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Připadá mi to číslo od čísla 
těžší, protože než se k Vám moje 
slova dostanou, uplyne delší čas, 
doba se změní a Vy si můžete 
myslet, že se starosta vůbec ne-
orientuje. Naposledy, když jsem 
Vám takhle psal, tušil jsem začá-
tek nějakého problému, ale ani ve 
snu mě nenapadlo, že to vygradu-
je až v to, že bude zákaz vycháze-
ní a na rozsvícení vánočního stro-
mu Hejnic se budeme moci dívat 
leda tak na displeji mobilu či po-
čítače. Ale snad se blýská na lepší 
časy, mělo by se již trošku rozvol-
ňovat, čísla nakažených se i zde 
v Hejnicích naštěstí dostávají na 
daleko nižší úroveň než v době 
nejhorší.

Ale k jinému tématu. Je konec 
roku. Roku, který si asi budeme 
dlouho pamatovat a tady v Hej-
nicích doufám třeba i proto, že 
nám zde vznikla nová, moderní 
a energeticky nenáročná školka. 
Na konci roku ji budeme přebírat 
a připravovat společně se školou 
na spuštění v počátku roku 2021. 
Událost bude spojena také s ná-
stupem nové vedoucí tohoto pra-
coviště, a proto je zde na místě 

poděkovat všem dosavadním pa-
ním učitelkám, které se rozhodly 
odejít si odpočinout z pracovního 
procesu, včetně vedoucí paní Ale-
ny Kusé, za jejich práci pro hej-
nické školství v průběhu spousty 
let. Děkuji. Snad se nám podaří 
ukázat Vám všem zájemcům pro-
story nové školky, ale to musíme 
rozhodovat aktuálně podle vlád-
ních omezení, ale slibuji, že se to 
zrealizovat pokusíme.

Daleko větší neznámou jsou 
však otázky kolem rozpočtu měs-
ta na rok 2021 a další léta. Důvo-
dem je na poslední chvíli pokus 
měnit daňové zákony naší země 
a nejasné nahrazení výpadků da-
ňových příjmů ze strany naší vlá-
dy. Bohužel se pro Hejnice jedná 
až o částku kolem 10 miliónů ko-
run, což je asi 10 – 13 % příjmů 
města. Nechci zde nikoho strašit, 
ale toto ve spojení s nárůstem vý-
dajů na druhé straně - například 
na poli likvidace odpadů v podo-
bě 20 % - může mít neblahé do-
pady na současné výše zdejších 
poplatků.

I přes to všechno se budeme 
snažit naplánovat na příští rok 
nějaké větší investiční akce, kte-
ré jsou pro Hejnice potřebné, na-
příklad rekonstrukce komunika-
cí, mostů nebo bytových domů. 
Je jasné, že část fi nancí spořá-
dají povodňové opravy po červ-
nové velké vodě, která se naším 
městem prohnala a bohužel za-
nechala miliónové škody. Opět 
budu doufat v to, že stát splní 
aspoň částečně své sliby a ně-
jak nám s fi nancováním pomůže, 

Slovo starosty
Vážení čtenáři našeho zpravodaje,

vítám Vás u posledního vydání v letoš-
ním roce. Když tyto řádky píši, je 
právě první adventní neděle večer, do 
rozhlasu jsem pustil vánoční koledy 
a  docela si tu lámu hlavu, co Vám 
v těchto pár řádcích sdělit…

protože pojišťovna se z této mož-
nosti svým podivným chováním 
vyvlékla.

Doufám, že již můžete využí-
vat cestování přes novou silnici 
v Oldřichově v Hájích, neboť jedi-
ná komunikace, která by z Frý-
dlantska vedla v zimním období 
do zbytku zdejšího kraje, by byla 
dosti riziková v souvislosti s po-
čtem dopravních nehod a čas-
tou odstávkou na komunikaci při 
zimních vánicích či sněhových 
jazycích.

Ač nám nastává nejkrásněj-
ší období roku, které je tradičně 
spojeno s radostí, láskou a přá-
telstvím vůči rodinám a známým, 
chtěl bych Vás na tomto místě 
požádat, abychom byli opatrní 
a v souvislosti s aktuálním vý-
vojem situace kolem pandemie 
se chovali ukázněně. Důvodem 
je to, abychom opět po bujarých 
oslavách Silvestra či hromadných 
bezstarostných rodinných setká-
ních nemuseli zažívat nepříjem-
né chvíle na odběrových místech 
zdejších nemocnic.

Vážení, dovolte mi popřát Vám 
hlavně hodně zdraví v nadcháze-
jícím vánočním období, spoustu 
radosti a pohody bez zbytečné-
ho stresu. Užijte si adventní čas 
a najděte si chvilku na krátké 
rozjímání pod hejnickým vánoč-
ním stromem, který má své kouz-
lo díky své majestátnosti.

Jaroslav Demčák, 
starosta města
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Psali jsme před 20 lety…

Po provedení nezbytných úprav a vybavení prostor 
byla otevřena v Jizerské ulici nová, další prodejna 
květin. Otevřena byla v pravý čas, čtrnáct dnů před 
Dušičkami. To je ta správná chvíle pro získání dalších 
zákazníků, protože své stálé hejnické zákazníky mělo 
Peškovo zahradnictví již před otevřením prodejny. Kvě-

Psali jsme před 15 lety… Nejdříve arogantní zloba, pak trapný ústup.  
Malý příběh o přidělení nového bytu.

Nový moderní byt o velikosti 2 + kk, dostatečně 
velký, v domě bez výtahu umístěný v prvním podlaží, 
co víc by si měla matka s malým dítětem přát. Mýlí 
se všichni, kteří by očekávali jenom trošku spokoje-
nosti a radosti. Jak lítá saň přiletěla ta mladá žena 
do budovy městského úřadu a častovala zpočátku 
nic nechápající pracovnici vulgárními nadávkami 
a výhrůžkami, sprostým a nevybíravým způsobem 
urážela i jednoho z nájemníků, jemuž byl přidělen byt 
ve stejném domě. Všichni, co o přidělení bytu rozho-
dovali, si dovolili hroznou věc, Feťák se bude válet ve 
vaně, zatímco jí, matce s dítětem, si rada dovolila při-
dělit byt jen se sprchovým koutem! Nic nechtěla slyšet, 
nic si nenechala vysvětlit a s vyhrožováním a nadáv-
kami na rtech až ke vstupním dveřím opustila budovu 
úřadu.

Psali jsme před 10 lety… Hejnická pětka získala přes noc novogotickou věž

Zastřešení chodbové části totiž nevydrželo silný 
poryv větru, který sužoval celé město, s hlomozem se 
vzneslo a přes hranu střechy se zřítilo dolů. Cestou 
zničilo část střechy druhé etapy „pětky“, dole srovnalo 
se zemí plot pana Melichara. Hasiči přišli o svoji sirénu, 
která se vydala na výlet spolu se střechou. Bylo obrov-
ským štěstím, že v inkriminovanou chvíli nebyl dole na 

tiny jsou a jistě i nadále budou žádaným zbožím k osla-
vám, k darování pro radost, k rozloučení i k projevení 
zármutku. Pro zákazníky je jen dobře, že si teď mohou 
tak jako jiné zboží v hejnických obchodech své květiny 
a své květinářství vybrat.

- K. F. -, Hejnický zpravodaj 4/2000

Zaměstnanci pracují na úřadě již léta, mnoho 
toho zažili a na ledacos jsou zvyklí. Takovýto výstup 
a chování však nepamatují ani od těch nejhrubějších 
jedinců, natož aby je viděli u mladé nastrojené a nalí-
čené ženy. Jak křikem předesílala, že se vrátí celou 
tu záležitost ukončit, tak se také za pár dnů opravdu 
stalo. Přišla už bez emocí a silných slov a odmítla při-
jmout přidělený byt. Ne pro chybějící vanu, nad její 
finanční možnosti byla výše nájemného určená pro 
dvoupokojový byt. Patřilo by se ukončit celou tu trap-
nou záležitost omluvou. Té se však nikdo nedočkal 
a myslím, že ani dočkat nemohl. K tomu, co je sluš-
nost, a jak se má člověk chovat, zřejmě ještě nedospěla. 
Nebo nám na úřadě prostě jen chtěla ukázat? Tak to se 
jí tedy opravdu povedlo, to se ukázala.

- K. F. -, Hejnický zpravodaj 4/2005

silnici žádný člověk ani automobil. Ihned v noci došlo 
po dohodě s policií a zasahujícími hasiči k zabezpečení 
prostoru uzavřením nebezpečných úseků. Další odklí-
zecí a zabezpečovací práce pokračovaly až po roze-
dnění, kdy se vítr utišil a bylo bezpečné se na střeše 
a pod střechou vůbec pohybovat.

- K. F. -, Hejnický zpravodaj 4/2010

Mladá maminka bydlící v městské garsoniéře měla podanou žádost o přidělení většího bytu a rada města jí 
při obsazování krásně přestavěné tovární budovy jeden z 35 bytů přidělila. 

Jako hradní věž vypadala část bytového domu čp. 5 pod kinem v Jizerské ulici, když přišla následkem vichřice 
o střechu. Byl pátek 0:45 hodin, když se ozvala obrovská rána a před hasičskou zbrojnicí zůstala ležet na silnici 
kompletní střecha.

Telecomem uvolněné nebytové prostory v domě čp. 299 pronajala v září městská rada zahradníkovi Miroslavu 
Peškovi, který již v minulosti o nebytové prostory v centru města několikrát žádal. 

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 – projednalo a schválilo plnění rozpočtu města za I. po-
loletí roku 2020

 – projednalo a schválilo zprávu kontrolního a finanč-
ního výboru

 – projednalo a schválilo žádost o dotaci žadatele Řím-
skokatolická farnost Hejnice ve výši 300.000,- Kč

 – projednalo a zamítlo žádost o prominutí úroků 
z prodlení žadateli Společenství pro dům Hejni-

ce, Sídliště 537, zastoupené Stavebním bytovým 
družstvem SEVER, ve výši 7,05% ročně z částky 
448.375,- Kč za období od 14. června 2019 do zapla-
cení spolu s náklady soudního řízení

 – vyzvalo svým usnesením ministerstvo životního pro-
středí a ministerstvo zemědělství ke společnému jed-
nání a součinnosti směřující k řešení neudržitelné si-
tuace s výrazným erozivním působením toku Smědé 
v intravilánu obce Bílý Potok pod Smrkem a města 
Hejnice. Dále si dovoluje vyzvat správce toku, státní 
podnik Povodí Labe ke zpracování návrhu technické-
ho řešení a hledání možností financování
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MěÚ Hejnice připomíná povinnost mít nyní již uhrazené poplatky za odpady, psy a pronájmy vůči městu. Kdo tak 
nemá, žádáme, abyste co nejdříve učinili.

Městský úřad s pokladnou je otevřen v pondělí od 12 do 17 hodin a ve středu od 8 do 11 hodin a od 14 do 16 
hodin. Jinak máte možnost platit převodem, stačí se obrátit telefonicky na 482 322 211 a požádat o platební údaje.

Nenechte dojít své dluhy do exekučních platových předpisů. Děkujeme.

