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V Hejnicích se ani během let-
ních měsíců část investičních 
prací nezastaví a budou pokračo-
vat. Když připomenu ty nejdůle-
žitější, tak je již v plném proudu 
kompletní rekonstrukce mostu na 
Ferdinandově přes Velký Štolpich, 
ta bude fi nalizovat někdy koncem 
srpna. Jsem rád, že jsme nyní ve 
veřejné soutěži našli také zhoto-
vitele nové fotovoltaické elektrár-
ny, která bude umístěna na stře-
še základní školy, konkrétně na 
budově velké tělocvičny. Ta bude 
napájet školní kuchyň, takže 
i v době prázdnin bude vyrobená 
elektřina bez problému využita. 
K realizaci této akce by mělo do-
jít během letních měsíců. Její do-
plněk je zkušební projekt realiza-
ce rekuperačního větrání v jedné 
učebně základní školy systémem 
integrované jednotky ve třídě. 
Celkové náklady se pohybují 1,2 
miliónu korun. Během léta také 
odstartuje velká rekonstrukce tří 

bytů v bytových domech v centru 
města. A to kompletně od podlahy 
po strop a rozvody, celkem akce 
za 2,8 miliónu bez DPH. A během 
léta ještě odstartuje 2. etapa vý-
měny světel veřejného osvětle-
ní, která zahrnuje skoro všech-
ny zbylé lampy, jež se vymění za 
LED technologii stejně jako minu-
lý rok. Bude demontováno kolem 
150 ks původních světel a nově se 
na sloupy pověsí na 240 ks no-
vých moderních svítidel. Stejně 
jako v 1. etapě budou svítidla na 
silnicích hustěji než doposud, ale 
se směrováním toku světla tak, 
aby se eliminovalo parazitní svět-
lo, které škodí našemu okolí.

Další akce budou projedná-
vány na červnovém zasedání za-
stupitelstva. Důvodem je změna 
podmínek dotačního titulu MMR. 
Měli jsme sice naplánovány ně-
které akce – rekonstrukce silnic 
a hlavně oprava povodňové škody 
na lávce u Musilů přes Černý po-
tok, ale teď je šance, že bychom 
na to mohli dostat dotaci, tak 
budeme jednat, jestli s realizací 
raději ještě počkat na vyhodno-
cení dotačního titulu, než všech-
no fi nancovat pouze z vlastních 
zdrojů.

V současné chvíli také probí-
hají práce na studii a projektu 
realizace „zelených“ opatření na 
mokré louce u Skalního města - 
oné lokalitě, která je dotčena za-
stavovací studií možné výstavby 
několika domů. Jedná se vlast-
ně o zbylé asi 2/3 rozlohy louky 
a projekt bude řešit kompletní 
přírodní opatření týkající se zadr-
žování vody v krajině nebo ochra-
ny vzácných živočichů a rostlin. 
Se studií a projektem budete sa-

Slovo starosty

Vážení čtenáři letního čísla našeho 
zpravodaje, dovolte mi nabídnout 
Vám pár řádků k  seznámení se sou-
časnými aktivitami a plány v Hejnicích. 
Blíží se léto a nastává čas, kdy se spíš 
řeší, kam kdo vyrazíte na relax o dovo-
lené nebo prázdninách, než pracovní 
aktivity a  další témata. V  době, kdy 
tyto řádky píši, není stále úplně jasné, 
jaké to léto bude, jestli bez výrazných 
opatření nebo s něčím, co ještě bude 
část společnosti zvedat ze židlí. Ale 
jistě to bude pro Vás všechny období 
dobíjení baterek a poznávání krás naší 
vlasti nebo okolních hvozdů a pláží.

mozřejmě, tak jak je v Hejnicích 
běžné, seznámeni formou veřejné-
ho představení projektu. Toto vše 
bude následně předloženo pově-
řeným orgánům ochrany přírody 
a územního plánování k posouze-
ní a rozhodnutí o budoucnosti za-
stavovací studie.

Chci požádat také o trošku tr-
pělivosti ohledně oprav komuni-
kací po městě. Vleklá zima se na 
nich podepsala letos výrazně více. 
Máme zmapované jednotlivé vý-
tluky, ale bohužel fi rmy se nyní 
realizují hlavně na opravě průta-
hu z Liberce do Chrastavy, takže 
velké opravy budou ve městě pro-
váděny hlavně během prázdnin. 
Menší výspravy tryskovou me-
todou budou provedeny ještě bě-
hem června. Když už jsme u těch 
motoristů a silnic, požádal bych 
všechny, co si občas nebo pravi-
delně sednou za volant, aby ne-
zapomněli na to být trošku ohle-
duplní. V této době jít v určitých 
lokalitách města je doslova o ži-
vot. I na ulici P. Bezruče platí totiž 
nejvyšší povolená rychlost jako 
jinde ve městě a není to závodní 
dráha pro piloty, kteří si myslí, že 
si to mohou dovolit. I sem občas 
zajíždí a bude zajíždět hlídka Po-
licie s radarem.

