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Nebyla to ale jediná akce v letoš-
ním roce. Doufám, že hodně dlouho 
bude staré sídliště také krášlit nově 
zateplený první věžák, který je kom-
pletně v novém kabátě. Skončila 
také dlouhá uzavírka mostu u Meli-
charů, který se podařilo na dalších 
50 let připravit na jakýkoliv provoz 
generální rekonstrukcí. Do budouc-
na nás čeká ještě kompletní oprava 
3 dalších mostů na Ferdinandově. 
A samozřejmě nemůžeme zapome-
nout ani na tolik diskutovaný par-
čík u kostela, který je již nyní kom-
pletně připravený na jarní krášlení 
pohledů na baziliku s novými kve-
toucími trávníky a mladými lípami, 
které nebudou hrozit nebezpečím 
pro děti hrající si pod nimi. Mám 
také obrovskou radost z toho, že se 
nám konečně podařilo obsadit mís-
to referentky kultury a cestovního 
ruchu, kam nastoupila Bc. Veroni-
ka Hradilová, která spoustu agendy 
ode mne přebírá. Přeji ji hodně kre-
ativních nápadů v její profesní bu-
doucnosti pro Hejnice.

A co plánujeme do roku dalšího? 
Bylo jasné, že jelikož musíme najít 
v rozpočtu oněch 52 miliónů korun 

na dostavbu školky, bude rok 2020 
na ostatní akce takový střídmější. 
I tak tam ale zůstávají tradiční po-
ložky, jako je podpora zdejších spol-
ků a uskupení v podobě dotace 900 
tisíc korun, nové vozidlo pro naše 
hasiče, předělání vstupu a parková-
ní u domu DPS, aby to byl opravdu 
bezbariérový dům, příprava staveb-
ních pozemků vedle staré sběrny na 
Skalním městě nebo oprava havarij-
ního stavu střechy na úřadě, která 
bohužel vydržela daleko méně, než 
se čekalo od poslední rekonstruk-
ce. To vše je zatím v plánu pro rok 
následující, ale město je živým orga-
nismem, takže jsou možné nějaké 
změny nebo operativní kroky, které 
budeme třeba „muset“ udělat, když 
budeme úspěšní v podaných žádos-
tech o dotace. Tak nám držte palce.

Koncem roku tradičně dochází 
ke změnám jízdních řádů veřejné 
hromadné dopravy. A jedna z těch 
pozitivních je, že se do pravidelných 
spojů dostaly ony hodinové takty 
autobusů v době zimních víkendů 
na Smědavu, které se v podobě ski-
busů vyzkoušely v minulém zimním 
období. Navíc je tam zařazen nově 

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
vítám Vás u listování předvánočním Hejnickým zpravodajem. Najdete zde 
mnoho zajímavostí z našeho podhorského městečka, a tak, jak je zvykem, 
i pár řádků ode mě. Vždy, když se blíží ty kouzelné zimní svátky, je na čase 
takové malé bilancování a příprava roku dalšího. Stejně to je i na městě. Proto, 
když se ohlédneme za rokem 2019, můžeme spatřit pár zajímavých milníků 
pro Hejnice. Asi největším, a doufám, že úspěšným, je po letech příprav, 
dohadování a slibování start velké rekonstrukce mateřské školy vedle úřadu. 
Asi už víte, že se nám na ni podařilo sehnat dotaci ve výši 20 miliónů korun, 
ale zbytek, který včetně vybavení činí kolem 52 miliónů korun, musíme dodat 
z vlastního. Jsem rád, že jsme stavbu zahájili a koncem roku 2020 budeme 
moci do nového objektu nastěhovat obě dosavadní školky dole v Hejnicích. 
Jak stavba pokračuje, se můžete sami dívat při procházce kolem.

jeden ranní spoj, který dorazí na 
Smědavu již v 9 hodin. Proto dopo-
ručujeme všem milovníkům běžek 
nechat o víkendu svá auta doma 
a vyrazit za lyžováním autobusem, 
nebudete muset řešit plné parkovi-
ště a riskovat stání v zákazu za od-
měnu v podobě pokuty.

Zima také nejspíše přeruší práce 
na kanalizaci v Oldřichově v Hájích, 
kam se bagry vrátí na jaře a to nás 
potom čeká úplná uzavírka skoro 
celou stavební sezónu s objízdnou 
trasou přes Albrechtický kopec. Ale 
zase ta rekonstrukce silnice pod 
Kozou za to určitě stojí. Budou také 
probíhat důležitá a asi i emotivní 
jednání ohledně budoucnosti ne-
mocnice Frýdlant, která po převze-
tí Krajskou nemocnicí Liberec nyní 
řeší, kde vzít 84 miliónů korun na 
důležitou rekonstrukci. Uvidíme, 
jak se k tomuto postaví vedení na-
šeho města a okolní obce a města.

Chcete-li vědět další zajímavos-
ti a novinky, vyrazte na besedu se 
starostou, kterou plánuji v podo-
bě fyzického povídání s Vámi na 
městském úřadě ve středu 15. led-
na, anebo se podívejte ze svých po-
čítačů a telefonů na online besedu 
na Facebooku ve středu 29. ledna, 
vždy v 18 hodin.

Milí občané, přátelé a Vy všichni 
ostatní, dovolte mi popřát Vám v ná-
sledujících dnech finále roku 2019 
hodně pohody a klidu a vánoční 
svátky prožité v přátelské atmosféře 
s Vašimi nejbližšími. To vše hlavně 
bez zbytečného stresu, že ještě ne-
máte to či ono. Svátky jsou hlavně 
o setkání a pohodě než počtu dru-
hů cukroví nebo dárků. Také Vás 
osobně zvu na symbolické přiťuk-
nutí skleničkou vína pod hejnický 
vánoční strom na Štědrý večer ve 
23:30 hodin při cestě na Půlnoční.

Jaroslav Demčák, starosta
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Z jednání městské rady

 – projednala a schválila rozpočtové opatření v celkové 
výši příjmů po úpravě 101.479.695,54 Kč a v celkové 
výši výdajů po úpravě 96.897.436,94 Kč, rozdíl mezi 
příjmy a výdaji ve výši 4.582.258,60 Kč bude použit 
na investiční akce města v dalších letech

 – projednala a souhlasila s aktivní účastí města na akci 
Osazení pamětních Kamenů zmizelých v Hejnicích 
v prostorách před budovou policie

 – projednala a vzala na vědomí zprávu předsedkyně 
kulturní komise o její činnosti

 – projednala a schválila návrh tajemníka městského 
úřadu na zvýšení platové třídy pro mistra Střediska 
služeb ze třídy 8 na třídu 9 s účinností od 1. ledna 
2020

 – projednala a vzala na vědomí informaci předsedkyně 
Komise pro cestovní ruch o její činnosti a vyhodnoce-
ní turistické a rekreační sezóny 2019

 – projednala a rozhodla o záměru města pronajmout 
prostory k podnikání domu v čp. 445, Nádražní, v čp. 
303, Jizerská a v čp. 598

Rada města na svých zasedáních:

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 –  zamítlo návrh Mgr. Jana Kašpara na změnu dopravní-
ho značení

Psali jsme před 20 lety…  
Bez sponzora by nemohl závodit

Díky poskytnuté podpoře se mohl jako důchodce 
a - jak sám říká - reprezentant Hejnic v letošním 
roce zúčastnit běhu do vrchu na 8,5 km s převýše-
ním 660 m v Jánských lázních, přespolního běhu 
na 5 a 9 km na Malé Skále a Bílé Třemešné, půl-
maratonu v Brně a známého a tradičního silničního 
běhu na 10 km z Běchovic do Prahy. Vyvrcholením 
jeho letošní závodní činnosti byl start a především 
úspěšné absolvování říjnového maratonu v Košicích, 
který byl celkově 61. v jeho sportovním životě. Karlo-

Psali jsme před 15 lety…  
Závody horských kol ve sjezdu

Celá akce byla připravována přibližně dva týdny 
předem, a proto se nedalo vyhnout určitým omylům. 
Jako například, že na plakátech byl uveden spon-
zor, který nám na celou akci ničím nepřispěl (což 

 – projednala a schválila žádost ředitele Základní školy 
a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvko-
vé organizace týkající se převodu částky 250.000 Kč 
z rezervního fondu školy do fondu investic

 – projednala a schválila finanční dar Základní a Mateř-
ské škole Hejnice od firmy WOMEN FOR WOMEN, ve 
výši 151.100,- Kč, který je určen pro účely úhrady mě-
síčních záloh za obědové služby pro období od 1. října 
2019 do 30. června 2020

 – projednala a vzala na vědomí informace o vzdání se 
mandátu zastupitelky města podaného Ing. Michae-
lou Štainbruchovou

 – projednala a uložila Základní škole a Mateřské ško-
le, odvod finančních prostředků z fondu investičního 
zpět zřizovateli ve výši 250.000,00 Kč

 – projednala a schválila členy Likvidační komise města 
Hejnice ve složení Ing. Petra Štromová, Dagmar Ber-
ková a Jiří Horák, funkční období komise je do konce 
roku 2022

 – stanovila s účinností od 1. ledna 2020 výši nájem-
ného v nebytových prostorách v majetku města na 
600 Kč/m2/rok podlahové plochy

 – projednalo a schválilo zprávu finančního a kontrolní-
ho výboru

 – projednalo a schválilo plnění rozpočtu města za I. po-
loletí roku 2019

 – projednalo a schválilo pořízení Změny č. 1 územního 
plánu Hejnice tak, aby obsah byl v souladu s Návr-
hem na pořízení změny územního plánu

vým cílem do budoucna je zvýšit konečné číslo absol-
vovaných maratonů na 65, pokud mu to zdraví dovolí. 
Běhá a moc dobře ví, že bez finanční pomoci by takto 
závodit nemohl. Je vděčný, že nebyl panem farářem 
Rabanem odmítnut a moc mu děkuje za poskytnutou 
pomoc, díky které mohl absolvovat všechny závody 
a šířit v dobré víře jméno města Hejnice, v němž neje-
nom trénuje, ale i žije.

-FS-, Hejnický zpravodaj 4/1999

je samozřejmě jeho právo), i když o to byl požádán. 
Jednalo se o Knorr Hejnice a my tímto prostřed-
nictvím děkujeme. Celý náš spolek rozpouštíme 
a všichni naši členové začínají od nového roku hrát 

23. 10. 2004 se na Ferdinandově konal závod horských kol ve sjezdu. Překvapení jsme nebyli jenom my jako pořadatelé, 
ale i mnoho diváků neskrývalo úžas. Závodu se totiž zúčastnilo 62 závodníků, přičemž nutno podotknout z Hejnic byli 
pouze dva.

Ani takový ryzí amatér, jakým je všem v Hejnicích známý Karel Šikl, by se bez podpory svého sponzora, pana faráře 
Miloše Rabana, nemohl účastnit závodů často i ve velmi vzdálených místech. Zaplatit startovné a především jízdné by 
bez podpory sponzora bylo nad jeho finanční možnosti.
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Psali jsme před 10 lety…  
Kalamita zasáhla zeleň ve městě

Přišla nečekaná, nezvaná a hlavně katastrofická. 
Katastrofická hlavně pro stromy a keře všude kolem. 
Po dvou dnech, které uvítaly děti jako krásnou 
zimu, nám spíše zbyly oči pro pláč. Obrázek zne-
tvořeného parku v Lázeňské ulici, kde se nachází 
budova DPS a 1. MŠ, nejinak dopadl park lesnické 
školy. Není třeba chodit daleko, park 2. MŠ u úřadu 
nezůstal uchráněn také. A další velmi smutné místo 
je k vidění na koupališti. Všude tu před osudným 
říjnem byly statné stromy, nádherné exempláře, 
které svou majestátností shlížely na dění kolem. 
Nápor mokrého sněhu na svých ještě neopadaných 
větvích nevydržely. Nejvíce to odnesly duby a akáty. 
Lípy většinou přišly o nejvíce větví, ale svou vitalitou 
to snad nahradí. Ušetřeny nezůstaly ani jehličnany, 
které často sníh rozštípal na smutné pomníčky 
tohoto ledového řádění.

A proto zkuste pochopit, že následné práce na 
odstranění následků této kalamity ještě stále pokra-
čují a pokračovat budou další dlouhou dobu. Vždyť 
nyní při psaní těchto řádků se naši pracovníci 

dostali na úklid v nejpostiženějším parku a třeba 
duby na koupališti, které po léta sledovaly několik 
generací plavců, se dočkají pokusu o zachránění 
až v jarních měsících. Nyní to není jen o pokácení 
poškozených stromů. Kde to jde, tak se snažíme 
je nějakým způsobem zachránit. Není naším cílem 
vytvořit město bez stromů. Ale na druhou stranu 
si připusťme, že musíme v současné kritické době 
jednat také ekonomicky a hospodařit s prostředky 
města. Proto některé jedince, které již nejde zachrá-
nit anebo by jejich záchrana byla ekonomickým 
šílenstvím, musíme nechat odstranit. Na jejich 
místě může dojít k opětovné výsadbě, která bude 
pro naše budoucí generace sloužit jako zdroj obdivu 
a krásy. V některých případech přeci není žádoucí, 
aby na místě zůstal sotvapřeživší holý kmen nebo 
podobný jedinec, který do parkové zeleně nezapadá. 
Vhodným zásahem můžeme z dlouho neudržova-
ných parčíků a zeleně mezi domy vytvořit ty známé 
plochy, které město zkrášlovaly v dobách minulých.

- DEM -, Hejnický zpravodaj 4/2009

Přišla náhle, přišla nečekaně, překvapila nás a hlavně překvapila přírodu. O čem mluvím? O sněhové kalamitě, která nás 
a okolí doslova přepadla v půli měsíce října.  Října, měsíce, který je jinak v Hejnicích plný krásných sytých barev podzimu, 
krásného babího léta, maximálně ranních mlh a mrazíků a také místních větrů, mezi místními zvaných „jabkotřasů“. Ale 
letos přišla změna.

fotbal. Tam je hledání sponzorů přeci jenom o něco 
lehčí. Nebo ne?

Na druhé straně chceme poděkovat všem ostat-
ním sponzorům z Liberce, ale hlavně místní firmě 
Herap a jejím majitelům, kteří sponzorovali asis-
tenci Horské služby zajišťující první pomoc.

Pro ty, co se podívat nepřišli – jednalo se o lehce 
netradiční pojetí sjezdové disciplíny. Na trať se vyjíž-
dělo ve dvou, a kdo se smotal a nedojel z jakéhokoliv 
důvodu jako první, se už nesvezl. Přiznáváme, není 
to ten nejlepší systém, alespoň máme pro příště co 
vylepšovat. Na trati bylo několik atraktivních míst 
pro diváky, pro jednoho stánek s občerstvením, pro 
druhého pasáž častých tlam a držkopádů.

Jezdci, kteří se svezli pouze jednou, využili svůj 
zbylý čas na zdejších lesních lávkách, kde bourali 
všechny místní rekordy. O žádných trvalých násled-
cích zatím nevíme, takže se pravděpodobně bourat 
nebudou a snad do příštích závodů i trochu vyros-
tou.

Na závěr byla čistě pro diváky uspořádána soutěž 
ve skoku do dálky. Zúčastnilo se několik borců, ale 
dva poslední opravdu stojí za zmínku, a to ing. Iček 
z Liberce a Kybic (zdejší odchovanec, 13 let). Oba 
dolétli za hranici 12 m a soutěž musela být násilně 
ukončena z obav o vážná zranění.

- PH -, Hejnický zpravodaj 4/2004

Referent kultury a cestovního ruchu
Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat, že na základě rozhodnutí rady města byla vytvořena na městském úřadu 
pracovní pozice referent kultury a cestovního ruchu. Na uvedené místo byla přijata paní Bc. Veronika Hradilová.

Její hlavní pracovní náplní je organizace a spolupráce při organizování tradičních kulturních akcí města, 
rozvoj města Hejnice v oblasti cestovního ruchu a jeho propagace. Důležitým úkolem bude vyhledávání 
a získávání finančních prostředků z dotačních programů a dalších zdrojů zaměřených na kulturu a ces-
tovní ruch.

Smyslem vzniku pracovního místa bylo nejen podpořit, ale i zkvalitnit a rozšířit kulturní život v Hej-
nicích. Zároveň propagovat město v oblasti cestovního ruchu, koordinovat a vytvářet společné aktivity 
a služby v této oblasti, které budou přínosem pro město.
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Máte uhrazené poplatky vůči městu?
Upozorňujeme občany, že koncem září vypršel termín na zaplacení poplatku za komunální odpad pro letošní 
rok. Ti, kteří tak neučinili, musí zaplatit v co nejkratším termínu, jinak se vystavují postihům dle daňového řádu. 
Další alternativou je odebrání popelnice.

Poplatek je ve výši 600 Kč za osobu a rok, případně za rekreační objekt a rok. Zjistěte si, jestli máte 
všechny závazky vůči svému městu vyrovnané. Toto platí pro všechny obyvatele Hejnic včetně těch, kteří 
mají své bydliště fiktivně na městském úřadě.

Upozorňujeme také majitele psů, že je nutné za ně uhradit adekvátní poplatky. Všichni ti, kteří chovají 
psa a nemají ho přihlášeného, jej musí po uplynutí jeho stáří 3 měsíců přihlásit a uvedený poplatek zaplatit. 
Připomínáme, že majitelé, kteří platí za jednoho svého mazlíčka a chovají další, musí i tyto přihlásit a řádně 
za ně odvádět poplatky. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Upo-
zorňujeme, že složenky nezasíláme, proto si termín splatnosti místních poplatků ohlídejte sami. Platby lze 
provést v hotovosti nebo platební kartou v pokladně městského úřadu, případně převodem na účet města.

Upravte si své keře a stromy
Vyzýváme občany a chalupáře v Hejnicích, aby si během zimní doby vegetačního klidu zkontrolovali své zahrady 
a pozemky ve vztahu ke stromům a keřům, které zasahují do veřejných komunikací a chodníků. Je třeba, abyste 
si větve a porosty, které zasahují mimo prostor vašich pozemků, upravili ořezem nebo ostříháním. Stejně tak 
i živé ploty, které máte podél vašich pozemků.