JE NUTNÉ UHRADIT POPLATKY VŮČI MĚSTU

Z jednání městské rady

 – projednala a vzala na vědomí zprávu o plnění rozpoč-
tu města za I. pololetí r. 2020 a návrh rozpočtu města 
na rok 2021

 – zamítla žádost týkající se vrácení částky za dluh Spo-
lečenství pro dům 537

 – zamítla žádost týkající se řešení vyúčtování služeb 
v bytovém domě čp. 366

 – projednala a schválila finanční dar Základní a Ma-
teřské škole Hejnice od firmy WOMEN FOR WOMEN 
z Prahy, ve výši 108.856,- Kč, který je určen pro účely 
úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro obdo-
bí od 1. října 2020 do 30. června 2021

 – projednala a přijala nepeněžní dar ochranných pro-
středků od Libereckého kraje, v podobě 6.500 ks na-
nofiltrů v celkové hodnotě 57.915,- Kč

 – projednala a schválila Zásady pro tvorbu a používání 
Sociálního fondu Městského úřadu Hejnice

 – projednala a schválila dotaci ve výši 9.000,-Kč na 
vydání knihy „Příběhy skalních vyhlídek Jizerských 
hor“ nakladatelství Petr Polda

 – projednala a schválila žádost nájemce autokempu 
Hejnice firmy NUDA-NE, s. r. o., z Mělníku týkající se 
snížení nájemného v souvislosti s vládními opatření-
mi a situací kolem koronaviru

Rada města na svých zasedáních:

 – projednala a schválila návrh Smlouvy o přenechání 
přeúčtování elektřiny od společnosti Czech Energy s. 
r. o. z Jablonce n. Nisou týkající se dodávek elektřiny 
do nové mateřské školy

 – projednala a zamítla poskytnutí dotace na vydání 
knihy „Řekni šikaně NE! 2“ společnosti Stopy bezpe-
čí s. r. o., Klatovy

 – projednala stav ohledně placení nájemného za neby-
tové prostory v majetku města v souvislosti s naříze-
ním vlády o uzavření některých provozoven a obcho-
dů a ROZHODLA, že po dobu nařízeného uzavření 
provozoven nebudou nájemcům účtovány náklady na 
nájemné

 – projednala žádost Singltrek pod Smrkem týkající se 
podpory akce „Údržba stezek Singltreku 2020“ a roz-
hodla se žádosti vyhovět částkou 20.000,- Kč

 – projednala a schválila Smlouvu o nájmu staveb 
a technického zařízení – kanalizace a čistírna odpad-
ních vod Hejnice se společností Frýdlantská vodá-
renská společnost a. s. Frýdlant, na dobu neurčitou 
s platností od 1. ledna 2021 s ročním nájemným ve 
výši 650.000,- Kč bez DPH

 – projednala a schválila podání žádostí o dotace ve 
výši 80 % z celkových uznatelných nákladů z Mini-
sterstva pro místní rozvoj na akce: „Rekonstrukce 
sportovního hřiště Hejnice“, „Opravy místních ko-
munikací – ulice Nádražní a lokalita Skalní město“, 

„Výměna oken MŠ 2“, „Parkování u DPS v Lázeňské 
ulici“, „Most u čp. 234 přes Sloupský potok“

V sobotu jsem dostal od pana Jecha ze Skřivánku 
„vyčiněno“, že už 60 let pozoruje a zaznamenává 
meteorologické jevy a počasí v Hejnicích a ještě 
si na něj žádný novinář z Prahy nevzpomněl, aby 
ho s kamerou navštívil...

Tak jsme to hned napravili a pan Jech poskytl 
rozhovor České televizi.

Na tomto místě mu moc děkuji za jeho služby 
a data, která jsou pro nás velmi důležitá. Během 
víkendové vichřice (5. a 6. prosince) jeho certifiko-
vaná meteostanice několikrát zaznamenala nej-
větší náraz 27,5 m/s. Ještě o chlup silnější náraz, 
a to 30 m/s, zaznamenala v neděli před 11. hodi-

HEJNICKÁ LEGENDA  
SE KONEČNĚ DOČKALA

nou meteostanice na Ferdinandově, což už je podle 
Beaufortovy stupnice úroveň mohutné vichřice.

- DEM -
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Když jsme ji začali v létě plánovat, obávali jsme se 
možných komplikací a omezení, které by velkou akci 
s náročnými přípravami ohrozily. Proto jsme s týmem 
bobrů a spolkem Za lepší Hejnice zvolili raději pouze 
malou komorní akci v podobě koncertu populární 
kapely VzHáčka na place tradičních slavností.

Jsme rádi, neboť tohle bylo poslední, co na dlouhé 
týdny mohlo proběhnout, a kam jste se mohli přijít 
pobavit či si trošku odpočinout u příjemné muziky 
a něčeho malého dobrého. Přišlo Vás dostatečně na to, 
abychom mohli uhradit náklady a ještě zbylo na pod-

Hejnické Babí léto bylo nebylo

Psala se sobota 19. září 2020 a v kalendáři na mě svítila zeleně akce Hejnické Babí léto, ostatně jako tradičně 
posledních spoustu let vždy na konci září.

poru opravy věže našeho kostela v sousedství pódia 
a mohli jsme alespoň malou částkou pomoci.

Děkujeme Vám všem, kteří jste dorazili a chvíli 
s námi pobyli. Budeme doufat, že snad na jaře už bude 
klid a budeme se moci potkat třeba na Aprílové zábavě, 
Čarodějnicích nebo aspoň na letních Hejnických slav-
nostech. Jelikož zatím nevíme, jak to vůbec bude, 
nebudeme zatím na slavnosti nabízet prodej vstupe-
nek, abychom pak opětovně neřešili rušení objednávek 
a vrácení vstupného. Snad zimní měsíce vnesou do 
kulturních činností již nějaké jasné informace.

-DEM-

Hejničtí senioři mají plno elánu

Vůbec si nepřipouští, že už si někteří na bedrech nesou sedm nebo osm křížků, a pohybují se mezi skalami 
jako horští kamzíci. Poslední výlet tohoto roku byl naplánován na čtvrtek 1. října 2020, a ne náhodou.

Tento den byl Mezinárodním 
dnem seniorů, a my jsme ho právě 
společně oslavili výletem. Byly to 
ale nervy, nejdříve nám byla zru-
šena - letos již podruhé - exkurze 
v Železném Brodě ve firmě na tech-
nické sklo. Pak vláda připravovala 
vyhlášení nouzového stavu, s napě-
tím jsme čekali na datum všech 
možných zákazů. Mohli jsme se 
však radovat, vše začne až v pon-
dělí 5. října. Tedy hurá, můžeme 
přeci jen vyjet za hranice našeho 
města, i když za dodržování rouš-
kových pravidel.

Honem jsem hledala něja-
kou náhradu, a podařilo se mi na 
poslední chvíli dohodnout exkurzi 
ve firmě G&B Beads, s.r.o. ve Mšeně 
u Jablonce nad Nisou. Během při-

bližně hodinu trvající prohlídky 
jsme navštívili výrobní provozy 
firmy a seznámili se s kompletní 
výrobou originálních českých skle-
něných perel. Objevili jsme kouzlo 
ruční výroby mačkaných, ohněm 
leštěných perel na ručních a auto-
matických brusech. Dozvěděli 
jsme zajímavosti z historie budovy 
i rodinné tradice. Udělali jsme si 
vlastní představu, kolik práce, trpě-
livosti a lidského umu se skrývá 
v jednom malém korálku. Na 
závěr jsme si prohlédli zákaznické 
zázemí a maloobchodní prodejnu. 
No prostě, skleněné korálky všude, 
kam se podíváš.

Železný Brod jsme z našeho itine-
ráře přeci jenom nevynechali. Dopi-
sovala jsem si po večerech s panem 

farářem Janem Juchou, který nám 
přislíbil prohlídku roubené zvonice 
a zdejšího kostela. Po výborném 
obědě v restauraci U zvonice jsme 
přešli jen pár metrů na návrší ke 
zvonici, kde jsme měli možnost 
nahlédnout dovnitř budovy a pro-
hlédnout si zvony. Požádali jsme 
pana faráře, zda by bylo možné 
rozeznít zvony a on naší prosbě 
vyhověl. V tuto nezvyklou hodinu 
se opravdu zvony rozhoupaly a my 
se zaposlouchali do jejich krásných 
hlasů, které se rozléhaly po celém 
městečku. Kostel sv. Jakuba Vět-
šího byl přestavěn roku 1762 ze 
staršího kamenného kostela, a od 
18. století se podoba kostelního 
areálu již podstatně nezměnila. 
Za kostelem stojí zděná osmiboká 



Hejnický zpravodaj / 5

Narodily se děti:

• Petr Návesník

• Sára Čeňková

Přistěhovalo se 25 občanů.

Odstěhovalo se 23 občanů.

Rozloučili jsme se se 

zesnulými občany:

• Petra Stěhulová

• Věra Lípová

• Anna Nováková

• Jolana Vecková

• Anna Albrechtová

• Lubomír Fleiberk

• Rostislav Klinkáček

• Petr Wanke

• Stanislav Smutný

Vzhledem k současné situaci 

se letos v prosinci nebude 

konat Beseda s jubilanty. 

S pořádáním této akce, stejně 

jako s vítáním občánků 

počítáme v první polovině 

následujícího roku.

Moc Vás všechny zdravím  

a těším se na Vás!

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

kostnice a jednoposchoďová farní 
budova, ta byla postavena jako 
snad první zděný dům v městečku.

Protože už bylo po sezoně, hos-
půdky měly otevřeno jen přes 
víkendy, zřícenina hradu Rotštejn 
byla přístupná jen po část roku 
(otevírá se pouze v květnu během 
svátků a o prázdninách), nezbývalo 
mě nic jiného, než si zajistit kon-
takty a předem dohodnout mimo-
řádné otevření hospůdky Hasičárna 
v obci Klokočí, a požádat o mimo-
řádnou prohlídku zříceniny hradu 
pana kastelána. Co jsem si přála 
s našimi seniory navštívit, se spl-
nilo. Všichni oslovení se nám sna-
žili v této nelehké době vyjít vstříc. 
Mockrát jim ještě jednou děkuji.

Odjížděli jsme z Železného Brodu 
a během půlhodinky jsme dojeli 
do obce Klokočí, která je turistic-
kým východiskem do Klokočských 
skal a na zříceninu hradu Rotštejn. 
Zaparkovali jsme u Hasičárny. 
Maminka pana majitele nás již 
vyhlížela. Menší část naší skupiny 
zůstala v opatrování paní hostinské. 
Ještě že bylo celý den krásné, teplé 
a slunečné počasí, a tak mohla tato 
partička zaujmout venkovní místa 
před hospůdkou. A samozřejmě že 
museli počkat, než dorazíme z túry 
a z prohlídky hradu.

