
foto: Petra Hovorková
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Narodily se děti:
• Magdalena Krausová
• Barbora Malá
• Dominik Hůla
• Antonín Nosek
• Patricie Šrutková
• Miroslav Holec

Přistěhovalo se 36 občanů.

Odstěhovalo se 33 občanů.

Rozloučili jsme se se zesnulými 
občany:
• Božena Kohutová
• Antonín Červa
• Květa Šubrtová
• Vladislav Kavúr
• Jan Pluta
• Zlatuše Poláčková
• Jan Votava
• Zdeněk Rejent
• Eva Pantůčková
• Václav Schejbal
• Františka Štíbrová

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
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Lékařská pohotovost zůstává na Frýdlantsku i nadále. Od 1. července 2018 jí zajišťují praktičtí lékaři 
a specialisté z Frýdlantska a lékaři Krajské nemocnice Liberec, a.s. Liberecká nemocnice bude také provoz 
pohotovosti zaštiťovat. Pohotovost funguje v prostorách současné plicní ambulance ve Fügnerově ulici ve 
Frýdlantu, která je v bezprostřední blízkosti nejen frýdlantské nemocnice, kam byli lidé na pohotovost zvyklí 
jezdit, ale také hned vedle stanoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

Lékaři, kteří ve Frýdlantu pohotovost slouží, tak mají k dispozici ordinaci vybavenou vším potřebným, co je pro 
zařízení tohoto typu obvyklé. Mohou využívat CRP (přístroj na stanovení zánětu), EKG, tlakoměr, fonendoskop 
a podobně.

Pohotovost je určena lidem, které postihne náhlá změna zdravotního stavu. Například dojde k rychlému zhoršení 
dlouhodobého astmatu, náhlé bolesti (např. krční páteře), náhlému onemocnění (např. angína, zánět močových 
cest, alergická reakce). Na pohotovost však nepatří pacient například s třítýdenními bolestmi zad, takové potíže 
je nutné řešit ve všední den u jeho praktického lékaře. Pohotovost je zde především pro prvotní vyšetření, kdy 
lékař má za úkol rozhodnout, jestli se jedná o život nebo zdraví ohrožující stav, jenž vyžaduje okamžité vyšetření 
specialistou v nemocnici ve spolupráci ze záchrannou službou, nebo stav, který lze řešit postupně ambulantní 
cestou. Dále na pohotovosti může lékař zahájit ambulantní léčbu, třeba u akutního infekčního onemocnění 
předepsat antibiotika, podat a předepsat léky proti bolesti.

Důležitou informací pro pacienty je fakt, že na pohotovosti nebudou ošetřováni lidé zranění a po úrazech, protože 
se nejedná o chirurgickou ambulanci, ačkoli mezi sloužícími lékaři budou i chirurgové. Zranění pacienti budou 
i nadále ošetřováni v Nemocnici Frýdlant s.r.o., kde bude provozovaná chirurgická ambulance v nepřetržitém 
režimu.

Pro pacienty v ohrožení života nadále platí, že je nutné přivolat si okamžitou pomoc na telefonním čísle 155 – tedy 
přivolat zdravotnickou záchrannou službu.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST  
na Frýdlantsku zůstává 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. zaštiťuje
od 1. července 2018 lékařskou pohotovost.  

Zajistí jí praktičtí lékaři a specialisté z Frýdlantska  
a lékaři KNL, a.s. Pohotovost bude v prostorách  
současné plicní ambulance ve Fügnerově ulici.

Fügnerova 1124, Frýdlant
tel.: +420 482 311 244

ORDINAČNÍ HODINY od 1. 7. 2018:

KONTAKTY:

PO–ČT 18.00–21.00 h
PÁ 17.00–21.00 h
SO, NE, Svátky 09.00–18.00 h

Důležité informace k lékařské pohotovosti 
od 1. července 2018
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HEJNICMAN 2018 a přehlídka nejlepších outdoorových filmů v Hejnicích a Frýdlantě
Prestižní Mezinárodní festival outdoorových filmů probíhá ve více než 60 městech České republiky a na Slovensku. V našem 
libereckém regionu se koná nepřetržitě od roku 2012, a to v Hejnicích, Frýdlantě, Liberci a Jablonci nad Nisou.
V pátek 12. října od 19 hod. proběhne promítání v městském kině ve Frýdlantě a v sobotu 13. října od 18 hod. se uskuteční 
projekce soutěžních filmů v městském kině v Hejnicích.
Návštěvníci se mohu těšit na dobrodružné, extrémní a adrenalinové filmy, odehrávající se v přírodě a mnohdy v nehostinných 
podmínkách Země, ale také na snímky cestopisné a ekologické. Program filmů v jednotlivých městech najdete na 
www.outdoorfilms.cz.
Jako doprovodný program filmového festivalu se v sobotu 13. října v Hejnicích uskuteční 7. ročník sportovně-turistické akce 
HEJNICMAN 2018, závod pro drsné ženy a muže. Hejnicman představuje dva druhy závodu – Žulový trojboj a Ořešník.

I. Žulový trojboj
Start: 13.00 hod. u mostu pod restaurací Dělnický dům
Kategorie: nad 18 let – ženy, muži 
Disciplíny:
1.  Canyoning ve Smědé – bez zátěže 700 m v korytu říčky 

Smědé od mostu u restaurace Dělnický dům k druhému 
mostu u čp. 5 a odtud cestou za kostelem na náměstí. 

2.  Polárník na lyžích – se zápřahem  
1 pneumatiky 300 m pochod na starých lyžích kolem 
náměstí.

3.  Ořešník – bez zátěže 6 km chůze (běh) po červené 
turistické značce přes 2 kontroly výstup na Ořešník 
(800 m n. m.) a sestup zpět na náměstí.

II. Ořešník
Start: 14.00 hod. centrum Hejnic
Kategorie: 
15–17 let – dívky (povinná zátěž 5 kg), chlapci (povinná 
zátěž 10 kg)
nad 18 let – ženy (povinná zátěž 7,5 kg), muži (povinná 
zátěž 15 kg)

Disciplína:
Ořešník – s povinnou zátěží ve vlastním batohu 6 km po 
červené turistické značce výstup na Ořešník (800 m n. m.) 
a sestup zpět na náměstí.

Zátěž a jednotlivé pomůcky zajišťuje pořadatel. Startovné 50 Kč. Akce se koná na vlastní nebezpečí.
Vyhlášení výsledků proběhne v 18 hod. v městském kině v Hejnicích před promítáním outdoorových filmů.

Pořadatel: Zapsaný spolek Jizerské aktivity Liberec ve spolupráci s městy Hejnice a Frýdlant
Informace: Pavel D. Vinklát, ředitel závodu, tel. 777 797 878

Těšíme se na nové Hejnicmany!
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