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Rok se pomalu přehupuje do své 
poslední čtvrtiny, ale dění ve měs-
tě spíše odpovídá počátku stavební 
sezóny. Důvodem je nemožnost na-
rychlo sehnat v této době stavební-
ky na termín, který si člověk zama-
ne. Proto nyní probíhají ty největší 
letošní akce. Rekonstrukce mostu 
u Melicharů bude probíhat ještě 
do počátku listopadu a výsledkem 
bude nový přístup na druhou stra-
nu řeky bez omezení tonáže vozi-
del a hlavně zajištění mostu na dal-
ší desítky let. Obyvatelé paneláku 
čp. 532 již několik týdnů mohou 
pozorovat svět z oken přes přilehlé 
lešení. Skvělá zpráva pro jejich bal-
kóny, které již rekonstrukci fasády 
potřebovaly jako sůl. Zateplení to-
hoto domu by mělo končit také ko-
lem konce listopadu. A jasně největ-
ší a nejdůležitější akcí je v současné 
době výstavba nové mateřské školy 
vedle úřadu. V prvním měsíci zmi-
zela bývalá budova a začaly se při-
pravovat zemní práce. Ve dnech, 
kdy bude zpravodaj vycházet, by 
měla být hotova základová deska 
a mohly by se začít rýsovat zdi nové 
budovy. Musíme chvátat, neboť do 
konce roku máme přislíbenou dota-
ci 20 miliónů korun od Ministerstva 
financí, která je podmíněna prosta-
věním do konce roku 2019. Co ne-
zvládneme proinvestovat, to nám 
seberou. Takže si všichni přejeme, 
aby letošní zima přišla až 1. ledna 
i s prvním sněhem a mrazem. Ak-
tuální situaci a záběry můžete sle-
dovat na Facebooku Hejnic u Liber-
ce, kde je zvláštní fotoalbum akce. 

Stavba by měla končit na přelomu 
roku 2020 a 2021, tak se to snad 
podaří a dětičky budou následně 
moci využít nové herny v moderní 
budově.

V té souvislosti bylo nutné při-
jmout některé mimořádné kroky, 
které si výstavba vyžádala. Přestě-
hování městské knihovny do příze-
mí domu DPS v Lázeňské ulici pro-
běhlo již na konci června. Upravený 
provoz má i mateřská školka 2 ve-
dle úřadu. Nejedná se jen o omeze-
ní v přístupu do objektu a využi-
tí venkovní zahrady, ale i o systém 
stravování dětí, kterým se po dobu 
výstavby vaří v kuchyni základní 
školy a jídlo se následně do školky 
převáží. Všem zainteresovaným dě-
kuji za zapojení se a vyřešení všech 
drobných komplikací.

Pro všechny motoristy mám pár 
informací z okolí. Kyvadlová uza-
vírka v Oldřichově v Hájích při vý-
stavbě kanalizace bude přes zim-
ní období přerušena a vrátí se opět 
v jarních měsících. Navíc ale spo-
jena s kompletní uzavírkou celého 
úseku, takže objízdná trasa bude 
přes Frýdlant a Albrechtický ko-
pec. V té souvislosti bude během 
léta 2020 velká výluka na trati Li-
berec – Raspenava, která dále po-
stoupí na Raspenava – Frýdlant, 
kdy bude rekonstruován viadukt 
v Raspenavě nad silnicí na Oldři-
chov. Opět se tedy mohou cestující 
těšit na dobrodružství s výlukovými 
autobusy z celé republiky. Během 
dní, kdy píši tyto řádky, probíhá 
jednání Krajské správy silnic Libe-

Slovo starosty
Vážení čtenáři podzimního čísla Hejnického zpravodaje, dovolte mi, abych 
Vám v několika minutách sdělil pár novinek a plánů v našem malebném 
podhorském městečku.

reckého kraje s ochranáři ohledně 
tradiční výjimky na chemické ošet-
řování zdejších páteřních komuni-
kací v zimním období. Jestli to bude 
v klidu nebo opět s protesty ekolo-
gických sdružení z Tanvaldska za-
tím nevíme, uvidíme a následně se 
dozvíte.

Kapitola sama o sobě je hrozba 
vycucnutí spodních vod z Frýdlant-
ska a Hrádecka polským hnědo-
uhelným dolem Turów, který polská 
strana plánuje výrazně prohlou-
bit a rozšířit směrem k našim hra-
nicím. V současné době probíhá 
spousta jednání, seminářů a besed 
jak na české tak i na polské straně. 
Snaha té naší strany je, aby polská 
strana zajistila všechny potřebné 
doklady, které nebudou vytvořené 
zaujatými osobami spojenými s po-
vrchovým dolem. Vzhledem k rizi-
ku ztráty vody hlavně v příhraniční 
oblasti Dětřichovska, Heřmanicka 
a Višňovska probíhají ve zdejší vo-
dárenské společnosti kroky, aby 
bylo možné vysychající studny míst-
ních obyvatel nějak nahradit, pro-
tože víme, že když voda zmizí, tak 
v tomto byrokratickém státě bude 
možné kopnout do země a položit 
nové vodovody tak nejdřív za 5 let. 
Proto se projektuje a papírově vy-
řizuje raději již nyní. Nevýhoda je, 
že tohle všechno zatím z jedné čás-
ti budeme platit i my tady, protože 
sliby vlády zatím nebyly komplet-
ně splněné a polská strana zatím 
odmítá jakoukoliv zodpovědnost. 
Uvidíme.

Milí čtenáři, přeji Vám v násle-
dujících barevných dnech hodně po-
hody a radosti, i když zkracující se 
dny jsou spíš důvodem k nějakým 
podzimním depresím. Ty ale pošlete 
k vodě a řekněte si, že za pár týdnů 
zase dorazí jaro a všude kolem bude 
opět spousta sluníčka.

Jaroslav Demčák
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Z jednání městské rady

 –  odmítla žádost spolku Klub Radost Prostějov týkají-
cí se poskytnutí finanční dotace na sociální aktivity 
spolku

 –  přijala nabídku firmy LKA Advisory z Prahy týkající se 
administrace a řízení projektu „Hejnice – Vybudování 
a rozšíření kapacity MŠ“

 –  projednala a schválila vítěze výběrového řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Mateřská školka 
Hejnice – technický dozor investora – 2. kolo“, kterým 
se stala firma Zdeněk Melichar z Hejnic, s nejnižší na-
bídkovou cenou 450.000,- Kč včetně DPH

 –  projednala a schválila vítěze a výsledek výběro-
vého řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Obnova a revitalizace vegetačních úprav před Chrá-
mem navštívení Panny Marie“, kterým se stala firma 
Jiří Štěpař z Hlavence s nejnižší nabídkovou cenou 
1.780.930,- Kč bez DPH
 –  projednala a schválila vítěze a výsledek otevřeného 
podlimitního řízení na veřejnou zakázku: „Výstavba 

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

Z jednání městského zastupitelstva

 –  projednalo a schválilo rozpočtové opatření v celko-
vé výši příjmu po úpravě ve výši 100.688.217,00 Kč 
a v celkové výši výdajů po úpravě 96.557.311,94 Kč, 
rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 4.130.905,06 Kč 
bude použit na investiční akce města v dalších letech

 – projednalo a souhlasilo s dotací pro Mezinárodní cen-
trum duchovní obnovy Hejnice týkající se podílu na 
spolufinancování provozu informačního centra, a roz-
hodla o udělení dotace ve výši 100.000,- Kč

Psali jsme před 20 lety…  
Fotbalová událost

Výsledky ve skupinách rozhodly o 4 postupují-
cích do bojů o medaile i o zápasech o umístění na 
posledních místech. Vítěz I. skupiny St. Valery „B“ 
hrál s druhým ze II. skupiny Spartakem Chrastava. 
Zvítězil 5:0 a postoupil do finále. Druhý z I. sku-
piny Slovan Liberec porazil prvního ze II. skupiny 
St. Valery „A“ 3:1 a stal se druhým finalistou. Pora-
žení byli aktéry zápasu o třetí místo. Finále bylo 
velmi pohledné utkání vysoké úrovně. O výsledku St. 
Valery „B“ – Slovan Liberec 1:0  rozhodlo větší štěstí 
při vstřelení vítězné branky.

nové mateřské školy Hejnice“, kterým se stala fir-
ma Metrostav z Prahy, s nejnižší nabídkovou cenou 
55.951.386,92 Kč bez DPH

 –  projednala žádost týkající se dotace na cyklistický zá-
vod Smědava Cup 2019 a se žádostí souhlasí formou 
dotace 2.000,- Kč

 –  schválila nabídku firmy Ge Timex z Liberce týkající 
se zajištění funkce koordinátora BOZP (bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) na stavbě MŠ Hejnice

 –  projednala a schválila žádost Mezinárodního centra 
duchovní obnovy týkající se dotace na Trhací mapu 
Jizerských hor - Hejnicko a podpořila ji formou dotace 
28.000,- Kč

 –  projednala žádost Domova důchodců Jindřichovice 
pod Smrkem týkající se dotace na Oslavu 60. výročí 
založení Domova důchodců a se žádostí souhlasí for-
mou dotace 2.000,- Kč

 –  projednala a schválila žádost týkající se pronájmu 
kina dne 25. září 2019 pro projekci a besedu na téma 
Týden pro klima

 –  projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Hejni-
ce týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci 
Memoriálu Alexandra Juklíčka a rozhodla se žádost 
podpořit částkou 3.500,- Kč

 –  projednalo a schválilo závěrečný účet města Hejnice za 
rok 2018 a zprávu o výsledku přezkoumání hospoda-
ření města Hejnice za rok 2018, výsledek hospodaření 
v hlavní činnosti, přebytek ve výši 15.948.265,69 Kč, 
bude použit na investiční akce v budoucích letech

 –  projednalo a souhlasilo se zapojením do společného fi-
nancování sociálních služeb na Frýdlantsku od roku 
2020

 –  projednalo a souhlasilo s dotací pro Římskokatolickou 
farnost Hejnice na údržbu varhan a zajišťování smu-
tečních obřadů ve výši 50.000,- Kč

 –  projednalo a schválilo starostu města pana Jaroslava 
Demčáka, jako určeného zastupitele k pořízení změn 
územního plánu (z hlediska stavebního zákona) pro 
období 2019

Za uspořádání turnaje je nutné pořadatele 
a všechny ostatní zúčastněné pochválit. Výborná 
akce, která stála za námahu. Předvedená, místy 
velmi dobrá sportovní úroveň, urputný, ale korektní 
sportovní boj, výborná pořadatelská práce, získané 
zkušenosti a navázaná nová přátelství mezi mladými 
fotbalisty, zdokonalování jazykových znalostí, to 
všechno stálo za to, aby tento mezinárodní fotbalový 
turnaj byl v budoucnu opakován.

