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Společnost je nyní paralyzová-
na vládními opatřeními k omezení 
pohybu, které se samozřejmě do-
týkají i města. Mělo by to být mi-
nimum turistů a hostů, kteří něja-
kým způsobem využívají služby ve 
městě. Jestli tomu tak je, nebo už 
to neplatí, tak to víte jen Vy sami. 
Město se snaží nějakým způsobem 
tuhle mimořádnou situaci zvládat, 
například Středisko služeb opět 
omezuje kontakt mezi jednotlivými 
pracovníky, proto některé činnos-
ti nebudou tak rychle jako tradič-
ně. V rámci letošního roku ale zís-
kají služby významné pomocníky, 
kdy k velkému zametáku na silni-
ce přibude kartáč pro malotraktor 
na vymetání chodníků a jiných zá-
koutí, vozový park se dočká doplně-
ní o novou dodávku, která nahradí 
dosluhující Gazellu a také se těší-
me na osazení příkopového ramene 
pilou na stromy a větve, která bude 
udržovat průjezdné profily silnic 

tam, kde si majitelé vysadili stromy 
a keře na městský pozemek nebo je 
nechali přerůst do silnice.

V minulém roce došlo k výměně 
části veřejného osvětlení ve městě, 
jsem moc rád, že se podařilo zís-
kat dotaci kolem 1,3 miliónu korun 
i na 2. etapu výměny. Takže vlast-
ně skoro celé město by nyní mělo 
být osazeno moderními a úsporný-
mi LED světly. Sice se sundá ko-
lem 200 původních svítidel, ale vý-
hodou bude nové osazení dalších 
89 svítidel navíc, aby byla splně-
na norma pro osvětlení silnic, tak-
že bude na komunikacích více vi-
dět. Z dotačních programů máme 
požádáno o dotaci na rekonstrukci 
zničené lávky u Musilů přes Černý 
potok, kterou vzala voda. Tu bude-
me realizovat i bez případné dotace, 
aby se tam mohlo chodit. Dále je 
žádáno Ministerstvo pro místní roz-
voj o podporu rekonstrukce mostu 
na Ferdinandově nad firmou Cube, 
dále pak na akci rekonstrukce po-
vrchu ulice Nádražní včetně par-
koviště a opravu silnice na Skalní 
město od Kocoura. Most a Nádraž-
ní ulici musíme realizovat i bez do-
tace. Mezi další plány letošního 
roku patří rekonstrukce několika 
bytů v bytových domech v centru 
města. Vždy se jedná o kompletní 
rekonstrukce, kde se částky pohy-
bují v řádu necelého miliónu korun 
za byt. K tomu patří i plán rekon-
struovat půdní prostory několika 
městských domů na byty, s pod-
mínkou dotační podpory.

Trošku možná pro někoho ne-
komfortní bude konečně osazení 
centra města kamerovým systé-
mem. Jedno upozornění - jedná se 
o sledování veřejných prostor, sou-
kromé objekty a prostory musí být 
optikou rozmazány, a také se ne-
jedná o nic, kde by se na to mohl 
kdokoliv dívat. Bude to záznam, 

Slovo starosty

Vážení čtenáři zpravodaje, vítám 
Vás u těchto řádků současného čísla. 
Vzhledem k  situaci, která kolem 
panuje, už po několikáté upozorňuji, 
že tyto řádky píšu 4. března, pro-
tože než se k Vám dostanou, tak už 
nemusí spousta věcí platit. Žijeme 
totiž v době, kdy včera platilo něco, co 
pozítří a zítra nebude platit to, co se 
hlásilo předevčírem. Ale dost o tomto 
podivném období. Prostě za aktuál-
ními informacemi, hlavně o  chodu 
města v  krizové době, si musíte 
v dobách přítomných zajít na webové 
stránky města nebo nějaké sociální 
sítě jako je Facebook, Instagram či 
Twitter.

který si může prohlížet za určených 
podmínek vlastně skoro jen Policie 
a ne nikdo z úřadu či veřejnosti.

V minulých dnech došlo k ote-
vření nové mateřské školy, která 
bude nyní doufám hodně dlouho 
sloužit dalším generacím hejnic-
kých dětí. Slova k tomuto najdete 
v článku uvnitř zpravodaje. Děku-
ji všem zúčastněným za nasaze-
ní a práci jak při výstavbě, tak při 
stěhování nebo při spouštění nové-
ho provozu. Je jasné, že se to neo-
bešlo bez drobných much, ale to se 
prostě u tak obrovské stavby stává. 
Na jaře se zazelená zahrada a bude 
komplet hotovo k radosti všech 
princezen a princů.

Jak to bude s Hejnickými slav-
nostmi, zatím nevíme. Čekáme na 
přelom března a dubna, kdy podle 
situace musíme rozhodnout, jestli 
se je pokoušet uspořádat nebo ten-
to ročník odložit na příští roky. Vi-
dina toho, že tam budeme u vstupu 
stát s testy nebo vyžadovat očkova-
cí průkazy, se asi nedá realizovat 
bez újmy na zdraví pro pořadatele.

Když jsem u toho očkování, 
tak připomínám, že běží regist-
race seniorů k očkování proti Co-
vid-19. V těchto dnech k původním 
seniorům 80+ přibyla i skupina 
70+ a mluví se o tom, že od dub-
na by se měli moci registrovat i dal-
ší senioři nad 60 let. Já bych Vás 
chtěl požádat, pomozte tomu své-
mu seniorovi, babičce, dědovi, ma-
mince, tátovi a dalším s touto re-
gistrací. Spousta z Vás tu banální 
věc na internetu zvládne a nevy-
staví tak seniory stresu s cestou do 
Frýdlantu na úřad nebo doptává-
ní se na hejnickém úřadě. My Vám 
zde také můžeme pomoci, ale na-
stává pak situace, že při hromad-
ném otevření termínů očkování se 
nám nedaří všechny registrované 
okamžitě udat a někteří musí čekat 
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Slovo starosty (dokončení)

Z jednání městské rady

 – Projednala a schválila Odpisový plán města Hejnice 
na rok 2020 včetně odpisového plánu ZŠ a MŠ pří-
spěvkové organizace Hejnice.

 – Projednala a schválila návrh na odměny členům 
JSDH Hejnice z jejich rozpočtu.

 – Projednala a schválila smlouvu na zajištění teleko-
munikačních služeb města s firmou T-Mobile Czech 
Republic, a. s. na období 24 měsíců.

 – Projednala a vzala na vědomí informaci spolku Jizer-
ské aktivity Liberec o odstoupení od smlouvy o po-
skytnutí účelové dotace z rozpočtu města na akci 
Hejnicman 2020 a Hejnicfilm 2020, které se kvůli 
opatřením v souvislosti s koronavirem nemohly ko-
nat.

 – Projednala žádost spolku Milujeme Jizerky z Jab-
lonec nad Nisou týkající se podpory akce „Turistic-
ká naučná stezka k vyhlídce Poustevníkův kámen“ 
a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 10.000 Kč.

 – Projednala a zamítla nabídku televize RTM+ Liberec 
na spolupráci v oblasti videoobčasníku.

 – Projednala a rozhodla o daru 3.888 Kč příspěvkové 
organizaci ZŠ a MŠ Hejnice, který bude uložen do 
pamětní schránky v novostavbě mateřské školy jako 
památka na platidla současné doby.

 – Projednala stav ohledně placení nájemného za neby-
tové prostory v majetku města v souvislosti s naří-
zením vlády o uzavření některých provozoven a ob-
chodů a rozhodla, že po dobu nařízeného uzavření 
provozoven nebudou nájemcům účtovány náklady na 
nájemné.

 – Projednala žádost týkající se pronájmu části nebyto-
vého prostoru haly služeb v čp. 446, Hejnice na zří-
zení zkušebny a žádost schválila na dobu určitou od 
1. února 2021 do 31. ledna 2023.

Rada města na svých zasedáních:

 – Projednala a schválila likvidaci vyřazeného majetku 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice na základě 
předložené žádosti a seznamu vedením organizace.

 – Projednala a rozhodla o záměru města pronajmout 
ordinaci zubního lékaře v čp. 445.

 – Projednala žádost útulku AZYL Pes Krásný Les 
a částkou 10.000 Kč podpořila jeho činnost.

 – Částkou 3.000 Kč podpořila činnost linky bezpečí.
 – Projednala žádost města Liberce týkající se podpory 
jeho kandidatury na Evropské hlavní město kultury 
2028 a s podporou souhlasí.

 – Projednala žádost Hospice Sv. Zdislavy z Liberce tý-
kající se dotace na chod hospice a rozhodla se žádosti 
vyhovět částkou 13.565 Kč.

 – Projednala žádost útulku Azyl Pes Krásný Les tý-
kající se podpory rekonstrukce nemovitostí útulku 
v roce 2021 a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 
10.000 Kč.
 – Projednala žádost spolku TAJV, z. s., týkající se pod-
pory akce Sportovní den mládeže s TAJV v Hejnicích 
a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 5.000 Kč.

 – Projednala žádost společnosti Alza.cz a.s., se síd-
lem v Praze, týkající se pronájmu části pozemku 
p. p. č. 765/25 v k. ú. Hejnice za účelem umístění Al-
zaboxu a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých 
podmínek.

 – Projednala a schválila finanční dar Základní a Ma-
teřské škole Hejnice, od firmy Metrostav z Prahy ve 
výši 15.000,- Kč, který je určen na didaktické učební 
pomůcky předškolního vzdělávání.

 – Projednala a schválila věcný dar Základní a Mateř-
ské škole Hejnice od firmy JMK ICT z Prahy, v podobě 
17 ks starších PC Fujitsu v celkové zůstatkové hod-
notě 50.983 Kč, který je určen na školní vzdělávání.

 – Projednala a posoudila podané návrhy občanů na 
realizaci v rámci participativní části rozpočtu a roz-
hodla o posunutí termínů hlasování vzhledem k sou-
časným pandemickým opatřením.

další týdny. Opravdu jedná se o jednoduchou věc pro 
běžné uživatele internetu a naši senioři si naši pomoc 
za výchovu zaslouží. Na YouTube kanále města Hejnice 
je k tomuto návod v podobě videa.

Ptáte se, jak je to s výstavbou v Hejnicích. Tak nyní 
volné pozemky nejsou, a to jak městské tak soukromé. 
Město pokračuje na zastavovací studii plochy u Skal-
ního města. Nyní se bude návrh rozdělení a umístění 
asi 6 domů na západní části louky – naproti součas-

ným dvojdomkům, podávat na pověřené orgány, aby se 
k tomu vyjádřily. V té souvislosti začneme připravovat 
projekt s odborníky na revitalizaci té zbylé, větší zelené 
a mokré části, která nejspíš bude muset být realizová-
na nejdříve před vlastní výstavbou těch případně povo-
lených domů. Ale vše je jen plán, rozhodovat budou po-
věřené orgány o tom, co a jak tam bude moci být.

Vážení, přeji Vám pokud možno klidné dny, hlav-
ně zdraví Vám a celým Vašim rodinám. Požádal bych 
Vás o dodržování současných opatření a nařízení, aby-
chom se konečně z toho srabu vyhrabali a mohli se 
zase chovat jako v běžném životě. Hodně pohodových 
dní a důvodů k úsměvu na tvářích…

Jaroslav Demčák

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 – Projednalo a schválilo Směnnou smlouvu mezi měs-
tem Hejnice a Lesy České republiky, s.p. se sídlem 
v Hradci Králové a ukládá starostovi zajistit směnu 
pozemků, uhrazení rozdílu hodnot a smlouvu pode-
psat.

 – Projednalo a schválilo zprávu o činnosti kontrolního 
a finančního výboru.

 – Vzalo na vědomí zprávu o činnosti FVS a.s. s výhle-
dem na rok 2021.

 – Projednalo a schválilo rozpočet Města Hejnice na rok 
2021 jako schodkový.

 – Projednalo a schválilo pokračování zastavovací stu-
die k pozemku p. č. 936/3 v k. ú. Hejnice, a to v roz-
sahu zástavby pouze na západní straně.

 – Projednalo a schválilo podle ustanovení § 76 zákona 
o obcích mimořádnou odměnu za aktivitu v oblasti 
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investičních akcí, dokončení stavby nové MŠ, řešení 
mimořádných krizových situací a s vyřizováním do-
tací ve výši jedné měsíční odměny, starostovi města 
panu Jaroslavu Demčákovi.

 – Projednalo a schválilo podle ustanovení § 76 záko-
na o obcích mimořádnou odměnu za spolupráci na 
realizaci investičních akcí města, za aktivní činnost 
v době nemoci starosty města Hejnice a mimořádné 
řešení krizových situací ve výši jedné měsíční odmě-
ny místostarostovi města panu Petru Zoreníkovi.

 – Projednalo a schválilo žádost o dotaci žadatele Mezi-
národního centra duchovní obnovy ve výši 70.000 Kč.

 – Projednalo a vzalo na vědomí zprávu Komise cestov-
ního ruchu.

 – Projednalo a schválilo žádost spolku LUNGTA týkající 
se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“.

 – Projednalo a schválilo přistoupení města Hejnice do 
Sdružení místních samospráv České republiky.

 – Projednalo a schválilo příspěvky:
 – příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť 
a nemovitého majetku pro svaz skautů – Junák ve 
výši 45.000 Kč,

 – příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť 
a nemovitého majetku pro TJ Jiskra Hejnice ve výši 
105.000 Kč,

 – příspěvek na podporu činnosti pro FK Hejnice ve 
výši 217.000 Kč,

 – příspěvek na podporu činnosti pro Jizerský foto-
klub Hejnice ve výši 14.000 Kč,

 – příspěvek na podporu činnosti pro TJ Jiskra Hejni-
ce ve výši 52.000 Kč,

 – příspěvek na podporu činnosti pro Klášter Hejnice 
vzdělávací, konferenční centrum a poutní dům ve 
výši 34.000 Kč,

 – příspěvek na podporu činnosti pro svaz skautů – 
Junák ve výši 31.000 Kč,

 – příspěvek na podporu činnosti pro ZŠ a MŠ Hejnice 
ve výši 92.000 Kč,

 – příspěvek na podporu činnosti pro Horolezecký od-
díl Hejnice ve výši 47.000 Kč,

 – příspěvek na podporu veřejně prospěšných aktivit 
pro Horolezecký oddíl (muzeum) Hejnice ve výši 
10.000 Kč,
 – příspěvek na podporu činnosti pro MC Mateřídouš-
ka ve výši 137.000,

 – příspěvek na podporu činnosti pro Centrum volné-
ho času Moštárna ve výši 54.000 Kč,

 – příspěvek na podporu činnosti pro SDH Hejnice ve 
výši 43.000 Kč,

 – příspěvek na podporu veřejně prospěšných aktivit 
pro spolek Za lepší Hejnice, z. s. ve výši 19.000 Kč.

