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Město Hejnice v letošním roce 
plánuje přebytkový rozpočet zhru-
ba 10 miliónů korun a důvodem je 
řešení výstavby nové mateřské ško-
ly v centru vedle úřadu. Akce za 55 
miliónů je velkým závazkem, tak-
že se snažíme najít nějaký dotační 
titul na snížení ekonomické zátěže 
pro město. Bojím se však, že i přes 
sliby různých politiků na žádnou 
dotaci nedosáhneme a budeme mu-
set počátkem roku 2020 zahájit vý-
stavbu za vlastní peníze. I tak nás 
ale v letošním roce čeká pár velkých 
investičních akcí a na další menší 
položky v rozpočtu jsme vyčlenili 
24 miliónů korun, které mezi tyto 
položky rozdělíme. K těm větším 
akcím, které budou trošku nároč-
nější a možná se někoho z Vás bu-
dou dotýkat, jsou například zatep-
lení panelového domu čp. 532 za 4 
milióny korun, rekonstrukce mostu 
přes řeku u pětky (která most na 
necelé 3 měsíce uzavře) za 3 mili-
óny korun, rekonstrukce stromů 
a trávníků v parčíku před kostelem 
za 2,3 milióny korun a největší akcí 
bude nejspíše rekonstrukce dvou 
odborných učeben v základní škole 
včetně vybudování bezbariérového 
přístupu v novém pavilonu za 5 mi-

liónů korun, kde jsme uspěli s žá-
dostí o dotaci ve výši 90 %.

Již nyní bylo rozděleno 900 tisíc 
korun na podporu místních spolků 
a sdružení v oblasti sportu, kultu-
ry a školství. Nepříjemnou událos-
tí je uzavření místní skládky pro 
veškeré ukládání zeminy v rámci 
naplnění kapacity a dokončení re-
kultivace. Materiál tak můžete od-
ložit pouze na skládku do Frýdlan-
tu. Stavební suť zatím na skládce 
odložit můžete, ale musíte ji přeložit 
do velkého kontejneru a zaplatit za 
ni, protože se následně odváží na 
uvedenou skládku. Dovolte mi dále 
připomenout, že občané mají po-
vinnost odevzdávat odpady vzniklé 
z jedlých tuků a olejů pověřené fir-
mě, což v Hejnicích to funguje tak, 
že uvedené tuky a oleje (ne motoro-
vé a minerální oleje) můžete zdar-
ma odevzdat na Středisku služeb. 
A to jak v nevratných uzavřených 
obalech (PET, uzavřené sklenice), 
tak v podobě přelití z vaší nádoby 
do sběrného kontejneru na služ-
bách. Je zákaz vylévat oleje a tuky 
do městské kanalizace prostřednic-
tvím umyvadel a záchodů.

V rámci dopravních řešení v oko-
lí se Vás jistě bude týkat plánovaná 

Slovo starosty

Milí čtenáři Hejnického zpravodaje, zdravím Vás na stránkách 
prvního letošního čísla a přeji Vám pohodový počátek roku. Dovolte 
mi představit Vám pár plánů našeho města a  dalších zajímavostí, 
které by se Vás mohly dotýkat a nebo Vás zajímat. Rok 2019 je také 
jako ty minulé a hlavně budoucí volebním, koncem května nás čekají 
volby do Evropského parlamentu. Vím, že to jsou volby asi nejméně 
vyvolávající zájem a účast veřejnosti, ale mým úkolem je Vás o nich 
informovat. Hory doly Vám budou slibovat v předvolební kampani 
naši politici.

rekonstrukce komunikace v Oldři-
chově v Hájích. Tam se bude opra-
vovat kompletně celá hlavní komu-
nikace od Mníšku až na hranice 
Oldřichova pod sedlo Hemmrichu. 
Součástí bude i výstavba chodní-
ků v celé délce, takže náročnost 
této akce po většinu termínu uza-
vře Oldřichov pro motoristy a bude 
je směřovat na objízdnou trasu přes 
Frýdlant. Akce by měla trvat necelý 
rok s plánovaným zahájením v po-
lovině roku 2019.

Jsem velmi rád, že se nám v le-
tošní zimě podařilo operativně pro 
vyznavače zimních sportů výraz-
ně posílit počty a časové takty ski-
busů, které vozí lyžaře nahoru na 
Smědavu, kde je problém s malou 
kapacitou parkovacích ploch. Na-
dále se budeme snažit se soused-
ním Bílým Potokem tuto záležitost 
řešit a najít ve spolupráci s dalšími 
zainteresovanými institucemi no-
vou budoucnost řešení reagující na 
navyšující se počet zájemců o ná-
stup do lyžařských tras z naší stra-
ny Jizerek. V této aktivitě budeme 
pokračovat i ve snaze zajistit veřej-
nou autobusovou dopravu směrem 
na Tanvaldskou stranu v letních 
víkendech bez povinnosti jezdit ko-
lem hor přes Liberec a Jablonec.

Vážení čtenáři, přeji Vám pří-
jemné jarní dny, které jistě potě-
ší spoustou barevných pohledů po 
okolí a krajině a dopřejí Vám pohla-
zení po duši po nevýrazných zim-
ních měsících. A pamatujte, že je 
možnost se další informace dozvě-
dět na pravidelných besedách, kte-
ré pořádám s občany, a to jak fy-
zických schůzkách, tak online 
besedách na Facebooku.

Jaroslav Demčák
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Z jednání městské rady

 –  projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Hej-
nice, týkající se poskytnutí finanční dotace na reali-
zaci startovného družstev dospělých a dětí na hasič-
ských soutěžích a rozhodla se žádost podpořit částkou 
3.000,- Kč

 –  projednala a rozhodla o záměru města pronajmout or-
dinaci zubního lékaře

 –  projednala a schválila rozpočtové opatření v celkové 
výši příjmů po úpravě 80.118.450,02 Kč a v celkové 
výši výdajů po úpravě 68.684.108,80 Kč, rozdíl mezi 
příjmy a výdaji ve výši 11.434.341,22 Kč bude použit 
k financování akcí města v příštích letech

 –  projednala žádost Domova U Spasitele, týkající se po-
skytnutí finanční dotace na provoz sociální služby 
domova pro seniory v roce 2019 a rozhodla se žádost 
podpořit částkou 25.000,- Kč

 –  projednala žádost Diecézní charity Litoměřice, týkající 
se poskytnutí finanční dotace na provoz Charitní pe-
čovatelské služby a rozhodla se žádost podpořit část-
kou 5.000,- Kč

 –  projednala žádost společnosti Hoši v koši týkající se 
podpory akce zimní balónové fiesty v Hejnicích „Cimr-

Rada města na svých zasedáních:

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 –  projednalo a schválilo za členy finančního výboru: 
paní Alenu Novákovou, Helenu Porubskou, Ing. Janu 
Šolcovou Maglenovou a pana Jiřího Horáka

 –  projednalo a schválilo za členy kontrolního výboru: 
paní Dagmar Berkovou, pana Jana Gašpierika, Mgr. 
Jana Kašpara a Bc. Tomáše Porubského

 –  projednalo a schválilo rozpočet města na rok 2019 
s příjmy 77 492 067 Kč a výdaji 72 221 000 Kč

 –  projednalo a schválilo příspěvky:
• 80. 000 Kč (investice) na obnovu a rekonstrukci 

sportovišť a nemovitého majetku pro FK Hejnice
• 44.000 Kč (investice) na obnovu a rekonstrukci spor-

tovišť a nemovitého majetku pro Za lepší Hejnice
• 26.000 Kč (investice) na obnovu a rekonstruk-

ci sportovišť a nemovitého majetku pro TJ Jiskra 
Hejnice

• 234.000 Kč na podporu činnosti pro FK Hejnice
• 18.000 Kč na podporu činnosti pro FK Hejnice
• 37.000 Kč na podporu činnosti pro TJ Jiskra Hejnice

Psali jsme před 20 lety…  
Několik let předem ohlašovaná stavba byla zahájena

Začátkem měsíce ledna byla po dlouhých jednáních 
a opakovaném výběrovém řízení na hlavního dodavatele 
zahájena stavba hejnické čistírny odpadních vod a kana-
lizace.

manova žárovka 2019“ a rozhodla se žádosti vyhovět 
částkou 4.000,- Kč

 –  projednala a schválila ceník ekonomických činností 
města Hejnice, platný od 10. 1. 2019

 –  projednala žádost Svazu Němců v regionech Liberec-
-Lužice-Severní Čechy, z. s. místní organizace „Na 
Horní Smědé“, týkající se poskytnutí finanční dotace 
na realizaci dopravy pro účastníky „Plesu sněhových 
vloček“ v Bílém Potoce a rozhodla se žádost podpořit 
částkou 1.800,- Kč

 –  projednala a stanovila s účinností od 1. 2. 2019 výši 
nájemného v bytech v majetku města na 42,- Kč za 
1 m2 a měsíc
 –  projednala a ustanovila komisi na výběrové řízení pro 
pozici referenta kultury a cestovního ruchu

 –  projednala žádost Hospice Sv. Zdislavy, Liberec, týka-
jící se dotace na chod hospice a rozhodla se žádosti 
vyhovět částkou 13.480,- Kč

 –  projednala žádost Základní školy a Mateřské školy 
Hejnice, týkající se poskytnutí finanční dotace na re-
alizaci projektu Edison – poznej zvyky jiných kultur 
a národností a rozhodla se žádost podpořit částkou 
8.670,- Kč

 –  projednala návrh na rozdělení finančních dotací na 
činnost neziskových, sportovních a volnočasových or-
ganizací na území města pro rok 2019 a ukládá sta-
rostovi předložit návrh ZM ke schválení

• 9.000 Kč na podporu veřejně prospěšných aktivit 
pro TJ Jiskra Hejnice

• 24.000 Kč na podporu činnosti pro svaz skautů - 
Junák  

• 92.000 Kč na podporu činnosti pro ZŠ a MŠ Hejnice
• 48.000 Kč na podporu činnosti pro Horolezecký 

oddíl 
• 10.000 Kč na podporu veřejně prospěšných aktivit 

pro Horolezecký oddíl (muzeum) Hejnice
• 119.000 Kč příspěvek na podporu činnosti pro MC 

Mateřídouška
• 57.000 Kč 57.000 Kč na podporu činnosti pro Cent-

rum volného času Moštárna
• 43. 000 Kč na podporu činnosti pro SDH Hejnice
• 22.000 Kč na podporu činnosti pro SDH Ferdinandov
• 17.000 Kč na podporu veřejně prospěšných aktivit 

pro spolek Za lepší Hejnice
•  20.000 Kč na podporu činnosti pro Jizerskou o.p.s.

 –  projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci ve výši 
70 % z celkových uznatelných nákladů z programu 
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na akci „Hejnice, 
základní škola – rekonstrukce sportovního hřiště“

 –  projednalo a schválilo žádost spolku LUNGTA týkají-
cí se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“

Stavbu provádí tři specializované firmy současně 
na třech místech. Jednou z podmínek výstavby je 
termín jejího dokončení. Je to téměř neuvěřitelné, 
ale celá stavba musí být dokončena v tomto roce.

- KF -, Hejnický zpravodaj 1/1999
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Psali jsme před 15 lety…  
Sportovní klání před koncem roku

V sobotu dne 6. 12. 2003 se zúročila dlouholetá dřina 
návštěvníků fitness MINA v Hejnicích. Toho dne jsme 
pořádali 1. ročník Mikulášského benchpressu. Podobnou 
akci jsme ještě nikdy nepořádali, a proto jsme měli obavy, 
jak to celé dopadne. Vskutku se dá říci, že závody pro-
běhly nad očekávání dobře – nikdo nezemřel.

1. ročník Mikulášského benchpressu se zúčast-
nilo celkem osm závodníků a jedna závodnice. Já 
jsem raději nezávodil, abych si neutrhl ostudu. No 
a vyhrát cenu, kterou jsme do závodu věnovali, by 
bylo velmi nespolečenské.

