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S koncem letních prázdnin se 
i vir vrátil z dovolené a my jsme 
svědky opětovných nařízení a do-
poručení. Nechci je zde komento-
vat, protože mi to nepřísluší a vím, 
jak to nyní podivně rozděluje čes-
kou společnost. Prostě a jedno-
duše se o naše občany město po-
kusí vždycky postarat, tak jak 
tomu bylo v jarní krizi a zákla-
dem bude vždy hlavně informova-
nost, kterou Vám nabízíme v růz-
ných informačních kanálech. Pro 
hejnické zajišťujeme možnost vý-
hodného nákupu roušek a nejspí-
še i respirátorů a apelujeme na 
všechny, aby nařízená pravidla 
v městských objektech dodržovali. 
Co bude ve dnech, kdy čtete tyto 
řádky, víte jen a jen Vy.

Ale k něčemu veselejšímu. 
Nová školka. Ano, stavba pokra-
čuje podle plánu, jen lehoučké 
provozní problémy občas ukáží, 
že je to klasická stavba jako ka-
ždá jiná. Nyní se intenzivně pra-
cuje na venkovní zateplené fasádě 
a připravují se plochy v zahradě 
na osazení hracími prvky, mlho-
vištěm nebo spojovacími chod-
níčky. Uvnitř finišují práce na 

obkladech a dlažbách, montuje 
se výtahová plošina a připravuje 
se pokládka podlahových krytin 
spojená s instalací stropních ka-
zet. Pokud vše půjde podle plánu, 
tak se na přelomu října a listopa-
du bude moci stříhat slavnostní 
páska u nové školky. Chystáme 
pro Vás den otevřených dveří ně-
kdy v říjnu nebo listopadu, kdy 
pod podmínkou vlastních papučí 
budete moci nahlédnout do mo-
derní školní budovy.

V okolních obcích a městech 
se Hejnic nejspíše nejvíce dotýká 
oprava komunikace a výstavba 
chodníků v Oldřichově v Hájích. 
Tam bohužel došlo kvůli skal-
natému podloží u dešťové kana-
lizace ke zpoždění a termín do-
končení se tak posunul nejdříve 
na konec listopadu. Musíme jim 
držet palce, protože práce tam 
je ještě docela hodně a příchod 
zimy je tu někdy neúprosný. Je 
s tím spojená i uzavírka viaduk-
tu v Raspenavě na Liberecké ulici, 
který se bude rekonstruovat také 
do konce října, takže bychom tam 
stejně nemohli projíždět.

Asi jste zaznamenali havá-
rii střechy zadní věže na koste-
le. Situaci, kdy špatně odvětrá-
vaný prostor doslova změnil krov 
na prach, bylo nutné velmi rych-
le řešit do příchodu zimy, což se 
panu faráři Andršovi povedlo. 
Děkuji všem, co se rozhodli za-
pojit do veřejné sbírky na opra-
vu této národní kulturní památ-
ky, protože na náklad 2,6 miliónů 
korun se skládá mimo veřejnos-
ti také Liberecký kraj a město 
Hejnice. Děkuji. Otázku financo-
vání ze strany zřizovatele, Litomě-

Slovo starosty
Vážení čtenáři Hejnického zpravodaje, 
zdravím Vás v  těchto prvních pod-
zimních dnech a  dovolte mi, předat 
Vám několik informací z chodu města 
a  jeho okolí. Jak píši na jiném místě 
tohoto vydání, nejde v současné době 
být v  rámci tohoto tištěného média 
aktuální, takže berte některé mé 
informace trošku s  pochopením, že 
tyto řádky píši přesně v polovině září.

řického biskupství směřujte na 
tuto stranu, městu to nepřísluší 
komentovat.

První víkend v říjnu – 2. a 3. 10. 
se konají volby do zastupitelstva 
kraje. I u nás v Hejnicích se bude 
volit opět ve 4 okrscích, které jsou 
stejné z minula – základní škola, 
vestibul kina, salónek Dělnického 
domu a mateřská škola na Ferdi-
nandově. Prostudujte si kandidát-
ní listiny a pokud můžete, přijďte 
k volbám. Jsou to volby, které jsou 
důležité, kraj jako partner nám je 
rozhodně blíže než poslanci a Pra-
ha a hlavně v době jarní korona-
krize nám byl nejlepším pomoc-
níkem, kdy do Hejnic dodával 
ochranné pomůcky, které nikde 
nebyly. Děkuji.

Je jasné, že v této době nás ne-
čekají žádné velké kulturní akce 
do konce roku. Takže budeme 
rádi, když se podaří uspořádat 
alespoň říjnový Hejnicman a Hej-
nicfilm (přehlídka filmů z Jizerek 
a okolí v našem kině). A násled-
ně možná třeba listopadové Sva-
tomartinské slavnosti vína, svě-
tel a koláčů. A kdo ví, jak letos 
bude vypadat rozsvěcení vánoč-
ního stromu. Ale to vše se dozvíte, 
když budete sledovat informač-
ní kanály města – web, Facebook, 
Instagram, vývěsky, SMS kanál 
nebo hlášení rozhlasem.

Vážení, dovolte mi, popřát Vám 
hlavně to zdravíčko v pochmur-
ném podzimním počasí, spoustu 
elánu a energie a také úsměvu na 
tvářích v této nelehké době.

Jaroslav Demčák
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Z jednání městské rady

 – projednala žádost spolku Jizerské aktivity týkající se 
poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Jizer-
ská nota 2020“ a rozhodla se akci podpořit částkou 
8.000 Kč

 – projednala  žádost spolku Jizerské aktivity týkající 
se poskytnutí finanční dotace na realizaci sportovní 
akce „Hejnicman 2020“ a filmový festival „Hejnicfilm 
2020“ a rozhodla se akci podpořit částkou 8.000 Kč

 – projednala a schválila žádost paní knihovnice týkají-
cí se registrace prvňáčků v knihovně zdarma

 – projednala žádost Římskokatolické farnosti Hejnice 
týkající se dotace na Spoluúčasti opravy a instalaci 
zřícené makovice a korouhve na národní kulturní 
památce chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích 
a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 49.000 Kč.

Rada města na svých zasedáních:

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 – projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2020 
dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 
81.674.660,17 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 
120.305.367,30 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 
38.630.707,13 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let 
minulých

 – projednalo a schválilo závěrečný účet města Hej-
nice za rok 2019 a zprávu o výsledku přezkoumá-
ní hospodaření města Hejnice za rok 2019, výsle-
dek hospodaření v hlavní činnosti, přebytek ve výši 
10.227.149,32 Kč, bude použit na investiční akce v le-
tech budoucích

 – projednalo zastavovací studii k pozemku p.č. 936/3 
v k.ú. Hejnice a podmiňuje pokračování zastavovací 
studie vznikem hydrogeologického průzkumu, kte-
rým se bude zastavovací studie řídit

 – projednala žádost spolku Vrtule Ferdinandov týkající 
se podpory akce Fotbalový turnaj 5. září 2020 a roz-
hodla se žádosti o materiálové vybavení a finanční 
příspěvek ve výši 4.000 Kč vyhovět 

 – projednala a schválila ceník ekonomických činností 
města Hejnice platný od 28. července 2020

 – projednala žádost týkající se dotace na cyklistický zá-
vod Smědava Cup 2020 a s žádostí souhlasí formou 
dotace 2.000,- Kč

 – projednala a vzala na vědomí informaci spolku Za 
lepší Hejnice o odstoupení od smlouvy o poskytnu-
tí účelové dotace z rozpočtu města na akci Hejnické 
Babí léto 2020, která se kvůli opatřením v souvislosti 
s koronavirem nebude konat

 – projednala žádost spolku Za lepší Hejnice týkající se 
podpory kulturní akce Koncert kapely VzHáčka, ko-
nané dne 19. září 2020 a rozhodla se akci podpořit 
bezplatným pronájmem divadelní přístavby a WC 
v kině, technickým vybavením a veřejného prostran-
ství před bývalým hotelem Perun

 – projednalo a schválilo podle ustanovení § 76 zákona 
o obcích mimořádnou odměnu za mimořádný rozsah 
výkonu vedení investičních akcí (zejména projektu 
stavby nové školky), stabilizaci městského rozpočtu 
v krizové době, vyřizování dotací a řešení mimořád-
ných opatření, ve výši jedné měsíční odměny, staros-
tovi města panu Jaroslavu Demčákovi

 – projednalo a schválilo podle ustanovení § 76 zákona 
o obcích mimořádnou odměnu za spolupráci na rea-
lizaci investičních akcí města, reorganizaci Střediska 
služeb města Hejnice a řešení mimořádných opatření 
ve výši jedné měsíční odměny místostarostovi města 
panu Petru Zoreníkovi

 – projednalo a zamítlo žádost Kláštera Hejnice o promi-
nutí poplatku z pobytu

 – projednalo a souhlasí s předloženým memorandem 
o spolupráci v souvislosti se vznikem církevní střed-
ní školy v Libereckém kraji ve prospěch zachování 
středního školství v Hejnicích

Aktuality kolem viru – neviru
Vážení čtenáři, informovanost je v této době jedním ze základů občanské povinnosti. Tak to chápeme i my zde na 
městě ve vztahu k Vám, obyvatelům či návštěvníkům Hejnic. A protože se kolem koronavirové nákazy mění situace 
ze dne na den a nařízení opět střídají nařízení, doporučení, komentáře nebo protikomentáře jedné strany zase tou 
druhou stranou, a zpravodaj budete mít fyzicky ve svých rukou až týdny po uzávěrce článků, nebudeme zde psát 
konkrétně co je nového, či co se mění. Je totiž jasné, že by to bylo již dávno pasé, až si to budete číst.

Věřte však, že nejdůležitější aktuality a informace se vždy dozvíte buď přímo na městském úřadě, pro-
střednictvím webu Hejnic, Facebooku Hejnice u Liberce, hlášením městského rozhlasu a nebo místních 
vývěsek. A také jako důležitý zdroj informací je třeba využít SMS hlášení, které si sami můžete aktivovat 
na webu města www.mestohejnice.cz nebo požádejte své děti či známé, aby Vám do systému jednoduchým 
krokem vložili Vaše telefonní číslo a při nějakém důležitém upozornění Vám přijde krátká textová zpráva do 
mobilního telefonu. Nebojte, žádné zcizení Vašich osobních dat nehrozí.