To, že doposud jste je někdo mohl pěstovat na městském pozemku nebo jimi zužovat komunikace, nezna-
mená, že to máte dovoleno. V extrémních případech budeme muset nasadit mulčovací rameno, ale takové 
úpravy Vaší zeleně se Vám jistě líbit nebudou, proto Vás všechny žádáme, abyste si požadovanou úpravu 
provedli sami. Počítejte s tím, že by kolem Vás mohli projet hasiči nebo sanita a když dojde k poškození vozi-
del o Vaše přerostlé křoví či stromy, bude náhrada požadována po Vás. Děkujeme za pochopení.

Program kina do Vašich rukou
Už pár měsíců neroznáší pošta letáky kina z důvodu extrémního zdražení služby. Abyste věděli, co kdy hraje 
kino Hejnice, můžete si požádat o měsíční zasílání kompletního programu kina na Váš mail. Stačí napsat na mail 
jaroslav.demcak@mestohejnice.cz mail s předmětem „Chci dostávat program kina“.

Další možností je si chodit v průběhu roku pro tradiční letáčky kina na některá z těchto míst: přízemí 
městského úřadu, kino, recepce Kláštera, cukrárna u kostela, potraviny Měděnka, potraviny H. Trojanová, 
úřad Bílý Potok, infocentrum Lázně Libverda.

Anebo si mezi oblíbené stránky webů přidejte adresu www.kino.mestohejnice.cz nebo facebookovou 
stránku Kino Hejnice.

Varovné SMS zprávy
Nabízíme občanům Hejnic, aby si na webové stránce 
města www.mestohejnice.cz registrovali své telefonní 
číslo, na které odesíláme varování nebo velmi důležité 
informace v případě krizových řízení. 

Zprávy Vám přicházejí bezplatně a služba je využí-
vána hlavně při varování před přírodními živly a udá-
lostmi. 

Nemusíte se proto bát, že by Vám přicházely desítky 
zpráv za rok. Kdo nemáte přístup k internetu, požá-
dejte o tuto službu své blízké nebo se dostavte na měst-
ský úřad, kde Vám rádi pomůžeme registrovat Vaše 
telefonní číslo.
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Narodily se děti:

• Viktorie Linková

• Vojtěch Kezsi

• Laura Slámová

• Jakub a Anna Šotolovi

Přistěhovalo se 15 občanů.

Odstěhovalo se 18 občanů.

Rozloučili jsme se se 

zesnulými občany:

• František Sláčal

• Juliana Kepesyová

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

Děkujeme nastupující gene-
raci, že neváhá. I když se ocitne 
v nekomfortní situaci, jde na pomoc. 
Děkujeme za tu naději, že lidská 
lhostejnost nevítězí.

Studentům jsme předali drobné 
dárky a s velkým vděkem i samo-
lepu „Pomohl jsem zachránit lidský 
život“. Děkujeme jim i jejich rodi-
čům a učitelům, kteří je k pomoci 
druhým vedou.

Celý příběh, který přikládáme, 
zachytila Romana Stránská:

Rychlá reakce studentů pomohla 
zachránit život

V polovině října si skupinka tří 
chlapců a jedné dívky všimla neda-
leko zastávky u Home Credit Arény 
dvojice vrávorajících mužů. Mířili 
k prudkým schodům. Jeden zakopl 
a zřítil se ze schodů po hlavě dolů. 
Druhý se ho snažil zachytit, ale 
neudržel rovnováhu a spadl rovněž. 
Studenti neváhali ani na okamžik 
a rozeběhli se mužům na pomoc.

„Viděli jsme, že jeden z mužů bez-
vládně leží, proto jsme si rychle roz-
dělili úlohy,“ vzpomíná Jonáš Rais, 

„zakřičel jsem na Vendulu Kole-
novou, ať vytočí 155.“  Po spojení 
s dispečinkem záchranné služby 
postupovali studenti v podání 
první pomoci dle pokynů dispe-
čerky. Řeklo by se, že to byl jen pád, 
ale zraněnému muži šlo skutečně 
o život. Čtveřice nejprve snesla bez-
vládného muže ze schodů, položili 
ho na rovnou plochu a otočili na 
záda. Zjistili, že má promáčklou 
lebku a zlomený nos.

„Štípni ho do ucha, jestli reaguje,“ 
volal Jakub Hudák na spolužáky. 
Muž nereagoval, byl v bezvědomí. Po 

Děkujeme lidem,  
že nejsou lhostejní k neštěstí jiných

V  polovině listopadu jsme měli příležitost osobně poděkovat čtyřem 
šestnáctiletým studentům liberecké školy Kateřinky, kteří na začátku října 
zachránili život muži po ošklivém pádu ze schodů. Studenti neváhali a k muži 
se rozběhli už v  okamžiku, kdy ze schodů padal. Hned volali naši linku 
155 a poté, co muž upadl do bezvědomí, zahájili podle pokynů operátorky 
resuscitaci. Zachráněný muž již byl propuštěn z  nemocnice. Bez pomoci 
studentů by možná nežil nebo by jeho stav byl mnohem těžší.Z kolemjdoucích 
dospělých nikdo nezastavil a nepomohl…

chvilce u něj nastala zástava dechu. 
Studenti zahájili masáž srdce. V té 
chvíli se vzpamatoval kamarád zra-
něného a zapojil se do oživování. 

„Vzpomínám si, jak na mne Šimon 
Machač křičí, že ten pán masíruje 
srdce úplně špatně. Poradili jsme 
mu, kam má položit ruce. Pak jsme 
se až do příjezdu sanitky v masáži 
střídali, je to dřina,“ vypráví Jakub. 

„Velmi mne zaskočilo, že během 
oživování kolem nás prošli dospělí, 
vůbec se nezastavili, nezeptali se, 
jestli potřebujeme pomoct,“ smutně 
dodává Vendula.

„Studenti mají můj obdiv, reago-
vali naprosto ukázkově,“ komen-
tuje událost mluvčí Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého 
kraje Michael Georgiev.

Šimon, Jonáš, Jakub a Ven-
dula jsou studenti prvního ročníku 
SŠ Kateřinky Liberec. Vendula 
si vybrala obor Fashion Design, 
chlapci studují obor Záchranářství 
a bezpečnost obyvatel. „Už od 1. roč-
níku máme v osnovách Zdravovědu 
a první pomoc, ze kterých budeme 
skládat i praktickou maturitu. Paní 
učitelka Bubeníková je vynikající 
a dokonale nás na všechny situ-
ace připravuje nejen teoreticky, ale 
i prakticky,“ říká Jakub. Jonášovi 
se líbí, že první pomoc trénují také 
na pravidelných školních kurzech: 

„Měli jsme zatím jen jeden, ale už se 
těšíme na další.“ Šimon doufá, že 
ve vyšším ročníku se mu bude ve 
škole dařit natolik, aby byl vyslán 
na soutěže v první pomoci. „Snad si 
také vybojuji na zdravotnické sou-
těži medaili jako můj bratr, který 
bude letos maturovat. Právě on 
mi školu v Kateřinkách doporučil,“ 
dodává Šimon.

Duchapřítomnost studentů 
ocenil také ředitel SŠ Kateřinky 
Václav Tichý: „Poskytnutí pomoci 
není v dnešní době vždy samozřej-
mostí. Proto si velice vážím a oce-
ňuji chování každého, kdo není 
lhostejný ke svému okolí. Jsem rád, 
že naši studenti opakovaně patří 
k těm, co pomáhají.“

Zdravotnická záchranná služba 
Libereckého kraje
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Mám taky z ruky knihobudky, 
a tak mě dost rozčiluje přístup 
některých jednotlivců, kteří jsou 
schopní narvat (a to doslova) plnou 
knihobudku hnusných plesnivých 
knih, které pak musím zase zlik-
vidovat. Jinak jsem si myslela, že 
přibyde více čtenářek, které tady 
bydlí, ale přibyly jenom dvě a dvě se 
zase odhlásily, protože je knihovna 
pro ně daleko. Pravdou je, že hlavní 
čtenářský základ tvoří důchod-
kyně, a tak jsem přemýšlela, jestli 
si nemám dát do rozpočtu peníze 
na nějaké vitamínové balíčky, aby 
mi dlouho vydržely. Pozitivní je, se 
přihlásili i noví čtenáři dětského 
věku. Mám pocit, že některá z paní 
učitelek zdůraznila důležitost čtení.

Jsem ráda, že jsem nemusela 
přerušit akce s dětmi, byly mi 
nabídnuty prostory vedle v Klubu 
důchodců. Zatímco červnové paso-
vání prvňáků za čtenáře proběhlo 
ve škole, za zpestření bych chtěla 
poděkovat šikovným žákům paní 
učitelky Jandové. První říjnové 
setkání nových prvňáků proběhlo 
už tady.

Teď bych vám ráda předsta-
vila několik knižních novinek. 
Zatímco poptávka po Patrikovi 
Hartlovi pomalu opadla, knihy 
od Aleny Mornštajnový kolují 
v rychlém tempu, nejnovější jsou 
Tiché roky. Já jsem zatím pře-
četla jenom její první knihu Slepá 
mapa a moc se mi líbila. Dovolím 
si citovat z recenze: „Jedno století, 
tři ženy, tři osudy, tři generace. 

Z městské knihovny

Rok nám zase uplynul a toto jsou první Vánoce v náhradních prostorech městské knihovny. Prostory jsou to 
novější a hezčí, ale mám tu trochu problém s nedostatkem místa na regálech, a tak budu muset zase nějaké 
knihy deportovat do skladu, aby se uvolnilo místo pro nové. 

Babička Anna, její dcera Alžběta 
a vypravěčka Anežka, dcera Alž-
běty. Každá si prožila jisté životní 
strasti, každou poznamenaly nato-
lik, že se čtenáři může zdát, že díky 
jejich osudům je z knihy více než co 
jiného cítit melancholie a smutek. 
A nejspíš i zoufalství. Zejména Ane-
žčin osud nejspíš zasáhne čtenáře 
nejvíc. Nejen proto, že celý rodinný 
příběh vypráví, ale také proto, že 
z lásky učiní nelehké rozhodnutí, 
za nějž ji možná mnoho čtenářů 
odsoudí. Jenže, jak sama autorka 
Alena Mornštajnová tvrdí, soudit 
může jen ten, kdo nikdy žádnou 
chybu neudělal. A takový člověk na 
světě neexistuje.“

Pokud zůstaneme u českých 
autorů, zaujala mě taky kniha od 
mladého českého autora Jana Štif-
tera Sběratel sněhu: „Dominik 
opatrně sbírá sníh do sáčku, aby 
v mrazáku uchoval jeho přítomnost. 
Jenže ta je stejně prchavá jako život 
špinavého kluka, kterého Domi-
nik vídá jako zjevení každou noc 
u postele, majitelky starého deníku 
i všech, kteří kdysi obývali budějo-
vický lágr. Tři časové linie, tři gene-
race a tři různé osudy se prolínají 
v jeden strhující příběh, v němž se 
vrací lidé z dávných dob, protože 
minulost zůstala nedořešená…“

Zajímavé čtení určitě najdete 
v knihách o samotářích od Aleše 
Palána Raději zešílet v divočině 
a Jako v nebi, jenže jinak.

Už ani nevím kde, asi přes 
nějaký odkaz, jsem se dostala 

k žebříčku 100 nejlepších knih ve 
Velké Británii a tady mě zaujala 
nositelka Nobelovy ceny Světlana  
Alexijevičová. Obě knihy, které jsem 
od ní koupila (Modlitba za Černo-
byl a Zinkoví chlapci), jsou psané 
na základě autobiografických výpo-
vědí a vzhledem k tématům to asi 
nebude lehké čtení.

Samozřejmě je tady spousta 
nových knih pro malé čtenáře, 
musím se přiznat, že při výběru 
jsem neodolala své slabosti pro 
výtvarno a koupila jsem všechny 
příběhy série Dům myšek, od nizo-
zemské autorky Kariny Schaap-
man, které jsou naprosto dokonalé.

Tak jednou za 10 let se mi stane, 
že si přečtu detektivku, nebo thri-
ller. Potom, co jsem slyšela pět 
chválu na Poslední knihu Dana 
Browna Počátek, rozhodla jsem se 
přelouskat těch 504 stran a nelito-
vala jsem. Příběh byl od začátku 
napínavý, pro mě přitažlivý i proto, 
že jeho část se odehrávala ve Špa-
nělsku, v budovách od Antoniho 
Gaudího, které jsem několikrát 
navštívila. Bavilo mě zjišťovat si, co 
je ještě pravda a skutečnost a co 
už ne. Tak se rozloučím slovy jed-
noho z hlavních hrdinů této knihy, 
futuristu Edmonda Kirsche: „Nechť 
filosofie udrží krok s našimi techno-
logiemi. Nechť náš soucit udrží krok 
s naší mocí. A nechť je motorem 
změn láska, nikoliv strach.“

Eva Prokešová

Pasování prvňáků Prvňáci – záložka
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V tomto roce 2019 si připomí-
náme 30 let svobody. Jsou důležité 
jak pro občany České republiky, 
tak i pro nás, pro skauty. Ačkoliv 
se skautské hnutí díky osobnosti 
Antonína Benjamína Svojsíka šířilo 
po českých zemích již od roku 1911, 
objevují se v historii místa, kdy to 
skauti neměli lehké a jejich čin-
nost byla zakazována. Bylo jím jak 
období druhé světové války, tak rok 
1948, kdy se k moci dostala Komu-
nistická strana. Období zákazu 
trvalo až do roku 1968, kdy lidé 
věřili ve velké změny. Už v roce 
1970 však znovu došlo k zákazu 
a mnohé skautské oddíly buď zcela 
zanikly, nebo se jejich fungování 
stalo tajnou, nedovolenou čin-
ností. Až listopad roku 1989 přinesl 
změnu, díky které mohli skauti 

Jaké je to probudit se do svobodného státu?

Mnozí z čtenářů Hejnického zpravodaje zažili listopadové dny před třiceti lety na vlastní kůži. Dny, které 
pro československý stát znamenaly pád komunistického režimu, dny na které mnozí obyvatele tak toužebně 
čekali, dny o kterých si někteří mysleli, že se jich ani nedožijí.

opět začít veřejně „skautovat“. Rok 
1989 se stal významným mezní-
kem v historii skautingu u nás. Pro 
skauty v České republice je těch 30 
let svobody nejdelším obdobím, kdy 
mohou bez přerušení, svobodně 
fungovat a dál se snažit veřejně šířit 
skautské myšlenky.

Je potřeba, aby se i mladší gene-
race seznamovala s historií naší 
země. Ale jakým způsobem přiblížit 
dětem dobu, kterou nezažili mnohdy 
ani jejich rodiče, nebo si ji pamatují 
jen těma dětskýma očima? 16. lis-
topadu jsme proto vyjeli na oddí-
lovou výpravu, abychom den pro-
žili v předrevoluční době s rodinou 
Svobodových. Spolu s nimi jsme 
se snažili získat potřebné podpisy 
a potvrzení na výjezdní doložky do 
ciziny, každý z nás byl tajně sledo-
ván pracovníkem Státní bezpeč-
nosti, zjistili jsme, že před třiceti 
lety opravdu žádné supermarkety 
v Československé socialistické 
republice nefungovaly. „Potýkali“ 
jsme se s nedostatkem toaletního 
papíru a nakonec měli to štěstí, že 
jsme mohli pomoci rodině Svobodo-
vých zrealizovat stavbu rekreační 
chaty (museli jsme se však spoko-
jit s jejím zmenšeným modelem ze 
špejlí a modelíny). Byli jsme překva-
peni informací, že před třiceti lety 
v domácnostech nebyly ani žádné 
mobilní telefony a počítače. Pod-
večerní čas jsme naplnili hrami 
a stavebnicemi našich rodičů a pra-
rodičů. Ke slovu se dostala céčka 
a házelo se jimi na čáru, hrála se 
školka s míčem o zeď, skákal se 
panák, překonávaly se rekordy 

v deskové hře Kloboučku hop a digi-
tální hře Vlk a vajíčka. A hlavně! 
Skákala se guma, která se skákat 
nepřestala ani následující den .

Ještě než jsme ulehli ke spánku, 
tak jsme zhlédli film Skauti bez lilie, 
který se dotýká fungování skau-
tingu v době, kdy byl zakázán. Je 
to zajímavý dokument, který si 
mohou klidně pustit i „neskauti“. 
Díky němu lze také alespoň čás-
tečně pochopit dobu před třiceti lety.

Druhého dne 17. listopadu nás 
pak čekalo zvláštní probuzení. 
Nečekal nás halasný křik se slovy 
budíček, vstávat a podobně, ale 
naše uši zaslechly píseň, která se 
stala symbolem nových svobodných 
dnů - probudila nás píseň Modlitba 
pro Martu a následovaly audiona-
hrávky z listopadových demonstrací. 
Všem nám bylo oznámeno, že jsme 
se probudili do svobodného česko-
slovenského státu. A že svoboda 
se vyznačuje hlavně respektem 
k druhým, pokorou a odpovědností 
za své činy. Žádný stát, organizace 
či strana by nám svobodu neměly 
brát, záleží jen a jen na nás, jak 
s tímto „darem“ naložíme.

Je těžké přiblížit dětem dobu 
předrevoluční, stejně jako je pro nás 
někdy těžké pochopit dobu dnešní, 
ale důležité je si minulost připomínat 
ať už byla jakákoli. Snad jsme dětem 
pomohli a oni nebudou zapomínat.

Vše příjemné do předvánočních 
dnů přejí hejničtí skauti.