Vzhledem k počtu závodníků nebylo na místě 
vytvořit jednotlivé kategorie, a proto jsme se roz-
hodli pro objektivnost závodů použít tzv. Švarcův 
koeficient (pro laiky: Zvednutá hmotnost se vydělí 
tělesnou hmotností závodníka, závodník s vyšším 
koeficientem vyhrává). Použitím tohoto koeficientu 
může porazit závodník s nižším výkonem a menší 
tělesnou hmotností závodníka s vyšším výkonem, 
ale větší tělesnou hmotností.

Psali jsme před 10 lety…  
O hejnické hasičské omladině

Hejnický sbor dobrovolných hasičů je ve městě známým 
a uznávaným sdružením. Vedle slavných psovodů záchra-
nářů a dospělých hasičů je ve sboru i družstvo dětí – Mladý 
hasič. Stará tradice byla po letech obnovena 17. 4. 2007 
náborem nových členů.

Ohlas mezi hejnickými dětmi byl značný, a tak 
přibylo třináct nových dětí ke stávajícím sedmi, které 
jsou z „hasičských“ rodin. Vedení omladiny se ujali 
manželé Miroslav a Monika Machanovi. A zde je nutno 
zdůraznit, že nadšení a chuť něco umět a dokázat, 
byla na obou stranách veliká. Děti to ukázaly velice 
brzy na závodech mladých hasičů 21. dubna 2007 
v Krásném Lese, kterých se zúčastnily neoficiálně, 
jenom tak si to zkusit. Začlenily se do dvou soutěží 
a vedly si dobře. Odvezly si perníkové medaile, diplom 

„1. místo“ za svůj první motivační závod a odhodlání 
zůstat a příště skutečně soutěžit. Následovalo prů-
běžné učení formou her k seznámení se s činností 
dospělých kolegů hasičů a s hasičskou technikou. 
A také s disciplínami hasičských soutěží. Ty se celo-
ročně pilují s velkým nadšením, touha po vítězství 
v závodech je veliká. K činnosti ale patří i výlety do 
krásných míst Jizerských hor, exkurze ke sponzorské 
firmě ALFA VARIA, sportovní a odpočinkové odpole-

výsledky závodů:
muži       zvednutá váha
1. Vlastislav Vlk 137 kg
2. Ivan Kohut 160 kg
3. Pavel Kraus 100 kg
4. Miloš Klbík 102 kg
5. Martin Bak 120 kg
6. Jan Volný 105 kg
7. Zdeněk Balšán 115 kg
8. Michal Korolčuk 90 kg

ženy       zvednutá váha
1. Jaroslava Forchtnerová 69 kg

Všem zúčastněným bych chtěl tímto poděkovat. 
Jsem rád, že naše snaha o něco nového nevyšla 
naprázdno a pevně věřím, že druhý ročník Miku-
lášského benchpressu bude oplývat nejen větším 
množstvím závodníků, ale také větším množstvím 
atmosféru tvořícím diváků.

Petr Návesník, Hejnický zpravodaj 1/2004

dne u Machanů na zahradě, nebo návštěva u profesi-
onálů v Raspenavě.

K přípravě malých hasičů patří nejen účast na 
společných akcích – Pálení čarodějnic, Pohádkový 
les, Svatý Florián, Memoriál Čeňka Pantůčka, ale 
i částečná pomoc v podobě požární hlídky. V prů-
běhu roku přibyly i další děti do celkového počtu 26 
malých nadšenců. K reprezentaci děti dostaly trička 
se znakem hejnických hasičů a bleděmodré helmy. 
A pak to přišlo – první velká a skutečná soutěž – 
Závody všestrannosti ze hry Plameny, dne 3. 11. 2007 
v Novém Městě pod Smrkem. Zde naši malí hasiči 
získali třetí místo z celkově šestnácti zúčastněných 
družstev – to je, co?!

Po úspěchu znovu do práce, ale i zábavy. Zimní 
tréninky a hry v tělocvičně Základní školy pro získání 
fyzické zdatnosti, učení a zábava v klubovně – zdra-
vověda, uzle a značky, ve zbrojnici ukázky hasičské 
techniky. A s jarem roku 2008 další účast na závo-
dech, soutěžích a pohárech, povětšinou s výborným 
umístěním. Vzniklo krásné a obětavé přátelství mezi 
členy družstva s pocitem sounáležitosti k velké rodině 
hasičů. A to je největší odměna obětavým manželům 
Machanovým a ostatním členům hejnického sboru.

Kristina Sokolová, Hejnický zpravodaj 1/2009
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Smědava
Po 8 letech různých žádostí a jednání došlo 

k významnému posunu s problémem parkování na 
Smědavě, resp. odstavování vozidel v zákazu zasta-
vení. Zásluhou starostů města Hejnice a obce Bílý 
Potok byla nastavena spolupráce při uzavírkách 
silnice na Smědavu a hlavně byly posíleny víken-
dové autobusové spoje. Pro letošní sezónu tak byl 
problém vyřešen a věřím, že spolupráce bude pokra-
čovat i v dalších letech, dokud nebude realizováno 
jiné řešení.

Kontrola STK
V poslední době jsme zaznamenali nárůst zjiš-

těných přestupků v dopravě související s provozem 
motorových vozidel s propadlou platností technické 
kontroly. Jde o zbytečné přestupky, proto doporuču-
jeme provedení kontroly platnosti technické kontroly 
všem vlastníkům motorových vozidel.

Sociální sítě - rady a doporučení (s využitím zdroje 
na www.policie.cz)

Sociální sítě - jsou fenoménem současné doby. 
Umožňují virtuální propojení jednotlivců nebo 
skupin lidí za účelem sdílení různých typů informací 
nebo dat. Používání sociálních sítí je velice popu-
lární, ale je potřeba dbát na bezpečnost a ochranu 
soukromí.

Narůstá také počet podvodů prostřednictvím 
sociálních sítí. Pachatelé mnohdy získají přístup 
do existujícího účtu a komunikují s nic netušící 
obětí. Požadují drobnou finanční výpomoc nebo hlas 
v anketě, poté zasílají odkaz na předem připravené 
podvržené webové stránky. Oběť poskytne své při-
hlašovací údaje k účtu na sociální síti nebo také 
přihlašovací údaje do internetového bankovnictví 
a údaje o své platební kartě. Pachatelé je následně 
využívají k odčerpání dostupných finančních pro-
středků, případně k vyřízení rychlé půjčky a odčer-
pání i těchto dalších finančních prostředků.

Doporučení k sociální síti Facebook:
Pokud byla napadena emailová adresa, kterou 

používáte pro přihlášení ke svému účtu na Facebooku 
(tedy již nemáte ke svému emailovému účtu přístup), 
oznamte tuto skutečnost také na https://www.face-
book.com/help/contact/?id=274459462613911.

Více informace zde: https://www.facebook.com/
help/reportlinks.

Zpráva Policie České republiky

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v prvních dvou měsících bylo v územní působnosti našeho oddělení 
spácháno 12 trestných činů a  145 přestupků. Došlo k  dvěma útokům nožem (bez zranění), dvěma 
ublížením na zdraví (v jednom případě s těžkým zraněním), k jednomu případu pohlavního zneužití, dále 
k podvodu, krádežím, ohrožení pod vlivem návykové látky a dalším. Přestupků bylo spácháno nejvíce 
v dopravě, potom proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku. U trestné činnosti jde o pokles 
o téměř 50 % oproti stejnému období loňského roku.

Pokud se na vašem účtu vyskytne placená akti-
vita (účet byl napaden a zneužit k nákupům v apli-
kacích spol. Facebook), kterou jste neprováděli, kon-
taktujte společnost Facebook:   https://www.face-
book.com/help/contact/137574362977954. Pokud 
se někdo vydává za některého z vašich přátel a žádá 
vás nebo vaše přátele prostřednictvím Facebooku 
o peníze, informujte se zde: https://www.facebook.
com/help/207209825981040.

Pokud se domníváte, že Facebook pou-
žívá dítě mladší 13 let, použijte tento formulář 
a nahlaste jej zde: https://www.facebook.com/help/ 
contact/209046679279097

Podmínky používání služby Facebook zde: 
https://www.facebook.com/legal/terms

Doporučení k dalšímu zabezpečení Vašeho účtu 
na Facebooku:

•  Přidejte k účtu na Facebooku sekundární emai-
lovou adresu,

•  Vytvořte k účtu na Facebooku bezpečnostní 
otázku.

•  Nejúčinnější zabezpečení je nastavení dvoufázo-
vého ověření.

•  Mít dvě emailové adresy na Facebooku má svou 
výhodu, a to pokud dojde k tomu, že zapomenete 
heslo, můžete požádat provozovatele serveru 
Facebook o jeho obnovení zasláním na sekun-
dární emailovou adresu.

Při komunikaci přes Facebook nebo kdekoliv jinde 
na internetu buďte velmi obezřetní. Pokud chybí 
fyzický či vizuální kontakt, nikdy nemůžete vědět, 
zda skutečně komunikujete s konkrétní osobou. 
V žádném případě nedoporučujeme poskytovat 
autorizační kódy k internetovému bankovnictví 
nebo prémiovým mobilním platbám jiným lidem.

Další odchod policisty 
Je nás znovu o jednoho méně, služební poměr 

ukončil praporčík Milan Brož. Na našem oddělení 
tak zůstávají 3 neobsazená místa. Případní zájemci 
o služební poměr u Policie České republiky zís-
kají potřebné Informace o podmínkách přijetí do 
služebního poměru včetně náborového příspěvku 
75.000 Kč přímo na našem oddělení, dále na strán-
kách www.policie.cz nebo na e-mailu krpl.op@pcr.cz.

npor. Milan Porubský, 
vedoucí oddělení
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Narodily se děti:

• Barbora Stejskalová

• Emma Kováčová

• Oliver Chadt

• Anna Marie Podlesná

Přistěhovalo se 32 občanů.

Odstěhovalo se 22 občanů.

Rozloučili jsme se se 

zesnulými občany:

• Anežka Kohoutová

• Milan Šikl

• Zdenka Majbrodová

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

Oproti roku 2017 se počet 
výjezdů zvýšil téměř o čtyři tisíce, 
počet telefonátů vzrostl ještě více. 
A protože přibylo zejména nočních, 
zdravotnický dispečink byl nucen 
posílit noční směnu. „Bohužel čím 
dál častěji suplujeme nefunkční 
systém zdravotní péče, kdy lidé 
obcházejí svého praktického lékaře 
nebo se k němu nemohou dostat. 
K některým samozřejmě vyjíždíme, 
některým se snažíme pomoct ales-
poň po telefonu – uklidnit je, pora-
dit, co dělat,“ vysvětluje ředitel ZZS 
LK Luděk Kramář. V této souvislosti 
upozorňuje i na to, že zhruba 70 
procent z celkového počtu výjezdů 
je v takzvané naléhavosti tři, což 
znamená, že nespěchají, neboť 
pacient není v přímém ohrožení 
života. Záchranná služba ale podle 
platné legislativy vyjet musí. „Když 
odhlédneme od faktu, že záchra-
náři mohou v kritické době chybět 
jinde, je dobré zmínit, že v průměru 
nás každý výjezd stojí necelé 4000 
korun. Pokud je používáme na 
výjezdy, které z medicínského hle-
diska nejsou nezbytné, samozřejmě 
nám chybějí jinde,“ říká. A zbytné 
výjezdy samozřejmě demotivují 
i samotné záchranáře. 

Přibylo ale i výjezdů, které 
opravdu zachraňují lidské životy. 

ZZS LK: Za rok 2018 přes 61 tisíc 
výjezdů, přes 250 tisíc telefonátů

Zdravotničtí záchranáři Libereckého kraje měli v loňském roce napilno. 
Počet lidí, kteří potřebovali pomoc zdravotníků, oproti předchozím 
letům opět narostl. Celkem záchranáři za rok 2018 evidují 61 419 
výjezdů. A rušno bylo i v operačním středisku – dispečeři vyřídili přes 
250 tisíc hovorů.