Toto platí i pro ostatní mimořádné situace nejen v souvislosti s Covidem-19. U něho se v případě potřeby 
můžete u vedení města vždy dozvědět, jak Vám město může pomoci s ochrannými prostředky nebo dalšími 
věcmi kolem této situace. Nechceme se tu pouštět do nějakých komunikačních soubojů jednotlivých skupin, 
co je a co není pravda. Musíme jen ze zákonných norem a zdravého rozumu prostě informovat občany o jed-
notlivých nařízeních a možnostech, které přicházejí a co pro Vás můžeme udělat zde na městě.

-DEM-
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Psali jsme před 20 lety… Polární záře nad Hejnicemi

Nad severním obzorem bylo možno pozorovat všechny 
efekty, které jsou popisovány v odborné literatuře. Od 
21. do 23. hodiny se střídaly světelné sloupy s pohybu-
jícími se spirálami. Vše pak bylo chvílemi v nejjasněj-

Psali jsme před 15 lety… Symposium v Hejnicích

Organizaci prvního setkání pod názvem „Potok 
2005“ vzalo na svá bedra Artefaktum s. r. o. v čele 
s panem Z. Santnerem, o řezbáře motorovou pilou 
se postarala paní H. Jelínková. V ambitu kláštera 
vystavovali výtvarníci svá díla přinesená ze svých 
ateliérů a dílen. Po celý týden bylo na co koukat. 
Diváků a zájemců o umění přišlo požehnaně. V době 
setkání akademický sochař pan J. Gdovín zrestau-
roval barokní sochu sv. Panny Marie na prostranství 
před klášterem. Po celý víkend probíhaly doprovodné 
akce. Zpívala a na kytaru zahrála paní K. Vinklátová 
písně ze své poetické tvorby. Zahrály i kapely něko-
lika žánrů. Přímo ve středu kláštera v atriu sehrál 

Psali jsme před 10 lety… Hodně smutná sobota

Vše jsem odvolal, promítání zrušil, ale kvůli mož-
nému varování meteorologů zůstal u počítače, kde 
jsem sledoval všechny možné předpovědní a statistické 
meteorologické weby. Je pravda, že kolem 22. hodiny 
začalo pršet velmi silně, ale meteorologové pořád varo-
vali před lokálními povodněmi jen jihomoravskou část 
republiky. Lehce unaven, ale spíše nervózní z postup-
ného narůstání hladiny Smědé (to ještě fungoval limi-
tograf nad Knorrem a posílal výsledky na internetové 
stránky) jsem v 1,30 hodin sobotního rána odešel spát 
s tím, že kolem 3. hodiny si raději pojedu potoky a řeku 
projet. Už jsem to ale nestihl. Před 4. hodinou mě totiž 
probudil telefon a sousedka se mě v klidu ptala, jestli 
náhodou nemám vytopený dům. Já? Na Ferdinandově? 
Tam, kde okolo neteče nic, co by se dalo zvednout? 
Po opuštění tepla domu jsem nevěřil vlastním očím. 
Kolem zahrady se hrnula říčka, která si hledala cestu 

ších barvách spektra. To vše až do do ¼ výšky obzoru. 
Podobné představení zažily Hejnice někdy kolem roku 
1950.

M. Jech, Hejnický zpravodaj 3/2000

své páteční večerní a báječné představení „Bez ladu 
a skladu“ amatérský divadelní spolek Infarkt. V parku 
před bazilikou potom v sobotu odpoledne další ama-
térský spolek Teatro latrino sehrál improvizované 
představení „Krvavý románek“ podle povídky Josefa 
Váchala „Z ordinace doktora Římsy“. V sobotu večer se 
uskutečnila aukce vytvořených děl na symposiu.

Pořadatelé i účastníci si velmi pochvalovali per-
sonál centra, který který jim vyšel maximálně vstříc. 
Ještě jednou díky panu páteru Rabanovi a celému osa-
zenstvu kláštera.

Za spolupořadatele L. Roubíček,  
Hejnický zpravodaj 3/2005

mezi domy nad námi. To už někteří majitelé čerpali 
vodu ze sklepů a hasiči zachraňovali osoby. Zlověstné 
burácení Štolpišských potoků v dálce signalizovalo 
něco nenormálního.

Pomohli jsme tedy uzavřít cestu kolem Helany, kam 
se vyléval potok z pod skládky, a zkontrolovali kemp, 
který byl již evakuován na horní plošinu mezi chatky. 
Tam se zase rozhodl usadit „potůček“, co napájí kou-
paliště. Přestalo pršet. Řeka se jevila jako v napros-
tém klidu, jen trochu zvýšená hladina. Po návratu na 
spodní Ferdinandov, nás ale čekal šok. Místo mostu 
u Mazánků jen dravé peřeje, místo silnice před ním jen 
obrovská díra a dále po proudu obrovská louže valící 
se vody. Následná prohlídka lokality byla jak pro-
cházka peklem. Cesta pryč, zaplavená auta, roztrhaný 
vodovod a kus arboreta přemístěn neznámo kam…

- DEM -, Hejnický zpravodaj 3/2010 (kráceno)

Povídání o prvním takovém setkání výtvarníků dřevořezbářů, kovářů, kamenosochařů a malířů v Mezinárod-
ním centru duchovní obnovy, které posvětil a umožnil pan páter Raban. Stalo se tak od 12. do 16. července 
léta Páně 2005 a sešlo se nás požehnaně. Asi dvacet pět kumštýřů se potýkalo se dřevem, kamenem, bar-
vami na paletách a kováři se železem ve výhni. Na prostranství před klášterní zahradou se těch několik dní 
ozývaly motorové pily a bylo jich zapotřebí, neboť pořadatelé připravili pořádné kmeny.

Při vzpomínce na počátek následných událostí si uvědomuji, že to pro mě začalo již v pátek 6. srpna. Připadá mi 
to ve světle následujících událostí trapné, ale bylo to tak, v onen pátek bylo totiž na programu Letní kino. Těšili 
jsme se, protože jsme sehnali novinku a doufali, že alespoň nějaký termín nám bude přát počasí. Pátek jako 
každý jiný, zataženo a přesně podle předpovědi začalo kolem 18. hodiny pršet.

Letos 8. dubna bylo možno v našem městě pozorovat zcela mimořádný jev. Polární záře, která je v našich 
zeměpisných oblastech hostem přibližně jednou za 50 let, předváděla po dobu dvou hodin velkolepé divadlo. 
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Právě osvětlení heliportu bylo 
podmínkou Úřadu pro civilní 
letectví, bez jejíhož splnění hrozilo 
omezení rozsahu denního leto-
vého provozu. A právě v Liberci 
byla poslední základna HEMS, 
která ji zatím nesplňovala. „Pokud 
bychom nový heliport nepostavili, 
reálně hrozilo omezení jeho pro-
vozu, vrtulník by se musel vracet 
vždy před soumrakem,“ vysvětlil 
Luděk Kramář. Doplnil, že letecká 
základna ZZS LK neprovozuje noční 
lety, ale pouze denní (tj. od svítání 
do soumraku - tento čas je v prů-
běhu roku proměnlivý), nicméně 
pilot a posádka vrtulníku mnohdy 
nemohou odhadnout přesnou dobu 
návratu na základnu a neosvětlený 

Nový heliport ZZS LK v Liberci

Letecké posádky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje už budou moci v Liberci na své domovské 
základně bez obav přistávat i po soumraku. Nový heliport, který slavnostně uvedl do provozu ředitel ZZS 
LK Luděk Kramář spolu s hejtmanem Martinem Půtou, jeho statutární náměstkyní pro resort ekonomiky, 
správy majetku a informatiky Jitkou Volfovou a náměstkem pro oblast zdravotnictví Přemyslem Sobotkou, 
je již osvětlený.

heliport jim ho tedy komplikoval.
Práce na novém heliportu začaly 

v únoru letošního roku, jeho stavba 
skončila v srpnu. Jeho celková 
cena je 6,7 milionů korun a ZZS LK 
ji zaplatila z účelové dotace, kterou 
poskytl Liberecký kraj. Stavební 
část heliportu si vyžádala náklady 
3 miliony korun, 3,4 milionu korun 
stály použité technologie a 300 
tisíc ZZS LK zaplatila za projek-
tovou dokumentaci. Dobudovat 
je třeba ještě hasicí systém, který 
bude stát necelé tři miliony korun. 
Nový heliport vyrostl na pozemku, 
jenž původně patřil městu Libe-
rec, díky rychlému a vstřícnému 
jednání zainteresovaných institucí 
se jej však velmi rychle podařilo 

vyměnit za jiný, který patřil Libe-
reckému kraji.  „Městu i kraji bych 
za tuto vstřícnost velmi rád poděko-
val. Stejně jako Aeroklubu Liberec 
za dohodu o provozu na letišti,“ řekl 
Kramář.

„Zajištění dostupnosti zdravotní 
péče je naší prioritou, bez letecké 
záchranné služby by to nešlo. Jsme 
rádi, že naše záchranka disponuje 
skvělými posádkami, které se pra-
videlně cvičí a připravují tak, aby 
mohly pomáhat lidem i ve velmi 
těžkých a nepřístupných podmín-
kách,“ řekl hejtman Martin Půta. 
Ocenil i spolupráci s Horskou služ-
bou, jejíž zástupci záchranářům 
velmi často pomáhají. 

Zvláštní vzpomínku při uve-
dení heliportu do provozu věnovali 
bývalému kolegovi, pilotu Michalu 
Benešovi, který loni tragicky zahy-
nul. Právě on se podílel na prvních 
jednáních o novém heliportu a měl 
být jeho odborným garantem. 

U příležitosti otevření nového 
heliportu záchranáři představili 
také nový vůz Škoda Octavia, který 
v rámci projektu ŠKODA AUTO 
POMÁHÁ v létě ZZS LK převzala 
od společnosti Škoda Auto, a.s. 
Vůz, který ZZS LK získala i díky 
tomu, že má certifikaci ISO 9001, je 
určen pro potřeby pracovníků Sys-
tému psychosociální intervenční 
služby (SPIS), kteří poskytují pod-
poru zejména příbuzným, známým 
a svědkům nečekaných a náhlých 
událostí, při nichž dochází k náh-
lému poškození zdraví v důsledku 
nehody, náhlého onemocnění či 
úmrtí.

ZZS LK

Oznamujeme občanům, že na městském úřadě jsou v prodeji 
jednorázové roušky včetně dětských. Cena za jednu je 4 koruny. 
Je možné se zastavit zakoupit již podruhé, kdo tu byl v minu-
lých dnech. Dále jsou v prodeji ochranné respirátory ffp2 za cenu 
20 korun, maximální odběr na osobu je nyní 10 ks.

