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v Raspenavě, budou provedeny sta-
vební úpravy, které možní provoz i pro 
nákladní dopravu, která pak bude 
v tomto místě odkloněna na objízd-
nou trasu směrem k nádraží v Raspe-
navě.  Před budovou Městského úřa-
du Raspenava, kde je druhé kritické 
místo na této komunikaci, by mělo 
dojít k prodloužení provizorní mostní 
konstrukce tak, aby zde mohl být ob-
noven bezpečný provoz s vyloučením 
nákladních vozidel. Nákladní vozidla, 
která z nějakého důvodu budou nu-
cena využít objízdné trasy přes Nové 
Město pod Smrkem, se dočkají také 
zlepšení zimní údržby. Podle vyjá-
dření správce komunikace Krajské 
správy silnic Libereckého kraje, byla 
komunikace směrem od čerpací sta-
nice pohonných hmot v Raspenavě 
do Ludvíkova pod Smrkem a dále do 
Nového Města pod Smrkem zařazena 
do komunikací, na kterých se bude 
v zimním období 2011 – 2012 provádět 
chemická údržba. 

Vážení spoluobčané, věřím, že 
i v nadcházejících zimních měsících 
se nám podaří udržovat sjízdnost 
místních komunikací i sjízdnost kraj-
ských silnic na takové úrovni, aby 
komplikace pro řidiče projíždějící na-
ším městem byly co nejmenší.

Jiří Horák, starosta města
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V Hejnicích se nám podařilo do-
končit opravu mostu na Ferdinandově 
a u bývalého Svazarmu i opravu sil-
niční propusti v Zátiší. Tato místa byla 
v loňské zimě neprůjezdná a kompli-
kovala i zimní údržbu v uvedených 
lokalitách. Pro letošní zimu mohu po-
tvrdit, že i průjezd těchto okrajových 
komunikací na území města by neměl 
řidičům způsobovat žádné vážnější 
problémy. Pozitivní zpráva pro řidiče 
zazněla i od starosty obce Bílý Potok 
pod Smrkem, který potvrdil, že most 
v Zátiší, který je na katastru této obce, 
bude do zimního období zprovozněn. 
V jarních měsících letošního roku 
byla také provedena oprava povrchu 
krajské komunikace směrem na Bílý 
Potok pod Smrkem, kde docházelo 
v zimních měsících také k určitým 
komplikacím jak pro řidiče, tak pro 
pracovníky údržby komunikací, kteří 
v tomto úseku prováděli zimní údržbu. 
Z pohledu města tak v Hejnicích zbý-
vá oprava lávek pro pěší pod kostelem 
a za restaurací Dělnický dům a úpra-
va povrchů komunikací hlavně v lo-
kalitě Ferdinandov. Příslib fi nančních 
prostředků na opravu lávek z Minis-
terstva pro místní rozvoj již je a s ter-
mínem realizace se uvažuje v prvním 
pololetí roku 2012.

Daleko složitější je však situace 
na státních komunikacích ve vlast-
nictví Libereckého kraje. Již tradičně 
uzavřený úsek silnice II/290 v úse-

ku Smědava – Souš, který vylučuje 
spojení Frýdlantska s Tanvaldskem 
v zimních měsících, komplikuje dal-
ší výrazné dopravní omezení. Kdo 
alespoň občas jezdí ve směru na 
Raspenavu a Frýdlant se mnou 
jistě bude souhlasit, že průjezd 
komunikace II/290 v Raspenavě, kde 
došlo po posledním vzedmutí hladiny 
Smědé k dalšímu dopravnímu ome-
zení, by byl hlavně v zimních měsí-
cích přímo hororovým zážitkem. A to 
nemluvím ani o řidičích nákladních 
vozidel, kterým současný stav ko-
munikace průjezd Raspenavou ne-
umožňuje vůbec.  Důvodem, proč 
je stav této komunikace po více jak 
roce od povodně stále stejný nebo 
spíše horší, je zrušení výběrového ří-
zení na dodavatele stavebních prací 
na této komunikaci ze strany Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže 
a jeho požadavek na vypsání nového 
výběrového řízení.

 Podle vyjádření Krajského úřa-
du Libereckého kraje však kalamitní 
situace v letošním roce v úseku Ras-
penavy nenastane. Stavební práce na 
opravě obou kritických míst mají za-
čít ještě tento měsíc a ukončeny mají 
být do zimního období. V místě, kde 
došlo k sesutí opěrné zdi před odboč-
kou k provozovně sběrných surovin 

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
v zářijovém čísle Hejnického zpravo-
daje vás chci trochu obšírněji sezná-
mit s provozem na komunikacích 
v Hejnicích i okolí města v zimním 
období. Loňská srpnová povodeň způ-
sobila poměrně značné škody nejen 
na majetku obcí, ale také na majetku 
Libereckého kraje.
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Zastupitelstvo města na svém zasedání:

 – projednalo závěrečný účet města Hejnice a přebytek ve 
výši 2 119 796,55 Kč schválilo převést do fi nančních re-
zerv města

 – schválilo návrh paní Henclové na udělení ocenění města 
Hejnice-udělení čestného občanství panu Milošovi Ra-
banovi in memoriam

 – projednalo a schválilo vyhlášku o místním poplatku 
za provozovaný výherní hrací přístroj s účinností od 
1. 1. 2012

Z jednání městské rady

Rada města na svých zasedáních:
 – zamítla nabídku fi rmy Vltava-Labe Press, týkající se 
prezentace města Hejnice

 – zamítla žádost o příspěvek společnosti Středisko pro ra-
nou péči

 – schválila bezplatné využití městského koupaliště žáky 
ZŠ v rámci tělesné výchovy

 – vzala na vědomí děkovný dopis vedoucího územního od-
boru Policie ČR v České Lípě, oceňující obětavou práci 
psovodů z Hejnic při hledání pohřešované osoby v okre-
se Česká Lípa

 – schválila žádost Horolezeckého oddílu Hejnice o bezplat-
ný pronájem koupaliště za účelem uspořádání závodu 
Slackline Tour  2011

 – schválila žádost České pošty o umístění odkládací 
schránky na zadní trakt budovy kina

 – schválila žádost OS Jizerské aktivity a akci Jizerská 
nota podpořila částkou 5.000 Kč a bezplatným proná-
jmem kina

 – zamítla žádost technické univerzity v Liberci, týkající se 
poskytnutí fi nančního daru na podporu vydání publika-
ce o hraběti Clam-Gallasovi

 – schválila žádost Osadníků Ferdinandova o fi nanční pří-
spěvek 1.000 Kč, určený na akci pro děti 

 – schválila odprodej pozemků zahrádek ve vlastnictví 
města Hejnice, které doposud užíval ČZS-ZO Hejnice, do 
vlastnictví jednotlivých uživatelů 

 – schválila žádost o výstavbu vodovodní přípojky k nemo-
vitosti čp. 420

Z jednání městského zastupitelstva

Pokračování článku  na straně 3

INFORMACE POLICIE 

Vážení občané, pravidelně vás v této části zpravodaje seznamujeme s činností Policie České repub-
liky, obvodního oddělení v  Hejnicích, událostech z  „černé kroniky“ a  upozorňujeme na některé 
změny právních předpisů.

3. SPA v červenci, 
Raspenava silnice II/290

Dnes bych začal událostmi z konce 
července, kdy 3. SPA na místních vod-
ních tocích vyvolal v mnoha lidech 
loňské vzpomínky na katastrofální 
povodeň a znovu ukázal na dosud 
nevyřešené následky a škody. Policie 
tentokrát řešila většinou průjezdnost 
komunikací, řídila dopravu a ve spo-
lupráci se správcem komunikací jsme 
byli nuceni provést i řadu omezení. Ve 
čtvrtek 21. 7. 2011 jsme při největším 
průtoku na Smědé nejdříve uzavřeli 
část ulice Luhové – zadní cestu na 
Frýdlant. Opatření trvalo do odpoled-
ních hodin. Nejvážnější situace byla 
v ulici Fučíkova – u kostela, kde voda 
podemílala nábřežní zeď a ohrožo-
vala tak založení provizorního mostu 
SFHR ČR. Byli jsme v kontaktu se 
zástupci správce komunikace a mostu 
SSLK. Kolem 15. hodiny jsme rozhodli 
o uzavření mostu a veškerá doprava 

projížděla ulicí Nádražní, která tak 
začala být znovu obousměrná. Dalším 
kritickým úsekem byla opět ulice 
Fučíkova mezi prodejnami pana Vode-
hnala a pana Pacholíka. I zde spadla 
část podemleté nábřežní zdi, hrozilo 
zhroucení vozovky, a tak jsme znovu 
byli nuceni rozhodnout o úplném uza-
vření úseku a hasiči ve spolupráci 
s místními občany posunuli betonové 
bloky. Doprava byla odkloněna do 
ulice Luhová. Dnes je toto místo ale-
spoň provizorně opravené a průjezdné 
pro vozidla do 3,5 t. 

Obě rozhodnutí o uzavírkách byla 
kritizována. Proto za ně přijímám 
odpovědnost, byla to naše rozhodnutí 
a i s odstupem času za nimi stojím. 
Nebylo možné riskovat, že se most 
anebo vzdálenější úsek Fučíkovy ulice 
zřítí například ve chvíli, kdy přes 
něj bude projíždět linka autobusové 
dopravy anebo svoz s pracujícími do 
průmyslové zóny. Věřím, že rozumný 
člověk takové rozhodnutí chápe, obě 

uzavírky byly později schváleny 
odborníky, kteří se na místo dosta-
vili 21. 7. 2011 kolem 23. hodiny 
a následující den dopoledne. Policie 
v takových situacích nemůže a nesmí 
zůstávat v koutě anebo zůstávat slepá. 
Potud k části událostí z července. 