-FS-, Hejnický zpravodaj 3/1999

TJ Autobrzdy Hejnice uspořádala na svém hřišti v posledním květnovém týdnu mezinárodní turnaj v kopané za 
účasti dvou týmů z francouzského St. Valery a Hejnic, po jednom z polského Swieradova Zdróje, Liberce, Chrastavy 
a Frýdlantu. Celkem osm družstev bylo rozděleno do dvou kvalifikačních skupin. Turnaj zahájil před plnými ochozy 
diváků ve slavnostní atmosféře starosta Hejnic Stanislav Smutný. Vlajky zúčastněných zemí, mažoretky a krásné počasí 
provázely úporné sportovní klání mladých fotbalistů. Rozhodující pro umístění v turnaji byl především boj o umístění 
v kvalifikačních skupinách, které určovalo další postup k vítězství a úspěchu v turnaji.
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Psali jsme před 15 lety…  
Lesní restaurace „Nekuřácká“

Statistiky říkají, že nekuřáků je více než kuřáků 
a obecně je zažito, že hlupáků je méně než chytrých. 
Nejsme tak daleko jako Irové, abychom zakázali 
kuřákům v hospodách kouřit, co však mají dělat ti, 
kteří by si také rádi poseděli v restauraci u dobrého 
jídla a pití, nebo jen tak u piva a prozatím nemohou, 
protože pach a hustý, nedýchatelný vzduch našich 
lokálů jim již při pouhém otevření nedovolí vstou-
pit. Nekuřácká restaurace je pro obě nesmiřitelné 
strany bezbolestným řešením. Nikdo nebude diskri-
minován, každý si může vybrat, jestli kouřit nebo 
nekouřit, dýchat čistý vzduch nebo oblaka kouře, 

Psali jsme před 10 lety…  
Hejnice se rozrůstají, staví se nové rodinné domy

Stavba domu bývá naplněním velkého snu, 
odvahy a pracovního úsilí, které nemalou měrou 
dokážou motivovat právě ty nepříznivé podmínky. 
Narůstající ceny energií, nájemného spojené s nena-
plněnými nároky na kvalitu nájemních bytů a stále 
větší potřeba užívat klidu a výhod soukromí, vyko-
návají své. Navzdory hospodářské recesi lidé staví, 
domy přibývají a obrysy města mění svou podobu. 
Lze téměř s jistotou předpokládat, že zahájený sta-
vební ruch bude pokračovat i v následujících měsí-
cích a letech.

Z celkem 35 pozemků připravených k výstavbě 
podél silnice k Ferdinandovu a v Zátiší bylo na 
červnovém mimořádném zastupitelstvu v 1. kole 
21 pozemků prodáno hejnickým zájemcům. Zbylých 

jestli vejít nebo ne. Domnívám se, že je to moc pří-
jemná, vítaná, ale velmi vzdálená představa. Snad 
ta dobrá myšlenka nezanikne a opravdu se usku-
teční. Taková restaurace už dnes není ani utopií, 
jen to dosud v okolí ještě nikdo nezkusil. Bude-li 
opravdu dobrá, své hosty si rychle najde. Nakonec 
přijdou i kuřáci.

Zí vlastní zkušenosti vím, že v osmdesátých 
letech ve vysokých Tatrách byly nekuřácké restau-
race zcela běžnou záležitostí a bylo příjemné v nich 
posedět u čistého, bílým ubrusem pokrytého stolu.

Karel Finkous, Hejnický zpravodaj 3/2004

14 pozemků bylo za cenu vyšší o 100,- Kč za 1 m2 
nabídnuto ostatním zájemcům k prodeji ve 2. kole, 
které bude na programu jednání zářijového zastu-
pitelstva.

Aby nedocházelo ke spekulativním nákupům, 
stanovilo zastupitelstvo města pro obě kola pravi-
dla pro prodej stavebních pozemků, která kromě 
přijatých opatření obsahují i nabídku cílové prémie 
na vrácení části kupní ceny zaplacené za stavební 
pozemek, za účelem podpory včasného ukončení 
a zkolaudování provedené stavby.

Že většina stavebníků stavbu domu odkládat 
nehodlá, to dokazuje stálý ruch na stavebním úřadě.

- K. F.-, Hejnický zpravodaj 3/2009

Nový majitel Lesní restaurace ve Ferdinandově zahájil postupnou rekonstrukci zchátralých prostor objektu s myšlen-
kou, že zrekonstruované prostory restaurace budou uvedeny do provozu jako nekuřácké. Na české poměry myšlenka 
téměř kacířská, která však má velkou naději na úspěch. Že se v „hospodě“ musí kouřit je jen hloupý zvyk a zvyky se 
mohou měnit.

Jak houby po dešti rostou a přibývají rodinné domky podél cesty kopírující železniční trať k Bílému Potoku a to přesto, že 
není právě nejlepší doba a ekonomické podmínky k uskutečnění tak náročné investice, jakou je stavba nového domu.

Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je 
pes označený mikročipem. 

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz). 

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. 
Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.

Státní veterinární správa

Povinné „čipování“ psů!
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Počasí zrovna polevilo ve svých tropických teplotách, 
a tak bylo ideální na výlety. Dva dny jsme jezdili na 
kolech po příjemně prázdných cyklostezkách. V okolí je 
hodně zajímavých pískovcových útvarů, jedním z nich 
byla zřícenina hradu Stohánek. Kousek od Českého 
Dubu byla další zajímavost - Čertova zeď. Jedná se 
o pozůstatky skalní zdi tvořené třetihorní čedičovou 
žílou. Podle jistých zdrojů se původní Čertova zeď táhla 
přes 20 km od Mazovy horky u Světlé pod Ještědem 
až k Bezdězu. Jednu noc jsme strávili na chatě Luž, 
kde nás majitel ubytoval s podmínkou, že si nebudeme 
stěžovat na děti, které tam byly na nějakém česko-

-německém táboře. Děti řádily jen do desáté hodiny, 
konec konců, oproti komárům, kteří nemají o desáté 
hodině a nočním klidu ponětí, to byla příjemná změna. 
Vyšlapali jsme na nejvyšší vrch Lužických hor Luž, kde 
v minulosti stála velká restaurace s tanečním sálem 
a vyhlídkovou věží. Na druhý den jsme si udělali výlet 
směrem do Jonsdorfu, aniž bychom tušili, že cesta 
povede krásnými skalními útvary a překvapením byl 
hotel vtěsnaný mezi skály. To je výhoda technické zao-
stalosti, ještě můžete být překvapení.

Počasí nebylo zrovna koupací, ale i tak jsme navští-
vili rybník v Chrastné, v lesech schovanou přehradu 
Naděje a ve Stráži pod Ralskem jsme pozorovali vodní 
lyžaře, nebo spíše prknaře. Manžel se mě zeptal, jestli 
bych to nechtěla zkusit, co mě při pohledu na děvčata, 
která pořád dokola padala zprudka na obličej, přivedlo 

Poněvadž mám k  našim autům značnou nedůvěru, odmítla jsem 
manželův návrh na návštěvu Klodzka v sousedním Polsku. Nesplňovalo 
to totiž můj vzdálenostní limit 50 km. Co splňovalo tento limit, byla 
nabídka kamarádů, kteří mají maringotku pár km za Osečnou, na 
krásném, klidném místě. Jediným nedostatkem byly roje komárů, které 
se tu každý podvečer objevily.

k myšlence, že bych měla něco se svým obličejem asi 
udělat.

Z jiného soudku byla návštěva Muzea vystěhovalec-
tví do Brazílie v Náhlově, které založil v roce 2011 člen 
Spolku historie Mimoně pan Ing. Petr Polakovič, který 
se taky zabývá tematikou zaniklých obcí na Mimoňsku. 
Nosným tématem Muzea vystěhovalectví v Náhlově 
však zůstává emigrace to Brazílie na konci 19. a začát-
kem 20. století.

V další části dovolené se mi přeci jenom povedlo 
navštívit zahraničí. Protože mi končila platnost pasu, 
a když jsem se na jaro začala zajímat o vyřízení občan-
ství, zjistila jsem, že termíny zkoušek (ano, musím 
dělat zkoušky z českého jazyka a reálií) budou vypsány 
až v půlce září, nic jiného mi nezbylo.

Na cestu jsem se vydala po koncertu Nicka Masona 
v Praze. Cesta byla zajímavá tím, že samotná jízda 
vlaky trvala 5,5 hodiny, zatím co čekání na Dolním 
nádraží v Brně 4 hodiny. Fotografie na pase úplně zod-
povídá tomuto výkonu.

Několik dní jsem zůstala ve svém rodném městě 
u spolužačky ze základní školy. Udělali jsme si výlet 
do mé milované Banské Štiavnice, která je pořád krás-
nější. 

Zajímavá byla i návštěva Komárna, kde vybudovali 
Evropské náměstí, které je postavené z domů reprezen-
tujích typickou architekturu jednotlivých států. Chy-
bičkou je, že náměstí není dokončené a ačkoliv v pří-
zemích domů jsou krámky a kavárny, patra domů jsou 
prázdná. Zeptala jsem se slečny v kavárně, proč to 
nedostavěli a ta mi (lámanou slovenštinou) řekla, že 
nájmy jsou drahé, majitelů domů je hodně a někteří 
zmizeli v zahraničí… Kamarádka mi taky líčila, jak 
se v Komárně snažili umístit sochu Cyrila a Metoděje, 
pak Ľudovíta Štúra, ale neuspěli. Soch tam bylo dost, 
ale všechny měly maďarská jména. Potom, co jsem si 
v Šuranech užila teplé a čisté vody v místní štěrkovně, 
kde jsem se v šesti letech naučila plavat, ochutnala 
výborné fíky ze zahrady, přesunula jsem se k Tren-
čínu k další kamarádce, která jinak žije a pracuje ve 
Skotsku. Neviděly jsme se asi 10 let, tak jsme si měly 
o čem povídat. Cestou jsem navštívila Trenčín a Pieš-
ťany, kde jsem někdy dávno, v minulém tisíciletí, praco-
vala a bydlela. Když jsem v Pieštanech ve Váhu uviděla 
plavat poměrně velkou želvu, řekla jsem si, tropy už 
jsou tady, tak aspoň nemusím nikam daleko jezdit…

Eva Prokešová, knihovnice

Stohánek

Nádvoří Evropy Komárno

Další léto je za námi  

a nezbývá nám nic jiného,  
jen se sem tam ohřát  
nějakou vzpomínkou
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Narodily se děti:
• Viktorie Schubertová
• Petr Pham
• Nela Šosvolová
• Sebastián Dvořák
• Milan Vokáč
• Natálie Panovská
• Josef Zavřel
• Robin Fedor
• Ondřej Balog
• Matyáš Kesner

Přistěhovalo se 16 občanů.