Milí čtenáři a obyvatelé Hejnic, 
užijte si v rámci možností letní 
čas, svou dovolenou nebo prázd-
niny. Bohužel se musela spousta 
akcí zrušit nebo omezit, ale i tak 
Vám tato doba naopak nabízí hle-
dat jiné možnosti využití svého 
volného času, které Vám mohou 
ukázat jiný pohled na zdejší kraj. 
Pěkné léto.

Jaroslav Demčák, starosta města
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Z jednání městské rady

 – projednala žádost obecně prospěšné společnosti 
Zdravotní klaun týkající se podpory činnosti Pravi-
delných zdravotních klauniád v Krajské nemocnici Li-
berec a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 3.000 Kč

 – schválila připojení Hejnic ke kampani „Hodina Země 
2021“, týkající se symbolického hodinového zhasnutí 
veřejného osvětlení 27. března 2021

 – projednala a schválila podání žádosti o dotaci z Mini-
sterstva financí z programu „Podpora výstavby, obno-
vy a provozování komunální infrastruktury“ na akci 

„Rekonstrukce bytů v majetku města v čp. 445 a 299 
Hejnice “

 – projednala žádost spolku Kultura, z. s. týkající se 
podpory akce Kultura přežije a rozhodla se akci pod-
pořit částkou 10.000 Kč

 – projednala výběr nejvýhodnější nabídky veřejné za-
kázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce lávky 
v Hejnicích“, kterou je nabídka společnosti SANAP 
s.r.o., s nabídkovou cenou 1.587.692 Kč bez DPH

 – projednala a schválila odprodej původních tabletů, 
které byly určeny pro činnost rady města, uživatelům 
zařízení za částku 1 Kč/ks

 – projednala a vzala na vědomí informaci ředitele orga-
nizace Středisko ekologické výchovy STŘEVLIK Hej-
nice o činnosti této organizace ve městě

 – projednala žádost spolku Centrum Mateřídouška 
Hejnice týkající se podpory akce „Pohádková stezka 
2021“ a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 5.000 Kč

 – stanovila s účinností od 1. května 2021 výši nájem-
ného v bytech v majetku města, které prošly rekon-

Rada města na svých zasedáních:

strukcí na 52,- Kč/m2 podlahové plochy (týká se pou-
ze nových nájemníků)

 – projednala a schválila smlouvu na zajištění interne-
tových služeb města s firmou T-Mobile Czech Repub-
lic, a.s. na období 36 měsíců

 – projednala a schválila žádost týkající se umístění Ka-
menů zmizelých do chodníku v Hejnicích

 – projednala a schválila vítěze a výsledek poptávkového 
řízení na akci „PD Projekt biotopu v lokalitě Skalní 
město v Hejnicích“, kterým se stala firma AQUAGEN 
z Liberce, s nabídkovou cenou 185.130 Kč s DPH

 – projednala žádost spolku Jizerské aktivity týkající 
se realizaci akce „Jizerská nota 2021 – 40. ročník“ 
a rozhodla se akci podpořit částkou 12.000 Kč

 – projednala žádost spolku Jizerské aktivity týkající 
se poskytnutí finanční dotace na realizaci sportovní 
akce „Hejnicman 2021“ a filmový festival „Hejnicfilm 
2021“ a rozhodla se akci podpořit částkou 8.000 Kč

 – projednala žádost Jizerské o. p. s., Bedřichov 218 
týkající se dotace na úpravu lyžařských tratí v rám-
ci Jizerské magistrály a rozhodla se žádosti vyhovět 
částkou 30.000 Kč

 – projednala a schválila materiální dar Základní a Ma-
teřské škole Hejnice od Libereckého kraje v podobě 
nanoroušek v celkové ceně ve výši 109.716 Kč, který 
je určen pro účely ochrany zaměstnanců a žáků ško-
ly

 – projednala a schválila dodatek č. 3 Smlouvy o ná-
jmu části nemovitosti č. 46327C s firmou Vodafone 
týkající se rozšíření služeb na vysílači umístěném na 
čp. 532 Hejnice

 – rozhodla o záměru města pronajmout nebytový pro-
stor v čp. 366 Nádražní, Hejnice za účelem provozu 
obchodu

