
HEJNICKÝ

ZPRAVODAJ
Zpráva PČR v Hejnicích ● Jaro v Mateřídoušce ● Co se dělo v Moštárně?

Aprílovka v rytmu osmdesátek ● Stará plynárna v Hejnicích 
ČERVEN

2019
Cena: 8 Kč

Na městě je to trošičku jinak. 
Jednat finišují přípravy na letoš-
ní Hejnické slavnosti, které jsou na 
programu 6. a 7. července a na kte-
ré si Vás dovoluji co nejsrdečněji po-
zvat. Kromě řemeslného jarmarku, 
kolotočů, hudby, kde lákají asi Man-
drage, Žlutý Pes, Sebastian, AC/CZ 
nebo Big´O´Band, se také můžete 
těšit na chůdaře, seskok parašutis-
tů, fotolety vrtulníkem anebo další 
velmi zajímavý ohňostroj.

V minulých dnech jsme se dozvě-
děli o přidělení dotace 20 miliónů 
korun na výstavbu nové mateřské 
školy vedle úřadu, která má slou-
čit obě stávající školky v Hejnicích. 
Uvedená částka se musí prostavět 
letos, jinak o ni přijdeme, a proto-
že je to skoro třetina investičního 
rozpočtu, je jasné, že akce to bude 
hodně chvátající a léto budeme mít 
v bleskových přípravách stavby. 
Nyní, když píši tyto řádky, nevíme, 
jestli jsme byli úspěšní s výběrovým 
řízením na zhotovitele stavby, pro-
to musíme doufat, že výběr dopad-
ne v klidu a na počátku července se 
bagry zakousnou do staré budovy 
a než budu psát další řádky v září, 
bude již hrubý obrys nové školky 
výrazně vidět.

Nejen školkou ale žijí Hejnice. 
Šíří se poplašné zprávy, že kvůli 
školce jsme zrušili ostatní plánova-

né akce, což samozřejmě není prav-
da. A proto se na druhou polovinu 
léta chystají další vysoutěžené akce, 
jako je zateplení panelového domu 
čp. 532, rekonstrukce mostu u Me-
licharů nebo rekonstrukce parčí-
ku u kostela. Není toho málo, co se 
bude u nás na malém městečku dít. 
A díky oné dotaci a díky tomu, že 
jsme poslední dva roky velmi výraz-
ně šetřili na školku, není důvod le-
tos akce omezovat. Příští rozpočet je 
teprve ve hvězdách, takže jak bude 
vypadat v Hejnicích rok 2020, to se 
teprve uvidí.

V minulých dnech byl na návště-
vě v Hejnicích hejtman Liberecké-
ho kraje Martin Půta, který tu pro-
žil svůj hejtmanský den. Bylo nám 
ctí ho zde přivítat a ukázat mu dal-
ší zajímavosti z našeho městečka 
a okolí. Fotografie z návštěvy může-
te najít na webu města.

V rámci chodu města se nadá-
le sžíváme s modelem drastického 
omezení dotací na VPP pracovní-
ky, takže jsme museli část zaměst-
nat za peníze města a u části pra-
covníků pouze na 6 měsíců doufat, 
že budou těmi, kteří chtějí pracovat 
a ne se vyhýbat práci pobýváním 
na nemocenské. Už jen proto po-
stupně velmi intenzivně investuje-
me do strojového vybavení Středis-
ka služeb, abychom dokázali část 

Slovo starosty
Milí čtenáři Hejnického zpravodaje, dovolte mi Vás přivítat při čtení 
následujících řádků a  popřát Vám příjemné chvilky strávené s  tímto 
výtiskem v rukou nebo na displeji počítače či mobilu. Čas letí jako bláznivý, 
zpívá se v jedné hitovce božského Káji a platí to asi docela přesně, vždyť 
je to snad včera, co jsem psal prvních pár slov letošního roku do minulého 
zpravodaje. Je tu polovina roku a s ní spojená příjemná očekávání od části 
obyvatelstva v čele s žáky, studenty a učiteli, protože se všichni těší na 
příchozí prázdniny. Ale je jasné, že i ze zbylé skupiny lidí se část na toto 
období těší, protože některým z nich bude dopřána i zasloužená dovolená.

lidské síly nahradit strojně. Novým 
přírůstkem pro letošní rok je tak 
například příkopový mulčovač za 
traktor, který umožní v některých 
místech jednodušší údržbu místo 
3 pracovníků s křovinořezy.

Co nového v okolí? Asi nejvíce se 
nás dotkne plánovaná rekonstruk-
ce komunikace v Oldřichově v Há-
jích. Ta spolu s kompletní uzavír-
kou započne na podzim letošního 
roku a bude trvat minimálně do 
konce příští stavební sezóny. Cesta 
do Liberce tak bude možná pouze 
přes Frýdlant a Albrechtické sed-
lo. V Bílém Potoce finišuje zkušeb-
ní provoz nové úpravny vody, kte-
rá byla dokončena koncem roku 
2018 a již nyní je doufám znát, že 
ani v období silných dešťů neteče 
z kohoutků ona rašelinou zbarve-
ná voda do žluta. Vodárna ale i na-
dále prosí o strpení s finální kva-
litou, neboť se s technologií stále 
učí a zkušební provoz je plánován 
až do konce letošního roku. S vo-
dou souvisí i vlna opatření, které se 
nyní plánují nebo se o nich mluví ve 
vztahu k suchu a důležitému zadr-
žováním vody v krajině. U nás na-
příklad zkusíme tato opatření ně-
jak využít u plánované zastavovací 
studie pozemků u bývalé sběrny na 
Skalním městě, kde se mimo sta-
vebních pozemků chceme zaměřit 
na vyřešení podmáčené části toho-
to území bez toho, abychom to jen 
rychle svedli do přilehlé řeky. Uvidí-
me, co nám páni architekti vymyslí 
a navrhnou. Každopádně bude tato 
studie představena v druhé polovi-
ně roku veřejnosti k připomínková-
ní před finálním schválením.

Dámy a pánové, až zavřete ten-
to zpravodaj po přečtení posledního 
článku, přeji Vám krásné letní dny 
plné zábavy s rodinou, radosti ze 
slunečných dní a příjemně stráve-
nou dovolenou.

Jaroslav Demčák, starosta
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Z jednání městské rady

 – Projednala a schválila smlouvu s firmou Compet 
Consult, s. r. o. týkající se realizace výběrových ří-
zení na zhotovitele u akce rekonstrukci učeben v ZŠ 
Hejnice a realizace výběrových řízení na zhotovitele 
u akce výstavby nové mateřské školy.

 – Projednala žádost týkající se odpuštění části vznik-
lé škody na vodném a stočném vzniklou poškozeným 
zařízením domu a rozhodla se žádosti vyhovět ve výši 
50 % částky škody maximálně však do výše 20.000 Kč.

 – Projednala žádost Singltrek pod Smrkem, o. p. s. týka-
jící se podpory akce „Údržba stezek Singltreku 2019“ 
a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 20.000 Kč.

 – Projednala žádost spolku pro duchovní kulturu AR-
BOR z České Lípy týkající se podpory akce „Zahajo-
vací koncert – Koncert pro Liberecký kraj 18. ročníku 
Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica – The 
King ś Singers“ a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 
10.000 Kč.
 – Projednala žádost spolku Centrum Mateřídouška Hej-
nice týkající se podpory akce „Pohádkový les 2019“ 
a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 8.000 Kč.

 – Projednala a schválila žádost Jizerského fotoklubu 
Hejnice týkající se pronájmu prostor klubu důchodců 
v objektu DPS.

 – Projednala výzvu připojit Hejnice ke kampani „Hodi-
na Země 2019“ týkající se symbolického hodinového 
zhasnutí veřejného osvětlení 30. března 2019 a roz-
hodla se k výzvě připojit.

Rada města na svých zasedáních:

Hejnický zpravodaj. Registrace: MK ČR E 11795. Vydává Městský úřad Hejnice 4× ročně, náklad 250 ks. Odpovědný redaktor: Stanislav Budka.  
Tel./Fax: 482 322 215. E-mail: zpravodaj@mestohejnice.cz. Tiskne: Tiskárna Macek, www.tiskem.cz. Copyright © 2019 Jan Macek a Corel Corp.  
Veškerá práva vyhrazena.

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 – Projednalo a schválilo zprávu finančního a kontrolní-
ho výboru.

 – Vzalo na vědomí zprávu komise cestovního ruchu.
 – Projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2019 
dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 
80.271.417,00 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 
75.305.311,94 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 
4.966.105,06 Kč bude použit na investiční akce města 
v dalších letech.

 – Projednalo a schválilo záměr prodeje budovy bý-
valé střelnice, která stojí na pozemku p. č. st. 916 

 – Projednala a schválila vítěze a výsledek výběrového 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hejnice 
– Rekonstrukce mostu přes řeku Smědá“, kterým se 
stala firma SANAP, s. r. oz Litoměřic, s nejnižší nabíd-
kovou cenou 2.217.965,61 Kč bez DPH.

 – Projednala a schválila nabídku Radia Contact Libe-
rec – FM 101,4 týkající se návrhu průběžné roční spo-
lupráce v oblasti mediální propagace města Hejnice 
a akcí v jeho lokalitě.

 – Projednala žádost spolku Jizerské aktivity týkající se 
poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Jizer-
ská nota 2019“ a rozhodla se akci podpořit částkou 
8.000 Kč.

 – Projednala žádost spolku Jizerské aktivity týkající 
se poskytnutí finanční dotace na realizaci sportovní 
akce „Hejnicman 2019 a Mezinárodní festival outdo-
orových filmů“ a rozhodla se akci podpořit částkou 
6.000 Kč.

 – Projednala a schválila žádost týkající se pronájmu 
kina 14. září 2019 na akci Degustace vín.

 – Schválila finanční podporu akcí pořádaných spolkem 
Sdružení osadníků Ferdinandova „Pálení vatry – ča-
rodějnice“ částkou 3.500 Kč a akci „Pálení čarodějnic“ 
pořádanou  SDH Hejnice částkou 4.000 Kč.

 – Projednala žádost týkající se podpory akce „Fotbalový 
turnaj Ferdinandov“ konané 29. června 2019 a roz-
hodla se žádosti vyhovět částkou 4.000 Kč a poskyt-
nutím vybavení města.

 – Projednala a schválila Smlouvu o zajištění služeb po-
věřence pro ochranu osobních údajů s firmou HAIDA 
GORDIC DISTRIBUTOR na období květen 2019 – 
duben 2021.

vybrala – eprok –

v k. ú. Hejnice a uložilo tajemníkovi záměr města pro-
dej budovy zveřejnit a zajistit znalecký posudek na ur-
čení ceny.

 – Projednalo a schválilo realizaci níže uvedených návr-
hů v rámci Participativního rozpočtu v pořadí:

 – 1. webová kamera
 – 2. cykloboxy
 – 3. lavičky

 – Projednalo a schválilo za členy školské rady při ZŠ 
Hejnice Ing. Lucii Podhorovou a PharmDr. Petra 
Sedláka.

 – Projednalo a schválilo na návrh žadatele pořízení 
změny č. 1 Územního plánu města Hejnice a zároveň 
schvaluje obsah této změny, který se týká uvedení po-
zemku p. č. 3119/1 v k. ú. Hejnice do původního stavu.

vybrala – eprok –

V minulém čísle Hejnického zpravodaje bohužel v článku o Masopustu vypadlo 
poděkování rodině Hrdinových jako jedněch ze zastávky, kde bylo pro průvod 
připraveno občerstvení. Za tuto chybu se omlouvám a ještě jednou děkuji rodině 
Hrdinových za ochotu pohostit masopustní průvod.

-DEM-

Omluva
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Psali jsme před 20 lety…  
Stavba čistírny odpadních vod a kanalizace v Hejnicích úspěšně pokračuje

Fámy jsou proto tak zlé, že jim vždy mnoho důvě-
řivých lidí uvěří. Jak stavba pokračuje, sami se 
postupně přesvědčují o svých zbytečných obavách 
a starostech, na které vůbec nedošlo a kterých se 
zbytečně obávali. Všechny skutečně pravdivé infor-
mace o stavbě, možnostech a podmínkách připojení 
na kanalizaci, o době, kdy se tak má stát, a všech 
jiných otázkách s výstavbou spojených, mohli snadno 
předem znát od starosty, jeho zástupce nebo tajem-
níka, stačilo zastavení a dotaz na městském úřadě.

Psali jsme před 15 lety…  
Soutěžení o paragrafy

Soutěže se zúčastnilo šest pětičlenných druž-
stev druhého stupně hejnické školy. V porotě zasedl 
i ředitel školy Mgr. Milan Hubáček a místostarosta 
Hejnic pan Jan Votava.

Vítězné družstvo ve složení Zuzana Henclová, 
Iveta jelínková, Klára Budková, Eva Labská a Jan 

Psali jsme před 10 lety…  
Poplatky – dluhy – exekuce

Osobně nejsem zastáncem tohoto řešení, v tom se 
shodnu i s pracovníky úřadu, který řídím. Metoda 
je nejenom na hraně zákona, ale z hlediska lid-
ského a morálního je v podobě, kterou je prováděna, 
pro nás naprosto nepřijatelná. Věci se však vyví-
její a zahájený trend se nezastaví, pokud nedojde 
ke snížení dluhů a dlužníků. Vznikne jiný způsob, 
dostane zákonnou podobu a nakonec bez ohledu 
na morálku, města a obce dlužné částky do svých 
pokladen dostanou. Doba krize a všude chybějící 
finance tomu jen nahrávají. Je teď i na dlužnících, 
jak se k tomuto vývoji postaví.