Většina účastníků se však 
vypravila asi na 2 km túru Klo-
kočskými skalami. Od hospůdky 
nás červená značka vedla směrem 
nahoru. Cesta za chvilku opustila 
obec a přivedla nás k lesu se ska-
lami tzv. Klokočské průchody, což je 
schodiště nahoru úzkou cestičkou 
mezi skalními masivy. Po krátkém 
stoupání (200 m) jsme se dostali 
nahoru, pokračovali dále po žluté 
směr hrad Rotštejn (dle rozcestníku 
1 km). Cesta to byla členitá, museli 
jsme zdolat pár schůdků, schodů 
i žebříků, občas jsme lezli po čty-
řech, občas jsme sjížděli po zadku, 
ale stálo to rozhodně za to. Skály 
jsou zde často dosti bizardních 
tvarů, a tak jsme fotili a kochali se 
tou nádherou. Občas se také otevřel 
nádherný výhled na Klokočí a další 
okolní krajinu. Klokočské skály 

se vypínající vysoko nad údolím 
Jizery a svůj název mají od rostliny 
Klokoč, která v podobě keřů hojně 
prorůstala celé skalní město od 
raného středověku až do poloviny 
19. století. V minulosti tudy vedla 
stará kupecká stezka a průchod od 
Turnova k hradu Rotštejn.

Došli jsme až k hradu, kde na 
nás již čekal pan kastelán, který 
volal, že uvízl v koloně z Liberce 
(kde pracuje), ale dorazil včas. Přeci 
jenom nám ten pochod trval trochu 
déle, protože jsme si užívali adrena-
linové výstupy na vyhlídky (nejsou 
zde žádná zábradlí). 

Nejdříve jsme si vystoupali sami 
až na věž hradní zříceniny hradu, 
odkud byl nádherný výhled do kra-
jiny, na Kozákov, na Trosky apod. 
Pak se nám teprve začal věnovat 
pan kastelán, který vyprávěl asi 
hodinu. Dozvěděli jsme se spoustu 
informací. Že skalní hrad, jenž byl 
částečně zapuštěn do skály a čás-
tečně dřevěný, se nachází na těžko 
přístupném skalním ostrohu. Hrad 
Rotštejn byl založen ve 13. století 
rodem Rotštejnů a po požáru v roce 
1318 pak ve skalách vyrostl třípat-
rový zděný palác. Počátkem 15. sto-
letí hrad zanikl. V 17. století začal 
využívat materiál z hradu ves-
nický lid k budování svých chalup, 
chlévů a skladů. Z původního 
hradu se dochoval pozůstatek zdiva 
paláce a černé kuchyně, studna 
a část chodby. Zakoupili jsme si 
pár pohledů a suvenýrů a po modré 
jsme scházeli prudce dolů do Klo-
kočí. K hospůdce jsme přicházeli již 
pohodlně po asfaltce.

U hospůdky bylo veselo, aby ne 
po 2,5 hodinách čekání. Ale ani my 
ostatní jsme nepřišli zkrátka. Chvíli 
jsme poseděli s ostatními, a jak je 
naším zvykem také popili. Vysklá-
dala jsem na madlo u zábradlí 45 
plastových frťánků, naplnila je 
výborným ořechovým Magistrem, 
a to byla taková příjemná tečka 
za naším výletem. Opouštěli jsme 
Český ráj, v autobuse jsme si ještě 
zazpívali a za okny jsme viděli, 
jak soumrak již pomalu ukusuje 
krajinu. Domů jsme přijeli za tmy 
a doufám, že všichni spokojeni, že 
jsme si ten den krásně užili.

Již jsme se dočkali ochlazení 
a snad se v době adventu dočkáme 
i sněhové nadílky. Kdo z nás by 
si nepřál „Bílé Vánoce“? Uvidíme, 
jak to letos dopadne. Přejeme 
všem krásný adventní čas, krásné 
Vánoce a hodně spokojených dní 
v novém roce.

Alena Henclová a Mirka Drahová
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Rozhodli jsme se čas nuceného 
zavření využít naplno a pustili se 
do renovace prostor. S podporou 
města Hejnice jsme vyměnili osvět-
lení, aby na nás staré zářivky již 
nevrčely, pozvali jsme si pana Pavla 
Koňaříka, který vymaloval hernu 

Podzim v Mateřídoušce
Nový školní rok začal pěkně zvesela. Do Mateřídoušky opět zavítali naši stálí klienti a přidala se i řada nových. 
Bylo veselo, děti povykovaly a naplňovaly místnosti úsměvem a energií. Bohužel již od října bylo znát, že 
tato pohodová situace tu nebude bez omezení, a my pozvolna museli omezovat nejprve počty návštěvníků, 
a nakonec programy a prostory centra zcela uzavřít.

v příjemném meruňkovém tónu 
a pak přišla řada i na tapetování 
a doladění herny. Moc děkujeme 
šikovným rukám dobrovolníků, 
kteří nám pomohli se stěhováním 
a úklidem. Město Hejnice nás pod-
pořilo i dezinfekčním gelem a dáv-

Všechna auta jsou vybavena tak, aby jejich zařízení 
plně odpovídalo požadavkům pacientů a záchranářů. 

„Je pro nás samozřejmě důležitý komfort pro pacienta. 
K tomu, abychom ho zajistili, potřebujeme mít všechno 
po ruce. Ve chvíli, kdy bojujeme o život člověka před 
sebou, si nemůžeme dovolit vstát od pacienta a jít něco 
někam hledat,“ vysvětlil Kramář. Dodal, že v tomto 
bodě je klíčová spolupráce se společností Fosan, která 
modelové tovární vozy převezme od výrobce a dále je 
pro potřeby záchranářů upravuje. Do pořizovací ceny 
každého z aut se tak promítne zejména přestavba vozu 
na sanitu. Znamená to nejen polepy, ale zejména insta-
laci komunikační techniky a zdravotnického vyba-
vení. Ve třech z právě přebraných sanit jsou elektrická 
nosítka, ve třech mechanická. Všechna auta jsou vyba-
vena LED světlomety pro lepší viditelnost a majáky 
s červenomodrým světelným výstražným zařízením, 

Vozový park záchranky se rozrostl o šest nových sanit

Šest nových vozů Mercedes od listopadu vyjíždí za pacienty Zdravotnické záchranné služby Libereckého 
kraje. Předání nových sanit bylo tentokrát kvůli covidu bez účasti veřejnosti a možnosti prohlídky, hejtman 
Martin Půta řediteli ZZS LK Luďku Kramářovi ovšem alespoň symbolicky předal klíče od nových sanit po 
zasedání krizového štábu kraje. O poskytnutí peněz na jejich pořízení rozhodla rada kraje na začátku října.

samozřejmostí je vzduchové odpružení. „I nyní jsme 
se při vybavování vozů řídili zkušenostmi a požadavky 
našich zaměstnanců. Auta tak mají například opět 
lepší samozavírací systémy šuplíků a skříněk,“ řekl 
Kramář.

„Během posledních dvou let se nám podařilo pro 
záchranku zajistit celkem 22 nových sanit a stabili-
zovat tak vozovou základnu. Některé původní vozy již 
opravdu nebyly v dobrém technickém stavu a nespl-
ňovaly požadavky moderní medicíny. Pokud to bude 
možné, budeme samozřejmě záchranáře i v tomto 
ohledu stále podporovat. Určitě si všichni zejména 
v současné vypjaté době uvědomujeme, jak moc je pro 
nás dostupná a moderní zdravotnická péče důležitá,“ 
řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Je důle-
žité, aby měli pracovníci záchranné služby k dispo-
zici moderní a kvalitní automobily. Vozidla jsou denně 
v náročném provozu a tak na ně musí být absolutní 
spoleh,“ doplnil Vladimír Richter, krajský radní pro 
resort zdravotnictví.

 Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze silnic 
nezmizí. Po důkladném technickém servisu budou 
nadále sloužit jako záložní. Po jednom novém merce-
desu dostanou k dispozici záchranáři na základnách 
ve Frýdlantě, v Turnově, v Jablonci nad Nisou a v Jab-
lonném v Podještědí. Dvě nové sanity budou vyjíždět za 
pacienty z liberecké základny.

Náklady na pořízení nových aut byly zhruba 25 
milionů korun. Do konce roku plánuje záchranka poří-
dit ještě dva nové vozy Škoda Kodiaq, v nichž za paci-
enty vyjíždí lékař a které nemají lůžkovou úpravu. Ty 
bude platit z vlastních zdrojů a jejich cena bude zhruba 
8 milionů korun. „Vzhledem k tomu, že kvalitní a bez-
pečná auta jsou pro naši práci nezbytná, budeme se 
samozřejmě snažit zabezpečit finanční prostředky na 
další pravidelnou obnovu vozového parku. A jsme Libe-
reckému kraji vděční, že nás podporuje a vychází nám 
podle svých možností vstříc,“ dodal Kramář.

ZZS LK

kovačem, sehnali jsme ozónový 
generátor pro dezinfekci prostor 
a přijali zvýšená hygienická opat-
ření, tak snad už brzy vše budeme 
moc využít a sejít se společně na 
programu. Vše se snažíme připra-
vit tak, aby prostory centra byly 
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bezpečné pro vás, vaše děti i nás pracovníky. Největší 
díl zodpovědnosti zůstává ale na každém z nás, na 
zodpovědnosti, že na program přijdeme pouze pokud 
budeme zdraví bez pocitu jakýchkoli příznaků nemoci.

Díky za možnost přežití v této těžké době patří 
MPSV - odboru RODINA a Libereckému kraji a všem 
dalším podporovatelům, kteří dovolili upravit vypsané 
projekty a na nezbytně nutnou dobu (po dobu nou-
zového stavu) nám dovolili realizovat některé aktivity 
online, a tak jsme mohli zůstat i nadále v kontaktu 
s našimi návštěvníky. Online setkání na Google Meet 
a podobně sice nejsou tak příjemná, jako ta osobní 
v centru, ale přeci jen je milé, když se společně občas 
setkáme, i když jen na obrazovkách. Některé pro-
gramy se povedlo upravit do nové podoby – například 
vzájemné pomoci. Pokud patříte k těm, kteří potřebují 
pomoci se zajištěním potravin, léků či radou odbor-
níků, neváhejte se na nás obrátit. Programy nejsou jen 
pro naše členy, pomoc nabízíme všem, kteří se na nás 
s důvěrou obrátí. Od jara naši pracovníci našili a roz-
dali kupy roušek, pomohli donést nákupy. Povedlo se 
ro potřebné sehnat jídlo, ale i počítač, a to díky pod-
poře nadace Nory Fridrichové. Sami pro přežití orga-
nizace hledáme stále nové možnosti, ale jistě najdeme 
čas hledat pomoc i pro vás potřebné.

Věřím, že již brzy se situace změní a opět se spo-
lečně setkáme. Zda se povede letos alespoň nějaké 
předvánoční setkání, nikdo netuší, ale nám nezbývá 
než věřit, že bude brzy zase vše ve svých zaběhlých 
kolejích a bude možné vypisovat a realizovat tradiční 
projekty, neboť bez nich a bez brzkého návratu k nor-
málu bychom museli zavřít dveře Mateřídoušky již 
natrvalo. Doba je velice náročná a finanční nesnáze 
se netýkají jen Mateřídoušky, ale i spousty z vás. Všem 
nám držíme palce, aby se co nejdříve vše vrátilo do 
starých kolejí a rok 2021 byl pro nás všechny pozi-

tivní a úspěšný. Važme si všeho, co máme, a užívejme 
svůj čas naplno s těmi, které máme rádi. Všem pře-
jeme do nového roku pevné zdraví, štěstí a pocit, že na 
nesnáze nejste sami.