Očkování a důsledné dodržování 3R (ruce-roušky-
-rozestupy) vnímáme jako jedinou cestu k výhře nad 
nemocí Covid-19. Nechráníme jen sebe, ale zejména 
naše pacienty, které nechceme nijak ohrožovat - ať už 
tím, že je přes veškerou opatrnost nakazíme, nebo tím, 
že kvůli nemocným záchranářům k nim nebude mít 
kdo vyjíždět. A zároveň je pro nás očkování význam-
ným výrazem solidarity se všemi, kdo s touto nemocí 
bojují nebo se jakýmkoliv způsobem dotkla jejich života. 
Chceme návrat k normálu a přejeme ho všem kolem 
sebe. Věříme principům moderní medicíny, konec-
konců se jimi každý den řídíme.

Vakcinaci vnímáme jako nejefektivnější způsob, jak 
dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. 
Důkazem toho je koneckonců i historický vývoj - zave-
dení vakcinace pomohlo už v minulosti ke snížení či 
dokonce vymýcení řady nemocí, například pravých 
neštovic, dětské obrny či záškrtu.

Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba prooč-
kovat 65 až 70 % populace. Každý, kdo se naočkuje, 
tedy pomáhá ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdra-
votnímu stavu učinit nemohou. Vzhledem k tomu, že 

Chráníme sebe, chráníme 
pacienty, jdeme příkladem

Všichni naši zaměstnanci, kteří projevili zájem 
o  očkování vakcínou proti Covid-19, ho mají 
za sebou. Vstříc nám s  aplikací vakcíny vyšly 
nemocnice Jilemnice a Zdravotní ústav v libereckých 
Vratislavicích, kterým děkujeme.

vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé, nejsou zatím vhodné 
pro děti nebo těhotné ženy. I ty bude muset ochránit 
kolektivní imunita.

Pokud má někdo obavy, zda je pro něj ze zdravot-
ních důvodů očkování vhodné, má možnost vše konzul-
tovat předem se svým praktickým lékařem. Očkování 
je dobrovolné a je také plně hrazené z veřejného zdra-
votního pojištění.

ZZS LK
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Později, když koupil pozemek v sousedství, který 
byl prodejnou v minulosti užíván, tak znovu jak radě, 
tak zastupitelstvu potvrdil, že bude provozovat žele-
zářství. Naposledy se vyjádřil v listopadu a jeho názor 
jsem uveřejnil v minulém čísle. Jeho snahou bylo otevřít 
prodejnu před vánocemi. Otevřít se mělo samozřejmě 
železářství. O žádné změně nebyla řeč. Otevřít prodejnu 
a zahájit provoz se nepodařilo, marné byly naděje čeka-
jících zákazníků.

Stala se však jiná věc. Pan Bartoš koupil starý dům 
v Klášterní ulici, ve kterém je prodejna Elektro, a začal 
rychle s úpravami. Bylo zjevné, že se budou vsazovat 
výkladní skříně a že se tu upravují prostory pro další 

Psali jsme před 15 lety…  
Březen – měsíc internetu

Tento ročník je tedy zaměřen na komunikaci úřadů 
s občany prostřednictvím internetu. Jeho cílem je, aby 
se občané dozvěděli, že existuje řada velmi hodnot-
ných webů a aplikací orgánů veřejné správy, které jim 
ušetří hodně času a poskytnou množství užitečných 
informací. V průběhu března bude v knihovně k dis-
pozici leták, který bude obsahovat informace o vybra-
ných webech veřejné správy. Zájemcům ráda poskytnu 
podrobnější informace, zajímavosti či nejužitečnější 
aplikace pro veřejnost, samozřejmě se mohou podí-
vat také na internetové stránky města Hejnice (www.
muhejnice.webzdarma.cz).

Jelikož cena za přístup k internetu bude v březnu 
opravdu symbolická – 10 Kč za 1 hodinu (tj. 5 Kč za ½ 
hodiny) – zvu všechny, i ty, kteří to s internetem ještě 

Psali jsme před 10 lety…  
Informace policie

Na policii se také obrátili občané Hejnic s pro-
blémem, ke kterému docházelo na silnici do Bílého 
Potoka. Na vozovku v místě poškození po povodních 
místní občan soustavně pokládal kameny tak, že byly 
nebezpečné projíždějícím vozidlům. Případ byl projed-

obchod. Zeptal jsem se a nemohl uvěřit. Pan Bartoš 
připravuje prodejnu železářství a řekl to opravdu vážně. 
Nenašel jsem jediný důvod mu nevěřit. Doposud však 
nemám důvod nevěřit ani panu de Bruynemu. Přesto 
musím položit otázku, na kterou bych rád znal odpověď 
já, stejně jako mnozí ostatní.

Budeme mít už konečně v Hejnicích železářství? 
Řekne už tentokrát někdo definitivně „Ano“ a otevře 
obchod? Je jedno, kdo tam bude, a také je jedno, jestli 
budeme nakupovat v Lázeňské, nebo v Klášterní ulici. 
Důležité je, aby to bylo a to co nejdříve!

Karel Finkous, Hejnický zpravodaj 1/2001

nezkoušeli, aby přišli do knihovny a využili možnosti 
se s tímto informačním médiem seznámit. Myslím si, 
že je důležité, abychom se naučili internet využívat 
ke svému prospěchu, a jsem ráda, že právě knihovny 
k tomu významně přispívají.

Propagace internetu není zbytečná: podle statis-
tického úřadu Eurostat hledá na internetových strán-
kách veřejné správy potřebné informace jen 12 % 
Čechů, což je nejméně v Evropské unii. Pouze 30 % 
domácností v ČR má připojení na internet, zatímco cca 
3 000 knihoven nabízí veřejný internet, a tak působí 
knihovny jako garant rovnoprávného přístupu občanů 
informacím.

Na Vaši návštěvu knihovny se těší
Kamila Šťastná, Hejnický zpravodaj 1/2006

nán a věříme, že se již nebude opakovat. Pokud ano, 
neváhejte se na nás znovu obrátit. A to se týká jakých-
koli jiných problémů. Policisté obvodního oddělení Hej-
nice jsou připraveni vaše podněty přijmout a řešit je.

npor. Lubomír Kaplan, Hejnický zpravodaj 1/2011

Ráda bych se zde zmínila o akci „Březen – měsíc internetu“, která bude probíhat také v hejnické knihovně. 
Každoročně (letos již po deváté) ji vyhlašuje sdružení BMI, což je nevládní nezisková organizace, jejímž 
posláním je podpora internetu jako globálního komunikačního prostředku, zejména v zájmu rozvoje občan-
ské společnosti. Každý ročník je zaměřen na určité téma, v minulosti bylo například „Internet a zdravotně 
postižení“ či „Do knihovny na internet“ a letošní motto zní: „Na úřad přes internet“.

V únoru došlo v Hejnicích u večerky p. Petříčka k odcizení finanční hotovosti z kabiny nákladního vozidla záso-
bování, a to nezjištěným způsobem. Byla odcizena peněženka se značnou hotovostí. Tímto bych požádal svědky, 
kteří viděli osobu nebo mají jakékoliv informace, které by mohly pomoci při zjištění pachatele, aby se dostavili 
na zdejší oddělení.

První vlastní pan de Bruyne. Objekt odkoupil od družstva Jednota, provedl spoustu oprav a prohlásil, a po 
několik let stále opakoval, že zde bude provozovat klasické železářství.

Psali jsme před 20 lety… 
Železářství – žádné dosud neprodává, ale staví se již druhé
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Narodily se děti:

• Sára Fejfarová

• Ema Kaprasová

• Jakub Pařízek                   

• Hana Pavlatová

• Vivien Vincencová

Přistěhovalo se 28 občanů.

Odstěhovalo se 21 občanů.

Rozloučili jsme se 

sezesnulými občany:

• Věra Boháčková

• René Havel

• Miroslava Hilmarová                          

• Josef Kučera

• Jana Lepšíková                         

• Terezija Podlesná

• Gedeon Podlesný

• Jaroslav Sotona

• Markéta Uchytilová

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Hejnice se již po šesté připojí k férové snídani. Letošní datum připadá 
na sobotu 8. května 2021. Férová snídaně je příjemnou komunitní akcí, 
která má vést k navyšování povědomí o fair trade a životních podmínkách 
pěstitelů. Lidé, kteří pěstují naše dobroty, si zaslouží spravedlivé zachá-
zení, a to nebylo nikdy tak urgentní jako teď. Pěstitelé čelí nejen klima-
tické změně a nízkým výkupním cenám, ale navíc i pandemii COVID-19. 
Pěstitelé ve světě situaci zvládají lépe díky zapojení do systému Fairtrade. 
My je můžeme podpořit zvýšením povědomí o jejich situaci a nákupem 
výrobků s certifikací Fairtrade. V České republice lze sehnat především 
férovou kávu, čaj, čokolády, cukr. Tato akce podporuje také lokální pěsti-
tele a výrobky.

Co můžete udělat pro Vaše zapojení do této akce?
Vydejte se v sobotu 8. května na výlet. Do batohu si vezměte v termo-

sce navařenou férovou kávu či čaj, přidejte čokoládu s označením fair 
trade a přidejte nějaké dobroty od vašeho oblíbeného lokálního pěstitele. 
Můžete se také zaregistrovat na fairtrade.cz, přidat si na facebooku ráme-
ček „Snídám férově“, používat hashtag #SnidamFerove při sdílení svých 
příspěvků nebo se zúčastnit facebookové události. 

Budeme moc rádi, když se k nám přidáte.
Lenka Kubíková, Rodiče za klima Frýdlantsko

Posnídejte férově,  
tentokrát na výletě

Vážení čtenáři, ráda bych Vás pozvala na další ročník Férové snídaně. 
Férová snídaně je pikniková akce na podporu pěstitelů, která se koná 
na Světový den pro fair trade. Letos budeme kvůli COVID-19 férově 
snídat na výletě.
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Nabídky řemeslných služeb:
• Broušení nožů, nůžek atp. 
• Výměny okapů nebo jiné práce na domě
• Výměna zámku u dveří (prodej a nabídka montáže 

bezpečnostního zámku, kdy se však jedná pouze 
o běžný zámek)

• Kontrola komínů (výměna vložkování komínu i přesto, 
že to není nutné) 

Pachatel požaduje za službu přemrštěné ceny nebo 
mnohonásobně vyšší částku, než žádal před započe-
tím práce. V případě odporu seniora ohledně zapla-
cení, pachatel vyhrožuje mnohdy i fyzickým napadením, 
v některých případech vyvíjí nátlak na seniora i více 
pachatelů. Ve snaze získat od seniora požadovanou 
částku jsou pachatelé ochotni jej odvézt i k bankomatu, 
aby zde vybral finanční hotovost.

Nabídky levných energetických služeb nebo pojiš-
tění v místě bydliště:
• Levnější plyn nebo elektřina
• Pojištění – životní, zdravotní, proti pohromě, spoření 

apod.

Pachatel, při vpuštění do domu, nechává úmyslně 
otevřené vchodové pro spolupachatele, poté obvykle 
vyzve seniora, aby mu ukázal plynové připojení, pojistky, 
hlavní uzávěr vody apod., ve chvíli, kdy se senior vzdálí 
z domácnosti, tak druhý pachatel vnikne do jeho bytu 
a odcizí nalezené cennosti. V některých případech 
pachatel vyšle seniora do jiné místnosti, třeba koupelny, 
aby pouštěl vodu nebo k televizi, kterou má senior zapí-
nat a vypínat, dle jeho pokynů. Pachatel mezitím pro-
hledá ostatní místnosti a odcizí peníze nebo vše cenné.

Legendy: 
• Vnuk v nouzi (nejčastější legenda)
• Přeplatek za plyn, elektriku nebo vodu (falešný plynař, 

elektrikář nebo vodař)
• Údajné těžké životní nebo mimořádné situace  

(vylákání peněz na operaci dítěte, na různé služby, 
pokuty a poplatky, neboť pachatel u sebe zrovna nemá 
hotovost) 

Nejčastější legendou je „Vnuk v nouzi“ - pachatel 
telefonuje na pevnou linku (výjimečně na mobilní tele-
fon), kdy se vydává za vnuka a žádá finanční pomoc, 
neboť se dostal do velkých problémů nebo, že má mož-
nost výhodné koupě vozidla, bytu apod. a nemá dosta-
tečnou finanční hotovost. Pokud senior sdělí, že nemá 
takovou finanční hotovost je často nucen poskytnout 
šperky nebo jiné cennosti. Pachatel sdělí, že peníze nebo 
cennosti vyzvedne u seniora řidič taxislužby, kterému 
má poškozený vše předat, v některých případech si pro 
požadované věci má přijet známý falešného vnuka.

V případech, kdy se za seniorem dostaví falešný 
plynař, elektrikář nebo pracovník vodáren (většinou dva 
pachatelé) s legendou vrácení přeplatku, nejčastěji ve 
výši okolo 1 000,- Kč, kdy však má u sebe pouze větší 
bankovku, kterou potřebuje rozměnit. Poškozený tedy 

Policie České republiky varuje seniory

Policie České republiky varuje seniory před možným okradením nebo podvodným jednáním pachatelů 
trestné činnosti, kdy objektem zájmu jsou právě senioři většinou přímo v místě svého bydliště. Podvodníci 
využívají různé záminky k  okradení nebo vylákání peněz od seniorů, kdy je kontaktují osobně nebo 
telefonicky většinou s nabídkou různých služeb anebo pod smyšlenou legendou.

jde na místo, kde má uloženou finanční hotovost, což 
vidí pachatel, který následně odvede pozornost seniora 
sepisováním formulářů a druhý nepozorovaně z tohoto 
místa odcizí zbylou hotovost. K vrácení přeplatku nako-
nec nedojde, neboť pachatel vyzve poškozeného, aby mu 
předložil další dokumenty, kdy on mezitím nepozorovaně 
opustí domácnost. V drtivé většině nabízí přeplatek žena.