Jiří Hovorka, 
19. oddíl Iserín – skauti Hejnice

foto: P. Hovorková
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Z autobusu jsme museli vystou-
pit u pošty. Na to, že byl začátek 
dubna, byl krásný slunečný den. Šli 
jsme asi 1 km úzkou silničkou okolo 
jízdárny Prašný dvůr. Na místě nás 
již čekal majitel, který nás seznámil 
s tím, kdy a jak vznikla jeho vášeň 
ke starým pohlednicím. Sbírka 
obsahuje převážně blahopřejné 
pohlednice, blahopřání a dopisní 
papíry, a to bez ohledu na sběratel-
skou hodnotu. Vstoupili jsme tak 
do světa starých, zašlých časů, do 
světa papírové krásy. Jde o nád-
heru, která byla kdysi dávno vytiš-
těna na kousky papíru, kterým 
dnes říkáme pohledy a blahopřání. 
Majitel sbírá prostě krásné a téměř 
zapomenuté papírové, ale i nepa-
pírové věcičky, které kdysi dělaly 
svým majitelům - adresátům radost. 
Muzeum nám nabídlo trošku 
duševního rozpoložení, zapomenutí 
na technickou roztržitost dneš-
ního světa, zavzpomínali jsme si na 
dětská léta. Zkrátka trochu senti-
mentu a nostalgie.

Z Machnína jsme dojeli do restau-
race Mlýn 62 v Mníšku. Každý si 
vybral z nabídky, a to by nebyl výlet, 
kdyby nedošlo k nějaké legrační 
příhodě. Pan Draha si stále nemohl 
vybrat, a tak se rozhodl, že si dá 
svíčkovou, pak objednávku změnil 
na vepřový řízek, ale nakonec mezi 
posledními dostal kuřecí. Jen tak 
z legrace zanadával na celou hos-
podu, „tak já si objednal vepřovej 
a mám kuřecí“, někdo se ozval „buď 
rád, ten vepřovej byl tvrdej“, tak byl 
nakonec rád a pochvaloval si, že si 
pochutnal.

Po obědě jsme se vydali směrem 
do Nové Vsi, prošli jsme se po hrázi 
vodní nádrže Mlýnice, kde jsme si 

Důchodci na výletech

Náš první výlet v tomto roce byl naplánován na sobotu 6. 4. 2019, a to jen do blízkého okolí. Nejdříve 
jsme si zajeli do Machnína, kde více než po roce rekonstrukcí bylo znovu otevřeno malé soukromé Muzeum 
papírové krásy. 

řekli něco o její historii i současnosti. 
Posledním místem, který jsme ještě 
navštívili, byla rozhledna v Heř-
manicích. Někteří z nás vystou-
pali po 99 schodech až na vyhlíd-
kovou plošinu. Na plošinu vedou 
dvě schodiště, jedno se využívá 
směrem nahoru, a to druhé pro ty, 
co jdou dolů. Tou dobou se počasí 
zkazilo, začalo mrholit. Výhled do 
okolí nic moc, ale to nás neodradilo, 
abychom si dole u paty rozhledny 
nedali malou štamprdličku.

Další výlet se uskutečnil ve 
středu 22. 5. 2019. Tentokrát 
nemůžu napsat, že byl slunečný 
den. Pršelo celou noc, pršelo i ráno. 
Co teď. Tento výlet měl být docela 
turistický. Měli jsme se procházet 
mezi skalami. Za takového počasí 
nemůžu chtít, aby důchodci běhali 
v mokrém lese. Ještě ráno jsem 
otevřela mapy.cz a hledala, kam 
zajet, co navštívit, a tak změnit 
plán výletu. Některá místa jsem 
ale měla zamluvená, a ta se mi 
nechtěla tak narychlo rušit. Našla 
jsem na trase zámek Benešov nad 
Ploučnicí (tam jsem nikdy nebyla), 
rychle opsala číslo a hurá do auto-
busu, kde jsem účastníky sezná-
mila s malou změnou v programu. 
Nikomu to nevadilo. Zavolala jsem 
tedy na zámek a rychle zamlu-
vila prohlídku zámku. Paní prů-
vodkyně měla s námi trpělivost, 
i když jsme přijeli na čas, přeci 
jenom jsme jeli chvíli autobusem 
a potřeba je prostě potřeba. Všichni 
jsme se sešli u Dolního zámku, kde 
začala prohlídka. Celý areál tvoří 
jedinečný doklad saské renesance 
v Čechách. Vedle překrásného 
architektonického skvostu jsme si 
mohli prohlédnout zdejší rozsáhlé 

expozice dobového nábytku, porce-
lánu, zbraní, obrazů, grafik a umě-
leckých řemesel. A my jsme tak 
mohli nahlédnout do života šlechty 
na zámku v období 16. a 17. stol. 
Stále slabě pršelo. Odjeli jsme 
směrem do Tiských stěn, 20 km za 
Děčínem. Zaparkovali jsme neda-
leko Turistické chaty, kdy jsme měli 
zamluvený oběd.

Slabě mrholilo a já jsem se opa-
trně zeptala, když už jsme v Tiských 
stěnách, zda by byl někdo ochoten 
jít se mnou asi 1 km labyrintem 
skal, že pro nás autobus dojede, že 
se nebudeme vracet zpět do chaty. 
Světe div se, z počtu 41 nás šlo 25 
po mokré lesní cestě, scházeli jsme 
po kluzkých kamenných schodech, 
překračovali mokré kořeny stromů, 
přeskakovali kaluže, procházeli 
po krkolomné cestě průrvou mezi 
skalami… Klobouk dolů, i já měla 
v některých místech docela strach. 
Jak o sebe, tak hlavně o mé babičky 
a dědečky. Jsou dobří, jeden vedle 
druhého. Tiské stěny jsou pří-
rodní památkou. Za hradbou stěn 
se nachází labyrint skalních věží 
a jehel s voštinami, skalními okny 
a bránami. Je zde hustá síť úzkých 
soutěsek a roklí. Ve své knize 
Chvály Zadní země popsal Miloslav 
Nevrlý Tiské stěny jako „miniaturní 
labyrint, krásný jak skalní loutkové 
divadlo.“

Autobus na nás čekal u druhého 
vchodu do skalního města se zbyt-
kem turistů a odjížděli jsme zpět na 
Děčín, kdy jsme měli ještě navští-
vit vyhlídku Pastýřká stěna (zde 
jsem také ještě nebyla). Pastýřská 
stěna je strmá pískovcová skála 
vypínající se do výšky 160 m nad 
hladinu Labe, je nejvýraznější pří-
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rodní dominantou uprostřed města 
a je to jedna z nejkrásnějších vyhlí-
dek v Česku. Masivní skálou také 
prochází železniční tunel. Pastýř-
skou stěnu lze označit za vynika-
jící ferratový park, kde se můžete 
parádně vyřádit. Via ferrata, tzv. 
zajištěná cesta, umožňuje zdatněj-
ším návštěvníkům výstup skalní 
stěnou pomocí fixních kovových 
prvků.

Autobus nás vyložil ve městě 
a my museli zdolat příšernou cestu, 
sice jen asi 0,5 km dlouhou, ale to 
převýšení! Měla jsem špatné svě-
domí. V životě by mě nenapadlo, 
že se nedá vyjet autobusem ales-
poň k ZOO, tam už to bylo celkem 
v pohodě. Většina to vzala jako 
výzvu, tu s menšími či většími při-
pomínkami. Já šla mezi posled-
ními, abych měla přehled, zda se 
mi někdo neztratil. Šli se mnou 
také Juščákovi. Pan Standa nadá-
val a říkal, „kterej kreten vymyslel 
takovou trasu, já jsem po operaci…“ 
Odpověděla jsem: „pane Juščáku, 
tak to jsem byla já“. Nahoře jsme 
se tomu zasmáli a byli jsme rádi, 
že jsme všichni vyšplhali až na 
vyhlídku. Tam jsme si dali kafíčko, 
štrúdl, někdo pivko a čekala nás 
cesta traverzem dolů k Labi. Ach 
ta kolena. Máme my to v Hejnicích 
zdatné důchodce, jen co je pravda. 
Velkou poklonu si zaslouží paní 
Margita Kučerová, která je naší pra-
videlnou účastnicí, a ta za pár dnů 
oslavila krásných 89 roků. V auto-
buse, jak už to u nás na výpravách 
bývá, jsme zdařilý výlet ukončili 
frťánkem něčeho tvrdého.

Poslední výlet byl také tak 
trochu sportovní. Byl naplánován 
na poslední prázdninovou středu 
28. 8. 2019. Můžu opět napsat, 
krásné, teplé, sluneční počasí nás 
doprovázelo celý den. Kola auto-
busu se tentokrát točila na druhou 
stranu republiky, a to směrem na 
Janské Lázně, kde jsme vystoupili 
na centrálním parkovišti a odtud 
vyjeli vláčkem k unikátní stavbě. 
Jeli jsme zdolat vyhlídkovou věž, 
která nabízí rozhledy do okolního 
stromoví, ale i na Janské Lázně. 
Z parkoviště jsme vyjeli vláčkem 
cca 1,5 km ke vstupní bráně Stezky 
korunami stromů. Rozdala jsem 
vstupenky, mapky a propagační 
materiál. Řekla jsem nějaké zajíma-
vosti o stavbě Stezky, zopakovala 
jsem, co nás čeká, kde se sejdeme 
a v kolik hodin bude odjezd přímo 
z Janských Lázní. 

Abych trochu okořenila tento 
výlet, připravila jsem si informaci 
o plži, který byl objeven teprve 

nedávno v roce 1967, a je zdejším 
endemitem (organismus, který 
vznikl a je rozšířen jen v určitém 
omezeném území) a nenajdeme ho 
nikde jinde na světě než v Krko-
noších. Plž se jmenuje vřetenovka 
(utajená) krkonošská, je dlouhá 
12-17 mm a jejím prostředím jsou 
zdejší listnaté či smíšené lesy 
v nadmořské výšce 600-800 m, 
kde je schovaná pod kůrou odum-
řelých stromů. Po dešti vylézá 
na povrch a spásá nárosty řas či 
jiných organizmů. Vřetenovka je 
zařazena v Červeném seznamu 
ohrožených druhů ČR. Ale to nej-
důležitější, a to vy taky asi nevíte, 
je rozmnožování plžů. Co může být 
zajímavého na rozmnožování plžů? 
To byste se divili. Vřetenovka uta-
jená krkonošská patří mezi živoči-
chy, kterým délku milování může 
závidět takřka každý tvor našich 
nejvyšších hor. Rozmnožování pro-
bíhá od dubna do října. Pokud něco 
ovlivňuje „chuť“ vřetenovek pářit 
se, jsou konkrétní mikroklimatické 
podmínky, jako je vlhkost a tep-
lota prostředí. Vřetenovky přeží-
vají zimní období zimním spánkem. 
Jakmile z něj procitnou, tak v pod-
statě obratem přichází jejich chuť 
na lásku. To nejzajímavější teprve 
přijde. Naprostá většina lidí řadí 
tvory s ulitou mezi „šneky“, o nichž 
panuje obecně rozšířené povědomí, 
že patří mezi hermafrodity. To ale, 
až na vzácné výjimky, rozhodně 
neznamená, že by dokázali oplodnit 
sami sebe. Aby mohlo dojít ke kopu-
laci, musejí se potkat dva oboupo-
hlavní jedinci, dát si „rande“ a „při-
pustit si“ jeden druhého k tělu. A to 
na opravdu intimní vzdálenost. Vře-
tenovky se totiž páří „tváří v tvář“, 
což vzhledem k přítomnosti ulity 
ani jinak nejde. Námluvy vypadají 
takřka lidsky, oba jedinci se k sobě 
těsně přivinou, aby si mohli do těla 
vzájemně doručit sperma. Když 
nastane vhodná kombinace faktorů 
(teplota, vlhkost, přítomnost dru-
hého jedince) a vřetenovka se pustí 
do milování, nepřestane dříve než 
za půl dne. Už jen samotné umís-
tění penisu je pro člověka bizarní 
– nenachází se ve střední či spodní 
části těla, neboť to je skryto v ulitě, 
ale hned za hlavou. Perioda styku 
čítá nejméně 12 hodin, ale není 
výjimkou, že vřetenovka na budou-
cím potomstvu aktivně pracuje i po 
celý 24hodinový cyklus. Zatímco 
naprostá většina plžů má ulity pra-
votočivé, tak vřetenovky mají ulity 
levotočivé.

Tak zase jsme se naučili něco 
nového a můžeme pokračovat. Teď 

už si každý sám určoval tempo 
prohlídky a volný čas podle sebe, 
hlavně nezapomenout v kolik 
a kde je odjezd. Celá trasa začala 
podzemní jeskyni pod samotnou 
Stezkou, kde jsme se dozvěděli vše 
o životě pod povrchem a vlastnos-
tech půdy. Nesmírně atraktivní bylo 
už samotné zpracování, kdy jsme se 
doslova vnořili do temnoty kořenů. 
Nechyběl zde svérázný humor a ani 
obrázky pro nejmenší. Na Stezce 
korunami stromů jsme se prochá-
zeli v její vodorovné části ve výšce 
24 m a na vyhlídkovou plošinu 
jsme vystoupali až do výše 45 m. 
Po trase jsme ušli 1.511 m, Stezka 
je ve své celé délce bezbariérová. 
Samozřejmě, že jsme si během naší 
cesty po Stezce vyzkoušeli všechna 
adrenalinová zákoutí, např. udr-
žení rovnováhy v průhledu, který 
pod sebou odhaluje zdánlivě nebez-
pečnou propast. Během cesty jsme 
si také pročítali informační tabule, 
kde jsme se dozvěděli něco o místní 
zvířeně i květeně. S každým metrem 
vyhlídkové věže jsme se posouvali 
ve stupních lesa, až k samotným 
kmenům a korunám stromů. Upro-
střed vyhlídkové věže se vine více 
jak 80 metrů dlouhý suchý tobo-
gán. Díky originálním instalacím 
se nám tak oživila původní flóra 
i fauna krkonošského lesa. Do 
Janských Lázní jsme se přesunuli, 
někdo vláčkem, někdo pěšky, každý 
sám. Z centra města z autobusové 
zastávky byl naplánován odjezd. 
Momentálně bylo náměstí v rekon-
strukci.

Janské Lázně se rozkládají na 
úpatí Černé hory. Jsou horským 
městem, rekreačním střediskem 
a jsou jediné lázně na české straně 
Krkonoš. V dnešní době jsou lázně 
zaměřené převážně na nemoci 
pohybového ústrojí. Mezi archi-
tektonicky zajímavé objekty patří 
secesní lázeňská kolonáda z roku 
1893.

Toto byl poslední výlet letošního 
roku. Samozřejmě jsme si mohli 
opět přiťuknout a zakousnout 
domácí chuťovku.

A už nyní pracuji na tématech 
výletů na příští rok. Sledujte naši 
vývěsní skříňku a někdy v únoru 
tam už budou vyvěšeny základní 
informace.

Za Klub důchodců přejeme všem 
klidné prožití vánočních svátků, 
přežití zimy bez úhony a na jaře 
zase na shledanou.

Alena Henclová a Mirka Drahová
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Je pátek večer a s Františkem 
ukončujeme své zapojení do ates-
tace MV na severu Moravy. Ve chvíli, 
kdy se všechno chýlí ke konci, jsme 
povoláni na pátrání na Českolipsku. 
Vše potřebné máme s sebou, takže 
během okamžiku vyrážíme. Cesta 
je dlouhá, ale utíká rychle. V okolí 
Turnova nám operační hlásí, že je 
osoba nalezena. Je sobota, okolo 
jedné ráno a my se tak stahujeme 
do svých domovů k rodinám, které 
se těší na společný víkend. V sobotu 
večer ve 23.20 nám ale naše plány 
mění operační. Jsme povoláni na 
pátrání po pohřešovaném cyklis-
tovi v Oldřichově v Hájích. Hejničáci 
vyrážejí prakticky okamžitě, já také 
během pár minut. Auto mám doma 
z posledního výjezdu, po cestě 
vyzvedávám ještě Lenku a chvilku 
po půlnoci jsme na místě.

Informace jsou již zjištěné, 
poslední poloha hlášená přímo 
pohřešovaným je Viničná cesta 
a svodidla v dohledu. O naší práci 
nic vysvětlovat nemusíme, velitel 
zásahu je ze společných cvičení 
informován a ví vše o možnosti 
našich psů. Psovodi si rozdělují 
celou Viničnou cestu do čtyř úseků 
a začínají rychloprůzkum. Zbylé 
JPO a policisté prohledávají druhou 
stranu silnice a okolí svodidel.

Pokračujeme poměrně rychle. 
Autem se přesouváme na svá místa. 
V prvních cca dvou kilometrech 
Viničné jsou nasazeni dva psovodi, 
zbytek jdeme po jednom s technic-
kou podporou. Vítr vane krásně 
z vrcholu hřebene a během dvou 
hodin je rychloprůzkum ukončen. 
Vracíme se tedy na štáb a sedáme 
nad mapu. Přítel pohřešova-
ného, který s ním byl v kontaktu 
a s kterým strávili i část cyklový-
letu, je stále na místě a tak těžíme 
další podrobnosti, konkrétně trasu 
výletu a místo společného roz-
chodu. Když si vše spojíme dohro-
mady, vychází nám jako nejlogič-
tější zelená trasa, která jako jediná 
vede ze zmíněných míst na Vinič-
nou. Vše jde zase rychle. Dva pso-
vodi odjíždějí autem a zastavují za 
konci zelené trasy, jeden psovod jim 
jde naproti. Jeden dále propátrává 

Tam, kde najde jen pes

Máme za sebou praktické nasazení, které bylo ve všech ohledech jedinečné a je zároveň i jedním velkým 
příběhem. Příběhem, ve kterém najdete obrovské nasazení každého jednoho záchranáře i dobrovolníka.  
Příběh, ve kterém se ukazuje obrovské psí srdce a hlavně příběh, který dokazuje, že naděje umírá jako 
poslední. Ale začněme pěkně od začátku.

okolí Kozy a silnice. To už je okolo 
půl čtvrté ráno. Rojnice prohle-
dávají další úseky v okolí. V tuhle 
chvíli jsou všichni psi stále bez 
reakcí a unavení. Snahy o zjištění 
poslední polohy telefonu jsou stále 
marné, takže velitel zásahu akci 
ukončuje a my se vracíme domů. 
Staráme se o psy a okolo půl sedmé 
ráno jsme v posteli.