Odstěhovalo se 25 občanů.

Rozloučili jsme se se 
zesnulými občany:
• Jiřina Šrutková 
• Jaroslav Krupka
• Věra Babcová
• Nataša Dávidová
• Juliana Paseková
• Miroslav Novák
• Evženie Sochorová
• Josef Cereňuk

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

Dvoudenní akce byla rozdělena 
do několika částí a v každé z nich 
si plnila své úkoly jiná složka IZS. 
V úvodní části v pískovně zasahovaly 
JSDHO okolních obcí a stanice HZS 
v Raspenavě. Ty po příjezdu čekal 
pískem zasypaný osobní automobil 
s osobou uvnitř a několika zraně-
nými v jeho okolí. Hasiči tak museli 
vyprostit osobu z auta zpod písku 
a poskytnout všem předlékařskou 
pomoc. Při dalším ohledání zjistili 
další zřícený svah s podezřením na 
zavalené osoby, a tak byli na místo 
povoláni psovodi. Do jejich příjezdu 
vymezily jednotky pás postupu pát-
rání, který z důvodu bezpečnosti 
opatřili žebříky mezi jednotlivými 
etážemi pískovny. Do této části 
terénu byly několik týdnů dopředu 
pomocí těžké techniky zakopány 
speciální bedny pro uložení figu-
rantů, kteří v nich byli následně 
zasypáni. Tímto se psovodům 
simulovaly stejné podmínky, jako 
v případě opravdového závalu.

Další část pak již patřila psovo-
dům, kteří ve dvojicích prohledávali 
zadaný prostor, do kterého mohl 
vstoupit pouze pes. Těm zasypané 
a hluboké úkryty motaly nosy celý 
den.

Celkem se do cvičení zapojilo 
devět JPO, z toho dvě stanice HZS 
LK včetně dvou profesionálních 
psovodů. Psovodů dobrovolných 
hasičů bylo do cvičení zapojeno 
celkem šestnáct.

Druhý den pak patřil nejčas-
tějšímu využití záchranných psů, 
a to pátrání po pohřešovaných oso-
bách ve volném terénu – na ploše. 
K tomuto účelu posloužily psovo-
dům lesy v okolí pískovny.

Unikátní cvičení složek IZS se uplynulý víkend uskutečnilo v  okolí 
Horní Řasnice. Hasiči tam nacvičovali činnosti po zavalení osob po 
zřícení jedné z etáží místní pískovny. Cvičení připravoval tým psovodů 
z JSDHO Hejnice, který ho zároveň pořádal jako Závod záchranných 
psů SH ČMS pro psovody z celé republiky.

Chtěli bychom moc poděko-
vat HZS LK za možnost pořádání 
této akce, firmě Eurovia za umož-
nění přístupu do pískovny a nad-
standartní pomoc při organizaci 
a Lesům ČR a vedení dotčených 
obcí za přístup do terénů.

A jak to celé dopadlo:

Sutina:
 1. místo – Jana Martínková 
(JSDHO Hejnice)
 2. místo – Marie Jirásková 
(JSDHO Hejnice)
 3. místo – Eva Bazínková (SDH 
Petrov nad Desnou)

Plocha:
 1. místo – Martin Brandner 
(SDH Liteň)
 2. místo – Martina Taterová 
(SDH Rynholec)
 3. místo – Jana Plívová (JSDHO 
Hejnice)

Zasahující složky:

HZS LK stanice Raspenava, HZS 
LK stanice Turnov, JSDHO Raspe-
nava, JSDHO Frýdlant, JSDHO 
Hejnice, JSDHO Nové Město, 
JSDHO Nové město – stanice Ludví-
kov, JSDHO Dolní Řasnice, JSDHO 
Horní Řasnice, SDH Bernartice nad 
Odrou, SDH Liteň, SDH Petrov nad 
Desnou, SDH Rynholec, SDH Svít-
kov – Popkovice, SDH Všechlapy, 
SDH Želiv 2.

Pavel Morávek,  
zástupce velitele psovodů SH ČMS

foto: Karol Morávková

Zával v pískovně  
aneb taktické cvičení IZS
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Lípy jsou staré více než 120 let a není to jediný případ, kdy v Hejnicích přerostlé stromy dělaly problémy. Na 
sklonku předminulého století musela být najednou vykácena stará alej v dnešní Jizerské ulici – na fotografii 
je vidět, že příčinou bylo pozdní, nebo vůbec žádné 
zkracování větví. Prastará lípa u kostela po rozlomení 
zase poškodila kapličku sv. Antonína, na to se již 
mnozí pamatují.

Miroslav Jech, foto: archiv autora

Radikální vykácení celé aleje po roce 1896 (snad více 
než mohutné kmeny stojí za pozornost oblečení dětí)

Přerostlá lipová alej v dnešní Jizerské ulici v roce 1896

Kaplička sv. Antonína poškozená  
rozlomenou nejstarší hejnickou lípou

Stará hejnická lipová alej
a zanedbaná údržba zeleně

V poslední době se v Hejnicích diskutuje o obnově parčíku před kostelem. Některé ze stromů jsou nenávratně 
poškozeny snad neodbornou nebo pozdní údržbou, snad poškozením kořenového systému při dláždění.

Řidiči ZZS LK prošli náročným cvičením
Řidič, ten tvrdej chleba má… A řidič Zdravotnické záchranné služby obzvlášť. Krom toho, že musí splňovat vše, 
o čem ve známé písničce zpívá Ladislav Vodička, musí umět řadu dalších věcí. V neposlední řadě musí být profesní 
oporou zdravotníkům, musí umět jet opravdu plynule za každých okolností, musí vědět, co dělat, když mu 
v sanitě kolabuje pacient nebo když se dítě dere na svět před příjezdem do porodnice… Nesmí se bát obtížného 
terénu a v žádné situaci zkrátka neztratit hlavu.

Na řidiče Zdravotnické záchranné 
služby jsou zkrátka kladeny velmi 
vysoké profesní požadavky. Proto 
je nutné, aby své znalosti a doved-
nosti pravidelně obnovovali a cvičili. 

Letos poprvé si záchranka cvičení 
uspořádala sama ve vlastní režii - 
školícím centrem, vybudovaným 
přímo v terénu v bývalém vojenském 
areálu v Ralsku, prošlo během čtyř-

denního cvičení až na výjimky všech 
150 řidičů.

Na čtyřech stanovištích tréno-
vali své znalosti v různých obo-
rech – seznamovali se s novinkami 
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Součástí akce byla již druhým rokem možnost 
využít fotolety vrtulníkem a prohlédnout si Hejnice 
a okolí z ptačí perspektivy. Zájem o létání byl tak velký, 
že se stejně na všechny nedostalo a asi se budeme bavit 
o spolupráci na příštím ročníku. Dominantním bodem 
akce byl opět kulturní program po oba dny, a to již 
pár let se stejným modelem – sobota za peníze, neděle 
zadarmo. I když letos trošku ovlivněn podvodem se 
vstupenkami, kdy se nejmenovaný „vyčůránek“ snažil 
podvést zájemce z řad návštěvníků prodejem falšova-
ných vstupenek.

Sobotní program jsme zkusili trošku změnit 
a přeskládat, takže posunutí ohňostroje na 23 hodinu 
umožnilo divákům po setmění si pořádně vychutnat 
skvělou světelnou pódiovou show kapely Mandrage. 
Nedělní klidnější část programu opět nabídla vystou-
pení pro děti v podobě Maxim Turbulenc spojené 
s následným vrcholem pro dříve narozené v podání 
kapely Žlutý Pes. Oba dny bylo krásné počasí, které při-
lákalo hlavně v sobotu obrovské množství návštěvníků, 
takže Hejnice doslova praskaly ve švech. Centrální par-
koviště bylo maximálně naplněné, přilehlé ulice a volná 

Letní slavnosti
Hejnické slavnosti mají svoje místo v kalendáři již spoustu let o prvním červencovém víkendu a letos tomu nebylo 
jinak - ve znamení slavností byl tentokrát 6. a 7. červenec. Tradiční součásti slavností, jako jsou kolotoče nebo 
stánkový prodej všeho druhu, si našla spousta návštěvníků. Oázou klidu byl opět parčík u kostela, kde byl 
soustředěný řemeslný jarmark, který přímo navazoval na možné prohlídky kostela a varhanní koncert. 

místa v centru jakbysmet. I proto se bavíme o historicky 
nejvyšší návštěvnosti v novodobé éře našich oslav, kdy 
za víkend dorazilo odhadem kolem 13–16 tisíc návštěv-
níků. Tedy na tu neplacenou část. Do prostoru pódia 
dorazilo kolem 2 tisíc hudebních fanoušků.

A letošní ročník v řeči zajímavých čísel?
-  na centrálním parkovišti zaparkovalo 810 aut
-  do kina si přišlo na WC odskočit 617 lidiček
-  kolo si do cykloúschovny odložilo 144 cyklistů
-  nevrátilo se 645 vratných kelímků (suvenýry, ztráty, 

poškození)
-  na centrálním place se vypilo 8880 piv, 2460 točené 

kofoly, viney, malinovky a 204 PETek kofol a 544 
PETek vody Rajec

-  v sobotu mezi 18:20 a 18:40 hod. prošlo stánkařskou 
uličkou jedním směrem 352 návštěvníků

-  v neděli mezi 14:25 a 14:55 hod. prošlo stánkařskou 
uličkou jedním směrem 503 návštěvníků a mezi 15:35 
a 16:05 hod. dokonce 635 návštěvníků

-  dřívější čas v sobotu, kdy bylo extrémně více lidí, se 
zapomněl počítat :(

-  za celý víkend se akce účastnilo kolem 13 až 16 tisíc 
lidí, do kulturního placu se podívalo 2-3 tisíce 
návštěvníků

-  návštěvníci a stánkaři vyprodukovali 5 velkých kon-
tejnerů odpadků

-  na akci nakonec nedorazil nikdo s falešnou vstupen-
kou

-  celá akce vyšla na 1,5 miliónu korun
-  po celou dobu slavností se o návštěvníky staralo 55 

pořadatelů (bedňáci, vstupaři, parkovišťáci, zásobo-
vači, obsluhy popelnic, obsluha vratných kelímků, 
fotograf, FB specialista, zónaři a další a další...)