Podvodníci bohužel využívají  krizové situace a obo-
hacují se na osaměle žijících seniorech pod záminkou 
nabídky zdravotní péče, přípravků na posílení imunity 
i s nabídkou pomoci při každodenních činnostech jako 
je nákup.

Legenda: 
• Nabídka zdravotní preventivní péče – měření teploty 

(nejprve nabídnuto telefonicky, poté osobní návštěva 
pachatele u seniora doma)

Žádné kontrolní měření teploty u seniorů v České 
republice v jejich domácím prostředí neprobíhá! Pacha-
tel se pouze pokouší dostat do domácnosti seniora 
s úmyslem jej okrást. 

Pokud využije senior nabídky pomoci v podobě 
nákupu, doporučujeme:
• ověřit si, zda se jedná o organizace zřízené obcí nebo 

neziskovou organizací, požadujte předložení průkazu 
o tom, že se skutečně jedná o zaměstnance takové 
organizace. Vyžádejte si telefonní kontakt, na kterém 
si můžete danou osobu ověřit.

• mějte předem připravený seznam věcí, které potřebu-
jete nakoupit, zařídit, obstarat.

• nepůjčujte svou platební kartu a pokud možno mějte 
připravenu přesnou finanční hotovost za požadovaný 
nákup či službu.

• při převzetí nákupu nepouštějte cizí osoby do bytu, 
k tomu využijte společné prostory domů, u rodinných 
domů využijte možnosti předání nákupu přes plot.

Zároveň upozorňujeme, že v současné době nepro-
bíhá žádná veřejná sbírka, která by se zaměřovala na 
výběr peněz v souvislosti s opatřeními proti COVID – 19. 
Neposkytujte k těmto účelům žádné finanční dary.

Policie ČR apeluje na seniory, aby byli obezřetní 
a nedůvěřovali neznámým lidem, kteří je osloví 
v místě jejich bydliště. Pokud se již senior rozhodne 
cizí osobu vpustit do svého bytu, tak by neměl být 
doma sám (zavolejte příbuzným, přátelům nebo 
sousedům a poproste je, zda by nemohli přijít, do 
té doby nikoho dovnitř nevpouštějte, popřípadě se 
dohodněte s cizí osobou na jiném termínu návštěvy).  

Seniorům doporučujeme, aby si pořídili na dveře 
do bytu bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen 
pootevřené a tak budou moci vyřídit některé věci 
bezpečněji. 

V případě podezření, že jste se setkali s podvod-
níkem, neprodleně kontaktujte Policii České repub-
liky na tísňové lince 158.

PČR
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Vládní opatření proti COVID19
Již rok se opakovaně s většími 

či menšími přestávkami nacházíme 
v nouzovém stavu, což dle obnáší 
jistá omezení pro občany ČR. Opat-
ření vydávaná v rámci jednotlivých 
usnesení Vlády ČR či mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnic-
tví ČR se již nesčetněkrát změnila 
a je tedy třeba neustále reagovat 
na tyto změny. Poslední a nej-
větší změnou je pak od 1. 3. 2021 
zákaz cestování mezi okresy a mezi 
obcemi vyjma daných výjimek, kdy 
právě pohyb mezi obcemi je nyní 
v rámci města Hejnice a sousedí-
cích obcí pro lidi největší neznámou. 
Jet nakoupit do sousední obce lidé 
samozřejmě mohou a tak např. lidé 
z Bílého Potoka nepřijdou o pečivo 
z hejnické pekárny atd., na druhé 
straně je třeba si uvědomit, že zmi-
ňované vládní opatření neobsahuje 
výjimku ohledně sportování v jiné 
obci, kdy zejména nyní v zimním 
období jde o populární cestu na 
běžky na Smědavu, která katast-
rálně spadá pod Bílý Potok a tedy 
ani občané Hejnic za tímto sportem 
vyrážet nesmějí. Z tohoto důvodu 
byl i zrušen SKIbus z Frýdlantu. 
Rovněž se vrátila povinnost nosit 
ochranu dýchacích cest i na veřejně 
přístupných místech a nestačí již 
pouze dodržovat 2 m rozestupy. 
Tato informace bohužel v mediálně 
velmi sledovaném uzavírání okresů 
poněkud zapadla a spousta občanů 
ji vůbec nezaregistrovala. I když, 
jak se říká, „neznalost zákona 
neomlouvá“, tak se policisté OOP 
Hejnice snaží na tuto skutečnost 
občany zejména upozorňovat a věc 
řešit domluvou. V tomto směru 
patří poděkování i městu Hejnice 
za spolupráci v rámci informování 
občanů cestou místního rozhlasu.

Parkování vozidel
Sídliště, Nádražní, Jizerská, P. 

Bezruče – to jsou místa, ve kterých 
opakovaně zaznamenáváme parko-
vání vozidel tam, kde je to zakázáno. 
Ať už jde o zákaz zastavení, stání 
nebo zábor veřejného prostranství 
při parkování na trávě. Všechny 
zjištěné přestupky byly řešeny 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, od počátku roku do poloviny března bylo v rámci naší územní působnosti 
spácháno 9 trestných činů a více než 150 přestupků. Převažovaly trestné činy v oblasti obecné kriminality, 
kdy došlo k výraznému poklesu majetkové trestné činnosti. Z přestupků tradičně převažovaly ty v dopravě 
a následovaly ty na úseku ochrany veřejného zdraví, porušováním vládních nařízení a mimořádných opatření 
vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. Proti tomu přestupky proti majetku či občanskému soužití jsou 
nyní v zanedbatelné míře.

v příkazním řízení nebo byly ozná-
meny správnímu orgánu. Přitom je 
snadné tomu předejít. Argumenty 
o chybějících parkovacích místech 
neobstojí, obzvláště tehdy, když 
mnohdy je o pár desítek metrů dále 
několik volných míst a je to jen ta 
vzdálenost, kterou někteří nejsou 
ochotni ujít pěšky.

IT kriminalita
V poslední době rychle se rozši-

řující trestná činnost, páchaná pro-
střednictví internetu, které momen-
tálně nahrává i současná situace 
okolo celosvětových opatření proti 
COVID19, v rámci kterých se lidé 
uchylují zejména k elektronické 
komunikaci. Je třeba si uvědomit, 
že elektronická komunikace má 
svá pravidla a je třeba být velice 
obezřetný. Vyjma úplně základ-
ních a stále se opakujících pravidel 
v podobě kvalitního hesla je třeba 
rovněž chránit i zařízení, která 
k elektronické komunikaci použí-
váme. Doma ve stolním počítači či 
notebooku má antivirový program 
většina lidí, ale stále se rozšiřující 
užívání chytrých telefonů, ve kte-
rých lidé používají mobilní ban-
kovnictví je velkou slabinou tohoto 
systému, zejména pak v případech, 
kdy si lidé do takového přístroje 
stahují bezplatné aplikace pochyb-
ných autorů. Aplikace se tváří nor-
málně, je funkční, nicméně obsa-
huje vir, tzv. trojského koně, který 
zaznamená veškeré přihlašovací 
údaje, které uživatel zadává při při-
hlášení do mobilního bankovnictví. 
Poté pachatel např. v bankovnictví 
změní nebo přidá své telefonní číslo, 
kam má přijít potvrzovací SMS, a už 
mu nebrání nic v tom, odeslat si na 
svůj, většinou anonymní tzv. sběrný 
bankovní účet zcizené peníze a zde 
je obratem směnit na kryptoměnu 
či dále přeposlat na účet v cizím 
státě. Stejně tak nebezpečné je 
využívat cizí a volně přístupné Wifi 
sítě, kdy během takového to připo-
jení je rovněž možné napadení pří-
stroje jako při výše zmíněném sta-
žení aplikace. Ušetření za bezplat-
nou aplikaci či bezplatné připojení 
k internetu může poté vyjít opravdu 

draho. Tímto bych chtěl pouze upo-
zornit na novější způsoby páchání 
této trestné činnosti, která se stále 
vyvíjí závratnou rychlostí, přičemž 
samozřejmě stále platí obezřet-
nost i před ještě se stále objevují-
cími podvody v rámci emailů, které 
vybízejí klienty k zadání přihlašo-
vacích údajů do jejich bankovnic-
tví. Je třeba si stále opakovat, že 
žádná banka nikdy neposílá email 
s přihlášením do internetového 
bankovnictví a vždy tedy půjde 
o podvod. Takovýto obdobný případ 
již i v letošním roce 2021 řešíme ve 
spolupráci se Službou kriminální 
policie a vyšetřování Liberec zde na 
OOP Hejnice a je tak třeba míti se 
na pozoru.

npor. Michal KAREL,  
vedoucí oddělení

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

Zpráva Policie České republiky, Obvodní oddělení HEJNICE
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Vaše příjmení není v divadelním světě ojedinělé. 
Pocházíte z umělecké rodiny?

Ano. Můj tatínek byl režisér, můj bratr byl režisér 
a moje sestra do teď pracuje v české televizi jako dra-
maturgyně.

Váš zájem o divadlo, potažmo o režii byl u vás tedy 
pěstován od malička?

Vůbec ne, divadlo jsem nikdy dělat nechtěl. Já jsem 
chtěl studovat angličtinu, ale pak jsem měl takové 
známky na střední škole, že jsem musel, jak se říká 
v mariáši „utéct na betla“ přes talent. 

O tom jsem tedy taky nevěděl, jestli ho mám, ale 
nakonec to dopadlo.

U angličtiny jste ale v rámci své překladatelské čin-
nosti přeci jen zůstal.

Já jsem se k ní potom vrátil a přes koníčka se stala 
v určitém období života mojí profesí.

Jaká cesta vás k ní tedy znovu přivedla?
Já jsem jí začal víc praktikovat na výzvu svého 

kamaráda a výborného českého překladatele Jirky 
Joska. Ten mi dal první podnět k tomu, abych začal 
překládat. Takže jsem tak bokem něco překládal. Pak 
v 90. letech začal velký boom dabování. Najednou bylo 
strašně moc filmů, které se překládaly, a zaplňovaly 
se díry, které tady vznikly za tu dobu, co tu západní 
filmy nešly. Já jsem měl tu kliku, že jsem chytil v tele-
vizi, hned z kraje svého profesionálního působení coby 
překladatele, překlad legendárního seriálu Monthy 
Pythonův létající cirkus. Pak jsem pokračoval. Hlavně 
pro Českou televizi jsem překládal hodně dokumentů, 
ale také filmy a seriály. Do toho jsem dělal stále diva-
dlo, ale už ne tak intenzivně, protože v tuto dobu už 
to nebylo moje hlavní povolání. Do libereckého divadla 
jsem nastoupil v roce 1982 a byl jsem tam do 1990, pak 
jsem byl v angažmá v Praze a od roku 1994 jsem na 
volné noze.

Zmínil jste seriál britské komediální skupiny 
Monty Python. Býváte považován za dvorního 
překladatele této skupiny. Měl jste s překlady jejich 
tvorby někdy problém? Narážím na to, že překládat 
humor tak, aby byl pořád stejně humorný jako 
v originále není lehká věc. Určitá slovní spojení 
v jiném jazyce ztrácí smysl a vtip se musí ve svém 
duchu „počeštit“.

Humor je hodně obtížná věc, protože když hrajete 
smutnou hru, tak lidi jsou smutní a člověk tak moc 
neriskuje, je to sázka na jistotu. V komedii riskujete 
od začátku do konce, když se vám nezasmějou, tak 
víte hned, že je to špatný. Člověk musel ten podvratný 
humor Monty Pythona, postavený na smyslu v nesmy-

Na slovíčko s Petrem Paloušem

Režisér a překladatel Petr Palouš je absolventem oboru divadelní režie na pražské DAMU. V libereckém 
divadle působil v angažmá osm let do roku 1990. Nyní působí jako režisér na volné noze a spolupracuje 
s řadou českých divadel. Režíruje převážně činoherní inscenace, ale nevyhýbá se ani hudebnímu divadlu. 
Bohatá je i  jeho překladatelská činnost. Proslul zejména překlady anglické skupiny Monty Python. Jeho 
brilantní převod Monty Pythonova létajícího cirkusu ocenila Obec překladatelů tvůrčí odměnou v rámci Cen 
Josefa Jungmanna. Je rovněž autorem českých titulků k řadě filmů.

slu a naopak, humor, který nabourává zavedené ste-
reotypy vnímání světa skrz společenské konvence, 
náboženství, televizi atd., přenášet do českého jazy-
kového kontextu a úzu a často vymýšlet slova, novo-
tvary, nářečí, prostě si s jazykem neustále hrát. Pro 
překladatele je podstatné umět dobře česky. Význam 
slov si člověk může najít ve slovníku, ale najít k tomu 
ten adekvátní český výraz a kontext, o tom je ta profese 
překladatele.

Co se týče práce divadelního režiséra – co je na ní 
za Vás nejtěžší?

Práce režiséra je v podstatě totožná, jenom pra-
cujete s jiným materiálem, převádíte autorův text 
do jazyka konkrétních situací, vkládáte ho do úst 
a gest herců, a za jejich pomoci (a také scénografie, 
hudby a světel) vytváříte té napsané hře nový kontext. 
Musíte umět proměnit ten text v nějakou živoucí situ-
aci, která má v rámci celého představení svou logiku. 
Především jde o práci s lidmi. Kdysi vyšla jedna ruská 
učebnice divadelní režie, která má název „Režie jako 
praktická psychologie“, to je naprosto přesné. Musíte 
myslet na to, že každý herec je jiný. Musíte s nimi 
umět jednat a motivovat je, aby naplnili ten váš 
výklad situací a celé hry. Někteří kolegové na to jdou 
spíše silou. Já jsem vždycky dával přednost tomu, se 
s lidmi domluvit a vytvořit kolem sebe partu lidí, kteří 
spolu rádi spolupracují. Vždycky jsem kladl důraz na 
kolektivní práci a na vzájemnou inspiraci. Nikdy jsem 
si nekladl nějaké nároky, že to já jsem ten tvůrce 
inscenace. Prostě jsem byl jedním z týmu, který tu 
inscenaci tvoří.

Vy nejste rodilý „Hejničák“, jaké cesty vás do 
Hejnic přivedly?