Problém v ulici Fučíkově pova-
žuji za vážný, neboť jde o důležitou 
komunikaci nejen pro Raspenavu, 
ale i obce následující a v podstatě 
nemá adekvátní náhradu. Chápu 
dopravce, podniky, které potřebují 
dopravní obslužnost, živnostníky 
v místě i řidiče samotné, ale pro-
blém má i druhou stránku. Provoz 
ve zúženém místě poškozuje nemovi-
tost u silnice, nadměrné náklady dále 
narušují vozovku, nábřežní zeď a dále 
hrozí zhroucení již tak jen provizorní 
opravy. Už jen proto je nutné dané 
omezení dodržovat a samozřejmě je 
nutné řídit se i dopravním značením. 
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Jediným možným řešením je z mého 
pohledu oprava takového charakteru, 
která umožní průjezd všem motoro-
vým vozidlům, jako tomu bylo dříve. 
Tu však nezajišťuje policie. Její prací 
je mimo jiné dohled nad dodržová-
ním pravidel při provozu na pozem-
ních komunikacích a dokud oprava 
nebude provedena anebo nedojde ke 
změně dopravního značení, kont-
roly budou pokračovat. Žádám proto 
řidiče, dopravce, živnostníky a ostatní, 
kterých se toto velmi nepříjemné ome-
zení týká, aby ho respektovali a se 
svými požadavky se obrátili na kom-
petentní osoby, v jejichž působnosti 
je změnu realizovat. Řada občanů 
se na nás obrací s dotazy, kdy, jak 
a zda vůbec bude provedena oprava. 
Nejsme kompetentní na tyto dotazy 
odpovídat, neměli jsme relevantní 
informace, proto jsme oslovili správce 
komunikace, SSLK, Město Raspenava 
a náměstka hejtmana Libereckého 
kraje pana Martina Seppa. Odpovědí 
je příslib alespoň provizorního řešení 
bez omezení tonáže, najde-li se dosta-
tek fi nancí. 

Nápad trestné činnosti a  pře-

stupků

Za období od minulého vydání 
zpravodaje policisté a policistky 
obvodního oddělení v Hejnicích řešili 
70 trestných činů (z toho 19 se stalo 
přímo v Hejnicích), 83 přestupků 
(mimo blokové řízení) a uložili 420 
blokových pokut  v celkové výši 
196.700 Kč. Pachatele se podařilo 
zjistit u 47 trestných činů. V pře-
vážné většině šlo o majetkové trestné 
činy, vloupání do domů, nebytových 
prostor, dále neplacení výživného, 
ohrožení pod vlivem návykové látky, 
nebezpečné vyhrožování, maření 
výkonu úředního rozhodnutí, zpro-
nevěru. Zaznamenali jsme také dva 
případy trestných činů, které tu hojně 
bývaly spíše za první republiky, a to 
pytláctví. Nebereme je na lehkou 
váhu už proto, že jejich pachatelé 
prokázali svou naprostou bezohled-
nost, když po zvěři stříleli v zasta-
věné oblasti. U přestupků převládaly 
přestupky v dopravě následované 
přestupky proti občanskému soužití. 
V Hejnicích byl v poslední době občan 
bez domova, chodíval po městě, hovo-
řil sám se sebou a pro svou minulost 
vyvolával obavy hlavně v ženách, na 
které pokřikoval. Jednoho letního 
odpoledne se rozhodl nahý odpočívat 
na sídlišti. Za naší asistence byl pře-
vezen do psychiatrické léčebny, kde 
se v současné době léčí. Věřím, že to 
alespoň na nějakou dobu přinese klid 
právě těm, kteří měli obavy.   

Varování, prevence

Varuji občany před jevy, které se 
u nás v posledním období vyskytly. 
V první řadě před tzv. „rozměňovači“. 
Jedná se o jednotlivce i spolupracující 
skupiny, kteří vystupují zprvu zdvo-
řile a při nákupu (většinou drobnosti) 
požádají o rozměnění peněz. Potom 
již používají různé metody (např. pře-
hnutí bankovek napůl a dvojí započí-
távání, zmatení prodejce několikerou 
výměnou, někdy ještě přidají tklivý 
příběh) a podvodně tak získávají 
nemalé částky (od 1.000 do 5.000 Kč). 
Na tyto a podobné situace pravidelně 
upozorňujeme my i sdělovací pro-
středky, ale stále se stávají. Malopro-
dejce nemá povinnost peníze měnit. 
Buďte proto velmi pozorní a nenechte 
se zmást ani zdvořilostí a příjemným 
vystupováním podvodníků. Doba, 
kdy slušnost byla ve většině lidí 
a nebyla předstírána, je už pryč. Dále 
varuji před falešným exekuto-
rem vystupujícím pod jménem 
JUDr. Marek Holeček. Ten 
rozesílá exekuční výzvy 
a požaduje zaslat platby 
většinou kolem 10.000 Kč. 
Jde o podvod, zabývá se jím 
kriminální policie a pokud 
někomu z vás byla taková 
výzva doručena, prosím, obraťte se 
na nás. Poslední varování je pro seni-
ory a pro ty, kteří žijí sami. Vynalé-
zaví podvodníci přišli na další způsob, 
jak okrádat – vydávají se za některý 
ze státních úřadů, písemně vyzvou 
občana, aby se dostavil na konkrétní 
úřad, den a hodinu z důvodu kontroly 
dat anebo jiného smyšleného důvodu 
a zatímco takto vyzvaná osoba na 
úřadě zjistí, že výzva není skutečná, 
jeho dům je vykraden. Zloděj tak 
vyláká vlastníka z domu a nerušen 
ho vykrade. Doporučuji proto u pode-
zřelých výzev úřadů (např. pokud vám 

není známo, že by došlo ke změně ve 

výzvě uvedené, chybí jinak obvyklá 

část dokumentu, je vydán osobou, se 

kterou jste předtím nikdy nejednali 

apod.) předem telefonicky ověřit jejich 
pravost.

Změna zákona o  silničním 

provozu

Od 1. 8. 2011 je v účinnosti změna 
zákona č. 361/2000  Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích a o změ-
nách některých zákonů – zákon o sil-
ničním provozu. Výraznou změnou 
prošel tzv. bodový systém, většinou 
došlo ke snížení počtu bodů za mír-

nější přestupky. Opět se zde ale za 
přispění médií rozšířila řada nepravd. 
Za nejvážnější považuji nepravdivou 
informaci o tom, že je nyní možné 
řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, 
jehož množství v krvi nepřesáhne 
0,3 ‰. Není to pravda! I po novele sil-
ničního zákona je stále trestné řízení 
vozidla bezprostředně po požití alko-
holického nápoje nebo po užití jiné 
návykové látky nebo v takové době 
po požití alkoholického nápoje nebo 
užití jiné návykové látky, po kterou 
je ještě pod jejich vlivem. Za takový 
přestupek pachateli hrozí pokuta od 
2.500 do 20.000 Kč, body již nedo-
stává. Nad tuto hranici je přestupek 
sankcionován pokutou od 25.000 Kč 
do 50.000 Kč, 7 body v bodovém sys-
tému a zákazem řízení motorových 
vozidel na dobu od jednoho roku do 
dvou let. Hranice 1 ‰ je mezní hra-
nicí pro spáchání trestného činu. 
V praxi se setkáváme s různým 
chováním a přístupem řidičů pod 

vlivem. Někteří přeskakují na 
jiná sedadla ve vozidle, odmí-
tají se podrobit vyšetření, zda 
při řízení vozidla nebo jízdě na 
zvířeti nebyla ovlivněna alko-
holem nebo jinou návykovou 

látkou, tvrdí, že vozidlo neřídili, 
často bývají i agresivní. Snaží se 

tak vyhnout postihu, ale při proká-
zání, že vozidlo skutečně řídili, což se 
zatím u nás stalo ve všech případech, 
jim hrozí znovu pokuta od 25.000 Kč 
do 50.000 Kč, 7 bodů, zákaz činnosti 
od jednoho roku do dvou let. Správní 
orgán v těchto případech většinou 
ukládá maximální možnou hranici 
a já s tím naprosto souhlasím. Opilec 
nemá za volantem co pohledávat, auto 
se v jeho rukou stává téměř zbraní 
a jakákoli snaha o vyhnutí se trestu 
je z mého pohledu zbabělostí. Opilcem 
myslím ty, kteří neváhají sednout za 
volant po deseti i více pivech a něko-
lika odlivkách. Ačkoli lidsky chápu 

„jedno pivko k obědu“, stále u nás platí 
nulová tolerance alkoholu za volan-
tem a kontroly v této oblasti budou 
pokračovat.

V poslední době se ve sdělovacích 
prostředcích hovoří o snižování počtu 
policistů, snižování rozpočtu, ome-
zení výkonu policie. Našeho oddělení 
se tyto změny v nejbližší době netý-
kají, nemáme informace o tom, že by 
mělo dojít ke zrušení obvodního oddě-
lení nebo přesunu policistů. 