Telefon a siréna Fireportu. 
Tuším co se děje, ale stále napůl 
spím, takže jsem v pohodě. Venku 
je světlo, koukám na telefon, je něco 
po deváté a pátrací akce se znovu 
rozjíždí. Spím stejně v hasičském, 
skoro tak jak jsem přišel, takže vše 
jde zase velmi rychle, vyzvedávám 
připravenou Lenku, Frantíci už 
jsou na místě a během hodiny jsme 
všichni na štábu. Oblast se rozšiřuje, 
přijíždějí další jednotky a dobrovol-
níci. Důvěra je velká, taky trošku 
svazující, ale do prohledaného se 
již nevracíme a rozšiřujeme oblast 
pátrání směr Olivetská hora a dále 
po zelené směr Poledník. Právě na 
zelenou je opět nasazena část pso-
vodů, kteří jdou proti sobě.  Desítky 
dalších záchranářů tvoří rojnice 
a prohledávají další úseky. Mapa 
z prvního dne je již celá pokreslená 
a tak se na vrata hasičárny vyvě-
šuje další a pátrání se více a více 
směřuje do Jizerek. Místo telefonu 
je stále nejasné, další informace 
dohromady nedávají smysl, nikdo 
moc netuší, kde se dá ještě hledat. 
Máme v nohou spoustu kilometrů, 
začínám pochybovat o spolehli-
vosti unaveného psa. Dáváme jim 
do úseků motivační figuranty. Můj 
Chester avizuje, rozbíhá se až po 
povzbuzení, značí spolehlivě. Scho-
vám se Janě, její pes neomylně 
označí a je odměněný. Pochybnosti 
jsou trošku rozpýleny, ale vím, že 
musím ještě více sledovat psa. Pro-
hledáváme další úsek, ale začíná se 
opět stmívat. Nemáme nové infor-
mace, žádné místo nedává veliteli 
zásahu důvod, proto nasezení rojnic 
v noci. Naši psi už mají dost, takže 
hlásíme na operační svůj návrat na 
základny. Je neděle večer, padáme 
na ústa, staráme se o psy a do půl-
noci jsme v postelích. Probouzíme 

se do normálního pracovního dne 
a začínáme řešit povinnosti a resty. 
Je něco po deváté a zvoní opět 
známý zvuk. Dozvídám se, že se 
pátrání znovu rozjíždí a jsou nové 
informace. Odmítnout nelze, máme 
informace od začátku, máme zpra-
cované mapy a trasy. Svoláváme se 
a jedeme. Hejničáci jsou na místě 
dříve, já se vracím pro psa, ale 
majáky mi přeci jen cestu usnad-
ňují a po desáté jsem zase na štábu.

Zjišťujeme nové informace 
a i sílu sítí sociálních sítí. Podařilo 
se najít svědky, kteří pohřešova-
ného viděli na zelené cestě. Zelené? 
Tam byli jen psovodi, co psovodi, 
část jsem dělal já sám. Zamra-
zilo mě, prosím velitele o možnost 
návratu na místa slabých reakcí, 
beru s sebou Lenku jako dopro-
vod a vyrážíme. Zbytek se zase 
vrací zpět k Viničné a psovodi dělají 
z druhé strany celou zelenou cestu 
kolem Poledníku. Na mě dolehlo 
nevyspání a stres, a po dojezdu zjiš-
ťuji, že jsem nechal část vybavení 
na hasičárně. Sahám pro náhradní 
do auta a vyrážíme znovu po zelené. 
Po pár stech metrech telefon. Tuším 
při jakých příležitostech se nepo-
užívá vysílačka, ale právě telefon, 
a tak ho s obavou veliteli zásahu 
zvedám. Našlo se KOLO. Kde? 
U zelené, kde? Domlouváme se nad 
mapou a já prosím o souřadnice. 
Lenka je zpracovává. Je to u zelené, 
ale několik set metrů od ní. Nejde 
popsat větší souběh úlevy a napětí.

Krátká porada, zjištění polohy 
zbytku psovodů. Jedna skupina 
jde ke kolu ze shora, já s Lenkou 
z Viničné cesty. Cestou potkávám 
rojnice a trošku se stáčím. Místa 
poznávám, neprůchodné kameny 
jsou ideální místo pro hasičské 
zkoušky. Tak za půl hodiny jsem 
všichni u kola. Je zaklíněné mezi 
balvany uprostřed skoro kilome-
trového pruhu kamenů u koryta 
potoků. Cesta nevhodná i pro horo-
lezce. Prohledáváme okolí a bez 
reakcí.  Sedíme tam, teď už nedává 
smysl vůbec nic. Pijeme, jíme 
poslední zbytky čokolád a přemýš-
líme, co dál. V tom mi přišla SMS. 
Jsou v ní souřadnice posledního 
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použití mobilu. Dáváme do GPS – 
vzdálenost necelých půl kilometru. 
Vytváříme spojnici s naším místem 
a jde to směrem k cestě. Tvoříme 
rojnici psů, za námi jsou pěší 
a vyrážíme. Za chvilku jsem v bodě, 
cesta absolutně neschůdná, reakce 
žádné. Čekám na zbytek, rovnáme 
se a vyrážíme. Za chvilku slyším 
ve vysílačce Frantu, že někde značí 
pes. Chvilku tomu věnuji pozornost, 
nic se dál neděje.  Ale ani ne po 
deseti minutách přichází potvrzení 
nálezu, pán je živý. Uran ho nabral 

z velké dálky ve chvíli, kdy ho pode-
šel, a psovodovi to opravdu celou 
dobu trvalo, než se v náročném 
terénu k osobě dostal. Běžím tam 
také, osoba je zapadlá mezi kameny 
a komunikuje. Pak už jde vše podle 
mnohokrát secvičených scénářů. 
První pomoc, nahlášení souřadnic 
pro vrtulník. To už je u nás i horská 
služba a osobu si přebírají. Vrtul-
ník je tu v mžiku, spouští záchra-
náře a odlétá si připravit podvěs. 
Za chvilku je zpět a osoba mizí ve 
výšce nad našimi hlavami.

Vracíme se k autům a míříme 
domů, dobít všechny baterky, včetně 
našich a psích.  Doplnit a znovu 
připravit auto, aby nás další výjezd 
nepřekvapil. Hrdina dne dostává za 
odměnu svůj milovaný rohlík.

Na našich tvářích jsou vidět 
slabé úsměvy, ale to hlavní se děje 
uvnitř. Úleva, štěstí a hlavně ujiš-
tění toho, že všechny ty dny kdy 
někam jezdíme a běháme po lese, 
mají smysl. A hlavně, že naděje 
umírá opravdu jako poslední!

Pavel Morávek

To, že nosná kulatina dožívá, 
bylo zřejmé již od srpna, kdy se 
monogram naklonil. Nepřístupné 
místo a nutnost řešit opravu nejen 
s ohledem na statut národní kul-
turní památky, ale především se 
specializovanou firmou s volnou 
kapacitou, vedl k rozhodnutí, že 
práce začnou až na jaře 2020. Pod-
zimní vichřice však plány změnila 
a vzniklou situaci bylo třeba řešit 
bezodkladně jako havárii, neboť 
ohrožovala nejen kulturní památku 
nevyčíslitelné hodnoty, ale také její 
návštěvníky.

Farář Pavel Andrš proto kon-
taktoval plukovníka Josefa Málka 
z Hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje. Během necelé 
hodiny dorazilo lezecké družstvo 
z Liberce a také členové raspenav-
ské stanice HZS a začali situaci 
řešit. S ohledem na velmi špatnou 
dostupnost, kdy nebylo možné 

V pátek 15. listopadu bylo od ranních hodin kolem kostela Navštívení Panny Marie rušno. Noční vichřice 
definitivně zničila dřevěnou hrotnici nesoucí báň a monogram Maria, který je vsazen do lucerny nad hlavní 
chrámovou kupolí vysokou 37 m.

využít jakékoliv techniky, si hasiči 
museli nejprve pomocí žebříků 
a lan vytvořit přístup na střechu 
lucerny, na které zlomená korou-
hev díky drátu hromosvodu ležela 
a stále držela. Teprve po zajištění 
přístupu bylo možné začít řešit 
spuštění zlomené hrotnice s ocelo-
vým trnem nesoucím báň a mono-
gram Maria na střechu hlavní lodi 
a dále snesení do ambitu kostela. 
Celý zásah byl komplikován silným 
celodenním větrem i faktem, že 
se stmívá již před pátou hodinou 
odpolední. Obětavý a profesionální 
zásah hasičů byl zakončen krátce 
před půl pátou, kdy byla korouhev 
spuštěna do trávníku v ambitu. 
Pak ještě zbývalo odinstalovat jiš-
tění a žebříky z lucerny.

Oprava dřevěné hrotnice 
s korouhví se uskuteční v roce 
2020. Dle dostupných zdrojů byla 
poslední rekonstrukce provedena 

v roce 1975. Jaké informace vydá 
pamětní schránka z báně, to teprve 
prozkoumáme.

Římskokatolická farnost v Hej-
nicích by ráda jmenovitě poděko-
vala veliteli zásahu Jaromíru Mott-
lovi, který celou akci také fotogra-
ficky zdokumentoval. Dále děku-
jeme lezecké skupině z Liberce: 
Zdeňku Jiroušovi, Michalu Janov-
skému, Lukáši Dostrašilovi, Matěji 
Bencovi, Martinu Hodačovi. Hasi-
čům z Raspenavy: Josefu Hanzlovi, 
Luboši Roušalovi, Zdeňku Němcovi, 
Miroslavu Ptáčkovi a Michalu Far-
skému. Díky patří i městu Hejnice, 
které pomohlo se zajištěním přístu-
pového koridoru do kláštera, kde se 
v den zásahu konala akce pro veřej-
nost.

Jan Heinzl, Klášter Hejnice
foto: Jaromír Mottl, HZSLK

Korouhev „MARIA“
nad lucernou hlavní kupole kostela vydržela 44 let
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Co to vlastně znamená adopto-
vat hrob?

To znamená, že si člověk na 
hřbitově najde hrob, který je zjevně 
opuštěný a o který nikdo nepečuje 
a rozhodne se o něj starat.

Jak vás taková věc vůbec 
napadla?

To bylo jednoduché. Na face-
booku – už nevím, jestli to byl profil 
Města Hejnice nebo Milana Votavy 
– jsem viděla výzvu k adopci a ta 
mě okamžitě zaujala. Myšlenka 
se mi od začátku líbila. Narodila 
jsem se a žila v Sudetech – na 
Karlovarsku – potom jsem se při-
stěhovala sem do Hejnic, zase do 
Sudet, a odjakživa jsem pociťovala 
pocit určitého dluhu k lidem, kteří 
odsud museli odejít a v jejichž 
domech jsme se zabydleli. Péči 
o hroby jejich předků vidím jako 
takovou splátku toho dluhu.

O kolik hrobů se takhle staráte?
Zatím o osm. Možná jich bude 

ještě víc, ale teď jsem si řekla, že 
musím na chvíli zvolnit.

Podle čeho jste si je vybrala?
To bylo čistě intuitivní. Prochá-

zela jsem se po hejnickém hřbitově, 

Adopcí hrobů splácím dluh

V minulém čísle Hejnického zpravodaje jsme otiskli výzvu k adopci opuštěných hrobů na místním hřbitově. Město 
Hejnice totiž v současné době nemá dostatek volných kapacit, aby se dokázalo o všechny hroby starat tak, jak by 
se slušelo. Dnes vám přinášíme rozhovor s paní Monikou Machanovou, jednou z těch, kteří výzvu vyslyšeli.

a když mě nějaký náhrobek, nebo 
jeho část, nebo třeba jen prázdné 
hrobové místo zaujalo, vyfotila 
jsem si jeho číslo, nebo pozname-
nala polohu. Na úřadě pak museli 
ověřit, jestli hrob přeci jen někomu 
nepatří. Z těch osmi hrobů, které 
jsem si vybrala, byly všechny 
„volné. Každý dostal nové číslo a já 
jsem podepsala smlouvu, že o ně 
budu pečovat.

A jak vypadá vaše péče?
Nejdřív jsem ve spolupráci 

s rodinou a přáteli opravila 
náhrobky u hrobů, kde byly – znovu 
postavila, očistila, nechala vyrobit 
chybějící písmena a pozlatila je. 
Jindy bylo třeba vykopat ze země 
a poskládat dohromady rozbitou 
skleněnou desku s nápisem, což 
bylo často mnohem těžší než sklá-
dat puzzle. Když už nebylo možné 
desku poskládat, nahradili jsme jí 
kovovou deskou s laserově graví-
rovaným nápisem. To bylo možné 
jenom díky sponzorské podpoře 
Jizerskohorské strojírny a dalších 
podporovatelů, kteří si přejí zůstat 
v anonymitě, ale bez kterých bych 
to nezvládla. No a potom chodím 
hrobová místa uklízet, vytrhávat 
plevel, zalévat.

Zajímáte se o historii lidí, kteří 
v hrobech odpočívají?

Zatím znám jenom jména, 
ale mám v plánu ve spolupráci 
s Milanem Votavou zjistit o nich 
v budoucnu něco víc.

Je vás víc, kteří se staráte 
o opuštěné hroby na hejnickém 
hřbitově?

Vím kromě mě - a mé rodiny, 
která mi vydatně pomáhá - jen 
o dvou, ale třeba na ferdinandov-
ském hřbitově je takových lidí 
o hodně víc.

Péči o hroby neznámých lidí 
věnujete dost času a asi i peněz. 
Co vám to přináší?

Jednoznačně výborný pocit. 
Už jsem mluvila o tom, že to beru 
jako splácení dluhu, který máme 
k lidem, kteří tu žili před námi. 
Možná by se dalo říct, že je to pro 
mě lidská povinnost. A zatím jsem 
se u všech lidí, kteří mě na hřbi-
tově potkali, setkala jen s klad-
nými reakcemi.

Děkuji za rozhovor.
– StB –, foto: M. Machanová
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Letošní počasí po dlouhé době 
dopřálo užít si přípravy a vlastní 
akci bez nějakých jeho vrtochů, 
a tak jsme se na place před býva-
lým Perunem opět loučili s létem 
a prázdninami ve společnosti dětí 
a dospěláků. Pro příchozí bylo při-
praveno bohaté občerstvení a růz-
norodý program, který nabízel fil-
mové představení, hudební vystou-
pení Petra Lüftnera, bubeníky 
Aries, kapelu VzHáčka, malování 
na obličej, ukázku vojenské tech-
niky a vybavení, dorazil také velmi 
originální Čáry Kluk, po setmění 
tým FireShow Jbc a nebo tým ani-
mátorů. Součástí odpoledne byla 
také soutěž Zlaté hejnické jablko 
o královnu sladkých moučníků 
roku 2019. Je jasné, že program 
doplnily dětské soutěže a večerní 
a noční dospělácké zápolení o velmi 
hodnotné ceny: Nakrm bobra – 
navigace slepého partnera s větví 
v ruce k bobrovi. Převlékni kožich – 
převlékání trika v zástupu za sebou. 
Tlapkovaná - sběr ponožek po akci 
od návštěvníků a vytvoření nejdel-
šího hada z nich. Ukaž, jak to umíš 
– kondomy a měkké a tvrdé rohlíky.

Babí létování

V sobotu 21. září se konal již 13. ročník hejnického Babího léta, které je pořádáno spolkem Za lepší Hejnice 
a bandou B.O.B.R.

Děkujeme moc všem partnerům 
a sponzorům, kteří pomohli tuto 
akci uspořádat svým příspěvkem 
nebo pomocí. Krásné fotky, které 

tentokrát dodala Eva Sedláková, 
můžete najít na Facebooku nebo 
webu Hejnic, kde je také video 
z akce.

- DEM -, foto: E. Sedláková

POSLOUCHEJTE 
ČESKÝ ROZHLAS LIBEREC

A VYHRAJTE VE 
VELKÉ VÁNOČNÍ SOUTĚŽI 

ZÁJEZD, POBYT V LÁZNÍCH, 
A  DALŠÍ ATRAKTIVNÍ CENY.

HRAJTE S NÁMI 
OD 16. DO 24. 12. 2019

liberec.rozhlas.cz

INZERCE-VÁNOCE2019-LIBEREC-2.indd   1 10.10.2019   17:57:39

Stejně tak, aby neničili rozšlapáváním závlahové 
misky, které jsou pod každým stromem. Stromům 
takové aktivity škodí a ubližují. Děkuji moc. My se 
budeme snažit, aby se chytly všechny stromy a aby 
se na jaře ukázalo těch 6 tisíc jarních kvítků v tráv-
níku, vy nám zkuste pomoci svou pozorností a nebojte 
se v případě jakéhokoliv projevu vandalství volat oka-
mžitě mě nebo policii. Akce stála přes 2 milióny korun 
a byla by škoda ji díky nízké inteligenci některých lidí 
či volné výchově alternativních rodičů mít zničenou. 
Záleží pouze na každém z nás jak dlouho vydrží parčík 
funkční a krásný... 

A všechny vás zvu v pátek 13. 12. v 16 hodin 
na krátké požehnání lip a oficiální předání parčíku 
spojené s jedním velkým překvapením pro veřej-
nost. Pokud se ptáte se proč jsou ty stromy takové 
jiné? Příštích 2 - 3 roky budou mít normální vzrůst, 
který se bude výchovně zastřihovat. Pak přijde podle 
rozhodnutí památkářů opět ten výrazný řez na hlavu, 
který se bude co 3 roky opakovat a budou tam zase ty 
kulaté koruny.

ZVEME NA ŽEHNÁNÍ NOVÝCH LIP

Rekonstrukce parčíku před kostelem je hotová. Požádal 
bych Vás všechny, abyste svým dětem a případně i ostat-
ním, které byste tam viděli, vysvětlili, že ty kůly kolem 
nových stromů nejsou dětským hřištěm a prolézačkami.
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tel.: 721 535 320, 722 980 682
fcb: „Restaurace a Sport Bar U Kláštera”, email: restauracevinarnabaruklastera@gmail.com

Nabízíme příjemné posezení ve třech salóncích, příjemnou a milou obsluhu, stejně jako 
výbornou českou, ale i mezinárodní kuchyň. Dále je možnost pořádání oslav, svateb, školních 
srazů a jiných akcí, pronájem salónku nebo sálu…

Otevírací doba
restaurace, vinárna:   úterý – neděle 11:00 – 21:00 hod.
bar (bývalá herna a sportbar):  sobota 21:00 – 04:00 hod., kdy se pořádá diskotéka s hudbou 

80‘, 90‘ let až po současnost

Více informací včetně jídelního a nápojového lístku a pozvánek na různé akce najdete na Fcb stránkách.