Jen k dopravním nehodám záchra-
náři vyjížděli 2503 krát, k úrazům 
11 729 krát. A výrazně se zvýšil 
i počet výjezdů k cévním mozko-
vým příhodám a k akutním infark-
tům myokardu. U cévních mozko-
vých příhod se oproti předchozímu 
roku zvýšil o více než 200 (v roce 
2017 jich záchranáři řešili 1215, 
v roce 2018 již 1439), u infarktů 
byl nárůst ještě větší – z předloň-
ských 915 se jejich počet v roce 
2018 vyšplhal na 1281. Vrtulník se 
záchranáři loni k pacientům vzlétl 
555 krát.

Relativně stabilní je počet 
výjezdů k dětem, respektive k paci-
entům mladším než 18 let. Loni 
jich zdravotničtí záchranáři ošet-
řili 5224, o rok dříve jich bylo 
5 197. Celkový skok ve statistice je 
tedy zejména u lidí starších – loni 
k jejich ošetření záchranáři vyjeli 
56 195 krát (v roce 2017 ZZS LK 
v této kategorii zaznamenala „pou-
hých“ 53 553 výjezdů).

Lékaři a záchranáři k pacien-
tům v Libereckém kraji nepřetr-
žitě vyjíždějí ze čtrnácti základen, 
každý den je ve službě celkem 32 
výjezdových skupin.

ZZS LK
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Po společné fotografii masek 
vyrazil průvod doprovázený 
spoustou diváků na korzování po 
městě. Letos byla poctěna návště-
vou část Skřivánku, středu města 
a následně Ferdinandova. Posádky 
kolemjedoucích vozidel tradičně 
nechápaly, co se to děje a ještě pře-
kvapeněji se tvářily, když jim na 
okénko zaklepal pračlověk nebo 
slepice s kasičkou, aby přispěly na 
tuhle kulturní akci. Postupem času 
průvod navštívil na devět zastávek 
po městě a pomalu nabíral výšku 
na cílovou stanici – sál Restau-

Masopust 2019

Rok s rokem se sešel, a tak se v sobotu 23. února skvěla v kalendáři hláška „MASOPUST“. Tradiční akce 
opět startovala před městským úřadem, kde se na 15. hodinu scházela zajímavé maskované skupinky. Mimo 
velké skupiny výletníků z období hippies dorazila také výprava žlutých Simpsonů ze Springfieldu, vodnická 
výprava, koňská skupina nebo spousta zvířátek, která vedla fialová kráva Milka. Jelikož se Grinchovi 
nepodařilo minule zničit v Kdovíkově Vánoce, zkusil dorazit letos sem k nám a zkazit Masopust, ale byl 
zpacifikován ostatními a poslušně předal vládu nad městem na jeden den do rukou masopustního průvodu 
a mohlo se začít slavit. Počasí letos bylo velmi příznivé, takže jsme nemuseli bojovat ani s větrem ani deštěm.

race U Cimpla na Ferdinandově. Je 
známé, že do cílové destinace dorazí 
jen část průvodu, ale o to veselejší 
a vysmátější. Tentokrát již čekala 
na sále maskovaná omladina, která 
se zúčastnila dětské diskotéky 
a vyhlášení tří nejlepších masek ve 
dvou kategoriích. Následovalo hod-
nocení dospěláckých masek, kde 
v nejlepší trojici bodovaly skupinky 
vodníků, kraviček a Simpsonových. 
Následovala masopustní veselice až 
do ranních hodin.

Chceme za organizátory poděko-
vat všem dobrým lidem, kteří se pro 

letošní ročník rozhodli nabídnout 
svou pohostinnost masopustnímu 
průvodu v podobě něčeho na zub 
nebo něčeho na žízeň. Díky moc 
tedy rodině Vlčkových, Jirounko-
vých, Leitnerových, Krejčích, Henc-
lových, Ledvinkových, Hradilových, 
Neumanových, Podhorových, Stej-
skalových a paní Aleně Dvořákové. 
Akci jako každý ročník pořádá 
Sdružení osadníků Ferdinandova, 
takže velké poděkování patří i jim 
a hlavně Alence Henclové. Tak zase 
za rok ahoj v masopustním průvodu.

-DEM-

Zima v Hejnicích na Liberecku: 16,8 °C

V Česku opět padaly teplotní rekordy. Včera je zaznamenalo 79 ze 151 stanic, 
které měří alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Hejnicích na Liberecku – 16,8 stupně 
Celsia. „Nejteplejší pásmo bylo ve Slezsku a  i  v  jihozápadní části středních 
Čech,“ uvedl Marjan Sandev z  Českého hydrometeorologického ústavu. 
Alespoň 16 stupňů zaznamenaly vedle Hejnic rovněž stanice Albrechtice, Krnov 
a Zbiroh. Dnes bude nejprve jasno, během dne pak od severozápadu oblačno, 
přechodně až zataženo. Ojediněle se objeví přeháňky, ve vyšších polohách 
mohou být sněhové. Nejvyšší teploty budou až 14 stupňů Celsia.

čtk, 19. 2. 2019
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Rok 2018 byl v Hejnicích rekordně suchý, za celý rok spadlo jen 594 mm srážek. Poslední rekordní 
sucho bylo v roce 1982, tehdy za celý rok spadlo jen 606 mm srážek, naopak v roce 1974 byl roční 
úhrn 1318 mm. Nadprůměrný byl i sluneční svit, slunce v roce 2018 svítilo v Hejnicích 1873 hodin. 
Teplotně byl rok 2018 také rekordní, průměrná roční teplota byla 10,0 °C.

•  Nejvíce sněhu v roce 2018 leželo 13. prosince, sněhová pokrývka 
dosáhla v tento den 18 cm. Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 
3. ledna, naměřeno bylo 28,1 mm, to je 28 litrů vody na m2. Nejvyšší 
teplota vzduchu ve stínu byla 23. srpna, teploměr ten den zazname-
nal 33,2 °C. Nejnižší teplota byla 1. března, teploměr ten den klesl na 

-17,0 °C. V 5 cm nad zemí byla nejnižší teplota naměřena ten samý 
den, teploměr se zastavil na -20,0 °C. Poslední přízemní mrazík byl 
2. července, teplota klesla při zemi na -0,4 °C, první pak byl 26. září, 
ten den přízemní teploměr klesl na -4,5 °C. Srážky byly na stanici 
zaznamenány ve 193 dnech a sníh ležel 45 dní. Hejnickým údolím 
prošlo v roce 2018 29 bouřek.

•  Údaje stanice Hejnice a nejbližších stanic Frýdlant, Smědava a Bed-
řichov můžete neustále sledovat na internetových stránkách ČHMÚ. 
Na stanici Hejnice je instalována webkamera, která každých 5 minut 
snímá jižní obzor, stejná kamera je i ve Frýdlantu a na Jizerce. Sou-
částí obrazu je i graf průběhu počasí a každých 5 minut jsou zveřej-
něny všechny sledované údaje včetně nárazů větru. Po aktivaci si lze 
přehrát průběh počasí několika předešlých dní. Odkaz na kameru 
a grafy je na stránkách města Hejnice. Na stránkách tzv. „norského 
počasí“ www.yr.no lze počasí v Hejnicích dokonce přehrát jako časo-
sběrný film za celý minulý měsíc.

•  V loňském roce byly na meteorologické stanici Hejnice překonány dva 
rekordy, průměrná roční teplota byla 10,0 °C a roční úhrn srážek 
594 mm. Za padesátileté sledování teploty to byl nejteplejší rok, 
srážky se sledují od roku 1960, tedy bezmála 60 let a za ty roky nikdy 
méně nenapršelo.

•  O nejstarším hejnickém počasí byly zápisy občas vloženy do hejnické 
konšelské knihy. Kniha byla vázaná v kůži a měla 649 listů. Počasí 
jednotlivých roků bylo popisováno jen subjektivně, byly tam formu-
lace, že mrzlo tak, že ptáci padali mrtví z větví stromů, nebo že domy 
se mohly opouštět pro přemíru sněhu jen střešním okénkem, voda 
v řece vymrzla až na dno a podobně. Kniha už není, jednomu pová-
lečnému „předsedovi“ se znelíbilo písmo, kterým byla psána – kurent. 
A co bylo dál? Zde snad jen citace Bohuslava Balbína „Psát nepravdu 
jsem se nenaučil – psát pravdu se neodvažuji“.

Miroslav Jech

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok

srážky [mm] průměr 65 57 71 61 87 109 127 130 79 63 70 73 992
rok 2018 71 5 43 37 52 88 33 29 47 48 14 127 594

sluneční svit 
[h]

průměr 54 77 113 164 195 178 199 200 141 120 57 42 1540
rok 2018 26 131 128 237 246 149 255 232 187 165 106 11 1873

teplota [°C] průměr -0,6 0,1 3,4 8 12,9 15,4 17,4 17 13,1 9,1 4 0,4 8,4
rok 2018 3 -3,1 1,2 13,3 16,1 16,6 18,6 20,2 14,8 11,4 5,6 2,4 10

dny se srážkami 24 17 19 12 13 20 13 12 15 13 11 25 194
dny se sněhovou pokrývkou  9 13 7 2 0 0 0 0 0 0 1 13 45

Hejnické počasí v roce 2018: 
rekordní sucho a teplo

Hejničtí františkáni na staré 
fotografii z listopadu 1932  

(archiv J. Serafín)

Dokument jak dovedlo hejnické 
počasí překvapit již 15. října 2009 

(foto M. Jech)

Podrobné údaje jsou uvedeny v následující tabulce, pro porovnání jsou uvedeny i třicetileté průměry (nor-
mály) vypočítané pro Hejnice za roky 1981–2010.
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Hned v září se konaly pravidelné harmonizační 
pobyty žáků 6. tříd na Hubertce.

Ve čtvrtek 27. září 2018 jsme si na II. stupni trochu 
odpočinuli od učení (měsíc školy utekl jako voda) a pří-
jemně se naladili na nadcházející volné dny spojené se 
státním svátkem. Uskutečnil se tradiční branný den. 
Spíše bychom to ale mohli nazvat, jak se v dnešní době 
říká ve firmách, teambuilding. A nešlo ani tak o vítěze 
závodu (běhalo se jako vloni v lázeňském parku a okolí 
a plnily se různé úkoly – orientace mapy, střelba ze 
vzduchovky, hod granátem, chůze po „lajně“, zdravo-
věda, ochrana člověka za mimořádných situací, topo-
grafie). Hlavním smyslem celé akce je však být spolu, 
poznat se lépe mimo školní lavice a spolupracovat - 
starší s mladšími a naopak. A to se určitě vydařilo. 
I když bylo už dost chladno, tak jsme si to pořádně 
užili a vyřádili se.

V úterý 13. listopadu 2018 se uskutečnilo školní kolo 
dějepisné olympiády. Letošní zadání znělo „Za pozná-
ním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny 
civilizace“. Moc chválíme všechny zúčastněné žáky - 
z 8. A Magdalenu Hankovou a Tobiáše Bernata, z 8.B 
Markétu Škeříkovou a Adélu Bušovou, z 9.A Tomáše 
Žáčka, z 9.B Samiru Hellerovou a Petra Zapletala.

– 1. místo Tomáš Žáček (postup do okresního kola)
– 2. místo Markéta Škeříková
– 3. místo Petr Zapletal

Tým bezpečnosti Libereckého kraje ve spolupráci 
s Policií ČR a Krajským úřadem Libereckého kraje 
vyhlásil výtvarnou a literární soutěž na téma Cesto-
vání s prarodiči. Za naši školu se literární části sou-
těže zúčastnilo 6 žákyň II. stupně: ze 7.B Viktorie Fro-
líková a Klára Pavlíčková, z 8.A Magdalena Hanková, 
z 9.A Jana Bejčková a Romana Syrová, z 9.B Samira 
Hellerová. Všem velice děkujeme za skvělou reprezen-
taci školy a zároveň blahopřejeme Janě Bejčkové z 9.A, 
která ve IV. kategorii obdržela 3. místo a v úterý 4. pro-
since 2018 se zúčastnila slavnostního vyhlášení na 
Krajském úřadě v Liberci.