Tak jako jiné úřady i ten hejnický má své dluž-
níky. Připouštíme, že je možné na povinnost zaplatit 
zapomenout, připouštíme, že u každého může dojít 
k poklesu příjmů, připouštíme, že se člověk či rodina 
může dostat do finančních nesnází. Nemůžeme však 

Nevěřte fámám! Přesvědčte se o věcech raději 
sami a na správných místech. Tato rozsáhlá stavba 
určitě vyžaduje trpělivost a toleranci mnohých z nás, 
není však zaměřena proti lidem. Naopak po dokon-
čení bude lidem, městu a přírodě sloužit a prospí-
vat. Zato fámy, rozšiřovány s úmyslem škodit, škodí 
opravdu nám všem. Každá fáma časem odezní a je 
zapomenuta, ti, co ji způsobili, však zůstávají a při-
praví další.

Hejnický zpravodaj 2/1999

Kašpar si vybojovalo účast v oblastním kole v Novém 
Městě pod Smrkem. Vítězové celé soutěže mají mož-
nost se utkat v Praze v prostorách Senátu České 
republiky s družstvy senátorů a poslanců.

Kryštof Špidla, Hejnický zpravodaj 2/2004

připustit, aby se neplacení poplatků stalo pravi-
dlem, aby poplatníci přestali vnímat své dluhy, aby 
přestali s úřadem komunikovat a nabyli dojmu, že 
jsou zcela beztrestní a nepostižitelní. Právě takový 
způsob jednání byl příčinou zahájení tvrdého vymá-
hání dluhů. Dluhům na poplatcích není možné 
uniknout. Evidence je přesná a promlčecí lhůty 
velmi dlouhé. Každý dlužník by měl přijmout nabí-
zenou šanci projednat svůj dluh s úřadem, zaplatit 
nebo sjednat splátkový kalendář.

Na svém jednání rozhodně neprodělá. Může však 
snížit pravděpodobnost budoucího zavedení nových 
a mnohem nepříjemnějších metod vymáhání i na 
našem úřadě. Jsem přesvědčen, že oboustranná 
vstřícnost se v tomto případě opravdu vyplatí.

Karel Finkous, Hejnický zpravodaj 2/2009

Dne 3. 3. 2004 se v prostorách jídelny ZŠ uskutečnilo školní kolo soutěže Paragraf 11/55. Cílem soutěže, kterou mimo 
jiné zajišťuje i parlament České republiky, je zvýšit právní povědomí mládeže a prosadit, aby byl dodržován zákon zaka-
zující prodej tabákových výrobků mládeži do 18 let.

V době, ve které narůstá všeobecný nedostatek peněz, narůstají dluhy a rozšiřují se počty dlužníků, vyvíjí i druhá strana 
maximální úsilí své peníze od dlužníků získat. Peníze chybí i městům a jejich úřadům, dluhy plátců poplatků narůstají, 
výzvy a domluvy neúčinkují a dochází k tvrdému řešení. Nastupují exekuce, především exekuce na sociální dávky. Začali 
s nimi v Chomutově, přidává se Litvínov a brzy zřejmě tento způsob nalezne podporu i jinde.

A nemohou ji ohrozit ani nadávky občanů, kteří svou pohodlnost a nutné, krátkodobé potlačení svých zájmů nedokážou 
podřídit důležitosti stavby, která je tolik potřebná pro budoucnost města, ani fámy a domněnky různých mudrců, kteří 
zasvěceně přesvědčují své okolí o nesmyslných povinnostech a úkolech spojených s napojením na kanalizaci a vnášejí 
tím do hlav občanů, především starších majitelů domů zmatek a obavy z finanční nouze, kterou se strachem očekávají.
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Obecně prospěšná společnost Attavena zahajuje od poloviny září v Liberci bezplatný seberozvojový kurz 
pro maminky.

Kurz je koncipován jako dlouhodobý (5 měsíční) s každotýdenní frekvencí (dva dny v týdnu). Nastoupit do 
něj může jakýkoli rodič s dětmi do 15 let (nejvíce tuto službu využívají maminky na rodičovské dovolené). 
Díky kurzu si klientky postupně zvyšují své vzdělání, dovednosti a sebevědomí, které jim napomáhají při 
hledání práce. Velké množství maminek během několikaleté rodičovské dovolené ztrácí aktuální povědomí 
o informačních technologií, o aktuálnosti na trhu práce nebo zjišťují, že návrat na předchozí pracovní místo 
již s dětmi není možný.

Náplní kurzu je snaha všechno důležité zopakovat, probrat a informovat s důrazem na nejnovější verze 
a druhz software s maximální pozorností. Samozřejmostí je i pomoc ze sociálního odloučení, kdy děvčata 
nálezají nová přátelství, která během kurzu spojujeme a podporujeme. Klientky si osvěží pokročilou práci na 
PC a různé online programy, zkusí si založit virtuální podnikání (tvorba marketingových materiálů, grafika, 
návrhy webových stránek, skupinová práce v týmu), 
přípraví se na možný pracovní pohovor, zrevidují své 
životopisy a mnoho dalšího. Během výuky klademe 
důraz i na tzv. měkké dovednosti, které zahrnují 
prezentační dovednosti, finanční gramotnost a time 
management. Pro absolventky nabízíme i násled-
nou pracovní podporu (proplacení různých školení 
či pracovních praxí).

Všechny tyto aktivity jsou nabídnuty zcela zdarma. 
Během kurzů je zajištěno i hlídání dětí (také zdarma). 
Všechny tyto služby jsou finančně podporovány 
Ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednic-
tvím Operačníh programu Zaměstnanost.

Více informací případně naleznete na www.attavena.cz/kurz/kurz-osobniho-rozvoje-pro-maminky-liberec.

Zuzana Heferová, koordinátorka projektu

Kurz osobního rozvoje pro maminky

VELKÁ LETNÍ 
SOUTĚŽ

od 8. do 14. července
POSLOUCHEJTE A VYHRAJTE I VY!

- poukazy na zájezdy dle vlastního výběru
- digitální přenosné DAB rádio

- poukázky na večeře
a další atraktivní ceny

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz

LetakA5-VELKÁSOUTĚŽ-LIBEREC.indd   1 12.6.2019   11:54:11

Vážení obyvatelé a chalupáři, u části 
z Vás, kteří máte zahrady a rodinné domy, 
se rozšířil problém, že zeleň z vašich 
pozemků zasahuje do průjezdných profilů 
komunikací. Jedná se o živé ploty, větve 
stromů a keře.

Žádáme Vás, abyste tento stav napravili 
a buď pravidelnou údržbou zeleň ošetřovali 
a zkracovali, nebo se v době vegetačního 
klidu postarali o to, aby přebytečné dřeviny 
a keře zmizely. Komunikace je určena pro 
vozidla a chodce, není určena pro pěstování 
plotů a zeleně. 

Živé ploty by jistě neměly být vysazovány na 
pozemcích města, ale za vaším plotem na 
vaší zahradě. Nezodpovídáme následně za 
poškození vozidel a zeleně při údržbě města.

Děkujeme za pochopení a za zajištění údržby.

Výzva
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Narodily se děti:
• Emma Kohútová
• Jakub Hyxa
• Eliška Havlová
• Kryštof Matura
• Sebastián Diltchev
• Antonín Zahejský

Přistěhovalo se 6 občanů.

Odstěhovalo se 11 občanů.

Rozloučili jsme se se 
zesnulými občany:
• Karel Vacek
• Zdeněk Čech
• Miluše Lípová
• Bohuslav Černý
• Jana Petrášková

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

Ocenění bude symbolické, 
vybraným lidem, jejichž postup 
při telefonátu nebo postup při 
záchraně pacienta, bude příkladný, 
zašle ZZS LK poděkování a samo-
lepku s nápisem „Pomohl jsem 
zachránit lidský život.“ Počet těch, 
kdo ji získají, odhaduje tiskový 
mluvčí ZZS LK Michael Georgiev na 
cca 20 ročně. „Lidé, kteří volají na 
linku 155, jsou většinou ve velkém 
stresu. Chceme tímto způsobem 
poděkovat těm, kdo se mu nepod-
dají a v zájmu záchrany lidského 
života zachovají chladnou hlavu. 
To nám v naší práci velmi pomáhá,“ 
vysvětlil Georgiev.

Minuty od prvního zavolání na 
linku 155 do okamžiku, kdy přijede 
zdravotník, ubíhají někdy velmi 
pomalu. Právě ony ale mohou být 
pro přežití postiženého a další kva-
litu jeho života, rozhodující. „Jsou 
to minuty, kdy záchrana života 
leží na volajícím a jeho spolupráci 
s operátorem dispečinku. Musí 
přesně popsat situaci na místě 
a přesně dodržet pokyny zdravot-
nických operátorů. I pro nás jsou ty 
minuty někdy velmi dlouhé,“ popi-
suje Kramář.

„Dobrý den, Záchranná služba. 
Jak Vám mohu pomoci?“ Stejná 

Zdravotnická záchranná služba  
ocení postup volajících

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje začala od letošního 
15. května, tedy ode Dne linky 155, oceňovat ty, kdo svým příkladným 
postupem výrazně přispějí k záchraně lidského života. Záchranáři tak 
chtějí vyzdvihnout důležitost těch, kdo na operační středisko volají 
a poskytují první pomoc do příjezdu sanity. O každém konkrétním 
ocenění budou rozhodovat právě operátoři linky 155.

nebo velmi podobná věta zazní 
přitom po celé republice každých 
15 vteřin. Každých 15 vteřin se 
najde někdo, kdo nutně potřebuje 
pomoc zdravotníků pro sebe nebo 
pro své blízké. Každých 15 vteřin 
operátoři na dispečinku rozho-
dují, kam poslat sanitu, kam 
lékaře, kam „jen“ zdravotníka. 
Každých 15 vteřin rozhodují o lid-
ských životech. Každých 15 vteřin 
aktivně pomáhají. Provoz linky 155 
je nepřetržitý. Nestane se, že by 
vyzvánějící telefon nikdo nezvedl.

Právě proto je pro operátory spo-
lupráce s těmi, kdo jsou na místě 
u zraněných nebo nemocných, tou 
nejdůležitější. Musí se spolehnout 
na jejich popis situace a musí jim 
poskytovat pokyny tak, aby je 
správně pochopili a aby i naprosto 
neinformovaný člověk dokázal 
zabezpečit první pomoc postiže-
nému, případně sám sobě. Pro 
tuto činnost jsou operátoři speci-
álně vyškoleni. Právě proto mohou 
prostřednictvím telefonu pomoci 
volajícímu provádět postupy pro 
záchranu života do doby, než na 
místo dorazí záchranáři.

Zdravotnická záchranná služba 
Libereckého kraje
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Podvody na seniorech
V poslední době se vrátily podvody páchané na 

seniorech, při kterých poškození mohou přijít i o celo-
životní úspory. Pachatelé přes veřejně dostupné 
seznamy volají většinou na pevné linky seniorů, 
přičemž navodí situaci, v níž se volaný domnívá, že 
hovoří s příbuzným, většinou s vnukem. Komuni-
kace obvykle začíná slovy „Ahoj babi …, ty mně nepo-
znáváš …, jsem u notáře … potřebuji …, druhý den 
vrátím …, neříkej to rodičům...“ Vnuk žádá o půjčku 
pod různými legendami, např. zakoupení automobilu, 
bytu či drahého dárku. Podvodník obvykle požaduje 
vysokou částku peněz v řádech stovek tisíc korun. 
Pokud zjistí, že senior nemá k dispozici takou částku, 
vyptává se na bankovní účet, požaduje jiné cennosti 
– zlato, šperky. K převzetí peněz uvádí, že se nemůže 
osobně dostavit, pošle kamaráda nebo taxislužbu. 
Nabízí také možný odvoz do banky k výběru peněz. 
Varujeme všechny takto oslovené. Nedůvěřujte, 
prosím, takto volajícím lidem, nesdělujte, jaké úspory 
nebo cennosti doma máte. Pokud si nejste absolutně 
jistí, že volající je skutečně váš příbuzný, hovor ukon-
čete. Pokud došlo k žádosti o peníze, zavolejte na linku 
158 a sdělte, že jste takto byli osloveni. V žádném 
případě nevydávejte peníze neznámým lidem, byť by 
údajný vnuk tvrdil, že je to jeho dobrý kamarád, kte-
rému můžete věřit. Možná si říkáte, že vám by se nic 
podobného nemohlo stát, ale jen letos jsme na našem 
oddělení přijali již tři oznámení o takových voláních. 
K předání peněz naštěstí nedošlo, přesto jsou volající 
skutečně velmi přesvědčiví.

Přepisy vozidel
Nezřídka se na nás obracejí lidé, kteří prodali svá 

vozidla a spoléhali se na kupujícího, že převod na pří-
slušném úřadu vyřídí. Převod ale neprovedl a kupu-
jící po nějakém čase dostanou výzvy od pojišťoven 
k zaplacení pojistného, od úřadů k úhradě pokuty za 
přestupky, předvolání k projednání přestupku apod. 
Pokud se chystáte prodat nebo koupit vozidlo, máme 
pro vás pár doporučení, jak nejlépe postupovat a na 
co si dát pozor.

V první řadě, ačkoliv to občanský zákoník pro 
platné uzavření kupní smlouvy výslovně nevyžaduje, 
doporučujeme o prodeji vozidla sepsat písemnou 
kupní smlouvu, kterou si pečlivě uschovejte.