Moji rodiče v roce 1949 koupili chalupu ve Fer-
dinandově, já jsem se narodil v roce 1951. Od roku 
1952, z tohoto roku mám první fotografii tady na dece, 
jsem sem byl vožen na celé prázdniny. A dokud jsem 
nechodil do školy, tak ty prázdniny byly dlouhé. Díky 
tomu, že jsem tu měl tetu, která se o mě starala, jsem 
tady pobýval od Velikonoc až do svatého Václava. To 
si pamatuji, protože jsme na Václava chodili vždycky 
blahopřát panu Peškovi. No a pak zpátky do Prahy. 
Takže jsem měl domovy dva. K Ferdinandovu mě defi-
nitivně připoutalo moje osmileté angažmá v Liberci, 
kdy jsem tady pobýval přes celý rok, nejen o prázdni-
nách a poznal jsem, jak to tady chodí, i když zrovna 
není hezky.

Byl jste nějak spjat s činností ochotnického divadla 
v Hejnicích?

Já ne, to byl tatínek. Tatínek tady byl aktivní, respek-
tive zdejší ochotníci ho zvali ke spolupráci. Navíc tady 
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na Ferdinandově koupilo chalupy několik lidí z Reali-
stického divadla. Byl to Jan Sládek, což byl výtvarník, 
který měl chalupu, co je dneska Cimrmanova deska. 
On byl velký recesista a byla s ním ohromná legrace, 
takže ta deska tam je naprosto právem. Potom tady byl 
herecká rodina Gübelů, pan Gübel, jeho žena Marie 
Marešová a jejich syn, také herec, Ivan Gübel, můj 
kamarád. Ještě tady měla chalupu a vlastně do dneška 
ji mají, rodina paní Adamové, což byla ekonomická 
ředitelka Realistického divadla. Jezdíval sem taky Ivan 
Pokorný, můj spolužák z DAMU, bývalý herec a nyní 
známý režisér České televize. Těch lidí od divadla se 
kolem točilo vždycky dost.

Je něco, na čem teď pracujete?
V této době jsem měl zkoušet v libereckém divadle 

Hrabalova Obsluhoval jsem anglického krále. Kvůli 
koronaviru je ta inscenace odložena. Premiéra se plá-
nuje na říjen a já začnu zkoušet, doufám, koncem 
srpna. Jinak teď momentálně překládám a chystám 
dabing dětského seriálu pro Českou televizi Déčko.

Na závěr by mě zajímalo, zda je v Hejnicích někdo, 
s kým byste si vy rád přečetl rozhovor?

V Hejnicích je spousta zajímavých lidí. Napadá mě 
například pan Jelínek.

Veronika Hradilová

V nadcházejícím sčítání lidu, 
které začíná 27. března, se zjišťuje 
o polovinu méně údajů než před 
deseti lety. Statistici maximálně 
využili existující data z registrů 
a ptají se pouze na to, co není 
možné zjistit jinak. Už se tak napří-
klad vůbec nebudou vyplňovat for-
muláře za domy, nebudou se zjiš-
ťovat majetkové poměry ani zdra-
votní stav.

Sčítací formulář pro domácnost 
se skládá ze dvou částí: z části 
s údaji o bydlení a složení domác-
nosti a z části za jednotlivé osoby. 
Formulář pro fyzické osoby obsa-
huje nejprve otázky na místo obvyk-
lého pobytu, což mnohdy nemusí 
být trvalé bydliště. Zjišťuje se nejen 
to k datu sčítání, ale také rok před 
sčítáním a v době narození. „To je 
důležité pro zjišťování migračních 
trendů. Tedy odkud a kam se lidé 
stěhují, zda do větších měst přichá-
zejí jen obyvatelé z okolních obcí, 
nebo i ze vzdálenějších lokalit, zda 
se na venkov vracejí ti, kdo se tam 
narodili, nebo život na vesnici při-
tahuje spíše lidi narozené ve měs-
tech,“ říká Marek Rojíček, předseda 
Českého statistického úřadu.

Další sada otázek smě-
řuje k ekonomickým aktivitám 
a zaměstnání. Tyto informace spolu 
s údaji o vzdělání a věku posky-
tují podrobnější pohled na složení 
obyvatelstva v různých lokalitách 
a regionech a jsou využívány např. 
jako podklad při plánování a reali-
zaci programů na podporu zaměst-
nanosti, vzdělávání, nebo naopak 
pro prevenci nežádoucích jevů.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 
a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, bude na celém území České republiky přistoupeno 
ke sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc 
z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.

Pro organizaci a plánování 
veřejné dopravy a dopravní infra-
struktury jsou pak zásadní údaje 
o dojíždění do práce či do školy. 
Sčítací formulář zjišťuje, kam 
a jak často lidé do práce či do školy 
cestují a jaké k tomu využívají 
dopravní prostředky. Ženy ve věku 
15 a více let v rámci sčítání rovněž 
vyplňují, kolik se jim narodilo dětí.

Součástí sčítacího formuláře 
jsou i nepovinné otázky na národ-
nost a náboženskou víru. Pokud 
nechtějí, nemusejí na ně lidé odpo-
vídat, ale doporučujeme odpo-
vědi pravdivě uvést. Pro církve 
a národnostní menšiny jsou totiž 
údaje o počtech jejich příslušníků 
velmi důležité a sčítání je jedinou 
možností, jak je zjistit. Znalosti 
o zastoupení různých národností či 
náboženských skupin ve městech 
či regionech pomáhají při orga-
nizování aktivit zaměřených na 
tyto cílové skupiny a jsou rovněž 
důležitým argumentem při vypiso-
vání a rozdělování grantů či jiných 
forem podpory kulturních tradic 
a soužití minorit ve společnosti.

Do formuláře o bydlení lidé 
zaznamenají způsob svého byd-
lení (např. byt v domě, rekreačním 
objektu, mobilním obydlí), zda bydlí 
ve vlastním či v nájmu a základní 
parametry bytu, tedy podlahovou 
plochu, počet místností a polohu 
bytu v domě. Následují otázky na 
připojení na plyn a vodovod a na 
způsob vytápění a používané 
palivo. Poslední oddíl v této části 
formuláře pak zjišťuje počet osob 
v domácnosti a vztahy mezi nimi 

(např. otec, matka, děti, babička…).
Vyplnění sčítacích formulářů 

není nijak složité, zvládne ho 
opravdu každý. „Čas, který strá-
víte vyplněním sčítacího formuláře, 
závisí na počtu osob v domácnosti 
a na znalosti všech potřebných 
údajů. Průměrně trvá vyplnění 
společné části sčítacího formu-
láře za byt a domácnost 10 minut 
a druhé části 5 minut za jednu 
osobu,“ dodává Marek Rojíček. 
Vyplnění online formuláře je rych-
lejší díky široké nápovědě a auto-
matickému zobrazení otázek na 
základě vyplněných údajů.

Sčítání lidu, domů a bytů se koná 
jednou za deset let. Jeho cílem je 
získání přesných a aktuálních dat, 
která slouží k efektivnějšímu plá-
nování mnoha aspektů veřejného 
života. Sčítání 2021 je primárně při-
pravováno jako online, vůbec poprvé 
v naší historii. Lidé se budou moci 
sečíst jednoduše a bezpečně přes 
internet na webu www.scitani.cz. 
Zákonnou povinnost tak lidé mohou 
snadno splnit z domova bez nut-
nosti kontaktu se sčítacím komi-
sařem nebo návštěvy kontaktního 
místa sčítání.

ČSÚ
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Dle vzpomínek Jiřího a Petry 
Hovorkových (Ferda a Péťa)

V roce 2006 do oddílu přišel Jiří 
Hovorka (Ferda) a pomáhal s vede-
ním Luďkovi. O rok později se sou-
částí oddílu staly Iva Lehká (Ivča) 
a Petra Hovorková (Péťa). V říjnu 
roku 2007 se Péťa rozhodla udělat 

A jak to bylo dál? (2. část)
Na jaře loňského roku jsme čtenáře Hejnického zpravodaje seznámili s historií našeho skautského oddílu, od 
jeho počátku 1947 až do roku 2007. Dnes v tom našem vzpomínání budeme pokračovat.

nábor děvčat do oddílu. Od tohoto 
roku měl tedy oddíl nejen družinku 
vlčat a skautů, ale i světlušek. Do 
roku 2009 se tábory oddílu neko-
naly, kvůli nízkému počtu členů. 
Ferda a Péťa brali zájemce o tábo-
ření na tábory se skauty z Hradce 
Králové a Lochenic (kde v předcho-

zích letech skautovali). V roce 2010 
se po delší době konal samostatný 
tábor hejnických skautů u srubu 
nad Višňovou. Účastnilo se ho 14 
dětí a 4 vedoucí. Bylo to možné 
i díky obětavé pomoci rodičů, kteří 
pomáhali vyrobit podsady na stany. 
Tento tábor končil dost netradičně, 

Jaké jsou výhody látkových plen 
oproti jednorázovým?
• jsou ekologické: Uvádí se, že 

jedno dítě za průměrné plenko-
vací období „vyprodukuje” pou-
žíváním jednorázových plen až 
tunu odpadu. Ten při používání 
látkovek nevzniká. Sice jejich 
praní vyžaduje nějakou vodu, 
pořád je jí ale méně, než kolik 
spolknou jednorázové plenky při 
výrobě.

• jsou zdravější: Jsou prodyšné 
a neobsahují chemické látky. 
Lenka, další látkovací maminka 
z Hejnic k tomu doplňuje: „Děti, 
které nosí látkové pleny, napří-
klad téměř neznají opruzeniny, 
do těla se jim nedostávají endo-
krinní distuptory a další škodlivé 
chemikálie, které se běžně vysky-
tují v klasických jednorázových 
plenách a mohou mít negativní 
vliv například na plodnost.”

• vyjdou levněji: Sice zaplatíte 
poměrně vysokou částku najed-
nou, ta se ale už dál nezvyšuje. 
Různé zdroje uvádí různé výpočty 
cenových rozdílů mezi jednorázo-

Každé miminko může ušetřit až tunu odpadu

Zní to dobře, že? Zajímá vás jak? Pokračujte ve čtení.
K tomu, aby vaše miminko ušetřilo tunu odpadu, stačí jednoduché rozhodnutí. Používat látkové plenky. 
Pokud se vám právě protočily panenky a hlavou vám běží, že je to zbytečná práce navíc, která patří do 
minulosti, vydržte. Pokusím se vám život s „látkovkami” přiblížit a třeba změníte názor.

vými a látkovými plenkami, vět-
šina se snaží započítávat všechny 
položky (náklady na údržbu lát-
kových plen, různou cenu a spo-
třebu pro různé váhové kategorie 
u jednorázových), shodují se ale 
ve výsledné úspoře mezi 10 a 20 
tisíci korun při používání látko-
vých plen na jedno dítě. Látkovky 
ale vydrží používání několika 
dětmi po sobě, tím je úspora ještě 
větší!

• nedojdou: Výhoda zvlášť pro sou-
časnou dobu, kdy se všichni sna-
žíme minimalizovat počet výletů 
do obchodu.

Abych byla spravedlivá, sdělím vám 
i limity látkových plen, s nimiž je 
třeba počítat:
•  musí se prát
•  cestování: Cestovat se dá samo-

zřejmě i s látkovkami, předpo-
kládá to už ale značné odhodlání, 
pokud v cílové destinaci není 
pračka.

Jak to funguje?
Je spousta druhů látkových plen 

a na první pohled to vypadá kompli-
kovaně. Na druhou stranu si každý 
vybere, co jeho dítku nejlépe sedí. 
Pro začátek je dobré koupit si od 
každého jeden - dva kousky, zkou-
šet a postupně dokupovat. Kom-
pletní plenková výbavička obsahuje 
cca 21 savých plenek a několikery 
(já mám asi patery) nepropustné 
kalhotky, které se oblékají na savou 
plenku, aby tekutina zůstala tam, 
kde má.

Hurá do toho!
Když vybalíme děťátko z první 

plenky, vyvstane otázka, co s ní 
dál. Já to dělám tak, že počura-
nou plenku umístím na balkon do 
děrované popelnice, z pokakané 
smyji nadílku a poté také míří do 
děrované popelnice. Jednou za tři 
dny popelnici vysypu do pračky, 
kde nastavím cyklus 60 °C s před-
pírkou. Vyprané plenky přehodím 
do sušičky a krásně nadýchané je 
skládám k dalšímu použití.

Maminka Lenka popisuje 
péči o své látkovky takto: „Pleny 
peru jednou za dva dny normálně 
v pračce (na 60), vyvěsím během 
pár minut na sušák a do druhého 
dne jsou většinou suché. Pak je 
jen přeložím napůl a znovu pou-
žívám. Žehlení mi nepřijde nutné. 
Používáme separační pleny, které 
po použití buď vyperu, jsou-li jen 
počůrané, nebo rovnou vyhodím 
i s obsahem. Látkovka tak nebývá 
nijak zašpiněná a jen ji propláchnu 
vodou a dám do plastové krabice 
s víkem, kde použité plenky skla-
duji, než je dávám naráz do pračky. 
Krabici máme normálně v koupelně 
a nesmrdí. Rozhodně nemám pocit, 
že mě látkování stojí nějaký čas 
navíc.”

Látkové plenky jsou prostě 
skvělé. A dovedou být také krásné. 
Nakoukněte do libovolného e-shopu, 
který je nabízí, a jsem si jistá, že se 
zamilujete.

Karolína Blažková, 
Rodiče za klima Frýdlantsko
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Tábor Višňová  2010

Tábor Velké Petrovice 2018

Tábor Dolní Bousov 2019

Zvětšená klubovna – září 2020

povodněmi v celém Frýdlantském 
výběžku. Návrat z něho byl dost 
akční a pro mnohé nezapome-
nutelný. Po tomto táboře odchází 
z oddílu Luděk.

Ve Višňové se ještě uskuteč-
nily tábory v roce 2011 a 2012, 
vše u srubu LČR, který mají libe-
rečtí skauti v dlouhodobém proná-
jmu. Od roku 2011 nám na tábory 
jezdí pomáhat Helča Malířová ze 
skautského oddílu v Lochenicích. 
Koncem roku 2012 odchází z vedení 
oddílu Ivča Lehká.

Z důvodů menšího počtu vedou-
cích se tábor v roce 2013 konal 
v Bílém Potoce, u domu Péti a Ferdy.