Přeji všem krásný podzim,
npor. Milan Porubský
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Letošní ubrečené slavnosti

Na počátku července v Hejnicích vrcholily oslavy výročí 800. let Hejnic v podobě dvoudenních 
Hejnických slavností. V minulém ohlédnutí za loňským rokem jsem vyslovil myšlenku, že jakouko-
liv venkovní akci může zabít počasí. Tenkrát jsem narážel na obrovská vedra, která tu byla v roce 
2010. Asi, aby se nám příroda ukázala v celé své kráse a síle, pro letošní ročník si připravila pravý 
opak a  náramně si užívala, jak moc je schopná potrápit pořadatele. Komu vadí, že se akce půl 
roku intenzivně připravovala a měla být vrcholem ve zdejším regionu? Prostě jednou to vyjde, 
jednou nevyjde. Letos to opravdu nevyšlo. Již páteční varovné zprávy, že bude pršet a že bude 
pršet opravdu hodně, dávaly tušit budoucí problémy. Ale vezměme to pěkně od začátku.

Tradiční Hejnická pouť se 
od letoška změnila na Hej-
nické slavnosti, které více 

korespondují s dramaturgií akce. 
Termín zůstal stejný, pro něko-
ho špatný kvůli období přesně 
před výplatou, pro někoho horší 
s ohlédnutím za letošním roční-
kem. Ale letošní léto bychom si 
těžko vybírali jiný víkend, který 
by byl přijatelnější.

Cílem pořadatelského týmu 
bylo připravit důstojné oslavy, 
které budou adekvátní výjimeč-
nému výročí. Je pravda, že jsme 
se nepoučili a ze scénáře oslav 
750. let jsme nepřevzali jistě vel-
mi populární budíček městským 
rozhlasem, ale koncept moderní 
kulturní akce pro širokou veřej-
nost jsme chtěli zachovat. Domlu-
vily se vystupující hvězdy - tyto 
kroky přípravy začínaly již v říjnu 
minulého roku ihned po uzavření 
Benefi čního koncertu pro Hejnice. 
Následovala jednání s partnery 
a následné přípravy, které měly 
do Hejnic přivést spoustu ná-
vštěvníků, turistů a místním na-
bídnout neopakovatelné zážitky.

Byl pátek, předvečer slavnost-
ní soboty, a my po týdenní inten-
zivní přípravě při čekání na odba-
vení prvních stánkařů s hrůzou 
poslouchali zprávy o výstražných 
zprávách ohledně velikých dešťů 
a varováním před povodní. Nevím, 
co všechno se zakládalo na prav-
dě, nebyl čas na ověřování všech 
varování, ale informace o tom, že 
v Raspenavě hasiči pomáhají stě-
hovat nábytek do vyšších pater, 
že se dál od Frýdlantu pytluje 
a podobně, dávaly tušit, že ohled-
ně návštěvnosti bude zle. Sami 
jsme chápali, že když vám hasi-
či sdělí, ať si zabezpečíte majetek, 
tak se určitě druhý den nesbalí-
te a nezmizíte do Hejnice na pouť 
poslechnout si Divokýho Billa 
nebo Jaroslava Uhlíře.

Sobotní ráno bylo ještě plné 
optimismu, sluníčko, davy lidí 
a hlavně spousta stánkařů, kteří 
nabízeli všechno možné. Konečně 
nastal ročník, kdy i do řemeslné-
ho jarmarku před kostel dorazila 
skoro celá skupina přihlášených 
trhovců. Obvykle se totiž toto 
číslo pohybovalo kolem 40pro-
cent. Postupem času však zača-
lo být krušněji. Slunce vystřídal 
vítr, ten pak nepříjemné mrho-
lení, které poté přerostlo v silný 
déšť. I tak ale na akci dorazila 
velká spousta návštěvníků. Vět-
šina jich sice zůstala před bra-
nami vyhrazeného prostoru pro 
kulturní programy, ale i tak jsme 
získali dojem, že Hejnice a jejich 
letní slavnosti opět začínají mít 
věhlas široko daleko. Na pódiu 
se mezitím střídaly různé žánry, 
kdy první cimbálovku vystřídala 
místní populární znovuzrozená 
kapela Těla, za kterou následo-
val historický program plný tance, 

hudby, šermu, mučení a hlavně 
legendy o vzniku Hejnic v podání 
historických souborů kolem pana 
Kněborta, který si do role správ-
ce místního kraje odskočil ze 
sedla Albrechta z Valdštejna. Po 
umučení posledního nešťastníka 
nastoupil na pódium písničkář 
a skladatel Jaroslav Uhlíř. Kdo by 
myslel, že jeho hity pobaví maxi-
málně nejmladší generaci, tak se 
obrovsky mýlil. Dav diváků, kte-
rý si s ním ochotně prozpěvoval 
takové hity jako Severní vítr, Pra-
men zdraví a podobné pecky z fi l-
mů a televize se náramně bavil 
a vracel se do mladších let. Pak 
přišel jeden z vrcholů víkendu, 
na scénu vyrazila skupina Divo-
kej Bill. Asi největší návštěva je 
hnala k dalším hitům, ochotně 
na požádání skákala spolu s hu-
debníky a na chvíli zapomněla, že 
v té době již velmi hustě prší. Po 
divokých klucích nastoupila Hej-
nicím již známá kapela Medvěd 
009 a snažila se rozehřát deštěm 
velmi zkroušené publikum. Po-
sledním večerním umělcem byla 
zábavová skupina z Liberce Retro 
Five, která svými známými fl áky 
dotvářela atmosféru. V tu chvíli 
spíše jen pro diváky, kteří okupo-
vali lavice v bezpečí před deštěm 
pod obrovskými stany. Nesmíme 
zapomenout na ohňostroj, který 
rozzářil noční oblohu a podle ova-
cí publika byl perfektní a důstoj-
ný slavnostní chvíle.

Sobotní odpoledne patřilo také 
ofi ciální části, která byla ve zna-
mení zdravic a přání významných 
osobností zdejšího života. Pan 
starosta také předal čestné ob-
čanství panu páteru Miloši Ra-

Pokračování článku  na straně 5
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banovi in memoriam, kdy plake-
tu a osvědčení přebíraly jeho dvě 
dcery. Jistě se shodneme, že si to 
pan Raban za vše, co pro Hejni-
ce a jejich okolí udělal, naprosto 
zasloužil.

Již nedělní ráno ukázalo, jak 
se celý druhý poločas oslav pove-
de. Neustávající silný déšť s malý-
mi přestávkami udělal ze stánko-
vé Klášterní ulice velmi prázdnou 
a smutnou třídu, kde se krčil 
pouze jeden jediný stáneček s jíd-
lem. Má paměť je sice krátká, ale 
nepamatuji si, že by někdy počasí 
vyhnalo veškeré stánkaře a tím 
vlastně pohřbilo jakýkoli den Hej-
nické poutě. Rozhodnutí ale znělo, 
že program na pódiu pojede dál. 
Vyplatilo se. Postupem času se 
opět všechny velké stany naplnily 
diváky, kteří tak viděli vystoupení 
Swingtetu, které následoval pře-
sun na slunné pláže Jamajky, kde 
se rytmům reagge oddávala sku-
pina Los Chuperos. Ti mají asi na 
Hejnice smůlu, loni jim vystoupe-
ní ubilo vedro, kdy na ně dokázal 
tančit jen jediný tanečník, letos 
zase přívaly vod, které však ně-
které tanečníky neodradily, a tak 
měli „Chuperáci“ slušnou kulisu. 
Českolipské kluky pak vystřídal 
Děda Mládek IB, který svoji show 
rozjel na 110 %. Mimo klasické 
hity převzaté od Ivana Mládka do-
šlo i na jejich tvorbu z alba Bobr 
a také na novinky v čele se Sper-
mií. Děkujeme klukům za věno-

vání písně Bobr značně zkřehlým 
oranžovým fi gurkám s nápisem 
pořadatel. Posledním, ale jed-
ním z nejlepších překvapením byl 
Tomáš Klus, který v doprovodu 
Jirky Kučerovského skvěle ba-
vil promočené návštěvníky. Jeho 
mistrné improvizace na aktuál-
ní téma bavily všechny přítomné. 
Vždyť ještě nyní přemýšlejí naši 
pořadatelští bodyguardi, jak se 
odvděčit Tomovi za to, že je tam 
nabízel jako skvělé partnery osa-
mělým dámám – všechno v rámci 
písničky samozřejmě.

Ostatní atrakce se odehráva-
ly spíše jen v sobotu. Lunaparky 

v neděli využily deště a rychle 
sbalily, parní vláček podle vše-
ho nestíhal nápor cestujících 
a velmi potěšil malé cestovatele. 
Spousta z vás byla rozčarována, 
jak si představujeme chtít po li-
dech vybírat vstupné. Inu, bylo 
rozhodnuto. Nic není zadarmo 
a chceme-li zvednout úroveň akce 
a nabídnout něco víc, než ulici 
vietnamských stánkařů, musí-
me se rozhodnout jít cestou, že to 
něco bude stát. Vždyť jistě velká 
část z vás ráda zaplatí za vstup-
né na Frýdlantské Valdštejnské 
slavnosti, kde si za vstupenku 
můžete projít hrstku stánků na 
náměstí (většinou s jídlem), podí-
vat se na bitvu a poslechnout si 
historickou hudbu. Čeho je u nás 
méně? Stánkařů je tu asi třikrát 
tolik, hudba je multižánrová - 
každý si najde to své, je si kam 
sednout a kde se schovat aby ná-
vštěvníci nemuseli stát uprostřed 
náměstí. Inu, zkusme se sami za-
myslet, jestli nám stojí za to ušet-
řit stovku za vstupné a pak chodit 
jen smutně kolem plotu.

Myslím si, že se i přes velkou 
nepřízeň počasí akce v mnoha 
směrech povedla. Velmi mě pře-
kvapila účast návštěvníků, kte-
rých v placeném sektoru bylo 
kolem tří tisíc a v celém městě 
se pohybovala v sobotu přibližně 
desetitisícovka návštěvníků. Ale 
výsledné hodnocení nechám na 
vás. Vždyť pro vás jsme všech-
no tohle připravili a udělali. To 
nebyla soukromá akce několika 
pořadatelů, to byla oslava Hejnic 
a Hejničáků.