Rezervace stolů a podobně vyřídíte buďto osobně v restauraci, nebo telefonicky.

Těšíme se srdečně na Vaší návštěvu a posezení!

Zveme Vás tímto do nově otevřené  
„Restaurace, vinárny, baru u Kláštera” v Klášterní 88, Hejnice

A i když účast nebyla velká 
a atmosféra tudíž spíše komorní, 
my účastníci jsme si představení 
opravdu užili.  Autorské divadlo se 
neslo ve znamení krátkých na sebe 
navazujících scének ze života, pro-
tkaných situační každodenností 
a specifickým humorem, který nás 
dovedl nejen rozesmát, ale i vést 
k zamyšlení.

V rodinném centru se dvakrát 
týdně dopoledne scházejí maminky 
s dětmi. Zatímco některé děti 
odrůstají a už se pomalu začínají 
chystat do školky a jejich mamky 
po mateřské do práce, přichází 

Moštárna

Na začátku listopadu jsme v Moštárně již podruhé přivítali autorské divadlo z Frýdlantu, ochotnickou partu, 
která si říká Frýdlantští dramatici.

i nové maminky, které mají období 
rodičovské dovolené se svými dětmi 
ještě před sebou. Během roku pro-
běhlo několik vzdělávacích aktivit 
pro rodiče zaměřené na výchovu 
a rodičovství, péče o dítě, zdraví, 
první pomoc a prevenci nemocí.

Od září se opět po prázdninové 
pauze rozeběhly pravidelné senior-
ské kluby a to každé pondělí odpo-
ledne a čtvrtek dopoledne. Nejoblí-
benější činností našich seniorů jsou 
i nadále karetní hry, stolní tenis 
a kulečník. Závěr letošního roku, 
který se už kvapem blíží, oslavíme 
jako každoročně vánoční besídkou 

pro seniory zpestřenou kulturním 
programem - vystoupením žáků 
z místní mateřské a základní školy.

Na poslední listopadovou sobotu 
připravujeme již tradiční adventní 
dílnu pro celé rodiny. Každý, kdo 
rád tvoří, si zde může vyrobit ori-
ginální vánoční dekoraci dle vlast-
ního vkusu, od věnců a svícnů až 
po vánoční stromečky, sněhuláčky, 
skřítky a další. Prostor je zde i pro 
ty, co nic nevyrábějí, ale chtějí jen 
tak přijít, posedět si a nasát před-
vánoční atmosféru.
za Centrum volného času Moštárna 

Věra Dankaničová
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Nejnáročnější závod Žulový troj-
boj musel být bohužel letos zrušen. 
Na upozornění Českého rybářského 
svazu, MO Frýdlant, nebyla akce ze 
strany ochrany přírody povolena, 
neboť v této době dochází v řece 
Smědé ke tření pstruha obecného. 
Několik závodníků, kteří procházejí 
ca 700 m korytem Smědé, včetně 
povzbuzujících diváků bylo tedy 
zklamáno.

Ve 14 hodin byl společným star-
tem zahájen hlavní závod – Ořeš-
ník. Celkem 22 závodníků vyrazilo 
s povinnou zátěží, která má podle 
kategorií hmotnost od 5 kg do 15 kg, 
po červené značce na horu Ořešník. 
Jejich úkolem bylo zdolat vrchol 
a vrátit se zpět na hejnické náměstí 
v co nejkratším čase.

Jako první se z 6 km trati 
vrátil Marek Plášil (31 let) z Hejnic 
v čase 54:25,18 a stal se tak letoš-
ním Hejnicmanem 2019. Rekord 
Zuzany Kocumová výkonem 41:33 
z roku 2014 tedy nebyl překonán. 
Na druhé místě se umístil časem 
55:24,21 Petr Schneider (40 let) 
z Liberce a třetí skončil rovněž libe-
recký závodník Radim Foltman (39 
let), jehož čas byl 57:07,57.

V ženské kategorii nad 18 let 
byla nejrychlejší liberecká závod-
nice Alena Ledlová (26 let) v čase 
57:01,24. Na druhém místě se umís-
tila Martina Jirků (31 let) z Liberce, 

Hejnicman 2019

V sobotu 19. října proběhl v Hejnicích 8. ročník sportovně-turistické akce pro „drsné ženy a muže“ Hejnicman 
2019. Akci organizuje zapsaný spolek Jizerské aktivity Liberec ve spolupráci s Městem Hejnice.

její čas byl 1:01,01, a třetí skončila 
Zuzana Šlajchová (28 let) z Dětři-
chova časem 1:03,39.

V kategorii chlapců do 18 let 
zvítězil Jiří Bernat (16 let) časem 
54:40,39, v celkovém pořadí by 
pak obsadil druhé místo. V dív-
kách dosáhla vítězství patnácti-
letá Eliška Novotná z Raspenavy 
z časem 2:01,56. V obou těchto 
kategoriích ale vítězům chyběli 
soupeři.

Ve statistice letošního Hejnic-
mana 2019 lze zaznamenat, že nej-
mladším účastníkem byla Eliška 
Novotná (15 let), nejstarším Eva 
Eisenhammerová (59 let) z Raspe-
navy, nejbližší startujíc byl z Hejnic 
a nejvzdálenějším účastníkem se 
stal Miloslav Mencl z Prahy.

Všichni závodníci, kteří se na 
trati vydali ze všech sil, si odnášeli 
pamětní listy vytvořené grafikem 
Petrem Bímou z Pekla.

Vyhlášení vítězů proběhlo 
v 15.45 hodin na hejnickém náměstí, 
kde první tři nejlepší v jednotlivých 
kategoriích převzali z rukou hlav-
ních pořadatelů Pavla D. Vinkláta 
a Martina Ježka pěkné věcné ceny 
od sponzorů akce, např. chata 
Hubertka, Řeznictví a uzenářství 
Klouček Raspenava, nakladatelství 
Knihy 555 Liberec ad.

V 18 hodin na Hejnicmana navá-
zalo promítání sedmi outdoorových 

filmů z našeho regionu i ze světa 
nazvané Hejnicfilm 2019, na které 
se přišlo podívat 50 diváků. Film 
Jizerská melta připomněl prvový-
stup v Zahradní stěně Helmuta 
Michela a Petra Němce z počátku 
osmdesátých let 20. století. Medai-
lon jabloneckého filmaře Františka 
Slámy přiblížil Janu Henycho-
vou z Horního Maxova, musherku 
a chovatelku psího plemene huski, 
která v sáňovém sportu dosahuje 
výjimečných výkonů na světových 
závodech. Svůj projekt Jizerská 
klasika, který dosud čítá 17 dílů 
o prvovýstupech na významné 
skály Jizerských hor, přišli před-
stavit Jan Pikous ml. a David Kofr. 
Diváky nadchly i další filmy ze 
zahraniční produkce, které se věno-
valy nejtěžšímu evropskému šta-
fetovému závodu Dolomitenmann, 
freeskiingu Aksela Lunda Svindala, 
olympijského vítěze a vítěze Světo-
vého poháru ve sjezdu, a jedineč-
nému sólolezci Bradu Gobrightovi.

Příští, 9. ročník Hejnicmana 
2020 a promítání outdoorových 
filmů Hejnicfilm pořadatelé plánují 
na sobotu 17. října 2020.

Už se těšíme se na nové Hejnic-
many 2020!

Pavel D. Vinklát, ředitel závodu
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Hejnický dřevorubec
Ve dnech 16. – 17. října se usku-

tečnil již 21. ročník soutěže Hejnický 
dřevorubec. Slavnostního zahájení 
se zúčastnili zástupci Libereckého 
kraje, Regionální agrární rady Libe-
reckého kraje, zástupci Lesů ČR, s. 
p. a Vojenských lesů a statků, s. p. 
Této soutěže žáků lesnických škol 
v práci s motorovou pilou se zúčast-
nilo osm dvoučlenných družstev ze 
středních lesnických škol České 
a Slovenské republiky a dva hosté.

Soutěžilo se v technických disci-
plínách – kácení, kombinovaný řez, 
odvětvování, přesný řez, výměna 
řetězu, a v doprovodných disciplí-
nách – poznávání dřevin, dřevoru-
becký dvojboj a odřezávání kotoučů 
ŘMP, k doprovodným disciplínám 
patřil také test první pomoci. Hej-
nickou školu reprezentovali žáci 
třetího ročníku oboru Lesní mecha-
nizátor Norbert Ebert a Petr Šolc.

Z technických disciplín se našim 
klukům nejlépe podařila disciplína 
přesný řez, kterou Petr vyhrál a Nor-
bert byl druhý. Úspěšní byli i v dal-
ších disciplínách, v kácení, odvět-
vování a kombinovaném řezu obsa-
dil Norbert vždy třetí příčku. Petr 
přidal ještě třetí místo ve výměně 
řetězu. Díky svým vyrovnaným 
výkonům obsadili Norbert s Petrem 
2. místo v soutěži družstev. První 
místo obsadili mladí dřevorubci ze 
SOŠL Tvrdošín, třetí ze SLŠ a SOŠ 

Informace z lesárny

Během podzimních měsíců se žáci hejnického pracoviště SŠHL Frýdlant společně se svými pedagogy podíleli 
na organizaci již tradičních akcí, které jsou součástí života města.

Šluknov. Celkovým vítězem se stal 
Erik Motýl ze SOŠL Tvrdošín (SR), 
Norbert Ebert byl druhý, na třetím 
místě Tomáš Blažeňák ze SOŠL 
Tvrdošín. Nejvšestrannějším dřevo-
rubcem juniorem byl vyhlášen náš 
žák Petr Šolc.

Již tradičně byly pro malé 
i dospělé diváky připraveny po 
oba soutěžní dny doprovodné sou-
těže. Vyvrcholením programu byla 
ukázka disciplín Timbersportu 
v podání českých reprezentantů 
Martina Roušala (našeho bývalého 
žáka) a Jana Holuba.

Svatohubertské slavnosti
V pátek 8. listopadu 2019 se 

uskutečnily Svatohubertské slav-
nosti pořádané SŠHL Frýdlant, 
pracovištěm Hejnice. Jako každý 
rok nás významně podpořil Libe-
recký kraj, Agrární komora, Vojen-
ské lesy a statky, s. p. a Lesy ČR, s. 
p. Letošní slavnosti byly spojeny se 
70. výročím naší školy v Hejnicích.

Na přípravě slavností se podí-
lejí tradičně zaměstnanci i žáci 
školy. Naši žáci jdou v průvodu 
jako vlajkonoši, psovodi, doprovod 
s pochodněmi, doprovod sokolníka. 
Samozřejmostí je, že hlavní postavy, 
tedy Huberta a Dianu, ztvárňují 
také zástupci z řad žáků. Letos to 
byli Petr Šolc a Klára Tůmová, žáci 
třetího ročníku. Slavnosti začaly 
v areálu školy přivítáním hostů 

a příjezdem svatého Huberta a jeho 
družiny kolem půl desáté. Když byla 
sv. Hubertu předána bohyně lovu 
Diana, vydal se na cestu průvod, 
v jehož čele jel Hubert s Dianou 
následován družinou, vlajkonoši, 
sokolníkem, psovody, trubači, vozy 
s dary k posvěcení. Poprvé průvod 
zastavil u základní školy, kde jej 
pozdravil ředitel školy, zaměstnanci 
a žáci. Pak průvod pokračoval 
k městskému úřadu, kde sv. Hubert 
převzal symbolicky vládu nad 
městem. Třetí zastávkou bylo pro-
stranství před kostelem, zde sokol-
ník představil dravce v praktických 
ukázkách. Cílem průvodu je vždy 
hejnická bazilika Navštívení Panny 
Marie. Před bazilikou přivítal celou 
družinu zdejší farář. V bazilice pro-
běhla tradiční zpívaná mše Svato-
hubertská. Svatohubertské slav-
nosti byly ukončeny večerní veselicí 
v restauraci Obří sud v Lázních 



HEJNICKÝ ZPRAVODAJ / 17

Libverda. K tanci a poslechu hrála 
skupina J. Kubáta. Tradičně nechy-
běla bohatá zvěřinová tombola.

Obor Zahradník
Žáci oboru Zahradník mají 

vždy na podzim napilno. Při všech 
zmíněných akcích je na nich pří-
prava výzdoby. Před „Dušičkami“ 
připravili celou řadu rozmani-
tých výrobků, které mohli zájemci 

zakoupit v Klášteru Hejnice. 
Nyní, v adventním čase, vyrábějí 
adventní věnce, závěsné věnce na 
dveře, svícny. I tyto výrobky mohou 
zájemci zakoupit v Klášteru.

Dny otevřených dveří
Také v letošním školním roce 

se konají na našem pracovišti dny 
otevřených dveří, během nichž naši 
pedagogové rádi přivítají žáky, kteří 

mají zájem o studium na některém 
z našich učebních oborů. Zájemci 
se mohou přijít podívat 17. ledna od 
10 – 16 hodin a 18. ledna od 8,30 
– 13 hodin. Přijďte si prohlédnout 
prostory školy, pracoviště odbor-
ného výcviku a domov mládeže. 
Všichni zájemci o studium a jejich 
rodiče jsou srdečně vítáni.

Lenka Bönschová Sutnarová

V listopadu proběhl tvůrčí a rela-
xační pobyt pro ženy. Účastnily 
se ženy každého věku, a ač pobyt 
je relaxační, rozhodně na něm 
nezahálíme. Kromě vyrábění táců 
z pedigu, tisku na textil, tvoření 
dekorací a přání, jsme stihly i ranní 
rehabilitační cvičení, procházku 
po okolí, masáže u naší úžasné 
masérky, některé vyzkoušely well-
ness se saunou a tentokrát nechy-
běla ani večerní hra na kytaru se 
zpěvem. Tak snad se všem účastni-
cím povedlo nabrat dostatek ener-
gie na předvánoční přípravy.

Další mimořádná akce proběhla 
hned následující týden – lákali jsme 
zimu akcí Martinské slavnosti. 11. 
11. odpoledne jsme se sešli v Mate-
řídoušce, kde si dětičky vyrobily 
lampičky a výrobky a posilnily se 
drobným občerstvením. Když se 
setmělo, vyrazili jsme do průvodu. 
U nádraží v Bílém Potoce nás čekal 
Martin na bílém koni a přivezl nám 
tradičně oheň do našich lampiček 
a následně vedl celý průvod až ke 

Novinky z Mateřídoušky

Koncem září nám do Mateřídoušky začalo chodit hodně nových maminek s malými dětmi. Mnohé si u nás už 
vyzkoušely první tvoření, dětské hry a tanečky a jsme moc rádi, že se tak rychle zapojují do programu.

kostelu, kde letos na netradičním 
místě proběhla netradiční legenda. 
Ale samozřejmě zde nechybělo tra-
diční občerstvení v podobě martin-
ských rohlíčků a svatomartinského 
vína. Děkujeme za příjemnou spo-
lupráci skupině B.O.B.R. a spolku 
Za lepší Hejnice, kteří připravili 
program u kostela.

Ani na podzim nechyběly pra-
videlné přednášky a besedy. Mezi 
nejzajímavější patřilo setkání s lek-
torkou Českého červeného kříže, 
která nám pověděla, jak na nemoci 
a první pomoc u dětí. Spousty 
radosti a smíchu nám přineslo 
zážitkové hudební setkání s drum-
beny. V listopadu jsme se letos 
naposledy věnovali i pěstounským 
rodinám, pro něž připravujeme pro-
gram a přednášky ve spolupráci 
s organizací AMINA.

A co nás ještě do konce roku 
čeká? Jako každoročně nebude 
chybět Mikulášská besídka, kam 
za dětmi přijde nejenom Mikuláš, 
dále vánoční besídka plná překva-

pení a v neposlední řadě se s vámi 
rádi uvidíme na Hejnickém adventu 
v prostoru Kláštera, kde budou 
pro děti připravené tvůrčí díl-
ničky s možností výroby vánočních 
dárečků a ozdob.

Od ledna se pak na vás opět 
budeme těšit na našich pravidel-
ných programech. Plánů na další 
rok máme opět mnoho, ale jsou 
možná stejně nejisté jako ty vaše. 
Budeme se však snažit, abyste 
i v příštím roce mohli do Mateří-
doušky přijít za hrou, vzděláním, 
radou, tvořením, ale i jen příjemně 
stráveným časem ve společnosti.

Přejeme Vám krásné a klidné 
Vánoce a do nového roku především 
sílu najít si navzdory všem život-
ním trablům vždy čas na své blízké, 
na sebe, radost, hry a všechno to, 
co nám lidem přináší pocit štěstí 
a smysluplnosti života.

za Centrum Mateřídouška, z.s. 
Alena Nováková
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Od podzimu 1944 se nejdříve 
jako pomocník podílel na spolu-
práci s partyzánskými oddíly z blíz-
kého okolí obce, později se sám par-
tyzánem stal.  Po skončení války 
vstoupil do řad Sboru národní bez-
pečnosti. V roce 1947 se v rámci 
Pohraničního pluku SNB zúčastnil 
bojů proti banderovcům na Slo-
vensku. Sloužil na mnoha mís-
tech tehdejšího státu, například 
v Praze, Podbořanech, Hodkovicích 
nad Mohelkou, Jindřichovicích pod 
Smrkem, Frýdlantu, Novém Městě 
pod Smrkem a konečně od roku 
1951 i v Hejnicích. S manželkou 
Boženou nejdříve bydleli v domě č. 
p. 516, později se přestěhovali do 
budovy dnešní policejní stanice. 
Společně vychovali tři děti. Aktivně 
se účastnil veřejného života města. 
Byl místopředsedou Městského 
národního výboru a předsedou 
Svazu protifašistických bojovníků. 
Občané města jej měli velice rádi 
pro jeho klidnou a dobrou povahu. 
Karel Vacula zemřel 14. října 1999.