Alena Nováková, Centrum Mateřídouška

Silnice Smědava – Souš je do jara uzavřena

Komunikace II/290 v úseku Smědava – Souš 
se do jara 2021 už neotevře! Vzhledem k před-
povědi vývoje počasí a stavu komunikace přes 
Jizerské hory rozhodl správce silnice o její kaž-
doroční zimní uzavírce (ano, letní provoz je pouze 
povolenou výjimkou). A to od 23. listopadu 2020 
bez výjimky.

Pro cestu mezi Frýdlantskem a Tanvaldskem 
je tak nutné použít alternativní objízdnou trasu 
buď přes Liberec a Jablonec s délkou kolem 
70 km, a nebo o něco kratší trasu přes Nové Město 
– Polsko – Harrachov. Tu ale musíte zvládnout do 
12 hodin kvůli stávajícím podmínkám přeshranič-
ního cestování v souvislosti s koronavirem.

- DEM -
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Knihovna, vzhledem k tomu, že 
je momentálně umístěná v DPS 
(Dům pro seniory), přešla na půj-
čování přes okénko 19. října. Měla 
jsem z toho okénkovou noční můru. 
Zdálo se mi, že zatímco jsem čte-
nářce hledala knihy (asi mi to 
trvalo dlouho), ostatní čtenáři od 
okénka odešli. Není to totiž úplně 
ideální, většina čtenářů internet 
nepoužívá, a tak si napřed knihy 
nemůže vybrat. Já sice vím, co kdo 
čte, ale nevím, co už četl a co ne. 
Tento stav trval jenom týden, pak 
už byla knihovna zavřená zase 
úplně. Peníze na knihy jsem už 
utratila, Krajská knihovna Libe-
rec nemohla taky rozvážet nové 
knihy po regionu a chystání akcí 
pro děti mi momentálně přijde málo 

Z městské knihovny
Vážené čtenářky a vážení čtenáři, 
nevím jak vy, ale já jsem nabyla dojmu, že naše životy se budou odehrávat ve vlnách rozvolnění a omezení. 
Výstižný text nynější situace jsem objevila ve staré písni Jany Kirschner: „Nič už nie je také, aké bolo predtým, 
už nemožem dýchať, celé noci nespím…“ Jen co jsme se trošku nadechli, už ten parchant neviditelný 
zase zaútočil a zavřel nás více méně doma. Jsem ráda, že jsem v době rozvolnění stihla aspoň těch pár 
knihovnických akcí. Druháci dostali (při příležitosti opožděného Pasování za čtenáře) zadarmo průkaz do 
knihovny. Brzy na to byla bohužel knihovna opět zavřená, tak toho zatím využily jenom 3 děti. Doufám, že 
se další ještě objeví.

perspektivní. Pokračovala jsem 
v přeznačování a přebalování knih. 
V beletrii jsem se dopracovala k pís-
menu U, ale pořád je to jen zlomek 
knih, co tady jsou. Nedá se říct, že 
by mě to naplňovalo, naopak, mám 
eko výčitky svědomí kvůli spotřebě 
PVC. Taky jsem si tady důkladně 
uklidila a uvědomila jsem si, že 
Covid má dopad skutečně na 
všechny, včetně pavouků. Bez 
Covidu bych asi neměla tolik času, 
abych tady povysávala každý roh 
a tím ukončila jejich křehké životy 
(takže z toho mám zase zoo výčitky). 
Vlastně si uvědomuji, že bez výčitek 
se nedá už dělat téměř nic.

Abych úplně nezakrněla, upra-
vila jsem vzhled webové stránky 
(knihovnahejnice.webk.cz) a umís-
tila jsem tam malou prezentaci 
knižních novinek. Taky jsem 
musela zase vyprázdnit kniho-
budky a i když jsem tam dala ceduli 
s nápisem „Z hygienických důvodů 
sem, prosím, nedávejte žádné 
knihy“, málo platné. Pro některé 
lidi je prostě jakýkoliv vzkaz zby-
tečný. Světlým momentem byla on-

-line přednáška o překladech sou-
časných německy píšících autorů. 
Jsem ráda, že jsem sebrala odvahu 
a překonala odpor k on-line formě 
života, ale jak víme, život je změna. 
Přednáška mě tak nadchla, že jsem 
hned dostala chuť koupit většinu 
představených knih, ale jednak 
nemám peníze a jednak jsou to 
vesměs knihy s tématy ne moc vese-
lými, jako je migrace, válka. Jedna 
účastnice přednášky položila lek-
torce dotaz, jestli by nemohla dopo-
ručit něco humorného a fakt ji 
zaskočila. Po chvilce přemýšlení 
přiznala, že neví a já ji věřím. Dělat 
humor není totiž žádná legrace.

Trošku jsem začala propadat 
zoufalství, když na facebooku pře-
staly kolovat vtipy. Naštěstí se pak 
pan plukovník a americké prezi-
dentské volby postarali o dostatek 
materiálu.

Taky dlouhodobý pobyt dětí 
doma mi nedělá úplně dobře. Umě-
lecká škola, na kterou chodí mladší 
dcera, rozhodně nezačíná on-line 
výuku v 8 hodin, ale já jsem se 
rozhodla, že ji budu stejně budit 
v 8. Vymyslela jsem skvělý způsob, 
jak ji dostat z postele. Nejdřív jsem 
ji pouštěla z mobilu „Rozvíjej se 
poupátko“. Proti tomu se ale brzy 
obrnila a pak mě to napadlo. „Bílá 
orchidej“ od Evy a Vaška účinko-
vala skvěle, kdo máte děti v tomto 
věku, vřele doporučuji.

Přeji vám hezké svátky 
a zůstaňte negativní s pozitivním 
myšlením.

Eva Prokešová

Výdejní okénko

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
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Z našeho pohledu je to zásah do biotopu mokřadu 
a záleží na dalších návrzích města, co se zbývající částí. 
Dvě retenční nádrže nenahradí již vzniklý mokřad. Kdo 
bude pozemek spravovat? Péče o mokřad vyžaduje 
odborné znalosti. Na to odpověď bohužel neznáme.

Náš cíl je jediný, a to aby na daném místě vznikl 
mokřadní park. Několik návrhů bylo představeno zástup-
cům města a jsou též ke zhlédnutí na našich webových 
stránkách zachrantemokrad.cz.

Věříme, že se nám s pomocí všech, kteří mají k pří-
rodě a jejímu bohatství vztah, podaří toto místo proměnit 
v krásnou část města, která bude sloužit jak místním, 
tak i jako turistická lokalita. Může zde působit i sou-
kromý subjekt, který bude ochoten lokalitu pravidelně 
udržovat.

Toto vše je ale v rukou vedení města a příslušných 
orgánů, jak se k této výzvě postaví.

za petiční výbor Zachraňte mokřad Gabriela Hankeová, 
Kristýna Housová a Dana Navrátilová Fainová

Skalní město
Rádi bychom se za spolek „Zachraňte mokřad“ vyjádřili k výsledkům biologického průzkumu, který probíhal 
během léta na lokalitě Skalní město. Dle záměru města Hejnice má zde v budoucnu vyrůst 10 nových domů. 
Myslíme, že výsledek je více než zavazující pro vedení města a i samotnou Správu CHKO Jizerské hory (která 
původně schválila pozemek změnit v ÚP města na plochu zastavitelnou, právě pod odmínkou provedení 
tohoto průzkumu), aby záměr výstavby znovu pečlivě zvážili.

Biologický průzkum – výsledek (zkráceno)

Zájmové území lze proto označit jako poměrně 
hodnotný mokřadní biotop. Je zde bohatě zastoupena 
typická mokřadní květena regionu, typově vyhraněná 
jsou zejména tužebníková lada, pro Frýdlantsko jsou 
neobvyklé i porosty s vysokým podílem bezkolence 
modrého. Porosty jsou poněkud znehodnoceny dlou-
hodobou absencí údržby, pokud by byly alespoň pří-
ležitostně posečeny, jejich botanický potenciál by se 
nepochybně zvýšil.

Území je významné i z hlediska výskytu vzác-
ných a ohrožených druhů živočichů. Nejvýznam-
nější je výskyt vzácného reliktního drabčíka Stenus 
kiesenwetteri, který nebyl dosud v Jizerských horách 
ani na Frýdlantsku zjištěn a vřetenušky mokřadní, 
která patří k velmi vzácným, silně ubývajícím a ohro-
ženým druhům motýlů. Lokalita má značný význam 
i z vodohospodářského hlediska, jako prameniště s vět-
šími plochami trvale zamokřených půd. Podobných 
lokalit v krajině v minulosti silně ubylo. Uvažovaný 
záměr na využití parcely k individuální obytné 
zástavbě se tak jeví jako málo vhodný. Výrazněji 
zamokřené části území (což je většina plochy) by měly 
být ponechány v přírodním stavu a dle možností 
i extenzivně udržovaný občasným posečením a místní 
redukcí náletových dřevin. Vhodným doplňkem stáva-
jících biotopů by byla i malá vodní plocha (tůň) s pří-
rodními břehy. Okrajové partie pozemku, zejména na 
jeho jihozápadní a východní straně, jsou sice relativně 
sušší a botanicky i zoologicky nepříliš hodnotné, pro-
stor pro zástavbu je zde ovšem omezený. Vhodnější je 
určitá kultivace těchto partií formou vhodné parkové 
úpravy s případnými rekreačními prvky.

Jak určitě mnoho z vás zaregistrovalo, při bouřlivém 
zářijovém zasedání zastupitelů města byl díky některým 
z nich prosazen další průzkum lokality a to hydrogeo-
logický. Ten je již hotový a dostupný i na našem webu.

Hydrogeologický průzkum – výsledek  
(zkráceno + komentář)

Hydrogeologický průzkum hovoří o částečné 
zástavbě na západní straně lokality.
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Jen co jsme se přes léto chvilku 
nadechli, rodinné centrum i senior-
ské kluby se zase otevřeli návštěvní-
kům, sice co nejvíce bezkontaktně, 
s rouškami a dezinfekcí na ruce, 

Dění v Moštárně
Letošní rok je díky pandemii opravdu zvláštní. Málokdo z nás si předtím uměl představit, že se během pár 
měsíců společnost dokáže takto změnit a jak se to dotkne každého z nás.

ale i tak jsme si společný čas užili.  
Pak přišel podzim a s ním rozšíření 
nákazy a od půlky října jsme zase 
museli zavřít. Vloni touto dobou 
jsme připravovali vánoční dílnu, 

která se stejně jako jiné letošní 
akce, nekoná. O to víc se můžeme 
těšit a doufat, že do příštích vánoc 
se situace zlepší a to nejhorší už 
budeme mít za sebou, skončí tahle 

Známe mnoho druhů medů, od 
nektarových - květových (akátový, 
lipový, malinový, vřesový) až po 
medovicové. Ty se od nektarových 
liší tmavší barvou, pomalou krys-
talizací a obsahem melecitózy. Mají 
harmonickou chuť, což je dáno 
vyšším obsahem minerálních látek 
a menší kyselostí. Jsou též nazývány 
medy lesními. Medy mají různou 
vůni, různou barvu, různou visko-
zitu (tekutost). Základním krité-
riem kvality medu je obsah vody. Ta 
je v medech obsažena v množství 15 
– 21 %. Nevyzrálé medy mají i více 
vody a jsou náchylné ke kvašení. 95 
% medu je tvořeno různými cukry, 
zbytek tvoří bílkoviny, aminokyse-
liny, organické kyseliny, minerální 
látky, vitaminy, barviva, aroma-
tické látky a další stovky přírodních 
látek. Z cukrů tvoří většinu v medu 
fruktóza (ovocný cukr) a glukóza 
(hroznový cukr). Z vitaminů je to 
především tiamin, riboflavin, kyse-
lina pantotenová a většina pochází 
z pylu (podle knihy Vladimíra Vese-
lého a kol.: Včelařství, nakladatel-
ství Brázda 2013).