NA MĚÚ HEJNICE JSOU V PRODEJI  
ROUŠKY A RESPIRÁTORY
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Narodily se děti:
• Adam Sádovský 
• Matěj Lecký 
• Kristýna Kavúrová 
• Tomáš Petik
• Rozálie Duchková
• Veronika Bajgerová

Přistěhovalo se 13 občanů.

Odstěhovalo se 16 občanů.

Rozloučili jsme se se 
zesnulými občany:
• Eva Beranová 
• Jarmila Svobodová 
• Bohumil Poláček 
• Pavel Sotona
• Jozef Lúdik
• Hafie Cinková
• Eva Mrňáková

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

REKLAMA A INZERCE 
V HEJNICKÉM ZPRAVODAJI

Využijte nabídku 
k umístění reklamy nebo inzerce

v Hejnickém zpravodaji. 

Žádosti o zveřejnění reklamy  
nebo inzerce přijímá tajemník 

MěÚ osobně nebo  
prostřednictvím telefonu, faxu 

nebo elektronické pošty.

Tel./fax: 482 322 215
E-mail:

zpravodaj@mestohejnice.cz

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

INZERCE
Inzerát do 15 slov 60 Kč
Inzerát do 30 slov 150 Kč

Celkem pro tuto podporu vyčlenily obce v roce 2020 ze svého rozpočtu 
do společného měšce částku 1.823.408,- Kč. Tato částka byla, prostřed-
nictvím Dotačního programu na Podporu sítě sociálních služeb, rozdělena 
mezi 12 organizací, které pro občany Frýdlantska zajišťují 18 sociálních 
služeb.

Do dotačního programu se mohli přihlásit poskytovatelé, kteří jsou 
zapojeni do komunitního plánování a byli zahrnuti do základní sítě soci-
álních služeb na Frýdlantsku pro rok 2020. Věříme, že společná podpora 
sociálních služeb přispěje k jejich lepší dostupnosti pro Frýdlantsko.

Do společného financování sociálních služeb se zapojilo 16 obcí Frý-
dlantska. Prostřednictvím této podpory tak budou služby dostupnější 
v obcích a městech: Bílý Potok, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frý-
dlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod 
Smrkem, Krásný Les, Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, 
Pertoltice, Višňová. 

Přehled služeb, které byly podpořeny:
Kontakty na uvedené služby jsou dostupné na webových stránkách 

www.frysko.cz

Mikroregion Frýdlantsko  
rozdělil společný měšec sociálním službám

Zástupci 16 obcí na Frýdlantsku se rozhodli společně podpořit služby 
pomáhající seniorům, handicapovaným, osobám nacházejícím se ve složité 
životní situaci, rodinám, jejichž členové se potýkají se závislostí a další sociální 
služby pro obyvatele z Frýdlantska.

Organizace Druh sociální služby
1. CENTRUM PRO 

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s.

§ 39 osobní asistence

2. DOMOV U SPASITELE 
středisko Husitské 
diakonie

§ 49 domovy pro seniory

3. Fokus Liberec o. p. s. § 70 sociální rehabilitace
4. Diecézní charita Litoměřice § 40 pečovatelská služba
5. Diakonie ČCE - středisko 

v Jablonci nad Nisou
§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež

6. Domov Raspenava, 
příspěvková organizace

§ 67 sociálně terapeutické dílny

7. Maják NMPS, z. ú. § 62 nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež

8. Maják NMPS, z. ú. § 65 sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi

9. Centrum LIRA, z.ú. § 65 sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi s PAS

10. Centrum LIRA, z.ú. § 54 raná péče
11. ADVAITA, z. ú. § 68 terapeutické komunity
12. ADVAITA, z. ú. § 37 odborné sociální poradenství
13. ADVAITA, z. ú. § 64 služby následné péče
14. Člověk v tísni, o.p.s. § 69 terénní programy
15. Člověk v tísni, o.p.s. § 37 odborné sociální poradenství
16. Most k naději, z.s. § 69 terénní programy
17. Most k naději, z.s. § 69 terénní programy
18. Diakonie Beránek z.s. § 40 pečovatelská služba

22. 06. 2020
Mgr. Lenka Porubská, Mikroregion Frýdlantsko, www.frysko.cz
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Zahájení
Školní rok začal 2. září 1963. Ředitelkou školy byla 

jako dosud Libuše Mlejnková. Předsedou Sdružení 
rodičů a přátel školy byl František Nase, dělník papírny, 
bytem ve Ferdinandově číslo popisné 273. Uklizečkou 
školy byla Růžena Pauerová z Hejnic čísla popisného 
256.

Žáci
V tomto školním roce navštěvovalo školu 14 žáků, 

z toho 11 chlapců a tři dívky. Šest žáků bylo z Hejnic, 
pět z Lázní Libverda, tři z Ferdinandova a jeden 
z Bílého Potoka pod Smrkem. Během roku byl zařa-
zen do zvláštní školy jeden žák prvního postupového 
ročníku základní devítileté školy v Hejnicích a jeden 
žák čtvrtého postupového ročníku druhé zvláštní 
školy v Liberci Na Čekané 9. Jeden žák byl umístěn 
v internátní zvláštní škole v Jiříkově u Rumburka. Žáci 
byli zařazeni do prvního, druhého, čtvrtého a pátého 
postupového ročníku. Žák Václav Jun navštěvoval dob-
rovolně šestý postupový ročník. Měl již devět let školní 
docházky. Pro srdeční chorobu nemohl však nastoupit 
do zaměstnání ani dojíždět do zvláštní školy ve Frý-
dlantu v Čechách. Všichni žáci byli klasifikováni v polo-
letí a na konci školního roku. Všichni žáci prospěli. Dva 
dostali stupeň z chování pro větší počet neomluvených 
zameškaných hodin. Dva žáci ukončili povinnou školní 
docházku. Jeden žák, Václav Končinský, se přihlásil 
do zaměstnání do Přádelen česané příze v Raspenavě, 
druhý, Václav Jun, pro nemoc dosud do zaměstnání 
nenastoupil. Bude pravděpodobně pracovat s rodiči na 
Státním statku v Bílém Potoce.

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

lení a instruktáží pořádaných sekcí zvláštních škol při 
kabinetu speciální pedagogiky v Liberci (Nový klasifi-
kační řád, práce s papírem, s magnetickou tabulí, s ple-
xisklem a se dřevem). Účastnila se cyklu přednášek 
I. rodičovské akademie pořádané Osvětovou besedou 
v Hejnicích. V červnu 1964 se účastnila zájezdu učitelů 
základní devítileté školy při nemocnici pro kardiaky do 
Poděbrad a do zvláštní učňovské školy v Sadské.

Ředitelka školy zastává funkci předsedkyně Výboru 
žen v Hejnicích, je poslankyní Městského národního 
výboru za 27. volební obvod, členkou rady Městského 
národního výboru a členkou bytové komise při Měst-
ském národním výboru v Hejnicích.
Kulturní akce

Žáci se účastnili představení Krajské loutkové scény, 
májových oslav, oslav Mezinárodního dne dětí a slav-
nostního skupinového shromáždění k 15. výročí zalo-
žení Pionýrské organizace.

Podnikli výlet vlakem do Liberce, prohlédli si 
výstavu obrazů v Oblastní galerii, navštívili muzeum 
boje proti fašismu, botanickou a zoologickou zahradu.

Zdravotní péče
Děti byly prohlédnuty školní lékařkou E. Dědkovou, 

očkovány proti neštovicím a infekční žloutence. Ošet-
ření chrupu provede během školního roku dvakrát 
zubní technik A. Kaiser.

Veřejně prospěšná činnost
Během roku pečovali žáci o čistotu prostranství před 

základní školou, Městského národního výboru a nádra-
žím. Vypěstovali květiny pro výzdobu svatební síně 
Městského národního výboru. Pomáhali při vybírání 
brambor na poli Státního statku v Lázních Libverda. 

Spoření
Ve školním roce si žáci uspořili celkem 530 Kčs.

Sbírky (k 1. lednu 1964)
Učitelská knihovna, 75 kusů v ceně 801,80 Kčs. 

Žákovská knihovna, 55 kusů v ceně 720,90 Kčs. 
Pomůcky pro matematiku, 139 kusů v ceně 4.041,70 Kčs. 
Pomůcky pro tělesnou výchovu, 62 kusů v ceně 
423,80 Kčs. Pomůcky pro pracovní výchovu, 108 kusů 
v ceně 1,611.01 Kčs. Obrazy, 46 kusů v ceně 471,35 Kčs. 
Základní prostředky, 3 kusy v ceně 3.691,00 Kčs. 
Drobné a krátkodobé předměty, 49 kusů nábytku v ceně 
10.346,77 Kčs, 75 kusů nádobí v ceně 829,75 Kčs a 23 
kusů prádla v ceně 588,80 Kčs.

Návštěvy
V červnu 1964 vykonal hospitaci na škole ředitel 

zvláštní školy ve Vesci soudruh Jiří Kozák.

Prázdniny
Zimní prázdniny trvaly od 23. prosince 1963 do 3. 

ledna 1964, pololetní od 3. února 1964 do 8. února 1964. 
Školní rok byl ukončen 27. června 1964 a byla vydána 
žákům vysvědčení. Do prázdninových táborů se přihlá-
sili tři žáci. Žáci Václav Končinský a Václav Jun ukončili 
povinnou školní docházku a byli ze školy propuštěni.

Milan Votava

Zvláštní škola v Hejnicích
Školní rok 1963 – 1964

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek 
prodává slepičky

Tetra hnědá, Dominant 
všechny barvy, slepičky Green 

Shell typu Araukana 
a Dark Shell typu Maranska.

Stáří slepiček: 15 – 19 týdnů. 
Cena: 169 – 229 Kč/ks.

Prodej: 26. 9., 24. 10. a 14. 11. 2020, 
Hejnice – u Jednoty, 15.20 hod.

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

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 
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Celé prázdniny Mateřídouška nabízela pravidelný 
program pro rodiče s dětmi v podobě školiček, psycho-
sociálních aktivit, výletů, besed a tradičního indián-
ského tábora, focení v přírodě a podobně.