Kupní smlouva musí obsahovat tyto podstatné 
náležitosti:
1.  identifikační údaje smluvních stran =̌ prodáva-

jícího a kupujícího (min. jméno, příjmení, datum 
narození, úplnou adresu bydliště),

2.  identifikaci předmětu koupě = vozidla (uveďte 
min. dva identifikační údaje o vozidle, ideálně 
však registrační značku, VIN i číslo velkého 
technického průkazu),

Zpráva PČR v Hejnicích

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dnes bych vás chtěl místo obvyklých statistik upozornit na dvě situace, se 
kterými byste mohli vy nebo vaši blízcí setkat. První se týká hlavně našich seniorů, druhá pak vlastníků 
vozidel při jejich prodeji.

3. datum prodeje,
4. podpisy smluvních stran,
5.  kupní cenu, která však nemusí být stanovena 

výslovně.

Vzor kupní smlouvy o prodeji vozidla najdete 
zdarma na internetu.

Obecně platí, že pokud již nejste vlastníkem vozi-
dla, nemusíte k němu nadále platit povinné ručení. 
Povinné ručení však nezaniká automaticky prodejem 
vozidla, ale až oznámením změny vlastníka pojiš-
ťovně. Registr požaduje při přepisu vozidla doložit 
platnou zelenou kartu. Zde doporučujeme, aby byla 
pojistná smlouva uzavřena již na nového vlastníka 
z kupní smlouvy.

Doporučení: Pokud možno nepředávejte vozidlo 
ani doklady k vozidlu a neukončujte povinné ručení, 
dokud nebude vozidlo přepsáno na nového vlastníka. 
Nespoléhejte se na nového vlastníka, že za vás vše 
vyřídí. Přepis na registru vozidel si raději zajistěte 
sami. Vyhnete se tak případným budoucím proble-
matickým situacím, které jsou někdy velmi těžko 
řešitelné.

Po prodeji vozidla je třeba dle § 8 zákona 
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, do 10 pracovních dní podat 
žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla na 
registru silničních vozidel. Nově může zápis změny 
vlastníka vozidla provést jakýkoliv obecní úřad obce 
s rozšířenou působností (odbor dopravy), už tedy není 
třeba tuto věc řešit pouze v místě bydliště prodáva-
jícího. K přepisu by mělo dojít na základě společné 
žádosti dosavadního a nového vlastníka. Pokud se 
přeregistrace nemohou zúčastnit obě smluvní strany, 
je možné, aby změnu vlastníka provedla pouze jedna 
ze stran, k tomu však bude potřebovat plnou moc 
s úředně ověřeným podpisem druhé strany.

Zde je třeba zmínit, že pokud po prodeji vozidla 
nezajistíte přepis vozidla na registru sami a roz-
hodnete se udělit plnou moc k přepisu kupujícímu 
(zejména jedná-li se o vám neznámou osobu), je ve 
vašem zájmu si ověřit, zda k řádnému přepisu sku-
tečně došlo, protože nedodržení 10denní lhůty pro 
přepis vozidla může mít nežádoucí důsledky jak pro 
prodávajícího, tak kupujícího. Jedná se o přestu-
pek, za který může správní orgán uložit pokutu až 
do 50 000 Kč. Navíc vám, jako dosud evidovanému 
vlastníkovi, hrozí i další nepříjemnosti (např. pokuty 
za dopravní přestupky, kterých se dopustí nový vlast-
ník).

Pokud nedojde k přepisu vozidla na registru v uve-
dené lhůtě, je možné podat žádost o zápis změny 
vlastníka i bez součinnosti druhé strany (§ 8a zákona 
č. 56/2001 Sb.). Zde je však důležité upozornit na 
to, že v praxi pro vás bude poměrně obtížné (ne-li 
nemožné) bez spolupráce druhé strany docílit přepisu 
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vozidla, pokud již k vozidlu nebudete mít veškerou 
potřebnou dokumentaci (zejména protokol o evi-
denční kontrole). Je proto vhodné, abyste evidenční 
kontrolu s vozidlem absolvovali sami, ještě před pro-
dejem vozidla. Z protokolu si udělejte ověřenou kopii 
pro případ, že budete následně postupovat dle § 8a 
zákona č. 56/2001 Sb. (zápis změny vlastníka bez 
součinnosti kupujícího).

Co je tedy k přepisu vozidla potřeba:
•  osobní doklady obou smluvních stran (popř. 

plná moc s ověřeným podpisem),
• velký technický průkaz,
•  malý technický průkaz (osvědčení o registraci 

vozidla),
• platná zelená karta,
• protokol o evidenční kontrole,
•  doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu 

(v případě postupu dle § 8a),
•  uhradit správní poplatek za přehlášení vozidla 

ve výši 800 Kč,
•  v některých případech se hradí i ekologická daň.

Při registraci vozidla na nového vlastníka je třeba 
předložit protokol o evidenční kontrole, který nesmí 

být starší než 30 dní. Evidenční prohlídku je vhodné 
absolvovat před prodejem vozidla. Nově se však evi-
denční kontrola provádí na vozidlo (nikoliv „na osobu“), 
takže ji může zařídit jak prodávající, tak kupující.

Pokud vozidlo spadá pod normu EURO 0, 1, 2, je 
potřeba zaplatit i ekologickou daň. Ekodaň se však 
platí u každého vozidla pouze jednou, proto pokud je 
v technickém průkazu již zaznamenáno, že ekodaň 
byla zaplacena, nebude ji nový majitel platit. Ekodaň 
může činit až 10 000 Kč. Držitelé průkazu ZTP jsou 
od ekodaně osvobozeni. (zdroj: ckp.cz)

Nábor
Policii ČR se stále nedaří získat dostatečný počet 

policistek a policistů. Případní zájemci o služební 
poměr u Policie České republiky získají potřebné infor-
mace o podmínkách přijetí do služebního poměru 
včetně náborového příspěvku 75.000 Kč přímo na 
našem oddělení, dále na stránkách www.policie.cz 
nebo na e-mailu krpl.op@pcr.cz.

Přeji vám krásné léto a šťastné návraty z vašich cest.
npor. Milan Porubský

vedoucí oddělení

Projekt je koncipován jako souhrnné 
opatření o nových účinných způso-
bech ochrany majetku, o technic-
kém a elektronickém zabezpečení 
a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem 
je snížit nápad trestné činnosti 
v případech odcizení např. legálně 
držených, zejména loveckých, střel-
ných zbraní, krádeže zahradního 
vybavení, součástí a doplňků bytů 
a domů, cenností apod. Technolo-
gický vývoj v oblasti zabezpečení 

Zabezpečte se!

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se v  loňském roce zapojilo do nového 
celorepublikového preventivního projektu „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i  svým 
sousedům“, na kterém Policie ČR spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR. Tento projekt byl 
iniciován potřebou informovat veřejnost o nových trendech vloupání do obydlí, které se objevily 
v okolních sousedních státech a nově již překročily i hranice České republiky.

domácností jde kupředu, taktéž 
pachatelé využívají nové techniky 
při vloupání do obydlí. Projekt proto 
reaguje na tento vývoj, a to osvětou 
k této problematice směrem k široké 
veřejnosti, ale také dovnitř Policie 
ČR vzděláváním policistů speciali-
zujících se na majetkovou trestnou 
činnost v nejnovějších technologiích 
zabezpečení majetku.

Projekt byl oficiálně spuštěn 
a představen veřejnosti na tiskové 
konferenci konané na Policejním 
prezidiu dne 29. 11. 2018. Hlavními 
nástroji projektu jsou mobilní apli-
kace pro občany „Zabezpečte se“ se 
základními informacemi a návody 
pro zabezpečení majetku, dále roz-
hlasové spoty určené do médií, ale 
i do rozhlasů obcí a měst a také 
videospoty. Projekt ukazuje, vysvět-
luje a doporučuje občanům správná 
a relevantní řešení zabezpečení 
jejich majetku pomocí nezbytného 
základu zabezpečení každého bytu, 

domu či jiného objektu prostřed-
nictvím mechanických zábranných 
systémů.  Zdůrazňuje důležitost 
certifikace  výrobků a služeb.

Informace jsou občanům k dis-
pozici v mobilní aplikaci „Zabez-
pečte se“ dostupné v App Store či na 
Google Play. Informace, jak jí nain-
stalovat a používat jsou dostupné 
na stránkách www.cmzs.cz. Více 
informací a videospoty k novému 
projektu jsou k dispozici na webo-
vých stránkách www.policie.cz/
clanek/novy-preventivni-projekt-

-na-ochranu-majetku.
Neměli bychom těmto „nezva-

ným hostům“ dávat příliš mnoho 
šancí. Zároveň buďme všímaví 
nejen ke svému majetku, ale i ke 
svému okolí.

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová,  
koordinátorka prevence   
KŘP Libereckého kraje

Chraňte majetek sobě i svým sousedům!
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Druhá velká oslava patřila jen 
dětem – slavili jsme Den dětí akcí 
Pohádkový les. Moc děkujeme všem 
dobrovolníkům, kteří se na akci 
podíleli. Musíme si ale i povzdych-
nout, jak je rok od roku těžší sehnat 
35 dobrovolníků, kteří by nám 
pomohli akci uspořádat. Můžeme 
zajistit a připravit hodně, ale stoup-
nout si na 10 stanovišť v různých 
maskách ve dvou pracovnících 
skutečně nejde, na to jsou potřeba 
pomocníci. 24. ročník Pohádkového 
lesa byl v mnohém tradiční včetně 
opékání vuřtů, skákacího hradu, 
deseti stanovišť s úkoly a zábavným 
programem v podobě klauna a bub-
linkové diskotéky. Pro účastníky 
ale byla připravena i jedna veliká 
novinka v podobě změny trasy 
a cílového místa. Letos byl poprvé 
cíl na koupališti v Hejnicích. Moc 
děkujeme městu Hejnice za poho-
tovou nabídku skvělého zázemí pro 
realizaci akce i finanční podporu.

Během jedné hodiny prošlo star-
tem 252 dětí v doprovodu rodičů, 

Jaro v Mateřídoušce

Jaro s sebou přineslo dvě velké oslavy. Mateřídouška oslavila na začátku dubna 16 let a u této příležitosti 
uspořádala i Den otevřených dveří. Velice nás potěšil zájem návštěvníků nejen současných, ale především 
i těch, co již nastoupili do školky, školy a stále se vracejí.

prarodičů, tetiček a strýčků. Kolem 
16. hodiny nás osvěžila krátká pře-
háňka a my byli rádi, že to účast-
níci nevzdali a pár minut vyčkali 
na návrat sluníčka, které nás pak 
doprovázelo až do konce.

Jsme moc rádi za pozitivní 
ohlasy na novou trasu a budeme se 
na všechny na startu těšit zase za 
rok. Poděkování patří také Hasičům 
Hejnice, kteří pomohli se zajištěním 
akce, a sponzorům, kteří zajis-
tili občerstvení a odměny pro děti. 
Jedno velké poděkování patří závě-
rem všem, kteří v posledních dnech 
příprav, kdy bylo třeba naplánovat 
a vyřešit nečekané změny trasy, 
neváhali a pomohli. Bylo super cítit, 
že za akcí stojí tolik nadšených 
lidí, kteří nedovolí, aby se Den dětí 
v Hejnicích nevydařil.

Každý začátek roku s sebou při-
náší i povinnosti v podobě shánění 
finančních prostředků. I letos jsme 
potěšeni, že město Hejnice a okolní 
města a obce (Raspenava, Bílý 
Potok pod Smrkem, Lázně Libverda 

a Nové Město pod Smrkem) pod-
pořili naší činnost. Velký dík pak 
patří i Libereckému kraji a MPSV, 
kteří podpořili naše hlavní pro-
jekty zaměřené na činnost orga-
nizace (Aktivizační zařízení pro 
rodiny a projekt Rodičem se nikdo 
nenarodí) v celkové částce téměř 
700 000 Kč.  Díky těmto projek-
tům vás můžeme pozvat do Mate-
řídoušky i na letní program. Mimo 
pravidelného programu v podobě 
aktivizačních programů, svépo-
mocných skupin, besed, tvůrčích 
dílen nabízíme letní týdenní tábor 
pro rodiče s dětmi a každé úterý 
pravidelné prázdninové výlety. 
A aby čas do prázdnin rychle utekl, 
zveme vás 20. 6. na výlet do ZOO. 
Více o programu najdete na našem 
webu www.materidouska.net a na 
našem facebooku.

Těšíme se na setkání s vámi na 
programech Mateřídoušky.

Za Centrum Mateřídouška, z. s. 
Alena Nováková
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Zprvu jsem řešila, co bych já 
tam měla pohledávat, leč stalo se. 
Určitě měla právo se tam podívat 
moje těhotná praneteř s matkou 
svého přítele, ale nakonec jsem své 
přítomnosti nelitovala. Přivítalo nás 
milé, až domácké prostředí s ještě 
vlídnějším uvítáním paní ředitelky 
Novákové s kolegyněmi, jež se též 
postaraly o „načinčané“, chutné 
a vytříbené pohoštění.

Prohlédly jsme si nejen kro-
niky od založení Mateřídoušky, ale 

Den otevřených dveří Mateřídoušky

Dne 2. dubna 2019 jsem se dostala na Den otevřených dveří hejnické Mateřídoušky.

i interiér se zasvěceným výkladem. 
Místnosti působí mile, hravě a pře-
devším domácky. Děvčata se poch-
lubila různými činnostmi, ruko-
dělnými pracemi, též pořádáním 
zajímavých a nápaditých předná-
šek pro široké spektrum návštěv-
níků. Byla by velká škoda, kdyby 
se těmto činnostem nedostávalo 
patřičného uznání. Paní ředitelka 
se svým skromným kolektivem si 
to stoprocentně zaslouží. Dětem 
i dospělým všeho věku doporučuji 

návštěvu, určitě se jim tam zalíbí, 
jako jsme byly nadšeny i my. Jistě 
by se hodilo i pár pomocných rukou 
při organizování plánovaných akcí 
pro děti po celý kalendářní rok.