Většina pravých medů má světle 
žlutou až tmavou barvu, medovi-
cové medy mohou mít barvu až velmi 
tmavou. Barva je závislá především 
na botanickém původu medu, způ-
sobu zpracování a délce skladování. 
Typickou vlastností medu je krys-
talizace, která je dána tím, že med 
je přesyceným roztokem cukrů. 
Med při ní ztuhne v celé hmotě 
a rychlost je závislá na viskozitě 
medu. Každopádně krystalizace 
medu je známkou pravosti medu. 
Pravé medy jsou harmonické až 
nepatrně škrablavé chuti na patře, 
a mají medové aroma různé inten-
zity. Původ medu se určuje pylovou 

analýzou a zkoumá se počet a roz-
manitost pylových zrn. Podle sbírky 
pylových zrn se určí převažující pyl, 
a tím i druh medu. U každého medu 
by měla být označena země původu. 
Med skladujeme při teplotě do 15 

°C, na suchých místech v relativní 
vzdušné vlhkosti do 60 % a chrá-
níme ho před přímým slunečním 
světlem. Jestliže ponecháme med 
v otevřené nádobě ve vlhkém pro-
středí, řídne, protože přijímá vodu 
z okolí. Totéž platí i o schopnosti 
pohlcovat pachy. Proto je nutné 
ukládat med do naprosto čistých, 
nejlépe vyvařených nádob s novými 
víčky. Věřte, že med s vůní okurek, 
vám nebude chutnat. Ve vhodných 
podmínkách si potom med udrží 
kvalitu několik let.

Med je lehce stravitelná, ener-
geticky hodnotná potravina, obsa-
hující vedle cukrů různé nutričně 
cenné doplňkové látky. Podporuje 
střevní peristaltiku (působí jako 
mírné projímadlo), snižuje sekreci 
žaludečních šťáv. Je součástí diety 
u rekonvalescentů po různých 
operacích a těžkých nemocech. Je 
velmi oblíbenou a přitom zdravou 
součástí výživy dětí. Sportovci ho 
používají k celkovému posilnění 
organismu. Pro rychlé vstřebávání 
v organismu je významným doplň-
kem výživy u lidí ve stresových situ-
acích a u těžce pracujících jedinců. 
Med se v převážné míře konzumuje 
v čisté formě bez úpravy, pouze 
namazaný na pečivo, přidává se do 
čaje, ovocných šťáv, jogurtu nebo do 
mléka. U přidávání do čaje je třeba 
brát na zřetel fakt, že s výší tep-
loty se mění složení medu. Pokud 
tedy med přidáte do čaje, který má 
vyšší teplotu, než 50 °C, zničíte již 
zmiňované zdraví prospěšné látky 

a z medu se stává pouze přírodní 
sladidlo bez přidané hodnoty. Toto 
pravidlo platí i u ztekucování krys-
talizovaného medu. Jeho rozehřátí 
by se mělo provádět ve vodní lázni 
o optimální teplotě 45-50 °C. Potom 
si med zachová všechny mikrobi-
ální vlastnosti a požadované che-
mické složení.

Letošní rok nebyl pro včelaře 
a produkci medu moc příznivý. 
Jarní chladné a vlhké počasí snížilo 
výnosy zejména jarního květového 
medu na minimum a zachraňovali 
jsme vše v druhé polovině roku, 
zejména díky lípě. Medovicový med 
nebyl v letošním roce vůbec. Tato 
skutečnost se prezentuje v médiích 
a poklesy jsou v některých oblas-
tech ČR až na hranici 70 %. V naší 
organizaci jsme také zaznamenali 
pokles produkce medu a v porov-
nání s rokem 2019 je to o 40 %. 
V číslech to znamená, že v letoš-
ním roce nám 206 včelstev u 27 
včelařů vyprodukovalo 2.434kg 
medu, což představuje 12kg medu 
na jedno včelstvo. V roce 2019 to 
bylo 3.224kg medu od 162 včelstev, 
což byl průměr 20 kg na včelstvo. 
Tuto skutečnost je třeba přijmout 
a nedělat z toho tragédii. Život 
včel se striktně řídí přírodou a ta 
je mocná čarodějka. Stejně jako 
je jiný každý kalendářní rok co do 
počasí a událostí, je jiný i ten rok 
včelařský. Svatou pravdou starých 
včelařů je, že na všecko se včelař 
nemůže předem připravit, ale může 
doufat, věřit a pokorně vyhlížet 
milosrdné a klidné dny příští, které 
jemu i jeho včelkám přinesou život, 
zdraví a spokojenost. A jako bonus 
voňavý a sladký med.

Mgr. Pavel Finkous,  
jednatel ZO ČSV Hejnice

Pojednání o medu

Včelí med je nejznámější a nejdůležitější včelí produkt. Med definujeme jako sladkou hmotu vytvářenou 
včelami z nektaru nebo z medovice, které včely sbírají, přetváření pomocí výměšků hltanových žláz a zralý 
ukládají v plástech.
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bezkontaktní doba roušková a my 
se budeme se moct zase začít setká-
vat a provozovat své běžné činnosti.

Rodinné centrum
Od začátku června do konce 

léta, po uvolnění přísných jarních 
opatření, jsme se s maminkami 
scházeli co nejvíce venku. Když 
bylo příznivé počasí, využívali jsme 
zahradu, kde si děti mohli spo-
lečně hrát na pískovišti, zabavit 
se na skluzavce nebo na houpač-
kách, jezdit na odrážedlech, hrát 
si, nebo jen tak pobíhat. Když nám 
počasí nepřálo a nebylo možné 
být venku, měli jsme dopolední 
kluby uvnitř v herně, kde probíhal 
běžný program. V době nouzového 
stavu jsme s maminkami zůstávali 
v kontaktu. Toto období bylo a je 
pro rodiče i děti obzvlášť náročné, 
o to víc pro rodiče a jejich školní 
děti, které opustily školní lavice 
a zůstaly doma na distanční výuce. 

Těšíme se na postupné uvolňování 
a návrat k normálu. Dopolední 
kluby se začínají pomalu obnovovat 
v omezeném počtu osob. Na prosi-
nec připravujeme některé programy 
online formou.  Přejeme rodinám 
pevné zdraví a rodičům dostatek 
sil a inspirace v této nelehké době.

Přístav 3V – služba seniorům
Vládní opatření se dotkla 

i našich aktivit pro seniory. Po 
skončení jarní vlny covidu jsme se 
seniory zase začali scházet na klu-
bech. Kluby běžely od června do 
půlky října. Společný čas při hraní 
karet, ping- pongu, nebo kulečníku 
nám vždycky rychle utíkal a těšili 
jsme se na další setkání. Nyní to 
epidemiologická situace neumož-
ňuje a senioři co nejvíce zůstávají ve 
svých domovech. O to víc prožívají 
osamocení a společenský kontakt 
jim chybí. Rozhodně na ně nezapo-
mínáme a snažíme se jim pomáhat 

alespoň tak, že jsme s nimi v telefo-
nickém kontaktu, ptáme se, jak se 
mají, jak to zvládají a a zda nepo-
třebují nějakou pomoc. Snažíme 
se je povzbudit a nabídnout kon-
krétní pomoc s nákupem, donáš-
kou obědů, doprovodem k lékaři, 
vyřizováním na úřadech, jít na pro-
cházku, atd. Během jarní vlny pan-
demie jsme seniorům nosili nákupy, 
obědy, roušky a dezinfekci.

Rozhodně je na místě vyjádřit 
velké poděkování panu starostovi 
a Městu Hejnice za informování 
a praktickou pomoc s distribucí 
roušek a dezinfekčních prostředků 
seniorům v Hejnicích. Tato starost 
o občany, ochota a nasazení nejsou 
v jiných městech a obcích samo-
zřejmostí.

Všem přeji klidné vánoce a pevné 
zdraví!

Věra Dankaničová

Zvláštní škola v Hejnicích
školní rok 1964 – 1965

Zahájení
Školní rok začal 1. září 1964. Ředitelkou školy byla 

jako v předešlých letech Libuše Mlejnková. Předsedou 
Sdružení rodičů a přátel školy byl opět František Nase 
z Ferdinandova. Uklízečkou školy byla do 10. června 
1965 Růžena Pauerová.

Žáci
V tomto školním roce navštěvovalo školu 16 žáků, 

z toho 11 chlapců a pět dívek. Šest žáků bylo z Hejnic, 
pět z Lázní Libverda, dva z Ferdinandova, dva z Bílého 
Potoka pod Smrkem a jeden z Luhu pod Smrkem. Žáci 
byli zařazeni do druhého, třetího, pátého a šestého 
postupového ročníku. Pro velký počet žáků ve Zvláštní 
škole ve Frýdlantu, nebylo přijato sedm žáků do šestého 
ročníku a byli proto vyučováni ve Zvláštní škole v Hej-
nicích. Všichni žáci byli klasifikováni v pololetí a na 
konci školního roku. Jeden žák neprospěl v českém 
jazyce. V pololetí dostali dva žáci pro trojí vloupání 
a krádeže třetí stupeň z chování. Dne 19. srpna vynesl 
Okresní soud v Liberci ochrannou výchovu nad žáky 
Jaromírem B., Jiřím B. a Janem P. Na konci školního 

roku dostali tři žáci druhý stupeň z chování za záško-
láctví. Žádný žák v tomto roce neukončil povinnou 
školní docházku.

Péče o vzdělání učitelů a mimoškolní činnost
Ředitelka školy se účastnila schůzí, přednášek, ško-

lení a instruktáží pořádaných sekcí zvláštních škol při 
kabinetu speciální pedagogiky v Liberci. Absolvovala 
kursy defektologie, práce s drátem a plechem, školení 
knihovníků, nových metod a forem práce, o komuni-
stické výchově a další. V červenci 1965 se účastnila 
zájezdu učitelů na Slovensko, kde navštívila Orav-
skou přehradu, Demänovskou ledovou jeskyni, vrchol 
Chopok, Bánskou Bystrici, Sliač a Gottwaldov. V červnu 
a červenci se účastnila jako cvičenka okrskové, okresní 
a celostátní spartakiády v Hrádku nad Nisou, Liberci 
a Praze. Ředitelka školy zastávala funkci předsedkyně 
Výboru žen v Hejnicích, byla poslankyní Městského 
národního výboru v Hejnicích, členkou rady Městského 
národního výboru a členkou bytové komise při Měst-
ském národním výboru v Hejnicích.
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Zvláštní škola v Hejnicích  
školní rok 1964 – 1965

Kulturní akce
Žáci se účastnili filmového představení, předsta-

vení Krajské loutkové scény, vystoupení Slovenského 
lidového uměleckého kolektivu, májových oslav, oslav 
Mezinárodního dne dětí, navštívili výstavku ovoce 
a zeleniny hejnických zahrádkářů, prohlédli si vodárnu 
ve Ferdinandově a v Kovozávodech výrobu vysoušečů. 
Podnikli výlet z části vlakem, autobusem a pěšky do 
Jindřichovic pod Smrkem, kde navštívili v domově 
důchodců bývalé občany a občanky z Hejnic, se kte-
rými si vyměňovali novoroční blahopřání. Byli velmi 
srdečně přivítáni, pohoštěni a obdarování květinami.