Nejvíce jsme se báli, zda nám nějaké omezení 
nezkomplikuje realizaci indiánského tábora, ale k naší 
radosti vše proběhlo dobře, za krásného počasí. Děti 
spolu s rodiči si užily krásný týden v přírodě Jizer-
ských hor, kde byl prostor na koupání, tvoření i sou-
těže. Nejúspěšnějším letním výletem byla návštěva 
ZOO Liberec, kde pro děti nesměla chybět projížďka 
místním vláčkem. Častými cíli letních výletů byla 
i místní dětská hřiště v Hejnicích, Raspenavě, Bílém 
Potoce i Lázních Libverda. Děti jsou velkými kritiky 
a jejich zabavení není vždy zcela snadné, ale je vidět, 
že situace se postupně lepší a nové hřiště a dětské 
zábavné prvky přibývají. Na mnohých hřištích je ale 
stále co dohánět a my se těšíme, jak zase příští prázd-
niny s dětmi vše zkontrolujeme. 

Do nového školního roku jsme vstoupili s nadše-
ním, že po jarních omezeních, která měla za následek 
pokles návštěvníků, bude zase v Mateřídoušce veselo, 
že se programy opět naplní. Máme velkou radost, že 
se dveře Mateřídoušky opět otevírají čím dál častěji 
a herna je znovu naplněna hlasy a smíchem. Bohu-
žel naše radost z normálu netrvala příliš dlouho, opět 
jsou vyhlášena ministerstvem zdravotnictví opatření, 

Po náročném jarním období přišlo veselejší léto

Všichni jsme si oddychli, že můžeme zcela odložit roušky a  otevřít dveře Mateřídoušky naplno. Začít 
plánovat a realizovat programy dosud nepovolené nebo realizovatelné jen s omezením.

která se vztahují i na nás. Za dodržení všech nařízení 
budeme i nadále pro vás připravovat zajímavé pro-
gramy a budeme velice rádi za vaši návštěvu. Každý 
den děláme hloubkový úklid prostor a jejich dezinfekci, 
zajišťujeme ozonový generátor pro čištění vzduchu, 
abychom mohli nabídnout otevřený a bezpečný pro-
stor pro rodiče s dětmi. Srdečně vás všechny zveme 
na program, který podrobně najdete na našem webu 
i facebooku. Z mimořádného programu vás již nyní 
zveme na přednášky – Miminka v rovnováze s fyziote-
rapeutkou Ivou Gondekovou, Zdravý úsměv – zdravé 
zoubky, Finanční poradenství. Připravujeme realizaci 
podzimního tvůrčího pobytu pro ženy, vánočního 
focení a nebudou chybět ani pravidelné Martinské 
slavnosti.

Velice děkujeme za podporu městům Hejnice, Bílý 
Potok, Raspenava a Libereckému kraji i MPSV odbor 
Rodina, za finanční podporu našich projektů.

Motto: „Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

Za Centrum Mateřídouška, z. s. Alena Nováková

A to od 1. října 2020.  
Hejnice 463 62, Jizerská 339

Pondělí 10:00 – 12:00  a 13:00 – 18:00

Úterý   8:00 – 12:00  a 13:00 – 16:00

Středa 10:00 – 12:00  a 13:00 – 18:00

Čtvrtek   8:00 – 12:00  a 13:00 – 16:00

Pátek   8:00 – 12:00  a 13:00 – 16:00

ČESKÁ POŠTA MĚNÍ OTEVÍRACÍ 
DOBU POBOČKY HEJNICE
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Už 200 let obyvatelé domu 
jako první slyšeli zvony hejnic-
kého chrámu, ale také bití věžních 
hodin. Když se podívali na druhý 
břeh řeky, viděli, jestli stoupá 
kouř z komína „ porážky“ míst-
ního řezníka, který bydlel naproti 
za řekou. Stále ale měli na očích 
také jakési „memento“, na jednom 
pilíři kamenného mostu bylo pro 
připomenutí příštím generacím 
zaznamenáno, kam dosáhla řeka 
při ničivých povodních v historii. 
Vše bylo na příkaz jakéhosi samo-
libého políra při poslední opravě 
zničeno.

Dle nejstarších záznamů patřil 
dům vždy rodině Wöhlových. Byli 
to ševci, ale ne ledajací, dovedli 
udělat i ortopedické boty a co 
navíc, byli první, kdo mohl opra-
vit poničené boty poutníků při 
četných procesích. Dvě poutní 
cesty se stýkaly nedaleko domu 
na malém trojúhelníkovém plácku, 
zde stávala i poslední boží muka. 
Od roku 1920 v domě žila i rodina 
„ malíře a vypalovače“ upomínko-
vých předmětů Josefa Rebla, a tak 
dle seznamů ze sčítání lidu z roku 
1921 v domě žilo neuvěřitelných 
11 lidí.

Přejdete-li hejnický kamenný most směrem k Ferdinandovu, stojíte na místě, kde na nejstarších mapách 
končí Staré město - to je to napravo - a vlevo začíná Skalní město. Na levém předmostí stojí dům s čp. 195, 
postaven byl kolem roku 1820 a první dítě bylo z domu neseno ke křtu v roce 1824. Podíváte-li se na dům 
z mostu, zjistíte, že je to prapodivná stavba podobná tzv. Ptačím domkům v Úštěku, soustava pavlačí spojená 

„ schodišťátky“, která spojují čtyři patra.

Po válce pan Wöhl pokračoval 
ve svém řemesle v Německu a pan 
Rebl ještě asi tři roky bydlel ve 
vilce Na skřivánku u pana Kusého 
a pokračoval v malování a vypalo-
vání upomínkových předmětu ze 
dřeva, pak se odstěhoval také do 
Německa. Do domu u mostu se 
nastěhoval „městský vodák“ pan 
Schmiedl. Byl to invalida a při 
chůzi se opíral o instalatérský klíč. 
Zdaleka bylo slyšet, že přichází, při 
každém kroku se klíčem ťuknul 
do protézy, nikdy také nepotře-
boval plány hejnické vodovodní 
sítě, vše si pamatoval. Jeho žena 
pocházela až z dalekého Sankt – 
Pöltenu a každý týden jezdili na 
bohoslužby do Frýdlantu, byli to 
evangelíci.

K dobrému soužití patří i sou-
sedi, a tak se zmíním i o nich. 
Naproti domu býval vždy i krámek 
– koloniál, jen v dobách válečné 
mizerie v první světové válce v adre-
sářích chybí. V roce 1861 byla na 
straně k Ferdinandovu postavena 
restaurace „Vinný hrozen“, jejíž 
vchod byl z hlavní silnice. A právě 
v těsném sousedství domu čp. 195 
byl jakýsi polokruhový výklenek, 
kde sedávali „ lepší“ hosté, klavír, 

který měl i jakousi automatiku na 
děrných štítcích hrával u otevře-
ného okna právě směrem k domu 

„u ševce“ celý den populární melo-
die. V době, kdy v domě žil legen-
dární městský vodák pan Schmie-
del, bydlel v domečku naproti 
i hejnický varhaník a učitel hudby 
Vilém Novotný. V místnosti, kde 
učil, byl na zdi i zavěšen seschlý 
věnec se stuhami, získala jej kdysi 
jeho žena za vítězství v pěvecké 
soutěži o cenu Emy Destinové.

Další majitel domu pak žádnou 
větší údržbu neprováděl. Ti dnešní, 
jak je vidět, věnují domu náleži-
tou péči, dům si to zaslouží, vždyť 
býval i ve stavu, kdy se rozhodo-
valo, jestli na něj vystavit demoliční 
výměr, nebo ne. Jednou se patrně 
o nich bude psát, tak jako já dnes 
píšu o obyvatelích, kteří se do his-
torie domu zapsali.

Až budete na hejnickém kamen-
ném mostě, podívejte se a potěšte 
své oko.

Miroslav Jech

Hejnická zákoutí
Dům za kamenným mostem

Pohled na dům z kamenného mostu Obraz domu od J. Rebla

Rodina ševce Wöhla a výrobce 
upomínkových předmětů ze dřeva 

Rebla, ševcovský učeň má kupodivu na 
nohách dřeváky
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První byla studijní cesta po 
knihovnách v regionu, tentokrát 
to byla nová knihovna v Hrádku 
nad Nisou, knihovna v Semi-
lech a rekonstruovaná knihovna 
v Železném Brodě. To, že i v dnešní 
době (vím, že plánované to bylo 
hodně napřed) se dá postavit nová 
knihovna za 15, 5 mil. korun 
(Hrádek nad Nisou), nebo zrekon-
struovat a proměnit tepelný výmě-

Z městské knihovny

Vážené čtenářky a čtenáři,
myslela jsem, že v čase tohoto vydání Zpravodaje bude už Covid minulostí, ale není tomu tak. Znovu se 
potkáváme v rouškách (doufám, že až vyjde Zpravodaj, bude ještě knihovna otevřená). Někdy mám sklony 
podlehnout trudnomyslnosti, ale naštěstí jsem stihla dvě hezké knihovnické akce.

ník za 22 mil. korun (Železný Brod), 
mě může přece jen naplnit opti-
mismem. V Semilech je knihovna 
umístěna v budově bývalého kina 
Jitřenka, které bylo zrekonstru-
ované a proměněné na knihovnu 
v roce 2010. Všechny knihovny jsou 
moderní a prostorné, s moderním 
vybavením a s prostory i pro jinou 
kulturní činnost.

Nejvíce mě zaujala nová knihovna 
v Hrádku nad Nisou, postavená na 
místě pekárny. Knihovna je sou-
částí multifunkčního centra Brána 
Trojzemí, kde je taky informační 
centrum, galerie, muzeum a kino. 
Knihovna je třípodlažní, bezbari-
érová, v čelní straně budovy jsou 
zabudovány cihly z původní stavby. 
Knihovna se zúčastnila soutěže 
Stavba roku Libereckého kraje. 
Zajímavým faktem je, že počet čte-
nářů se po otevření nové knihovny 
zdvojnásobil. Trošku náročné to 
musí být pro knihovnici, která je 
tam sama, a musí zvládnout tří-
podlažní budovu. Ve vstupní hale 
v přízemí jsou na betonových zdech 
citáty, které knihovnice jen stěží 
rozdýchávají. Jenže i při výběru 
citátů měl rozhodující slovo archi-
tekt. Posuďte sami:

„Je více filozofie v láhvi vína než 
ve všech knihách.“ Louis Pasteur

„Kdybych byl diktátorem, zaká-
zal bych zákonem půjčování knih.“ 
William Saroyan

No, motivační citáty to zrovna 
nejsou… Taky výška regálů byla 
nad normál a asi těmto nedostat-
kům se budou snažit vyhnout 
účastníci studijní cesty z Mimoně 
(místostarostka, architekt, knihov-
nice). Tak by se k tomu mělo při-
stupovat, protože architekti mají 
své představy, které by ale měly být 
přizpůsobené účelu, což se mnohdy 
neděje.