Přeji Mateřídoušky do dalších 
let nejen úspěch v počínání, ale 
ať se jim dětičky hrnou ze všech 
stran do pohádkového prostředí, 
kde si v družné pohodě mohou od 
svých „kuřátek“ odpočinout i jejich 
maminky.

Mgr. Slávka Uhurová

Historky o jeho neuvěřitelné sta-
tečných činech vstupovaly do lid-
ských vyprávění, v nichž se jejich 
vyprávěči nejčastěji pokoušeli 
vysvětlit příčinu jeho úspěchů, kdy 
často vítězil proti mnohonásobné 
přesile nepřátel. Protože se jeho 
válečné štěstí nedalo vysvětlit oby-
čejnými lidskými měřítky, byly mu 
přisuzovány nadlidské schopnosti 
a spolky s nečistými silami. Podle 
těchto fám prý nejenže Melchiorovi 
napomáhali vlivní kouzelníci, ale 
přímo on sám patřil k mistrům 
magického umění. Čáry a kouzla se 
týkaly hlavně jeho ohromné nepo-
razitelné armády, kterou prý zís-
kával jednoduchým způsobem: Na 
svých polích vysel ječmen a oves, 
pak pronesl kouzelnou formuli a ze 
země už skákaly šiky jeho vojáků. 
Ze semen ječmene vyrostli dra-
gouni, z ovsa byli pěšáci. Tak získal 
vždy čerstvé, neobyčejně zdatné 
vojsko, které vycvičil a pak použil 
na ochranu křesťanského světa 
proti muslimům.

Melchior z Redernu se za svůj 
nepříliš dlouhý život zúčastnil 
jedenácti válečných tažení, z toho 
devětkrát ve službách Habsburků. 
Bojoval u Gdaňska, v Nizozemí, 
na rusko-polských hranicích 
a zejména v Uhrách proti Turkům. 
Pod velením Ruprechta z Eggen-

Melchior z Redernu

Zámek Frýdlant a panství k němu příslušející nedlouho po sobě vlastnili dva velcí válečníci. Zatímco však 
Albrecht z Valdštejna vstoupil do nejširšího podvědomí, jeden z jeho předchůdců, Melchior z Redernů, jenž 
vlastnil Frýdlant do své smrti v roce 1600, stojí hodně ve Valdštejnově stínu. Přitom se vyznamenal v mnoha 
zdánlivě ztracených bitvách a je považován za jednoho z největších hrdinů bojů proti Turkům.

bergu válčil roku 1593 u Sisku, kde 
pouhých čtyři tisíce pět set císař-
ských porazilo dvacetitisícovou 
tureckou armádu. V boji se vyzna-
menalo především Melchiorových 
tisíc tři sta slezských jezdců, které 
si přivezl s sebou ze své vlasti. Bylo 
to slavné vítězství - zatímco u křes-
ťanů se napočítalo pouze padesát 
mrtvých nebo zraněných mužů, 
ztratili Turci v boji a při svém divo-
kém útěku přes most Kulpa více 
než deset tisíc bojovníků. Císař-
ským padl do rukou turecký tábor 
s bohatou kořistí a několika tisíci 
zotročenými zajatci včetně dětí. 
Nalezli zde také turecké dělo, na 
kterém byl sťat hrdinný obránce 
pevnosti Sigetu Mikuláš Zrinský. 
Ještě téhož roku zvítězil Melchior 
z Redernu se svými Slezany nad 
šesti tisíci nepřátel v bitvě u Pápy.

Obzvláště slavné pak bylo Mel-
chiorovo vítězství při hájení pev-
nosti Velký Varadín s dvěma tisíci 
mužů proti sto dvaceti tisícům 
Turků. Melchiorovi vojáci do jed-
noho přísahali, že pevnost padne do 
rukou nepřátel jen přes jejich mrt-
voly a mnozí opravdu v bojích přišli 
o život. Když byla polovina posádky 
mrtvá nebo raněná, museli Osmani 
bez vítězství odtáhnout 3. listopadu 
1598. Pro jeho hrdinský čin posoval 
císař Rudolf II. Melchiora na rytíře 

a kromě toho uctil pána z Redernu 
ještě milostivým dopisem a čest-
ným darem dvaceti tisíc tolarů. Poté 
se pan Melchior stal prezidentem 
dvorské válečné rady a po smrti 
jiného slavného turkobijce, Adolfa 
ze Schwarzenbergu, převzal vrchní 
velení v Horních Uhrách a v pev-
nosti Rábu.

Jeho posledním vojenským 
úspěchem bylo dobytí pevnosti 
Pápa z rukou vzbouřených fran-
couzských a valonských žoldnéřů, 
kteří chtěli pevnost za šedesát tisíc 
dukátů vydat do tureckých rukou. 
Zrada už byla skoro uskuteč-
něna, ale Melchiorovi se po krátké, 
avšak krvavé řeži přeci jen poda-
řilo zachovat důležitou pevnost pro 
císaře a křesťanství. Za odměnu byl 
jmenován polním maršálem, jenže 
záhy potom zemřel.

Po smrti tohoto velkého voje-
vůdce založila jeho manželka Kate-
řina z Redernu tradici slavností, jež 
se konaly vždy při příležitosti vždy 
při příležitosti vítězství u Velkého 
Varadínu. Tyto slavnosti však poz-
ději odvál čas, když je svou okáza-
lostí zastínily slavnosti valdštejnské.

Z knihy Lidová vyprávění  
z Frýdlantska a Jizerských hor  

pro vás vypsala Kristina Sokolová
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Jako každý rok i letos na jaře jsme pořádali veliko-
noční tvořivou dílnu. Byl to skvělý čas pro jednotlivce, 
rodiče s dětmi i celé rodiny, kde si přišli na své jak děti, 
tak i dospělí.

Na konci dubna probíhal v moštárně tradiční jarní 
bazárek použitého oblečení, obuvi, nádobí a drobných 
věcí do domácnosti.

V květnu jsme pozvali Hanku Švejnohovou a Lenku 
Filipovou-Kudelovou s autorským literárně-hudebním 
pořadem s názvem Všechny barvy lásky, určeným pro 
publikum „dříve narozených“. Obě učinkující, Hana 
Švejnohová - známá herečka a moderátorka, kterou vět-
šinou známe z rozhlasového pořadu Dámský klub Fre-
kvence 1 a Lenka Filipová-Kudelová – herečka, šanso-
niérka, scénaristka a dabérka připravily návštěvníkům 
příjemný, místy humorný a místy nostalgický večer plný 
písniček, vzpomínek a vyprávění o lásce a mezigene-
račních vztazích v proměnách času. Mimochodem paní 
Lenka Filipová-Kudelová strávila velkou část svého dět-
ství právě v Hejnicích a tak nebylo divu, že staré vzpo-
mínky ožily a skoro nikomu se nechtělo domů.

Dopolední kluby pro rodiče s dětmi každé pondělí 
a středu běží dál v zajetých kolejích. Navštěvují je hlavně 
maminky s malými dětmi, i když občas zavítá tatínek, 
nebo teta. Pro děti máme připravený krátký prográmek, 
jednoduché říkanky, nebo písničky, svačinku, občas 

Co se dělo v Moštárně?
Pravidelně každé pondělí odpoledne a čtvrtek dopoledne se v moštárně scházejí místní senioři k popovídání si 
a posezení u kávy, čaje a něčeho sladkého. Společný čas nám všem většinou rychle utíká. Zatímco dámy dávají 
přednost především hraní karet, pánové jsou akčnější a společně hrají kulečník nebo stolní tenis.

společně tvoříme. Děti už mají své oblíbené hračky, učí 
se společně si hrát, zatímco maminky si stihnou popoví-
dat, dát kávičku a dávat pozor na děti.

Aniž bychom se stačili ohlédnout a zastavit, je tady 
červen a pomalu začíná léto. S příchodem teplých dnů 
se už těšíme na zahradu, kde si děti můžou užít hou-
pačky, pískoviště i skluzavku. Tímto Vás milé maminky 
srdečně zveme.

za Centrum volného času Moštárna Věra Dankaničová

Sešli jsme se u klubovny, aby-
chom našli ten nejlepší kopec, kde 
bychom prověřili odolnost našich 
bobů, sáněk i zadnic. Sjezdy jsme si 
řádně užili a na cestu k domovům 
se s námi vydal i sněhový králík, 
kterého se rozhodla jedna skautka 
přivézt na bobech ukázat svým 
rodičům. Prozradím vám, že tento, 
na první pohled prazvláštní nápad, 
se zdařil. A v jejich domácnosti tak 
k živým králíkům přibyl jeden sně-
hový :-).

Tato ryze zimní aktivita nás 
nadchla tak, že jsme se rozhodli 
vyzkoušet další zimní sport, a tím 
bylo bruslení. Pronajali jsme si 
frýdlantský zimní stadion, aby-
chom mohli předvést své bruslař-
ské umění. Myslím, že by některé 
naše výkony ocenila i taková jména 
jakými jsou Jagudin, Pljuščenko 

Od saní k Cipískovi
Běžně v  tuto dobu vzpomínáme na proběhlé svatojiřské setkání našich skautů a skautek s  rodiči, prarodiči 
a sourozenci k oslavě sv. Jiří – patrona skautů. O tom, jak probíhalo, a jak jsme ho prožili, se v tomto článku 
určitě dočtete. Ale teď se vrátíme k úvodu našeho příspěvku. Ptáte se proč „od saní“? To se musíme přenést o pár 
měsíců nazpět. Do dnů, kdy se ručička teploměru držela hodnoty 0 °C a níže, sníh pokryl okolí našich příbytků 
a my vyrazili na tradiční sáňkiádu.

a podobně. Svůj bruslařský um 
nepředváděli jen „mladší ročníky“, 
ale na ledovou plochu zamířili 
i skautští rodiče a sourozenci. Takže 
každý metr, co říkám, každý centi-
metr lední plochy byl náležitě využit.

V březnu, když už sluneční 
paprsky začaly ukazovat svoji sílu, 
jsme se vydali na vícedenní výpravu 
do Vrátu. Pokud jste tam ještě nebyli 
a jste skalními nadšenci, zajeďte se 
tam určitě podívat. Skalní bludiště 
vás vcucne a nepustí. Celou sobotu 
jsme strávili obklopeni skalami.

Duben si pro nás připravil hned 
dvě akce. Již zmiňované Svatojiřské 
setkání a pak také setkání s ostat-
ními oddíly našeho libereckého 
střediska. Daleko jsme jet nemu-
seli, protože se uskutečnilo v Bílém 
Potoce. Skauti a skautky z Liberce 
tak mohli poznat krásu našeho 

kraje. A ačkoliv bylo toho dne chlad-
něji a větrno, tak jsme se při spo-
lečných hrách nejen seznámili, ale 
hlavně zahřáli.

Na závěr vám musím dát ještě 
jeden tip na výlet. Až vaše kroky 
zamíří do Jičína, určitě navštivte 
Valdštejnskou lodžii – letohrádek 
Albrechta z Valdštejna. Je to kou-
zelné místo, které stojí za to vidět. 
Ze silnice tento objekt nijak zvlášť 
neupoutá, ale jakmile vstoupíte do 
parku, jako byste se ocitli na úplně 
jiném místě. Pro zvědavé návštěv-
níky je tu připraveno i kolo osudu, 
které vám prozradí, co vás čeká 
a nemine. Z Lodžie už to není daleko 
na Zebín. Kopeček s kapličkou 
tyčící se nad Jičínem, z kterého 
je pěkný rozhled do okolí. A když 
už v tom Jičíně budete, neváhejte 
a navštivte Valdickou bránu. Možná 
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z ní zahlédnete Cipíska :-). Pokud 
ne živého, tak nějakého nakresle-
ného určitě ve městě najdete.

A teď si říkáte, že jsem úplně 
zapomněl na to Svatojiřské setkání. 
Ale nezapomněl. S jeho popisem 
nám pomohla jedna z účastnic paní 
Mgr. Slávka Uhurová. Tak tady je:

A je to opět tady! Rok uplynul jako 
voda ve Smědé a manželé Hovorkovi 
připravili pro své skauty, a nejen 
pro ně, víkendové odpoledne plné 
úsměvných, ale mnohdy i náročných 
překážek zaměřených na postřeh, 
soustředění a plnění úkolů, jež se 
vázaly k výročí sv. Jiří - skautského 
symbolu a ochránce. Víkendové klání 
probíhalo 27. dubna 2019 na soukro-

mém pozemku manželů Hovorko-
vých. Maminky a manželky napekly 
dobroty, tátové hlídali drobotinu 
a naší starší skauti pomáhali s orga-
nizací celého odpoledne. Dětí i rodičů 
se sešlo - ostatně jako každoročně - 
dost, proto nastalo obvyklé těšení na 
to, až ten mumraj vypukne. Protože 
sv. Jiří je zobrazován, jak statečně 
zabíjí draka, neslo se celé odpoledne 
ve znamení dračího snažení. Úkoly 
byly odstupňovány i věkově, proto 
statečně zápolili i dospělí, aby rodinu 
nenechali „na chvostu“. Plnili jsme 
úkoly typu: Jak vycvičit draka, Cesta 
do dračí sluje, Dračí šleh, Chcete 
draka ve městě?, Dračí řeč, Nakrm 
mě, Něco málo z draka apod. Děti 
byly nadšené, plnily úkoly a vesele 
přebíhaly od stanoviště k dalšímu 
pokoření dračích závazků. Ze svého 
pohledu musím konstatovat, že jsem 
se u některého úkolu i zapotila, ale 
nálada všech byla vynikající, vždyť 
nám přálo i počasí. Odpoledne bylo 
zakončeno opékáním buřtíků a já 

věřím tomu, že Ferda s Péťou už pře-
mýšlejí, na co se vrhnou se svými 
skauty příští rok. Smekám před nimi 
za iniciativu, neotřelost, nápadi-
tost a invenci. Už jen proto, že sami 
mají rodinu a zaměstnání a svůj 
volný čas věnují skautingu, proto si 
zaslouží nejen poděkování za skvělé 
odpoledne, ale především naši úctu.