Zdravotní péče
Žáci byli prohlédnuti školním lékařem doktorem 

Suzkem, očkováni proti tetanu a u některých z nich 
byla provedena tuberkulinová zkouška. Ošetření 
chrupu pak dvakrát během roku provedl zubní tech-
nik A. Kaiser. 

Veřejně prospěšná činnost
Během roku pečovali žáci o čistotu prostranství 

před zvláštní školou, Městským národním výborem 
a nádražím. Pomáhali při sběru léčivých bylin a plodů 
pro zimní krmení ptactva.

Spoření
Ve školním roce si žáci uspořili celkem 467 Kčs.

Sbírky
Přírůstky k 1. lednu 1965 v drobných a krátkodo-

bých předmětech měly hodnotu 101,60 Kčs, v učitelské 
knihovně 203 Kčs, v žákovské knihovně 136,50 Kčs, 

v různých pomůckách pro matematiku 338 Kčs, pro 
pracovní výchovu 738 Kčs, pro tělesnou výchovu 
1.125 Kčs a v obrazech 631,20 Kčs. Celkové přírůstky 
činily 3.273,30 Kčs.

Návštěvy
V březnu 1965 vykonal inspekci na škole okresní 

školní inspektor Vilém Štrejchýř. Upozornil, že nemůže 
být do školy přijat žák bez rozhodnutí odborné komise 
pro mládež vyžadující zvláštní péče a potvrzení vedou-
cího odboru školství a kultury Okresního národního 
výboru.

Prázdniny
Zimní prázdniny trvaly od 23. prosince 1964 do 

2. ledna 1965, pololetní pak od 1. do 6. února 1965. 
Školní rok byl ukončen 26. června 1965. Do prázdni-
nového tábora se přihlásili tři žáci.

Milan Votava

Podzim v Jizerském fotoklubu Hejnice

Ve třech předchozích číslech letošního ročníku Hejnického zpravodaje jsme psali zejména o  letošních 
šedesátinách našeho fotoklubu. Oslavy jubilea jsme završili červencovou výstavou, která byla vedle současných 
prací členů věnována dílu Jiřího Bartoše, zakladatele fotoklubu a vůdčího ducha celé jeho šedesátileté historie. 
Retrospektivní výstava ukázala, jak se postupně rodilo Bartošovo fotografické mistrovství podložené jeho 
výtvarným viděním reality a celoživotní věrností krajině Jizerských hor a jejich podhůří. Každý z nás je někde 
doma a o Jiřím Bartošovi platí beze zbytku, že je doma v Jizerkách a tady pod nimi v Hejnicích.

Zopakujme si jeho slova z vyda-
řené červencové vernisáže, jimiž 
popsal začátky a předal klub svým 
pokračovatelům: „No jo, to jsme 
tenkrát byli tři. Pak se to během let 
rozrůstalo, začali jezdit i z Liberce. 
No a já jsem se ve fotoklubu dočkal 
důchodu. Jsem hrozně šťastnej, že 
to tady ty kluci držej dál a že ten 
fotoklub neumřel. A jsem přesvěd-
čen, že neumře ani v budoucnosti, 
protože tihle kluci, co to dneska 
táhnou, jsou všichni mladíci. 
(Smích.) Prostě fotografování tady 
v Hejnicích frčí a frčet to bude dál!“

Jenže táhnout fotoklub dál 
po takové odborné a lidské auto-

ritě s organizačními schopnostmi 
jako je Jiří Bartoš, v konkurenci 
existenčních a jiných starostí, 
v současné široké nabídce zábav 
a koníčků není vůbec jednoduché, 
jak by mohl potvrdit dnešní před-
seda, Bartošův odchovanec, Tomáš 
Mazánek.

Je však třeba táhnout káru 
dál a z rauše oslav jubilea se oci-
táme v podzimních dnech všední 

„covidové“ reality a s nimi nastá-
vají členům povinnosti související 
s nástupem fotoklubu do 61. sezóny.

Tak především buší na dveře 
jubilejní 60. ročník Mapového 
okruhu Český ráj (celostátní sou-

těže fotoklubů, které si vzájemně 
hodnotí kolekce svých fotografií, 
a protože mezi nimi kolují v pouzd-
rech – mapách, tak mapový okruh). 
Hejnický fotoklub se kromě prvního 
zúčastnil všech ročníků a něko-
likrát v něm dokonce zvítězil. To 
pro každého člena znamená vybrat 
fotografie do širšího klubového 
výběru, z něhož pak výjde kolekce 
20 upravených, vytištěných a do 
pasparty adjustovaných fotografií 
do mapy fotoklubu. PES zatím spo-
lečné hodnocení a výběr fotografií 
nedovolil, a tak se celá akce ode-
hrávala on – line. Kvůli současným 
protikoronavirovým opatřením bylo 
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potřeba vytvořit ještě soubor v elek-
tronické podobě, která umožní 
každému členu z 15 zúčastněných 
fotoklubů hodnotit doma, u svého 
počítače.  A protože se neví, zda 
budou kolekce fotografií, které 
budou obíhat od 1. prosince až do 
jara mezi zúčastněnými fotokluby 
papírové či jen elektronické, bylo 
nutné kvůli objektivnějšímu hod-
nocení zakoupit (s přispěním Města 
a možná i Kraje) kvalitní širokoúhlý 
monitor.

Hlasováním o 47 anonym-
ních snímcích bylo jich do soutěže 
vybráno 20 od Jana Appela, Mar-
tina Čepičky, Jiřího Fáry, Tomáše 
Mazánka, Václava Odehnala, Miro-
slava Pelikána, Petra Riedla, Karla 
Stupky a Hany Svobodové. Žánrové 
zastoupení je velmi pestré od kraji-
nek a krajinných detailů, přes por-
trét a dokument až po výtvarnou 
fotografii. Na některé z vybraných 
fotografií se můžete podívat i zde.

Práce s přípravou mapového 
okruhu tedy bylo dost – a to Slo-
váci svůj mezinárodní Tatranský 
mapový okruh, jehož se pravidelně 
také účastníme, pravděpodobně 
letos kvůli koronaviru stopnou.

Další pravidelnou akcí fotoklubu 
je podzimní krajinářská fotodílna. 
Je nutno dodat velmi oblíbenou. 
V posledních letech našli účastníci 
dílen inspiraci ke zdařilým kraji-
nám a krajinným detailům napří-
klad na Jizerce, nebo na vodopá-
dech Jedlové, u Podtroseckých 
rybníků v Českém ráji, zavítali 
i do bývalého vojenského prostoru 
v Ralsku, na Doksko a do přírod-
ního parku UNESCO v německo – 
polském příhraničí Bad Muskau. 

Letos měla proběhnout v Tiských 
stěnách na Děčínsku.  Termín dru-
hého víkendu v říjnu dával předpo-
klad krásných záběrů začínajícího 
podzimu. Průzkumu zvoleného 
plenéru se ujal Petr Riedl. Tiské 
skály navštívil dvakrát, prošel malý 
tříkilometrový  i velký pětikilome-
trový prohlídkový okruh, nafotil 
informativní snímky pro účast-
níky fotodílny a podal jim o lokalitě 
zprávu:  „Bizarně vytvořené útvary 
věží dávají vzniknout zajímavým 
přírodním záběrům i artefaktům 
budoucích fotografií. Podoby skal 

připomínají třeba slona, kotě a botu, 
otvory ve skalách zase hodiny 
a tunely. Četná schodiště umož-
ňují výstupy na vrcholové partie 
skal a rozhledy z nich. V Tiských 
stěnách je celá řada lezeckých 
cest pro začínající i pokročilé „pís-
kaře,“ takže zde mohou vzniknout 
i fotografie oživené horolezci. Na 
konci Velkého okruhu je v provozu 
restaurace s možností občerstvení 
a odpočinku.“ 

Dobře připravenou fotodílnu 
nakonec zasáhly vnější okolnosti, 
vedoucího akce zastihla karanténa, 
další člen musel víkend věnovat 
neodkladné práci u firmy. Koneč-
nou tečku pak udělalo zimomřivé, 
deštivé počasí. Fotodílna v Tiských 
skalách byla odložena na časné 
jaro 2021. A tak jedným fotoklu-
bákem, který v Tiských stěnách 
nakonec fotil, byl náš zpravodajce 
Petr Riedl, když už v září prověřoval 
jejich fotogeničnost. 

O to víc se těšíme na jaro, kdy 
nás kromě již zmíněného hodno-
cení mapového a víkendové dílny 
čeká příprava výstavy v renomo-
vané fotografické galerii na zámku 
ve Sloupně u Nového Bydžova.

Všem čtenářům Hejnického 
zpravodaje přejeme dobré zdraví 
v příštím roce, fotografům dobré 
světlo a hodně radosti z pěkných 
snímků.  Jestliže se mezi čtenáři 
najde zájemce o členství v Jizer-
ském fotoklubu Hejnice, rádi ho 
mezi námi přivítáme. Informace na 
www.jfh.cz.

Text: jbl a pr, foto: M. Čepička, 
J. Fára, T. Mazánek, V. Odehnal, 

P. Riedl a H. Svobodová

Ještě k jubileu: Jiří Bartoš obdržel 
na vernisáži fotoknihu, v níž 

Petr Riedl zdokumentoval jeho 
metodickou pomoc zejména při 

hodnocení fotografií  
za několik posledních let.  

Měl z ní velkou radost.



Hejnický zpravodaj / 14

Dlouze jsme přemýšleli, jak to vyřešíme my. Po roz-
hovoru s několika rodiči jsme se rozhodli, že ustoupíme 
od plánovaných pravidelných online schůzek. Děti už 
tak trávily každý den nějaký čas na počítači z důvodu 
školní online výuky, a tak mnozí rodiče s nimi odpole-
dne podnikali procházky, aby alespoň nějakým způ-
sobem rozhýbali jejich těla a roztáhli hrudní košíčky 
:-). Stejně nám to nakonec nedalo a rozhodli jsme se, 
že pro naše světlušky, vlčata, skaty a skautky vymys-
líme takovou malou „bojovku“ na dálku. Nazvali jsme ji 

„Křížem, krážem aneb kdo nesedí za pecí, bude vždycky 
nad věcí.“

A o co vlastně jde? Do rodin našich členů jsme 
poslali 30 otázek, které se nějakým způsobem týkají 
Hejnic. Mnohé z nich se však nedají vyřešit z pohodlí 
domova, ale je třeba vyrazit pěkně do terénu. Hned 
první otázka: „Kolik schodů vede k vyhlídce Triangl 
nad Hejnicemi?“, předpokládá, že si sbalíme batůžek 
a vyrazíme si je pěkně spočítat. Nejsou tam jen úkoly 
vyžadující prověření naší fyzické zdatnosti. Můžete se 
vydat do hejnické baziliky a zkusit spočítat žárovky na 
křišťálovém lustru, který byl věnován jedním z největ-
ších sklářů Jizerských hor – J. Riedlem.  Cestou vypí-
šete všechna zvířátka, která naleznete na plotě Eko-

Co jsme dělali, nedělali?