Druhou akcí byla literární 
vycházka po stopách Karla Hynka 
Máchy, která mě jednak zavedla na 
místa, kde jsem ještě nebyla, jednak 
obohatila o nové vědomosti.

Na začátek října v Týdnu kniho-
ven mám naplánované dvě akce. 
První akcí je přesunuté Pasování 
prvňáků (tentokrát druháků) na 
čtenáře, druhou je návštěva prv-
ňáků v knihovně. Doufám, že se 
akce uskuteční a nebudu pasovat 
na čtenáře třeťáky…

Všem přeji pevné zdraví, zdravý 
rozum a k tomu hezkou knihu.

Eva Prokešová

knihovna v Hrádku nad Nisou Máchovo jezero

knihovna v Semilech

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz
Liberec-březen.indd   1 3.2.2020   13:11:29



HEJNICKÝ ZPRAVODAJ / 10

„Letos o prázdninách jsme opět 
vyrazili na skautský tábor. Naše 
tábořiště se nacházelo ve Václavově 
Seči nedaleko Rokytnice v Orlic-
kých horách. Náš tábor mívá každý 
rok nějaké téma a letos byl inspi-
rovaný životem Robinsona Crusoe 
na pustém ostrově. Po příjezdu na 
tábořiště jsme nalezli dopis v láhvi, 
který k nám připlaval po vodě. 
Dopis jsme si s napětím přečetli, 
ale nebyl podepsán, a tak pro nás 
zůstalo ještě chvíli záhadou, kým 
byl napsán. Večer při slavnostním 
zahajovacím ohni nás ale navští-
vil už sám Robinson Crusoe a tak 
jsme zjistili, kdo byl autorem dopisu. 
Povyprávěl nám o své cestě z Anglie, 
jak jeho loď ztroskotala a on se 
jako jediný ocitl na opuštěném ost-
rově, kde byl nucen naučit se přežít. 
A vyzval nás, abychom s ním na 
ostrově zkusili žít.  Druhý den ráno 
se na rybníku v táboře objevila 
loď v podobě plastové vaničky, ke 
které musely děti doplavat a uko-
řistit předměty k usnadnění žití na 
ostrově. Další dny nás vždy přišel 
Robinson Crusoe navštívit a četl 
nám úryvky ze svého deníku. Pro-
tože nás tento rok první dny zastihlo 
deštivé počasí, byli jsme odkázáni 
na aktivity, které se daly dělat pod 
střechou, a tak jsme například 
pletli z pedigu, což byla nejprve pro 
některé velká námaha, ale nako-
nec děti vytvořily krásné košíčky 
a kloboučky. Letošní novinkou byly 
tzv. klubíky, které byly začleněny 
do programu třikrát během tábora. 
Děti se mohly zapsat podle svého 
výběru, na který klubík chtěly. 
Například na pohybový, hudební, 
vyrábění z kůže, hokusy pokusy, 
divadelní, apod. Na závěr tábora 
jsme si stavěli lodičky ze dřeva, 
které musely ve vytyčené vzdále-
nosti potoka dovézt kamínky až na 
konec, což znázorňovalo naší cestu 
z ostrova zpět do Anglie společně 
s Robinsonem Crusoe.“

Tak to je pár řádků o tom, co 
bylo tématem našeho tábora a co 
jsme všechno podnikali. Kromě 

Jak jsme nakonec tábořili

Jaro bylo zvláštní. Přišla různá omezení, zákazy a člověk nevěděl, jak se budou nadcházející 
dny vyvíjet. Skautská činnost byla od poloviny března pozastavena. Naštěstí jsme se ještě 
před koncem školního roku mohli znovu začít scházet. Byla to setkání s určitými pravidly 
a s jistými omezeními, ale i přes ně jsme byli za společně strávený čas rádi.  Stále však ve 
vzduchu visel otazník nad plánovaným táborem. Nakonec jsme se rozhodli, že bez tábora 
prostě nebudeme, a vyrazili jsme. Jak jsme ho prožili, se budete moci dočíst v následujících 
řádcích, které pro vás sepsala jedna z našich nejstarších skautek Váca.

aktivit a činností, které jsou spo-
jeny s táborovou hrou, je možné na 
skautském táboře plnit určité výzvy 
a zkoušky. Jednou z nich je zkouška 
Tří orlích per. A protože se nám 
letos sešlo hned několik jedinců, 
kteří se pokusili tuto zkoušku 
splnit, napadlo mě, že bych vám její 
podmínky a průběh plnění mohl 
popsat. Schválně, zvládli byste ji? 

Tři orlí pera
Tuto zkoušku někteří nezvlád-

nou hned napoprvé, i když se může 
zdát snadná. Na všechny její části 
jsou dohromady pouze 3 pokusy. 
Pokud se vám tedy třikrát nezadaří, 
můžete se o její splnění pokusit až 
na dalším táboře. Je to zkouška, 
kdy se člověk musí spolehnout 
sám na sebe, zvládnout být sám 
a kdy zjistí úroveň svého sebeovlá-
dání. Není úplně vymezena věkem, 
ale pro orientaci se plní zhruba od 
14 let a skauti/tky jsou po úspěš-
ném zvládnutí přijímáni mezi „orlí 
skauty/tky“.

V základu jsou to 3 zkoušky – 
24 hodin nepromluvit, 24 hodin 
nejíst (je možné pít pouze čistou 
vodu) a 24 hodin být sám. První 
dvě jsou z hlediska pravidel jasná 
a v našem oddíle se plní zvlášť 
(jeden den mlčení a po úspěšném 
zvládnutí jeden den hladovka). Na 
pořadí prvních dvou nezáleží, ale 
poslední samotka se plní až po 
mlčení a hladu. V našem oddíle je 
právě ta poslední zkouška možná 
trošku odlišná od jiných oddílů. 
Začíná za svítání, kdy skaut/tka 
odchází mimo tábor a má zvolené 
2 časy, kdy se musí nepozorovaně 
přiblížit k táboru. S sebou má jen 
2 krajíce chleba, vodu, ale žádné 
hodinky, mobil… Co je ještě pod-
statné, že nesmí být po celou dobu 
spatřen, nejen lidmi z tábora, ale 
žádným jiným člověkem (turisty, 
houbaři,…). Pokud by se tak stalo, 
musí se vrátit do tábora a tuto 
zkoušku zkusit znovu. My této 
zkoušce říkáme „toulka“, protože 
úkolem je nejen nepozorované při-

plížení k táboru, ale i toulání se po 
okolí, poznávání přírody, a hlavně 
být sám se sebou, se svými myš-
lenkami, což může být pro někoho 
obtížný úkol. Za soumraku se 
vrací zpět do tábora a přichystá se 
na druhou část samotky - bdění. 
Někde u tábora si vybere místo, kde 
rozdělá oheň (má k dispozici pouze 
3 sirky) a musí u něj do svítání bdít. 
I v tomto případě, není tak důležitý 
plamen ohně, ale myšlenky, které 
se mladému člověku honí hlavou. 
Během bdění by si je měl uspořá-
dat, zamyslet se nad svým životem, 
ujasnit si, co by mělo být jeho život-
ním cílem.

Pokud všechny 3 části splní, 
čeká ho poslední symbolická 
zkouška u táborového ohně, a to 
nevydat hlásku při „křtu“, tedy při 
přijímání mezi orlí skauty. U tábo-
ráku je vyzván, aby krátce pro-
mluvil, co vše během toulky zažil 
a také nad čím přemýšlel během 
bdění. Členové tábora z vyprávění 
posoudí, zda se přiblížil k táboru ve 
správný čas, i když neměl hodinky. 
Po vyprávění je vyzván, aby vedou-
címu odevzdal 3 pruty (symbolizu-
jící životní cesty). Jeden prut (cestu 
života) si vybere. Lehne si na břicho 
a odhalí záda a je „pokřtěn“ (3x 
švihnut prutem). Jak bylo psáno 
výše, jedná se spíše o symbolický 
akt, i když někdo švihá více…😊.
Nakonec dostává nášivku na kroj, 
jako připomínku této zkoušky.

 
Začal nám další školní rok, a my 

se znovu scházíme v naší klubovně 
a zdá se, že nás bude zase o trošku 
víc. Doufáme, že si následující 
měsíce nevyžádají dlouhodobější 
přerušení naší činnosti. Moc děku-
jeme městu Hejnice za podporu 
našeho oddílu, díky které jsme 
nakonec mohli vyrazit na tábor až 
do Orlických hor. A všem přejeme 
hlavně pevné zdraví a slunečné dny 
nadcházejícího podzimu. 

Jiří Hovorka a Barbora Budková, 
19. oddíl Iserín Hejnice

foto: P. Hovorková
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Jak víte, letecká tématika je 
velice zajímavá, a tak když jsem 
se dozvěděla, že je možnost trochu 
nahlédnout pod pokličku všem 
těm procesům na letišti, neváhala 
jsem a hned jsem pro důchodce 
zarezervovala prohlídku na úterý 
25.8.2020.

Nám obyčejným cestujícím koli-
krát ani nedochází, kolik věcí stojí 
za tím, než usedneme do sedadel 
a odletíme do naší cílové destinace. 
Mnohdy čekáme na letišti několik 
hodin, letadlo má zpoždění a my 
jen otráveně koukáme na hodinky, 
nebo tabuli s odlety, kdy se tam 
objeví naše brána (Gate) a my 
budeme moci konečně odletět. Je to 
vlastně naše jediná starost. Čekat!

Proces odbavení letadla je ale 
mnohem složitější a předchází mu 
spousta bezpečnostních úkonů, 
a to jak před odletem, tak po pří-
letu letadla.

Možná je dobré hned na začátek 
vysvětlit, jak terminály na letišti 
v Praze fungují. Terminál T2, zde 
odbavují letadla ze zemí Schengen-
ského prostoru (země, které dohodu 
podepsaly). Je tedy jasné, že termi-
nál T1 slouží pro letadla ze zemí 
mimo Schengenský prostor.

Terminál T3 je pro soukromé 
lety (aerotaxi), business jety a char-
terové lety.

Terminál T4 slouží pouze pro 
státně důležité lety. Především pro 
přílety a odlety politiků a diplo-
matů. Terminál je ve správě minis-
terstva obrany.

Na exkurzi jsme měli dorazit na 
11 hodinu k terminálu T3.

První, co jsem musela udělat, 
odeslat jmenný seznam účastníků, 
a to s jejich daty narození a čísly 
občanských průkazů.  Vstupné 
jsem šla zaplatit do místního „suve-
nýr shopu“, kde jsme ještě s paní 
prodavačkou zkontrolovaly seznam 
a ona vytiskla pásky (vstupenky) 
adresně se jménem. Pásky jsme si 
rozdali a oblepili si zápěstí. Potom 
jsme všichni, s rouškami na nose 
a ústech, už jen čekali v hale, až 
si naši skupinu vyzvedl průvodce. 