Ve středu 28. listopadu 2018 se uskutečnilo školní 
kolo olympiády z českého jazyka. Celé soutěže, 
tedy mluvnické i slohové části, se zúčastnilo 15 žáků 
8. a 9. říd. Nejlepšími češtináři jsou: Samira Hellerová 
z 9.B a Tomáš Žáček z 9.A, oba postoupili do okres-
ního kola a zde si vedli také skvěle Třetí místo obsadila 
Romana Syrová z 9.A. Chválíme také další účastníky 
soutěže: z 8.A Magdalenu Hankovou, Simonu Krejčíko-
vou a Josefa Čurdu, z 8.B Markétu Škeříkovou, Adélu 
Bušovou a Kristýnu Křelinovou, z 9.A Janu Bejčkovou, 
Karolínu Paulíčkovou, z 9.B Karin Hankeovou, Gabri-
elu Prokešovou, Matěje Holatu a Petra Zapletala.

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 strávili žáci 8. tříd pří-
jemné dopoledne na Střední škole hospodářské a les-
nické Frýdlant v rámci projektu NAKAP. Na škole se 
vyučuje mnoho oborů, a tak si mohli naši žáci vyzkou-
šet různé aktivity v rámci potravinářského zaměření, 
technického a přírodovědného směru (např. výměnu 
pneumatiky u automobilu, jízdu na traktoru, práci se 
dřevem, dojení mléka, výrobu sýra a vánočních sví-

Ze života naší školy

cínků, pečení housek, přípravu slavnostní tabule…). 
Bylo toho spousta a vše velmi zajímavé. Navíc jsme 
si mohli prohlédnout nové prostory a ocenit krásné 
zázemí školy. Velice děkujeme všem pracovníkům 
a studentům, kteří se o nás starali, za vlídné přijetí, 
skvělou organizaci (včetně zajištění dopravy a oběda 
pro naše žáky).

Školní kolo přehlídky dětských recitátorů se usku-
tečnilo v úterý 18. prosince 2018. Soutěže se zúčast-
nilo 29 žáků 2. až 9. tříd.
• I. kategorie (2. – 3. třída)

– postup do okresního kola: Kuba Hovorka (3.A)
– náhradník: Markétka Muchová (3.B)
–  ocenění za úspěšné vystoupení: Ela Hillebrandová, 

Ema Hillebrandová (2.A) Johanka Blažková, David 
Václavík(2.B) Pepa Cina (3.A), Maruška Hellerová 
(3.B)

• II. kategorie (4. – 5. třída)
– postup do okresního kola: Matěj Kozlovský (4.B)
– náhradník: Táňa Filipová (5.A)
–  ocenění za úspěšné vystoupení: Anička Janská 

(4.A), Eliška Plášilová (4.B), Samanta Bendigová 
(5.A), Denisa Chlomková, Terka Koňaříková (5.B)

• III. kategorie (6. – 7. třída)
– postup do okresního kola: Viki Frolíková (7.B)
– náhradník: Kája Dimlová (6.A)
–  ocenění za úspěšné vystoupení: Kristýnka 

Dimlová (6.A), Baruška Soudilová, Jirka Šotola 
(6.B), Anička Šalamonová (7.A), Anetka Bendigová, 
Natka Havlíková (7.B)

• IV. kategorie (8. – 9. třída)
– postup do okresního kola: Pepa Čurda (8.A)
– náhradník: Karin Hankeová (9.B)
–  ocenění za úspěšné vystoupení: Kristýnka Zahoří-

ková (8.B) Romana Syrová, Tomáš Michael Žáček 
(9.A), Matěj Holata (9.B)

Vánoční sbírka pro útulek v Krásném Lese
Velice děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do 

vánoční sbírky pro útulek v Krásném Lese.
Sešlo se 90,403 kg dobrot a hraček pro pejsky 

a kočičky.

Předvánoční akce
Mikuláš ve škole (organizují žáci 9. tříd pro školky 

a žáky I. stupně). Sbor žáků II. stupně pod vedením 
paní učitelky Hmirové nacvičil jako každý rok několik 
vánočních písní a koled a vystoupil s nimi v MCDO, 
v hejnické bazilice a samozřejmě i na tradičním „zpí-
vání na schodech“ ve škole. Žáci II. stupně připravili 
přáníčka k Vánocům a novému roku pro obyvatele 
Hejnic.

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 se uskutečnilo školní kolo 
zeměpisné olympiády. Tradičně se soutěžilo ve třech 
kategoriích.
• V kategorii A žáků 6. tříd obsadil(a):

–  1. místo Ondřej Kozlovský ze 6.A a postoupil do 
okresního kola

– 2. místo Anežka Brojírová ze 6.A
– 3. místo Honza Špaček ze 6.B.
–  Dále chválíme za účast Báru Soudilovou a Verču 

Krechtovou ze 6.B.
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• V kategorii B žáků 7. tříd obsadil(a):
–  1. místo Nela Čermáková ze 7.A a postoupila do 

okresního kola
–  2. místo Michal Pešek ze 7.A, 3. místo shodně 

Terka Bučková a Viki Frolíková, obě ze 7.B.
– Za účast chválíme Natku Havlíkovou ze 7.B.

• V kategorii C žáků 8. a 9. tříd obsadil:
– 1. místo Vašek Chmelík z 9.A
–  2. místo Tomáš Žáček také z 9.A. Oba postoupili 

do okresního kola
– 3. místo Mirek Novák z 9.A.
–  Za účast chválíme z 8.A: Tobiáše Bernata, Pepu 

Čurdu, Kláru Zoreníkovou a Majdu Hankovou, z 8.B 
Markétu Škeříkovou, z 9.B Petra Zapletala, Kubu 
Hanzla a Mirka Mičunoviče. Tomáš Žáček se stal 
úspěšným řešitelem okresního kola. Gratulujeme!

Celoročně probíhá soutěž ve sběru starého papíru.
Vyhodnocení soutěže za 1. pololetí 2018-2019

• Nejlepší žáci:
– 1.A – Adélka Henclová – 1924 kg
– 5.B – Aleš Liška – 693 kg
– 2.A – Amálka Dajčová – 425 kg

• Nejlepší třídy:
– 1.A – 2490 kg
– 3.B – 1453 kg
–  5.B – 1116 kg

Projektový den „Maškarní ples“
Ve čtvrtek 31. ledna 2019 jsme začali chystat pro 

své malé kamarády tradiční maškarní ples, který se 
uskuteční v sobotu 23. března od 15 hodin ve školní 
jídelně. Srdečně všechny zveme. Téma letošního kar-
nevalu je ZOO.

Kroužek leteckých modelářů v Polsku
Kroužek leteckých modelářů pod vedením pana 

Vladimíra Úžasného se dne 16. 2. 2019 zúčastnil mode-

lářské soutěže v Polském Jeżowie Sudecki. Závodů se 
účastnili: Samuel Hlinka, Jiří Eliáš, František Přibyl. 
Účastníci soutěže si zde slepili model slavného pol-
ského větroně s názvem PW – 5 „Smyk“, se kterým 
poté absolvovali tři závodní lety na dálku. (Soutěže se 
zúčastnilo asi 150 modelářů včetně doprovodu.)

V kategorii od 10 do 14 let se Jiří Eliáš umístil podle 
neoficiálních výsledků na pěkném 4. místě. Gratulu-
jeme!

Projekt Edison
V týdnu od 25. 2. 2019 do 3. 3. 2019 proběhl na naší 

škole projekt EDISON od společnosti AIESEC, v rámci 
kterého naše škola vystupovala v roli hostitele skupiny 
zahraničních studentů. Jedná se o mladé lidi (nad 
18 let věku) ze zemí, pro které je angličtina také cizím 
jazykem, tudíž porozumět jim není tak obtížné jako 
při komunikaci s rodilým mluvčím. Pro žáky školy 
budeme pořádat workshopy o své zemi, kultuře a tra-
dicích.

Čtení pomáhá
Zapojte se s námi do projektu Čtení pomáhá 

(www.ctenipomaha.cz). Nejenom že si přečtete vybra-
nou knížku, ale přispějete tím i na charitativní účely.

A samozřejmě se konala (a bude ještě konat) 
spousta sportovních akcí (utkání ve florbalu, fotbalu, 
stolním tenisu, basketbalu, běh lázeňským parkem…). 
V březnu proběhne lyžařský kurz žáků 7. tříd a na jaře 
se opět chystáme na maraton do Prahy.

A nesmíme zapomínat na kulturu (v rámci předsta-
vení Mládež a kultura – např. představení k 80. výročí 
úmrtí Karla Čapka (Divadélko pro školy z Hradce Krá-
lové) či pravidelné návštěvy Naivního divadla a Divadla 
F. X. Šaldy v Liberci).

A ještě nás toho čeká spousta!
žáci ZŠ Hejnice

Dne 27. ledna 2019 se včelaři 
sešli k výročnímu setkání, aby 
zhodnotili včelařský rok 2018 a oce-

Ocenění včelařských veteránů
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám krátce představil základní organizaci Českého svazu včelařů 
v Hejnicích, která existuje již dlouhé desítky let. V současné době sdružuje 25 včelařů s celkovým počtem 
145 chovaných včelstev. Organizace zahrnuje katastry obcí Hejnice, Ferdinandova, Bílého Potoka, Lázní 
Libverda a jeden včelař má své stanoviště na Přebytku. V loňském roce došlo ke generační obměně vedení 
naší organizace. Organizaci řídí jako předseda pan Václav Škarýd z Bílého Potoka, jako místopředseda 
pan Pavel Milt rovněž z Bílého Potoka a jednatelem organizace je pan Pavel Finkous z Hejnic.

nili za příkladnou činnost dlou-
holeté včelaře. Z rukou předsedy 
okresní organizace Českého svazu 
včelařů pana Vladimíra Davídka 
a členky výboru téže organizace 
paní Mgr. Ylony Svobodové převzali 
ocenění odznakem „vzorný včelař“ 
pan Miroslav Jech z Hejnic za dlou-
hodobý přínos včelařství v Hejni-
cích, pan Jan Votava z Ferdinan-
dova za dlouholetý výkon funkce 
předsedy naší organizace a pan 
Jaroslav Mrňávek z Ferdinandova, 
který byl dlouhá léta pomyslným 
motorem naší organizace, za výkon 

funkce jednatele.  Všem oceněným 
i dalším jubilantům chceme touto 
cestou ještě jednou popřát do dal-
ších let hodně zdraví, životního 
optimismu a poděkovat jim za vše, 
co pro činnost včelařů v Hejnicích 
vykonali. 

Všem čtenářům přeji krásné dny 
a těším se na pravidelná setkávání 
na stránkách Hejnického zpravo-
daje, na nichž budeme prezentovat 
naši činnost a odpovídat na vaše 
případné dotazy.

Pavel Finkous,  
jednatel ZO ČSV Hejnice
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K profesnímu růstu amatér-
ských fotografů slouží soutěže 
a výstavy. Hejnický fotoklub se tra-
dičně účastní dvou soutěží – Mapo-
vého okruhu Český ráj a Tatran-
ského mapového okruhu. (Mapové 
okruhy proto, že kolekce soutěž-
ních fotografií kolují v pouzdrech 
– mapách – mezi zúčastněnými 
fotokluby, které si fotografie vzá-
jemně hodnotí.) Z loňské hejnické 
kolekce dostaly v celostátní soutěži 
fotoklubů z celé ČR nejvíce bodů 
fotografie T. Mazánka, D. Dančev-
ského, V. Odehnala, M. Pelikána, 
J. Fáry, M. Němce a P. Riedla, cel-
kově skončil fotoklub na 9. místě 
mezi 14 účastníky. Mezinárodního 
Tatranského mapového okruhu se 
zúčastnilo 19 fotoklubů z České 
a Slovenské republiky. Z hejnic-
kých fotografů byli nejlépe hod-
noceni M. Čepička, V. Odehnal, M. 
Pelikán, J. Fára, P. Riedl, J. Appel, 
K. Stupka a T. Mazánek. Hodno-
cení soutěžních „map“ členy hej-
nického fotoklubu předcházel vždy 
metodický rozbor zaslaných sou-
těžních fotografií, který vedl zpra-

vidla J. Bartoš, T. Mazánek a další 
zkušení fotografové. Jiří Fára zvítě-
zil vloni v soutěži Barevné Hejnice 
a Václav Odehnal se s úspěchem 
zúčastnil soutěže Zaostřeno na 
Jizerky. P. Riedl pravidelně vyhla-
šoval v rámci klubové soutěže foto-
grafické téma měsíce, zaslané foto-
grafie pak na schůzkách hodnotili 
všichni přítomní členové.