- eprok -

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 – schválilo podání žádosti o dotaci ve výši 90% z cel-
kových uznatelných nákladů z programu Minister-
stva financí „Program 29822 – Akce financované 
z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu 
vlády ČR“ z podprogramu „298D2230 - Podpora vý-
stavby a obnovy komunální infrastruktury“ na akci 

„Hejnice - Opravy obecních bytů“,
 – schválilo zabezpečení vlastních zdrojů v minimál-
ní výši 10% z celkových uznatelných nákladů akce 

„Hejnice - Opravy obecních bytů“,
 – schválilo investiční záměr k akci „Hejnice - Opravy 
obecních bytů“,

 – schválilo investiční záměr k akci „Hejnice – Reku-
perační jednotky do MŠ“,

 – schválilo výzvu a zadávací dokumentaci na výběr 
zhotovitele akce „Hejnice - Opravy obecních bytů“ 
a vyhlášení této výzvy,

 – schválilo podání žádosti o dotaci ve výši 90% z cel-
kových uznatelných nákladů z programu Minister-
stva financí „Program 29822 – Akce financované 
z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu vlá-
dy ČR“ z podprogramu „298D2280 Podpora obnovy 
a rozvoje materiálně technické základny regionál-
ního školství v působnosti obcí“ na akci „Hejnice 
– Rekuperační jednotky do MŠ“,
 – schválilo zabezpečení vlastních zdrojů v minimál-
ní výši 10% z celkových uznatelných nákladů akce 

„Hejnice – Rekuperační jednotky do MŠ“,
 – schválilo výzvu a zadávací dokumentaci na výběr 
zhotovitele akce „Hejnice – Rekuperační jednotky 
do MŠ“ a vyhlášení této výzvy,

 – rozhodlo o zrušení Hejnických slavností v roce 2021.
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Vedle spořitelny je cukrárna JANA manželů Grimo-
vých a v ní možné posezení u dortu, zmrzliny a kafíčka, 
ale také na víno a čaj s rumem se tam chodí, a nejvíc na 
pivo. Na pivo tam chodí snad už i štamgasti a ti dobře 
vědí, že nikde jinde si hned po ránu u piva v teple nepo-
sedí. Všichni vítáni, mohou sedět a pít a pít a sedět, ale 
jen do chvíle, než se jim chce čůrat. Pak musí rychle 
jinam, čůrat se v cukrárně nesmí a taky ani není kam. 
Kam by majitelé přišli, drahé je také každé spláchnutí 
a co kdyby třeba přijel zájezd a všichni chtěli! Problém 
je vyřešen jinak. Čůrat se chodí za spořitelnu, to nic 
nestojí a pak se zase každý může do cukrárny vrátit, 
posedět a popít, vždyť si to zaplatí. Všichni jsou vítáni, 
čůrat však musí jinde. Je to smutné a zarážející o to víc, 
že to majitelé cukrárny vědí. Nevadí jim, že do krásné, 

Psali jsme před 15 lety… Jilmy po čtvrté

Naše škola se jej proto rozhodla vysázet nejen v Hej-
nicích, Lázních Libverdě, ale i přímo v Jizerských 
horách. Během čtyř let se nám podařilo vysadit více 
než 160 stromů a zapojit množství dětí i učitelů. Rádi 
bychom proto poděkovali těm, kteří nám pravidelně 
pomáhají. Kromě kolegů a dětí je třeba zmínit SOU 
v Hejnicích za zapůjčení nářadí, rodinu Štainbru-
chovu za zajištění odvozu nářadí i stromků a pana haj-

Psali jsme před 10 lety… Hokejová kino-aréna

Ač jsme s předstihem začali shánět práva k veřej-
nému promítání hokejových přenosů, nechtěl se s námi 
nikdo moc bavit, neslibovali jsme totiž držiteli práv 
tučné odměny za promítání. Nakonec po všech ana-
bázích – e-maily, telefonáty do Švýcarska, na Sloven-
sko, přemlouvání, jsme se nakonec dozvěděli skvělou 
zprávu, že můžeme promítat. Zpráva přišla v páteční 
ráno, kdy byl na večer připraven bratrovražedný boj 
se Slováky, první osmifinálové utkání našeho týmu. 
Narychlo připravené zázemí, velmi krátká prezentace 
akce všemi možnými prostředky ale slavilo úspěch, 
přišlo na 200 diváků, kteří viděli první vítězný zápas 
v letošním kinomaratónu. Český tým skvěle postupo-
val, jedinou nevýhodou byly jen odpolední časy zápasů, 
kde se projevilo, že ne každý může v 16 hodin opustit 
pracoviště.