Závěrem bych chtěl moc po-
děkovat všem našim partnerům 
a sponzorům, také všem účin-
kujícím, kteří i v tomhle nečase 
dokázali skvěle pobavit diváky. 
A hlavně bych chtěl svým jménem 
poděkovat kompletnímu pořada-
telskému týmu, který se na letoš-
ních slavnostech podílel, za obě-
tavou práci v mnohdy extrémních 
podmínkách. Vždyť ani bez vás 
by akce nemohla v takové úrovni 
proběhnout. 

Takže příští rok, 30. června 
a 1. července, se doufám třeba 
zase na place před „Perunem“ se-
jdeme a zasmějeme se na sluncem 
zalitém trávníku nad vzpomínka-
mi na letošní ubrečený ročník.

-DEM-

Pokračování článku ze strany 4
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Z Mezinárodního centra duchovní obnovy
Jubileum  800 let poutního místa a založení Hejnic

Letní sezonu jsme jako obvykle zahájili příjezdem poutníků z Německa. Pouť 2. července na svátek 
Navštívení Panny Marie je zvlášť významná pro občany Německa, kteří zde žili. Tentokrát díky 
významnému výročí se tato pouť stala česko-německou. Vzájemná spolupráce byla vnímána z obou 
stran velice příjemně a doufáme, že se tradice německé poutě změní i v budoucnu v česko-německou.  

Letošní jubileum 800 let založení 
Hejnic jsme chystali společně s MěÚ 
Hejnice i s dalšími organizacemi. 
Poutní mše probíhala v německém 
i českém jazyce a byla důstojným 
zahájením oslav. V Centru byla insta-
lovaná výstava historických fotografi í 
z Hejnic k 800. výročí, kterou mohli 
poutníci, spoluobčané i turisté navště-
vovat celé léto. Poutníci z Německa při 
svém týdenním pobytu pravidelně 
navštěvují okolní města, obce, kostely 
i školy. V MCDO proběhla čtyřdenní 
mezinárodní konference Technické 
univerzity v Liberci. Prázdniny si 
u nás zpestřili studenti z Gymná-
zia z Düsseldorfu a z Internationales 
Hochschulinstitut ze Žitavy. První 
týden v srpnu proběhly exercicie pro 
rodiny, které zde měla farnost z Chebu. 
Hejnice i okolí se jim velmi líbily, ale 
jejich návštěva byla výjimečná, pro-
tože se svojí farností navštěvují každý 
rok jiný kout republiky. Někteří hosté 
naopak zase k nám přijíždějí opako-
vaně. Každý měsíc zde mají duchovní 
cvičení františkáni. Manželé Monika 

a Franz Hanika zde opět pořádali 
týdenní pobyt německých rodáků 
s jejich potomky s názvem „Síla 
kořenů“. Kromě pracovní náplně měli 
i kulturní program, kdy v kostele 
vystoupil stošedesátičlenný soubor 
Euroopery ze Žitavy. Ke konci srpna 
přijelo Křesťanské sdružení zrakově 
postižených z Prahy na svůj obvyklý 
týdenní relaxační pobyt. Poslední 
víkend v srpnu u nás strávil Rybářský 
svaz. Novým programem MCDO byla 
spolupráce s obecně prospěšnou spo-
lečností Rozmarýna, která zde pobyla 
s dětmi z dětských domovů dva týdny. 
Rádi jsme připravili svatební hostiny 
a oslavy výročí pro své spoluobčany, 
prohlídky a občerstvení pro pout-
níky i turisty. V těchto dnech pro-
bíhá v Centru konference Technické 
univerzity v Liberci. V galerii byly 
k vidění v červenci obrazy Ernesta 
Lewingera, v srpnu obrazy Vladimíra 
Mencla, nyní probíhá výstava pastelů 
Dagmar Loumové a na říjen chystáme 
výstavu akvarelů Štefana Škapíka. 
9.-11. září v prostorách MCDO probí-

hal již 2. ročník Mezinárodní výstavy 
jiřin. Koncertní sezonu uzavře 15. 
října Václav Hudeček a Petr Adamec.

Na mši svaté jsme se 4. září sezná-
mili s nově jmenovaným administráto-
rem Římskokatolické farnosti Hejnice 
R.D. Mgr. Mgr. Pavlem Andršem. R.D. 
Mgr. Jacek Wszola byl jmenován 
administrátorem Římskokatolické 
farnosti Nové Město pod Smrkem.

Programy Centra, koncertů a výstav 
jsou na recepci nebo na www.mcdo.cz.

Bezvodová J. (pastorační asistentka) 

Mezinárodní výstava jiřin

    

Pilařská společnost 

HERAP

Nabízí spoluobčanům výrobu a prodej:

•  stavební řezivo: prkna , fošny , trámy , latě

•  truhlářské řezivo: fošny borovice, modřín , smrk

•  impregnaci řeziva – přípravek Dřevosan Pro�  – hnědý

•  dřevěné palivové brikety – balení po 10 Kg, 

paleta 960 Kg

Nově připravujeme prodej:

• pohledové palubky

• obkladové palubky

• podlahové palubky

• štítová prkna

• plotová prkna

kontakt: www.herap.cz, 603 811 839, 603 811 849

  Areál dřevoskladu za nádražím v Bílém Potoce

  Po – Pá:  6.00 – 14.30 hodin
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Jsme tu zpátky po prázdninách a zdravíme všechny naše milé příznivce!

A  jako vždy pro vás máme připravenu spoustu novinek, ale začněme raději alespoň krátkou 
rekapitulací, protože naše prázdniny byly skutečně SUPER!

Hlásí se Vaše Mateřídouška

Nás déšť od hraní neodradí

Bez velkého lelkování jsme se 
hned počátkem července  rozjeli do 
Sloupu v Čechách , kde nás čekal 
první letošní  prázdninový pobyt pro 
rodiny s dětmi . Po návratu z toho-
to nabitého  „soustředění“ jsme ale 
sotva stihli vyprat trička a vyřídit 
pracovní korespondenci, protože už 
už jsme se zase museli balit na dal-
ší prázdninový pobyt – tentokrát na 
vámi rok od roku oblíbenější indi-
ánský tábor, již tradičně umístěný 
do Bílého Potoka. Oblíbenosti toho-
to pobytu se nedivíme. Vždyť v naší 
hektické době, kdy je ke koupi snad 
vše kromě klidu, vábí  ony překrásné 
scenerie našich hor stále více turistů 
ze stále vzdálenějších lokací, takže 
proč by vlastně NAŠE  hory nemoh-
ly alespoň část tohoto svého klidu 
a vzpomínek na dobrodružný život 
indiánů a hledačů pokladů věnovat 
také NAŠIM dětem. Snad jen pro úpl-
nost ještě dodáváme, že naší letošní 
nejmladší, statečnou  indiánkou byla 
teprve 12-ti měsíční Alžbětka Tome-
šová a nejmoudřejší člence naší in-
diánské rady starších, paní Monice, 
pak bylo rovných 69 let!!!

A počasí? Když svůj čas smyslupl-
ně vyplníte, je úplně jedno, jaké po-
časí je. Posuďte sami: semináře, pre-
ventivní programy, pohybové a tvůrčí 
aktivity, soutěže, společenské hry,  …
naučné stezky,…navštívily nás pří-
rodní živly, pohádkové postavičky,… 

Co víc jsme vlastně ještě mohli 
stihnout?

Mateřídouška na novém rozcestí

Již v minulém článku jsme vás 
informovali o reorganizaci práce sub-
jektů spadajících pod MPSV, které 
nás zejména náhlou změnou výše fi -
nancování našich aktivit  počátkem 
tohoto roku řádně zasáhly. Bohužel 
vývoj se, jak se zdá, neubírá prá-
vě směrem „růžové časy“ a tudíž se 
podobné škrty šíří napříč celou naší 
společností –  soukromou i státní bez 
rozdílu. 

S touto situací jsme se tedy poma-
lu smiřovali a již jsme i začali usilov-
ně hledat  vlastní rezervní možnosti, 
když nás zastihly opět nové změny 
a instrukce z MPSV.  Vzhledem k fak-
tu, že jsme v minulosti patřili k nejlé-
pe fungujícím zařízením tohoto typu 
a také vzhledem k ocenění, které se 
nám za tuto práci dostalo, byly naše 
fi nanční prostředky pro  hospodaře-
ní pro rok 2011 zpětně alespoň čás-
tečně znovu navýšeny. Především se 
nám ale dostalo ujištění další pomoci 
ze strany MPSV a také nabídky dal-
šího rozšíření a přestavění našich 
služeb tak, aby lépe odpovídaly nové 
společenské situaci – zejména pak 
nárůstu potřeby konkrétnější pomoci 
těm, kdo se náhle a často bez vlast-
ní viny ocitnou v těžké životní situ-
aci. Je to pro nás samozřejmě velmi 
dobrá zpráva a hlavně obrovská nová 
výzva,  nicméně v tuto chvíli své další 
směřování velice poctivě zvažujeme .

V konkrétních pojmech to lze 
zjednodušeně říci i takto: do konce 
roku 2011 jsou všechny naše aktivity 

a programy beze změny platné. Své 
další směřování pak podřídíme vašim 
potřebám, které  si již v tuto chvíli 
pečlivě zjišťujeme. Na každý pád ale 
i nadále platí, že Mateřídouška je tu 
stále pro  vás, vaše děti a vaše blízké. 
A že do budoucna bychom vám rádi 
stáli tím blíž, čím vzdálenější se jeví 
pomoc  jinak anonymního státního 
aparátu. 