„V době války jsem pracoval jako 
kovářský dělník u svého bratrance 
ve Vojnově Městci, na okrese Žďár 
nad Sázavou. Na podzim 1944 
začaly v tomto kraji prosakovat 
zprávy o výskytu partyzánů. V té 

Hejnický partyzán Karel Vacula

Karel Vacula se narodil 20. října 1919 v obci Chlumek nedaleko Žďáru nad Sázavou, kde prožil celé své 
mládí. V roce 1937 se ve Vojnově Městci vyučil kovářem. V řemeslu pracoval nejenom u svého městeckého 
učitele pana Koumara, ale také třeba ve Staré Boleslavi.

době byl také zastřelen generál 
Luža a jeho pobočník v nedaleké 
obci Hříště u Přibyslavi, když zde 
v hostinci odpočívali a počínali 
si neopatrně proti všem zásadám 
konspirace. Oba důstojníci domá-
cího odboje zde požádali o večeři 
a nocleh. Sundali si provlhlé 
svrchní kabáty, při čemž jim pod 
sakem vyčnívaly pistole. Rozložili 
si mapu na stůl a hledali nějaká 
místa. V té době platilo přísné naří-
zení, že každá cizí podezřelá osoba 
má být hlášena starostovi nebo 
na četnické stanici. Tak se stalo 
i zde. Po krátké době se dostavili 
dva četníci z Přibyslavi. Když jeden 
z důstojníků sáhl po pistoli, čet-
níci oba zastřelili. Asi za měsíc se 
na četnickou stanici dostavili par-
tyzáni z oddílu Rada tří a všechny 
přítomné četníky postříleli. Byla 
to partyzánská pomsta, ale přede-
vším výstraha všem četníkům, aby 
neprojevovali přílišnou služební 
horlivost.

Po této události se partyzáni 
v krajině objevovali stále častěji. Já 
jsem se s nimi prvně setkal v říjnu 
1944 mezi Košinovem a Vojnovým 
Městcem. Vyptávali se mne na situ-
aci v kraji, na německé posádky, na 
kolaboranty, na stavy českých čet-
níků na stanicích a podobně. Byli 
to partyzáni z brigády Jan Hus. 
Před vánočními svátky jsem se 
sešel s náčelníkem štábu rozvědky 
Nikolajem Chimičem z brigády Jan 
Kozina. Potkal jsem jej v noci v lese 
u Košinova a přivedl jsem jej domů 
do Vojnova Městce, aby se vyspal 
a odpočinul si. Za dva dny k nám 
pak přišel komisař brigády Olda 
Šafář s dalším partyzánem a ubyto-
vali u nás sedm ruských partyzánů. 
Ti u nás byli celý týden, jen v noci 
chodili plnit své úkoly. Já jsem pro 
ně sháněl potraviny, prádlo, ošacení 
a nezbytné informace. Jednou na 
mě chtěli, abych jim opatřil petrolej 
nebo benzín a hole, na konci omo-
tané hadry. Po zapálení to sloužilo 
jako světelné signály pro výsadkáře 
zbraní a destrukčního materiálu. 
Potom jsem pomáhal odnášet z leta-
del vysazené vaky na určené místo.

Štáb naší brigády Jana Koziny 
při vysazování 16. října měl poru-
chu navigačního zařízení. Tím 
se stalo, že výsadek byl proveden 
místo na Vysočině na Lounsku. Zde 
se parašutisté dostali do obklíčení 
a většina jich padla nebo byli zajati. 
Z celého výsadku se jich zachránilo 
pouze pět, mezi nimi i major Melnik, 
který však byl těžce raněn, utrpěl 
průstřel ruky a nohou. Přesto se se 
čtyřmi partyzány probil a dostal až 
na Českomoravskou vysočinu do 
Křemenice, kde jej MUDr. Čermák 
z Trhové Kamenice vyléčil.

Po navázání kontaktu s brigá-
dou Jan Hus byli rozkazem hlav-
ního partyzánského štábu převe-
deni do Kozinovy brigády Kolesnik, 
Chimič, Kníž a Šafář. Tak byl náš 
štáb posílen zkušený partyzány. Na 
Chrudimsku tak vznikl celý par-
tyzánský pluk generála Svobody. 
Velitelem naší brigády se stal major 
Melnik, náčelníkem štábu kapitán 
Chimič a komisařem Olda Šafář. 
V dubnu byla naše brigáda posí-
lena oddíly Kirov a Vpřed a dalšími 
lidmi, kteří se přihlásili k partyzá-
nům. Operačním prostorem naší 
brigády bylo Chrudimsko – Svra-
tecko – oblast Žďárských vrchů až 
za Nové Město na Moravě a k Bos-
kovicům. Některé akce jsme prová-
děli společně s brigádou Jana Husa, 
která operovala v prostoru Želez-
ných hor – Čáslavska – Chotěboř-
ska až k Přibyslavi a ke Zruči nad 
Sázavou. Po začlenění oddílu Kirov 
v polovině dubna 1945 byl jsem 
k němu přidělen jako znalec míst-
ního kraje a poměrů.

Naše úkoly byly nemalé – pře-
padání nepřátelských osob a posá-
dek, rušení dopravy, zvláště kolon 
odjíždějících na frontu, ničení tratí 
a mostů, válečného materiálu všeho 
druhu, střeliva i pohonných hmot. 
Také byla prováděna zpravodajská 
a výzvědná činnost, vyhledávání 
a trestání zrádců a kolaborantů, 
morální podpora civilního obyvatel-
stva a zakládání ilegálních národ-
ních výborů v obcích.

Nezbytnou vlastností partyzánů 
byla dobrovolná, ale tvrdá kázeň, 
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vzájemná důvěra a soudržnost 
a další kladné charakterové vlast-
nosti. Často jsme svými akcemi 
poutali velké nepřátelské síly, proti 
nimž jsme museli náhle udeřit 
a rychle zmizet. Porušení kázně 
nebo zrada se tvrdě trestalo. Němci 
se snažili propašovat mezi nás své 
agenty, které bylo nutno odhalit 
a likvidovat.

Zmíním se stručně o některých 
našich akcích. Koncem dubna 1945 
jsme vyhazovali železniční most 

u Hlinska. Promočeni deštěm jsme 
se cestou na základnu zastavili 
u našeho spolupracovníka Cam-
pírka na Nové Huti o Vojnova Městce, 
abychom se ohřáli a usušili. Nová 
Huť je malá odloučená osada asi se 
sedmi domky u lesa. Kolem čtvrté 
hodiny ráno jsme zpozorovali, že 
Němci osadu obklíčili a viděli jsme, 
jak dva vojáci procházejí kolem 
domku. Celá naše destrukční sku-
pina vyrazila z domku, náš velitel 
oba Němce zastřelil a palbou ze 
samopalů se nám podařilo se probít 
z obklíčení a uprchnout dřív, než se 
Němci vzpamatovali.

V noci na 26. dubna jsme oče-
kávali výsadek zbraní a střeliva 
na Šindelném vrchu ve Žďár-
ských horách. Vál silný vítr, který 
nám tři padáky s vaky odnesl až 
k Herálci, kde zůstaly viset v koru-
nách stromů. Jen devět padáků se 
nám podařilo zachránit a uklidit. 
V Herálci byl oddíl jagdkomanda se 
psy a Němci hned začali prohledá-
vat les. Po tvrdé přestřelce se nám je 
podařilo z lesa vyhnat, ale padáky 
s vaky nám sebrali. Zaútočili na 
nás přes paseku, kde pracovala bri-
gáda školních dětí při vysazování 
stromků. Děti byly poděšeny střel-
bou, ale jejich vedoucímu řídícímu 

učiteli se podařilo je odvést do údolí 
k potůčku. Potom jsme teprve mohli 
rozvinout obranný boj a ručními 
granáty jsme postup Němců zasta-
vili. Když padl jejich velitel, dali se 
na útěk a my jsme je vyhnali z lesů.

Téhož dne odpoledne jsme 
se chystali k odchodu na novou 
základnu na Žákově hoře, neboť 
jsme čekali, že Němci přijdou znovu 
a ve větším počtu. Skutečně přišli 
a obklíčili nás. Podařilo se nám 
probít se díky dobré spolupráci 
s oddílem Vpřed, jemuž velel major 
Orlov. Ten obsadil skalní stěnu na 
Kamenném vrchu a náš oddíl Kirov 
s poručíkem Zedgeničem se ukryl 
v houštině a korunách stromů. Šest 
zkušených partyzánů bylo posláno 
do směru, kterým jsme chtěli 
uniknout. Podařilo se jim vylákat 
Němce pod skalní stěnu, odkud 
oddíl Vpřed na ně spustil palbu. 
My z oddílu Kirov jsme seskákali ze 
stromů a s hurónským „Urá!“ jsme 
Němce napadli zezadu. Ti museli 
ustoupit a my jsme uvolněným 
prostorem unikli beze ztrát i bez 
zranění. Podobných střetnutí jsme 
měli mnoho a úspěch vždy závisel 
na důvtipu a taktice velitelů i naší 
odvaze.“

Milan Votava, foto: archiv autora

Naší první aktivitou bylo zapo-
jení do celosvětového Týdnu pro 
klima, který probíhal v termínu 
20.–27. 9. 2019. Rádi bychom se 
podíleli na šíření osvěty spojené 
s probíhající klimatickou změnou, 
a proto jsme uskutečnili v kině 
v Hejnicích promítaní filmu Krajina 

Rodiče za klima Frýdlantsko
Rádi bychom Vás informovali, že se v Hejnicích během letních prázdnin dala dohromady malá skupinka lidí 
s názvem Rodiče za klima Frýdlantsko. Jsme skupina (nejen) rodičů z Frýdlantského výběžku, které spojuje 
obava z klimatické změny a jejích důsledků pro naši budoucnost a hlavně budoucnost našich dětí, a chceme 
s tím něco dělat. Spolupracujeme s Rodiči za klima Liberec.

v tísni. Tento dokument pouka-
zuje na nezdravý stav české krajiny 
v souvislosti s probíhající klimatic-
kou změnou, zabývá se problemati-
kou vodního režimu a hospodaření 
s vodou v Čechách, akcentuje pod-
ceňované nebezpečí sucha. Po pro-
mítnutí filmu následovala diskuze 

s MUDr. Annou Kšírovou. Kromě 
promítání filmu měli návštěvníci 
možnost prohlédnout si produkty 
pro ekologičtější chod běžné domác-
nosti (prací prášky, tuhé šampony 
nebo čisticí prostředky šetrné k pří-
rodě). Jsme moc rádi, že si cestu do 
kina našly čtyři desítky návštěv-
níků a plánujeme další promítání 
a diskuze.

Rádi mezi námi přivítáme další 
členy, najdete nás na facebookovém 
profilu Rodiče za klima Frýdlant-
sko.

Na stránkách Hejnického zpra-
vodaje bychom Vám rádi přiná-
šeli informace, zajímavé odkazy 
a pozvánky na akce související 
s touto tematikou.

Lenka Kubíková
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Hotel Město Vídeň

Na západní straně uličku uza-
vírala již od roku 1900 monumen-
tální budova hotelu „Klášterní 
dvůr“. Ten nahradil daleko prostší 
hospodu „U císaře rakouského“, 
která zde stála od roku 1843 na 
místě bývalého pekařství. Hotel 
několikrát změnil název, jmenoval 
se i „Císařský dvůr“ nebo jen prostě 
dle jména současného majitele. Nej-
větší taneční sál v okolí a od roku 
1921 i kino o kapacitě 400 diváků, 
to byly jeho největší přednosti. Naše 
generace znala hotel nejprve pod 
názvem „Praha“ a posléze „Perun“. 
Jeho pohnutý osud je převážné části 
dnešních obyvatel Hejnic znám. 
Jednoho dne ulicemi města projíž-
děla dodávka s poznávací značkou 
sousedního státu a pasažéři oslovo-
vali hejnické, kdeže by tady dostali 
půjčit kolečka, lopaty a krumpáče. 

Dnes jen bezvýznamná silniční spojka mezi ulicí Klášterní a Jizerskou bývala v minulosti jedním z místních 
center, zvláště když Hejnice neměly náměstí. Z jedné strany ji ohraničovala od roku 1698 mohutná klášterní 
zeď, která takřka z poloviny sloužila jako vývěsní tabule nejen obecnímu úřadu, ale i všem spolkům.

Musí prý ve sklepě vykopat jámu 
pro uložení nerezových cisteren na 
plzeňské pivo, neb nic jiného se prý 
v tak dobře zprivatizovaném hotelu 
nebude pít. Hotel pak následkem 
jejich odborného snažení spadl.

Ze severní strany uličky stála 
patrová budova hostince „Město 
Vídeň“. Dá se říci, že to byla v pořadí 
druhá nejstarší místní hospoda 
(první hostinec patřil místní rychtě, 
která měla kromě jiných práv 
i právo výčepu). I zde se název hos-
pody měnil - po vzniku republiky se 
neměly názvy připomínající staré 
Rakousko a císaře již více používat, 
na fasádě bylo tedy jméno majitele. 
Po válce zde ale jen velmi krátce 
bylo napsáno „Hotel Skuteč“, pak 
restaurace „Ořešník“. V roce 1949 
celý hotel spolu s krámky, které 
pokračovaly směrem k dnešní 

Celkový pohled na zaniklou část města

Zapomenutá hejnická zákoutí:
Ulička u bývalé klášterní zahrady

Hotel U císaře rakouského

Hotel Perun ještě s původní krytinou z glazovaných 
tašek a vyhlídkovou 25 m vysokou věží, ale již 

s parčíkem v popřed

kavárně, vyhořel. V uličce zůstala 
stát jen patrová budova papírnic-
tví, na zděném přízemí bylo hráz-
děné patro později obložené prkny. 
Na začátku školního roku zde vždy 
stávaly hloučky dětí a kupovaly 
se sešity a vše potřebné, v období 
plesů pak papírové čepice a vše, co 
k maškarám patří. 

I tento dům hlavně pro svoji 
zchátralost byl záhy rozvalen. Terén 
byl zarovnán a zřízen zde parčík - 
ten dnešní je ale již zcela jinak situ-
ován. A tak snad jen stará velmi 
hluboká studna, kterou sutinami 
pečlivě zasypali školáci při brigá-
dách, by snad mohla vydat svědec-
tví, jak se v hospodě žilo.

Nestojí již ani mohutná zeď kláš-
terní zahrady. V jednom volebním 
období ji prostě MNV prohlásil za 
komunikační závadu a zbořil. Místo 
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Interiér hotelu Město Videň Stavba hotelu Klášterní dvůr

Takhle se občané Hejnic v roce 
1920 loučili s F. Clam-Gallasem  

při jeho poslední cestě  
do hrobky v chrámu

Zimní výbava
Zima se blíží a s tímto obdobím se opakují dotazy 
řidičů na zimní výbavu vozidel. Kdy a kde musím mít 
zimní gumy? Musím mít řetězy? Povinnost mít zimní 
pneumatiky na celém území České republiky v pří-
padech, kdy se na vozovce nachází souvislá vrstva 
sněhu, ledu či námraza nebo vzhledem k povětr-
nostním podmínkám lze takové jevy předpokládat 
(trochu věštění) je stanovena zákonem od 1. listopadu 
do 31. března. K tomu není potřeba žádné dopravní 
značky. Potom jsou úseky označené dopravní znač-
kou „Zimní výbava“. V takovém úseku je povinnost 
mít zimní výbavu vždy od 1. listopadu za každého 
počasí (i když je krásně, svítí sluníčko a na silnici je 
sucho). U nás je takový úsek např. mezi Raspena-
vou a Oldřichovem v Hájích. Dopravní značka „Zimní 
výbava“ přikazuje řidiči motorového vozidla pokračo-
vat v jízdě jen za použití zimních pneumatik. A to na 
všech kolech (u vozidel do 3 500 kg včetně – „oso-
báky“) nebo pouze na hnacích kolech (u vozidel nad 
3 500 kg – „náklaďáky“). Zimní pneumatika má na 

Zpráva PČR Hejnice

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
V minulém čísle jsem zmínil pátrání po pohřešovaných a doporučoval výbavu do hor pro případ, že se 
kdokoli dostane do nesnází. V říjnu pak přišla nejrozsáhlejší pátrací akce v historii oddělení. Měla šťastný 
konec, přesto bych si přál, aby má dnešní doporučení dopadla lépe.

bočnici označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS 
(anebo terénní). Musí mít hloubku vzorku hlavních 
dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na 
všech kolech (u vozidel do 3 500 kg), nebo nejméně 6 
mm na všech hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg).  
Nic z toho neplatí pro přívěsy (vozíky).

A jak je to s řetězy?
Tam, kde uvidíte dopravní značku C 5a, můžete 

jet dál až po nasazení sněhových (protiskluzových) 
řetězů na nejméně dvě hnací kola (pokud tedy nemáte 
pneumatiky s protiskluzovými hroty). Tato značka se 
může objevit v úseku na Smědavu.

Smědava
A když už je řeč o Smědavě. Pravděpodobně nás 

bude znovu čekat souboj o parkovací místa na Smě-
davě, problémy s dopravou, uzavírkami. V loňském 
roce se velmi osvědčilo posílení autobusových spojů 
a podle všeho by mělo fungovat i v nové sezóně.  
Prosím, využijte ho. Je to nejjednodušší a po všech 
stránkách nejlepší způsob, jak se na běžky dostat. 
Skol!

Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků, splnění 
Vašich přání a do nového roku 2020 hodně štěstí 
a zdraví.

Milan Porubský

tam pak měly cirkusy, houpačky 
a kolotoče, dnes se tam pořádají 
alespoň kulturnější Hejnické slav-
nosti. Podobné běsnění nepřežily 
tehdy v Hejnicích troje Boží muka, 
dvě kapličky a pomník padlých.

Jediná budova, která ze zapo-
menutého zákoutí zbyla, je dnešní 
papírnictví. Bývala to budova 

„neblahé pověsti“, neb v šedesát 

let starých zažloutlých adresářích 
Hejnic je zde zapsáno „Gendarme-
rie kasarne“. Když ráno šli školáci 
do školy, dozíralo se prý i tehdy, 

lumpárnu prý ale vždy vyřešil 
pořádný pohlavek.

Miroslav Jech,  
foto: z archivu autora
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Čestné uznání okresní komise  
pro podporu spořivosti  
zvláštní škole Hejnice

Zahájení
Školní rok začal 1. září 1960. 