Slibně rozjeté mistrovství nám trochu zkazili Švé-
dové, kteří nám nezapomněli loňské vyřazení v semifi 
nále a letos nám to vrátili. Nevadí, o bronz se vždy také 
bojuje, vždyť je lepší vyhrát poslední zápas a být bron-
zový, než prohrát fi nále a se slzami v očích přijímat 
stříbro. O to víc mě mrzí český národ, který dokud se 

nové spořitelny si chodíme my ostatní ukládat a vybí-
rat své peníze, že tam chodí i jejich kolegové živnost-
níci a podnikatelé, že tam chodí lázeňští hosté a turisti 
z blízka i ze zahraničí a že se nám to všem hnusí, vidět 
močit za spořitelnou opilého. Domnívám se, že takováto 
reakce je snad normální.

K tomu toto místo neslouží a nemělo by už více slou-
žit. Tohle ani žádné jiné, ani to naproti u domu paní 
Dbalé. Takto se slušní lidé nechovají a jejich chování by 
jim nemělo být trpěno. Nemělo by být trpěno ani tako-
véto provozování živnosti, které přináší tyto důsledky 
a ostudu městu. Všechno má své meze, není třeba, aby 
slušnost, pořádek a normální slušní lidé nadále ustu-
povali a trpěli.

Karel Finkous, Hejnický zpravodaj 2/2001

ného Macháčkovi za výběr vhodných lokalit a starost 
o výsadbu.

A kde se můžete s našimi jilmy setkat? V Hejnicích 
třeba mezi tratí a školkou, ve Ferdinandově za starou 
sběrnou, v Libverdě u hřbitova a v Jizerských horách 
na svazích Paličníku a v Šindelovém dole.

Kryštof Špidla, Hejnický zpravodaj 2/2006

daří, tak se bije v prsa a pyšní se tím, že je Čech, ale 
v případě, že se nejede na nejvyšší metu, tak okamžitě 
rezignuje a nic ho nezajímá. I proto byla návštěva 
nedělního utkání o bronz slabá proti předchozím utká-
ním. Jenže co by za to dříve Češi dali, když by měli 
bronz a ještě k tomu dvakrát porazili odvěkého nepří-
tele z Ruska ve chvíli, kdy se na trenérskou židli vrátil 
neoblíbený člověk.

Dovolte mi poděkovat klukům za bojovnost a skvělé 
zápasy a hlavně všem fanouškům, kteří do kina dora-
zili a opět předvedli úžasnou atmosféru. Je úžasné sle-
dovat takto zaplněné hejnické kino, které během týdne 
navštívilo více diváků, než za celý počátek roku. I proto 
je tato alternativa zařazována do programu kina, vždyť 
jiné sály promítají přenosy oper, soutěží, tak proč my 
bychom nemohli měnit kino na hokejovou arénu. Kdo 
přeci máte doma plazmu o velikosti 7,5 x 4 metry? 
Jen teď držme pěsti fotbalové reprezentaci, abychom 
se za rok mohli sejít na přenosech Mistrovství Evropy 
v tomto dalším populárním sportu.

- DEM -, Hejnický zpravodaj 2/2011

O druhém květnovém víkendu se žáci hejnické základní školy již počtvrté zúčastnili projektu Šance pro jilmy. Tuto akci 
organizuje ekologické sdružení Společnost přátel přírody, jehož cílem je vrátit do volné přírody dříve zcela běžný strom, 
jilm. Během posledních desetiletí došlo vinou tzv. grafiózy k téměř úplnému vymizení tohoto krásného listnáče.

Opět po roce se český národ změnil na jednu velkou hokejovou rodinu. Na programu hokejového kalendáře totiž nastal 
každoroční svátek, mistrovství světa v hokeji. Tentokrát byli hostiteli bratři Slováci. Po minulém roce, kdy zlatou cestu 
plnou dech beroucích okamžiků sledovalo také plné hejnické kino, jsme chtěli znovu nabídnout tomuto regionu tuto alter-
nativu ve sledování bojů v ledové aréně.

Hejnická spořitelna, nová, moderní budova s pěkně upraveným okolím vpředu, po stranách i vzadu. Ze všech stran 
snadný přístup, vydlážděné chodníky, okrasné keře, trávník a za budovou porostlá stráň.

Psali jsme před 20 lety… K čemu také slouží v Hejnicích spořitelna
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Za minulý rok 2020 město 
Hejnice vybralo na poplatcích 
za odpady od občanů a majitelů 
rekreačních objektů v součtu 
1 562 942 Kč, což v sazbě 
poplatku 600 Kč dělá zhruba 2605 
poplatníků, kteří poplatek uhra-
dili. K poslednímu dni roku město 
evidovalo nezaplacené poplatky 
od dlužníků za rok 2020 ve výši 
156 386 Kč. Dalším příjmem města 
v oblasti odpadového hospodář-
ství byly za minulý rok peníze od 
společnosti EKOKOM za systém 
nakládání s tříděným odpadem. 
Tímto způsobem Hejnice získaly 
celkem 309 423,50 Kč.