Exkurze na letišti Václava Havla v Praze

Říkala jsem si, že než začnu plánovat další výlet, vrhnu se na článek o exkurzi na letišti Václava Havla v Praze, 
která proběhla v posledním srpnovém týdnu.

Ten nám před samotnou prohlíd-
kou ukázal na maketě letiště místa, 
kde se budeme během exkurze 
pohybovat, podíváme se tam, kam 
se obyčejný cestující nedostane. 
Samozřejmě nás neminula ani 
samotná kontrola, kdy jsme museli 
klasicky projít přes bránu, odlo-
žit vše kovové apod. Všechny jsem 
předem informovala, aby si vše 
nepotřebné nechali v autobuse.  

„Nepípla jsem“, ale v kabele jsem 
si něco nechala. „Čí je ta taška? 
A paní, co ta zavírací kudla? Tu si 
vyzvedněte až při odchodu.“ Potom 
už bylo vše v pořádku.

Po úspěšné kontrole jsme se 
dostali do místnosti, kde jsme 
čekali, než projdou stejným proce-
sem všichni účastníci exkurze. Pak 
jsme už všichni nasedli do vyhlíd-
kového autobusu.

Na letišti právě přistál ame-
rický vojenský vrtulník. Autobus 
tady s námi jel až k němu. Stroj 
jsme měli možnost zhlédnout 
zblízka, a bylo to něco neuvěřitel-
ného. Samozřejmě jsme zamávali 
posádce a nakukovali, co že v tom 
vrtulníku mají schovaného za okny.

Autobus s námi projížděl 
postupně terminály na letišti. Volný 
pohyb osob na letištní ploše není 
samozřejmě dovolen. 

Přijeli jsme k hangáru s jedineč-
nou záchrannou technikou v nej-
modernější požární stanici v ČR. 
Průvodce dal někomu znamení, 
že už jsme na místě a najednou 
vyjely nahoru všechny dveřní rolety 
u garáží. Objeli jsme celou budovu 
a ke všem hasičským vozidlům 
jsme dostali od průvodce nějakou 
informaci.

Projížděli jsme také kolem han-
gáru, kde se nacházely stroje, které 
právě procházely pravidelnou kon-
trolou. Údržba letadel je založena 
na principu předepsaných kontrol, 
které dokážou odhalit a odstranit 
závadu dříve, než se vyvine v něco 
závažnějšího. Správná údržba leta-
del je velmi důležitá z hlediska bez-
pečnosti cestujících. Jakákoli malá 
závada může ohrozit životy cestu-

jících. Z tohoto důvodu kontrolují 
dodržování údržby státní, nebo jiné 
jimi pověřené organizace.

Veškeré opravy se musejí zapsat 
do deníku a podepsat příslušnou 
osobou, která na závadě pracovala. 
Tyto záznamy jsou velmi důležité 
také pro střídající se směnu, kdy 
každý ze zaměstnanců přesně ví, 
kde ten druhý skončil a kde má kdo 
začít.

Čekala nás letadla na „ranveji“ 
a provoz na ploše. 

Z několika desítek metrů jsme 
viděli starty a přistání různých typů 
letadel, různých společností, které 
si zvolily Prahu jako cílovou des-
tinaci. Pražské letiště má 3 dráhy, 
ale jen 2 dráhy jsou v provozu. 
Délka jedné z nich je 3 100 m, což 
naprosto stačí pro přistání i tako-
vých letadel jako jsou Airbus A380, 
nebo Boeing B747.  Škoda, že dnes 
nepřiletěl Airbus A380 z Dubaje, 
prý je to neuvěřitelný zážitek, připo-
míná kosatku v oblacích.

Protože je však doba korona-
virová, provoz na letišti byl malý 
(letos zaznamenalo letiště propad 
odbavených cestujících o 64,7 %). 
Z tohoto důvodu bylo osm leta-
del odstaveno z provozu. Leteckou 
základnu zde mají České aerolinie, 
Smartwings a Ryanair.

Mezi tím jsme stačili zahlédnout, 
jak pushback, což je malé vozítko, 
vytlačuje letadlo ze stojánky. 

Ke konci dvouhodinové exkurze 
jsme měli možnost být přímo 
u čumáku. 

Z autobusu jsme ještě pozoro-
vali letadlo, které právě přijíždělo 
ke stojánce. S úžasem jsme sledo-
vali, jak letadlo popojíždí po navá-
děcí žluté čáře, která je namalo-
vaná u každé stojánky. To, aby 
pilot zastavil přesně, je velice důle-
žité z důvodu, aby nedošlo k pří-
padnému poškození vedle stojících 
letadel. Místa bývají prý někdy 
velmi těsná. K navádění na sto-
jánku pilotům pomáhá tzv. doko-
vací stanice, která je umístěna na 
sloupcích budov terminálů. Bylo to 
prostě famózní. Ani tentokrát pilot 
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nezklamal a s naprostou přesností 
zastavil přímo na hraně žluté čáry.

Když jsou motory stále v běhu, 
je přísný zákaz jakéhokoli vstupu 
za letadlo. Motory byly vypnuty 
a příslušný personál letiště rozmís-
til okolo letadla a v prostoru pod 
křídly bezpečnostní kužely, zajistil 
příďová kola špalky a připojil kabel 
elektrické energie k letadlu. Jak 
nám bylo řečeno, laicky ho dají do 
zásuvky – letadlo bylo připojeno 
k externímu napájení.

Až v tuhle chvíli se dává do 
pohybu nástupní most k letadlu 
a může se vystupovat. Nevím, jestli 
vás někdy zajímalo, co se vlastně 
děje dole pod letadlem, když čekáte 
nějakou dobu v uličce a oni pořád 
ne a ne otevřít.

Po tom, co všichni cestující 
vystoupí, nastoupí úklidová četa, 
která má připravit letadlo na další 
let, a to v poměrně krátkém čase, 
přibližně do 20 minut.

Rampíř, je zaměstnanec letiště, 
který zodpovídá za to, že je povrch 
stojánky čistý a nejsou na něm 
žádné cizí předměty, které by mohly 
poškodit letadlo, nebo motory. Kon-

troluje vizuálně stav letadla, zda 
není poškozeno a prochází doku-
mentaci k letu. Ta obsahuje napří-
klad počet cestujících, nebo jaká 
zavazadla a zásilky putují v zava-
zadlovém prostoru.  Ve chvíli, kdy 
dá rampíř vědět pilotům, že je leta-
dlo zabezpečeno, přepíná posádka 
napájení letadla na vnější zdroj 
a vypíná motory. Mezitím dorazí na 
stojánku vozy pro vykládku zava-
zadel a práce může začít. Všechno 
pěkně ručně a prý to není žádná 
sranda.

Zkrátka, tématika letectví je 
hodně obsáhlá a věřte, že je spousta 
věcí, o kterých by se dalo psát, ale 
myslím, že pro představu, jak to 
na letišti chodí a co vše je potřeba 
udělat pro naši bezpečnost před 
odletem, to bohatě stačí.

Musím smeknout před celým 
personálem, který na letišti pracuje, 
Je to souhra všech členů letištního 
personálu a jsem strašně ráda, že 
jsem něco takového mohla vidět.

Do jisté míry mě to utvrzuje 
i v tom, že ani u nás nic nepodceňu-
jeme a dbáme na správnou údržbu 
a veškeré postupy. Nevím, zda se 

díky tomu přestanou někteří z vás 
bát létat, ale je nutné říct, že pro 
naši bezpečnost tam několik kilo-
metrů ve vzduchu, dělají tihle lidé 
tady na zemi opravdu maximum.

Konec exkurze, rozloučení s leti-
štěm a já si běžela ještě pro ten nůž. 
Jo a víte, že obří kolečka, ve srov-
nání s velikostí letadla jsou až leg-
račně malá a na nich závisí úplně 
všechno. Před přistáním se musí 
roztočit, aby nabrala tu správ-
nou rychlost a na betonové dráze 
zůstalo co nejméně z jejich pneu-
matik.

Na oběd jsme si došli necelých 
300 m od terminálu do samoob-
služné restaurace Air club. Během 
chvilky jsme se najedli, a za dobrý 
peníz. Mohli jsme se vydat zpět 
k domovu. Kde jinde bychom se 
měli ještě stavit na kafe, aby to bylo 
tematické? No, přeci „U letadla“.

Tak jo, to by bylo pro dnešní 
článek vše. Doufám, že jsem vám 
tímto způsobem předala nějaké 
hodnotné informace, které vás 
třeba i zajímaly.

Alena Henclová

1. 10. 2020 nabývá účinnosti 
zákon č. 333/2020 Sb., kterým se 
mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník a trestní řád. Nejdůležitější 
změnou bude úprava § 138 trest-
ního zákoníku, kterým se upravují 
výše škod. Škodou nikoli nepatr-
nou bude škoda dosahující nej-
méně 10.000 Kč (dosud 5.000 Kč). 
I ostatní výše škod byly výrazně 
navýšeny. 

Nastal podzim a s ním přijde pro 
řidiče na některých místech znovu 
povinnost zimní výbavy. Dopravní 
značka C15a bývá umístěna přes 
Hemmrich. Pokud bude přes zimu 
průjezd Oldřichovem obnoven, 

Zpráva Policie České republiky,  
Obvodní oddělení HEJNICE

Od dubna do poloviny září bylo v územní působnosti OOP Hejnice spácháno 47 trestných činů a 419 přestupků. 
Nejzávažnější byla loupež v  Raspenavě, pachatel nebyl dosud zjištěn. Šetřeno je několik případů krádeží 
elektřiny, majitelé nemovitostí zkoušejí různá připojení mimo elektroměr. Většinou jsou ale takové domácí 
zásahy zjištěny a majitelé pak platí vysoké ceny za doměřené odběry a k tomu mohou očekávat ještě postih 
v trestním řízení. Pokud takové připojení trvalo delší dobu, třeba i několik let, vymáhané částky jdou do statisíců 
korun. U přestupků bylo nejvíce těch v dopravě a potom proti majetku nebo občanskému soužití. V porovnání 
s obdobím nouzového stavu lze říct, že došlo k výraznému nárůstu trestné činnosti zejména v závěru léta.

bude třeba mít zimní pneumatiky 
s hloubkou drážek nejméně 4 mm. 
V zimě je však v naší oblasti dopo-
ručujeme na všechna vozidla. 