Milí čtenáři, dovolte mi opět pár slov o činnosti skautského oddílu Iserín. V září jsme se začali opět scházet 
v naší klubovně, ale již v polovině října byla naše činnost pozastavena. Některé oddíly se rozhodly pro 
pravidelné online schůzky, některé vyčkávaly, co bude dál a některé si pro své členy připravily nějakou akci 

„na dálku“.

centra Střevlík. Nadšenci vlakových kolejí pak mohou 
zjistit, kolik vlakových přejezdů se nalézá v Hejnicích. 
Pro hravé nadšence nebude problém objevit, zdali je 
na dětském hřišti mezi paneláky nějaký kolotoč či 
skluzavka. Nebo se můžete dojít podívat, jak má před-
vánočně vyzdobená okna Mateřské centrum Mate-
řídouška. Při procházkách Ferďákem určitě zjistíte, 
komu je věnována pamětní lavička u zvoničky a zapí-
šete si alespoň 2 druhy stromů, které se nachází v Arbo-
retu pana Eberta.  Takových i jiných úkolů je celkem 
30. Není nutné zjistit odpovědi na všechny otázky, ale 
pokud by se to někomu opravdu podařilo, bude vyhlá-
šen „borcem“ této celé akce. Sami jsme zvědavi, kolik 
takových jedinců v našem oddíle máme.

Pokud by si i někdo z Vás chtěl vyzkoušet vyhledat 
správné odpovědi na naše otázky, tak si najeďte na 
webové stránky našeho hejnického oddílu (skauthej-
nice.cz/index.php/2020/11/30/krizem-krazem-aneb-

-kdo-nesedi-za-peci-bude-vzdycky-nad-veci) a všechny 
úkoly jsou tam k nalezení. S jejich plněním držíme 
palce. Po 18. prosinci se tam objeví i správné odpovědi.

Začal advent, čas přání, kdy tajně doufáme v jejich 
splnění. Ať se Vám tedy plní nejen ve vánoční čas, ale 
i během celého roku 2021. Přejeme Vám hlavně pevné 
zdraví a čas strávený se svými blízkými.

Jiří Hovorka, vedoucí skautského oddílu Iserín Hejnice

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

Liberec, Jablonec n. Nisou 102,3 FM     
Frýdlant 97,4 FM | Harrachov 107,9 FM 
Semily 103,4 FM | Česká Lípa 94,3 FM 

Jablonné v Podještědí 105,4 FM  
Turnov 91,5 FM 

liberec.rozhlas.czR - LBC

LIBEREC-RÁDIOVAŠEHOKRAJE-FREKVENCE.indd   1 12.8.2020   10:01:00
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Anna Ressel se narodila 22. května 1892 v Dolní 
Řasnici (původně Rückersdorf) do německé rodiny hos-
podáře Josefa Ressela a Anny, rozené Krause, žijících 
v čísle popisném 184. V roce 1913 se vdala za souseda 
a hospodáře Wilhelma Antona Kühlmanna z Dolní 
Řasnice. Ten byl mimo jiné členem dolnořasnického 
spolku dobrovolných hasičů a rád se také účastnil 
sezónních lovů zvěře. Společně bydleli v čísle popisném 
61 v Dolní Řasnici a nejspíše spolu neměli žádné děti. 
S manželem si hodně spořili ve spořitelnách v Raspe-
navě a ve Frýdlantu v Čechách a byli hodně bohatí. 
Wilhelm sloužil jako voják 94. pěšího pluku rakousko-
-uherské armády na východní frontě za první světové 
války. Zemřel na břišní tyfus v zajateckém táboře 
v Chudžandu 5. května 1916. Jeho jméno je uvedeno 
na pomníku padlých a zemřelých vojáků v Krásném 
Lese z roku 1924. Díky svému zaměstnání mohla Anna 
Kühlmann za první republiky překračovat státní hra-
nici do sousedního Saska. Živila se jako hospodyně, 
a to i později za druhé světové války. Po skončení války 
i nadále bydlela v Dolní Řasnici a nebyla vysídlena jako 
mnoho dalších Němců z okolí. Provdala se za Čecha 
Jana Čertíka, který do pohraničí přišel z vnitrozemí. 
Bohužel nevíme, kdy Anna a její druhý manžel zemřeli. 

Žáci se vydali po stopách dávno zapomenutého příběhu

Jako vyučující dějepisu na základní škole v Lázních Libverda a zároveň student historie se často zamýšlím nad způsoby 
výuky daných témat, které bych žákům mohl předat jinou než standardní formou frontální výuky, práce s učebnicí 
a pracovními sešity nebo třeba promítáním materiálů pomocí dataprojektoru. V hodinách kladu často důraz na to, 
aby si žáci uvědomovali nejenom své kořeny, které byly různými dějinnými událostmi silně ovlivněny, ale zároveň 
i historii své rodné země a kraje. Proto jsem v říjnu vyzkoušel malý experiment a přinesl do hodiny dějepisu nově 
objevenou pozůstalost dokumentů z nedaleké obce Dolní Řasnice. Úkolem žáků mělo být na základě prostudování 
dokumentů sestavit krátký životopis jejich původního majitele – respektive majitelky. I přes fakt, že většina materiálů 
byla v němčině a ruštině, se jim podařilo svěřený úkol splnit. Jejich práci si můžete nyní přečíst.

Domek, ve kterém žila, už 
dnes v obci nestojí.

Na tomto místě bych 
rád jmenovitě poděkoval 
svým šikovným žáčkům 
osmého a devátého roč-
níku, kteří se svou vzor-
nou prací na zmapování 
dávno zapomenutého pří-
běhu podíleli. Jsou to tito: 
Denisa Bariová, Ladislav 
Boháč, Denis Dani, Ven-
dula Libenská a David 
Resl.

Milan Votava

Anna Kühlmann  
z Dolní Řasnice

Korespondenční lístek z roku 1915 zaslaný  
Wilhelmem Kühlmannem z ruského zajetí

Občanský průkaz Anny Kühlmann
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Prvním občanem Hejnic, který si 
auto pořídil, byl Felix Cžížek, maji-
tel místní textilky, jenž také postavil 
vilu, kde dnes sídlí lesnická škola. 
Jeho kabriolet Laurin a Klement 
se stal „prvním hejnickým autem“. 
Další auto si pořídil MUDr. Kauf-
man a pilně s ním navštěvoval své 
pacienty. Poté následoval náklaďá-
ček hejnického povozníka pana 
Effenbergra, který však měl ještě 
plná kola bez duší. Velká osobní 
auta Tatra si také pořídil obchod-

Když ulicemi Hejnic začal vonět benzin

Začínalo minulé století a v ulicích Hejnic se začaly objevovat automobily. Zprvu jen o nedělích a církevních 
svátcích, později pak i o prázdninách a dovolených. Prapodivné, ale krásné vehikly parkovaly před hospodami 
nebo chrámem a stávaly se středem zájmu.

ník s koly Franz Romm a zajišťo-
val s nimi dopravu svatebčanů na 
všech místních obřadech. Dva auto-
busy a velké osobní auto vlastnila 
také dopravní firma Brettschneider 
při silnici do Libverdy. Další auto - 
zřejmě inspirován MUDr. Kaufma-
nem - si pořídil k usnadnění návštěv 
svých pacientů MUDr. Linke, byla 
to legendární „hadimrška“. A aby-
chom měli výčet majitelů kompletní, 
nesmíme zapomenout na malou 
Pragovku, kterou si zakoupil ředi-

tel místní školy. První motocykl měl 
v Hejnicích pan Kratzer, obchodník 
železem.

Desítky aut ale denně v sezoně 
Hejnicemi projížděly, ať již do lázní 
Libverda nebo na Smědavu a dále do 
Krkonoš. Tomu odpovídala i nebý-
vale hustá síť benzinových pump. 
Jen v Hejnicích byly dvě, jedna 
v Libverdě a další tři měli místní 
dopravci. Zpravidla se jednalo jen 
o sud s ruční pumpou a baňkami 
ze skla, kde byl označen na stup-

Svěcení aut 19. 7. 1931
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Osobní automobil na dřevoplyn

nici objem v litrech. Další stabilní 
benzinová pumpa byla na Smědavě 
a v Bílém Potoce měl místní trafi-
kant v sezoně sud s ruční pákovou 
pumpou.

O množství osobních aut, která 
se v Hejnicích v sezoně vyskytovala, 
svědčí i snímek ze svěcení aut. To 
se konalo na místním hřišti 19. čer-
vence 1931. Všechna auta se prý 
tehdy na hřiště ani nevešla, a tak 
kněz prý obcházel po obřadu i sou-
sední ulice.

I přes počáteční rozmach se však 
počet automobilů v Hejnicích začal 
postupně snižovat. Ať už to bylo 
způsobeno haváriemi, požáry, eko-
nomickou krizí, nebo běžným opo-

třebením, na konci třicátých let zde 
zůstalo jen 5 osobních aut, 1 nákla-
ďák, 2 autobusy a něco málo moto-
cyklů. Jen na jeden den je doplnila 
kolona vojenských vozidel a moto-
cyklů, ty ale měly na kapotách při-
pevněné kulomety. Ulicemi města 
přestal „vonět benzin“ a začala 
válka. Benzin v té době zpravidla 
dostávali v omezeném množství jen 
lékaři pro své automobily.

Za výtopnou na nádraží v Bílém 
Potoku byla narychlo postavená 
prapodivná patrová stavba, ve 
které se na poloautomatických 
strojích sekaly bukové kostky na 
výrobu dřevoplynu pro generátory 
nákladních i osobních aut. Nosiče 

na střechách osobních aut pak zdo-
bily pytle tohoto „protektorátního 
benzinu“.

Z doby krátce po roce 1945 se 
dochoval obšírný seznam všeho, co 
mělo v Hejnicích motor. Bohužel - 
jak bývalo tenkrát zvykem - není 
datován, ale končí patrně někdy 
koncem roku 1949. S pečlivostí je 
v něm zaznamenána značka vozi-
dla, počet sedadel, nosnost a majitel. 
V Hejnicích tehdy bylo 11 motokol, 
29 motocyklů, 23 osobních auto-
mobilů, 9 nákladních automobilů, 
5 dodávek a 2 traktory. Vlajkovou 
lodí a potěšením pro oči vždy byl ale 
motocykl Čechie – Böhmerland.

Miroslav Jech, foto: archiv autora
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Ankety se zúčastnilo 113 osob z Frýdlantska (nej-
častěji byl zastoupen Frýdlant), z nichž drtivá většina 
by využila více nabízených služeb (79%). Podívejte 
se, o které služby stacionáře by byl největší zájem.

Potřebuje Frýdlantsko denní centrum pro seniory 
a osoby se zdravotním handicapem?