Na závěr ještě to nejzajímavější, co 
pro vás do konce roku chystáme:

11. – 13. 11. 2011 podzimí relaxač-
ní a tvůrčí pobyt pro ženy – nejvyšší 
čas se přihlásit a využít tak nabízené 
slevy, která platí do 20. 9. 

26. 2. – 4. 3. 2012 rodinný zimní 
pobyt (Pec pod Sněžkou, Jindřichův 
dům a Dimrovka) – zarezervova-
né máme 2 chaty, pobyty probíhají 
v době jarních prázdnin Libereckého 
kraje. Poslední volná místa !!!

Stále platné – tvůrčí dílny – pravi-
delně v centru (tvůrčí techniky, kte-
ré nás čekají: bigshot, fusing, tiffany, 
pletení z pedig, …dekorování textilu, 
práce s papírem – vánoční přání, ad-
ventní výzdoba, věnce, svícny apod. 

Centrum Mateřídouška o. s. 

www.materidouska.info, facebook

V Hejnicích 5. 9. 2011

Pavlína Bartošová

předsedkyně sdružení
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Viněty frýdlantského 
láhvového piva – 30. léta

Hejnice, věhlasné poutní místo nemělo o  návštěvníky nikdy nouzi. Tisícové davy zaplnily vždy 
o  poutích ulice a  tak majitelé místních hospod měli žně. S  rozvojem turistiky, kdy Hejnice byly 
nazývány jizerskohorským Meranem, se počet návštěvníků ještě zvýšil s  nemalým přispěním 
sousedních Lázní Libverda.

O tom co se v minulosti v Hejnicích pilo

O zahnání žízně a nějakou sto-
pečku alkoholu na dobrou náladu 
bylo postaráno v až 25 místních 
hospodách. Na fasádách některých 
z nich sice byla reklama na plzeň-
ské pivo, ale převážně se pilo pivo ze 
zámeckého pivovaru ve Frýdlantu. 
Mohutní pivovarští koně je rozváželi 
na bytelných vozech po celém údolí. 
U každé hospody si kočí obřadně 
navlékl poctivou koženou zástěru 
a objednaný počet sudů uložil do 
sklepa. Už vymírají pamětníci, kteří 
vyprávěli, že kočí byl na hrani-
cích Hejnic zmožen povinnými pří-
pitky tak, že koně objížděli hospody 
v Bílém Potoce sami. Douškem piva, 
prý nepohrdli ani tito koně, stejně 
jako lovečtí psi místních hajných, 
kteří doprovázeli své pány na večerní 
besedy do místních hospod.

Frýdlantské pivo se ale také stá-
čelo do lahví s patentním porceláno-
vým uzávěrem. Černé pivo měly prý 
v oblibě hlavně dámy a vylepšovaly si 
je lžičkou cukru.

O setkání s frýdlantským pivem 
píše ve svém deníku z roku 1837 
i učitelský pomocník, houslař 
a písmák Věnceslav Metelka, když 
došli na cestě lesy k jakési boudě 
nazývané „U studené vody“ (dnešní 
Kůrovec): Tam nás stará kulhající 
bába uvítala laskavě a hned pěnící 
se frýdlantské z lahvice nalila.

Frýdlantský pivovar založený před 
rokem 1550 byl v roce 1949 zrušen, 
připomenou jej již jen náhodou nale-
zené lahve s charakteristickým reli-
éfem nebo porcelánové korunky 
patentních uzávěrů s logem pivovaru.

Velký byl výběr minerálních vod 
a limonád, přednost byla dávána ale 
kyselce z Libverdy. Jsou doklady, že 
do lahví byla plněna již v 80. létech 
18. století a zasílána i do Prahy, 
Vídně a Brna. V prodeji byl i nápoj 
CHABESO připravovaný z této 
kyselky s přídavkem kyseliny mléčné. 
Na vinětách „Libverdky“ se zdůraz-
ňovalo, že je vhodná pro bledničkou 
choré, nervózní, chudokrevné a zota-
vení potřebné, je vhodná pro míchání 
s vínem a uchovávána má být ležmo.

Kyselka se do lahví plnila ještě 
v roce 1950, někdy se do ní přidávala 
malinová nebo pomerančová příchuť, 
ta ale ve všeobecné poválečné nouzi 
nebyla vždy k disposici.

Z těch ostřejších nápojů byla nej-
vyhlášenější Hejnická klášterní 
hořká, již v roce 1894 ji vyráběl 
a nabízel ve svém hostinci U Čer-
ného vodopádu pan Augsten. Likér 
s vinětou, na které byl hejnický 
kostel, doporučovalo na přiloženém 
certifi kátu hned několik odborníků 
a dvorních radů z Vídně. V před-
válečných adresářích Hejnic nalez-
neme ještě další tři místní destilatéry, 
názvy jejich „ šnapsů“ se ale nedo-
chovaly.

Ve Ferdinandově se až do roku 
1945 v restauraci Lesní zátiší, dnes 
U Cimpla, vyráběl a naléval Jedlový 
likér. Právo pálit kořalku zde platilo 
od roku 1883 a při pozdějších prode-
jích hospody přecházelo na nového 
majitele. Výrobu tohoto likéru dovedl 
k dokonalosti až Gustav Augsten, 
který hospodu v roce 1911 koupil. Při 
přípravě používal šišky z mohutných 
jedlí, které rostly v rokli Malého Štol-
pichu.

Poutníci vracející se navečer do 
Liberce ještě vysoko na svazích nad 
Ferdinandovem převalovali v ústech 
líbeznou chuť páně Augstenova jed-
lového likéru.

M. Jech

CHABESO
nápoj z libverdské minerálky

Hejnická klášterní hořká
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Přežil jsem v horách bouřku desetiletí

Už dlouhé roky v létě chodívám, spíše však jezdívám na kole, na Bedřichovskou přehradu. Podle 
říčky, na které byla před sto lety postavena, ji také nazýváme Černou Nisou. Jako vášnivý plavec si 
zde užívám ničím neomezené plavání po rozsáhlé vodní ploše uprostřed lesů a severské krajiny, kde 
vyniká jedinečné panorama Hejnického hřebene s Ptačími kupami, Holubníkem a Černou horou.

Je zde nebývalý klid, neboť sem 
nevedou žádné cesty pro motoristy. 
Kdo se sem chce dostat, musí šlapat 
alespoň hodinu pěšky či na kole, od 
nás z Hejnic ještě déle. Nejčastější 
návštěvníci přicházejí z Liberce, Jab-
lonce a okolí. Z naší strany hor zajde 
málokdo. Není divu, převýšení je 
kolem pěti set metrů. Ale odměnou je 
pak třeba celodenní odpočinek v nád-
herném prostředí. Na co si však člověk 
musí zvyknout, je teplota vody. Běžně 
jako na Baltu, ale jsou-li tropické 
dny, vystoupá teplota mezi 20 až 25 
stupňů. Pak je voda jakoby same-
tová, doslova vás hladí po těle. Navíc 
má blahodárně účinky na pohybovou 
soustavu. Obsahuje rašelinné částice 
z lesů a hor, které jí dávají hnědavý 
nádech. Trojkombinace voda, pla-
vání a horské slunce vás zbaví řady 
neduhů. Kdo má rád romantiku, 
může si, tak jako já, vyzkoušet pře-
nocování pod širým nebem (pochopi-
telně bez stanu a ohně) Po několika 
letech jsem si zase chtěl ověřit to, co 
uvádělo v úžas fi losofa Kanta, totiž 
hvězdné nebe nade mnou. Tenkrát 
mne na počátku srpna přinutila 
k ústupu vlezlá zima, kterou jsem 
nečekal, spacáku nemaje, musel jsem 
ve dvě v noci pádit do Hejnic. Zimou 
se nedalo spát. 

Tentokrát jsem si zvolil jeden 
z mála parných dnů koncem srpna 
a vpodvečer jsem vyrazil vzhůru do 
hor. Byl jsem vybaven teplou dekou, 
vojenskou celtou a bláhovou nadějí, 
že zažiji klidnou a zajímavou noc pod 
hvězdami. Asi po hodině cesty jsem 
dosáhl Hřebínku, nejvyššího bodu 
cesty a po dvaceti minutách jsem 
stál na severním břehu přehradního 
jezera. Zaplaval jsem si svých 200 
metrů a s počínající tmou jsem zalehl 
k spánku. Ráno si opět zaplavu a za 
půl hodiny jsem zpátky Hejnicích. 
Jak jsem byl pošetilý. 

Večer bylo polojasno, hvězdy pro-
svítaly a všude kolem klid a pohoda. 
Bylo asi půl jedné, když jsem na 
západním obzoru zahlédl světla 
velmi vzdálené bouřky. Hrom však 
slyšet nebylo, zdálo se, že bouřka se 
horám vyhne. Kolem jedné hodiny 
bylo všechno jinak. Objevily se první 
kapky a hrom hlásil, že bouřka je 

někde nad Chrastavou a Frýdlan-
tem. Tož, musel jsem se připravit 
na nejhorší. Kolo a další kovové věci 
jsem odvezl do bezpečné vzdálenosti 
a z blízkosti špičatých smrků jsem 
se přemístil do smrkového houští. 
Jisté nebezpečí představovala kari-
matka s hliníkovou folií. Pokud by 
přitáhla blesk, skončil bych jako 
grilovaný králík. 