Do konce roku zbývá v České 
republice vyměnit přes 400.000 
řidičských průkazů. To je stále 
vysoké číslo, tak se podívejte na ten 
svůj, zda třeba již nenastal čas. 

Zhoršila se znovu situace s Covi-
dem. V době, kdy píšu tento příspě-
vek, bylo vydáno jedno celoplošné 
mimořádné opatření, a to povin-
nost nošení roušek v některých 
vnitřních prostorech. V brzké době 
nelze očekávat nějaké výrazné zlep-
šení. Uvolnění nařízení přes léto má 

za následek mimo jiné také naši 
neochotu se k omezením vracet. 
Názory se velmi různí, ale pokud 
budou tato nebo obdobná nařízení 
znovu vydána, je potřeba v případě 
jejich nedodržení počítat s možným 
postihem. Již na jaře policie přijí-
mala desítky oznámení, nezřídka 
anonymní a ne všechny přestupky 
je možné řešit domluvou.  

Přeji všem pevné zdraví a lepší 
časy. 

npor. Milan Porubský,  
vedoucí OOP Hejnice
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Model hotelu v měřítku 1:50 vyrobil pan Sonsalla 
dle projektové dokumentace architekta Josefa Chy-
bíka a dobových fotografií, výroba mu trvala více než 6 
měsíců. Model bude v klášteře vystaven minimálně do 
konce letošního roku.

Z historie hotelu
Psal se rok 1899, když se hejnický obchodník a sou-

stružník dřevěného zboží Josef Franz Scholz rozhodl 
koupit a strhnout hostinec U Císaře rakouského s č. 
p. 85 v dnešní Klášterní ulici. Strategické místo v blíz-
kosti poutního areálu jej přivedlo k myšlence postavit 
zde hotel nový. Projekt i stavbu zadal frýdlantské pro-
jekční a stavební firmě Appelt&Hampel, která navrhla 
realizaci velkolepé budovy v duchu tzv. Heimatstilu, 
tedy architektury čerpající z místních tradic, využí-
vající prvků hrázděných domů. Stavba nového hotelu 
přišla na 250 000 rakouských korun. Již o Vánocích 
1900 Josef Franz Scholz otevřel hotel pojmenovaný 
Klosterhof (Klášterní dvůr).

Rozlehlý objekt stojící mezi hlavní silnicí a břehem 
řeky Smědé nebyl pouhým podhorským hotelem s ele-
gantní štukovanou fasádou s glazovanou pálenou 
taškou na střechách. Kromě tehdy moderně vyba-
vených pokojů a mládežnickou ubytovnou zde host 

V Hejnicích opět stojí hotel Kaiserhof/Perun

Od září si v prostorech kláštera můžete prohlédnout model hotelu Perun v  jeho nejkrásnější historické 
podobě. Za vytvoření precizního modelu děkujeme německému umělci panu Sonsallovi a za zrealizování 
myšlenky vystavení modelu u nás v Hejnicích panu Podhorovi a panu řediteli Heinzlovi.

nalezl restauraci s terasou a malý i velký sál, který 
nabízel místo až pro 2000 hostí. Reprezentativní stavba 
s arkýřem do ulice měla také v jižní části 25 m vysokou 
vyhlídkovou věž, ze které bylo možné obdivovat barokní 
kostel s klášterem a hory v pozadí. 

Ještě před vypuknutím Velké války (1914–1918) 
byl hotel přejmenován na Kaiserhof (Císařský dvůr) 
a na přední fasádě se objevily rozměrné obrazy s por-
tréty rakouského císaře Františka Josefa I. a němec-
kého císaře Viléma II. To již však jméno i pověst hotelu 
významně překročily hranice zdejšího kraje a staly se 
důležitou a neodmyslitelnou součástí života zdejšího 
velmi bohatého spolkového a kulturně-společenského 
života. V roce 1902 zde dokonce vystoupil Johann 
Strauss nejml. První hejnický starosta a vládní rada 
Gustav Effenberger v žádosti o povýšení Haindorfu na 
město neopomněl zdůraznit význam hotelu. Za první 
světové války byl Kaiserhof přeměněn na vojenský 
lazaret.

Nedlouho po vzniku Československa byl objekt 
v důsledku zákona na ochranu republiky přejmenován 
na hotel Scholz, neboť mladá republika žádala skonco-
vat se vším, co by jen trochu připomínalo staré pořádky. 
Od roku 1921 bylo pro potřeby veřejnosti zřízeno kino 
a hotel se těšil oblibě i četným politickým mítinkům. 
V roce 1923, po smrti J. F. Scholze, objekt koupil Josef 
Möller, po kterém byl hotel přejmenován. Za druhé svě-
tové války mj. sloužil i pro nouzové ubytování rodin 
z bombardovaných průmyslových center Německa.

Krátce po II. světové válce byl hotel znárodněn 
a opět přejmenován, nový název zněl ne právě origi-
nálně: Praha. Tehdy – ne příliš dobře udržovaný objekt 
– se opět probudil ke společenskému životu, který 
významně doplňovaly odborové rekreace i ochotnická 
divadelní vystoupení navazující v podstatě na němec-
kou tradici. Název Praha si však rekonstrukci vyžadu-
jící hotel dlouho neudržel, a tak v době, kdy se rozhodlo 
o jeho opravě, byl již mezi zdejšími i návštěvníky znám 
jako Perun. Stavební zásah z počátku 60. let 20. století 
sice hotel zmodernizoval, ale necitlivě zasáhl do fasády, 
střechy i vnitřních prostor. Nadobro tak zmizely fasá-
dní štuky, arkýř, vyhlídková věž a pálenou glazovanou 
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střešní tašku nahradila plechová šablona. Ve velkém 
sále byl demontován dřevěný balkón. I přesto hotel 
zůstal svědkem mnoha kulturních a společenských 
událostí i politického schůzování. Mezi nejvýznamnější 
koncerty patřila vystoupení Pavla Bobka, Evy Pilarové 
nebo pro Hejnice neodmyslitelný trampský festival 
Jizerská nota. 

Ekonomické a společenské změny po sametové 
revoluci z roku 1989 znamenaly velká očekávání. Hotel 
Perun byl hejnickou samosprávou v privatizaci nabíd-
nut k prodeji. Zájemců bylo více, mj. i bývalý bavor-
ský ministr vnitra, jenž vlastnil hotel ve významném 
poutním místě Altötting a měl v Hejnicích své kořeny. 
Budovu nakonec na počátku 90. let 20. století koupila 

za 3 mil. Kčs Květoslava Brennerová. Jejím záměrem 
bylo navrátit objektu jeho původní krásu. Projekt, podle 
kterého vznikl i model, na který se díváte, zpracoval 
architekt Josef Chybík. Započaté stavební práce však 
v důsledku neodborného vedení znamenaly narušení 
statiky jižní přední části. Ta se pak v květnu 1997 zří-
tila. Z noblesního plánu nebylo i v důsledku chybějících 
finančních prostředků realizováno nic. Nového majitele 
ruina hotelu získala o deset let později. Ten ji v dubnu 
roku 2010 nechal zbourat. Na počátku roku 2015 
pozemky po strženém hotelu odkoupilo město Hejnice.

Jan Heinzl, foto: P. Bíma

          
          Zní to povědomě? 

                                                      

 
„…zůstala jsem s holkou sama. Ze začátku platil, asi patnáct stovek měsíčně to bylo 
– no nic moc. Pak přišel o práci, já s mateřskou sedm tisíc…  
Neměla jsem ani na nájem, když jsem chtěla vyjít s jídlem a plenama... 
Tak jsem si půjčila přes internet. Jak jsem tehdy byla ráda!   
No, naivní a prostě když potřebujete nutně a nemáte kde...  
 
A pak ty splátky. Já jen koukala… Vždyť jsem si půjčila pár tisíc!  
Když byla holka větší, začala jsem dělat, brigádně,  
ale ani to už pak nestačilo.  
 
No, takže exekuce, že jo…  
A teď do toho ten koronavirus, takže brigáda mi odpadla.  
A teď už tam, co jsem vypomáhala, mě nechtějí…“ 
 
Marta, 37 let, samoživitelka 
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Na otázku moderátora, jak to 
tenkrát před těmi šedesáti lety bylo 
se založením fotokroužku, odpově-
děl Jiří Bartoš ve formě a v dobrém 
rozmaru: „No jo, to jsme tenkrát 
byli tři. Pak se to během let roz-
růstalo, 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, viď 
Vašku (k Odehnalovi). Prostě to 
tady v Hejnicích frčí a frčet to bude 
dál!“

Ve vtipné zkratce přiblížil 
návštěvníkům vernisáže podstatu 
fotografie: „I když dneska je fotogra-
fie hlavně digitální, a to já se už učit 
nebudu. Ale stejně jako v analogové 
fotografii, jde o to, abyste s tím, co 
vložíte do počítače, už nemuseli nic 
dělat, protože výtvarná fotografie 
vzniká v momentě kontaktu s tou 

„Touto výstavou chceme především vzdát hold otci zakladateli a jedné z nejvýraznějších postav české amatérské 
fotografie, Jiřímu Bartošovi“ uvedl výstavu předseda Tomáš Mazánek.

realitou, kterou fotografujete, a to, 
co z toho bude, musíte mít v hlavě 
předem.“

Když Jiří Bartoš poznal v četném 
publiku svého kamaráda fotografa 
Jana Anděla: „Je von je tady taky 
Anděl – vždyť mi tu máme svatýho!“ 
Když se mu Anděl, kterého dosud 
řadil mezi pravověrné analogisty, 
přiznal, že foťák na jeho krku je 
digitální, komentoval to slovy: „Tak 
i ty, Brute.“

Na závěr vernisáže završila 
Wanda tyto hezké chvíle velkou 
kyticí. „Já dostávám květiny, rea-
goval překvapeně až dojatě oslave-
nec, ty samojediný (doplnil Karel 
Stupka) a ještě k tomu jsem tu nej-
fotografovanější!“

A teď něco o těch chlapcích – 
Bartošových žácích, kteří hejnický 
fotoklub drží dnes.