    
Děkujeme za pochvalu, ale 

naštěstí už v tom nejsme sami. Do 
příprav takovýchto akcí a výprav se 
stále více a více zapojují i naši starší 
skauti – roveři a rangers a vedoucí 
našich nejmladších Anička Hrnčí-
řová. Dík proto patří i jim.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem, kteří naší činnost podporují 
a pomáhají nám. Všem přejeme 
pohodové letní dny a mnoho nových, 
zajímavých zážitků. A třeba toho 
Cipíska nakonec opravdu někdo 
z vás v Jičíně potká :-).

Jiří Hovorka,  
vedoucí skautského oddílu Iserín

Město Hejnice v současné době zaměstnanecké krize nenachází volné 
kapacity, aby se dokázalo o jednotlivé opuštěné hroby starat, jak si zaslouží.

Proto se zde nabízí otázka, jestli se někdo nechce stát „adoptivním opa-
trovníkem“ těchto posledních odpočinkových míst dávných předků zdej-
ších současných a bývalých obyvatel a třeba se přidat k Milanovi Votavovi 
a o některou z hrobek či hrobů se starat. Jedná se hlavně o zeleň a výzdobu 
či stavební stav.

Nehledáme plátce, kteří by museli hrobku platit, ale ty, kteří by měli 
zájem se o tento druh vzpomínek trošku postarat.

Více informací na městě Hejnice u starosty.

Adopce starých hrobek

Na hejnických hřbitovech je spousta opuštěných starých německých hrobek, o  které se nikdo nestará, 
protože potomci buď nejsou, nebo nejeví zájem o své předky z důvodu odsunutí do jiných koutů Evropy 
v rámci historických událostí.
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1. září 2017 jsem ukončila stu-
dijní etapu a po hlavě jsem se vrhla 
na etapu pracovní. K tomu, abych 
tuto skvělou práci získala, stačil 
napsat jeden jediný e-mail p. ředi-
teli Kašparovi. Netrvalo dlouho a už 
jsem držela v ruce svojí pracovní 
smlouvu, ve které už nestálo, dále 
jen brigádník“, ale poprvé „dále jen 
zaměstnanec“ - asistent pedagoga.

Profese asistenta pedagoga 
obnáší velkou zodpovědnost. První 
dva měsíce mě zaučovala Klárčina 
maminka. Abych lépe pochopila, 
co Klárka musí všechno prožívat, 
vyzkoušela jsem si v době zaučo-
vání pár věcí: píchnout se do prstu 
a změřit si cukr, nebo píchnout si 
do nohy „kanylu“ (přivádí jehlič-
kou inzulín do těla) a mít jí celý 
den zapíchnutou v noze a následně 
jí s velkou bolestí odlepovat. 
Z počátku jsem měla strach, pro-
tože stačí jen malinko něco pokazit 
a vznikl by z toho velký problém.

V této práci musím neustále 
na monitoru hlídat Klárčin cukr 
v těle. Když je ho málo, doplním 
cukr v podobě bonbonů nebo 
pitíčka a naopak když je ho hodně, 
doplním dávku inzulínu přes tzv. 

„pumpu“, kterou nosí Klárka neu-
stále na břiše. Od listopadu jsem na 
Klárku byla sama, nebo spíš ona 
na mě. Díky sociálním sítím vše 
probíhalo a nadále probíhá hladce. 

Mé dva roky v mateřské škole Zvoneček

Nikdy by mě nenapadlo, coby žákyni posledního ročníku střední školy, že si najdu práci v  hejnické 
mateřské školce.

Když si nejsem něčím jistá, vyfotím 
a popíšu Klárčině mamince situaci 
a ona mi poradí, co mám dělat.

Ovšem - co se mnou, když je 
Klárka pryč? Během dvou let jste 
mě tak mohli potkávat v mnoha 
profesích: uklízečka, zahradnice, 
malířka, sekretářka, anebo uči-
telka. V květnu 2019, kdy byla 
Klárka měsíc v lázních, jsem si 
vyzkoušela, jaké to je být s dětmi 
sama (a že jich nebylo málo 17, 20, 
22, 24, 17). Každý den jsme si nejen 
něco vyrobili, ale i naučili a nevím, 
čím to bylo, ale děti moc nezlobily.

Když budu upřímná, můžu vám 
říct, že po prvním měsíci práce 
s dětmi jsem toho měla plné zuby. 
Jelikož jsem předtím byla rok 
na brigádě v libereckém domově 
důchodců s Alzheimerovou choro-
bou, tahle práce byla velká změna. 
Z tichého, klidného pracoviště jsem 
se během měsíce přesunula na 
hlučné místo, plné křiku a breku. 

Každý si myslí, jak je práce 
s dětmi lážo plážo, ale není to tak 
úplně pravda. V práci ve školství 
jste vlastně neustále - jak říká p. 
Kusá - „jednou nohou v kriminále“. 
Nikdy nevíte, jakou lumpačinu 
děti vymyslí. Po čase jsem si uvě-
domila, že obě moje profese mají 
mnoho společného: často se opa-
kujete a vysvětlujete (pořád dokola), 
utíráte nosy, pusy a podobně, oblé-

káte, zavazujete tkaničky, cho-
díte na procházky, krmíte a uspá-
váte. Postupem času jsem si práci 
s dětmi oblíbila. Jsem vděčná, že 
jsem měla kolem sebe dobrý kolek-
tiv, a děkuji za to, co mě všechno 
naučil. Už umím s dětmi správně 
komunikovat, vzdělávat je pomocí 
her, řešit jejich konflikty a podobně.

Pamatuji si na první dětský 
konflikt, který jsem řešila, kdy ke 
mně přišlo dítko s tím, že ho někdo 
plácnul. Zavolala jsem obě děti, 
vyslechla je, a když jsem zhodno-
tila situaci, řekla jsem: „Vrať mu 
to.“ Nikdy nezapomenu výraz mé 
kolegyně, kdy s údivem otevřela 
pusu (jakože „Co to děláš?“). Ale 
v tu chvíli mi to přišlo jako nejlepší 
řešení dané situace. Každá z mých 
kolegyň mi něco dala a patří jim 
velký DÍK za to, že ze mě udělaly 
osobu, jakou jsem dnes.

Maturitu sice mám, ale z před-
mětu pedagogika a psychologie 
bohužel ne. Proto jsem se rozhodla 
absolvovat dvouleté pomaturitní 
studium předškolní a mimoškolní 
pedagogiky. 

Pevně věřím, že se jednou do 
mateřské školy vrátím jako paní 
učitelka. Dva roky v mateřské škole 
s dětmi rozhodly, co bych ráda pro-
fesně dělala po celý můj život.

Johanka Macháčková

Konečně dotace dopadla. 
S demolicí staré budovy se počítá 
co v nejkratší době.

Ale vraťme s trochu zpátky 
a zavzpomínejme na začátky staré 
budovy. Za poslední dva roky došlo 
k velkému nárůstu počtu naro-
zených dětí a současná budova, 
vila v zahradě, která sloužila jako 
mateřská školka, už kapacitně 
nestačila. Při pátrání v archivu 
jsme se dočetli, že stavba školky 
byla započata v květnu 1968. Dále 
se píše, že ani srpnové události 
tohoto roku neměly žádný vliv na 

Konečně…

Tak jsme se dočkali! Kdybychom se kohokoliv v Hejnicích dnes zeptali, co je asi nejvíce aktuální v této době 
pro život lidí v Hejnicích, určitě bychom se dočkali stejných odpovědí: „Bude nová školka“.

pozdržení, nebo zastavení stavby. 
Mnoho řemeslných prací bylo pro-
vedeno v Akci Z. Myslím si, že 
mezi námi žije mnoho pamětníku, 
kteří se podíleli na stavbě školky 
v rámci těchto dobrovolných akti-
vit. Největším sponzorem se staly 
v tehdejší době Autobrzdy Hejnice. 
Podporovaly školu jak materiálně, 
tak i finančně. V Autobrzdách také 
pracovala převážná část rodičů dětí 
umístěných v této školce. Stavba 
byla dokončena a slavnostně ote-
vřena 28. 11. 1969. Kapacita školky 
byla 70 dětí ve věku od 3 let do 6 let.

Celý minulý rok jsme se připra-
vovali, že si tento slavný den, kdy 
naší školce bude 50 let, pěkně 
užijeme. K tomu jsme samozřejmě 
chtěli pozvat i Vás občany města 
Hejnice. Dotace nás ale předběhla. 
A protože bylo všechno tak moc 
na honem, nestačili jsme se ani 
my pořádně s naší školkou rozlou-
čit. Proto pokud tento článek čtete 
a máte chuť se do školky, která ještě 
stojí, podívat, neváhejte a přijďte.

Můžete kdykoliv.

kolektiv MŠ
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Počátek akce byl spojen 
s předtančením dětí z MŠ Zvo-
neček, které v nádherných kos-
týmech předvedly opět svou 
neskutečnou show. Na ně navá-
zaly bobří páry doplněné čtveřicí 
tanečnic, které za tónů tradiční 
zahajovací znělky legendárního 

„Kouzelníka“ předvedly jedno 
z tanečních čísel tohoto televiz-
ního pořadu. To již sál okupovali 
neskutečně kostýmovaní účast-
níci. Nevěřili jsme, že se do tohoto 
těžkého tématu zapojí tolik lidí. 
Přeci jenom půdy se již vyklízejí 
a mít staré kousky v šatníku už 
asi není in, takže jsme se báli, že 
tu budeme v převlecích sami. Ale 
příchozí nás nezklamali. Takže 
následně byl parket plný samých 
veksláků, děvčat s neskutečnými 
trvalými ondulacemi na hlavách, 
týpků v šusťákových soupravách 
a ledvinkách na břiše, sportov-
ních družstev anebo také modelů 
z aerobiku, ve kterých se chodilo 
spíše na diskotéky.

Aprílovka je známá tím, že 
nikdy není jasné, co koho kde čeká 
a jaký scénář se pojede během 
večera. A tak i tento večer doznal 
změn. Došlo k tradičnímu focení 
společné fotky a vydávání cen ze 
hry štěstí, ale běžné losování spe-
ciální tomboly nebylo. Mezi tím 
se zájemci mohli nechat zvěčnit 
u fotokoutku, který byl ve zna-
mení dovolené v Jugoslávii nebo 

Aprílovka v rytmu osmdesátek

Psala se sobota 30. března a v diáři některých lidiček byla na 20. hodinu napsaná poznámka „Hejnická 
aprílová zábava“. Tradiční zakončení plesové a zábavové sezóny již nakouslo druhou desítku svých pořadí 
a stále se kvůli nedostatku sálů v Hejnicích koná v sousední Raspenavě. Tématem letošního ročníku byla „80. 
léta aneb Možná přijde i kouzelník“. Jestli přišel? No nechte se překvapit.

Baltu, takže nechyběl obrovský 
stan a křesílka s dekoracemi z 80. 
let. Během celého večera prová-
zela tanečníky kapela S. P. Band 
a o pití a jídlo se staral tým kolem 
Míry Lamače. Půlnoční odklepání 
zvonu na místním kostele spojilo 
se sálem zahájení překvapení 
v podání bobří tlupy. Pro účast-
níky bylo připraveno ohlédnutí 
za některými scénkami z pořadu 
Možná přijde i kouzelník, takže 
Lenka s Jirkou zahájili songem 
„Čau lásko“ tenkrát pojaté duem 
Srstka a Hanušová. Následovala 
hitovka Aničky a Péti „To máme 
mládež“, kterou tenkrát zapěla 
Janů a Špinarová, tentokrát dopl-
něná skvělým tanečním vystou-
pením bobří omladiny. To už se 
na vedlejší lavičce nervózně krou-
tila skupinka důchodců, která 
si připravila song „Směs roken-
rolů“ v podání Petry, Jardy, Dáši, 
Michala a Monči. Ti vzpomínali 
na Janů, Laufera, Bobka, Zicha 
a Jandu. Co by to bylo za vzpo-
mínku bez závěrečné znělky Kou-
zelníka, kdy všichni zúčastnění 
defilovali za zpěvu „My už jdeme 
do finále…“. A pak? No pak přišel 
i kouzelník, jehož vystoupení 
možná část účastníků překvapilo. 
Tedy aspoň podle výrazů někte-
rých vylosovaných. Ti totiž jako 
součást půlnočního překvapení 
získali nádherné ceny, které byly 
spojené s érou 80. let.

Takže proti frontě na banány 
z minulé éry funguje celá bedna 
banánů – 16 kilo.