Václav Odehnal se samostatnou 
výstavou v Klášteře dominikánů 
v Jablonném v Podještědí ohlížel 
za svou úspěšnou desetiletou foto-
grafickou činností, členská výstava 
fotoklubu se jako obvykle konala 
v září ve výstavní síni MCDO v Hej-
nicích a v podzimních měsících 
vystavoval hejnický fotoklub za 
velkého zájmu návštěvníků v pres-
tižní liberecké fotogalerii v Lido-
vých sadech.

Z návštěvní knihy členské 
výstavy:

Krásné a inspirující. Skvělé snímky 
kompozicí i provedením. Okno do 
duše. Václave, jen tak dál. Potěšily 
jsme se. Co obrázek – to zážitek. 

Nejzajímavější fotografie Kouzlo 
zimy, ta je za 10 bodů! Díky za 
krásný zážitek. Líbí se mi hlavně 
snímky od pana Pelikána. Výstava 
jedna radost. Obrázky, které člo-
věku skutečně něco říkají. Nád-
hera – kéž by byl tak okouzlující 
život sám. Moc hezké – škoda, že tu 
nejsou fotky pana Bartoše. Bardzo 
piekna wystawa. Umíte najít krásu 
v přírodě. Pohlazení na duši. Dík za 
krásný pohled na svět. Sehr schone 
Bilder. Duch vody mě naprosto uhra-
nul. Skvělý a vysoce artistní výběr 
fotografií. Díky a vydržte!

Dobré světlo a dobré oko pře-
jeme nejen stávajícím členům, ale 
i eventuálním dalším zájemcům 
o fotografování z Frýdlantského 
výběžku. Více se o činnosti Jizer-
ského fotoklubu Hejnice dozvíte 
a kontakt najdete na www.jfh.cz. 

Fotoklubu držíme palce, aby 
se mu podařilo co nejdříve získat 
místnost k pravidelným schůzkám, 
které se obvykle konají dvakrát 
v měsíci ve čtvrtek od 17:30 hod.

Z podkladů P. Riedla připravil jbl.

Jizerský fotoklub Hejnice v roce 2018

Jedním z  nejstarších zájmových spolků v  Hejnicích je fotoklub. Dnes uznávaný klasik české výtvarné 
fotografie Jiří Bartoš ho založil už v roce 1960. Během 58 let činnosti jím prošly desítky známých i méně 
známých amatérských fotografů, kteří tu našli nejen organizační a materiální zázemí pro svou tvorbu, ale 
zejména metodickou pomoc zkušených kolegů. Za všechny jmenujme alespoň uznávaného fotoreportéra 
Mirka Zajíce původem z  Vísky. Členové klubu získali řadu ocenění v  republikových i  mezinárodních 
soutěžích, bezpočtukrát vystavovali doma v Hejnicích, ale i v tuzemsku a v zahraničí.

Loňský rok v datech:
 � 17 členů fotoklubu se scházelo u V. Odehnala v Raspenavě v domě U Malíře,
 � pravidelné akce: 25 schůzek + měsíční klubová soutěž +1 fotodílna + 1 společenská akce
 � účast v soutěžích: Mapový okruh Český ráj, Tatranský mapový okruh, Hejnice barevné, Zaostřeno na Jizerky,
 � výstavní činnost: Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí (Václav Odehnal – fotografie 2008 – 18), MCDO Hejnice 

(členská výstava), Liberec – Kulturní centrum v Lidových sadech

Jiří Fára: Barevné Hejnice Petr Riedel: Ze schůzky fotoklubu
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„V rohu starého hřbitova v Hejni-
cích se nachází hrobka. Na jedné ze 
stěn je připevněna náhrobní deska 
nesoucí jméno Walter Dobisch. Přes 
skutečnost, že v tomto městě nikdy 
trvale nebydlel, zde byl pochován. 
Abyste pochopili, proč se tak stalo, 
musíme jít po stopách do nedale-
kého Ferdinandova. V minulosti se 
tam nacházely dvě nebo tři papírny. 
V jedné z nich pracoval pomocník 
Josef Ullrich. Ten se narodil v obci 
Hajniště v roce 1775. Pracoval velmi 
tvrdě, což mu časem vyneslo místo 
dílenského mistra. Nakonec, ale to 
až po několika dalších letech, celou 
papírnu koupil a stal se jejím ředite-
lem. Oženil se a se svou manželkou 
měl dvě dcery, Wilhelminu a Annu. 
Když bylo Wilhelmině 16 let, vdala se 
za postaršího muže jménem Gustav 
Effenberger. Pan Effenberger měl 
titul vysokého státního úředníka. 
Byl ředitelem školy, které se tehdy 
říkalo měšťanka. Byl také velmi 
bohatý a postavil čtyřpatrovou vilu 
v ulici vedoucí přímo z centra města 
Hejnic do Lázní Libverda. Tato vila, 
kterou pojmenoval po své manželce, 
stále existuje. Je to ta druhá po levé 

Haindorf – náš druhý domov
Příběh Waltera Dobische, příslušníka československých legií v Rusku, se v Hejnickém zpravodaji objevil již v roce 
2016. Na konci minulého roku došlo k adopci hrobky Ullrichových, Effenbergerových a Dobischových autorem 
článku za účelem její renovace. O této skutečnosti se dozvěděl Wolfgang Dobisch, Walterův syn, žijící v německém 
Würzburgu. Ten následně zavzpomínal na dávnou stopu, kterou jeho předci v našem městě zanechali:

straně. Její vzhled se ale za ta léta 
změnil, dříve měla špičatou věžičku. 
Na hřbitově nechal pan Effenber-
ger ještě vybudovat velikou rohovou 
hrobku, do které mohlo být uloženo 
až dvanáct rakví.

Sestra Wilhelminy se seznámila 
s praktickým lékařem Dr. Augus-
tem Dobischem, žijícím ve městě 
Úštěk u Litoměřic. Po svatbě pak 
často trávili své dovolené právě 
v Hejnicích. Effenbergerovi jim při 
každé návštěvě dávali vilu k plné 
dispozici, a to i po smrti pana Effen-
bergera v roce 1932. I kvůli tomu 
Dobischovi nazývali město svým 
druhým domovem, stejně jako jejich 
syn Walter a jeho pozdější rodina, 
žijící trvale v domě na bývalé Hof-
mannově třídě v Liberci.

Můj otec Walter byl již za 1. svě-
tové války záložním důstojníkem 

rakousko-uherské armády. Dokonce 
získal vysoké vyznamenání za sta-
tečnost. V roce 1916 se stal váleč-
ným zajatcem. Díky znalosti ang-
ličtiny působil jako překladatel na 
radiové ústředně československých 
legií ve Vladivostoku. Po návratu 
do nově vzniklého Československa - 
přes Singapur a Itálii - vstoupil do 
československé armády jako zálož-
ník-gážista. V roce 1923 se oženil 
s mojí maminkou Gertrudou Truh-
lářovou. O dva roky později začal 
pracovat v liberecké Union bance. 
Ve 30. letech, kdy se situace mezi 
Němci a Čechy vyostřovala, zůstal 
loajální systému republiky. Když 
v roce 1941 zemřel na rakovinu, byl 
pochován v Hejnicích. V místě, které 
miloval.

Wolfgang Dobisch“
přeložil a zkompiloval Milan Votava

Vila Wilhelmine Wolfgang Dobisch Walter Dobisch s manželkou

Město Hejnice nabízí nově obyvatelům Hejnic službu likvidace dřevní hmoty a větví ze zahrad 
v podobě štěpkování strojem Jensen. Nyní je totiž nemožné odkládat na bývalou skládku 
u hřbitova dřevní hmotu a větve mimo trávy a listí.

Štěpkování je počítáno včetně obsluhy po započtených 1/2 hodinách za paušál 500 Kč. Dřevní 
štěpka zůstane buď majiteli větví, nebo bude zajištěn její odvoz. Štěpkovat lze zatím pouze v pracovní 
době pondělí – pátek od 7 do 14 hodin.

Více informací a objednávky lze řešit se Střediskem služeb (J. Štícha tel. 733 352 449,  
jiri.sticha@mestohejnice.cz).

Město nabízí štěpkování pro veřejnost
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Jedno loučení bylo pro nás letos 
ale o maličko jiné a přineslo nám 
krásnou zpětnou vazbu, o kterou 
se chceme podělit, neb nepatří jen 
nám. Tři roky jsme mezi sebou 
vídali chlapečka, který nemohl 
nastoupit do školky, neboť mu život 
do uzlíku přibalil autismus. Mohli 
jsme s ním 3 roky sdílet jeho první 
kontakty s kolektivem, zapojování 

Uplynul další rok v kalendáři a přibyl další rok v kronice Mateřídoušky. Jsme moc rádi, když můžeme 
říci, že uplynulý rok byl zase krásný, plný dětského smíchu a krásných chvil s vámi na našich programech.  
Jsme potěšeni, že mezi nás zavítala spousta nových maminek s dětmi, že mnozí nelitují ujet i několik 
desítek kilometrů, jen aby přišli na připravený program a hlavně se setkali se svými kamarády, které 
si v  Mateřídoušce našli. Moc nás těší, že se stále častěji mezi návštěvníky objevují tatínci, babičky 
i odvážní dědečkové. Slovy umělce: „Aby mohlo být vítání, musí být loučení“, a tak i my se v průběhu 
roku s mnohými rozloučili. Maminky odešly do práce a děti nastoupily do školky. Máme velikou radost, že 
mnozí si nacházíte i přes pracovní shon čas na odpolední programy či mimořádné akce, jsou to vždy velice 
milá setkání.

se do dětské hry, pomáhat mu zvlá-
dat jeho postupné krůčky důvěry 
v nás „tety“ i v kamarády.  Těší nás 
slyšet od odborníků ze Střediska 
rané péče a libereckých poraden, 
jak velký má Mateřídouška smysl, 
jak důležité bylo v životě šestile-
tého chlapce jeho chození do Mate-
řídoušky. Moc děkujeme, že nám 
maminka tuto zpětnou vazbu pře-

dala a tím nám dala další velkou 
chuť do práce.

Není snadné v této době udržet 
fungující neziskovou organizaci 
v tak malém městě.  Jsme moc 
rádi, že nás podporuje město Hej-
nice i okolní obce a spousty spon-
zorů, kteří právě tak jako my mají 
velký podíl na nabízených služ-
bách rodinám tady v Hejnicích. Píši 
tyto řádky právě proto, abych všem, 
kteří nás podporují, moc poděko-
vala a řekla vám, jak moc pomá-
háte, jak každá finanční i osobní 
podpora je důležitá.

Jaký byl rok 2018? Již na 
začátku roku se ukázalo, že rok 
2018 bude velice náročný na udr-
žení fungujícího pracovního týmu 
a tím i udržení nabídky programu.  
Dlouhodobá podpora Úřadu práce – 
zajištění pracovníků na veřejně 
prospěšné práce – klesla na polo-
vinu a i tato omezená podpora se 
ukazuje dlouhodobě nejistá. Díky 
zkušenosti pracovníků se povedlo 
program udržet ve stejné nabídce, 
ale s ohledem na počet pracovníků 
nemůžeme u většiny programů 
zajišťovat paralelní hlídání dětí, což 
uškodilo především programům 
typu přednášek a tvůrčích dílen. 
Bohužel místa zřízená úřadem 
práce a z grantů jsou krátkodobá, 

Novinky z Mateřídoušky

Karneval Muzicírování

Tvoření
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Této pozoruhodné konference se 
zúčastnilo 33 účastnic. Kromě zají-
mavých přednášek proběhly i dvě 
exkurze. Jedna z nich nás zavedla 
do Krásné Lípy do tamějšího Domu 

Z lásky k životnímu prostředí
Pod tímto mottem se uskutečnilo německo-české setkání pořádané spolkem „Dvůr tradic“ Bulnheim, e. V. 
Probíhalo v posledních listopadových dnech v prostorách „Windmühle“ v nedalekém Seifhennersdorfu.