Pak nastala apokalypsa. Dobře to 
popisuje jedna sloka básníka:

„Náhle si nebe kleklo na poraženou 
zem, aniž by se co řeklo, smrt zjevila 

se všem, aniž by se co řeklo, měsíc 

ztratil zář, rozpoutalo se peklo a Bůh 

si zakryl tvář“. 
To už se ze mne stal jeden 

z mnoha lesních tvorů, čekají-
cích v lese až bouře skončí. Vydán 
napospas osudu jsem vlastně žádný 
strach necítil. Byl jsem součást pří-
rody a živočišné říše. 

Z nebe padaly provazy vody 
a bičovaly vše na zemi. Blesky téměř 
nepřetržitě oslňovaly mne i okolí 
a vítr vyluzoval děsivé zvuky v koru-
nách stromů. To ani nemluvím o neu-
tuchajícím hromobití. 

Trvalo to asi půldruhé hodiny. 
Pak bouřka pomalu odcházela, liják 
však zůstával. Byl jsem z nejhoršího 
venku a co dál. Naprosto a doko-
nale promočený mohu vyčkat svítání 
anebo se mohu vydat bezednou tmou 
domů. Pěšinka lesem je i ve dne málo 
zřetelná a obtížně schůdná, natož 
v noci a za prudkého deště. Vzpomněl 
jsem si na známé anglické přísloví 

„Where there is a will, there is a way“ 

(tam, kde je vůle, tam je i cesta) a roz-
hodl jsem se vyrazit hned. Vůle byla, 
cesta nikoliv. I tak jsem se konečně 
metodou pokus-omyl dostal na pís-
čitou cestu nad přehradou. Opravdu 
důkladně jsem se vykoupal v hlu-
bokých odvodňovacích strouhách 
i zbytnělých dravých potocích, takže 
se mi vlastně splnilo přání o ranní 
koupeli. To samé postihlo moje kolo 
a batoh s věcmi. 

Písčitá cesta je, kupodivu, i v hlu-
boké tmě dobře zřetelná, také 
asfaltka je v dešti lesklá, čímž se liší 
od svého okolí. Po ní jsem krokem 
dojel až na Hřebínek. Dolů jsem 
musel ovšem pěšky, nerad bych 

skončil v kotrmelcích. Tím lépe jsem 
mohl vnímat proudy vody, která se 
valila všude kolem. Ústup domů byl 
strastiplný, ale úspěšný. Před pátou 
jsem byl pod střechou. Z oblečení 
jsem vytvořil těžkou, mokrou hroudu 
a zalehl do pelechu. Hlavně, aby se ze 
mne nestal natrvalo třeba starý jeze-
vec! Ráno pak šup do práce jakoby 
vše byl sen uplynulé noci. 

Pár dnů nato jsem potkal pana 
Jecha, našeho meteorologa. Nepře-
kvapilo mne, když toto bouřku, která 
prošla naším krajem k ránu 25. 
srpna, označil jako bouřku desetiletí. 

Zážitek to byl výjimečný, leč 
nikomu ho nepřeji ani nedoporučuji. 
Lépe navštívit Černou Nisu ve dnech, 
které následovaly za týden. Nechat 
si prohřát všechny klouby, kosti 
a údy teplým sluncem indiánského 
léta, lehce si zaplavat ve svěží vodě 
a cestou domů se třeba zastavit na 
pivečko na Nové louce. 

B. H.

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:

karel.kopecky@mestohejnice.cz

REKLAMA
Celá strana – A4 800 Kč
Polovina strany – A5 500 Kč
Čtvrtina strany – A6 300 Kč
Jiná, menší plocha 200 Kč

INZERCE
Inzerát do 15 slov 60 Kč
Inzerát do 30 slov 150 Kč
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Krátce po válce svolal velitel hasičů pan Wallebenský dobrovolníky a znovu zakládá dobrovolné 
hasiče. Tentokrát již byla většina národnosti české. Spousta bývalých hasičů německé národ-
nosti se nevrátila z války a nebo byli na základě Benešových dekretů odsunuti. Stát se hasičem 
byla v té době velká obliba. Přihlásilo se 80 řádných členů a 200 přispívajících. Zakládajícími 
členy byli pánové Pantůček, Vondra, Sokol, Bulíček, Pecka, Doubek, Mihulka, Novotný a další.

Historie Sboru dobrovolných hasičů Hejnice 
od roku 1945 po současnost

Zpočátku nebyl sbor dobře vyba-
ven výzbrojí ani výstrojí. Stav byl 
žalostný. K zásahům jim sloužil 
jeden přenosný agregát a několik 
starých hadic. Zásahové oblečení 
nebylo téměř žádné. Proto hasiči udě-
lali mezi sebou sbírku a za vybrané 
peníze zakoupili starší nákladní 
vozidlo.

Ještě tohoto roku 1945 zásluhou 
hasičů byl v Hejnicích založen Čes-
koslovenský červený kříž, který hned 
na začátku měl téměř 200 členů. 
Hasiči uspořádali veřejnou sbírku, 
která měla u občanů Hejnic velké 
pochopení. Za získaný obnos z této 
sbírky byl zakoupen sanitní auto-
mobil pro místní potřebu. Později 
v roce 1948 byla tato sanita zestát-
něna a převedena Ústavu národního 
zdraví. 

1946 – 26. října se v Hejnicích 
spojily živly oheň, vichřice a mráz. 
Při velmi velké vichřici vznikl požár 
stodoly, z které létaly jiskry až kilo-
metr daleko. V tomto vichru se roz-
šířil zhoubný požár na dalších šest 
obytných domů. Prudká vichřice uči-
nila také mnoho škod na střechách 
a oknech budov, které byly vyrvány 
i s rámy. Tento stav velice kompliko-
val tuhý mráz, při kterém zamrzala 
voda v hadicích a motorových stří-
kačkách. Všude bylo náledí. Toto 
dvoudenní řádění živlů zanechalo 
po sobě obrovskou spoušť a velké 
materiální škody. Bylo zachráněno 
několik dětí před uhořením. Několik 
hasičů bylo otráveno kouřem, jeden 
hasič měl těžká vnitřní zranění, zlo-
mená ruka a další poranění. Zasaho-
valo 24 sborů z Liberecka, armáda 
a občané až z Německa. 

1948 – při nastoupení vlády 
komunistické strany byl změněn 
název ze Sboru dobrovolných hasičů 
na Dobrovolný sbor požární ochrany 
a z hasiče se stal požárník. Jednotce 
byl přidělen starý německý nákladní 
automobil Furst Bissing, který byl 
roku 1953 nahrazen Tatrou-805. 
Toto vozidlo již plně splňovalo teh-
dejší požadavky hasičů na průjezd 

místními terény. Sbor byl průběžně 
vybaven stříkačkami DS-16, PPS-12. 

1976 – přidělena Praga RN-CAS 
16, která nyní prochází celkovou 
generální opravou. 

1981 – přidělena Tatra 148-
CAS 32, po dvou generálních opra-
vách je stále v ucházejícím stavu 
a je nasazena do všech výjezdů 
jednotky sboru.

1984 – přidělena avie  sloužila 
k výjezdům jednotky až do roku 
2008. Podepsalo se na ní stáří 
a koroze. Byla již ve stavu, který se 
nevyplatil opravovat.

1991 – zahájena výstavba nové 
zbrojnice. Opět jsme se dočkali svého 
starého názvu Sbor dobrovolných 
hasičů a nejsme požárníci, ale hasiči. 
Od této doby máme i nový hasičský 
znak bez rudé hvězdy.

1992 – 7. listopadu byla slav-
nostně hasičům předána nová hasič-
ská zbrojnice.

1999 – PV3S-r. v. 1954!  Původně 
byla v majetku SDH Ferdinan-
dov. Stále je v dobré kondici a velký 
pomocník, hlavně v terénu při roz-
vozu různého materiálu. (povodně 
2010)

2000 – sbor se rozšířil o jed-
notku psovodů, kteří se zaměřují na 
záchranářské práce a vyhledávání 
zavalených a utonulých osob při růz-
ných katastrofách, jako jsou závaly 
a zemětřesení. Svou profesionalitu 
dokázali při zemětřesení v Turecku 
a na Tchaj-wanu.

2008 – Městský úřad rozhodl 
a zakoupil terénní automobil Land 
Rover-Defender s přívěsným dvouosým 
vozíkem, který plně nahradil avii.

2010 – 7. srpna v ranních hodi-
nách postihly město Hejnice velké 
povodně a následně se tato pohroma 
rozšířila na celé Frýdlantsko. Kata-
strofální následky tohoto ničivého 
živlu mají všichni obyvatelé Hejnic 
stále v živé paměti. Jednotka sboru 
pomáhala občanům s likvidací napá-
chaných škod téměř jeden měsíc ve 
dne i v noci.

Městský úřad zakoupil a vybavil 
jednotku moderní přenosnou stří-

kačkou Tohatsu, plovoucím a kalo-
vým čerpadlem, motorovými pilami 
Stihl, dýchací technikou Dräger, 
zásahovými obleky Fireman, přil-
bami Gallet, obuví Haix.

Podle kroniky hasiči od roku 1945 
každý rok zasahovali při menších, 
ale i při velkých živelných pohro-
mách a požárech. Velké povodně se 
přehnaly v letech 1946, 1948, 1958, 
1977, 1997, 2002 a 2010. Z velkých 
požárů připomenu Autobrzdy (1981), 
restaurace Koruna B. Potok, kino 
Frýdlant, Tiba Frýdlant, Parkhotel L. 
Libverda, lesní požáry, hořící stohy 
slámy, sklady německého odpadu 
v Řasnici a mnoho dalších.