V položce výdajů za odpadové 
hospodářství (popelnice, tříděný 
odpad, nebezpečný odpad, velko-
objemový odpad, materiál apod.) se 
konečná cifra zastavila na částce 
2 947 543,92 Kč, z čehož vyplývá, 
že schodek položky odpady v měst-
ském rozpočtu nakonec činil výši 1 
075 178,42 Kč. Z uvedených čísel 
také vychází, že podíl nákladů na 
jednoho obyvatele (počet obyvatel 
2736) s odečtením příjmů od EKO-
KOMu byl 964 Kč (poplatek za 
odpady byl 600 Kč/osoba či rekre-
ační objekt).

Co se týče množství odpadů 
sebraných v roce 2020 v Hejni-

Hejnické odpady roku 2020

Vzhledem k novým zákonným nařízením ohledně odpadů a povinností obcí a měst se nyní budete každý rok 
setkávat s tímto druhem článku, který řeší aktuální situaci s odpady v Hejnicích.

cích od občanů, odvezlo se celkem 
1 114,62 tun odpadů. Ty byly 
sebrány buď systémem města, 
nebo ve zdejších sběrnách dru-
hotných surovin. Ty byly tvořeny 
těmito kategoriemi a množstvím:

• Papírové obaly – 47,49 t
• Plastové obaly – 27,70 t
• Kompozitní obaly – 3,00 t
• Skleněné obaly – 35,23 t
• Pneumatiky – 11,99 t
• Beton, cihly, suť – 73,57 t
• Textilní materiály – 8,12 t
• Jedlý olej a tuk – 0,33 t
• Ostatní olej a tuk – 0,15 t
• Barvy a lepidla – 0,52 t
• Léčiva – 0,17 t
• Dřevo – 1,45 t
• Železo a kovy – 293,95 t
• Směsný komunální odpad 

– 610,95 t

Nevytříděný směsný komunální 
odpad skončil zhruba v poměru 
50:50 na skládce odpadu ve Frý-
dlantě a ve spalovně v Liberci. 
Nový odpadový zákon nutí obce, 
aby v roce 2030 docílily poměru 
vytříděného množství minimálně 
70 %. Nyní to v Hejnicích bylo 54 % 

odpadů, takže se musíme výrazně 
více snažit, abychom dosáhli poža-
dované hranice a neplatili jsme 
vysoké pokuty. Díky, že nám s tím 
pomůžete, protože stejně to nako-
nec vždy uhradí občan.

Co se týká novinek v systému 
odpadů v Hejnicích, připomínám 
sběr jedlých olejů a tuků do ozna-
čených žlutých kontejnerů, které 
jsou na Ferdinandově a na obou 
sídlištích v Hejnicích vždy v uza-
vřené nádobě. Případně lze ode-
vzdávat na Středisku služeb, kde 
lze i olej přelít do velkého kontej-
neru a obal si nechat na příští 
použití.

Dále probíhá celoroční svoz bio-
odpadu po městě. Během zimní 
sezóny jsou venku umístěné dva 
kontejnery na tento materiál, jeden 
na Ferdinandově a druhý na býva-
lém Perunu. Bioodpad z domác-
ností mohou také třídit i obyvatelé 
sídlišť, kdy do hnědých kontejnerů 
v těchto lokalitách lze odkládat 
odpad z kuchyně, ale pouze ten co 
neprošel tepelnou úpravou – nepa-
tří tam zbytky vařených jídel nebo 
masa.

Co se týká plánů do další 
budoucnosti, je třeba nějak snížit 
podíl směsného komunálního 
odpadu vůči vytříděným složkám 
odpadů. To můžeme učinit také 
tím, že obyvatelé Hejnic zváží, 
jestli popelnice, kterou mají přidě-
lenou k jejich domu, není zbytečně 
velká a nedochází k jejímu napl-
nění. V tom případě se stačí obrátit 
na MěÚ Hejnice a domluvit se na 
méně častém vývozu popelnice – 
čtrnáctidenní, letní, kombinovaný. 
Ušetříte náklady jak městu, tak 
potažmo i sobě, protože nebude 
nutné další případné zvyšování 
poplatku za odpady kvůli narůs-
tajícím nákladům za odpadový 
systém. Ale již nyní hledáme další 
cesty ke zlepšení možnosti tří-
dění a odkládání různých druhů 
odpadů v Hejnicích, o kterých Vás 
budeme informovat.