Na vnitřních sloupech ambitu 
visí 14 „nástěnek“ a na nich 15 foto-
grafů – žáků vzdává hold svému 
učiteli, přesněji řečeno teď už spíš 

konzultantovi: Vašek, Mirek, Miro, 
Hanka a Wanda spolu na jedné, 
Martin, Dan, Ivan, Jirka F., Tomáš, 
Honza, Petr, Jirka M., Karel a Luboš. 
Fotografiemi žánrově různorodými, 
které spojuje motto tvorby Jiřího 
Bartoše: „Zastavte se a dívejte se. 
Nejprve musíte zachytit okamžik.“

Většina vystavujících se vyznává, 
že se focením baví, že fotí pro radost 
a s radostí. A co na to první návštěv-
níci výstavy? Sláva, oni to poznali, 
přešlo to k nim! To hlavní sdělení 
každé dobré fotografie.

„Moc hezká výstava s krásnými foto-
grafiemi, některé jsou úplně super!“

„Výstava, která pohladila po duši.“

„Gratuluji k šedesátce!“

„Děkujeme za krásnou výstavu, 
poděkování patří všem vystavují-
cím autorům i organizátorům.“

„Jedním slovem krásné!“

Výstava k jubileu aneb Hold otci zakladateli
(reportáž z vernisáže)
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Jedním z nejúspěšnějších v his-
torii fotoklubu byl rok 2006. Jizer-
ský fotoklub byl totiž pořadatelem 
45. ročníku Mapového okruhu 
„Český ráj“ a v konkurenci 15 foto-
klubů z celé republiky dokonce 
zvítězil. V Hejnicích se také konalo 
slavnostní vyhlášení výsledků 
a v klášteře výstava vítězných 
snímků.

Velká povodeň v srpnu 2010 
vyplavila i Bartošovu „Malou gale-
rii“ a fotoklub si musel po 14 letech 
opět hledat nové prostory pro čin-
nost. Útočiště na téměř desetiletí 
nakonec našel domě svého člena 
Václava Odehnala. 

V listopadu 2010 proběhla v hej-
nickém klášteře jubilejní výstava 

„50 let Jizerského fotoklubu.“ Zapůj-
čil pro ni své fotografie i fotoreportér 
Miroslav Zajíc, úvodní slovo před-
nesl Jan Anděl, blahopřání zaslal 
František Dostál a dostavil se i zmí-
něný liberecký publicista Petr Šimr. 
K vidění byl i dokument České tele-
vize o činnosti spolku z roku 1973. 
Úspěch akce se projevil v nárůstu 
členské základny – v podobě 
návratu původních a zájmu nových 

Na necitlivě přetrženou nit nejen výstavní činnosti fotoklubu navázaly v první polovině 90. let díky pochopení 
kultuře nakloněných institucí individuální výstavy členů. Díky zejména iniciativě Jiřího Bartoše se situace 
postupně stabilizovala a od roku 1996 nastala éra „bytového“ fotoklubu: osm tehdejších stálých členů se scházelo 
každý druhý čtvrtek v „Malé galerii“, kterou ve svém rodinném domku otevřel Bartoš jako symbolickou náhradu 
za zrušenou výstavní síň. Zrušenou výstavní síň fotoklubu nahradila nová výstavní síň hejnického Mezinárodního 
centra duchovní obnovy, v níž fotoklub brzy obnovil tradici každoročních členských výstav.

členů a ten se příznivě odrazil 
v další činnosti fotoklubu.

Klub se po osmi letech, v roce 
2014, opět úspěšně zhostil organi-
zace 53. ročníku Mapového okruhu 

„Český ráj“, které vyvrcholilo setká-
ním účastníků v Centru duchovní 
obnovy a společným fotografová-
ním v podhůří Jizerských hor.

Úspěchu akce napomohla 
i obnovená podpora fotoklubu ze 
strany města Hejnice, které od té 
doby finančně přispívá zejména 
na veřejně prezentované akce foto-
klubu a v jehož zpravodaji se nyní 
již pravidelně objevují články o čin-
nosti Jizerského fotoklubu. Po 
téměř třiceti letech skončilo před 
dvěma lety také období „bytového“ 
fotoklubu, díky městu se foto-
klub schází v prostorách Klubu 
důchodců.

Připomeňme ještě, že pozoru-
hodných 55 let nepřetržité činnosti 
oslavil 10. října 2015 Jizerský foto-
klub Hejnice výstavou ve vestibulu 
Krajského úřadu Libereckého kraje.

Dnes má fotoklub 15 aktivních 
členů z celého Frýdlantska, kteří 
se k výměně zkušeností, k přípravě 

výstav a k hodnocení soutěžních 
fotografií scházejí nejméně dva-
krát měsíčně. Každoročně pořádají 
v Hejnicích členskou výstavu a pra-
videlně se svými kolekcemi fotogra-
fií účastní Mapového okruhu Český 
ráj, Tatranského mapového okruhu 
a regionální soutěže Zaostřeno na 
Jizerky. (Sluší se uvést zde alespoň 
jména oceněných v posledních roč-
nících soutěží: Martin Čepička, Jiří 
Fára, Wanda Kmínková, Václav 
Odehnal, Mirek Pelikán a Tomáš 
Mazánek.) Každý měsíc pak běží 
tematicky zaměřená klubová soutěž 
a na podzim a na jaře pořádá klub 
vícedenní fotodílnu zaměřenou na 
krajinu a krajinný detail. V posled-
ních letech našli účastníci  dílen 
inspiraci ke zdařilým fotografiím 
například na Jizerce, nebo na vodo-
pádech Jedlové, u Podtroseckých 
rybníků v Českém ráji,  zavítali 
i do bývalého vojenského prostoru 
v Ralsku, na Dokesko a do přírod-
ního parku UNESCO v německo – 
polském příhraničí Bad Muskau.

jbl

60 let Jizerského fotoklubu Hejnice (1960 – 2020)
3. část: Od devadesátých let do současnosti

„Kdo umí, ten umí. Jsem rád, že 
jsem mezi členy fotoklubu poznal 
svého nejlepšího kamaráda z vojny 
Martina Čepičku.“

„Přejeme všem členům fotoklubu 
dobré světlo.“

A proto, ať se i v budoucnu naplní 
slova Jiřího Bartoše „Kluci, držte tu 
naši fotografii stále dál, i když vám 

už nemohu přispět, snad jen radou.“
Záměr oslavit šedesáté výročí 

fotoklubu především poctou jeho 
zakladateli Jiřímu Bartošovi byl 
vrchovatě naplněn – ať už výstavou 
Bartošových klasickou analogo-
vou cestou vzniklých černobílých 
fotografií, v nichž povýšil krajinné 
detaily z Jizersko-horských bučin 
na výsostná umělecká témata 

výtvarné fotografie či zdařilou ver-
nisáží, na níž, i když si zachoval 
svou příslovečnou skromnost, zářil 
pohodou, vtipem a moudrostí.

Text jbl, foto Jan Appel,  
Mirek Pelikán a Petr Riedl

Zdroje: video Jana Appla,  
návštěvní kniha výstavy

V rámci 22. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2020 
o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí jsme 
získali druhé místo v kategorii elektronické služby za hlasového 
asistenta - ozvučení webových stránek hlasem.

OZVUČENÍ MĚSTSKÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK 
BYLO OCENĚNO DRUHÝM MÍSTEM  

V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB
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Majitelé zahrádek s bioodpadem 
většinou nakládají velmi jedno-
duše. Založí si někde v rohu kom-
post – dřevěný, či pomocí plastové 
nádoby - zde schraňují všechny 
zbytky z kuchyně i zahrady a po 
čase použijí hotový kompost k hno-
jení záhonků. 

V bytě si ale kompostér jen tak 
nepostavíme. Jak tedy na to? 

Odpověď jsme částečně dostali 
od města, které nám nedávno na 
obě sídliště přistavilo hnědé popel-
nice. Pojďme se tedy na bioodpad 
podívat blíže.

Co to je?
Bioodpad je odpad rostlinného 

původu, v našem případě nejčas-
těji ze studené kuchyně. Patří sem:
• zbytky ovoce a zeleniny (syrové, 

ještě před uvařením)
• jádřince, stopky, pecky
• kávová sedlina, sypaný čaj
• skořápky od vajíček a ořechů
• části pokojových či balkono-

vých rostlin

Do popelnice na bioodpad roz-
hodně nepatří odpad živočišného 
původu – odřezky masa, kosti 
apod., mrtvá zvířata, zvířecí exkre-
menty, plesnivé či napadené části 
rostlin. Z kapacitních důvodů do 

Jak na bioodpad v bytě?

Z každého vaření je ho spousta. Odřezky, slupky, stopky, jádřince, skořápky. Odpadkový koš se jím plní 
nesmírnou rychlostí. Přitom jde o cenný materiál. Řeč je o bioodpadu. Co tedy s ním?

hnědých popelnic na sídlištích 
nepatří listí, tráva a jiný odpad ze 
zahrad.

Jak bioodpad uchovávat v bytě?
Pokud se nám nechce s každým 

ohryzkem běžet k popelnici, je 
vhodné si na bioodpad vyhradit 
nádobu, kterou umístíme nejčas-
těji do kuchyně a jednou za pár dní 
ji vyneseme. Důležité je, aby v ní 
materiál neplesnivěl. Lze použít 
úplně obyčejnou otevřenou misku, 
větší zavařovací sklenici, kyblíček 
od jogurtu apod.

Fajnšmekři, kteří by si chtěli 
kompostování více užít a před-
stavit ho třeba svým dětem jako 

rodinný projekt, si mohou pořídit 
kuchyňský kompostér na bázi fer-
mentování, nebo vermikompostér 
obývaný speciálními žížalami.

Kam bioodpad dále putuje?
Odpad z hnědých popelnic 

a kontejnerů na bioodpad se sváží 
do komunitní kompostárny. Odtud 
by mohl být dále využit při péči 
o veřejnou zeleň, pokud bude kom-
post dostatečně kvalitní (nezne-
hodnocený jiným odpadem). Zatím 
je používán jen při terénních úpra-
vách ve městě.

Karolína Blažková,  
Rodiče za klima Frýdlantsko

kuchyňský fermentační kompostér

U nádraží ČD v Hejnicích byl zprovozněn pro 
veřejnost cyklobox, který slouží pro odkládání  
2 jízdních kol.

Hodit se bude zejména občanům cestujícím 
vlakem a jeho použití je velmi jednoduché. K ulo-
žení jízdních kol stačí vložit minci v nom. hodnotě 
10 Kč do zámku a poté dveře uzamknout - odebrat 
klíček a hurá na cesty! Po návratu klíček vložit do 
zámku, otočit a vyzvednout zpět vloženou desetiko-
runu. Cyklobox byl pořízen v rámci participativního 
rozpočtu minulého roku, ale díky Corona viru byl 
zprovozněn až nyní.

U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ BYL 
ZPROVOZNĚN CYKLOBOX
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