Českého Švýcarska - pozoruhod-
ného centra, ve kterém je znázor-
něn vývoj severních Čech a zároveň 
zde ukazují, jak se udržuje životní 
prostředí. Dalšími světlými body 

byla prohlídka manufaktury na 
čokoládové výrobky, kde jsme si 
mohly i něco vyzkoušet, a návštěva 
mlékárny ve Vansdorfu. Tato mlé-
kárna propaguje využití, zpraco-
vání a nabídku místních produktů. 
V Německu nás exkurze zavedla do 
Žitavy, kde se nachází mimo jiné 
výrobna těstovin. Opět se jedná 
o obchod s nabídkou regionálních 
surovin - mouka z místních mlýnů, 
zeleniny od místních bio pěstitelů, 
oleje a vína hodících se k těstovi-
nám. Byly jsme překvapené nadše-
ním majitelky této výrobny a skvě-
lým prostředím její prodejny. Vrcho-
lem byla přednáška o chlebu. Co je 
na této potravině tak zajímavého? 
Proč byl chléb po mnoho staletí 
hlavní potravinou a co je na dnešní 
jeho výrobě často problematické? 
Proč stále více lidí špatně snáší 
obiloviny? Tato přednáška byla 
podle všech zúčastněných bezvad-
nou lekcí o chlebu a součástí samo-
zřejmě byla i ochutnávka čerstvého 
chleba z mouky z Bertholdského 
mlýna a housek z kvasnicového 
těsta za studena. Všem nám to 
velmi chutnalo i bez pomazánky.

Po uvolněném a veselém roz-
lučkovém večeru jsme se shodly, 
že existuje ještě mnoho zajíma-
vých témat, kterými bychom se 
mohly zabývat i v následujícím 
roce. V každém případě by na to 
bylo třeba finanční podpory z EU 
a Spolkové země Sasko. Za jejich 
podporu v roce 2018 moc děkujeme.

Dvůr tradic Bulnheim, 
e.V., a Smědavanky

vždy jen na dobu projektu a tak 
se vše odráží i v častých změnách 
v pracovním týmu. Proto velice 
děkujeme všem dobrovolníkům 
a pomocníkům, kteří nás podpo-
rují a pomáhají.

I letos se chystáme připravo-
vat oblíbené veřejné akce a přede-
vším Pohádkový les pro děti.  Pro 
ty, co nevědí - je to tradiční akce 
ke Dni dětí, která se v Hejnicích 
pořádá již 26 let. Na děti čeká cca 
1,5 km dlouhá trasa plná stanovišť 
s pohádkovými postavami, úkoly 
a odměnami. Na akci začínáme 
pracovat již nyní a budeme rádi za 
každého pomocníka, který pomůže 
s přípravou či samotnou realizací. 

Na Pohádkovém lese každoročně 
pomáhá více než 30 dobrovolníků. 
Pokud máte chuť, budeme velice 
rádi, když se nám ozvete na náš 
telefon 730 821 875. Pohádkový 
les v Hejnicích se letos uskuteční 
v sobotu 25. května a srdečně vás 
zveme. Více informací najdete na 
letáčcích.

Další mimořádnou akcí, na 
kterou bychom vás rádi pozvali, 
je „Den otevřených dveří“, který se 
bude konat při příležitosti oslavy 
16. výročí založení organizace dne 
2. dubna. Všichni jste srdečně 
zváni k prohlídce prostor i prohlídce 
kronik, kde se jistě mnozí z vás 
najdou.

V naší nabídce zůstávají všechny 
oblíbené programy pro děti v podobě 
školiček i programy pro rodiče, jako 
jsou přednášky, svépomocné sku-
piny, tvoření a poradny se sociál-
ními pracovníky, fyzioterapeutem, 
psychologem a podobně. Nově od 
roku 2018 nabízíme i několikrát do 
roka vzdělávací programy pro pěs-
touny. Na program je možné se při-
hlašovat osobně v organizaci nebo 
na našem telefonu či emailu.

Těšíme se na setkání s vámi při 
našich programech!

Alena Nováková,  
ředitelka Centra Mateřídouška, z. s.

www.materidouska.net
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Nezralá rodina zaujímá přední 
příčku v problematičnosti jako 
takové. Rodiče jsou nezralí a jako 
takoví nemohou být dobrými 
rodiči. Potýkají se se svými pova-
hovými vlastnostmi. Nejsou silnými 
a vyrovnanými osobnostmi pro 
dostačující výchovu dítěte. Pomoc 
vyhledávají u druhých, nikoli vzá-
jemně mezi sebou jako partneři při-
pravení pro budoucí společný život. 
V jednání jsou emoční, nechtějí 
si přiznat své chyby a nedo-
káží být zodpovědní. Nedomyslí 
dopady nesprávných myšlenkových 
pochodů a domnívají se, že okolí to 
pochopí a odpustí. Často vyhledá-
vají lítost. Započetím rodiny si zkrá-
tili své nevybouřené mládí. Roz-
hodli se a zachovali nezodpovědně 
– vůči sami sobě. Nezralost rodičů 
se projeví i v nedostatku nabytých 
životních zkušeností. Snaží se zleh-
čovat vše a především nezdary pro-
jevující se ve vývoji jejich vlastního 
dítěte. Řeknou si: „No tak co, je nám 
podobné, nezblázníme se z toho, 
vyplácá se z toho, až bude starší – 
dostane rozum“. Nevrlí, neposední 
rodiče – pobíhají, mávají při mluvě 
rukama a často křičí, až hysterčí. 
Vyvolávají konflikty. Za své chyby 

Rodiny a jejich selhávání
Stručně popíši různé typy rodin, které občas docházejí do Montessori poradny v Hejnicích. Výchovné 
problémy chtějí řešit, a to právě se speciálním pedagogem, ale sami nevědí, jak na to. Nemají zkušenosti 
a může se stát, že psychicky neunesou přímý rozhovor, který může rychle rozklíčovat problémy, se kterými 
přichází. Nedůvěřují.

obviňují druhé i nevinné. Vznět-
livost a afekty jsou jejich vlastní 
častá sebeobrana (např. zastrašo-
vání, vyhrožování, urážení…), která 
negativně působí na jejich dítě. Dítě 
má nízké sebevědomí, hledá oporu 
u starších lidí či se může v mladist-
vém věku nechat ovládnout špat-
ným kolektivem. Ke svému vzdě-
lání většinou nemá kladný přístup. 
Výchovnými kvalitními vzory se 
jeho rodiče nestali a dítě nemohlo 
přejímat dovednosti a rozvíjet své 
schopnosti správným směrem. 
Rodina také nemusí mít vždy dosta-
tek finančních prostředků.

Přetížená rodina může být v této 
pozici jen přechodně. Rodiče jsou 
přetíženi konflikty přímo v rodině, 
mezi s sebou, se staršími členy 
rodiny, dospívajícím dítětem, mají 
konflikty v práci a jsou k nim náchyl-
nější. Přetíženost vzniká i naroze-
ním dalšího dítěte či starostmi způ-
sobenými nemocemi uvnitř rodiny. 
Dochází k citovému strádání, k tzv. 
pocitu osamocenosti. Nebo může 
jít o období rozvodu, smrti nejbliž-
šího, stěhování apod. Rodina se 
většinou snaží vše řešit a z přetíže-
nosti vystoupit. Děti jsou sice bez-

problémové, ale mohou být náchyl-
nější k úzkostem. Rodiče se nestali 
dobrými vzory a dítě v tomto období 
strádá.

Ambiciózní rodina usiluje o svou 
vlastní prestiž, především rodiče ve 
svých profesích, jako o nezbytnost 
pro luxusní život. Rádi se vzdělávají, 
chtějí žít v luxusu a zapomínají na 
věnování se citové oblasti dětí. Tvrdí, 
že jejich děti mají vše potřebné k pro-
spěšnému vývoji a není žádný důvod 
ke strádání, ani ke stěžování si. 
Dětem chybí konkrétní zážitky s pro-
žitkem lásky, soucitu a soudržnosti. 
Domov funguje jako hmotný statek, 
nikoli jako místo pro úkryt před 
nepříjemným civilizačním půso-
bením naší doby. Děti nenacházejí 
domov plný jistoty a stability, protože 
často čelí různým změnám (rodiče 
na cestách, zaplacené výchovné pra-
covnice v domácnosti, kariérní žeb-
říček rodičů apod.). Dochází k odci-
zení a děti občas hledají kamarády, 
partnery ve zcela rozlišném pro-
středí. Nejsou spokojené a své vzdě-
lávání upozaďují, nebo právě naopak 
je podobné svým chováním ambici-
ózním rodičům. Rodiče se nestali 
dobrými vzory, popř. jen zčásti.

Nájemníci mohou hlasovat o nových 
programech ze společné antény

Od nového roku vysílá televizní vysílač na Libverdě i v systému DVBT2, majitelé rodinných domů mají možnost 
se volně rozhodnout, zda si přeladí novou televizi nebo settopbox. Nájemníci v bytových domech města Hejnice 
však budou hlasovat o tom, kdy budou chtít vidět dalších 13 pořadů. Hlasovací lístky obdrží během příštích dní 
do svých schránek.

• Vážení nájemníci městských bytů, od února 2019 je již v naší lokalitě k dispozici TV signál ve formátu 
DVBT2. Původní formát vysílání bude ukončen v únoru 2020. Pro příjem vysílání v novém formátu musí 
mít uživatel TV, nebo settopbox, který akceptuje příjem DVBT2. Pokud takové zařízení nemá (má starší typ), 
musí si opatřit nový.

• Ve standardní nabídce se rozšiřuje vysílání v DVBT2 o tyto programy: Prima Krimi, Prima Love, prima 
Zoom, Prima Max, Óčko Chart, Óčko Star, TV Seznam.cz, TV Noe, Barrandov Krimi, Kino Barrandov, 
Barrandov News, TV Slágr,TV Šlágr2 a programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČTD/art vše v HD rozlišení.

• Abychom Vám zprostředkovali vysílání v DVBT2, stačí nám přeprogramovat společnou domovní anténu. To 
můžeme provézt již nyní, nebo vyčkat do konce roku 2019. Potřebujeme tedy od Vás vědět, kdy si přejete 
přeladění na nový formát vysílání. Vyplňte proto, prosím, anketní lístek a odevzdejte do konce března do 
hlasovací urny v přízemí MÚ.

• Přeprogramování provedeme v případě souhlasu min. 2/3 nájemníků z dané společné antény.
Město Hejnice
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Perfekcionistická rodina své dítě 
násilněji nutí zvládat vysoké výkony. 
Rodiče ukazují svou psychickou 
i fyzickou sílu výbornými výsledky. 
Snaží se být vždy lepší než ti druzí. 
Dítě ale samo o sobě ví, že na to 
nemá. Rodiče dělají mrtvého brouka 
a přehlížejí jeho skutečné potřeby, 
důležité pro zdravý psychický 
a fyzický vývoj. Dítě ztrácí svou jis-
totu, přestává si věřit. Sebevědomí 
má na nízké úrovni. Jakmile dítě 
nátlaku podléhá, stává se zlatíčkem 
svých rodičů. Nastane-li opačná 
situace, dítě odmítá a vzpouzí se, 
rodiče se psychicky hroutí a pova-
žují to za katastrofu. Neuvědomují 
si, že dítě se dostává do rozporu se 
svými schopnostmi (např. je od něj 
žádáno víc, než je schopno zvlád-
nout), dovednostmi a zájmy. Prožívá 
stavy úzkosti až strachu.