-DEM-
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Narodily se děti:

• Dominik Zavřel

• Madlen Ižófová

• Amálie Jirounková

• Mathias Auer

• Bedřich Matoušek

• Jonáš Melichar

• Tobiáš Červinka

• Adam Pham

Přistěhovalo se 27 občanů.

Odstěhovalo se 23 občanů.

Rozloučili jsme se 

sezesnulými občany:

• Karel Jurášek

• Zdeněk Sklenička

• Jan Ledvinka

• Růžena Hlubůčková

• Josef Beran

• Blažena Kaszycká

• Rudolf Koukal

• Bohumil Špecián

• Květomila Sotonová

• Ján Rapčan

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Rodinné centrum Loďka
Kluby rodinného centra jsou 

zase otevřeny pro rodiče s dětmi 
každé pondělí a středu dopoledne. 
Když je příznivé počasí, snažíme 
se co nejvíce využívat přilehlou 
zahradu a být venku. Rodiče si zde 
mohou posedět, děti si mohou spo-
lečně hrát na pískovišti, houpat se 
na houpačkách, nebo využít sklu-
zavku. 

Letos se chceme pustit společně 
s rodiči i dětmi do zahradničení. 
Parta šikovných tatínků a dobro-
volníků nám vytvořila na zahradě 
dřevěný vyvýšený záhon, který už 
máme naplněný hlínou a chtěli 
bychom ho společně osadit sazeni-
cemi a pokusit se něco si vypěsto-
vat. Těšíme se na společné zahrad-
ničení a doufáme, že se nám podaří 
vypěstovat nějakou tu zeleninu, či 
bylinky a hlavně to, co mají rády 
děti a mohou si to sami utrhnout, 
jako jsou např. jahody, hrášek, 
ředkvičky, aj.

Přístav 3V – služba seniorům

Po skončení nouzového stavu už 
zase běží seniorské kluby a schá-
zíme se zatím každý čtvrtek dopo-
ledne. Letošní zima spojená s pan-

Dění v Moštárně

Po dlouhé zimě jsme už všichni nedočkavě vyhlíželi zklidnění vývoje 
pandemie, uvolnění vládních opatření a především návrat do normálu. 
Nyní jsme rádi, že se už zase můžeme setkávat ve větším počtu a otevřít 
rodinné centrum i seniorské kluby návštěvníkům.

demií byla velice dlouhá i pro 
naše seniory. Všichni jsme se už 
těšili na zlepšení covidové situace 
a především na společné setkání. 
K nejoblíbenějším činnostem seni-
orů na klubu patří společné hraní 
karet, stolního tenisu, kulečníku, 
také možnost si popovídat u kávy 
a něčeho sladkého. 

V období nouzového stavu jsme 
zůstávali se seniory v telefonickém 
i osobním kontaktu. Snažili jsme 
se zmírnit jejich osamocení a dle 
potřeby jim nabídnout praktickou 
pomoc formou telefonických roz-
hovorů, donášky nákupů, obědů, 
respirátorů, registrací na očkování, 
osobní návštěvou, nebo společnou 
procházkou. 

Od ledna jsme rozšířili sociálně 
aktivizační službu pro seniory do 
obcí Lázně Libverda a Bílý Potok. 
Od května se nám podařilo otevřít 
seniorský klub v Lázních Libverda, 
kde se s místními seniory scházíme 
každé úterý dopoledne v kulturním 
sále obce. 

 Přeji všem krásné léto a pevné 
zdraví!

Věra Dankaničová 
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Když už píši o táboře, letos by měl být opět u Rokyt-
nice v Orlických horách, stejně jako minulý rok, na 
krásném místě asi 2 km od pevnosti Hanička. Snažíme 
se držet původního stylu táboření, pěkně na zelené 
louce, obklopeni lesy. Děti spí ve stanech s dřevěnými 
podsadami, jídelnou je hangár – i když ten původní 
tmavý a ponurý byl vyměněn za modernější světlejší, 
kuchyň je také vlastně velkým hangárem. Záchod před-
stavují „latríny“ – staré vojenské plachtové „kadibudky“ 
– a sprchovat se děti mohou, když se zatopí ve vojen-
ské sprše, i v teplé vodě 😊. Některé večery se scházíme
v tee-peečku a slavnostní oheň má své místo u blízkého 
ohniště. Hned u tábořiště je také malý rybník, který je 
výborný pro osvěžení, jelikož je opravdu hodně, hodně 
studený.

Každý rok máme jiné táborové téma, a tak už jsme 
cestovali časem, zabydlovali opuštěný ostrov s Robin-
sonem Crusoe, stali se na pár dnů indiány, objevo-
vali krásy Afriky, seznámili se díky praotci Čechovi 
s pověstmi českými… Ale o tom, co čeká děti letos, 
musím pomlčet. Je to prozatím velké tajemství.