A co příští rok? Vyzkoušíme model více méně zná-
mých kapel v programu místo jediné „star“. Takže 
dorazí UDG, Fešáci, Th!s, Malalata a další.

- DEM -, foto: Z. Polívka

v dopravních předpisech, které se 
týkají vozů s právem přednostní 
jízdy. Učili se manipulaci s vozidlem 
krizové připravenosti, vyzkoušeli 
si například postavit stan, který 
záchranná služba využívá v kri-
zových situacích. Měli možnost 
vyzkoušet si výměnu pneumatiky či 
jiné opravy drobných defektů přímo 
v terénu. A v neposlední řadě na kaž-
dého řidiče čekala i jízda zručnosti 

v obtížných podmínkách. Ta sloužila 
i k tomu, aby se všichni seznámili 
s technickými možnostmi nových 
vozů, které si například umějí sami 
ovládat zapojení kol při náklonech 
v terénu a podobně.

„Ke školení řidičů využíváme 
různé možnosti, spolupracujeme 
s Armádou ČR, jezdíme na polygon… 
Vlastními silami jsme cvičení organi-
zovali poprvé a ukázalo se, že to byl 
krok správným směrem. Vycházíme 
z praxe a zaměřujeme se opravdu 
na to, co může potkat nás v Liberec-
kém kraji. Školíme sami sebe, což je 
samozřejmě i silný tmelící moment,“ 
zhodnotil ukončené cvičení ředitel 
ZZS LK Luděk Kramář. Dodal, že 
cvičení pořádané ve vlastní režii je 
pro záchranku i ekonomicky výhod-

nější než využití pronajatých pro-
stor a lektorů. „Budeme se snažit je 
jednou za čas zopakovat. V kombi-
naci s komerčně dostupnými mož-
nostmi je to pro záchranáře ideální 
tréninková varianta,“ řekl Kramář.

Své řidičské dovednosti si 
v areálu v Ralsku vyzkoušeli i před-
stavitelé Libereckého kraje, který 
na cvičení finančně přispěl. Pod 
dohledem instruktorů si své řidič-
ské schopnosti postupně otesto-
vali jak hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta, tak i jeho statutární 
náměstkyně Jitka Volfová a náměs-
tek pro oblast zdravotnictví Přemysl 
Sobotka, jenž také měl nad cvičením 
záštitu.

Michael Georgiev, ZZS LK
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Mapový okruh proto, že soutěžní 
fotografie uložené v pouzdrech – 
mapách – kolují mezi zúčastněnými 
fotokluby. Jejich členové vystupují 
nejen v rolích soutěžících, ale i hod-
notitelů fotografií všech ostatních 
účastníků. Od loňského října až do 
letošního května nás tak na čtvrteč-
ních schůzkách čekalo mimo jiné 
i bodování celkem cca 280 soutěž-
ních snímků.

Pořadatelem letošního roč-
níku byl letos náš soused přes 
kopec – Sbor dobrovolných foto-
grafů Desná. Místo obvyklého 
vyhlášení výsledků nabídl účastní-
kům víkendové setkání se vskutku 
bohatým programem, které se 
uskutečnilo o druhém červnovém 
víkendu.  A protože Desnou máme 
opravdu co by kamenem dohodil, 
využili jsme nabídky a vypravili  
se tam.

Páteční večer byl věnován pro-
blematice fotografování v noci. His-

Řeč je o vyhodnocení 58. ročníku Mapového okruhu Český ráj, nejstarší celostátní soutěže amatérských fotografů, 
které se letos už po 57. náš fotoklub zúčastnil kolekcí 20 fotografií autorů M. Čepičky, J. Fáry, W. Kmínkové, 
T. Mazánka, V. Odehnala, M. Pelikána a P. Riedla.

torii nedaleké Protržené přehrady 
prezentoval Lukáš Müller, své noční 
fotografie předvedl a problemati-
kou nočního fotografování se ve své 
přednášce zabýval jeho jmenovec 
Jakub. Ten pozval po 23. hodině 
vytrvalce na noční focení Protržené 
přehrady, ale my jsme dali přednost 
třetímu Müllerovi, a to s přízviskem 
Thurgau, a po dvou třech sklenkách 
šli spát.

Ráno jsme vstávali hodně brzy – 
vodopády Jedlové jsou nad Josefo-
vým Dolem a až k těm nejvýše polo-
ženým je to od auta ještě pořádný 
výstup! A hlavně chtěli jsme stih-
nout ranní světlo. Před obědem jsme 

se vrátili do penzionu, kde nás čekal 
fotokvíz a po obědě už ta část pro-
gramu, na kterou byli všichni nej-
více zvědavi: vyhlášení výsledků 
Mapového okruhu v kulturním domě 
Sklář. Do první desítky fotoklubů 
jsme se těsně nevešli – byli jsme 11. 
V první polovině třistačlenného sou-
těžního pole se umístily fotografie 
Martina Čepičky, Václava Odehnala, 
Tomáše Mazánka a Jiřího Fáry.

Po slavnostním ceremoniálu 
a prohlídce improvizované výstavy 
nejzajímavějších fotografií letoš-
ního ročníku jsme se v pozdním 
odpoledni přesunuli na Jizerku 
a potěšili se při focení rozkvetlých 
upolínů. Po večeři nás čekalo pří-
jemné a zajímavé posezení s kolegy 
fotografy, z nichž některé jsme znali 
osobně, některé jen podle jmen 
uvedených pod soutěžními fotogra-
fiemi. Večerní program zpestřila 
beseda s pražským fotografem, ces-
tovatelem a publicistou Topi Pigu-
lou. Nedělní dopoledne jsme strávili 
focením kostýmovaných účastníků 
XIV. ročníku Spanilé jízdy Cyklo-
stezkou Járy Cimrmana, v jejímž 
cíli v Tanvaldu pozdravil účastníky 
i Zdeněk Svěrák.

Víkendové setkání nabídlo 
všechno, co amatérští fotografové 
potřebují. Kromě vyhodnocení sou-
těže i řadu příležitostí k vzájemné 

Léto ve fotoklubu
vyhodnocení MO ČR a výstava v Jablonném

Petr Ivana Indráčka

Wanda Tomáše, jak si chystá fotku

Mirek ulovil pěkný detail  
na spanilé jízdě …

… a zvěčnil Wandu se Zdeňkem
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Plakát výstavy v Jablonném

inspiraci a výměně zkušeností jak 
mezi členy jednotlivých fotoklubů, 
tak i mezi fotokluby. Hodně se tu 
samozřejmě fotilo a bylo vskutku 
co. Zkrátka nebylo to jen o medai-
lích a pohárech, ale organizátorům 
z desenského fotoklubu se poda-
řilo připravit a zorganizovat zda-

řilé setkání lidí, kteří mají stejného 
koníčka. Duší celé akce byl „doži-
votní“ předseda desenského foto-
klubu, Ing. Ivan Indráček, a ten 
dodal víkendovému setkání foto-
grafů z celé republiky nejen příjem-
nou atmosféru, ale i vtipný nadhled 
s inteligentním humorem.

Shrnuto: v první desítce jsme sice 
tentokrát nebyli, ale víkend v Desné 
jsme si přesto pěkně užili.

Hodně se tu fotilo a bylo co…
text: jbl, foto: Wanda Kmínková,  

Miroslav Pelikán, Petr Riedl  
a Jiří Fára (plakát)

Proto se rozjel projekt „Adopce hrobů“, který hlavně řídí Milan Votava. A opět se zde nabízí otázka, 
jestli se někdo nechce také stát „adoptivním opatrovníkem“ těchto posledních odpočinkových míst dávných 
předků zdejších současných a bývalých obyvatel a třeba se přidat k Milanovi a skupině dalších 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, případně investovat velké částky do stavebních oprav, ale ty, kteří by měli zájem se 
o tento druh vzpomínek trošku postarat.

Více informací na městě Hejnice u starosty (tel. 777 682 274) nebo u Milana Votavy.

ADOPCE OPUŠTĚNÝCH HROBŮ 
A HROBEK NA HŘBITOVĚ 

V HEJNICÍCH A FERDINANDOVĚ

Na hejnických hřbitovech je spousta opuštěných starých němec-
kých hrobek o  které se nikdo nestará, protože buď nejsou 
potomci nebo nejeví zájem o  své předky z  důvodu odsunutí 
do jiných koutů Evropy v  rámci historických událostí. Město 
Hejnice v současné době zaměstnanecké krize nenachází volné 
kapacity, které by se dokázali o  jednotlivé opuštěné hroby 
starat, tak jak si některé zaslouží.
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Jiřinky 2019
V rámci 10. ročníku Meziná-

rodní výstavy jiřin se 12. září 
opět uskutečnila soutěž v aranžo-
vání pro střední školy a odborná 
učiliště. Letošní motto soutěže 
bylo „Jiřinky a dožínky“. Účast-
níci museli zpracovat celkem čtyři 
úkoly. Prvním byla vázaná dožín-
ková kytice, která musela obsa-
hovat květy rodu Dahlia. Druhým 
úkolem byla přízdoba dožínkového 
snopu, třetím tajná práce - vypi-
chovaná miska. Posledním byl 
vypichovaný dožínkový věnec, na 
kterém pracovalo celé tříčlenné 
družstvo. Pořádající školou celé 
akce byla Střední škola hospodář-
ská a lesnická Frýdlant, pracovi-
ště Hejnice. Na 10. ročník přijelo 
celkem sedm vystavovatelů, kteří 
prezentovali na 190 odrůd jiři-
nek v celém spektru barev, tvarů 
i velikostí.  Na aranžování jiřin 
do váz a úpravě celé výstavy se 
podíleli žáci oboru zahradník této 
školy, žáci a učitelé ČZA Mělník 
a učitelky odborného výcviku 
SOŠ Liberec. Soutěž i výstava byla 
umístěna v prostorách Kláštera 
Hejnice. Spojení květin a krás-
ného prostředí podtrhovalo krásu 
a důstojnost celé akce. Soutěže 
se zúčastnilo celkem osm škol -                                                                                                                                 

Informace z lesárny
V pondělí 2. září začal i pro žáky naší školy nový školní rok. Již tradičně jsou podzimní měsíce bohaté na 
různé akce, které naše škola pořádá, nebo se jich účastní. Hned v prvním týdnu se žáci oboru Zahradník 
postarali o výzdobu na Krajských dožínkách, které se konaly 7. září ve Studenci.