V roce 2014 se na tábor vydala 
„Devatenáctka“ mimo liberecký kraj, 
ke střediskové klubovně do Hradce 
Králové a v následujícím roce 2015 
se vydali do Valdova, kde se tábo-
rovou posilou stal Ondřej Kotland 
(Všeználek – z hradeckého oddílu 
Termitů). Ten s námi na tábory 
jezdí pravidelně až dosud.

V září roku 2015 došlo k čás-
tečné obměně členů oddílu. Některé 

skautky a skauti opustili naše řady, 
ale významně se zvýšil počet členů 
zvláště v kategorii benjamínků 
(předškoláků), vlčat i světlušek. 
V tomto roce fungovaly 3 dru-
žinky, celkem 40 registrovaných 
členů. Abychom vše zvládali, začala 
s námi pravidelně na výpravy jezdit 
Helča a od roku 2016 s námi na 
tábor jezdí další posila z locheň-
ského oddílu – Ivuška Dvořáková.

Po dva roky 2017 a 2018 jsme 
tábořili u Velkých Petrovic. Členů 
stále přibývalo. V září 2017 přišla 
z pražského oddílu Anička Hrnčí-
řová (Lyžka), která začala vést nově 
vzniklou družinku těch nejmlad-
ších - benjamínků.

Roku 2019 se tábor konal 
v Dolním Bousově. Z jabloneckého 
oddílu vodních skautů přichází Jan 
Hrnčíř, který od září 2019 přebírá 
vedení starších vlčat a skautů.

Další posilou je Alžběta Pano-
chová (Běžka), která vede družinku 
světlušek. Máme v oddíle benja-
mínky, světlušky, vlčata, skauty 
a skautky. S programem nám 

pomáhají i roveři a rangers (skautky 
a skauti starší 15 let). 

V roce 2020 je registrováno 68 
členů. Tábor se konal u Rokytnice 
v Orlických horách v místě zvaném 
Václavova Seč. Jeho uskutečnění 
však nebylo do poslední chvíle jisté, 
jelikož se neustále měnila pravidla 
pro pořádání táborů s ohledem na 
proticovidová opatření.

V září 2020 vznikla nová chla-
pecká družinka vlčat (předškoláků 
a prvňáčků). Začali jsme řešit, jak 
se pohodlněji vejít do naší malé 
klubovny. Sice se snažíme hodně 
času trávit venku, ale pokud je deš-
tivo, nějakou střechu nad hlavou 
mít musíme. Rozhodli jsme se pro-
pojit hlavní místnost se skladem, 
a tak alespoň trošku zvětšit prostor 
uvnitř naší klubovny. U tohoto však 
zůstat nechceme. Chtěli bychom 
naši klubovnu „krapet“ poupravit, 
trošku ji zvýšit, aby vznikly pod 
střechou úložné prostory pro věci 
ze skladu, který jsme vlastně zru-
šili :-). Říká se, že „všechno zlé je 
pro něco dobré“. Sice se nemůžeme 
momentálně z důvodů proticovido-
vých opatřeních v naší klubovně 
scházet, ale rozhodli jsme se, že 
právě tento čas věnujeme její pře-
stavbě. Chtěli bychom využít násle-
dující měsíce a tu naši klubovničku 
poupravit. Protože pevně věříme, že 
zase nastanou dny, kdy se budeme 
moci opět naživo setkávat na pra-
videlných schůzkách a vyrážet na 
společné výlety a výpravy.

Přichází jaro a tak doufáme, že 
kromě slunečných dnů nám při-
nese i pozitivní zprávy, které nám 
umožní pomalu se vrátit do „běž-
ného“ života.

Jiří Hovorka,  
vedoucí skautského oddílu Iserín, 

foto: P. Hovorková



Hejnický zpravodaj / 12

Obdivuji, jak mnozí dokážou 
kreativně trávit současný volný 
čas v nouzovém stavu. Čas, na 
který jsme jistě měli zcela jiné 
plány. Život běží jinak, než bychom 
si přáli, to však neznamená zapo-
menout na koloběh běžného roku. 
Proto je skvělé, že si doma v rodi-
nách hledáte zpestření a děláte si 
radost maličkostmi, na které jindy 
není čas, trávíte čas společně jako 
rodina a s úsměvem. Blíží se Veli-
konoční svátky, a ač se nebudeme 
mít možnost setkávat dle našich 
představ, užijme si tyto svátky po 
svém dle možností a nenechme se 
připravit o radost z přicházejícího 
se jara.

A pokud už je toho na nás 
opravdu hodně, ráda ocituji slova 
Rut Kolínské a připomenu slova 
psycholožky Ilony Špaňhelové, 
která na svých workshopech říkala, 
že když si chceme ulevit, tak nestačí 
říkat „Do mrkve, do …!“ Že si máme 
ulevit pěkně od plic! Tuším, že chuť 
si pěkně od plic zanadávat, má asi 
v současnosti většina z nás! Dejme 
emocím volný průběh, abychom se 
posílili a v tomto chaosu si uchovali 
svou dobrou mysl, zodpovědnost 
a uvědomění si, že naším úkolem 
je tak jako tak, dodržovat osobní 
ochranu i ochranu lidí kolem nás.

A nezapomínejme, že za každým, 
byť hodně temný mrakem svítí 
slunce!

I my v Mateřídoušce měníme 
program a plány, jak nám vláda 
velí, s velkou lítostí rušíme setkání 
s vámi a nahrazujeme je individu-
álními a online programy, které 
jsou v současnosti jediným spo-
jením s vámi. Uvědomujeme si, že 
nesmíme přestat věřit a pracovat na 
programu, neb jinak bychom museli 
rozpustit pracovní tým a následně 
asi i ukončit celou činnost organi-
zace. Ani doba, která je před námi 
a nastane po skončení vážné epide-
miologické situace, nebude lehká 
a je potřeba se na to připravit. Proto 
jsme velice rádi za naše členy, kteří 
nás nadále podporují svojí účastí, 
slovy a příspěvky. Děkujeme městu 
Hejnice, které nás podpořilo úče-
lovou dotace z rozpočtu města 

Centrum Mateřídouška

Milí přátelé z Hejnic a čtenáři těchto řádků, procházíme všichni podivným časem, jehož konec se nám stále 
vzdaluje, svízelných situací kolem nás přibývá a dotýkají se stále častěji bližšího okolí. Přesto si myslím, že 
není důvod propadat zoufalství. Vnímám současnou dobu jako výzvu k bilancování, k hledání hodnot, bez 
kterých se neobejdeme, k objevování každodenních malých zázraků, které nás obohacují a k drobným 
radostem z nečekaných zážitků…

a pomáhá nám tak mimo jiné ufi-
nancovat naše prostory a poplatky 
s tím spojené. Poděkování patří 
i MPSV, které z dotačního titulu 
Rodina podpořilo Mateřídoušku 
i v roce 2021 a umožňuje nám 
tak zajistit pracovníky pro naše 
programy a poradny. Vážíme si 
každé podpory, kterou získáme a je 
velkým motorem pro další činnost 
a udržitelnost.

Věřte, že i v době nouzového 
stavu jsme tu stále připraveni 
pokusit se pomoci nejenom našim 
členům, ale vám všem, kteří 
o pomoc požádáte. Povedlo se nám 
pomocí Sítě pro rodinu navázat 
kontakty s nadací Nory Fridrichové, 
a tak již v loňském roce jsme mohli 
předat v Hejnicích a okolí samoži-
vitelkám potravinovou pomoc, PC 
pro studenty, malé vánoční dárky 
pro jejich děti. Chceme nadále 
v naší pomoci nejenom samoživi-
telkám pokračovat. Máte-li ve svém 
okolí někoho, kdo potřebuje pomoc, 
kontaktujte nás.

Celoročně (a nyní i online) nabí-
zíme pomoc v rámci naší poradny 
s odborníky, například psychology, 
finančními poradci… A pokud vám 
je prostě jen smutno a přemýšlíte 
jak dál a chcete si s někým popoví-
dat u kávy z domova či se dozvědět 

něco nového, jsou tu pro vás naše 
online programy, besedy a před-
nášky. Odkazy na připojení vám 
rádi zašleme a pro současné účast-
níky bude vaše přítomnost novým 
obohacením.

Samozřejmě plánujeme činnost 
dál a doufáme, že od jara bude 
možné začít dělat alespoň spo-
lečné venkovní programy a snad 30. 
května se povede i realizace Pohád-
kové stezky pro děti, jako malé při-
pomenutí jejich svátku. A na léto je 
naplánován, tak jako již 16 let pře-
dešlých, indiánský tábor pro rodiče 
s dětmi.

Závěrem mi dovolte, abych vám 
popřála pevné zdraví a uchování 
optimismu. 

Za Centrum Mateřídouška
Alena Nováková

Liberec, Jablonec nad 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 | Nový Bor 104.9 FM

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |
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Určitě to není jen proto, že ji 
máme skoro u nosu a je tak lehce 
přístupná i fyzicky méně zdatným 
jedincům (či psům – u nás doma 
se říká, že je to tzv. level mops). Ale 
hlavně proto, že nám od roku 2018 
znovu otevírá nádherný výhled na 
celé Hejnice obklopené Jizerskými 
horami. A jelikož co zvládne mops, 
zvládne i dítě, je tato trasa vhodná 
i na příjemnou lesní procházku 
s dětmi. Nemám tedy zatím moc 
zkušeností, jak těžké je skloubit 
slova jako „příjemná lesní pro-
cházka“ a „děti“, ale pro ty, co se 
o to pokoušejí, mám dobrou zprávu 
– jsou tu kluci z Milujeme Jizerky! 
Díky nim a jejich naučné stezce se 
můžete společně s dětmi po cestě 
i něco dozvědět a nenásilnou formou 
si popovídat o tom, jak bychom se 
k přírodě měli chovat. Stezka má 
4 stanoviště – 2 hmyzí hotely, jež-
koviště a ještěrkoviště. U každého 
zastavení na vás čeká QR kód, 
který vám odkryje stránku se zají-
mavými informacemi a radami, jak 
můžete podobný domeček pro zví-
řátka vyrobit i jinde. První stránku 
si pro představu můžete prohléd-
nout. 

Milujeme Jizerky! A Poustevníkův kámen obzvlášť 

Poustevníkův kámen – nebo chcete-li Triangl – je velice oblíbená a často navštěvovaná vyhlídka jak místními, 
tak turisty.

Projekt Milujeme Jizerky není 
ovšem pouze o hmyzích hotelech. 
Přečtěte si, co o něm říkají sami 
zakladatelé:

Projekt Milujeme Jizerky vzniknul, 
aby pomohl přírodě v Jizerských 
horách. Zadržel vodu tam, kam 
patří, podpořil biodiverzitu, obnovil 
původní lesy a stal se synonymem 
pro vědomý turismus v Jizerkách. 
Kromě přírody v Jizerkách chceme 
pomáhat i jinak… Chceme pomá-

hat také lidem, kteří tu žijí. Chceme 
vytvořit komunitu, která bude pomá-
hat společně s námi, abychom na 
to nebyli sami, protože čím více nás 
bude, tím více můžeme pomoct. Nej-
bližším plánovaným projektem je 
sázení stromků v obci Bílý Potok už 
teď na jaře. Mrkněte se na naše soci-
ální sítě nebo webové stránky, kde 
máme podrobnější informace.

Veronika Hradilová

NÁŠ PRVNÍ HMYZÍ HOTEL
Proč tady stojí?

Hmyzu nenávratně ubývá. Stejně jako ostatních druhů fauny. My
jsme se rozhodli jeho úbytek zpomalit, protože každý může
pomoci a přidat ruku k dílu a o tom je vlastně celá tato stezka. 

Tento hotel, stejně jako ostatní stanoviště naučné stezky
MilejemeJizerky, vnímejte prosím jako námět na zamyšlení, zda by
i na Vaší zahradě nebo ve Vašem okolí nešlo udělat něco pro
podporu přírody.

Hmyzí hotel je možné postavit prakticky z čehokoliv a fantazii se
meze nekladou. Použít můžete kůru, rákos, seno, suché šišky
nebo obyčejné větve. Důležité je akorát postavit obydlí tam, kam
se k němou hmyz dostane. 

Víte s čím vším nám hmyz pomáhá? Bez hmyzích opylovačů
bychom se nedočkali úrody na své zahrádce a pokud se chcete
vyhnout chemickým přípravkům je hmyz ideální náhrada, protože
si poradí se spoustou škůdců.

Jak ho postavím?

Jaké všechny druhy můžete
v tomto hotelu najít se

dozvíte u příštího
stanoviště.
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Zahájení
Školní rok začal 1. září 1965. 

Ředitelkou školy byla jako do té 
doby Libuše Mlejnková. Předsed-
kyní Sdružení rodičů a přátel 
školy byla zvolena na schůzi rodičů 
Františka Colanová, dělnice PČP 
v Hejnicích, bytem v Bílém Potoce 
pod Smrkem č. 27. Uklízečka školy 
Růžena Pauerová po nepravidelné 
docházce do práce přestala vyko-
návat uklízečskou práci ve škole 
1. června 1965. Od 15. dubna pra-
covala jako uklízečka v restauraci. 
Pracovní poměr rozvázala dnem 26. 
června 1965. Protože se nepodařilo 
Městskému národnímu výboru ani 
školské komisi v Hejnicích získat 
novou uklízečku, vykonávala 
dočasně úklid ředitelka školy.

Žáci
V tomto školním roce navště-

vovalo školu 13 žáků, a to osm 
chlapců a pět dívek. Z Hejnic to byli 
tři, z Bílého Potoka pod Smrkem 
taktéž tři, z Lázní Libverda pět, 
z Ferdinandova jeden a z Lužce 
pod Smrkem také tak. Během roku 
se odstěhovali s rodiči dva žáci. 
Jeden žák byl umístěn do dětského 
domova. Jedna dívka byla přeřa-
zena ze základní devítileté školy 
v Hejnicích. Žáci byli zařazeni do 
prvního, druhého, třetího, čtvrtého 
a šestého ročníku. Všichni žáci byli 
klasifikováni v pololetí a na konci 
školního roku. Jedna žákyně byla 
osvobozena odbornou komisí pro 
mládež vyžadující zvláštní péče od 

školní docházky. Jeden žák ukončil 
povinnou školní docházku. V násle-
dujícím školním roce (1966-1967) 
začali tři žáci navštěvovat sedmý 
ročník zvláštní školy ve Frýdlantu 
v Čechách. 