Kulturní činnost hasičů byla vždy 
pestrá. Pořádaly se plesy, které měly 
vždy velký ohlas. Do dnešních dnů 
jsou tradiční akce, jako pálení čaro-
dějnic pro děti, den otevřených dveří 
v hasičské zbrojnici pro mateřské 
školy. Velice dobře pokračuje spo-
lupráce s družebními hasičskými 
sbory v Německu Feuerwehr Eilen-
burg, THW  Eilenburg a Feuerwehr 
Delitzsch  a polským Swieradow 
Zdroj. Každý rok je pořádána soutěž 
v hasičském sportu Memorial Čeňka 
Pantůčka a hasiči se zúčastňují 
i dalších soutěží ve Frýdlantském 
výběžku.

Hasiči provádějí preventivní pro-
hlídky na domech a objektech pat-
řících Městskému úřadu, kontrolují 
stav a funkčnost hydrantů v budo-
vách a v obci.

Každý rok proběhne něko-
lik námětových cvičení. Při těchto 
akcích nejde ani tak o rychlost prove-
dení, jako o zdokonalení a upevnění 
souhry jednotky a dalších sborů, 
které se zúčastní těchto důležitých 
akcí.

O dobré práci hasičů od roku 
1945 po dnešek svědčí vysoké vyzna-
menání Zasloužilý hasič, které bylo 
uděleno 19 členům.

2011 - SDH má 53 členů, kteří 
pracují zodpovědně, jak ve sboru, tak 

Pokračování článku  na straně 11
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v jednotce. Odpracují spoustu hodin 
na údržbě techniky. Stále se zdo-
konalují ve znalostech na ovládání 
techniky. Pravidelně se školí v odbor-
nosti. Jsou stále připraveni pomoci 
každému v nouzi, bez ohledu na svůj 
osobní volný čas. Tuto svou činnost 
vykonávají s vědomím, že je to jejich 
poslání, které dělají z přesvědčení 
a bez nároku na fi nanční odměnu.

Sbor se věnuje také mládeži. Ve 
věku od tří do sedmnácti let nás 

navštěvuje dvanáct dětí, které mají 
nejprve přípravku a později se zdoko-
nalují ve svých vědomostech formou 
hry Plamen.

Sbor dobrovolných hasičů Hejnice 
není uzavřenou komunitou a tak 
stále průběžně přijímá nové členy, 
kteří mají o tuto činnost opravdový 
zájem. Uvědomují si, že je to bez-
platná práce       ku prospěchu jejich 
spoluobčanů a města. Po určité době, 
kdy prokáží svůj dobrý úmysl

a ochotu se přizpůsobit pravidlům 
a řádu SDH dle stanov, jsou přijati za 

platné členy. Po zaškolení a zařazení 
do jednotky se již mohou zúčastnit 
všech výjezdů k událostem.

Hasiči Hejnice mají své webové 
stránky. Každý zde nalezne vše, co 
ho zajímá. Jsou zde informace o veš-
kerém dění hasičů, spousta foto-
grafi í, důležité rady pro obyvatele, 
kontaktní adresy SDH. Vše je po 
každé události ihned aktualizováno. 
Stránky SDH naleznete na www.
hasicihejnice.cz

Miroslav Šimon, starosta  SDH

POVODEŇ 2010 V KINĚ
Dovolte nám, abychom Vás srdečně pozvali do městského kina na projekt, který jsme pro Vás na letošní 
podzim připravili. 

V rámci ohlédnutí za bleskovou povodní ze srpna 2010 připravujeme komponovaný pořad.

Sobota 22. října v 18 hodin, kino Hejnice

Povodeň 2010
Na programu bude promítání fotografi í a videí z období povodně a následujících dnů, kdy se ukázaly 
veškeré škody a problémy, které voda napáchala.

Dobrovolné vstupné, bude použité na zachování kina v Hejnicích.

Dále vás zveme do hejnického kina na zajímavé podzimní projekce.

Pátek 21. října

Hejnický kinematograf – Cigán

Středa 26. října

Šmoulové 3D

Sobota 12. listopadu

Muži v naději

Čtvrtek 17. listopadu

Hejnické Saxány – Dívka na koštěti + Saxána a Lexikon kouzel

Pátek 25. listopadu

Alois Nebel – projekce nového fi lmu za účasti tvůrců

Pokračování článku ze strany 10
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Podzimní hejnické putování
V sobotu 10. září pořádal Klub turistů při T. J. Jiskra Hejnice pro všechny milovníky turistiky 
a krásné přírody své, již tradiční, Putování po stopách Železné koruny - memoriál Ivana Kuchaře. 
Letos to byl 39. ročník turistického pochodu a 17. ročník cykloturistiky. 

Pro pěší turisty byly vyhlá-
šeny čtyři trasy - na 5, 18, 25 
a 33 kilometrů, pro cyklisty pak 
dvě trasy a to na 30 a 77 kilome-
tru. Všechny vedly účastníky po 
značených cestách nejkrásnějšími 
kouty Jizerských hor a severní 
části Frýdlantska. Pochod na 5 
km využil cesty celého Hejnic-
kého okruhu a absolvovalo jej 20 
účastníků. Nejstarším byl pan 
František Vokál ve věku 78 let 
a nejmladšími byli tříletí Táňa Fili-
pová a Matouš Tichý. Trasy na 18 
kilometru, která vedla přes Bílý 
Potok údolím Hájeného potoka na 
skalní vyhlídku Paličníku, odtud 
přes Písčiny po Promenádní na 
Tišinu a chatu Hubertku u Koči-
čích kamenů a dolů okolo nádraží 
Bílý Potok zpět do cíle u kabin 
Jiskry, se zúčastnilo 30 turistů, 
z nichž nejmladší byla šestiletá 
Klárka Zoreniková a nejstarším 
pan Miroslav Malík - 71 let. Pěta-
dvacítka zahrnovala Černé vodo-
pády, Hajní kostel, Zďárek, Sedlo 
Holubníku, Kristiánov, Hřebínek 
a Rauscheckovu cestu přes Ferdi-

nandov zpět do Hejnic a vybrali si 
ji čtyři milovníci hor. Nejstaršímu 
panu Šádkovi bylo 63 let. Nejná-
ročnější pěší trasa byla třiatřicítka, 
na kterou si troufl o 6 lidí. Klobouk 
dolů před šedesáti osmiletými pány 
Krulišem a Ciprou. Trasa je vedla 
na černé vodopády, Hajní kostel, 
Čihadla, Knajpu, Rozmezí, Sněžné 
věžičky, Černou horu, Sedlo Holub-
níku, Ptačí kupy, Hřebínek, Bílou 
kuchyň, Poledník, Oldřichovské 
sedlo a Starou poutní cestu až do 
Hejnic na místo startu.

Zajímavé byly i cyklotrasy. Na 
30 kilometrů se zúčastnilo 8 cyk-
listů, nejstarší pan Ivan Podroužek 

- 62 let, nejmladší Ondra Podroužek 
- 14 let. Projeli z Hejnic po Viničné 
do Oldřichovského sedla, po sil-
nici na okraj Raspenavy, odtud 
k Nichtovým domkům a Větrov 
na frýdlantský zámek, dále cyk-
lostezkou přes Raspenavu a Peklo 
zpět do Hejnic. 

Deset milovníků cyklistického 
sportu absolvovalo 77 kilometru 
v sedle svých šlapacích miláčků. 

Projeli Bílým Potokem kolem Bárt-
lovky k Červenému buku, dále 
kolem Tišiny až na Předěl, odtud 
do osady Jizerka a Václavíkovu 
studánku, Knížecí a Kasárenskou 
cestou na Knajpu, Čihadla, Kristá-
nov, Novou louku, Hřebínek, Bílou 
kuchyň, Oldřichov v Hájích u Kozy 
a po Viničné přes Ferdinandov do 
Hejnic na hřiště. Nejstarší cykli-
sta, dvaašedesátiletý pan Karel 
Finkous se v cíli objevil jako první 
a byl nadmíru spokojený. 

Všech 78 účastníků úspěšně 
putování zakončilo a v cíli byli 
odměněni diplomy, medailí a občer-
stvením. Počasí se vydařilo, spoko-
jenost byla na všech stranách. 

A na závěr zbývá poděkovat 
všem sponzorům a pořadatelům 
akce za štědrost a vynaložené úsilí 
a těšit se na příští rok. To bude 
40. ročník a má být dle slov před-
sedy klubu, pana Aleše Jedounka, 
mimořádný. Tak nashle v roce 2012 
na startu.

Kristina Sokolová - kronikářka
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Historie Mateřského centra 

pro děti s postižením

První myšlenka o založení občanského sdružení, nebo-li Mateřského centra pro děti s postižením se ve mně 

zrodila již dávno, před několika lety, v  době, kdy v  širší rodině se narodil úžasný malý chlapec s  autistickými 

projevy. Velkou motivací pro práci je má zdravá dcera Denisa Pálová, které se věnuji s láskou a pochopením pro 

její přirozený další rozvoj.

Domnívám se, že je podstatné, aby speciální pedagog poznal přirozenou touhu po mateřství, po rodině či jinou 

životní zkušenost, která ho natolik osloví, vyburcuje a  například i  k  tomu, aby svět dětí byl schopen vnímat 

především jejich očima, byť třeba i  rozdílně, ale zato ve velmi důležité době dětského biopsychosociálního 

vývoje. Studovat jsem začala až ve svých 34 letech a magisterské vysokoškolské vzdělání jsem ukončila v roce 

2010, zároveň s několika dalšími vysokoškolskými kurzy a poté - tato myšlenka se stala danou skutečností.