Škola byla umístěna ve stejných 
místnostech jako minulý školní rok. 
Vedení školy bylo rovněž stejné. Úkli-
dem školy byla pověřena Anna Jani-
čová do 31. října 1960, od 1. prosince 
1961 Růžena Pauerová.

Žáci
Žáků v tomto roce bylo 16, zařa-

zeni byli do 1., 2., 3., 4. a 6. ročníku. 
Navíc přišel jeden žák z Bílého Potoka 
a jeden žák z Lázní Libverda. Během 
roku se odstěhoval jeden žák. Žáci 
byli klasifikováni čtyřikrát ročně, 
v pololetí a na konci roku dostali žáci 
vysvědčení. Všichni žáci prospěli. 
Vyučovalo se podle nových učeb-
nic pro zvláštní školy. Všichni žáci 
dostali počínaje tímto rokem učeb-
nice zdarma.

Sdružení rodičů a přátel školy
Práce SRPŠ byla obdobná jako 

v loňském roce. Předsedkyní byla 
rovněž soudružka Helena Šimonovi-
čová, kuchařka v Lázních Libverda, 
bytem v Hejnicích.

Péče o vzdělávání učitelů a mimo-
školní činnost

Ředitelka školy se účastnila roku 
stranického školení při osmileté 
střední škole, schůzí OPS a celo-
okresních aktivů i odborových 
schůzí osmileté školy v Hejnicích. 
Byla členkou Výboru žen. I v tomto 
školním roce vedla pěvecký kroužek 
Výboru žen a pracovala brigádnicky 
(úprava města, výstavba širokoúh-
lého kina, práce na pozemku stát-

Zvláštní škola v Hejnicích, školní rok 1960 – 1961
ního statku). Byla členkou Osvě-
tové besedy. S odborovou organizací 
osmileté střední školy se účastnila 
dvoudenního autokarového zájezdu 
do Karlových Varů, Mariánských 
a Františkových Lázní, Chebu 
a Mělníka. S členkami Výboru žen 
navštívila národní hřbitov v Tere-
zíně. Účastnila se celookresního 
zájezdu do Chrastavy (hospitace na 
zvláštní škole a přednáška o zvláštní 
tělesné výchově) a do Mladé Boleslavi 
a Nového Beruštýna (prohlídka dět-
ského domova a hospitace ve třídě). 
O prázdninách byla s členy Osvětové 
besedy na celostátní přehlídce nejlep-
ších divadelních ochotníků v Jindři-
chově Hradci.

Péče o zájmovou činnost žactva
Tři žáci chodili do družiny mlá-

deže. I v tomto školním roce bylo 
šest hodin týdně věnováno pracovní 
výchově. Práce byla zdokonalena 
a rozšířena o práci s lakem, kytem 
a se šitím. Žáci rovněž pracovali na 
pozemku. Rozšiřovala se četba žáků.

Zdravotní péče
Byla organizována stejně jako 

loni a stejnými lékaři. Očkování proti 
obrně bylo třikrát. Žákovská zdra-
votní služba i fyzminutky fungovaly 
i v tomto školním roce.
Kulturní akce

Bylo pořádáno několik interních 
besídek s maňáskovým divadlem. 
Žáci se účastnili filmového předsta-
vení Filosovská historie, Výlet do ves-
míru, Kongo v boji a představení Kraj-
ské loutkové scény z Liberce Lízinka, 
Sněhová královna a televizního pře-
nosu z příletu prvního kosmonauta 
J. Gagarina do Prahy. Dne 15. února 
1961 pozorovali žáci zatmění slunce, 
1. května se účastnili májového prů-
vodu a slavnosti v Raspenavě.

Veřejně prospěšná činnost
Během roku pečovali žáci o čis-

totu pěšiny kolem třešňovky a cesty 
před MNV a u Česany. Odpracovali 
celkem 400 hodin. Sběr odpadových 
surovin byl organizován jako loni.

Spoření
Bylo pravidelné, měsíční mini-

mální závazek byla 1 Kčs. Během 
školního roku bylo uspořeno celkem 
1.075 Kčs. Za dobré spoření získala 
škola čestné uznání od Státní spoři-
telny v Liberci.

Pionýrská organizace
V pionýrské organizaci byl jeden 

žák šátkovaný a dva žáci nešátko-
vaní. Účastnili se schůzek pionýrské 
organizace při národní škole v Hejni-
cích.

Péče o děti
Dělnických dětí bylo 16, dětí 

zaměstnaných rodičů 14. Byly 
doučovány učitelkou po vyučování. 
Všechny prospěly.

Sbírky
V tomto školním roce přibylo v uči-

telské knihovně 12 knih, v žákovské 
knihovně šest knih. V matematic-
kých sbírkách stoupl počet na 84 
kusů v ceně 3.679,80 Kčs, v obrazech 
na 46 kusů v ceně 471,35 Kčs, v tech-
nickém kabinetě na 186 kusů v ceně 
5.180,61 Kčs. Celkem je ve sbírkách 
467 kusů v ceně 10.557.75 Kčs.

Zařízení školy
Bylo obohaceno o nový psací 

stůl a židli, starý psací stroj Royal 
a starou skříňku z ONV ve Frýdlantu 
v Čechách a staré gramorádio z jeslí 
v Hejnicích. Celkem osm nových lavic 
bylo dodáno v červenci 1961.

Návštěvy
Inspekci na škole vykonal 

16. března 1961 ředitel zvláštní školy 
ve Vesci soudruh J. Kozák. Libuše 
Mlejnková hospitovala na národní 
škole v Hejnicích (čtení a český jazyk). 
Hospitace byla spojena s přestupem 
žáků z národní školy do zvláštní 
školy.

Prázdniny
Zimní prázdniny byly od 23. pro-

since 1960 do 2. ledna 1961, pololetní 
od 30. ledna do 4. února. 

Žákyně Eva Šimůnková ukončila 
školní docházku a podala přihlášku 
do zemědělského učiliště ve Frý-
dlantu v Čechách. Do prázdninového 
tábora se přihlásili dva žáci.

Školní rok byl ukončen 30. června 
1961 a byla vydána žákům vysvěd-
čení.

Milan Votava

Žáci zvláštní školy Hejnice ve 
školním roce 1960-1961
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www.novus.cz/kariera

Co vás čeká?

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

Budujte kariéru s námi!

Přední 
výrobce rohoží, 
kancelářské 
techniky 
a systémů 

Pracuj tam, 
kde bydlíš. 
V Raspenavě! Posilujeme tým!

Hledáme:
IT administrátora
Manažera kvality
Seřizovače – operátora CNC
Operátora lakovny
Operátora předvýroby EMCO
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Hans Kaufmann

První Stolperstein byl položen 
německým umělcem Gunterem 
Demnigem v Kolíně nad Rýnem 
v roce 1992. Dnes jsou pokládány 
po celé Evropě a v roce 2019 jich 
bylo usazeno již více než 70 tisíc, 
přičemž každý Stolperstein je vyrá-
běn ručně. Pátý listopadový den 
však nešlo jen o položení kamenů 
zmizelých. Pořadatelé také pro 
školy a veřejnost zorganizovali 
přednášky dr. Kateřiny Portmann 
a PhDr. Miloslavy Melanové z libe-
recké Technické univerzity, které 
byly věnovány holokaustu a rodině 
hejnických Kaufmannů.

Rodina Kaufmannů žila 
v někdejším Haindorfu od roku 
1893, kdy se do jizerskohorského 
podhůří přistěhoval MUDr. Julius 
Kaufmann, rodák z Kamenice nad 
Lipou a čerstvý absolvent medicíny 
na pražské Karlo-Ferdinandově 
univerzitě. Ordinovat začal v jedné 
z vil stojící v libverdském kopci 
a brzy se stal nejen uznávaným 
lékařem, ale především ctěným 
občanem. Až později si pořídil dům 
u libverdské silnice, kterou roku 
1900 přeťala železnice. Julius Kau-
fmann se oženil s Hedwig Lang-
stein, která mu mezi léty 1896-1902 
povila čtyři syny. Hanse (*1896), 
Waltera (*1897), Ericha (*1899) 
a Maxe (*1903). První tragédie 
rodinu postihla již v roce 1918, kdy 
byl v závěru Velké války za nezvěst-
ného prohlášen Erich. Další tra-

Stolpersteine pro Kaufmannovy

Společnou iniciativou města, Kláštera a  Římskokatolické farnosti Hejnice byly 5. listopadu položeny 
v Lázeňské ulici u č. p. 381 čtyři Stopersteine, připomínající členy rodu Kaufmannů. Vzpomínková událost 
se konala s podporou Židovské obce v Liberci a Katedry historie Technické univerzity Liberec. Stolpersteine 
neboli kameny zmizelých připomínají oběti holocaustu, ale i další nacisty perzekvované, jako byli například 
političtí odpůrci, křesťané, zdravotně postižení nebo sociálně vyloučení.

gédií byla II. světová válka, kterou 
nepřežili Hans a Walter. Jediný 
Max uprchl před válkou do Jižní 
Ameriky, kde zemřel v ekvádor-
ském Quitu roku 1967. Mnohem 
více je možné se o příběhu rodiny 
Kaufmannů dočíst v knihách Hedy 
Kaufmannové, mezi kterými vyniká 
Haindorf vydaný roku 2002. U pří-
ležitost položení Stolpersteinů čte-
nářům předkládáme medailonky 
těch, kterým jsou věnovány.

Hans Kaufmann se narodil 
8. března 1896 jako prvorozený 
syn doktora Julia Kaufmanna 
v Hejnicích. Od mládí kráčel ve sto-
pách svého otce, a když nastal čas, 
začal také on navštěvovat lékař-
skou fakultu na Univerzitě Kar-
lově v Praze. Studia však přeru-

šila Velká válka a mladý Hans byl 
nasazen jako řidič sanitního vozu 
na italské frontě. Ihned po návratu 
do nově vzniklého Československa 
ve studiích pokračoval a v polovině 
roku 1921 je také zdárně dokončil. 
V roce 1923 zemřel jeho otec Julius, 
po kterém převzal hejnickou ordi-
naci. Nějaký čas mu dělal asistenta 
nejmladší z bratří Kaufmannů, 
Max. V roce 1929 se oženil s Hildou 
Diamantovou, velmi aktivní 
mladou ženou, která v té době měla 
již procestovaný kus světa. Spolu 
měli syna Petra Reného, který se 
narodil v roce 1934 v Liberci. O dva 
roky později se kvůli stále sílícím 
antisemitským projevům v jejich 
tak milovaném městě rozhodli 
Kaufmannovi odstěhovat do Prahy. 
I tam Hans později obnovil lékař-
skou praxi. Po okupaci v březnu 
1939 se manželé nechali rozvést, 
jelikož chtěli zvýšit šance na zís-
kání víz potřebných k vycestování 
do zahraničí. Bohužel, ani tento 
akt rodině nepomohl. Hilda se 
synem Petrem jsou transportováni 
do ghetta v Lodži na podzim 1941. 
Hans odjel transportem v prosinci 
1942 nejdříve do Terezína a o měsíc 
později do Osvětimi. Ani jeden 
z nich se nedožil osvobození.

Walter Kaufmann byl druhým 
nejstarším synem Julia Kauf-
manna. Narodil se stejně jako Hans 
v Hejnicích, a to 14. ledna 1897. 
I on se účastnil bojů na frontách 

Dům Kaufmannových Stolpersteine
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Viktor Kaufmann

první světové války, dokonce jako 
záložní důstojník rakousko-uher-
ské armády. Po válce vystudoval 
práva a s manželkou Gretou žili 
v Liberci v tehdejší ulici Harcovská. 
Jako advokát zastupoval několik 
let například okresní nemocenskou 
pojišťovnu v Liberci. Zajímavostí je, 
že byl záložním důstojníkem česko-
slovenské armády, a to v hodnosti 
poručíka. I on se koncem 30. let roz-
hodl odejít do vnitrozemí. Žil v praž-
ských Hlubočepích, kde mu kvůli 

zhoršující se finanční situaci pomá-
hali jeho bratři Hans s Maxem, ale 
i další příbuzní. V prosinci 1941 byl 
on i Greta transportováni do tábora 
v Terezíně. Oba dva zde setrvali do 
přelomu září a října 1944, načež 
došlo dvěma různými transporty 
k jejich přesunu do Osvětimi. Ani 
oni dva se konce světového kon-
fliktu nedožili.

Heda Kaufmannová byla ses-
třenicí Waltera a Hanse. Narodila 
se 24. dubna 1905 v Praze. V roce 
1926 zakončila studium na Státní 
grafické škole v Praze a následně 
pracovala tři roky v knihařském 
řemeslu. Kvůli zdravotním problé-
mům však zaměstnání opustila 
a našla si práci sekretářky před-
nosty pro sociální hygienu ve Stát-
ním zdravotním ústavu. V roce 
1939 se díky staršímu bratrovi 
Viktorovi zapojila do aktivit odbo-
jové organizace Petiční výbor Věrni 
zůstaneme. Její činnost sestávala 
z různých drobných, ale i důleži-
tých úkolů. Postupně však byla 
svědkem, jak jsou její nejbližší, 
včetně maminky a bratra, zatýkáni 
či transportováni do Terezína. I ona 
měla do podobného transportu 
nastoupit. Od září 1942 do konce 
okupace byla nucena žít v ilegalitě. 
V roce 1945 si sice našla práci, ale 
zhoršující se zdravotní stav ji donu-
til odejít v roce 1946 do invalidního 
důchodu. V té době začala psát své 
úžasné knihy, z nichž pro Hejnice 
je nejzásadnější soubor vzpomínek 
na strávená dětská léta ve městě 

pod Nuβsteinem zvaný Haindorf. 
Mimo vlastní tvorbu byla i velmi 
aktivní překladatelkou. Její zdraví 
se však nelepšilo, což ji 7. srpna 
1981 dovedlo k rozhodnutí dobro-
volně ukončit svůj život.

Viktor Kaufmann se naro-
dil 21. srpna 1900 v Praze. Již od 
mládí projevoval nadprůměrnou 
inteligenci, což jen vyvrcholilo zdár-
ným zakončením lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. Vojen-
skou presenční službu konal také 
nějakou dobu u Pěšího pluku 44 
v Liberci, odkud jezdil navštěvo-
vat své příbuzné do Hejnic. Později 
bydlel a provozoval lékařskou praxi 
na Vinohradech. Již v březnu 1939 
se jako spojka aktivně zapojil do 
protinacistického odboje. Byl jedním 
z nejdůležitějších členů odbojové 
organizace Petiční výbor Věrni 
zůstaneme. V říjnu 1941 došlo však 
k jeho zatčení gestapem a násled-
ným brutálním výslechům. Jeho 
vzdělání mu kvůli absenci vězeň-
ského lékaře na Pankráci zajistilo 
alespoň větší možnost pohybu. Díky 
němu se podařilo zprostředkovat 
kontakt mezi zatčenými odbojáři 
a jejich rodinami. Na jaře roku 1943 
toto jeho počínání prozradil konfi-
dent gestapa. Poté byl převezen do 
Terezína, kde čekal na rozsudek. 
Lidový soud v Berlíně ho v listopadu 
1944 odsoudil k trestu smrti. Jeho 
život skončil na popravišti v Bran-
denburgu 26. února 1945.

Milan Votava, Jan Heinzl
foto: archiv M. Votavy

Svatý Martin a jeho absence

V pondělí 11. 11., tradičně na Martina, se v Hejnicích 
odehrály již po 11. oslavy Svatého Martina spojené 
se světly, vínem a koláčky. Akci pořádalo Centrum 
Mateřídouška, spolek Za lepší Hejnice a Bobři. 

K tvůrčím dílnám, které celou akci zahájily odpole-
dne v Mateřídoušce, se následně přidal průvod světýlek 
a lucerniček do Hejnic před kostel. Tam byli účastníci 
zvědaví na další z legend o Svatém Martinovi, kterou 
každý rok hraje banda bobrů. 

Letos však hlavní aktér Kryštof, který vždy hrál 
toho nejvyššího, nemohl dorazit kvůli operaci kolene, 
proto i legenda byla jiná. Zkusili jsme ji napasovat na 
takové malé zamyšlení a domluvení současné mobilové 
generaci.

Samozřejmě, že po legendě následovala ochutnávka 
svatomartinských vín a koláčů, které byly zdarma 
připravené pro všechny návštěvníky. Asi chutnalo, protože početná návštěva byla pohoštěna 40 lahvemi vína 
a 500 koláčky. Tak zase za rok. Video z akce a další fotografie najdete na webu města nebo Facebooku Hejnic.

-DEM-, foto: Z. Polívka
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Doufejme, že 50 vybraných foto-
grafií současných členů bude pro 
návštěvníky zajímavých už svou 
žánrovou a tematickou pestrostí 
vyplývající z různorodého člen-
ského složení fotoklubu. Pohledy 
do krajiny a krajinné detaily v prů-
běhu ročních období a ve změ-
nách počasí pocházející především 
z Jizerských hor a Frýdlantska, 
portréty, zátiší i street foto repre-
zentují tvorbu Jiřího Bartoše, Mar-
tina Čepičky, Jiřího Fáry, Wandy 
Kmínkové, Tomáše Mazánka, Miro-

Podzimní měsíce věnujeme tradičně výběru a adjustaci fotografií na každoroční členskou výstavu fotoklubu 
ve výstavní síni Kláštera Hejnice. 

slava Pelikána, Václava Odehnala, 
Petra Riedla, Karla Stupky a Hany 
Svobodové.

Je sobota 9. listopadu odpoledne. 
Fotografie visí, občerstvení láká, 
všechno je připraveno k přivítání 
prvních hostů. Vernisáž členské 
výstavy může začít. Jenže problém: 
venku už od rána hustě prší, výše 
na horách dokonce sněží s deštěm. 
Zkrátka počasí, že by psa nevyhnal 
(natož sám šel ven). Přijde vůbec 
někdo? Našli se tací a bylo jich 
i přes krajní nepřízeň počasí dost. 

Díky návštěvě kolegů z východních 
Čech tu došlo dokonce k setkání 
dvou osobností jizerské a krkonoš-
ské krajinářské fotografie – hej-
nického Jiřího Bartoše a trutnov-
ského Ctibora Košťála. „Atmosféra 
úžasná – jedna z nejvydařenějších 
vernisáží v dlouhé historii foto-
klubu!“ pochvalovali si zúčastnění.