U voleb se nesmělo pít, takže 
když máme ty eurovolby, je třeba 
domácí zásoba – sud piva.

Kam jinam na dovolenou než 
pod ten stan na Balt či Balaton – 
stan a teplé fusekle.

Kdo nedostal jako svatební dar 
sifonovou láhev, ten nebyl IN – 
sodastream.

Kdo neměl walkmana a tužku 
na přetáčení kazet, ten nevěděl 
co je to hudba – mobilní telefon 
a profisluchátka podoby minu-
lého století.

První barevná televize Rubín 
dlouho odolávala hodně domác-
nostem – LED televize.

A kdo nechtěl žít tady v tota-
litě s bolševikem, mohl emigrovat, 
takže co zkusit přelet balónem do 
Západního Německa – let horko-
vzdušným balónem.

No, snad jsme udělali trošku 
radosti a nějaké to překvápko. 
Díky moc partnerům a sponzo-
rům za některé ceny a Vám všem 
co jste dorazili. Neboť pak už se 
jen tančilo a bavilo. A co bude dál? 
No třeba někdy zase další ročník 
téhle netradiční zábavy, ale to uvi-
díme, je to přeci jenom za strašně 
dlouhou dobu. Ale pst – již máme 
domluvenou kapelu VzHáčka, 
takže nás to asi nemine. 

-DEM-, foto: Zdeněk Polívka
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Děkujeme partnerům Hejnických slavností 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Hlavní partneři 

Partneři 

www.celtima.cz  

 

www.knorr-bremse.cz 

www.pivo-konrad.cz  

www.rommyagency.cz  

 

www.novus.cz  www.jss.cz  

www.kraj-lbc.cz  

www.cd.cz  

www.johnnyservis.cz 

www.czech-energy.cz 

 

www.silkom.cz  
 

www.naradibartos.cz 

www.fdlnet.cz  

www.plynici.cz  

www.cez.cz  

www.klasterhejnice.cz  www.metrostav.cz  
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www.radioblanik.cz  www.rcl.cz  

www.ksmcasting.com  

 

www.killich.cz  

Sponzoři 

 

Sponzoři 

www.rengl.cz 

Mediální partneři 

www.reapress.cz  

www.fcc-group.eu/cs 
 

www.czechfibre.cz  
 

www.csas.cz  
 

www.reznictvi-uzenarstvi-
kloucek.cz 

www.bauhaus.cz  
 

www.zalepsihejnice.wz.cz 
 

www.sawconsulting.cz 

www.pstav.cz 

 

www.ncgecko.cz 

www.msv-lbc.cz 

www.kofola.cz  

www.meliprojekt.cz 

www.lesycr.cz  
 

www.dobet.cz www.rubidea.cz 

www.freedlantsko.eu 

www.autobusovadoprava-
liberecko.cz  

 

www.competconsult.cz www.truhlarskazona.cz 
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V zimě nás pak čekají oblastní 
turnaje ve florbale, a to převážně 
ve Frýdlantě. Tam se držíme na 
předních místech. Florbalovou 
sezonu ukončujeme na Frýgames 
ve Frýdlantě.

V zimních měsících pořádáme 
spoustu školních turnajů, jako 
je vybíjená, florbal, fotbal, přeha-
zovaná. V rámci školního sportov-
ního kroužku, který je na 2. stupni 
zaměřen na basketbal, vyjíždíme 
do Nového Města pod Smrkem na 
přátelské utkání v basketbalu, 
které pak oplácíme pozváním 
i k nám do školy. Na letošním veli-
konočním turnaji se nám zadařilo 
obsadit první a druhé místo.

Koncem zimy jezdíme tradičně 
na lyžařský kurz, který se koná 
na Tanvaldském Špičáku, kde si 
děti užijí na lyžích spoustu leg-
race… a taky se naučí lyžovat.

Nu a jarní sezonu otvíráme tra-
dičním MARATONSKÝM VÍKEN-
DEM. Účastníků tohoto zájezdu je 
plno, a to i přesto, že hlavní náplní 

Naše škola a sport v letošním školním roce…

Sezonu tradičně otvíráme Lázeňským během parkem v Libverdě. I přesto, že to není „místo školy“ a často 
i za hodně nepříznivého počasí, účastní se vždy plno sportovců. A většina z nich stojí na bedně, protože 
máme spoustu dobrých vytrvalců. Také proto vyjíždíme na podzimní okresní kolo v přespolním běhu do 
Liberce. I tam se snažíme držet krok s libereckými.

je běh na 3 km  nebo 5 km. Ne kaž-
dého baví vytrvalostní běh, ale tady, 
při takové atmosféře, která v EXPU 
panuje – tisíce sportovců, kulturní 
a sportovní program a v nepo-
slední řadě prostředí, ve kterém se 
přímo běží, a trať vede krásným 
parkem Stromovky, není co řešit… 
To ani nevíte, že běžíte, a tak běžíte. 
Víkend je ve znamení spousty dal-
ších akcí. Letos to byl Mořský svět, 
Čoko muzeum, „strašidelné“ Palla-
dium, JUMP ARENA a v neposlední 
řadě nocování na vysokoškolských 
kolejích (píši nocování, málokdo ale 
spí  ). Takže víkend je nacpaný 
akcemi a na dětech je to znát - při 
návratu už spí, sotva dosednou 
v buse. Proberou se až v Hejnicích 
a už se těší na příští rok.

Jarem nás samozřejmě pro-
vází i atletika se všemi svými dis-
ciplínami. Začínáme Pohárem 
rozhlasu, kde se poslední dobou 
držíme mezi prvními pěti druž-
stvy (školami), dále sklízíme úspě-
chy v jednotlivcích na Olympiádě 
mládeže. Našimi nejvšestranněj-
šími sportovci jsou Marek Machan, 
Klárka Zoreníková a Matěj 
Sotona.

Každoročně pořádáme branný 
den. Děti tvoří pětičlenná družstva 
průřezem 6. až 9. tříd. Na trase 
dlouhé cca 2 km plní disciplíny 
branného charakteru (zdravověda, 
topografie, střelba za vzduchovky, 
přírodní překážky atd.). Děti tento 

závod moc baví. Proto jsem je při-
hlásila do celostátního branného 
závodu pod záštitou Krajského 
vojenského velitelství Liberec. 
Děti prošly okresním výběrem 
a čtyři družstva postoupila do 
krajského finále, kde družstvo ve 
složení Tom Ježowicz, Honzík 
Farský, Romča Syrová, Péťa 
Zapletal a Tom Žáček obsadilo 
úžasné třetí místo. Budeme se 
této tradice dále držet a chystáme 
se, že příští rok okresní kolo uspo-
řádáme u nás v Hejnicích.

Skvělé sportovce máme i na 
1. stupni. Účastní se každoročně 
atletického trojboje, kde kraluje již 
čtvrtý rok Anetka Štíchová. Každý 
rok se dostává do krajského finále. 
Reprezentuje tak naši školu na 
velmi skvělé úrovni.

Snažíme se děti vést ke sportu 
formou sportovních kroužků – atle-
tický, florbalový, se zaměřením na 
sportovní hry – basketbal. V rámci 
atletického kroužku se mohou děti 
každý rok na jaře zúčastnit Veliko-
nočního šmoulení, kdy tráví noc 
v tělocvičně a čeká je spousta her 
a noční stezka po škole.

Jsem ráda, že se stále najdou 
děti, které sportování baví, a věřím, 
že ještě víc a víc dětí začne znova 
objevovat kouzlo pohybu – běhat 
venku, lézt po stromech a chodit na 
hřiště a do tělocvičny.

Marcela Hmirová, ZŠ Hejnice
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Letošní školní pěveckou soutěž 
jsem uspořádala v kině, páč všici, 
co se jí zúčastnili, zasloužili vystu-
povat na „úrovni“. Zazněly krásné 
hlásky Aničky Žváčkové či Týnky 
Křelinové nebo krásný chlapecký 
hlas Jirky Šotoly, který svou píseň 
Ach synku, synku doprovodil hrou 
na trumpetu. Velkým překvapením 
byli také kluci Honzík Bílý - klávesy 
a Zdenda Balog - zpěv. Sklidili velký 
úspěch. Prostě úžasný!

Kromě sólistů vystoupily i více-
četné skupiny, z kterých jsem 
vytvořila tři kapely a vyrazila jsem 
s nimi na přehlídku amatérských 
hudebních skupin na Žibřidickou 

Zpívání ve škole

Nejen pohybem je dítko zdrávo. Když si od plic a s radostí zazpívá, i to mu prospívá. A že se na naší škole 
zpívá a hraje!!!

žabku. Ta má letitou tradici a zašti-
ťují ji odborníci z hudebních škol. 
Naše skupiny měly velký úspěch 
– skupina Honzík Farský a Matěj 
Sotona (oba zpěv a kytary), dále 
rocková skupina Pepa Bezvald 
a Jiřík Baťka (elektrické kytary 
a zpěv) a jedna dívčí skupina Simča 
Krejčíková (ukulele) a Simča Hav-
lová (kytara) a obě zpěv.

Děkujeme všem, kteří naši 
školu reprezentují ať v tom, či onom, 
a těším se na další akce a následně 
úspěchy, které naše děti provází.

Marcela Hmirová, ZŠ Hejnice

Hejnice totiž byly jedním ze 193 
míst, na kterém v České republice 
probíhala „Férová snídaně“. Jde 
o akci, kterou vždy druhou květno-
vou sobotu na Světový den pro fair 
trade vyhlašuje a koordinuje nezis-
ková organizace NaZemi.

Na improvizovaném piknikovém 
místě v parčíku před bazilikou jsme 
si pochutnávali na fairtradové kávě, 
doma napečených buchtách a pala-
činkách, nechyběla ani vajíčka, sýry, 
mléko či med od místních farmářů. 
Ochutnávali jsme domácí šťávy, 
marmelády, pomazánky a spoustu 
dalších dobrot.

I v Hejnicích se snídalo férově!

V sobotu 11. května 2019 měli občané Hejnic, ale i kolemjdoucí turisté a návštěvníci našeho 
městečka jedinečnou příležitost nesnídat tak, jak jsou obykle zvyklí, ale fairtradeově.

Společnou snídaní jsme chtěli 
dát najevo, že se zajímáme o to, 
jaké jídlo se dostává na náš stůl. 
Že dáváme přednost místním far-
mářským produktům a v případě 
těch exotických – jako jsou třeba 
káva, kakao nebo banány – nám 
není jedno, jak žijí jejich pěstitelé 
v dalekých zemích Afriky, Asie 
a Latinské Ameriky. A když je to 
možné, kupujeme ty s certifikací 

„Fair trade“. Tak si totiž můžeme 
být jisti, že zemědělci dostávají za 
svou produkci spravedlivě zapla-
ceno, jejich děti mohou chodit do 
školy a provoz plantáží bere ohled 

na okolní životní prostředí. A to je 
velký rozdíl oproti běžným plantá-
žím, kde zaměstnanci pracují dva-
náct hodin denně, ale platí jim jen 
za osm, pracují s nebezpečnými 
chemikáliemi, nemůžou se organi-
zovat v odborech a mzda jim často 
nestačí ani na základní rodinné 
výdaje. Výrobky v našich obcho-
dech jsou pak sice levnější, ale za 
jakou cenu?

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

- StB -
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Během února absolvovali žáci 
prvního a druhého ročníku oboru 
Zahradník kurz keramiky, kde si po 
nacvičení technik výroby dekora-
tivní keramiky sami vyrobili různé 
nádoby pro aranžování a přízdoby 
do velikonočních aranžmá.

27. února se zúčastnili žáci 
2. ročníku oboru Lesní mechani-
zátor, jmenovitě Petr Šolc, Norbert 
Ebert a Martin Havel, lesnické sou-
těže YPEF (Young People in Euro-
pean Forests) 2019 na Lesní správě 
Frýdlant.  Jako vítězové místního 
kola se ziskem 33,5 bodu ze 40 
možných postoupili do regionál-
ního kola soutěže, které se usku-
tečnilo na České lesnické akademii 
v Trutnově 9. 4. 2019.

Žáci z oboru Zpracovatel dřeva 
vyrobili během února a března pro 
své kolegy ze zemědělských a strojí-
renských oborů na pracovišti Bělí-
kova stoly a lavice do šaten v nových 
dílnách COV.

V pátek 22. 3. se konala další 
soutěž podporující zahradnické 
a floristické řemeslo pod názvem 

„Otvírání jara 2019“. Místem konání 
bylo PVA Letňany pod záštitou 
firmy Hruškadesign a dalších 
sponzorů. Naši školu reprezento-
vala žákyně 2. ročníku Štěpánka 
Gabrišová. V časovém rozmezí 
od 10.30 do 14.45 hod musela 
udělat volně vázanou kytici „Jarní 
pozdrav“, vypichovanou dekoraci 

Informace z lesárny

Blíží se konec školního roku, opět přichází čas bilancování. Ani ve druhém pololetí školního roku jsme 
nezaháleli, rádi bychom vás seznámili s akcemi, které proběhly.

„Velikonoční vajíčko“, sesazovanou 
nádobu „Probouzející se zahrada“ 
a poslední půlhodina byla věnovaná 
poznávání částí rostlin a květů pod 
názvem „Předveď, že jsi odborník“. 
Veškerý potřebný rostlinný mate-
riál včetně nádob dodali sponzoři 
a na soutěžících bylo, aby si vybrali 
květiny a dle svých dovedností jed-
notlivé úkoly ztvárnili. Štěpánka 
obsadila 1. místo v disciplíně sesa-
zovaná nádoba „Probouzející se 
zahrada“ a 2. místo v disciplíně 

„Velikonoční vajíčko“.
Na počátku dubna absolvovali 

žáci oboru Zahradník již tradiční 
týdenní odbornou praxi v České 
zahradnické akademii v Mělníku. 
Zde si vyzkoušeli práci v moderních 
sklenících.