Znovu začínáme – co se děje u skautů

Milí čtenáři Hejnického zpravodaje, situace spojena s onemocněním Covid-19 se nám zlepšuje, rozvolňování 
pokračuje, a tak nám bylo skautským ústředím dovoleno – za určitých podmínek – obnovit činnost. Proto se 
od 17. 5. 2021 opět scházíme na družinových schůzkách a je možné, že se dočkáme i závěrečné výpravy . 
Za rozvolnění jsme vděční, protože to vypadá, že situace dovolí i tábor a je dobré se ještě před ním vidět.

Ještě bych se chtěl zmínit o našem plánu rekon-
strukce klubovny. Už jsem o něm psal v minulých pří-
spěvcích, ale teď to vypadá, že by vše mohlo klapnout 
a přestavba začít. Jedná se o změnu sklonu střechy 
tak, aby tam vznikl půdní prostor pro věci ze skladu. 
Rozhodli jsme se spodní místnost zvětšit, protože už 
se nás schází mnoho a za deštivých dnů je místnost 
malá. Probourali jsme tedy příčku ke skladu a vytvo-
řili v klubovně větší prostor. Limitujícím faktorem jsou 
samozřejmě finance, ale díky městu Hejnice, regionál-
ním firmám a desítkám příznivců našeho oddílu by se 
nám rekonstrukce měla podařit. Všem moc děkujeme 
a těšíme se na podzim, kdy snad dojde k jejímu „slav-
nostnímu otevření“.

Ještě jednou děkujeme za přízeň a přejeme příjemné 
dny nastávajících prázdnin a dovolených. Mnoho nově 
objevených míst, a hlavně si ten čas prožitý se svými 
blízkými a kamarády řádně užijte.

Jiří Ferda Hovorka, vedoucí 19. oddílu Iserín Hejnice
foto: Petra Hovorková
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Do prvního ročníku dokumenta-
ristického projektu Příběhy našich 
sousedů se na Frýdlantsku zapojilo 
i v době komplikovaných studijních 
i nahrávacích podmínek celkem 23 
dětí a pět učitelů ze ZŠ Frýdlant, 
ZŠ Speciální Frýdlant, ZŠ Ras-
penava, Gymnázia Frýdlant a SŠ 
hospodářské a lesnické Frýdlant. 
Podařilo se oslovit pět pamětníků 
z Frýdlantu, Raspenavy či Hejnic. 
Děti se jich vyptávaly na jejich 
vzpomínky na dětství, válku, pová-
lečné pohraničí, na možnosti studia 
za dob komunismu, srpen 1968 
nebo na sametovou revoluci a co 
bylo dál. Úkolem bylo nejen natočit 
rozhovor celoživotního vyprávění, 
ale následně nahrávku zpracovat 
a zpřístupnit publiku. V projektu 
vznikla pětice rozhlasových repor-
táží, které je možné si poslechnout 
na stránkcách Příběhy našich sou-
sedů (https://www.pribehynasich-
sousedu.cz/frydlantsko/frydlant-
sko-2020-2021/). Základní školy se 
programu účastnily díky projektu 
MAP Frýdlantsko organizace Masif. 
Střední školy se zapojily díky pod-
poře Libereckého kraje.

Studenti a žáci zpovídali napří-
klad paní Hanu Jandovou, jejíž 
rodiče se přistěhovali po válce na 
Frýdlantsko z Volyně, pana Josefa 
Čapka, jehož rodiče přišli na sever 
Čech ve 40. létech 20. století taktéž 
z Volyně nebo kastelánku hradu 
Frýdlant, paní Janu Pavlíkovou. 
Studenti SŠHL pak doplnili tuto 
mozaiku o příběh paní Krystýny 
Zangové, jež přišla do tehdejšího 
Československa z Polska v 70. letech 
za prací a pana Helmuta Michela, 
pamětníka pocházejícího z česko-

-německé rodiny, která nebyla zařa-
zena do poválečného odsunu.