SŠHL Frýdlant, pracoviště Hejnice, 
ČZA Mělník, SOŠ Liberec, SZŠ 
a SOU Praha 9 Hloubětín, SOŠ 
stavební a zahradnická Praha 9 
Jarov, SOŠ Lovosice, SOŠS Varns-
dorf a SZŠ Rajhrad. Práce hodno-
tila tříčlenná porota odborníků: 
paní Marie Hofmanová, pan Lukáš 
Hodáň a pan Pavel Hruška.

Naši školu reprezentovaly 
žákyně Anna Čepelíková a Ště-
pánka Gabrišová z 3. ročníku 
a Eliška Cereňuková z 2. ročníku. 
Nejlépe se vedlo zástupcům ze 
SOŠ stavební a zahradnické Praha 
9 Jarov, kteří obsadili dvakrát 
druhou a dvakrát první příčku 
a stali se tak vítězným družstvem.

Hejnický dřevorubec
 Ve dnech 16. – 17. října se bude 

konat 21. ročník soutěže Hejnický 
dřevorubec, což je nejvýznamnější 
akce pořádaná naší školou. Této 
soutěže se účastní tradičně žáci 
lesnických škol z České repub-
liky a Slovenska. Žáci poměří síly 
v jednotlivých disciplínách v práci 
s motorovou pilou dle mezinárod-
ních pravidel – kácení, kombino-
vaný řez, odvětvování, výměna 
řetězu a v doprovodných disciplí-

nách – poznávání dřevin, dřevoru-
becký dvojboj a odřezávání kotouče. 
Tradičně budou připraveny dopro-
vodné soutěže pro příchozí diváky 
a pro děti z mateřských a základ-
ních škol, a také představení disci-
plíny Timbersportu.

Svatohubertské slavnosti
Podzim vyvrcholí Svatohubert-

skými slavnostmi, které pořádá 
naše škola již od roku 1992. Letos 
se konají v pátek 8. listopadu. Dru-
žina Svatého Huberta projede Hej-
nicemi, k vidění budou ukázky 
sokolnictví, svatohubertská mše 
troubená na lesní rohy v hejnické 
bazilice, kde budou také pasováni 
noví myslivečtí adepti. Závěr dne 
bude patřit Svatohubertské vese-
lici s bohatou zvěřinovou tombolou.

Den otevřených dveří
Tradiční Den otevřených dveří 

se koná v pátek 22. listopadu od 
10 do 16 hodin a v sobotu 23. listo-
padu od 9 do 13 hodin.

Srdečně vás na zmíněné akce 
zveme a těšíme se na setkání 
s vámi.

Lenka Bönschová Sutnarová
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Rohože z raspenavského NOVUSu najdete 
v obchodních centrech po celém Česku!
Až půjdete příště nakupovat, podívejte se u vchodu pod nohy. Dost možná budete totiž stát na rohožích 
emco z raspenavského závodu NOVUS. Nejčastěji na ně můžete narazit v Praze, kde je umístěna i největší 
rohož v České republice, která pochází právě z NOVUSu. A v jakých dalších obchodních domech se  
s raspenavskými rohožemi můžete setkat?

Od listopadu 2017 je Chodov největším nákupním centrem 
v České republice. Téměř před dvěma lety byla dokončena 
jeho rozsáhlá rekonstrukce, jež trvala tři roky a přišla na 
4,4 miliardy korun. A NOVUS? Celkem Chodovu dodal na 
600 m2 čisticích rohoží v hodnotě několika milionů.

Pokud se i vy chcete stát součástí NOVUS týmu, podívejte se na naše webové stránky 
www.novus.cz/kariera

OC Chodov, Praha

Černý Most otevřel své brány veřejnosti již v roce 1997 
coby úplně první nákupní centrum v České republice. 
O vzhled budovy se postarali architekti z Anglie, kteří 
realizovali například Suzhou Center v Číně nebo City Walk 
v Dubaji. A právě na Černém Mostě se můžete projít po 
největší rohoži v České republice z NOVUSu, jejíž rozloha 
činí 130 m2!

Společnost NOVUS Česko se sídlem v Raspenavě je dceřinou 
společností německé skupiny emco GROUP. Zabývá se výrobou 
kancelářských přístrojů, komponentů pro klimatizace, rohože 
nebo podlahové topení.

Centrum Černý Most, Praha

Mezi největší hypermarkety v Libereckém kraji patří 
Globus, kde nakoupíte téměř vše, od exotického ovoce 
přes čisticí prostředky až po vybavení na zahradu. K tomu 
můžete navíc ještě navštívit NC Géčko, kde seženete 
elektroniku, oblečení nebo třeba krmení pro domácí 
mazlíčky. A i zde můžete narazit na rohože z NOVUSu. 
Nachází se například u Café Globus o rozměru 9 m2  
a u každého vchodu NC Géčka s rozlohou 8 m2.

Globus a NC Géčko, Liberec

Pokud vyrazíte na dovolenou do jižních Čech, zastavte se 
v IGY. Ve zdejších 130 obchodech se rozhodně najde něco, 
co se vám bude nejenom hodit, ale i líbit. A když už tam 
budete, vzpomeňte si, že i tady mají téměř 200 m2 rohoží 
z Raspenavy!

Centrum IGY, České Budějovice

inzerce_NOVUS_A4_Frydlant_CMYK_srpen2019_tisk.indd   1 22.08.2019   8:08:03
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Založení školy
Zvláštní škola v Hejnicích byla otevřena 1. září 1959 

pro děti s vadným duševním vývojem a pro děti zane-
dbané ve výchově a ve vyučování. Téhož dne bylo zahá-
jeno i vyučování.

Umístění
Škola byla umístěna v budově internátu Přádelen 

česané příze v Hejnicích, Nádražní ulice čp. 514, a to 
v přízemních místnostech při levém vchodu u vstupu 
do školy. Škole byla rezervována jedna místnost pro 
třídu a jedna místnost pro pomůcky, sbírky, pracovní 
výchovu a současně kancelář. Malá předsíň byla zaří-
zena jako šatna. Škola neměla vlastní tělocvičnu.

Vedení školy
Vedením školy byla pověřena Libuše Mlejnková, 

rozená Čadová, do té doby učitelka národní školy v Hej-
nicích.

Zaměstnanci
Úklid školy prováděla jeden měsíc M. Sokolová, uklí-

zečka Městského národního výboru. Po ní nastoupila 
Anna Janičová.

Třída a žactvo
Škola měla v prvním roce jednu třídu s 14 dětmi. 

V prvním ročníku byly zařazeny čtyři děti, v druhém 
pět dětí, ve třetím čtyři děti a v pátém jedno dítě. Žáci 
pocházeli jak z města Hejnice, tak z Lázní Libverda 
a Ferdinandova. Během roku došlo k přeřazení jedné 
žákyně zpět do národní školy, jeden žák navštěvoval 
školu pro vadně mluvící v Týně nad Vltavou. Dva žáci 
během roku přestoupili ze školy národní. Vyučovalo se 
ve čtyřech ročnících, a to dopoledne od 8:00 do 12:30. 
Celkem tedy 24 hodin týdně.

Klasifikace
Žáci byli klasifikováni čtyřikrát ročně, z toho dva-

krát za rok byli klasifikováni na vysvědčení. Vyučovalo 
se nejenom podle osnov vydaných pro zvláštní školy 
v roce 1954, ale i podle učebnic vydaných pro zvláštní 
školy. Předměty, pro které učebnice neexistovaly, byly 
přizpůsobeny osnovám národní školy. Všichni žáci 
v tomto roce prospěli.

Sdružení rodičů a přátel školy
Při škole bylo zřízeno SRPŠ. Jeho předsedkyní se 

stala Helena Šimonovičová, kuchařka v Lázní Libverda, 
bytem v Hejnicích. Rodiče se scházeli na pravidelných 
třídních schůzkách a besedách. Tyto besedy byly orga-
nizovány jednotně pro všechny druhy škol v Hejnicích 
a spojeny s pedagogickou poradnou a přednáškami 
pedagogických pracovníků na okrese.

Zdravotní péče
Lékařskou péči o žactvo prováděla MUDr. Věra 

Bartuňková, dětská lékařka z Frýdlantu v Čechách. 
Jednou za rok prohlédla žactvo, v některých případech 
doporučila odborné vyšetření a léčení. Zubní technik A. 
Kaiser z Hejnic prohlédl a ošetřil jednou za rok dětem 
chrup. Hygienu školy a školního zařízení kontroloval 
okresní hygienik MUDr. Štěpanov před zahájením 

Zvláštní škola v Hejnicích, školní rok 1959/1960

provozu ve školních místnostech. Jinak ordinovalo pro 
žactvo místní zdravotní středisko v Hejnicích, zubní 
i praktické. Během roku byly žáci očkovány proti dětské 
obrně. Ve třídě byla zřízena žákovská zdravotní služba. 
Dva žáci, střídající se každý týden, pomáhali udržovat 
osobní čistotu žáků a pořádek ve třídě a šatně. Každý 
den po první vyučovací hodině probíhala pětiminutová 
cvičení pro tělesnou rekreaci žáků.

Péče o další vzdělávání učitele a mimoškolská 
činnost

Ředitelka školy nebyla politicky organizována. 
Účastnila se stranického školení při osmileté střední 
škole v Hejnicích. Pravidelně se účastnila celostátních 
besed a schůzí organizovaných pro učitele. Byla člen-
kou Výboru žen v Hejnicích. Vedla pěvecký kroužek 
členek Výboru žen, který měl 25 členů, a odpracovala 
45 brigádnických hodin v rámci zvelebení města Hejnic. 
Byla členkou Osvětové besedy.

Revoluční odborové hnutí
Ředitelka školy Libuše Mlejnková se účastnila 

odborových schůzí osmileté střední školy v Hejni-
cích. S touto organizací podnikla exkurzi po frýdlant-
ském okrese spojenou s prohlídkou dílny pro pracovní 
výchovu a školního pozemku v Novém Městě pod 
Smrkem a osmidenní zájezd do Polska koncem června 
1960.