Od května do září 2020 zjišťovali pracovníci místních sociálních organizací a ÚP, zda by obyvatelé Frýdlantska 
využili tzv. stacionář - tedy denní centrum (ve všední dny) pro seniory a osoby se zdravotním handicapem. Ptali 
jsme se cíleně osob pečujících o své příbuzné i samotných seniorů a osob vyžadujících péči.

Z odpovědí je zřejmé, že bez svozové služby by sta-
cionář pro většinu klientů neměl význam: více jak 
66 % dotazovaných uvedlo, že svoz potřebuje.

Vzhledem k fi nanční náročnosti provozu stacionáře 
nás zajímalo, zda by bylo klienti a jejich rodiny ochotny 
za službu platit a kolik. Rodiny a klienti jsou z většiny 
ochotní na službu přispívat fi nančně, nejčastěji do 
500 Kč měsíčně. 

V anketě jsme se také chtěli dozvědět, kdo by službu 
nejčastěji využíval. Z odpovědí vyplývá, že by to byla 
z 65 % žena a klienti by byli nejčastěji ve věku 65+.

Jak je vidět, denní stacionář vnímají obyvatelé Frý-
dlantska jako potřebný a není jich málo. Nyní můžeme 
začít připravovat postupné kroky k tomu, aby mohla 
být služba zahájena během 3 let.

Anketa vznikla v rámci procesu komunitního plá-
nování sociálních služeb na Frýdlantsku. Děkujeme 
za spolupráci místním sociálním službám, především 
pak DOMOVU U SPASITELE, pečovatelským službám 
a pracovnicím KOP Frýdlant Úřadu práce.

10/2020
Mgr. Lenka Porubská, koordinátor plánování sociálních 

služeb, Mikroregion Frýdlantsko
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Výkon služby tak jako na jaře zajišťujeme spolu 
s kolegy z obvodního oddělení v Novém Městě pod 
Smrkem. Počet policistů našeho oddělení se na podzim 
znovu snížil a aktuálně nyní hledáme další 3 kolegy.

Domácí násilí
V čase adventu spíše toužíme žít v poklidu, obzvláště 

v tomto smutném roce, ale přesto bych se chtěl věnovat 
problému, se kterým se setkáváme a děje se v někte-
rých domácnostech, aniž by to okolí tušilo. Vše má ale 
řešení, jen sebrat odvahu požádat o pomoc.

Uvnitř partnerských a rodinných vztahů může 
docházet k rozmanitým variantám násilných inci-
dentů. Ne všechny lze označit jako domácí násilí. 
Podstatu domácího násilí vystihuje pojem „týrání“, 
který činí soužití nesnesitelným. Domácí násilí je 
především fyzické, psychické anebo sexuální násilí, 
ke kterému dochází mezi blízkými osobami. O domácí 
násilí se jedná vždy, pokud jsou přítomny všechny 
následující znaky.

Znaky domácího násilí:
1. Opakování a dlouhodobost - z jednoho útoku 

jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde 
o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.

2. Eskalace - domácí násilí se stupňuje od útoku proti 
lidské důstojnosti k fyzickým útokům až k závaž-
ným trestným činům ohrožujícím zdraví a život.

3. Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí na ohro-
ženou osobu a násilnou osobu - domácím násilím 
nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, 
kde je rovné nebo střídavé postavení stran inci-
dentu.

4. Neveřejnost - domácí násilí probíhá zpravidla za 
zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společen-
ské kontroly.

Proč je domácí násilí nebezpečné?
• Je skryté před zraky veřejnosti i státních orgánů.
• Narůstá pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná 

okamžik, kdy již vztah není bezpečný.
• Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená 

osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to 
včetně obydlí, ze kterého nemá kam odejít.

• Má dopad na děti přítomné při násilí, které získá-
vají negativní vzory a považují je za normální.

• Má vzrůstající tendenci - zpočátku se jedná o útoky 
proti lidské důstojnosti (urážky, vydírání, ponižo-
vání), následují útoky proti zdraví (facky, bití, škr-
cení) a může vyústit a až v útoky proti životu.

Domácí násilí samo od sebe neskončí, naopak 
má nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené 
osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu 
a podporu.

Zpráva Policie České republiky, Obvodní oddělení HEJNICE

Vážené čtenářky a čtenáři, rok 2020 pomalu končí a je čas sčítat. Od začátku roku do konce listopadu jsme prověřovali 
91 trestných činů, spácháno bylo 773 a evidováno dalších 501 událostí a oznámení. Nejzávažnější trestný čin byla 
loupež v Raspenavě, pachatel byl již zjištěn. Z pohledu na počet nápadu tedy lze říci, že nedošlo oproti loňskému roku 
k výrazným změnám. Zvýšil se jen počet oznámených občanskoprávních deliktů, to znamená případů, které nespadají 
do trestního řízení. Na podzim po znovuzavedení opatření vlády mírně narostly i přestupky proti občanskému soužití. 
Lidé byli více doma a ne všude panuje rodinná idyla. To vedlo v jednom případě také i k vykázání.

První kontakt s případem domácího násilí
Násilnou osobou ale i ohroženou osobou může být 

kdokoli ze společné domácnosti, a to včetně dětí. Pri-
oritou je zajistit bezpečí ohrožených osob a řešit 
situaci včas, cestou sociálně-právních opatření pří-
padně v kombinaci s trestněprávními opatřeními.

Bezpečnostní plán
Pokud se necítíte ve vztahu bezpečně, připravte 

se na možnosti ochrany pro případ dalšího násilného 
útoku. Zvažte zejména:

• shromáždění důležitých telefonních čísel pro případ 
potřeby (známí, policie, intervenční centrum, azy-
lový dům apod.),

• možnost informování rodiny, přátel či sousedů, 
kteří by Vám v případě potřeby mohli pomoci (např. 
poskytnutím krátkodobého úkrytu),

• možné únikové cesty v případě násilného jednání, 
např. nenechat se zavřít v části obydlí bez oken ani 
východu, ale též kam se lze v takové situaci uchýlit,

• smluvené znamení pro sousedy v případě ohrožení,
• vytvoření bezpečnostního zavazadla pro případ 

nenadálého odchodu z obydlí, kde budou uloženy 
všechny potřebné věci.

Jedná se zejména o:
• doklady (průkaz totožnosti, rodný list, průkaz 

zdravotního pojištěnce apod.)
• důležité dokumenty (k účtům, k bytu, pracovní 

smlouvy, rozhodnutí soudu apod.)
• léky, věci denní potřeby pro sebe a případně pro 

děti (oblečení, hygienické potřeby, hračky)
• klíče od obydlí, peníze, kreditní kartu, jízdenky.

Zavazadlo je možné nechat i mimo obydlí na místě, 
kde se k němu můžete snadno dostat.

Místa prvního kontaktu ohrožených osob se systé-
mem pomoci:

• Policie ČR,
• obecní/městská policie,
• přestupkové oddělení obecního úřadu,
• intervenční centrum,
• OSPOD,
• krizové centrum/centrum krizové intervence (pro 

děti a rodinu),
• manželská poradna,
• azylový dům,
• linka důvěry,
• praktičtí lékaři,
• pediatři a další specialisté,
• nemocnice (včetně sociálního oddělení),
• záchranná služba.                  (zdroj: www.policie.cz)

Přeji všem klidné prožití svátků vánočních, hodně 
zdraví a štěstí v novém roce. Snad bude lepší.

npor. Milan Porubský, vedoucí OOP Hejnice
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Život bez bariér, z.ú. má vícezdrojové financování 
(dotace, příspěvky, tržby za služby, dary, atd.) 
určené převážně na mzdové a provozní náklady. 
Investice typu oprava střechy nelze z dotací hradit. 
Organizace je neziskový sektor a nemá vlastní finanční 
zdroje. 

Dalším problémem je, že některé kompenzační 
pomůcky např. polohovací postele jsou objemné, elek-
trické invalidní vozíky nebo tříkolky jsou těžké a, hůře 
se s nimi manipuluje a nejsou skladné. Prioritou 
profesionální služby je, že každá pomůcka se musí 
po zápůjčce opravit a doposud se složitě manipulo-
valo s pomůckami z objektu do objektu. Některé jsou 
uskladněny v jiném pronajatém objektu na druhém 
konci města. V současné době se pomůcky nachá-
zejí ve skladu materiálu, kde není možnost bez-
bariérového výjezdu, nevhodné pro předání zájemci 
o pomůcku a navíc bude nutné prostor postupně vykli-
dit pro jiné účely.

Proč sbírku organizujeme?
Život bez bariér, z.ú. nemá vlastní finanční pro-

středky na investice typu oprava střechy. Přitom 
prostor bývalé fary, který potřebujeme pro sklad 

Podpořte Život bez bariér, z. ú. v dobročinné sbírce!

Život bez bariér, z.ú. se sídlem v Nové Pace v podkrkonošském kraji 15 let provozuje rozsáhlou půjčovnu 
kompenzačních pomůcek, poskytuje sociální služby, zaměstnává handicapované v  chráněných dílnách, 
realizuje projekty v oblasti bezbariérovosti, prevence proti úrazům ve školách, organizuje sportovní, kulturní 
aktivity. Organizace zakoupila na splátky v roce 2006 objekt opuštěné bývalé nemocnice (kdysi paulánský 
klášter) s cílem oživit areál pro zajištění sociálních a doplňkových služeb, vytvořit zde komunitní centrum 
a prostor pro setkávání lidí všech cílových skupin bez rozdílu věku a postižení.

kompenzačních pomůcek je ideální svou polohou: 
nachází se v blízkosti dílny údržby, prostor má bezbari-
érový přístup, vhodné parkování pro zájemce, kancelář 
koordinátora pomůcek. Ostatní prostory areálu jsou 
plně využité anebo čekají na opravu.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky pou-
žity?

Peníze ze sbírky budou použity na opravu střechy. 
Výhodou je, že lze rozdělit opravu dle výběru ze sbírky 
na celou střechu – demontáž staré střechy, nové trámy, 
krovy, krytina, montáž a na část střechy – demontáž 
nejvíce postižených míst střechy, oprava krytiny.

Sbírku pořádáme díky DONIO
Donio je platforma, kde lze založit dobročinnou 

sbírku. Této možnosti využil i Život bez bariér. Víme, 
že dobro je všude kolem nás a doufáme, že se podaří 
sehnat finanční prostředky na opravu střechy. Objekt, 
kde jsou uloženy kompenzační pomůcky pro handi-
capované má děravou střechu a hrozí, že další zimu 
spadne. Proto máme s pomocí Donio projekt „ Aby na 
pomůcky nepršelo“.

Pokud nás chcete podpořit, je to opravdu jednodu-
ché

1)  Stačí si dát na webové stránky odkaz Donia – 
https://www.donio.cz/ZivotBezBarier 

2)  Po právě straně se můžete rozhodnout jakou část-
kou (od 100 Kč) nás podpoříte

3)  Dá se platit přes bankovní účet a nebo online pla-
tební kartou

4)  Zadáte svojí e-mailovou adresu (posílá se zpětná 
vazba, že platba přišla v pořádku)

5)  Můžete si nechat zaslat potvrzení o daru, které 
lze využít do účetnictví

6)  A jako poslední krok kliknete na tlačítko přispět 
a je to!

Děkujeme, že nám pomáháte. Každá koruna se 
počítá

Jitka Fučíková, ředitelka

Dočasný sklad pomůcek

Současný stav střechy fary