Péče o vzdělávání učitelů 
a mimoškolní činnost

Ředitelka školy se účastnila 
těchto schůzí, přednášek, školení 
a instruktáží pořádaných sekcí 
zvláštních škol v Liberci: Základy 
psychologie práce – J. Jirman, 
Civilní obrana – soudružka Luňáč-
ková, hospitace na ZŠ v Liberci, 
Nový zákoník práce – F. Jirouš, 
Psychologie školního dítěte a spo-
lupráce pedagoga - F. Bečvářová, 
Situace speciálního školství – J. 
Podzimek, Aktuality speciálního 
školství – F. Ludvík, Moderní dyna-
mické pojetí duševních poruch se 
speciálním zaměřením na školní 
věk – MUDr. Ježek, Stav a úkoly 
naší pedagogiky – V. Štrejchýř. Ve 
dnech 2. a 3. dubna se ředitelka 
školy účastnila kursu promítačů 
v Liberci. Ke konci školního roku 
zastávala ředitelka školy funkce 
předsedkyně výboru žen v Hejni-
cích, poslankyně Městského národ-
ního výboru, členky rady Měst-
ského národního výboru a členky 
bytové komise při Městském národ-
ním výboru v Hejnicích.

Kulturní akce
Žáci se účastnili školních fil-

mových představení, představení 
Krajské loutkové scény, podnikli 
exkurzi do národního podniku 
Elektroporcelán. Spolu s žáky 
základních škol v Novém Městě 
pod Smrkem a Frýdlantu podnikli 
autobusový zájezd na hrady Trosky, 
Humprecht a Kost. 

Zdravotní péče
Žáci byli prohlédnuti školním 

lékařem doktorem Suzkem a byli 
očkováni proti neštovicím a tuber-
kulóze. Členky hygienicko-epide-
miologické stanice v Liberci žákům 
kontrolovaly čistotu vlasů. Ošet-
ření chrupu provedl během škol-
ního roku dvakrát zubní technik A. 
Kaiser.

Veřejně prospěšná práce
Během roku pečovali žáci o čis-

totu prostranství před zvláštní 
školou, Městským národním výbo-
rem a nádražím. Účastnili se bri-
gády při vybírání brambor na poli 
státního statku v Bílém Potoce 
pod Smrkem a brigády při vybí-
rání kamenů ze dna koupaliště. 
Do sběrny odevzdali 31 kilogramů 
odpadových hmot a dva kilogramy 
léčivých bylin. 

Spoření
Ve školním roce si žáci uspořili 

celkem 202 Kčs.

Sbírky 
Pomůcky v učitelské knihovně 

dosáhly počtu 111 kusů a v žákov-
ské 95. Obrazů měla škola 50 kusů, 
pomůcek pro matematiku 78 kusů 
a pomůcek pro tělesnou výchovu 91 
kusů. Základních prostředků tři 
kusy, nábytku 49 kusů, prádla 24 
kusů a nádobí 94 kusů.

Prázdniny
Zimní prázdniny trvaly od 

23. prosince 1965 do 3. ledna 
1966 včetně, pololetní od 31. ledna 
1966 do 5. února 1966. Školní rok 
byl ukončen 30. června 1966. Do 
prázdninového tábora se přihlásili 
tři žáci.

Milan Votava

Zvláštní škola v Hejnicích
Školní rok 1965–1966

Firma Müsing s.r.o. 
hledá zručné a zodpovědné pracovníky  

pro výrobu plážových a zahradních košů. 
Jedná se o jednosměnný provoz v Raspenavě. 

Práce je vhodná pro ženy i muže.
Zájemci se mohou hlásit na email muesing.cz@muesing.com

nebo telefon 704 530 701. 
Přiložte prosím krátký životopis. Zaručujeme zkušební dobu.
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Kajetan Neumann se narodil 15. 
srpna 1877 v Hejnicích do rodiny 
Antona a Theresie Neumannových 
z čísla popisného 127. Když dorostl 
do školního věku, navštěvoval nej-
dříve hejnickou obecnou školu 
a později pokračoval měšťankou. 
V roce 1891, tedy ve svých 14 letech, 
se začal učit tesařem. Na výběr 
oboru měl bezesporu vliv jeho otec, 
který byl stavitelem a sám tedy 
k tesařině neměl daleko. Po úspěš-
ném složení závěrečných zkoušek 
obdržel výuční list a řemeslo se mu 
tak stalo každodenní prací, a to až 
do dosažení 21 let. V tomto věku 
totiž za dob Rakouska-Uherska 
docházelo k povinným odvodům 
do armády. Ten se nevyhnul ani 
Kajetanovi a jako služby schopný 
nováček byl odveden k tříleté 
vojenské službě. O této není v sou-
časné chvíli mnoho známo, avšak 
indicie v podobě starých fotografií 
mohou alespoň zčásti napovědět. 
Dle uniformy lze soudit, že slou-
žil u Landwehr Ulanen Regimentu, 
tedy jednoho ze zeměbraneckých 
hulánských pluků, a dosáhl pod-
důstojnické hodnosti četaře. Po 
zakončení presenční vojenské 
služby se vrátil zpět do svého rod-
ného města, kde jako tesař praco-
val v přádelně bavlny průmyslníka 
Simona. Když v roce 1914 vypukla 
první světová válka, byl i on ve 
svých 37 letech jako záložní ročník 
odveden. Zda se účastnil přímých 

V lednu tohoto roku byl v německém měsíčníku Friedländer Heimatbrief, který je tvořen převážně příspěvky 
příbuzných původních německých obyvatel z  Frýdlantska, otištěn článek věnovaný našemu projektu 
adopce hrobových míst v Hejnicích a Ferdinandově. Díky němu se nám ozval pan Walter Neumann ze 
západoněmeckého města Mainz, který nás poprosil o pomoc s pátráním po hrobu svého dědečka Kajetana 
Neumanna. Tento hrob se do dnešních dnů bohužel nedochoval, ale navázané spojení dalo vzniknout tomuto 
nedlouhému článku a oživit tak příběh jedné z pozapomenutých hejnických rodin.

bojových akcí na jedné z front, nebo 
plnil týlovou funkci, nelze s jisto-
tou tvrdit. Dne 9. října 1915 uzavřel 
v hejnickém chrámu sňatek s mla-
dičkou Annou Schwertner. Spo-
lečně měli celkem čtyři potomky. 
Prvorozený syn Rudolf se narodil 
ještě před skončením války v lednu 
1918.  Druhý syn Alfred se narodil 
v září 1919 a o pět let později se 
manželům narodila dvojčata Walter 
a Anna. V té době již celá rodina 
bydlela v domě číslo popisné 43. 
Kajetan Neumann zemřel na rako-
vinu močového měchýře dne 24. 
června 1929. Pohřeb proběhl o dva 
dny později ve tři hodiny odpole-
dne, kdy byla rakev s jeho tělem 
uložena do skromného hrobu na 
hejnickém hřbitově. Osud dalších 
členů rodiny byl velmi podobný vět-

šině ostatním z této oblasti. Konec 
30. let přinesl odtržení českého 
pohraničí a jeho připojení k Třetí 
říši. Nedlouho poté vypukla další 
světová válka a v rámci německé 
branné moci do ní prokazatelně 
zasáhli synové Rudolf a Walter. 
První jmenovaný válku přežil, 
o druhém rodina naposledy slyšela 
v červnu 1944, kdy od něj obdr-
žela dopis psaný u města Vitebsk. 
V poválečném období působili Neu-
mannovi v Hejnicích ještě více než 
rok a pracovali například ve Frit-
schově tkalcovně nebo v brašnárně 
pod národním správcem Leošem 
Štolfou. Během září a října 1946 
byli ze sběrných středisek ve Frý-
dlantu v Čechách a Novém Městě 
pod Smrkem vysídleni do americké 
okupační zóny v Německu. Trvale 
se usadili v oblasti města Kassel, 
kde dodnes žije v domově důchodců 
jediná dcera manželů Neumanno-
vých Anna.

Milan Votava

Kajetan Neumann
aneb projekt adopce hrobů navrací tváře dávno zapomenutým 

příběhům hejnických občanů

Dům číslo popisné 43 v Hejnicích Kajetan Neumann za 1. světové války Manželka Anna se synem Rudolfem
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Střední školství v Hejnicích má 
dlouholetou tradici. Místní učiliště 
bylo však v roce 2007 sloučeno se 
školou ve Frýdlantě, a to v rámci 
optimalizace sítě středních škol 
z demografických a ekonomických 
důvodů. Během let klesal zájem 
o nabízené obory a zřizovatel ve 
spolupráci s vedením školy z těchto 
důvodů rozhodl o převedení oborů 
do Frýdlantu a ukončení činnosti 
v Hejnicích. Areál školy by ale 
zůstal prázdný a nevyužitý pro 
další vzdělávání dětí, což by pro 
Hejnice a celý Frýdlantský výbě-
žek bylo nevýhodné. Proto před 
dvěma lety přišla z Libereckého 
kraje myšlenka nabídnout zmiňo-
vané prostory právě Jednotě bra-
trské, která již více než deset let 
hledala v Chrastavě budovy vhodné 
k umístění dlouhodobě zamýšlené 

V Hejnicích v září otevře nová střední škola 
dva maturitní obory

Dobrých zpráv není v dnešní době dostatek. Proto s radostí oznamujeme, že Jednota bratrské otevře letos 
v září novou střední školu v areálu bývalé „lesárny“. Naváže tím nejen na vlastní historii středního školství, 
ale rovněž na tradici středního školství zde v Hejnicích. Žáci si budou moci vybrat z maturitních oborů 
Předškolní a mimoškolní pedagogika či Veřejnosprávní činnost. Od roku 2022 by se nabídka mohla rozšířit 
o učební obor Ošetřovatel a nástavbový maturitní obor Sociální činnost.

střední školy. Po zvážení možností 
Jednota ustoupila od původního 
plánu a souhlasila s přesunem 
své školy právě do Hejnic. Tímto 
krokem zde napomohla k zacho-
vání středního školství. Společný 
záměr stvrdilo Memorandum mezi 
Libereckým krajem, Jednotou bra-
trskou a městy Frýdlant a Hejnice. 
Na tomto základě Jednota bratrská 
připravuje otevřít Střední školu 
pedagogickou a sociálně právní 
a střední zdravotnickou školu 
Jana Blahoslava k 1. září letošního 
roku.

Společně se zachováním střed-
ního školství v Hejnicích dojde ke 
vzniku nových pracovních míst, 
nové obory přilákají do města nejen 
mladé žáky, ale rovněž mladé učitel-
ské rodiny, jejichž děti rozšíří řady 

žáků hejnické mateřské a základní 
školy. V areálu střední školy by 
mělo v budoucnu také vzniknout 
odloučené pracoviště Střediska vol-
ného času Narnie, které přispěje 
k rozšíření nabídky volnočasových 
aktivit pro děti a mládež.

Zřizovatelem školy je církev Jed-
nota bratská, i proto nese škola 
jméno Jana Blahoslava, biskupa 
a zároveň důstojného předchůdce 
J. A. Komenského. Blahoslav stál 
u zrodu krásné češtiny Bible Kra-
lické a byl zakladatelem významné 
střední školy v Ivančicích. Jako 
pokračovatelé v jeho díle cítíme 
velký závazek zachování úrovně 
vyučování i hodnot těchto význam-
ných pedagogů českých dějin. 
Vyučování ve škole bude probíhat 
dle platných rámcových vzděláva-
cích programů daných Minister-
stvem školství, mládeže a tělový-
chovy pro jednotlivé obory. Škola 
tedy není uzavřena veřejnosti, ale 
právě naopak je otevřena každému, 
kdo se chce učit a chce ve svém 
životě pracovat s lidmi.  I proto 
je jejím mottem: „Škola pro život, 
který stojí za to.“

Za tým rady Střední školy Jana 
Blahoslava správce sboru Jednoty 

bratrské v Hejnicích  
Rostislav Dankanič

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,  

slepičky Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.

Stáří slepiček: 16 – 20 týdnů. Cena: 185 – 229 Kč/ks.

Prodej: 20. 3., 24. 4. a 30. 5. a 27. 6. 2021, 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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A tak jsme 11. října mohli vidět 
kompletní půdorys nové školky, 
když stavba hlásila hotovou zákla-
dovou desku. Do konce roku 2019 
došlo k dokončení hrubé stavby, 
které dokonale přálo počasí a až 
na jednotlivé dny bylo možno zdít 
skoro nonstop. Kvůli zvládnutí 
využití celé dotace 20 miliónů od 
Ministerstva financí to bylo nutné. 
V roce 2020 pak dále probíhaly 
další etapy stavby, kdy se z venku 
moc objekt neměnil, ale intenzivně 
se pracovalo uvnitř na sítích, rozvo-
dech a vnitřním členění. Veřejnost 
se další změny dočkala následně 
po dokončení venkovní fasády, 
kterou projektant navrhnul jako 
plnou nepravidelných pruhů kolem 
celé budovy. Pavel Koňařík, který 
výtvarnou podobu fasády realizo-
val, spočítal, že je tam kolem dokola 
celkem 2 kilometry čar a každou 
maloval třikrát. K tomu se začaly 
realizovat i venkovní hrací prvky 
pro děti, kterým mimo dřevěných 
prolézaček dominují také bez-
pečné gumové herní plochy s úžas-
nou barevností a velrybou Klaudií, 
která je kouzelným mlhovištěm pro 
naše děti a bude jistě lepším vyu-
žitím než původně navržený bazén.