Autoritářská rodina se vyznačuje 
neustálým přikazováním, zakazová-
ním, aniž by bylo přihlíženo k potře-
bám dítěte. Dítě se nesmí samo 
rozhodovat, říct svůj názor, rozho-
dují za něj jiní. Jeho spontaneita 
je zavrhována, častěji otcem. Děti 
se stávají záludnými, agresivními, 
zakřiknutými či úplně ztrácejí svou 
důstojnost a uzavírají se do sebe. 
Mívají sklon k apatii a nechtějí se 
s nikým o tom bavit. Rodič vyžaduje 
tzv. slepou poslušnost, která v dítěti 

vyvolává vztek. Obrana týraného 
dítěte může být nakonec i nepři-
měřená. Ničí věci druhých a nedo-
káže si vážit ani těch svých. Napadá 
své okolí, které za nic nemůže. Děti 
jsou fyzicky týrané a často se na ně 
křičí. Jeden z rodičů může situaci 
řešit rozvodem, alkoholem, rezig-
nací apod. Pouze silný jedinec, který 
pochází z autoritářské rodiny, se 
může stát zcela jiným a schopným 
člověkem. V dospělosti založí svou 
rodinu a vychovává naprosto roz-
dílným způsobem. Rodiče se nestali 
dobrými vzory.

Rozmazlující rodina je typická 
tendencí za každou cenu dítěti 
vyhovět, jen aby se cítilo co nejlépe. 
O co žádá, musí být zhotoveno, zaří-
zeno apod. Rozmazlování se může 
v jednání rodičů projevovat útočně 
vůči okolí. Dítěti se údajně křivdí 
a za vše mohou jiní (učitelé, kama-
rádi, spolužáci apod.). Rodiče obvi-

ňují nevinné, protože dítě nesmí 
trpět. Dokáží zaujmout i spolutrpi-
telský postoj. Tím dítěti brání vidět 
svou budoucnost pozitivně, protože 
jsou všichni zlí. Totálně se podrobí 
veškerému projevu dítěte a role se 
obrací. Dítě diktuje a poroučí svým 
rodičům. Stává se tyranem. Dítěti 
se v takové roli líbí a pokračuje v ní. 
Rodiče se nestali dobrými vzory.

Rodina nadměrně liberální 
a improvizující postrádá řád a trpí 
nedostatkem programu a životního 
stylu. Rodiče si rádi občas zahrají 
na přísné a tím postupně ztrácí 
veškerou autoritu. Děti je ignorují 
a nevnímají je jako přirozené auto-
rity. Vzájemný rozhovor je bez empa-
tie. Rodiče mají ve výchově naprostý 
chaos. Dítěti se umožní mnoho 
volného času a bohužel neví, co 
s ním. Nastává období nudy. Rodiče 
s dětmi netáhnout za jeden provaz 
a nejsou schopni je vést k cíli. Děti 
jsou nakonec nemotivované a stá-
vají se línými. Pokud po nich něco 
chce, začnou se vztekat nebo hádat, 
jen aby se činnosti mohly vyhnout. 
Rodiče nejsou dobrými vzory pro 
budoucí život svých dětí.

Mgr. Pálová Helena, předsedkyně 
Montessori poradny v Hejnicích 

(čerpáno z vlastní praxe a z odborné 
knihy profesora Zdeňka Heluse)

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodá-
vá slepičky našeho chovu typu

Tetra hnědá, Dominant  
ve všech barvách  

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

Cena: 159 – 209 Kč/ks.

Prodej: 14. 4., 19. 5. a 16. 6. 2019  
v 15.20 hod. v Hejnicích u Měděnky

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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  CO JE NOVÉHO,
 PANE STAROSTO?

 

I Váš starosta v našem vysílání!

Každý všední den v 15:30 hodin 

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz

LetakA5-starosta-Liberec-final.indd   1 12.2.2019   7:31:26
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KONCERTY A VÝSTAVY  
V CHRÁMU NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE 

V HEJNICÍCH V ROCE 2019
Koncerty – předběžný program
• sobota 15. 6. 2019 v 15:30 – Zpívání o lásce „Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát“
 Bohemia Chór FP TUL, Aurea Rosa U3V TUL, řídí Jana Konvalinková

• sobota 22. 6. 2019 v 15:30 – Varhanní koncert

• sobota 6. 7. 2019 v 15:30 – Varhanní koncert

• sobota 20. 7. 2019 v 15:30 – Varhanní koncert

• sobota 3. 8. 2019 v 15:30 – Varhanní koncert

• sobota 31. 8. 2019 v 15:30 – Varhanní koncert

• sobota 14. 9. 2019 v 15:30 – Varhanní koncert

• úterý 17. 9. 2019 v 19:00 – Lípa Musica
 zahajovací koncert 18. ročníku / Koncert pro Liberecký kraj – The King‘s Singers GOLD

• neděle 6. 10 2019 v 15:30 – Collegium musicum Zittau, Projektchor Zittau
 Vincenzo Bellini: Messa a-moll 
 Vincenzo Bellini: Salve Regina A-Dur 
 Giacomo Puccini: Kyrie, Gloria della „Messa di gloria“

• sobota 2. 11. 2019 v 18:00 – Gallasové, Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech 
 W. A. Mozart – Requiem, pěvecky sbor ČVUT Praha, řídí Jan Steyer

• neděle 15. 12. 2019 v 15:30 – Adventní koncert – „Slyš, andělé v nebesích zpívají“
 Bohemia Chór FP TUL, Aurea Rosa U3V TUL, řídí Jana Konvalinková

Výstavy 2019  

Autor výstavy Název výstavy Datum výstavy
David Simeth 15 let Jizerkami s velkým formátem 1. 3. – 30. 4.
Zuzana Muzikant Jeřábková, 
Květuše Budešová Obrazy 3. 5. – 23. 6.

Frýdlantsko, z.s. a Klášter 
Hejnice

Franz Clam-Gallas - Pocta šlechtici ducha 
a muži činu 1. 6. – 30. 9.

Sdružení Ackermann-
Gemeinde

Svědkové lidskosti: Odpůrci nacismu z řad 
sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938-
1945

1. 7. – 31. 7.

Doc. Vladimír Mencl Česká krajina v obrazech 1. 8. – 31. 8.

NPÚ Liberec a Lesy ČR, s.p. Hraběcí obory: Odkaz Clam-Gallasů 
v krajině Jizerských hor 1. 9. – 15. 12.

Dana Živorová Jizerskohorská zastavení 7. 9. – 3. 11.
Jizerskohorský fotoklub Výstava fotografií 4. 11. – 31. 12.
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Byly to Kateřina z Redernu, 
ovdovělá manželka ctěného Mel-
chiora, hrdinného bojovníka proti 
Turkům. Tato paní měla neustálé 
spory s městem Frýdlantem, a jak 
mohla, činila bezpráví jeho oby-
vatelům. Ti si to však nenechávali 
líbit, a tak je několikrát musel roz-
soudit sám císař. Lidé o této despo-
tické ženě s hrůzou vyprávěli ještě 
dlouho po její smrti. V souvislosti 
s ní bývá často zmiňována železná 
podkova, která byla viditelně upev-
něna z vnější strany na okenní 
mříže frýdlantského kostela. Jak 
a proč se tam dostala, vypráví 
následující historka.

Kateřina z Redernu jezdívala 
čas od času ze zámku dolů do údolí 
na koni, aby se mohla zúčastnit 
bohoslužby v tehdy protestantském 
kostele ve městě. Vždy, když tato 
hrdá a pánovitá paní uháněla ulič-
kami na svém smolně černém koni, 
zalézali obyvatelé bojácně do svých 
domů. Stačilo jen zahlédnout její 
široký plášť nebo vlající chochol na 
klobouku a už v poddaných pro-
bouzela nová nenávist, neboť Kate-
řina obyvatele Frýdlantu nespra-
vedlivě utiskovala. Proto se jí raději 
uhýbali z cesty a zámecká paní 
většinou projížděla zcela pustými 
ulicemi.

Jednou zase vyrazila na pobož-
nost do městského kostela. Ulice 
opět zely prázdnotou, jen u dveří 
kostela se seběhl hlouček žebráků, 
kteří prosili o almužnu. Svými 
prosbami na Kateřinu doráželi 
a hlasitě si stěžovali na svou bídu. 
Kateřina se však od nich odvrátila 
a chladně přikázala členům své 
družiny: „Odežeňte ty žebráky!“

Sluhové učinili, jak přikázala, 
ale jeden žebrák, jenž dále pro-
sebně natahoval ruce ke vznešené 
paní, nedokázali odehnat. To paní 
rozzuřilo na nejvyšší míru, a pro-
tože se nedokázala ovládat, zasa-
dila svému koni ostruhy přímo do 
slabin tak prudce, až se ohnivý 
hřebec vzepjal na zadní a začal 
divoce skákat po kamenné dlažbě 
před vchodem do kostela. Při tom 
prudkém pohybu mu z přední nohy 
náhle spadla podkova a narazila 
s jiskřením na kostelní zeď. Od 
ní se však odrazila a letěla zpátky, 

Pověst o podkově

Již jste si přečetli pověsti o vzniku města a hradu Frýdlant, pokračovat budeme o jeho obyvatelích. Do 
dějin města Frýdlantu zasáhla jedna žena, a to takovým způsobem, že bolestné vzpomínky na ni z paměti 
Frýdlantských nikdy nevymizí.

bohužel tak nešťastně, že spadla 
nebohému žebrákovi přímo na 
hlavu. Ten upadl s rozraženou 
lebkou mrtvý na zem.

Paní Kateřina chvíli zděšeně 
zírala na mrtvého žebráka, pak ale 
obrátila svého vraníka a uháněla 
městem zpátky na své pevné sídlo, 
jako by ji pronásledoval ďábel. 
Dlouho se prý pak ve městě neuká-
zala. Někteří obyvatelé ji dokonce 
zahlédli, jak stojí vážná a bledá 
u okna svého pokoje a dívá se 

zamyšleně dolů do podzámčí. Zpy-
tovala snad svoje svědomí? Tomu 
nikdo ve městě nevěřil, spíše ji 
všichni podezírali, že spřádá další 
ze svých krutých plánů, jímž by se 
pomstila Frýdlantským za odvahu, 
s jakou se už několikrát dokázali 
proti této pyšné a nenávistné šlech-
tičně postavit.

Z knihy Pověsti od řeky Smědé 
vypsala Kristina Sokolová
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V únoru jsem se zúčastnila ve 
Frýdlantu workshopu pořádaným 
organizací MAP, na téma Školy 
a knihovny – dobré tipy. Vedla ho 
paní Radka Vojáčková z KVK Libe-
rec, která se angažuje v dětských 
čtenářských klubech. Už minulý 
rok se začalo mluvit o koordináto-
rech mezi knihovnami a školami, 
zdá se, že k něčemu i dojde. Věděli 
jste, že aby dítě mělo zvládnutou 
techniku čtení, musí mít za sebou 
načtených 500 hodin a 1000 
hodin, aby porozumělo textu? To 
mi přijde u dnešních dětí téměř 
nemožné. My jsme to asi zvládli, 
protože textu většinou rozumíme 
(i když někdy mám pocit, že by 
bylo lepší mu nerozumět…).

Za malý úspěch pokládám 
zapojení žáků, ze čtenářského 
kroužku paní učitelky Jandové, do 
projektu „Čtení pomáhá“. Děti po 
přečtení některé z knih z nabídky 
(která je v každé věkové kategorii 
bohatá) zkusí odpovědět na čtyři 
otázky. Pokud se jim to povede, 
vyhrají virtuálních 50 korun, 
které darují na charitu, kterou si 

S blížícím se jarem mě očekává ne moc příjemná událost, a to revize knihovního fondu. To znamená, že 
každá kniha se musí načíst v počítači, aby se zjistily ztráty. Taky mě ve víceméně blízké budoucnosti 
čeká stěhování (pravděpodobně dvojnásobné). To mě vedlo k radikálnějšímu vyřazování knih, hlavně 
po zjištění, že přes 8 000 jich nebylo za 9 let vůbec půjčeno. Vyřazování knih je pro mě nepříjemná, 
destruktivní a depresivní práce, ale uznávám (a taky nám to zdůrazňují na každé poradě), že je potřeba 
fond obnovovat, půjčují se hlavně nové knihy.

vyberou. Byla bych ráda, kdyby se 
do projektu zapojilo více dětí.