Péče o zájmovou činnost žactva
Tři žáci chodili do družiny mládeže při osmileté 

střední škole v Hejnicích. Tato družina byla umístěna 
v samostatné budově a otevřena od 7:00 do 16:00. Pra-
covaly zde dvě vychovatelky. V družině se děti také stra-
vovaly. V rámci vyučování bylo šest hodin týdně věno-
váno pracovní výchově (práce s papírem, plastelínou, 
dřevem, drátem). Z výrobků byla instalována a dopl-
ňována stála výstavka prací ve třídě. Škole byla při-
dělena část školního pozemku k obdělávání. Žáci tam 

Budova zvláštní školy, školní rok 1959-1960
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pěstovali na svých přidělených záhoncích květiny i zele-
ninu. Byla založena žákovská knihovna pro děti, které 
již uměly číst. Škola provozovala malé maňáskové diva-
dlo. Žáci s učitelkou pořádali pro vlastní okruh poslu-
chačů divadelní scénky s výchovnými náměty. Žáci se 
účastnili návštěvy zahradnictví a výstavky pekařských 
výrobků a výstavy knih, které pořádala místní Jed-
nota. Navštívili také výstavku učňovské školy lesnické 
v Hejnicích. Během roku shlédli filmové představení 
Rudá záře nad Kladnem, Povídky o Leninovi, Chruš-
čov v Americe a vyslechli také jeden výchovný koncert. 
Krajská loutková scéna z Liberce uspořádala pro žáky 
všech hejnických a okolních škol představení Nepo-
slušná kůzlata. Koncem roku podnikla třída celodenní 
výlet k Černému vodopádu, na Hajní kostel a Frýdlant-
ské cimbuří v Jizerských horách.

Veřejně prospěšná činnost
Během roku pečovala třída soustavně o záhony 

v parku před hotelem Perun a o úpravu cesty nad 
Česanou. Žáci se individuálně podíleli na sběru odpa-
dových surovin a nosili sběr do ohlášených sběrných 
akcí městských.

Spoření
Ve třídě bylo organizováno pravidelné měsíční spo-

ření. Všichni žáci plnili závazky a za školní rok uspo-
řili celkem 1.173 Kčs, to jest 83 Kčs průměrně na spo-
řícího žáka.

Péče o dělnické děti a děti zaměstnaných rodičů
Ve třídě bylo 14 dělnických dětí, z toho 10 dětí 

zaměstnaných rodičů. Byla jim věnována zvláštní 

péče. Učitelka je doučovala podle potřeby v době mimo 
vyučování.

Sbírky
Škola měla sbírky tělovýchovné, technické, obra-

zové, knihovnu učitelskou a žákovskou. Celkem bylo 
ve sbírkách 247 inventárních čísel v ceně 3.355,75 Kčs.

Zařízení školy
Provizorní nábytek byl v tomto školním roce vypůj-

čen z osmileté střední školy v Hejnicích. Jednalo se 
o osm lavic, dvě stojanové tabule, osm stolů a sedm 
židlí. Jedna skříň byla zapůjčena z učňovského stře-
diska Přádelen česané příze v Hejnicích. Nový nábytek 
nebylo možno koupit, protože nebyl na obchodním trhu. 
Prodejny nábytku musely přednostně vybavit nově 
vystavené školy.

Návštěvy
Ve školním roce 1959/1960 nebylo návštěv ani 

inspekcí. Libuše Mlejnková hospitovala na zvláštní 
škole ve Frýdlantě, aby poznala organizaci a vyučování 
na zvláštních školách.

Prázdniny
Zimní prázdniny trvaly od 23. prosince do 2. ledna, 

pololetní prázdniny od 1. do 6. února. Školní rok byl 
ukončen dne 18. června 1960, kdy byla vydána vysvěd-
čení. Na pionýrském táboře byl jeden žák 14 dní. Žádný 
žák neukončil školní docházku.

Milan Votava, foto: archiv autora

Důležitost stromů
a ostatní zeleně v období klimatické krize

Klimatická krize, její projevy 
a příčiny

Pokud by někdo náhodou nevě-
děl, co je to klimatická krize, pak 
je to období, ve kterém právě teď 
žijeme. Ať už si to připouštíme 
a víme o tom, či nikoli. Vědci se 
shodují na tom, že změny klimatu 
jsou z větší části dílem člověka. 
Jedná se o velké změny počasí 
(např. zvýšení průměrných ročních 
teplot, sucho a prohlubování nedo-
statku vody i v hlubších půdních 
vrstvách, extrémní srážky spo-
jené s lokálními povodněmi, vlny 
horka a nárůst efektu tepelných 
ostrovů ze zástavby, ale i v země-
dělské krajině). Tyto a jiné změny 
se dějí nejenom v naší republice, 
ale na celém světě. Pokud na ně 
nebudeme všichni rychle reagovat 
a správně jednat, mohou se tyto 
změny vymknout natolik, že už je 
nebudeme moci ovlivnit.

Koncentrace skleníkových 
plynů (CO2, metanu a oxidu 
dusného) v atmosféře jsou tak 

vysoké, jaké nebyly za posledních 
800.000 let. Člověk je odpovědný 
za více než 60 % zesíleného sklení-
kového efektu na celém světě. Kon-
centrace CO2 vzrostla od předprů-
myslové doby (cca od roku 1750) 
o 40 %. V současné době vypouští 
lidstvo do atmosféry přes 25 mld. 
tun oxidu uhličitého ročně. Přitom 
1 t CO2 odpovídá objemu 10 m širo-
kého, 25 m dlouhého a 2 m hlubo-
kého bazénu (500 m3). Průměrná 
uhlíková stopa v České republice 
je mezi 10 a 12 takovými bazény 
na osobu a rok.

Na vzniku této situace se podílí 
mnoho faktorů, které se sešly 
zároveň. Pokud se je pokusím jen 
v krátkosti vyjmenovat, jsou to: 
spalování uhlí a ropy kvůli výrobě 
elektrické energie; přílišná výroba 
a spotřeba se současnou produkcí 
CO2 a dalších skleníkových plynů; 
nadbytečný luxus většiny obyva-
telstva s přímým dopadem na pří-
rodu; přílišné létání letadly; pří-
lišný automobilový provoz; příliš 

vysoká spotřeba masa na osobu; 
lehkomyslné zacházení s potra-
vinami (až 1/3 všeho vyproduko-
vaného jídla se vyhodí); obrovské 
množství vyrobených chemiká-
lií, které se používají téměř na 
vše, co v životě děláme, a nakonec 
všechny skončí v přírodě; bezo-
hledné zacházení s půdou v země-
dělství; monokulturní a tudíž 
obtížně udržitelné lesy; zcela 
nesprávné zacházení a hospoda-
ření s vodou všeho druhu; asfalto-
vání a dláždění stále větších území 
na úkor zeleně; nesprávné hospo-
daření s krajinou; změna struk-
tury pracovních míst (poctivá 
ruční práce nahrazena prací na 
počítači bez jakéhokoliv přímého 
vztahu k okolí) atd. Každý z nás 
může dělat něco dobrého pro zlep-
šení situace, stačí se zamyslet nad 
sebou a vyhodnotit, jak se sami 
podílíme na uvedených příčinách.

pokračování článku na další straně
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Stromy v době klimatické krize
Stromy jsou pro nás velmi 

důležité díky schopnosti pomoci 
nám lidem reagovat na změny 
klimatu. Čím více stromů (a cel-
kově zeleně) a čím více starších 
vzrostlých stromů v našem okolí 
i v celé republice bude, tím lépe se 
budeme s klimatickými změnami 
vyrovnávat. Má to jednu velkou 
nevýhodu - zeleň bychom potře-
bovali už nyní, ale všichni víme, 
jak dlouho trvá, než nějaký strom 
doroste do své dospělé velikosti. 
Zde pro zajímavost jeden údaj: 
pokud vykácíme plně vzrostlý sto-
letý dub, je schopno ho nahradit 
v jeho funkcích 100 desetiletých 
dubů, ne méně. To je myslím už 
velmi úctyhodné číslo na to, aby-
chom se vážně zamysleli nad káce-
ním jakýchkoliv starých stromů, 
speciálně v okolí lidských sídel.

O stromy se vedou spory již 
dlouhá desetiletí. Zatímco jedni 
v nich vidí důležité symboly kul-
turní a přírodní krajiny, pro druhé 
jsou důvodem k vzteku. Vedly se 
o nich nejrůznější diskuze typu 

„stromy dělají nepořádek“, „stojí 
v cestě moderní době (dopravě)“, 
„jsou nebezpečné“. Protistrana pou-
kazovala na blahodárný účinek 
zelených listů a užívala si chládku 
ve stínu stromů. Při změnách kli-
matu je třeba se na stromy začít 
dívat jinak. Stromy mají významný 
chladící účinek. Rostoucí počet 
tropických dnů sužuje v létě naši 
populaci a lidé vyhledávají stín. 
Žádný stín nechrání lépe než stín 

stromů. Například slunečník sice 
brání pronikání přímého slunce, 
ale je pod ním teplo. Stromy oproti 
tomu díky vznikající vzdušné vlh-
kosti vzduch ochlazují. Čím větší 
je koruna stromu a povrch listů, 
tím silnější je chladicí účinek. Pře-
devším na exponovaných místech 
jako jsou silnice v hustě zastavě-
ných oblastech, na velkých parko-
vištích, na cyklostezkách a turi-
stických cestách jsou stromy nej-
snazší možností pro zlepšení tepel-
ného komfortu.

Díky produkci kyslíku a fil-
traci prachových částic a škod-
livých látek přispívají stromy ke 
zlepšení kvality vzduchu. Stromy 
zadržují dešťovou vodu a pomá-
hají vzniknout kvalitní půdě. Také 
s příčinami změny klimatu, jako je 
například skleníkový efekt, mohou 
stromy velmi pomoci díky schop-
nosti vázat CO2. Je prokázáno, že 
ve městech se starou zástavbou, 
kde často rostou velké staré stromy, 
dochází k větší fixaci CO2, než je 
tomu u nových zástaveb. Při roz-
voji měst a sídlišť je proto potřeba 
dávat pozor na to, aby zůstaly stá-
vající staré stromy zachovány jak 
v centrech měst, tak také na ven-
kově.