O# ciální název sdružení zní:

„Mateřské centrum pro děti s postižením“ se sídlem v Hejnicích

a bylo založeno dne 13.12.2010 pod č.j. VS/1-1/82341/10-R (MV).

Cílem sdružení a mých kolegů pana profesora Karla Rýdla a pana inženýra Pavla Fišera je:

•  pomáhat rodinám s dětmi s autistickým postižením v předškolním a mladším školním věku, což je hlavním 

posláním sdružení (úplná sociální integrace);

•  usnadnit začlenění dětí s příznaky poruch (PAS, SPU) do integračních procesů dle zájmu celostátní a krajské 

vzdělávací politiky;

•  zahajovat včas prevenci poruch SPU (předškolní výchova a vzdělávání – efektivní edukační procesy – pomocí 

Montessori pomůcek);

•  minimalizovat nebezpečné speci! cké i nespeci! cké symptomy dětí patřící do PAS (popř. SPCH-ADD, ADHD);

•  realizovat přednášky a další aktivity ve prospěch dětí a rodičů a dalších zájemců (rodiče s dětmi bez postižení).

Poděkování za trpělivost a  psychickou podporu v  této činnosti patří mé dceři Denisce Pálové, 

spolupracovníkům v  oboru, mým kolegům a  především děkuji dětem, které navždy budou stálým 

životním motorem nás všech.

Napsala dne 7. 9. 2011

poradenské MC pro děti s postižením Hejnice

Mgr. Pálová Helena

předseda sdružení

Pletení z vrbového proutí
Dne 12. – 13. 11. 2011 od 09.00 hodin se bude konat 

v restauraci U Cimpla na Ferdinandově kurz pletení z vrbového proutí. 

Prezentace je možná na uvedeném místě do 7. 11. 2011. 

Po ukončení absolvent obdrží certi! kát o absolvování kurzu. 

Informace na telefonu 733 170 390.



Pasování prvňáčků za čtenáře

Po vzoru ostatních knihoven jsem 

se rozhodla, že taky odměním 

novou dovednost prvňáčků ve 

čtení. Protože nemám moc peněz 

a ani lidi, tak to byla akce skromnější 

než ji znám z fotek jiných knihoven.

Vytiskla jsem diplomy, vyrobila 

keramické přívěsky a  22. a  24. 6. 

se tady sešli žáci prvních tříd, aby 

ukázali, co za ten školní rok zvládli. 

Každý přečetl úryvek z  pohádky 

O  tlouštíku Hučkovi a  špagetce  

Markétce, z  knížky První čtení 

se sovičkou. Pohádka je měla 

motivovat k  zdravým svačinám 

a  k  dostatečnému pohybu (jako 

kdybych nevěděla o  marnosti 

výchovy své…). 

Potom dostaly děti diplom 

a  přívěsek a  prohlížely si knížky. 

V  1. B. chtěly děti ještě hádanky 

a  tak mně pobavila má dcera 

odpovědí na hádanku: „Je to tvoje, 

ale ostatní to používají víc než 

ty.“ Její odpověď byla: „Mozek?“ 

Správná odpověď je milí čtenáři 

„Tvoje jméno“.

Nezbývá mi nic jiného než doufat, 

že se mi aspoň do jedné dětské 

dušičky povedlo vpravit semínko 

kladného vztahu ke čtení. 
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Výstava fotografií v knihovně

Milí čtenáři i vy, co nečtete, můžete se od 12. 7. 2011 přijít 

do knihovny podívat na kolekci 20 fotogra& í. Narodily se děti:

• Pavel Šubrt

• Magdalena Veverková

• Sára Noemi Podlesná

• Ester Amelie Šiffelová

• Adam Plecháč 

Přistěhovali se občané:

• rodina Zíkova

• Martin Pospíšil  

• manželé Kuncovi

• Petr Pyrchala

• Marie Kolačná se synem 

Tadeášem

• Helena Pálová

Odstěhovali se občané:

• manželé Veitovi

• Oldřich Minka

• Petra Beranová se synem 

Jonathanem

• Iva Kubíková

• Petr Hasil

• Mattis Höhn

• Jan Kašpar

• Roman Balog

Rozloučili jsme se 

se zesnulými občany:

• Oldřich Valehrach

• Františka Janoušková

• Milena Fajaková

• Karel Brenner

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Autory jsou 

členové 

fotoklubu 

Hejnice.
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Co je to vlastně Spinning®?

Právě začíná nová Spinningová ® sezóna

•  Spinning® je energeticky účinné 
skupinové cvičení na stacionár-
ním kole, které spojuje hudbu, mo-
tivaci a představivost do jednoho 
celku s přesně dávkovaným trénin-
kem. Tento originální cyklistický 
program nabízí fyzické a psychické 
prvky sportovního tréninku lidem 
každého věku a úrovně zdatnosti.

•  Tolik odborného výkladu - pro nás 
laiky je to sportovní zážitek, při kte-
rém uniknete ze všedních starostí, 
přijdeme na jiné myšlenky a navíc 
uděláme něco pro vlastní tělo. 

 
Pro koho je Spinning®?

•  Spinning® je pro ty, co chtějí udr-
žet nebo zlepšit svoji kondici jed-
noduchým a zábavným způsobem. 
Nemusíte se učit žádné složité 
pohyby.

•  Spinning® je pro sportovce, s po-
mocí měřiče tepové frekvence lze 
simulovat konkrétní tréninkovou 
zátěž - vytrvalost, rychlost, vý-
bušnost i intervalový trénink.

•  Spinning® je pro ty, co chtějí pečo-
vat o svoji postavu, neboť je to ide-
ální prostředek pro zhubnutí.

•  Při jedné 45 minutové lekci prů-
měrně spálíte 400 až 600 kCal, což 
je mnohem víc než na ostatních 
skupinových cvičení. Navíc bez 
enormního zatížení kloubů. Pra-
videlný Spinning® trénink Vám po-
může účinně tvarovat a zpevňovat 
Vaši postavu. Získáte nenásilně 
pevný zadeček a krásné tvarova-
né nohy.

Léto v KLUBU důchodců

Na letní měsíce program nemáme, ale máme možnost se 
zúčastňovat akcí pořádaných městem. Přes veškerou velkou 
přípravu na vyvrcholení oslav 800. výročí první zmínky 
o Hejnicích a následné pouti nám ten čas propršel, což byla velká 
škoda. Všechny atrakce fungovaly a  AKCE proběhly, jak měly, 
ale nepříznivé počasí se určitě podepsalo na návštěvnosti. Ona 
slibovaná kniha nevyšla v  termínu. Deště zapříčinily opětné 
povodně na Frýdlantsku – tentokrát téměř o měsíc dříve.

I když někteří z KLUBU odjíždějí 
mimo Hejnice, a jsou i jinak zane-
prázdněni, my „skalni“ si vypravu-
jeme při kafíčku. Činí nám potěšení, 
když se můžeme v kolektivu pochlu-
bit úspěchy našich dětí a vnoučat. 
Prohlížíme si donesené fotografi e, 
vyprávíme si zážitky z dovolených. 
Paní Lecká přinesla útlou knížku 
své vnučky Ivy, ve které  ona popisu-
je lehce úsměvným způsobem svých 
9 měsíců těhotenství a reakcí celé 
rozvětvené rodiny i okolí. Tahle díl-
ko si postupně půjčujeme k přečtení. 

Knížka má název „Deník šílené mat-
ky aneb ženská vydrží jako kůň“.

Jiný nápad měla paní Miluška Zá-
hejská, která shromáždila soubor fo-
tografi í, na počítači je nechal grafi c-
ky zpracovat, vyzdobit a pak svázat 
do knihy jako PAMÁTNÍK, který da-
rovala k 18. narozeninám své vnučce 
Andrejce. Jak šikovné a vtipné.

Můj tajný výlet – dámská jízda 
skoro čtyř generací. První zastavení 
bylo velice prozaické, na ortopedic-
ké ambulanci ve Frýdlantě na opich 
obou kolen. V Liberci jsme se zasta-

vily pro poslední, nejmladší, členku 
výletu a pokračovaly směrem na Jab-
lonné v Podještědí. Já se svou sestrou 
Mirkou jsme zavzpomínaly na školní 
léta v tomto městě a projíždějíce ko-
lem Postřelné vzpomínaly i na dobu 
dospívání a dětství. V Mimoni jsme 
se podívaly na bývalý podnik SE-
VERKA, kde Mirka pracovala jako 
mistrová učnic – švadlenek. Zavzpo-
mínaly jsme na výlet důchodců, kdy 
jsme v Hradčanech, kdysi vojenském 
prostoru, navštívili soukromou MINI 
ZOO provozovanou jedním zálesá-
kem jménem BILL. Konečně jsme za-
kotvily ve Starých Splavech, kde jsme 
prožily krásný srpnový den. K večeru 
jsme se všechny spokojeně vrátily do 
svých domovů.

Jistě i ostatní se po naší dovolené 
pochlubí svými zážitky.

Rozporuplné léto, plné střídavého 
počasí, pomalu končí. Do klubovny 
důchodců se vrací zaběhnutý způsob 
setkávání a my zahájíme podzim 19. 
září 2011 výletem pro důchodce  na 

„Zahradu Čech“ do Litoměřic.
 

Za KLUB důchodců zapsala 
Alena Karrasová

Těšíme se na Vás Dáša a Petr - Vaši instruktoři Fitness „MINA“ Hejnice

Vyzkoušejte Spinning® 

originál Spinning® 

je jen jeden!!!

Kdo do konce letošního října 

donese tento výtisk zpravo-

daje, získá jednorázově jednu 

Spinning® lekci - zdarma.