Duben byl ve znamení velikonoč-
ních svátků. Žáci oboru Zahradník 
pod vedením učitelky odborného 
výcviku Jany Tůmové pořádali 
tvořivé dílny s velikonoční témati-
kou v rámci akce „Medové jaro“ ve 
středisku volného času ROROŠ 
v Novém Městě pod Smrkem. Tvo-
řivých dílen se účastnili žáci ze 
základních a mateřských škol 

z okolí. Děti, kterých se vystřídalo 
485, měly možnost pod vedením 
našich žáků vytvářet jednoduchá 
velikonoční aranžmá. Další veliko-
noční tvořivé dílny pořádali v MŠ 
Zvoneček a na ZŠ Husova ve Frý-
dlantu. Své výrobky a umění před-
vedli stejní žáci na Velikonočním 
jarmarku 13. 4. ve Frýdlantu.

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 
a v pátek 26. dubna 2019 se konalo 
již 15. mistrovství České republiky 
Dřevorubec Junior, které hostila 
Střední lesnická škola a Střední 
odborné učiliště Křivoklát, Písky. 

V areálu školy se opět sešli 
mladí evropští dřevorubci, aby se 
zúčastnili soutěžní přehlídky žáků 
v práci s motorovou pilou. Během 
čtvrtečního a pátečního dne zápo-
lilo celkem 31 soutěžících (15 týmů) 
z Rakouska, Česka, Srbska, Sloven-
ska a Bulharska. Jeden závodník 
soutěžil za jednoho z hlavních spon-
zorů akce. Pořádající SLŠ a SOU 
Křivoklát, jako jediná škola, měla 
hned dva týmy. Celkem se hodno-
tilo pět disciplín. Konkrétně přesný 
a kombinovaný řez, výměna řetězu, 
odvětvování a kácení. Účastníci 
závodí jako jednotlivci, ale i jako 
školní dvoučlenné týmy. Žáci naší 
školy, Jan Henschel ze třetího roč-
níku oboru Lesní mechanizátor 
a Norbert Ebert z ročníku druhého, 
obsadili 2. místo v kategorii druž-
stev a 3. místo v kategorii jednot-
livec obsadil Jan Henschel. Akce 
se konala pod záštitou hejtmanky 
Středočeského kraje Jaroslavy 
Pokorné Jermanové, ministra země-
dělství Miroslava Tomana a Minis-
terstva školství, mládeže a tělový-
chovy. Finančně se na akci podílely 
také Lesy České republiky, s. p.

V sobotu 11. května se konal 
13. ročník Lesnického dne, pořá-
daný Lesy České republiky, Lesní 
správou Frýdlant, na jehož orga-
nizaci se tradičně podílí žáci 
a pracovníci z našeho pracoviště. 
Krásné počasí a zajímavý program 
přilákaly rekordní počet návštěv-
níků. Na startu se sešlo 252 dětí 
a téměř 170 dospělých. Děti dostaly 
na začátku trasy seznam disciplín, 
do něhož zaznamenávaly jejich 
splnění, a sušenku. Začínaly sta-
novištěm Na Skřivánku - Smys-
lový chodník (chůze po šiškách, Otevírání jara 2019 Lesnický den
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kůži, mechu…) a kdo chtěl, mohl 
vyzkoušet chůdy. Pak pokračovaly 
k Lázním Libverda, kde hledaly 
různé druhy živočichů v provázko-

Dřevorubec Junior

Práce žáků oboru Zpracovatel dřeva YPEF

vém bludišti, zhlédly přibližování 
dřeva koňmi, řezaly či označovaly 
dřevo. Na dalším stanovišti pozná-
valy různé druhy ptáků i s jejich 
domovy, čili budkami. Další zasta-
vení se týkalo myslivosti - ukázka 
paroží, kožešin a péčí o zvěř (krme-
lec, jídlo apod.). Svoji zručnost si 
vyzkoušely při skládání puzzlí 
s lesními zvířaty a stromy. Před-
poslední zastávkou bylo poznávání 
lesních dřevin. Poslední stanoviště 
před cílem byla střelba ze vzdu-
chovky. V cíli (areál SŠHL Hejnice) 
děti dostaly za absolvování a plnění 
popsaných úkolů odměnu a dále 
si mohly opéci buřtíka, zasporto-
vat si na překážkové dráze, projet 

se na koních, sjet si lanovou dráhu, 
vyzkoušet svou zručnost při výrobě 
zvířátek z březových polínek a další. 
Do programu byly zařazeny ukázky 
výcviku psů SKS TART Liberec.

V červnu čeká naše žáky ještě 
účast na 18. mistrovství ČR v práci 
s motorovou pilou – Pohár VLS 
2019, a to ve dnech 21. a 22. 6. 
Samozřejmě budeme našim repre-
zentantům držet palce.

Žáci třetích ročníků skládají 
právě závěrečné zkoušky, i jim pře-
jeme hodně štěstí.

Všichni společně se pak budeme 
těšit na nadcházející prázdniny.

Mgr. Lenka Bönschová Sutnarová

Program Dne s hejtmanem byl opravdu pestrý. Po 
úvodním přivítání na městském úřadě došlo postupně 
k návštěvě Základní školy Hejnice, kde se konala 
i beseda s žáky 9. ročníků, a Střední školy hospodář-
ské a lesnické, jejímž zřizovatelem je právě Liberecký 

Hejnice navštívil hejtman Martin Půta

V pátek 31. května hostily Hejnice vzácnou návštěvu. Zavítal k nám hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

kraj. Tam se mimo prohlídek areálu pan hejtman zapo-
jil i do výcviku oboru zahradník a mechanizátor lesní 
výroby a předal společně s vedením školy ocenění za 
reprezentaci družstva dřevorubců.

Následně se konala návštěva firmy CUBE CZ na 
Ferdinandově, kde byla v rámci prohlídky společnosti 
ukázána výroba desek plošných spojů. Výprava se pak 
přesunula do Raspenavy, kde navštívila objekt firmy 
Jizerskohorská strojírna. Zde došlo taktéž na prohlídku 
výroby společnosti, která se zaměřuje na obrábění dílů.

Při obědě v prostorách Kláštera Hejnice jednal pan 
hejtman se  starosty okolních obcí. Po obědě došlo 
k přesunu do sousedního Bílého Potoka, kde proběhla 
exkurze v Jizerskohorském technickém muzeu. Násle-
dovala pak ukázka vybavení a poděkování za podporu 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hejnice.

Den pak zakončila veřejná beseda s občany v pro-
storách zasedací místnosti hejnického městského 
úřadu a online facebooková beseda hejtmana z kance-
láře starosty Hejnic.

Děkujeme panu hejtmanovi za návštěvu a také 
všem hostitelům za velmi zajímavý program, který si 
pro něj připravili.

Město Hejnice
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Už od loňského září se členové věnovali výběru foto-
grafií pro dvě soutěže, jichž se náš fotoklub již tradičně 
účastní. V Mapovém okruhu Český ráj (letos už 57. 
ročník) nás svými fotografiemi reprezentují M. Čepička, 
J. Fára, W. Kmínková, T. Mazánek, V. Odehnal, M. 
Pelikán a P. Riedl. V mezinárodní soutěži Tatranský 
mapový okruh pak se ke stejným autorům přidali ještě 
K. Stupka a H. Svobodová.

V obou soutěžích vystupují členové zúčastněných 
fotoklubů nejen v rolích soutěžících, ale i hodnotitelů 
fotografií všech ostatních účastníků. Takže nás od 
října do května na pravidelných čtvrtečních schůz-
kách čekalo, kromě aktuálních záležitostí a hodnocení 
pravidelné klubové měsíční soutěže, hlavně bodování 
celkem asi 600 soutěžních snímků obou mapových 
okruhů. (Výsledky obou soutěží budou známy až po 
uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje.)

Už podruhé se náš fotoklub účastní společně s dal-
šími pěti fotokluby ze severních a východních Čech 
a Prahy výstavy fotografií na zámku Sloupno u Nového 

Konec „bytového“ fotoklubu

Ano, přání se vyplnilo! Díky Městu se členové JFK od května scházejí v Hejnicích – v Klubu důchodců. 
Po téměř třiceti letech tak skončilo období „bytového“ fotoklubu. Vysvětlíme: do počátku devadesátých 
let měl fotoklub v Hejnicích nejen vlastní klubovou místnost, ale i výstavní síň. Přišel o ně v souvislosti 
s majetkovými změnami po roce 1989. Potom se členové fotoklubu scházeli v domě svého zakladatele Jiřího 
Bartoše a posledních několik let u Václava Odehnala v domě U Malíře v Raspenavě.

Bydžova, která v průběhu turistické sezóny zpestří 
návštěvníkům prohlídku tohoto zrekonstruovaného 
barokního skvostu. Pořadatelem výstavy je Zámek 
Sloupno, koordinátorem výstavy Fotoklub MKS Nová 
Paka, kurátorem pak jeho předseda Miroslav Suchá-
nek. K výstavě byl vydán obsahově, graficky i tech-
nicky velmi zdařilý katalog.

Výstava byla zahájena vernisáží první květnovou 
neděli. Po úvodním slovu kurátora představili návštěv-
níkům předsedové zúčastněných fotoklubů tvorbu 
svých členů a zájemcům odpověděli na dotazy k vysta-
veným fotografiím. V průběhu vernisáže došlo mezi 
přítomnými fotografy k živým rozpravám o prezentova-
ných fotografiích i dalších fotografických i nefotogra-
fických tématech provázených nezbytným fotografová-
ním každého s každým, jak už to na podobných akcích 
bývá. Naše delegace zažila emotivní diskusi k vysta-
veným fotografiím s předsedou desenského fotoklubu 
Ivanem Indráčkem.  Za zmínku stojí návrh, uspořádat 
tuto společnou akci fotoklubů na vybrané fototéma.

Výstava ve Sloupně je pro návštěvníky zajímavá už 
svou žánrovou a tematickou pestrostí vyplývající z růz-
norodého členského složení jednotlivých fotoklubů. Při-
danou hodnotu každého z vystavujících sdružení před-
stavuje odlišně vyhraněná a jinak tematicky zamě-
řená tvorba. Hejničtí fotografové J. Appel, J. Bartoš, 
M. Čepička, W. Kmínková, T. Mazánek, M. Němec, 
V. Odehnal, P. Riedl a K. Stupka prezentují návštěv-
níkům zámku Sloupno zejména krásy Jizerských hor 
a Frýdlantska v průběhu ročních období a ve změnách 
vrtošivého počasí.

Zatímco Václav Odehnal těší svými fotografiemi 
návštěvníky Zdravotního střediska v Raspenavě, 
ostatní členové připravují fotografie na další pláno-
vané výstavy – v srpnu a v září v ambitech kláštera 
dominikánů v Jablonném v Podještědí, v listopadu na 
pravidelné členské výstavě v MCDO v Hejnicích, která 
uzavře 59. a otevře jubilejní 60. sezónu činnosti Jizer-
ského fotoklubu Hejnice.

– jbl –, – pr –, foto: Petr Riedl

Tomáš Mazánek představuje na vernisáži  
ve Sloupně činnost hejnického fotoklubu. 

Teprve při stěhování knihovny jsem ocenila rčení 
„Raději dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat“. Stě-
hování ještě předcházelo větší vyřazování a revize 
knižního fondu. Do deprese jsem začala upadat už při 
vyřazování, protože pro mě - jako pro člověka tvůrčího 

- je dosti bolestivé ničit něčí dílo.  Že se jedná o depresi, 
jsem pochopila, když jsem se podívala na stůl s novin-

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, doufám, že když čtete tyto řádky, je knihovna již funkční na svém 
dočasném místě v DPS (Dům pro seniory).

kami pro děti, které jsem koupila: Nový svět – o emi-
graci, Pady – o ledním medvědovi, se kterým se utrhla 
ledová kra (vlivem klimatických změn), Smutek utek, 
O smrti smrťoucí…

Naštěstí se mi při vyřazování dostala do ruky 
„Lékařská kniha mistra Křišťana z Prachatic“ 
(o kterou projevili zájem z Oddělení soudobých dějin 

Z hejnické knihovny
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Kluk a pes Konference o spánku zvířat – 3. třída

Prvňáci jaro ekologie 2019

AVČR), ve kterém se mi dostalo této rady: „Ktož zmyslu 
vystoupí tak, že již blázní, ten vezmi bílého kadidla 
s jednu hrstku jader břeskvových a jablek planajch 
najmíně třidceti a to vše spolu zetři, ztluc a vydav vodu 

z toho a zmej hlavu nemocnému. A z vostatku učiň 
flastr, na všecku hlavu a zavaž dobře rouchu a nech 
pak po několiko dní.“

Protože broskve jsou ještě drahé a taky mi chybí 
odvaha na to, abych s flastrem na celé hlavě chodila po 
Hejnicích, večer, když zavřu oči, místo oveček počítám 
banánové bedny plné knih…

Kvůli dotaci na výstavbu školky muselo být stěho-
vání rychlé, pomáhali i kluci z deváté třídy, za což jim 
děkuji, ale bylo to trošku jako velký třesk. Neumím si 
představit, že se to bude za 2 roky opakovat (to budu 
o 2 roky starší a unavenější), a to ještě v opačném směru. 
Určitě to znáte z dovolených, když jedete tam, věci do 
kufru v pohodě sbalíte, ale nazpátek to ne a ne narvat…

Jinak, kromě klasických akcí s prvňáky, proběhly 
dvě akce pořádané ve spolupráci s Masifem. Jednou 
z nich byla Konference o spánku zvířat a druhou 
povídání o handicapu prostřednictvím knihy Kluk 
a pes. Pro mě to bylo přínosné, protože jsem viděla, jak 
se dá s dětmi pracovat i bez výtvarné činnosti, která je 
dost náročná.