Strom jako kulturní dědictví
Stromy vždy stávaly uprostřed 

vesnice a lidé se pod nimi setká-
vali. I dnes se lidé rádi zastaví ve 
stínu stromů, aby si popovídali po 
návštěvě kostela nebo po náku-
pech. Ztrátou stromu se z vesnic-
kého náměstí vytrácí mnohé z jeho 
identity. Výsadba nového stromu 
pak často zkrášlí místa, která 

neměla doposud téměř žádné 
kouzlo, a udělá je zajímavými.

Dnes, kdy se investuje nemalé 
úsilí a finanční prostředky do péče 
o veřejná prostranství, působí vše 

„staré“ a „rozpadající se“ často jako 
zanedbané. Přesto jsou tu staré 
stromy důležité. Jsou svědky dří-
vějších dob a svou existencí vytvá-
řejí spojení s těmito dávno minu-
lými časy. Právě na citlivých mís-
tech, jako jsou historické parky 
nebo hřbitovy, přispívají staré 
stromy k vytvoření představy 
o vlastní pomíjivosti, skromné roli 
každého člověka a délce jeho života. 
Ani o osud starých „stromů - vete-
ránů“, které jsou často přírodními 
památkami s pomyslnou vyso-
kou hodnotou, a kterým nebyla 
doposud věnována žádná péče, se 
nemusíme bát. Specialisté zabý-
vající se stromy vědí, jak co nej-
déle zachovat dobrý vzhled stromů 
a jejich bezpečnost pro okolí.

V poslední době si mnohé obce 
zřizují registr stromů, aby měly 
přehled o všech stromech a mohly 
tak o ně lépe pečovat. Pro zacho-
vání dobrého zdravotního stavu 
stromů je kromě jiného důležitá 
i jejich druhová pestrost. Proto se 
pro nově vysazované stromy na 
jednom území doporučuje maxi-
málně 10 % stromů jednoho druhu, 
max. 20 % stromů jednoho rodu 
a max. 30 % stromů jedné čeledi.

Závěrem
V „horkých“ časech, které lze 

očekávat, jsou stromy účinnou 
klimatizací. Na změnu klimatu 
můžeme reagovat aktivně tím, že 
zachováme stávající stromy a tam, 
kde je to jen trochu možné, vysa-
díme nové. Ugandské přísloví 
říká: „Nejlepší období pro výsadbu 
stromu bylo před dvaceti lety. 
Druhé nejlepší období je teď.“ Dnes 
bychom měli sázet stromy pro 
ty, co přijdou po nás, aby se i oni 
mohli radovat z jejich stínu. 

Barbora Hrůšová, 

foto: J. Hrnčířová

Při psaní článku jsem kromě 
vlastních zkušeností čerpala 
z rakouské brožury Klimatický 
strom a odborné studie ing. Šímy 
Druhy rostlin vhodné pro zelené 
prostory vzhledem ke schopnosti 
adaptace na klimatické změny.

Důležitost stromů – pokračování
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Praotec Čech přivedl svůj lid 
na horu Říp, ale my jsme se vydali 
trošku jiným směrem. Místem 
zaslíbeným, mlékem a strdím 
oplývajícím, se pro nás stal Dolní 
Bousov u Sobotky. Aby nám to 
naše putování tak dlouho netrvalo, 
vydali jsme se vlakem, ale již na 
cestě jsme se setkali s praotcem 
Čechem a ten nás dovedl do míst, 
které zvolil k našemu táboření. 
Byli jsme rozděleni do rodů, které 
se snažily získat za určité akti-
vity a hry co možná nejvíce mincí. 
Ty byly důležité při závěrečném 
táborovém dni. Postupně jsme 
se setkávali s dalšími postavami 
z Jiráskových pověstí českých. 
Hned druhého dne jsme se vydali 
za Krokem na Vyšehrad. V našem 
případě na nedaleký zámek Hum-
precht, kde nám byly předsta-
veny jeho tři dcery. Hlavně Kazi 
nás ohromila svojí krásou, a to 
i přesto, anebo právě proto, že ji 
představoval jeden z našich roverů. 
I Bivoje a divokého prasete jsme 
se dočkali. Z Bivoje se stal Kaziin 
manžel a velký vycpaný pašík 
maskotem celého tábora. Nikdo 
mu neřekl jinak než Venda. Chodil 
s námi na obědy, nástupy i k tábo-
rovému ohni. Dokonce i pod širá-
kem s dětmi spal :-). Pomohli jsme 
Libuši nalézt jejího nastávajícího – 
Přemysla Oráče a jeden den jsme 
strávili v bojích o Děvín a Ctirada. 
To když všechny táborové dívky 

Ví každý Čech, kdo byl praotec Čech?

To je otázka, na kterou bohužel neznám odpověď, ale jsem si jist, že ti, kteří s námi vyrazili na letní skautský 
tábor, to vědět budou. Staré pověsti české se totiž staly tématem našeho tábora.

byly přemluveny bojovnou Šárkou 
k tomu, aby se vymanily z neu-
stálého posluhování mužskému 
rodu. Chlapci se tento den museli 
o sebe postarat, i polévku si na 
ohni z vybraných surovin vařili 
sami :-). V závěru dne však došlo 
k velkému usmíření. Chlapci si na 
svoji stranu dívky naklonili vlast-
noručně natrhanými květinami 
a i dívky si pro chlapce vymyslely 
usmiřovací dar. Sepsaly a secvičily 
povedenou píseň. Během tábora 
jsme se setkali i s dalšími posta-
vami z pověstí. V jeho závěru nás 
pak čekala cesta za svatým Vác-
lavem do jeho tajuplného Blaníku. 
Naše země na tom asi není zas až 
tak špatně, jelikož Václava a jeho 
početné vojsko jsme úspěšně 
nalezli, jak odpočívá a spí.  S Vác-
lavem jsme si nakonec i pohovořili. 
Byl tak vstřícný, že nám věnoval 
část svého pokladu.

Během tábora se mnozí z nás 
pokoušeli plnit tzv. táborové 
zkoušky – např. zkoušku mlčení, 
hladu, poznávání živočichů a rost-
lin, přesekávání polena, střelby 
z luku, míření, síly, šifer, zdra-
vovědy… A mnozí byli úspěšní. 
K táboru patří i slavnostní oheň, 
který se stal pro některé o něco 
slavnostnějším, protože u něj slo-
žili svůj slib a několik světlušek 
bylo přivítáno do řad skautek.

Prázdniny skončily, ale pro nás 
ten skautský rok teprve začíná. Už 

teď máme naplánovány výpravy 
a akce, které se díky podpoře 
města Hejnic stávají přístupnější 
pro mnohé naše členy. Děkujeme!

Všem lidem přeji pohodové 
podzimní dny a také, aby svatý 
Václav ještě dlouho mohl i se svým 
vojskem odpočívat v hoře Blaník. 
Ale to vlastně, z velké části, stojí 
hlavně na nás :-). 

Jiří Hovorka,  
vedoucí skautského oddílu Iserin

foto: Petra Hovorková



HEJNICKÝ ZPRAVODAJ / 16

Během prvního zářijového 
týdne proběhla v hejnickém kláš-
teře obnova bylinkového záhonu, 
o kterou se zasloužili žáci z komu-
nitní školy Volavec a domácí i přes-
polní dobrovolníci. Děti přijely do 
Hejnic vlakem, vybaveny batůžky 
a taškami s vlastními bylinkami. 
Pobyt v klášteře začal prohlídkou 
areálu a poslechem varhan. Odpo-
ledne strávily prací v zahradě, kde 
připravily záhonek, namalovaly 
cedulky se jmény rostlin a z domova 
přivezené byliny společně vysadily. 
Počasí bylo krásné, a tak nakonec 
došlo i na koupání ve Smědé.

Obnova bylinkové zahrádky 
pokračovala o sobotním dopo-
ledni 7. září akcí pro veřejnost. Na 
patnáct lidí z Hejnic a okolí, dva 
dokonce přijeli až z Prahy, přinesli 
a zasadili další byliny, kterými se 
záhon zcela zaplnil.

A co vše v zahradě najdete? 
Kromě máty, mateřídoušky, ore-
gana, tymiánu či libečku i levan-
duli, bazalku, šalvěj, estragon, 
echinaceu, anděliku, yzop nebo 
routu.

Pohodová atmosféra byla také 
dochucena občerstvením, které 
pro dobrovolníky připravili zaměst-
nanci kláštera. Přestože byl 
konec akce naplánovaný na pole-
dne, zůstali někteří nadšení byli-
náři v zahradě až do odpoledních 

Obnova bylinkové zahrádky

Děti z  komunitní školy Volavec v  Českém ráji a  dobrovolníci pomohli s  obnovou bylinkového záhonu 
v hejnickém klášteře.

hodin. Záhonek ještě o kus rozší-
řili a uspořádali bylinky tak, aby 
měly správná místa podle velikosti 
a potřeby slunce. Zahradničení 
nakonec ukončil až déšť, který dob-
rovolníky sice zahnal do refektáře, 
ale vysazené bylinky tím nejlepším 
způsobem zalil.

Klášter děkuje všem zúčastně-
ným nejen za bylinky, ale především 

za nadšení a přátelskou atmosféru. 
Doufáme, že se zasazené rostlinky 
ujmou a sejdeme se příští rok třeba 
nad bylinářskou dílnou pro veřej-
nost. 

Klášterní zahrada s bylinkovým 
záhonem je veřejnosti přístupná 
denně za příznivého počasí přes 
recepci.

Lucie Nováková, Klášter Hejnice

Mateřídouška

Ohlédnutí za letním programem: největší letní akcí byl opět náš tradiční Indiánský tábor, kde se sešlo na 
40 indiánů, kteří si chtěli hrát a užívat krás přírody Jizerských hor. Sice nám letos nechtělo přát počasí a pro 
chladné červencové dny jsme mnozí vyndali i teplé bundy, o to snad větší byla chuť běhat, závodit a vyrážet 
na výlety, aby se tělo pořádně prohřálo a zapotilo. A při společných programech bylo vytopené tee-pee tím 
pravým místem pro hry a bubnování. Po celé léto probíhaly výlety po okolí i s oblíbeným výletem do ZOO 
Liberec, kde si děti kromě zvířátek užily i jízdu vláčkem.

Léto se s námi pomalu loučí 
a začíná čas barev, barevného pod-
zimu. I v Mateřídoušce se připra-
vuje snad dosti barevný – pestrý 
program.