Bohužel se v roce 2020 na 
výstavbě a realizaci podepsaly také 
komplikace v souvislosti s korona-
virem, takže původní termín ukon-
čení výstavby a stěhování dětí na 
přelomu listopadu a prosince se 
posunul a školka tak byla předána 
zhovitelem v prvním lednovém 
týdnu. Vše v souladu se smlouvou 
o dílo, která hovořila o dokončení 
do konce ledna 2021. Tím pádem se 
trošku i posunul termín stěhování 

Nová mateřská škola

U úřadu vyrostla za poslední rok a půl nová stavba. Asi každý z Hejnic ví, že je to budova nové mateřské 
školy, která nahradila původní dočasnou stavbu. Ta byla při výstavbě plánována na 20 let provozu. Nakonec 
se ale aktivně dožila 49,5 roků, než se do ní 26. srpna 2019 zakousla lžíce demoličního bagru. Celá stavba 
padla k zemi a 4. září byla připravena pláň na novou stavbu. Ta podle plánu měla sloučit do jedné budovy dvě 
současná pracoviště mateřské školy v Hejnicích.

dětí do nového objektu. K tomu došlo 
po kompletní kolaudaci a schválení 
provozu v počátku letošního února. 
Personál obou slučovaných školek 
se moc snažil, aby se děti nemusely 
mačkat v původní budově a tak 
vlastně docházelo k stěhování za 
běžného provozu. A zpětně přijměte 
omluvu za některé věci, které nefun-
govaly úplně tak, jak jste zvyklí. Je 
to nová budova se spoustou moder-
ních zařízení a opatření, se kterými 
se musí provoz naučit pracovat. 
Taktéž se bavíme o budově školky, 
která musí splňovat velmi přísná 
bezpečnostní a hygienická pravi-
dla, proto někdy nemá cenu hledat 
zdravý rozum v některé aplikované 
věci či zařízení. Prostě to tak norma 
chce.

Moc se těšíme, až se na jaře ještě 
zazelená zahrada a doplní se keře, 
stromy a květiny podle připravova-
ného projektu. Děti tak budou moci 
využívat celý areál, který je jim 
k dispozici a v rámci současných 
možností i doufám jedním z krás-
ných prvků nové školky.

Stavba není stále úplně dokon-
čena co se týče vnitřního vybavení 
a ve spolupráci s novou paní vedoucí 
Ouhrabkovou dochází k postup-
nému doplňování a zkrášlování jed-
notlivých místností tak, aby to bylo 
funkční a také příjemné na pohled 
jak pro děti, tak pro návštěvy. Jinak 
pracovnice školky měly volné ruce 
při výběru vnitřního vybavení od 
města, protože tam budou pracovat 
a fungovat ony, tak ať se jim tam 
líbí.

Zhotovitelem stavby byla firma 
Metrostav a. s., se stavbyvedoucím 
Ing. Ondřejem Holcem, technickým 

dozorem investora panem Zdeňkem 
Melicharem. Na stavbě se také podí-
lel tým investora, ať již v podobě 
zástupce vedení školy nebo vedení 
města včetně zastupitelů města, 
kteří uvolňovali potřebné finance 
na výstavbu. Všem zúčastněným 
bych chtěl poděkovat za spolupráci, 
nasazení, řešení problémů a nako-
nec úspěšné dokončení projektu. 
Moc děkuji.

Na závěr pár čísel. Vlastní 
kompletní stavba včetně demolice 
a výbavy kuchyňského úseku se 
vyšplhala na 70 miliónů korun. 
Vnitřní výbava nábytkem a drob-
nými zařizovacími předměty vyšla 
na částku kolem 2,3 miliónů korun. 
Školka je tvořena šesti odděleními, 
které pojmou 155 dětí, kdy je 5 
oddělení pro děti 3 – 6 let a 1 oddě-
lení pro malé děti od 2 do 3 let.

Co bude s původními budovami 
současných školek? Jednodušší 
budova školky u úřadu bude z polo-
viny využita na objekt městské 
knihovny. Druhá polovina objektu 
bude nejspíš využita pro nahodilé 
pronájmy nebo podobné činnosti. 
Původní objekt MŠ 1 v Lázeňské 
ulici je trošku komplikovanější 
a zastupitelstvo se zatím domluvilo 
na vyklizení objektu od školko-
vého vybavení a následné prohlídce 
a hledání řešení k čemu objekt 
využít. Nevýhodou objektu je nut-
nost nákladné rekonstrukce, která 
se bude muset v každém případě 
realizovat – okna, elektrorozvody, 
topení a voda a izolace objektu proti 
spodní vodě.

-DEM-
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Kdyby existovala anketní otázka, 
které stavby významně reprezentují 
historii Hejnic, pravděpodobně by 
většina respondentů uvedla chrám 
Navštívení Panny Marie s přilehlým 
františkánským klášterem. Najít 
další budovu, jež by si zasloužila 
památkovou ochranu, by pro adre-
sáty takové otázky byl pravděpo-
dobně oříšek. Přitom jeden takový 
objekt je přímo ve vlastnictví města. 
Jedná o tzv. Simonovu vilu, která 
byla podle svého posledního maji-
tele nazývána také Witt-Villa, dnes 
o budovu bývalé mateřské školy 
v Lázeňské ulici, vystavěnou za 
bohatě zdobeným litinovým plotem 
v půvabném anglickém parku.

Vilu si od významného archi-
tekta Rudolfa Bitzana nechal prav-
děpodobně vyprojektovat průmy-
slník Emil Simon – patřila mu mj. 
přádelna v Oldřichově. Po něm ji 
koupil jablonecký exportér Carl Witt, 
jehož iniciály si můžeme přečíst na 
vstupních dveřích. Rudolf Bitzan 
pocházel z Liberecka, ale vrchol 
jeho kariéry je spojen především 
s Drážďany, kde žil od roku 1903 
až do své smrti v roce 1938. Jistě 
není bez zajímavosti, že se podílel 
na množství pozoruhodných pro-
jektů – nejen na výstavbě vlakového 
nádraží v Lipsku, památkově chrá-
něné Glückovy vily ve Frýdlantu 

Nejméně od roku 1921 zdobí Lázeňskou ulici v Hejnicích vila Emila Simona, projektovaná významným 
drážďanským architektem Rudolfem Bitzanem. Jedná se o  unikátní historický doklad architektonické 
moderny ze začátku 20. století, s pozoruhodně zachovanými interiéry. Po vystěhování mateřské školy, jež 
v objektu několik desetiletí sídlila, je budova prázdná.

(dnešní Dům dětí), ale vyprojekto-
val i, ve své době nesmírně moderní, 
stavbu libereckého krematoria, prv-
ního v celém Rakousku-Uhersku.

Samotná vila je vzácně dochova-
ným exemplářem stavby ve stylu art 
deco. Nejde jen o její fasádu, kterou 
zdobí kupříkladu bohatě štukovaný 
portál s rostlinnými motivy a moti-
vem jelena, o nevšední dispozici 
s velkým sálem v přízemí, který 
jako by si přímo říkal o další vyu-
žití, ale i o autentické prvky interi-
éru – dřevěná i kamenná obložení, 
dlažbu, výstavní tepané zábradlí 
nad hlavním schodištěm, původní 
posuvné dveře apod.

Dnes, vzhledem k účelu, kte-
rému budova po desetiletí sloužila, 
je před pozorným okem vše poně-
kud skryto za hračkami, dětskými 
kuchyňkami, koberečky a dalším 
vybavením školky. Přesto by bylo 
neodpustitelné, kdyby se tomuto 
historickému skvostu z první čtvr-
tiny minulého století – tedy, období, 
kdy Hejnice procházely historicky 
významným rozvojem – nedostalo 
náležité péče.

Prozatím je naplánovaná komen-
tovaná prohlídka alespoň pro zastu-
pitele města. Ti si tak budou moci 
udělat obrázek o objektu, který 
spadá do jejich působnosti. Prohlíd-
kám pro veřejnost letošní rok příliš 

nepřeje, ale jestliže to podmínky 
dovolí, osobně bych byl rád, kdyby 
se v nějaké podobě mohly do konce 
tohoto kalendářního roku uskuteč-
nit.

Simonova vila patří k význam-
ným dokladům meziválečné archi-
tektonické moderny. Podařilo se jí 
v důstojné podobě přežít více než 
století a její další osud, přiznejme si, 
leží v našich rukách…

Kryštof Špidla,
foto: NPÚ, ÚOP v Liberci

Vila Emila Simona
Už více než sto let stojí v Hejnicích poněkud zapomenutý klenot
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Turistika: Nádhera, spousta 
cest a dokonce polovina všech tisí-
covek v české části Jizerek leží – je 
jich popsáno celkem 14 – na katas-
tru Hejnic (Jizera, druhý nejvyšší 
vrchol Jizerek 1122 m, Smědav-
ská hora, Sněžné věžičky, Holub-
ník, Ptačí kupy, Knajpa, Polední 
kameny). Kromě toho je zde řada 
krásných vyhlídek – Ořešník, 

Na hraně katastru

Od 1. března jsme zamčeni ve svém městě. Veškeré sportovní i jiné aktivity se musí omezit na areu obce. Tak 
jsem se podíval, jak na tom jsme vzhledem k ostatním a jaké možnosti teď vlastně máme. Pár faktů: Katastr 
Hejnic má rozlohu 38,42 km2, což není málo – pro srovnání Frýdlant má katastr „jen“ 31,62 km2. Sousedíme 
bezprostředně i s jabloneckým okresem (obec Bedřichov) a řadou obcí kraje libereckého. A co tu vlastně 
můžeme, pojato z hlediska volnočasových aktivit?

Krásná Máří a – ač to vypadá nelo-
gicky – i Frýdlantské cimbuří. Jen 
tam nesmíte jít přes katastr Bílého 
Potoka, jedině shora, bacha na to!

Lyžování: Na sjezdovky zapo-
meňte, ale zaběháte si náramně – 
cca 35 km upravovaných tratí je na 
našem katastru. Jen se tam špatně 
dostává – Na Smědavu se jede přes 
Bílý Potok… Takže lyže do rukou, 

Štolpichem k Tetřevkám a pak 
můžete jezdit od Bílé kuchyně až 
na Kasárenskou a ještě si odsko-
čit třeba k Protržené nebo na Roz-
mezí…

Cyklistika: To je bída, Viničná 
je Raspenavy už od Malého Štolpi-
chu, Hejnický okruh má tak 4 km 
a ani na Smědavu to nejde, pro-
tože cestou vadí Bílý Potok (nic ve 
zlém…). Rotoped to jistí!

Horolezectví: To nám závidí půl 
republiky, máme zde popsaných 
cca 60 lezeckých objektů a i jeden z 

nejkrásnějších výstupu Jizerek 
– „Údolní stěna“ na skálu Nos, klas. 
VIb, je na našem katastru.

Běh: Seznamte se s turistickými 
cestami a máte široký záběr.

Vodáci: Smědá je krásná řeka, 
na katastru můžeme jet cca 3 km. 
Nejkrásnější pasáže jsou pod 
mostem za kostelem. Jen ta dobrá 
voda je tak třikrát za rok.

Tenis: Kurty jsou na Ferdinan-
dově, ovšem jen 1 : 1.

Skatebord apod.: Areál u školy 
je stále otevřený.

Golf, windsurfing, plavání, 
bruslení: Tam jsme v p…

Vlastně se nemáme tak špatně. 
Ale i tak nám všem přeji lepší zítřky!

JK
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Závěr podzimu, zima a časné 
jarní měsíce patří už tradičně výběru 
fotografií do soutěží a hodnocení 
soutěžních kolekcí fotografií Mapo-
vého okruhu Český ráj. V letošním 
60. ročníku této nejstarší celostátní 
soutěže amatérských fotografů nás 
reprezentují J. Appel, M. Ćepička, 
J. Fára, T. Mazánek, V. Odehnal, 
M. Pelikán, P. Riedl, K. Stupka a H. 
Svobodová. Vítězné krajinářské 
snímky, portréty, dokumentární 
a výtvarné fotografie těchto autorů 
byly vybrány na základě anonym-
ního hlasování všech členů foto-
klubu. Některé z nich tvoří výtvarný 
doprovod tohoto článku.

Po Novém roce bylo zahájeno 
další klání, kterého se účastníme 
– mezinárodní soutěž Tatranský 
mapový okruh. Obě soutěže probí-
hají letos pochopitelně pouze v on-

-line podobě. A tak po několika 
setkáních členů v hejnické klubovně 
a společného hodnocení v rouškách 
bylo třeba připravit členy uživatelsky 
na hodnocení soutěžních kolekcí 
on-line a zorganizovat pravidelná 
čtvrteční či páteční podvečerní 
setkávání prostřednictvím skypu. 
Tohoto úkolu se obětavě ujal ICT 
guru našeho spolku Honza Appel, 
a když bylo třeba, ho dobře zasuplo-
val nový člen fotoklubu Martin Špe-
tlík. Díky nim (a samozřejmě i všem, 
kteří hodnocení soutěžních foto-
grafií věnují několik hodin týdně) je 
dnes už polovina soutěže za námi.

Roční omezování společenského 
života vládními opatřeními kvůli 
pandemii se významně dotklo i čin-
nosti našeho fotoklubu. Nedostatek 
osobních kontaktů členů jen těžko 
něčím nahradit. Častá omezení 

Jak přežít lockdown

V loňském roce oslavilo naše sdružení 60 let od svého založení. Zdařilá vernisáž obou výstav připravených 
k jubileu, retrospektivy celoživotního díla zakladatele fotoklubu Jiřího Bartoše a přehlídka současné tvorby 
členů klubu proběhla 25. července. Na našich webových stránkách si ji můžete prohlédnout na videu Honzy 
Appla (https://jizersky-fotoklub-hejnice.estranky.cz/clanky/nase-videa.html) a ve fotoreportáži Petra Riedla  
(https://jizersky-fotoklub-hejnice.estranky.cz). Český rozhlas o jubileu natočil rozhovor s předsedou Tomášem 
Mazánkem.

pohybu se určitě projevila v ještě 
větším v lokálním soustředění kraji-
nářských námětů na Jizerky a jejich 
frýdlantské podhůří, ale na druhé 
straně paradoxně přispěla i k větší 
žánrové pestrosti tvorby členů.

V každém případě jsou společné 
schůzky, byť na skypu, s hodnoce-
ním nejen soutěžních fotografií, ale 
i s posuzováním nových snímků 
členů a výměnou zkušeností, recep-

tem, jak přežít lockdown a nezbláz-
nit se. Zajímavě reagoval na součas-
nou nelehkou dobu Mirek Pelikán: 

„Přátelé fotografové, v novém roce 
jsem se rozhodl (abych se donutil 
něco dělat), že každý den udělám 
a vložím na své stránky jednu fotku. 
Máte-li zájem, můžete se podívat 
(https://mp-foto.estranky.cz/foto-
album/kazdy-den-jedna/leden-
2021)“.