I když budova, která bude zbořena, nebyla už nic 
moc, přece jen jsem tam strávila 13 let, a tak se mě 
zmocňuje určitá nostalgie.

Eva Prokešová
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www.novus.cz/kariera

Co vás čeká?

-	Nadstandardní	finanční	ohodnocení
-	Odborný	a	osobní	rozvoj
-	Zaškolení	v	sídle	společnosti	v	Německu
-	Smlouva	na	HPP
-	Žádné	dojíždění	za	prací
-	Zázemí	a	stabilita	v	nadnárodní	společnosti
-	13.	a	14.	plat	
-	5	týdnů	dovolené	
-	Příspěvek	na	závodní	stravování
-	Penzijní	připojištění

Budujte kariéru s námi!

Přední 
výrobce rohoží, 
kancelářské 
techniky 
a systémů 

Pracuj tam, 
kde bydlíš. 
V Raspenavě!

Hledáme!
Nástrojáře 
Operátory (ky) montáže rohoží

inzerce_NOVUS_210x297mm_Hejnice_cerven2019.indd   1 8. 6. 2019   11:02:47
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V roce 1888 hejničtí radní pově-
řili místní okrašlovací spolek, který 
byl mimochodem velmi aktivní, aby 
celou situaci řešil. Na celou akci 
bylo uvolněno 1000 zlatých a tak 
na všech nárožích, hlavních ulicích 
a v temných zákoutích začaly v noci 
svítit petrolejové lampy. To vše, jak 
se záhy ukázalo, však nestačilo. 
V té době již v Rakousko-Uhersku 
budovala firma Börner a Kühling 
z Drážďan malé acetylenové ply-
nárny pro osvětlení měst, mnohé 
z nich i v oblastech na severu 
Čech, a tak se v roce 1907 zastu-
pitelé rozhodli postavit podobnou 
i v Hejnicích.

Stará plynárna v Hejnicích
Pomalu končilo 19. století a v Hejnicích se za posledních 50 let zdvojnásobil počet obyvatel. Z původních 
1500 dosáhl již počtu 3000, podobné to bylo i s počtem domů, ten z 229 domů v roce 1846 vzrostl na 426 
v roce 1900. Obec v té době neměla žádné veřejné osvětlení a jen klášter a několik místních hospod každou 
noc zažehávalo u vchodů olejové, nebo petrolejové lampy.

Po krátkých jednáních, určení 
místa stavby a schválení ceny 
dodává firma v březnu 1907 sta-
vební plány a mapy trasy hlavního 
potrubí, které bude dlouhé 7,5 km. 
Plány ten samý měsíc podepsal 
i tehdejší starosta Hejnic Anton 
Worf. Konečná cena byla stanovena 
po krátkém, ale prý těžkém vyjed-
návání na 80.000 korun. 17. dubna 
1907 bylo neprodleně započato se 
stavbou poněkud nezvyklé budovy 
plynárny a již 12. října toho samého 
roku byly zažehnuty první z 64 
pouličních luceren. Tři dny nato 
se svítilo i v prvních ze 140 domů, 
v kterých bylo napojeno 1.150 lamp, 
spotřeba acetylenu byla pro pořá-
dek měřena 145 plynoměry. Hejnice 
byly v té době již s vnitrozemím spo-
jeny železnicí a tak potřebný karbid 
byl dovážen v sudech v nákladních 
vagonech. K výrobě 340 litrů ace-
tylenu bylo po přidání 10 litrů vody 
potřeba jen 1 kg karbidu, vzniklý 
plyn byl přechováván v plynojemu 
o průměru 4 metry a maximální 
výšce 7 metrů. Atypická budova 
měla ve své věžovité části plynojem, 
dále zde bylo zařízení, kde acetylen 
po styku karbidu s vodou vznikal 
a kde byl následně sušen. Hlavní 
potrubí z ocelových trubek zpravi-
dla o průměru 50 mm, silně izolo-
vaných jutou a asfaltovým potěrem, 
bylo položeno pod silnicí až na hra-
nice všech sousedních obcí. V hej-
nické části Ferdinandova bylo polo-

ženo i ve všech uličkách stejně jako 
ve Skalním městě a ve středu obce.

Spolu se zavedením plynu se 
v adresářích Hejnic objevila i zcela 
neznámá povolání, gasmeister (ply-
nový mistr) Anton Funke bydlel 
v roce 1910 v domě čp. 94, Adolf 
Venzel z domu čp. 251 jej nahra-
dil v roce 1914. Zcela speciální 
osobností byl lampenanzünder 
(lampář), který musel před setmě-
ním zažehnout 64 luceren a ráno je 
zase zhasit. Jmenoval se Emanuel 
Žižka, pocházel z Bílé Třemešné 
a byl synem tamního rolníka, ale 
i starosty. Do Hejnic přišel asi za 
prací, byl původně ševcem a do 
domu čp. 41, ve kterém žil a kde se 
během 12 let jeho manželce naro-
dilo 10 dětí, se přiženil.

Plynové světlení bezesporu 
změnilo v dalších letech charakter 
města. Na starých zašlých foto-
grafiích září v místních hostincích 
nad biliárovými stoly i výčepními 
pulty roztodivná monstra plyno-
vých lamp, stejně tomu je i v mnoha 
bytech a sálech hostinců a v míst-
ních obchodech. Na starých foto-
grafiích ulic se objevily kandelábry 
a svítilny na nárožích. Hejničtí na 
to byli náležitě hrdí, však také když 
13. dubna 1913 zaslali do Vídně 
žádost o povýšení na město, tuto 
skutečnost zde náležitě zdůraznili.

V sousedním Luhu však již od 
roku 1909 stála přespolní elekt-
rárna, která dodávala elektrický 

Půdorys stavby  
s technickým vybavením

Stavební plány Titulní strana stavebních plánů
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Jantschova restaurace Černý orel - dnešní cukrárna

Plynová lucerna před kostelem, 
lípam za ní je 9 let,  

byly vysazeny v roce 1898

Trasa hlavního plynového potrubí

proud i do sousedních obcí, jeden 
z podzemních kabelů byl položen 
paradoxně i pod silnicí v Hejnicích 
a zásoboval Bílý Potok. Hejnické 
plynárenství se pak musí potýkat 
s válečnou i poválečnou zásobovací 

mizérií a jsou dny, kdy není karbid 
a nesvítí se. Ještě v roce 1919 píše 
14. listopadu liberecký časopis Soci-
álně demokratické strany „Naše 
hory“ o tom, že Hejnice jsou už čtyři 
dny bez světla, a táže se, kdo slí-
bené vagony s karbidem zašantro-
čil. V roce 1919 se město připojuje 
na elektrický rozvod a dobu plyno-
vou střídá doba elektrická.

A co bylo dál? Po likvidaci ply-
nárny zde truhlář Adolf Knap po 
roce 1920 přistavil na pozemku 
další budovu a provozoval zde svoji 
živnost, v roce 1935 ale zde již pro-
vozuje autodopravu. Objekt ply-
nárny upravil na bydlení a bydlely 
zde poštovní úřednice, ale také 
penzionovaná učitelka ručních 
prací. Po roce 1945 zde Jan Fanta 
krátkou dobu pokračoval jako 
autodopravce. Budova slouží k byd-
lení dodnes. Při výkopech se v uli-
cích města občas narazí na staré 
plynové potrubí, smrdí dodnes. 
V učebnicích je zápach acetylenu 

označován jako česnekový, skuteč-
nost je daleko horší. Více než polo-
vina občanů města vůbec netuší, 
že zde taková stavba a rozsáhlá síť 
plynového potrubí vůbec kdy byla, 
jen turisté a pacienti lázní někdy 
položí otázku, které náboženství, 
nebo která sekta si takovou pra-
podivnou kapli, nebo modlitebnu 
postavila. S úsměvem odpovídám, 
že to byla sekta „acetylénů“.

Ještě dlouho po válce jsme mohli 
v ulicích města potkávat Annu Žiž-
kovou, dceru lampáře, který se 
o síť luceren staral. Vždy vyprávěla, 
jak doprovázela svého otce na jeho 
denních pochůzkách a pomáhala 
mu. Zemřela v roce 1974 ve stejném 
domě, v kterém se narodila a který 
již nestojí, pro své v němčině těžko 
vyslovitelné jméno měla milou pře-
zdívku, říkali ji „Anašiška“. Odešla 
v ní poslední pamětnice hejnické 
doby plynové, tedy spíše acetyle-
nové.

Miroslav Jech, foto: archiv autora

Sedm obcí z Frýdlantska: Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Hejnice, Bulovka, Višňová, Lázně Libverda a Kunra-
tice se rozhodlo vytvořit lepší podmínky pro vystoupení nejen různých kapel a jiných uskupení z široka daleka, ale 
také vytvořit prostor pro malé zpěváčky a zpěvačky z Frýdlantska.

Mobilní podium pro malé i velké umělce nejen z Frýdlantska

Proto Mikroregion Frýdlantsko, za podpory z Dotačního fondu 
Libereckého kraje, pořídil mobilní podium o rozměrech 7 x 5 m. 
Podium se převáží jako přívěs, jeho stavba jednomu člověku trvá 
cca 1 hodinu, dle technické specifikace se ti šikovnější stage-
makeři mohou vypracovat a podium postavit i za 20 minut.

Mobilní podium si mohou zapůjčit obce na svojí akci, nebo 
na akci spolku, kterou obec zaštítí. Více informací, najdete na 
www.dsofrydlantsko.cz v části „Společné projekty“. 

Letos bude podium využito například na Otevírání lázeňské 
sezóny, Frýdlantském létu, Hejnickém babím létu a na dalších 
akcích. Přejeme všem mnoho úspěchů, jak při stavbě, tak při 
vystupování na mobilním podiu.

Anna Randáková, Mikroregion Frýdlantsko
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Na podzim roku 1939 se dobro-
volně dostavil k odvodu do českoslo-
venské zahraniční armády. I přes 
dobrý zdravotní stav ale k jeho 

Miloš Melich se narodil 18. června 1901 v Bílém Potoce pod Smrkem v severních Čechách svobodné matce 
Slovence Eleonoře Melichové. S nevlastním otcem se později odstěhovali do obce Smrčí na Semilsku. Po 
sedmi ročnících obecné a měšťanské školy se vyučil strojníkem. Presenční vojenskou službu konal u Pěšího 
pluku 47 v Mladé Boleslavi v  letech 1920 až 1922. Nebyl úplně vzorným vojákem a často se dopouštěl 
kázeňských přestupků. Na druhou stranu ho velící hodnotili jako dobře vycvičeného vojáka a kamarádského 
člověka. V roce 1924 odešel jako mnoho Čechoslováků v té době za prací do Francie. Zaměstnán byl jako 
horník u firmy Tomsson Hudson v Beziers.

odvodu nedošlo. Po kapitulaci Fran-
cie přišel o práci a dlouhou dobu 
trvalo, než nějakou našel. Hrozilo 
mu totální nasazení v Německu, 
ale tomu se vyhnul a nastoupil 
jako civilní automechanik na ver-
sailleském výstavišti. Zapojil se do 
francouzského odbojového hnutí, 
respektive do komunity Čechoslo-
váků, kteří zde roznášeli ilegální 
tisk, propagační letáky nebo pro-
dávali různé předměty a z vyděla-
ných peněz pak financovali půso-
bení odbojové skupiny. Sám prová-
děl v garážích drobné sabotáže na 
německých vojenských automobi-
lech. Během bojů v Paříži se zúčast-
nil osvobozování budov velvyslanec-
tví, konzulátu a Masarykova domu. 
Následně působil krátce v americké 
armádě jako řidič. V březnu 1945 

se znovu přihlásil do českosloven-
ské zahraniční armády. Byl odeslán 
do Anglie, kde se 7. května stal pří-
slušníkem britského Královského 
letectva. Stal se tak jediným rodá-
kem z Frýdlantska, který za války 
sloužil v jeho řadách.

V říjnu 1945 od letectva odešel 
a vrátil se zpět do Paříže, kde žil se 
svou družkou. Minimálně do roku 
1949 pracoval jako výpomocný řidič 
u velvyslanectví Československé 
republiky v Paříži. Angažoval se 
také v místních krajanských spol-
cích. Jeho odbojová činnost nebyla 
v roce 1947 uznána a podle zákona 
není tedy evidován jako účastník 
národního boje za osvobození. Další 
informace o osobě Miloše Melicha 
se nepodařilo dohledat.

Milan Votava, foto: archiv autora

Z Bílého Potoka pod Smrkem pod perutě Královského letectva

Příběh Miloše Melicha

Ocenění pro hejnické psovody

V úterý 30. dubna obdrželi Psovodi JSDHO a SDH Hejnice za zvuků Hudby Hradní stráže a Policie ČR 
z rukou policejního prezidenta plk. Mgr. Jana Švejdara plaketu Policie ČR za spolupráci s Policií ČR při 
pátrání po pohřešovaných osobách.

Jsme poctěni, děkujeme a věříme, že budeme v úspěšné spolupráci pokračovat i nadále.
Pavel Morávek
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