Vernisáž zahájil předseda 
Tomáš Mazánek, erudovaný výklad 
k vystaveným fotografiím podal 
zakladatel a čestný předseda foto-
klubu Jiří Bartoš. Připomněl i blížící 

Zdařilé vykročení k jubileu
aneb Setkání fotografických legend

Na chatě už byli starší hasiči, kteří nám poskytli 
prostřednictvím milých pronajímatelů azyl s vůní 
guláše a teplo náhradního domova. Rozdělili jsme 
s vedoucími děti do pokojů a vybalili tašky a batohy. 
Potom jsme děti seznámili s programem na celý víkend 
a dali si večeři. Starší děvčata nám pomohla s nádobím 
a úklidem.

Povečeřeli jsme, hráli hry a ve 22 h vyhlásili večerku. 
Dětem se nechtělo spát, byly natěšené a plné elánu. Ale 
protože nás druhý den čekal polodenní výlet do přírody 
s hrami, pokoušeli jsme se jim - celkem marně - vysvět-
lit, aby se snažily usnout. Nakonec odpadly, a musím 
říci, že byly velmi šikovné. I přes hlasité chrápání 
některých hasičů spinkaly jako dudci.

Sobota nás uvítala slabým deštěm, ale hasiči 
se vody nebojí, zvlášť když jsou na ni připraveni :-). 
Ušli jsme asi 12km a těšíli se na oběd, který pripra-
vili hasiči. Po obědě a poledním klidu jsme hráli hry 
a posvačili jsme koláče a buchty od maminek, které 
nám s sebou napekly. Pak jsme dětem rozdali trikoty 

Mladí hasiči na Hubertce

Mladí hasiči strávili společně s SDH Hejnice víkend 7. -9. září na Hubertce. Na Hubertku jsme se skupinou 
dětí vyrazili pěšky z Hejnic. Cestou jsme sbírali houby a na místě jsme byli cobydup.

s nápisem HASIČI, které jsme mohli pořídit z peněz od 
Města Hejnice, a díky Decatlonu, který nás zasponzo-
roval a potiskl trička zdarma. Některé děti si je nesun-
daly po zbytek pobytu a spaly v nich :-)

K večeru jsme založili oheň a opekli si buřty. Hráli 
jsme hry, soutěžili a bavili se všichni při házení barev-
ných míčků do barevných kyblíků. Připravili jsme 
dětem malou noční stezku odvahy. Na krátkem úseku 
jsme postavili stráže se světýlkem a mladí hasiči 
hrdinně procházeli kolem nás.

Těšíli se po dlouhém a náročném dni do postelí 
a oproti minulé noci bylo v pokojích brzy ticho a klídek.

Ráno po snídani jsme uklidili chatu a rozdali jsme 
dětem ocenění za skvělé víkendové klání. Vyfotili jsme 
se a navzájem si poděkovali - za úžasnou práci, za vyla-
děný program, skvělou náladu a spolupráci i za to, že 
vše parádně dopadlo. 

Děkuji ještě jednou všem, kteří se jakýmkoli přiči-
něním podíleli na tomto pěkně prožitém víkendu.

Monika Machanová
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Vernisáž Hejnice 9. 11. 2019 (foto: C. Košťál)foto: P. Riedel

se významné jubileum klubu, které 
připadne na příští rok. Poklidné 
prohlížení vystavených fotografií 

„narušila“ zcela nečekaná návštěva 
z Hradeckého kraje – Ctibor Košťál 
s partou východočeských fotografů 
z Trutnova, Broumova, Hradce 
a Pardubic! Vraceli se z workshopu 
v Lysých skalách a stavili se, aby 
se nejen podívali na výstavu, ale 
zejména složili hold J. Bartošovi, 
kterého právě tato lokalita inspiro-
vala k řadě uznávaných snímků.

„Setkání Ctibora Košťála s Jiřím 
Bartošem se bylo velice emotivní, 
vždyť se sešli se dávní fotografičtí 
přátelé,“ píše Petr Riedl v doprovod-
ném textu k fotoreportáži, která se 
záhy objevila na stránkách foto-

klubu. „Strhující a přátelská atmo-
sféra se brzy přenesla na všechny 
členy hejnické i východočeské foto-
komunity. Počáteční rozpaky brzy 
zmizely díky spojujícímu tématu 
– nejvíce se diskutovalo, jak jinak, 
o fotografování a fotografii vůbec. 
Hodně se také, jak už bývá při 
podobných setkáních zvykem, fotilo. 
Začalo být veselo, co bylo k jídlu, to 
zmizelo, co bylo k pití, se vypilo. 
Košťál dokonce před odjezdem 
zorganizoval společnou fotografii. 
Uznali jsme, že takovou vernisáž 
hned tak mít nebudeme. Máme fakt 
nač vzpomínat.“

59. členskou výstavou, která 
potrvá až do konce tohoto roku, 
vstupuje hejnický fotoklub do své 

jubilejní šedesáté sezóny. Popřejme 
do ní jeho současným i bývalým 
členům dobré světlo a hodně pěk-
ných záběrů. Ale hlavně, jak říká 
Vašek Odehnal, aby se fotogra-
fováním dál bavili a uklidňovali 
svou duši, zkrátka fotili pro radost 
a s radostí.

59. členská výstava JFH se 
uskutečnila s podporou města Hej-
nice. 

Více se o činnosti Jizerského 
fotoklubu Hejnice dozvíte na www.
jfk.cz., případní zájemci o členství 
zde najdou kontaktní údaje.

– jbl –
foto: C. Košťál a P. Riedel
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l.  Zjistí vša

k, že
 se

 hra
 zm

ě
nila

, a
 že

 p
řežít ve

 svě
tě

 Jum
a

nji b
ud

e
 m

no
he

m
 

ná
ro

čně
jší.

M
lá

d
eži p

řístup
né 

FA
LC

O
N

 
   V

stup
né 120 K

č 
Č

eské znění

Ú
terý 10. p

rosince v 17 hod
in.                                      PŘED

N
Á

ŠK
A

 V
 K

IN
Ě

K
YBERŠIK

A
N

A
 A

 JEJÍ A
SPEK

TY N
A

 ZÁ
K

LA
D

N
Í ŠKO

LE
Pře

d
ná

šku p
ove

d
e

 kva
lifikova

ný o
d

b
o

rník na
 tuto

 p
ro

b
le

m
a

tiku z o
d

d
ě

le
ní Po

licie
 Č

R.

Pá
tek 13. p

rosince ve 20 hod
in.                                                                                                          98 m

in.

Č
ERN

É VÁ
N

O
C

E
A

m
e

rický ho
ro

r. Ú
chylný za

b
ijá

k si vyb
ra

l vá
no

ční p
rá

zd
niny ja

ko
 id

e
á

lní o
b

d
o

b
í p

ro
 vra

žd
ě

ní vyso
ko

ško
l-

ských stud
e

nte
k. Je

likož vša
k e

m
a

ncip
a

ční te
nd

e
nce

 za
sta

vit ne
lze

, ho
lky ne

m
a

jí chuť sp
o

ko
jit se

 s ro
le

m
i  

b
e

zb
ra

nných o
b

ě
tí a

 ro
zho

d
no

u se
 vrá

tit úd
e

r.
N

evhod
ný m

lá
d

eži d
o 12 let 

C
IN

EM
A

RT 
     V

stup
né 120 K

č                                    S titulky 

Střed
a

 11. p
rosince v 19 hod

in.                                    H
EJN

IC
K

Ý K
IN

EM
A

TO
G

RA
F                      102 m

in.

JIŘÍ SU
C

H
Ý – LEH

C
E S ŽIVO

TEM
 SE PRÁ

T
Č

e
ský d

o
kum

e
ntá

rní film
. M

už d
eva

te
ra

 ře
m

e
se

l, d
iva

d
e

lník, hud
e

b
ník, texta

ř, b
á

sník, skla
d

a
te

l, sp
isova

te
l, 

film
a

ř, g
ra

fik, výtva
rník ne

b
o

 d
iva

d
e

lní režisé
r…

 A
 p

ře
d

evším
 le

g
e

nd
a

 če
ské

 kultury, kte
rá

 ovlivnila
 ně

ko
lik g

e
-

ne
ra

cí. To
 b

yl Jiří Suchý o
 je

hož živo
tní ce

stě
, m

no
hd

y ne
le

hké
, na

to
čila

 film
 O

lg
a

 So
m

m
e

rová
.

M
lá

d
eži p

řístup
né                        C

IN
EM

A
RT                       V

stup
né 90 K

č                              Č
eské zněn

í

Sob
o

ta
 14. p

rosince ve 20 hod
in.                                                                                                     107 m

in.

ŠPIN
D

L 2
N

evhod
ný m

lá
d

eži d
o 12 let 

BO
H

EM
IA

 M
P 

     V
stup

né 130 K
č                            Č

eské znění

w
w

w
.kino.m

estohejnice.cz
Fa

ceb
ook / K

ino H
ejnice

N
ed

ěle 22. p
rosince v 17:30 hod

in.  
95 m

in.

SN
ĚŽN

Á
 M

ELA
A

nim
ova

ný film
 (Ka

na
d

a
/Ve

lká
 Britá

nie
/U

SA
/Jižní Ko

re
a

). N
a

p
ína

vé
 a

 zá
rove

ň ve
se

lé
 d

o
b

ro
d

ružství p
o

lá
rního

 
lišá

ka
 Ble

ska
, kte

rý m
á

 ve
lký se

n, stá
t se

 nejle
p

ším
 a

rktickým
 kurýre

m
.

M
lá

d
eži p

řístup
né 

V
ERTIC

A
L EN

T. 
V

stup
né 100 K

č 
Č

eské znění

Pá
tek 20. p

rosince ve 19 hod
in v českém

 znění.                                                                            155 m
in.

Sob
ota

 21. p
rosince v 19 hod

in s titulky.  

STA
R W

A
RS: V

ZESTU
P SK

YW
A

LK
ERA

Zá
vě

r a
m

e
rické

 d
o

b
ro

d
ružné

 sci-fi. Luca
sfilm

 a
 režisé

r J. A
b

ra
m

s znovu sp
o

jují síly, a
b

y d
ivá

ky vza
li na

 e
p

icko
u 

výp
ra

vu d
o

 p
ře

d
a

le
ké

 g
a

la
xie

. Ve
 strhujícím

 zá
vě

ru stě
žejní Sá

g
y Skyw

a
lke

rů se
 zro

d
í nové

 le
g

e
nd

y a
 o

d
e

hra
-

je
 se

 ko
ne

čný b
o

j za
 svo

b
o

d
u g

a
la

xie
.

M
lá

d
eži p

řístup
né  

FA
LC

O
N

 
V

stup
né 130 K

č

Sob
ota

 28. p
rosince ve 20 hod

in. 
90 m

in.
Pá

tek 10. led
na

 ve 20 hod
in. 

ŠŤA
STN

Ý N
O

V
Ý RO

K
Č

e
sko

slove
nská

 ko
m

e
d

ie
. Lá

ska
 m

á
 m

no
ho

 p
o

d
o

b
 a

 na
ko

ne
c si na

jd
e

 ka
žd

é
ho

. Film
 se

 o
d

e
hrá

vá
 v 

p
o

há
d

kově
 za

sně
že

ných V
yso

kých Ta
trá

ch, kd
e

 se
 na

 je
d

no
m

 m
ístě

 sejd
e

 p
a

rta
 ka

m
a

rá
d

e
k, jejich b

lízcí i 
úp

lní cizinci. Ka
žd

ý z nich tu m
á

 svůj vla
stní p

říb
ě

h. Bě
he

m
 ně

ko
lika

 d
ní d

ovo
le

né
 b

ud
e

 ně
kd

o
 z nich če

lit  
p

ře
d

evším
 tra

p
a

sům
, jiný za

s živo
tním

 výzvá
m

 ne
b

o
 zm

ě
ná

m
, ně

kd
o

 b
ýva

lým
 a

 jiný na
o

p
a

k b
ud

o
ucím

 
lá

ská
m

. N
a

 vše
chny b

e
z ro

zd
ílu a

le
 če

ká
 řa

d
a

 ro
m

a
ntických a

 ko
m

ických situa
cí a

 je
d

no
 ve

lké
 p

ře
kva

p
e

ní.
N

evhod
ný m

lá
d

eži d
o 12 let       BO

N
TO

N
FILM

           V
stup

né 130 K
č 

Č
eské znění

Pá
tek 3. led

na
 v 17:30 hod

in.
Sob

ota
 4. led

na
 v 17:30 hod

in.

ZA
K

LETÉ PÍRKO
N

ová
 če

ská
 p

o
há

d
ka

 o
d

 Zd
e

ňka
 Tro

šky. A
ninka

 žije
 na

 sta
tku se

 d
vě

m
a

 na
fo

uka
ným

i se
stra

m
i, kte

rým
 m

usí 
slo

užit. Je
d

no
ho

 d
ne

 na
jd

e
 p

írko
, je

hož p
o

m
o

cí si p
řivo

lá
 p

rince
 V

ítka
, za

kleté
ho

 d
o

 p
ta

čí p
o

d
o

b
y. Kd

yž zlé
 

se
stry zjistí, že

 se
 A

ninka
 schá

zí s p
o

hle
d

ným
 m

la
d

íke
m

, p
írko

 jí ve
zm

o
u, zničí a

 V
íte

k zm
izí. Je

d
ino

u m
ožno

stí, 
ja

k zlo
m

it p
ro

kletí, je
, že

 ho
 A

ninka
 na

jd
e

 kd
e

si ve
 svě

tě
…

M
lá

d
eži p

řístup
né 

C
IN

EM
A

RT         V
stup

né d
ěti 110 K

č, d
osp

ělí 130 K
č  

Č
eské znění

Pá
tek 27. p

rosince v 19 hod
in.  

118 m
in.

ZLO
BA

: K
RÁ

LO
V

N
A

 V
ŠEH

O
 ZLÉH

O
V

ýp
ra

vný a
m

e
rický fa

nta
sy film

. Pře
šlo

 p
ě

t let. Krá
lovna

 če
rné

 m
a

g
ie

 Zlo
b

a
 žije

 sp
o

ko
je

ně
 na

 ča
rovných 

Bla
te

ch a
 její km

o
tře

nka
 Růže

nka
 d

o
sp

ívá
. Jejich vzá

je
m

ný vzta
h, kte

rý se
 zro

d
il ze

 zra
d

y a
 p

o
m

sty, ro
zkvetl a

 
zko

ša
tě

l. N
icm

é
ně

 ne
ná

vist m
e

zi lid
m

i a
 ko

uze
lným

i b
yto

stm
i ne

zm
ize

la
…

 
M

lá
d

eži p
řístup

né                         FA
LC

O
N

                    V
stup

né 100 K
č 

Č
eské znění

Sob
ota

 4. led
na

 ve 20 hod
in. 

125 m
in.

A
M

U
N

D
SEN

 
Živo

to
p

isné
 d

ra
m

a
 (N

o
rsko

/Švé
d

sko
/Č

e
sko

). V
ýp

ra
vný film

ový p
o

rtrét d
o

b
ro

d
ruha

, kte
rý vyp

lňova
l p

rá
zd

ná
 

m
ísta

 na
 m

a
p

ě
, d

o
b

yl jižní p
ó

l a
 ja

ko
 p

rvní d
o

sá
hl se

 svým
i exp

e
d

ice
m

i o
b

o
u p

ó
lů ze

m
ě

ko
ule

. Ja
ký a

le
 ve

 
skute

čno
sti b

yl Ro
a

ld
 A

m
und

se
n?

N
evhod

ný m
lá

d
eži d

o 12 let 
BO

N
TO

N
FILM

 
V

stup
né 120 K

č 
S titulky 

Pá
tek 3. led

na
 ve 20 hod

in. 
97 m

in.

V
LA

STN
ÍC

I
Č

e
ská

 ko
m

e
d

ie
 ro

ku. Pa
ní Za

hrá
d

ková
 (Te

re
za

 Vo
říšková

) s m
a

nže
le

m
 (Vo

jta
 Ko

te
k) id

e
a

listicky chtě
jí, a

b
y sp

o
-

le
čným

i sila
m

i d
ům

 za
chrá

nili. N
ovo

m
a

nže
lé

 Be
rná

škovi (Jiří Č
e

rný, M
a

ria
 Sa

w
a

) se
 s na

d
še

ním
 p

řip
o

jují. Pa
ní 

Ro
ub

íčková
 (Klá

ra
 M

e
líšková

) p
e

d
a

ntsky ko
ntro

luje
 řá

d
ný p

růb
ě

h schůze
. Pa

ní H
o

rvá
tová

 (D
a

g
m

a
r H

a
vlová

) 
vše

chno
 inicia

tivně
 ko

m
e

ntuje
. N

a
ivní p

a
n Šve

c (D
a

vid
 N

ovo
tný) za

stup
uje

 svo
jí m

a
m

inku. Pa
ní Pro

chá
zková

 
(Pa

vla
 To

m
icová

) s p
a

ne
m

 N
ová

ke
m

 (O
nd

ře
j M

a
lý) hle

d
á

 zp
ůso

b
y ja

k zho
d

no
tit svůj m

a
jete

k. Pa
n N

itra
nský 

(A
nd

re
j Po

lá
k) to

uží p
o

 p
ůd

ě
 v d

o
m

ě
 a

 p
a

n Kub
á

t (Jiří Lá
b

us) d
ůsle

d
ně

 sa
b

o
tuje

 ja
ké

ko
liv ro

zho
d

nutí. A
 v 

p
o

za
d

í číha
jí b

ra
tři Č

e
rm

á
kovi (Kryšto

f H
á

d
e

k, Sta
nisla

v M
a

je
r), je

n sta
rý p

a
n p

ro
fe

so
r So

ko
l (La

d
isla

v Tro
ja

n) 
za

tím
 nic ne

ko
m

e
ntuje

…
N

evhod
ný m

lá
d

eži d
o 12 let      C

IN
EM

A
RT                  V

stup
né 130 K

č 
Č

eské znění