Z knih, co jsem přečetla, 
můžu doporučit Postřehy z Lon-
donistánu od Ivy Pekárkové, 
která je plná zajímavých příběhů 
a postřehů z multikulturního 
Londýna. O Londýnu toho Iva 
Pekárková určitě ví hodně, pro-
tože tam pracovala jako taxikářka 
a tlumočnice. Její pohled na pro-
blémy multikulturního soužití nás 
vyvede z černobílého chápání pro-
blému. Taky nám trochu pomůže 
nahlédnout do povahy a přístupu 
Angličanů: „Jedna věc, kterou 
Angličané umějí líp než jakýkoli 
jiný národ na světě, je vysmívat 
se sami sobě, své národní povaze. 
Zatímco se v Libyi se střílí, na 
Středovýchodně se vrhá zápal-
nými bombami, v Řecku se pod-
palují auta nejmíň na polovině 
světa skandují davy v ulicích, ječí, 
křičí a z plna hrdla se dožadují 
svých práv, ať už oprávněně, nebo 
ne, v Anglii se protest provozuje 
tak, že se na náměstí objeví pár 
pěšáků s cedulemi hlásajícími do 

světa jejich nepříliš radostné roz-
položení.“

Zajímavý je taky román od 
Simona Mawera (autor Skleně-
ného pokoje) Pražské jaro, ve 
kterém jsou pozadím dvou milost-
ných příběhů události roku 1968.

Nejvíc se mi líbilo Zlatý z nebe, 
prvotina Marie Benetkové, man-
želky Vratislava Brabence z Plas-
tic People. Dvaasedmdesátiletá 
autorka byla mimo jiné podkoní, 
komparzistkou, zahradnicí, char-
tistkou, servírkou, emigrantkou, 
ošetřovatelkou, izolatérkou domů. 
Žije v Kanadě a učí jógu. Je zají-
mavé, že příběh vás strhne, i když 
je psaný ve strohých holých větách, 
jako by to byl pouhý popis situací, 
cituji z recenze: „Benetková píše 
vždy s obdivuhodným nadhle-
dem, jakoby se vůbec nic vlastně 
nestalo, ovšem ono, řekněme, lako-
nické zlehčování je pouze zdánlivé, 
každé vyústění tak vyznívá jako 
daleko tvrdší.“

Hezké jaro a šťastnou ruku  
při výběru knih!

Eva Prokešová

Z hejnické knihovny

Čtenářský kroužek Čtenářský kroužek
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Pracuj! 
Tam, kde bydlíš.

www.novus.cz

Za manažerskou prací už nemusíte 
dojíždět! NOVUS rozšiřuje tým!

Koho momentálně sháníte do svého 
týmu?
V současné chvíli především lean 
manažera, ale také technologa – nor-
movače. Od března pak budeme při-
bírat i personál do výroby – operátory 
na montáž a obsluhu pil a lisů.

Říkáte lean manažer. Jaká bude 
jeho pracovní náplň?
Rozšíří tým optimalizace výroby. 
Jeho hlavním úkolem bude ve spo-
lečnosti zavést systém 5S – tedy za-
nalyzovat výrobní a pracovní procesy 
a navrhnout změny, které by měly  
v budoucnu ještě více zjednodušit 
pracoviště, zvýšit efektivitu a kvalitu 
práce. A právě s tím bude nový lean 
manažer svým kolegům pomáhat  
a metodicky je vést a podporovat.

Co od zájemce na post lean mana-
žera očekáváte?
Uchazeč by měl mít rozhodně zkuše-
nosti z výrobního podniku s optima-
lizací procesů a dokonale znát sys-
tém 5S. Vzhledem k tomu, že máme 
mateřskou společnost v Německu, je 
podmínkou aktivní němčina na vel-

mi vysoké úrovni, protože manažera 
čekají cesty do zahraničí. Uvítáme  
i zkušenosti s vedením týmu. Výho-
dou je vysokoškolské vzdělání se za-
měřením na techniku, ale podmínka 
to rozhodně není.

Co NOVUS uchazeči na pozici lean 
manažera nabízí?
Samozřejmě smlouvu na dobu neur-
čitou, zaškolení, nadstandardní pla-
tové ohodnocení, 13. a 14. plat, pět 
týdnů dovolené nebo třeba příspěvek 
na závodní stravování či penzijní při-
pojištění. Kromě toho má lean mana-
žer volnou ruku ve výběru školení, 
pokud o nějaké bude mít zájem, rádi 
mu jej zajistíme. Účastnit se může ja-
zykových kurzů přímo u nás v NO-
VUSu. Bude se podílet na strategic-
kých rozhodnutích a určovat směr 
firmy do budoucna, může se zde tedy 
velmi dobře realizovat.

Kolik lidí v současné době pracuje 
v NOVUSu?
Přesně 281, a většina z nich je z re-
gionu – převážně z Raspenavy, Hej-
nic a Nového Města pod Smrkem  

a dalších spádových obcí, na což jsme 
hrdí. Lidé z blízkého okolí nemusí tak 
daleko dojíždět za prací a díky tomu, 
že každým rokem navyšujeme i mzdy, 
což je u nás v regionu klíčové, lidem 
se za prací dojíždět již ani nevyplatí.

Letos slaví společnost 25. výročí od 
svého založení. Chystáte něco speci-
álního?
Rozjeli jsme projekt na podporu regi-
onu, který jsme nazvali „25 dobrých 
let – 25 dobrých skutků!“. Lidé nám 
posílali své návrhy, co by chtěli ve 
svém městě zlepšit. Z došlých námětů 
postupně vybíráme pětadvacítku nej-
lepších, kterou budeme realizovat po 
celý rok 2019. Čtyři přání jsme již spl-
nili. V lednu jsme věnovali flipcharty 
vybraným školám a nakoupili krmivo 
pro psy do útulku Azyl pes v Krásném 
Lese. V únoru jsme vybavili Základ-
ní školu v Libverdě naší rohoží a za-
koupili stojánky na noty do ZUŠ ve 
Frýdlantě. Čistě pro naše zaměstnance 
jsme potom na červen naplánovali vel-
kou oslavu. Těšit se mohou na bohatý 
raut i hudební vystoupení.

Raspenavský NOVUS – výrobce kancelářské techniky a největší výrobní závod čisticích 
rohoží v Evropě, člen EMCO Group – hodlá posílit svůj manažerský tým. Manažer-
ských pozic bude postupně obsazovat více, nyní je vypsáno například výběrové řízení na 
lean manažera. Žofie Sandtmann, vedoucí personálního oddělení, je přesvědčena o tom, 
že šikovných lidí je v regionu dost. Možná je ale ani nenapadne, že za manažerskou po-
zicí není nutné dojíždět do velkého města. Co tedy uchazeč o takové místo musí splňovat  
a co NOVUS, jako zaměstnavatel, naopak nabízí?

inzerce_NOVUS_210x297mm_Hejnice_unor2019.indd   1 14.02.2019   8:27:57
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Příslušníci rodů byli příbu-
zensky provázáni i s dalšími 
významnými rodinami monarchie; 
Schwarzenbergy, Dietrichsteiny, 
Colonna-Felsy, Kinskými, Liech-
tensteiny, Auerspergy, Sporcky, 
Clary-Aldringeny, Mitrovskými, 
Colloredo-Mansfeldy… Účastnili 
se královských i císařských koru-
novací, zahraničních cest, diplo-
matických misí či válek. Výrazně 

Hejnice jedním z center clam-gallasovského roku

Národní památkový ústav věnuje sezónu roku 2019 šlechtickým rodům Gallasů a Clam-Gallasů, které 
jsou spojovány především se severními Čechami, tedy s bývalými panstvími Frýdlant, Liberec, Grabštejn 
a Lemberk. Jejich působnost lze však vztáhnout na téměř celou podunajskou monarchii. Členové obou rodů 
jsou jako příslušníci aristokracie u Habsburského dvora neodmyslitelně spojeni s Vídní i Prahou. Dodnes 
je reprezentují výstavné paláce; klasicistní Clam-Gallasův palác ve Vídni a umělecky velice cenný pražský 
barokní Gallasův resp. Clam-Gallasův palác. V Praze tento rod připomíná i romantická zahrada Klamovka.

se angažovali v umění a charitě. 
Clam-Gallasové jsou neodmysli-
telně spojeni s takovými hudeb-
ními velikány, jako byl Wolfgang 
Amadeus Mozart či Ludwig van 
Beethoven, nebo malíři Josefem 
Berglerem, chrastavským rodákem 
Josefem Führichem či sochařem 
pocházejícím z Luhu Heinrichem 
Karlem Scholzem.

Clam-Gallasové stáli u zrodu 

Společnosti vlasteneckých přátel 
umění (Národní galerie), Vlastenec-
kého muzea v Čechách (Národní 
muzeum), pražské konzervatoře 
a mnohých jiných institucí podob-
ného věhlasu. V regionech se pak 
zasadili o výraznou stavební čin-
nost, podporu zbožnosti, lesního 
hospodářství či lázeňství. Jedi-
nečné je zpřístupnění hradního 
muzea na Frýdlantě roku 1801, 
jako prvního ve střední Evropě.

Hrabata z Gallasu vstoupila 
výrazně do dějin Hejnic v závěru 
17. století. Nejprve založením kláš-
tera a na počátku 18. věku stav-
bou barokního chrámu. Hejnice 
pozvedli na jedno nejvýznamněj-
ších duchovních center monar-
chie. Společně se vznikem clam-

-gallasovských lázní v Libverdě 
utvořili v podhůří Jizerských hor 
jedinečné a slavné centrum obnovy 
ducha i těla. Hejnický kostel je pak 
již více jak 300 let místem posled-
ního odpočinku představitelů obou 
rodin.

„Gallasové a Clam-Gallasové: 
Noblesa severních Čech“, jak je 
projekt NPÚ nazván, nabídne 
v letech 2019 a 2020 celou řadu 
kulturních a vzdělávacích akcí na 
mnoha místech Česka. Podrobný 
program je dostupný na webu 
www.npu.cz nebo v tištěné podobě 
v recepci – informačním centru hej-
nického kláštera. Jen v Hejnicích 
se můžete těšit na výstavy „Franz 
Clam-Gallas: Pocta šlechtici ducha 
a muži činu“ (červen – září) a „Hra-
běcí obory. Odkaz Clam-Gallasů 
v krajině Jizerských hor“ (září – pro-
sinec). Obě výstavy budou ke zhléd-
nutí v klášteře. V kostele se k poctě 
Gallasů a Clam-Gallasů 2. listo-
padu uskuteční koncert „Wolfgang 
Amadeus Mozart – Requiem“ 
v podání sboru ČVUT.

Bývalý patronátní chrám je také 
celoročně přístupný s možností 
zajištění komentované prohlídky.

Jan Heinzl, Klášter Hejnice: vzdělá-
vací, konferenční a poutní dům
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Knihkupectví a antikvariát Fryč
Pražská 14, Liberec

 
v Krkonoších a Jizerských horách

rok 2040?

Přednáška zoologa Správy KRNAP RNDr. Jiřího Flouska, Ph.D. 

ke kampani "Tetřívek obecný - v Krkonoších 
a Jizerských horách jsem (ještě) doma." vstupné dobrovolné
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Vstupné 140,- Kč 
Prodej vstupenek probíhá od 20. 2. 2018 
na Městském úřadě v Hejnicích. 
Lenka Zoreníková, tel.: 483 034 010, 
mail: vstupenky@mestohejnice.cz

Doprava tam a zpět autobusy zajištěna.
Odjezdy autobusů:
19:15 hod. / B. Potok – škola
19:20 hod. / Hejnice, CIS
19:20 hod. / Lázně Libverda – úřad
19:30 hod. / Hejnice, parkoviště u „Petříčka“

sál České Besedy
Raspenava u nádraží ČD

K tanci hraje kapela 
s. P. Band
Předtančení v podání 
bandy B.O.B.R. 

Půlnoční překvapení!
Vítány jsou stylové oblečky, 
ale nejsou podmínkou.

aprílOvá

30. 3. 2019
od 20 hod.
zábava

80. léta aneb MOzná 
prijde i kOuzelník

ˇ
ˇ
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