Po prázdninách opět začal pra-
videlný program školiček pro rodiče 
s malými dětmi. V pondělních a čtvr-
tečních školičkách nechybí muzicí-
rování, první říkanky a samozřejmě 

oblíbené tvoření - první seznámení 
s barvami, nůžkami, lepidlem 
a podobně. Poznávání těchto tvůr-
čích technik, u kterých se krásně 
umažou nejenom ruce, patří u dětí 
mezi oblíbené programy. 

Úterý je nadále otevřené bese-
dám a přednáškám na témata, 
která nám maminky pomáhají 
vybrat, a středa je vyhrazena pro 

diskuzi a tvůrčí techniky pro ženy 
každého věku.

Září nám odvedlo spoustu děti-
ček do školky a my jim přejeme, aby 
se jim tam líbilo a našly spousty 
nových kamarádů. Maminkám 
silné nervy při novém denním 
režimu. A my v Mateřídoušce se 
budeme opět těšit, že za námi při-
jdou nové maminky, aby se herna 
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opět zaplnila výskáním dětí, které 
si zde najdou své nové kamarády 
a nové hračky. Všechny vás srdečně 
zveme, první návštěva je vždy 
zdarma. Běžné vstupné je 30 Kč 
a pro členy a pravidelné návštěvníky 
jsou připravené slevy. A na co ještě 
nalákat maminky? Vaříme dobrou 
kávu a káva vypitá ve společnosti 
s pohledem na hrající si děti chutná 
jinak než doma o samotě či studená 
v domácím poklusu.

Co z mimořádného programu 
připravujeme na podzim? Z před-
nášek, které nás čekají, všechny 
rodiče zveme především na tu, 
kterou pro nás připraví Český čer-
vený kříž na téma „Novinky v první 
pomoci a úrazy dětí“. Termín 
1. října 2019.

Ženy každého věku, které rády 
tvoří a chtějí si odpočinout od kaž-
dodenních starostí, zveme na víken-
dový pobyt, kde si bude možné 
uplést výrobky z pedigu, vyzdobit 
trička pomocí barev a šablon či 
připravit dekoraci pro různé příle-
žitosti. Nebude chybět ani čas na 
relaxaci či masáže.

K podzimu již tradičně patří 
i Martinské slavnosti, které, jak 
velí tradice, pro vás již po dvanácté 
připravíme společně se spolkem 
B.O.B.R. a spolkem Za lepší Hejnice, 
kteří opět připraví ukázku legendy 
s malým občerstvením a samo-
zřejmě ochutnávkou Martinského 
vína. Pro děti bude v prostorách 
Mateřídoušky připraven program 
tvůrčích dílen a následně průvod 

světel od nádraží v Bílém Potoce do 
Hejnic.

Více informací již brzy na samo-
statných letácích, našich webových 
stránkách a facebooku. Těšíme se 
na setkání s vámi na programech 
Mateřídoušky!

Alena Nováková,  
Centrum Mateřídouška, z. s.

  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

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek  
prodává slepičky typu

Tetra hnědá, Dominant  
ve všech barvách  

a slepičky Green Shell 
typu Arakauna.

Stáří slepiček: 14 – 19 týdnů. 

Cena: 159 – 209 Kč/ks.

Prodej: 15. 9., 13. 10. a 10. 11. 2019  
v 15.20 hod. v Hejnicích u Jednoty.

Info: po – pá: 9 – 16 hod.,  
tel. 601 576 270, 728 605 840,  
www.drubezcervenyhradek.cz.

Dále výkup králičích kožek, cena dle poptávky.
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Mimo stavebních prací v obou třídách došlo na 
nové interaktivní tabule, kompletní výpočetní tech-
niku, notebooky, pracoviště vyučujících, moderní 

REKONSTRUKCE UČEBEN ZŠ

Během letních prázdnin došlo na naší základní škole 
k  obrovské proměně dvou učeben odborných před-
mětů. Učebna informatiky a  přírodních věd se z  hlu-
boké minulosti proměnila v moderní studovny, kde žáci 
a  učitelé mohou pracovat podle nejnovějších trendů 
a způsobů výuky.

nábytek včetně speciálního v přírodovědné učebně. 
Součástí dodávky jsou také speciální softwary 
a výukové programy pro žáky.

Akci doplnilo řešení přístupu pro imobilní žáky, 
vyučující či návštěvy do nové budovy základní školy. 
Mimo rampy v přízemí je nově osazené schodiště 
plošinou pro vozíčkáře a také sociálním zařízením.

Celá akce vyšla na necelých 5 miliónů korun, 
které zaplatilo Město Hejnice a 90% z toho by měla 
pokrýt slíbená dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj.

Tak ať se žákům v nových prostorách líbí a ještě 
dlouho budou obě vypadat takto krásně a nepoško-
zeně.
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Jizerská nota 2019 v Hejnicích

V rámci recitálů vystoupí písničkář Déčko – Pavel 
Vinklát spolu s Katkou Procházkovou a Jakubem, 
skupina Klekni z Liberce, jihočeská písničkářka 
Šany – Petra Šanclová a brněnský muzikant Luboš 
Javůrek s přáteli.

V sobotu 28. září od 10 h se v rámci festivalu koná 
11. ročník Dětské noty. V interpretační soutěži mla-
dých skupin a sólistů do 18 let se představí pět účin-
kujících. Současně budou probíhat dětské soutěže 
o zajímavé ceny, hry a rukodělné dílničky. Tato část 
festivalu je určena dětským návštěvníkům a místním 
školákům.

V hlavním koncertu, který začíná od 13 h, vystoupí 
osm folkových, trampských a country skupin: Báry 
Děčín, Bezefšeho Praha, BG Bazar Jablonec nad 
Nisou, Choroši střední Čechy, Monty – Jiří Motyčák 
Přibice, Spolektiv České Budějovice, Terrakota Praha 
a Vomiště Děčín. Jako host vystoupí Žalman a spol., 
legendární skupina písničkáře Pavla Lohonky.

Folkový festival Jizerská nota se koná v  Hejnicích od roku 1981. Letošní 38. ročník pořádá liberecký 
zapsaný spolek Jizerské aktivity ve spolupráci s Městem Hejnice. Dvoudenní festival, který se koná v areálu 
hejnického autokempu, začíná v pátek 27. září od 19 hod.

Koncertem budou již po několikáté provázet Bub-
lina – Pavlína Plchová spolu s manželem Belmondem – 
Milanem Plchem. Rovněž tak se jako v předchozích 
letech postará o kvalitní zvuk Pája Jindrák.

V závěru festivalu budou na základě diváckého 
hlasování oceněny nejlepší skupiny a někteří hudeb-
níci a zpěváci, cenu si odnese i autor nejlepší písně.

V 21 hod. dojde k zapálení slavnostního ohně, 
u něhož se tradičně muzicíruje dlouho do noci.

Na návštěvníky čeká bohaté občerstvení a drobný 
stánkový prodej. Ti, kteří se rozhodnou v autokempu 
nocovat, mohou spát ve vlastních stanech zdarma.

Cílem festivalu je prezentace současné i tradiční 
folkové, trampské, country hudby a příbuzných 
žánrů. Také usiluje o rozvoj zájmu o hudbu u dětí 
a mládeže. Festival se těší návštěvnosti tří stovek 
diváků, takže dochází k setkávání lidí v neformálním 
prostředí a přátelské atmosféře.

Pavel D. Vinklát, hlavní dramaturg festivalu

Pátrání
Překvapující byl počet pátrání 

po pohřešovaných a jsem rád, že 
všechna pátrání skončila dobře. 
Poslední případ se stal na začátku 
září. Pátrání bylo velmi krátké 
a spíše šlo o nedorozumění, přesto 
bych o něm rád napsal. Manžel-
ský pár se vypravil z Hejnic přes 
Jizerské hory do Jablonce. Pán 
rád chodil kolem vodních koryt 
a paní raději po cestě. Na smluve-
ném místě se ale nesešli, manže-
lův mobil byl nedostupný a žena 
po nějakém čase raději vyhledala 
pomoc. Manžel byl nalezen za 
velmi krátkou dobu, když reago-
val na zprávu, kterou mu policie 
zaslala a která mu byla doru-

Zpráva PČR v Hejnicích

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
do začátku září bylo v územní působnosti OOP Hejnice oznámeno nebo zjištěno 91 trestných činů a 655 
přestupků, z toho 540 přestupků v dopravě. Velkou pozornost vyvolal případ padělaných vstupenek na 

„Hejnické slavnosti“. Předpokládám, že na tak malém městě se již vše podstatné o této záležitosti probralo 
a nyní se všeobecně ví více, než bych mohl napsat. 

Jinak nedošlo k žádné zvlášť závažné události a i skladba trestných činů zůstala beze změn. I přes celkem 
rozsáhlou osvětu neubylo internetových podvodů a i velmi okaté nabídky podvodníků jsou stále lákadlem. 
Přibylo násilí a agresivity v mezilidských vztazích a zaznamenali jsme největší počet hlášených případů 
rušení nočního klidu za celou historii oddělení. Snad přicházející podzim zchladí hlavy i vztahy.

čena, když se konečně dostal do 
oblasti s pokrytím signálu mobil-
ního operátora. I tento zdánlivě 
banální případ-nepřípad má co 
říct, a to jak důležité je i na rela-
tivně krátké túry mít u sebe ales-
poň nabitý mobilní telefon (nejen 
u nás doporučuji mít i funkční 
roaming a v případě předplace-
ných služeb i dostatečný kredit), 
pitnou vodu, něco k snědku 
(energetické tyčinky, čokoláda, 
banán…), pláštěnku. Pokud se 
někam vydáte sami, řekněte 
někomu ze svých příbuzných nebo 
známých váš plán. Nepodceňujte 
jakýkoli výlet do hor a vybavte se. 
V případě jakýchkoli nenadálých 
událostí vám to pomůže překonat 

nebo přetrvat nesnáze a značně 
to ulehčí práci všem, kteří se vám 
budou snažit pomoct a najít a také 
zkrátí dobu nejistoty vašim nej-
bližším.

Prevence
Závěrem bych vás rád sezná-

mil s tím, co chystáme. Náš kolega 
pprap. Filip Rajn uspořádá besedu 
o prevenci kriminality pro seniory 
v Hejnicích a Raspenavě a v prů-
běhu školního roku besedy ve 
školách se zaměřením na šikanu, 
kyberšikanu, dopravu a návykové 
látky na těch školách v naší působ-
nosti, které o to projeví zájem.

npor. Milan Porubský,  
vedoucí OOP Hejnice
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