Jan Appel: VodotryskJiří Fára: Matka příroda



Hejnický zpravodaj / 21

Martin Čepička: Po dešti

Jiří Fára: Na ploché dráze

Miroslav Pelikán: Imaginární vesmír Václav Odehnal: Když slunce vychází

Hana Svobodová: Noční běžec

Fotografování je opravdu ověřeným a dost spolehlivě 
fungujícím receptem na přežití nejen pandemie koro-
naviru, ale i návazných osobních trablů v této nelehké 
době. Vyznáváte-li ho, podívejte se na stránky našeho 
fotoklubu a napište na mailovou adresu jfk@seznam.cz 
a přijďte mezi nás. Teď ještě chvíli třeba jen po skypu, 
ale už brzy face to face.

Text jbl s přispěním tm a mp; foto J. Appel, M. Čepička,  
J. Fára (2), V. Odehnal, M. Pelikán (3), P. Riedl a H. Svobodová



Hejnický zpravodaj / 22

Rok 2020 byl v Hejnicích na srážky bohatý, za celý rok spadlo 1132 mm srážek. Poslední takto deštivý 
rok byl rok 1910, tehdy zde spadlo 1463 mm srážek. Nadprůměrný byl i sluneční svit, slunce svítilo loni 
v Hejnicích 1762 hodin. Průměrná roční teplota byla v roce 2020 9,8 °C.

Podrobné údaje jsou uvedeny v níže uvedené 
tabulce, pro porovnání jsou uvedeny i třicetileté 
průměry (normály) vypočítané pro Hejnice za roky 
1981 – 2010.

• Nejvíce sněhu v roce 2020 leželo 5. února, sněhová 
pokrývka dosáhla v tento den 22 cm.

• Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 19. června, 
naměřeno bylo 82,4 mm, to je 82 litrů vody na m2.

• Nejvyšší teplota vzduchu ve stínu byla 9. srpna, 
teploměr ten den zaznamenal 30,8 °C.

• Nejnižší teplota byla 23. března, teploměr ten den 
klesl na -9,4 °C.

• V 5 cm nad zemí byla nejnižší teplota naměřena 
ten samý den, teploměr se zastavil na  –14,0 °C.

• Poslední přízemní mrazík byl 2. června, první pak 
byl 18. září. Naposled na jaře padal sníh 12. května 
a poprvé na podzim 25. listopadu.

• Srážky byly na stanici zaznamenány ve 194 dnech 
a sníh ležel 26 dní.

• Hejnickým údolím prošlo v roce 2020 26 bouřek.

Údaje stanice Hejnice a nejbližších stanic Frýdlant, 
Smědava a Bedřichov můžete neustále sledovat na 
internetových stránkách ČHMÚ. Na stanici Hejnice 
je instalována webkamera , která každých 5 minut 

snímá jižní obzor, záznam meteokamery lze otevřít 
i na stránkách města Hejnice.

Stejná kamera je i ve Frýdlantu a na Jizerce. Sou-
částí obrazu je i graf průběhu počasí a každých 5 
minut jsou zveřejněny všechny sledované údaje 
včetně nárazů větru. Po aktivaci si lze přehrát průběh 
počasí několika předešlých dní. Odkaz na kameru 
a grafy je i na internetových stránkách města Hejnice. 
Na stránkách tzv. „norského počasí“ yr.no lze počasí 
v Hejnicích dokonce přehrát jako časosběrný film za 
celý minulý měsíc.

 Na sklonku minulého roku uplynulo 60 let od 
začátku měření srážek na stanici Hejnice. Od roku 
1968 jsou pak třikrát denně zaznamenávány všechny 
ostatní meteorologické údaje. Od toho samého data 
měřila stanice 30 let i oxidy síry a fluor v ovzduší. 
K nahlédnutí jsou přiloženy i zpracované grafy za celé 
toto období, přiložena je také ukázka kopie měsíč-
ního hlášení z roku 1968. Za povšimnutí stojí hlavně 
to, jak se v Hejnicích otepluje.

A na závěr postesknutí dobrovolného pozorova-
tele. Když už jsem dovršil 60 let od začátku měření, 
domníval jsem se bláhově, že v HMÚ v Praze dá pan 
„nejvyšší pražský pozorovatel“ pokyn některé kance-
lářské myši, aby mě poslala alespoň koresponďák – 
nestalo se tak.

Miroslav Jech 

Hejnické počasí v roce 2020
opět teplý, ale deštivý rok

roční úhrn srážek, stanice Hejnice, období 1961–2020 průměrné roční teploty stanice Hejnice
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měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok

srážky [mm]
průměr 65 57 71 61 87 109 127 130 79 63 70 73 992

rok 2020 31 140 51 16 111 293 47 145 77 172 25 24 1132

sluneční svit 
[hod.]

průměr 54 77 113 164 195 178 199 200 141 120 57 42 1540

rok 2020 67 50 161 272 163 156 253 192 199 73 95 81 1762

teplota [°C]
průměr -0,6 0,1 3,4 8,0 12,9 15,4 17,4 17,0 13,1 9,1 4,0 0,4 8,4

rok 2020 3,0 4,4 4,1 9,7 10,1 15,9 17,3 19,0 14,3 10,7 5,8 3,5 9,8

dny se srážkami 20 27 17 8 15 18 14 16 11 23 14 11 194

dny se sněh.pokrývkou 3 12 2 2 3 4 26

V přeznačování a přebalování 
knih jsem značně pokročila a jsem 
u historických románů. V rámci 
rozšíření rozhledu jsem se přihlá-
sila na celoroční webinář Udržitel-
nost v knihovnách. Tušila jsem, že 
to žádná velká sranda nebude. Po 
zhlédnutí první lekce už vím, že to, 
co si většina z nás přeje, aby to bylo 
všechno jako předtím, vzhledem 
ke stavu naši planety, není možné. 
Pod vlivem všech těch informací 
a momentální situace nejenže nevi-
dím světlo na konci tunelu, já už 
nevidím ani ten tunel.

Určitě nejsem jediná, která neví, 
co si má o dané situaci myslet. 
Nejsem rozhodně žádná covidová 
popíračka, rebelka, ani nepodlé-
hám konspiračním teoriím, stačí 
mi protikladné vědecké názory. 
Jeden týden se z vědeckých kruhů 
dozvím, že vir se šíří aerosolem 
i venku, za týden nato z jiných 
vědeckých kruhů, že venku se 
téměř není možné tímto způsobem 
nakazit, pokud se nejedná o velkou 
skupinu lidí na malém prostoru. Na 

Z městské knihovny

Vážené čtenářky a čtenáři,
pokud jsem v minulém zpravodaji psala o svém dojmu, že náš život se bude odehrávat mezi omezením 
a rozvolněním, teď jsem nabyla dojmu, že to bude už jenom mezi omezením a větším omezením. Zavírání 
a občasné otevření knihovny přes výdejní okénko má určitě vliv i na pokles čtenářů, protože někteří nějak 
nemají odvahu nebo chuť přijít, když si nemůžou knihy vybrat sami (o dětech nemluvě). Tak se mi tady 
hromadí nachystané kopečky knih a množí upomínky, které zatím neposílám, protože doufám, že tu odvahu 
na cestu do knihovny najdou. Půjčování přes okénko je dost náročné na vybírání knih, tak jsem si našla 
systém - sestavila jsem si v excelu tabulky podle žánrů a názvů, k nim přiřadila v abecedním seznamu čtenáře, 
kteří měli knihu už půjčenou, abych věděla, kdo už co četl. Trošku to vázne taky s novými knihami, protože 
Liberecká knihovna zatím nemůže jezdit po regionu a já jsem s nakupováním teprve začala.

zprávy už dávno nekoukám, stačí 
mi titulky článků na Seznamu. 
Některé trochu postrádají logiku: 

„Díky očkování počet nakažených 
zdravotníků dramaticky klesl.“ 

„Dramaticky poklesl počet úmrtí.“ 
Já mám slovo dramaticky spojené 
s úplně  jiným emočním význa-
mem, tak tedy nevím, co tím autoři 
článků sledují. Opatření vlády se 
snažím dodržovat, i když mnohé 
z nich pro mě postrádají logiku, což 
charakterizuje vtípek z facebooku: 

„Ve Škodovce je 640 zaměstnanců 
pozitivních. Vláda učinila rázné 
kroky a v pondělí zavře papírnictví.“

Ale abychom zůstali u knih, 
v dnešní situaci nacházím para-
lely s mnoha klasickými díly. Na 
první místě bych vzpomněla Farmu 
zvířat od Georga Orwela (snad si 
ji znovu přečtu). Protože jedna ze 
zásad na farmě „Všechna zvířata 
jsou si rovna, ale některá jsou si 
rovnější“, úplně charakterizuje cho-
vání některých našich politických 
činitelů. Nevím, kam by mně poslal 
můj manžel, kdyby měl pocit, že 

naše rodina je v ohrožení, ale Dubaj 
by to nebyla, na to dám krk.

Občas mě popadnou obavy, že 
už nemáme daleko od dalšího 
Orwelova utopického díla 1984, ve 
kterém ministerstvo pravdy kdyko-
liv na objednávku změní veškeré 
záznamy o události nebo člověku, 
kde všude vládne strach, nenávist 
a udavačství, kde se to řídí hesly: 
Válka je mír, Svoboda je otroctví, 
Nevědomost je síla (maturita je zby-
tečná).

Nechci končit pesimisticky, tak 
jsem si taky (po vzoru pozitivního 
myšlení) našla klady půjčování 
přes okénko. Nemusím moc uklízet 
a mohla jsem si posunout svůj stůl, 
abych se mohla pohodlně otočit na 
židli.

Věřím, že se ještě někdy uvidíme 
tváří v tvář, i když možná (vzhle-
dem na situaci) to už bude v staro-
nových prostorech bývalé MŠ2, kde 
bych měla stěhovat snad v létě.

Eva Prokešová, knihovnice
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Proč zrovna Rok vážek? Krom 
toho, že vážky jsou krásné a samy 
o sobě pozoruhodné, jsou i sym-
bolem zachovalých vodních ploch 
a mokřadů. Míst, kterých je i přes 
řady politických proklamací o nut-
nosti zadržování vody v krajině 
stále větší nedostatek. Nejen, že 
se neobnovují dostatečně rychle, 
ale leckde dosud i mizí (jsou zavá-
ženy a podobně) či jsou nevhodným 
hospodařením (např. intenzivní 
chov ryb) degradovány. Český svaz 
ochránců přírody by rád, aby si lidé 
začali mokřadů více vážit; napo-
máhali jejich obnově a bránili jejich 

Rok 2021 je rokem vážek

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2021 Rokem vážek. Během roku budou – dovolí-li 
koronavir - po celé České republice probíhat zajímavé aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více o této 
pozoruhodné skupině hmyzu i o prostředí, ve kterém žijí. Již nyní však ČSOP nabízí finanční podporu aktivit 
na pomoc vážkám.

zániku. Nejen jako míst, ke kterým 
obracíme své zraky coby k přiro-
zené „klimatizaci“ v dobách let-
ních veder, ale i míst plných života, 
plných nejrůznějších – mnohdy 
i velmi vzácných – rostlin a živoči-
chů. Právě vážky, tyto létající dra-
hokamy, jsou toho symbolem.

Český svaz ochránců přírody 
pečuje o řadu mokřadů, tůní a ryb-
níků a přibližuje tato místa veřej-
nosti. Nabízí však také finanční 
pomoc dalším subjektům, které by 
se chtěly do ochrany (nejen) vážek 
zapojit. V rámci Národního pro-
gramu ČSOP Ochrana biodiverzity 
mohou spolky žádat o finanční 
podporu jak na mapování vzácných 
druhů, tak na drobnější praktická 
opatření v terénu, mimo jiné právě 
třeba na obnovu tůní, které potře-
bují vážky pro své přežití. Ti, kteří 
se chtějí starat o nějaký mokřad 
dlouhodobě, se mohou zapojit do 
dalšího programu ČSOP – zalo-
žit pozemkový spolek. Pozemkové 

spolky jsou organizace, chránící 
cenné přírodní lokality a pečující 
o ně na základě vlastnického či 
smluvního vztahu k pozemkům. 
ČSOP nabízí zájemcům o založení 
pozemkového spolku pomoc nejen 
finanční, ale i metodickou, odbor-
nou a právní. Bližší informace 
o obou programech ČSOP i o aktu-
álně vyhlášených výběrových říze-
ních, jejichž uzávěrka je v polovině 
března, najdete na webových strán-
kách www.csop.cz.

Vyhlášením tematického roku 
by ČSOP rád upozornil na ohrožení 
konkrétní skupiny rostlin či živoči-
chů a vyzval veřejnost k zapojení do 
její ochrany. Očekávat během roku 
můžete vycházky za tajemstvím 
mokřadů, putovní výstavu o váž-
kách a jejich ochraně, „vážkařské“ 
soutěže i lecjaká překvapení. Sle-
dujte aktuality na webových strán-
kách www.csop.cz.

ČSOP

Rádi bychom požádali ty z vás, kteří chtějí 
pomoci přírodě v Hejnicích s jarním úklidem, aby 
se v sobotu 27. března přidali k této akci.

Tak jsme to hned napravili a pan Jech poskytl roz-
hovor České televizi.

Nejedná se o hromadný výlet a pochod městem. Jen 
rodinným skupinkám či jednotlivcům na jejich pro-
cházku různými kouty města dáme pracovní rukavice 
a pytle na odpad, do kterých můžou hodit odpadky, 
které na svém výletě najdou. Výdej bude probíhat od 
9.00 hod do 9.25 hod na městském úřadě v Hejni-
cích a od 9.30 hod do 10.00 hod na Ferdinandově 
u obchodu. Aby se vám lépe šlo, dostanete k rukavicím 
a pytlům také něco na zub a na zapití. Takto vybaveni 
pak můžete vyrazit kamkoliv, kde se nebudete potká-
vat a ohrožovat v rámci současných nařízení s dalšími 
účastníky. Na konci své cesty je potřeba pytle odložit 
na stanoviště separovaného odpadu někde po městě - 
NE DO POPELNIC, ALE VEDLE NICH. Mapa míst je 
zde - https://mapy.cz/s/jejulalale. 

Město odpad následně sveze do velkého kontejneru.

POMOZTE NÁM PŘÍŠTÍ  
SOBOTU UKLIDIT  

HEJNICE A FERDINANDOV