„Myslím si, že žákyně získaly 
mnoho nových zkušeností, které 
v budoucnu určitě využijí. Jsem moc 
ráda, že svůj projekt dokončily i za 
ztížených podmínek z důvodu pro-
tiepidemických opatření,“ sdělila 
nám profesorka gymnázia Martina 
Košková. S nadšením se k projektu 
vyjádřila i paní učitelka Dana Ště-

Zachytit osudy pamětníků 20. století zvládli mladí 
dokumentaristé i v době pandemie

Ani náročný školní rok 2020/21 v  době covidové pandemie, zavřené školy s  distanční výukou, či online 
nahrávání nezabránilo mladým dokumentaristům z Frýdlantska v zaznamenávání neobyčejných vyprávění 
pamětníků 20. století. Díky žákovským a studentským reportážím z projektu Příběhy našich sousedů se tak už 
nezapomene ani na pětici jedinečných životních osudů tohoto kraje a stanou se součástí jedné z nejrozsáhlejších 
veřejně přístupných online pamětnických sbírek v Evropě s názvem Paměť národa (www.pametnaroda.cz).

pinová ze ZŠ Raspenava: „Po tom, 
co se covidová situace opravdu 
vyostřila, jsem chtěla hodit flintu do 
žita a na všechno se vykašlat. Nevě-
řila jsem tomu, že bychom projekt 
mohli dotáhnout do zdárného konce. 
A přece! Podařilo se a my máme za 
sebou báječnou zkušenost a myslím, 
že na sebe můžeme být právem 
pyšní.“

Děti a učitelé z Frýdlantska se 
pustili, obdobně jako další stovky 
jejich spolužáků napříč celou 
republikou, do nahrávání rozho-
vorů online, téměř celý projekt 
absolvovali z domova za podmínek 
distanční výuky, a přesto dokázali 
dotáhnout projekt i všechny své 
reportáže až do konce.

„Ještě před rokem se nahrávání 
rozhovorů s pamětníky prostřed-
nictvím online video konference 
mohlo zdát jako nápad z říše sci-fi 
nebo z daleké budoucnosti. Rozho-
vory přes Skype už sice v archivu 
Paměti národa existovaly, většinou 
ale proto, že se jednalo o pamětníky 
žijící v zámoří, se kterými jsme se 
nemohli potkat osobně,” popisuje 
koordinátorka projektu Michaela 
Pavlátová a dodává: „Rok 2020/21 
však znamenal absolutní průlom 
a změnu pro všechny zapojené a to 
jak děti, tak i učitele, pamětníky 
a pochopitelně i lektory a koordi-
nátory. Museli jsme projekt velmi 
rychle přizpůsobit, abychom na 
jedné straně seniory nevystavovali 
nebezpečí, na druhé straně jsme ale 
chtěli zachovat tato mezigenerační 
setkávání.“
-----------------------------------------
O projektu:

Od roku 2012 do ledna 2021 se 
do projektu Příběhy našich sousedů 
po celé ČR zapojilo 1188 českých 
škol s více jak 7413 žáky a studenty, 
kteří pod vedením 1392 učitelů 
zdokumentovali v 1762 žákovských 
dokumentaristických týmech téměř 
již 1800 pamětnických příběhů. 
Cílem přitom nebylo zapojit jen 
elitní školy a nejnadanější žáky, ale 
zpřístupnit touto formou moderní 
dějiny co nejširšímu okruhu čtr-

náctiletých a patnáctiletých žáků 
a studentů. Žákovské dokumenty 
jsou dostupné na webu www.pribe-
hynasichsousedu.cz.

Mgr. Věra Tůmová, Post Bellum

REKLAMA A INZERCE 
V HEJNICKÉM ZPRAVODAJI

Využijte nabídku 
k umístění reklamy nebo inzerce

v Hejnickém zpravodaji. 

Žádosti o zveřejnění reklamy  
nebo inzerce přijímá tajemník 

MěÚ osobně nebo  
prostřednictvím telefonu, faxu 

nebo elektronické pošty.

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

zpravodaj@mestohejnice.cz

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

INZERCE
Inzerát do 15 slov 60 Kč
Inzerát do 30 slov 150 Kč
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Vládní opatření proti COVID19
Po dlouhém období, v rámci kte-

rého byl v ČR vyhlašován a opě-
tovně prodlužován nouzový stav, se 
zdá, že se situace zlepšuje a život se 
vrací do starých kolejí. K 31. 5. 2021 
byly ukončeny jedny z posledních 
omezujících opatření, a to ve vztahu 
k obchodům a službám. Nyní lze 
tyto provozovny a podniky včetně 
těch restauračních navštěvovat, 
i když stále zde platí přísná pro-
tiepidemiologická opatření, která 
jsou nyní aktivně kontrolována ze 
strany KHS Libereckého kraje, při-
čemž za jejich nedodržování hrozí 
jak zákazníkům, tak provozovate-
lům vysoké pokuty.

Ze strany zákazníků se jedná 
zejména o potvrzení o neinfekč-
nosti v podobě absolvovaného očko-
vání, prodělaného onemocnění 
COVID19 v posledních 180 dnech 
či negativní (antigenní či PCR) test. 
Plnění ostatních podmínek jakožto 
počet zákazníků na m2, či sedících 
u stolu a vzdálenosti mezi nimi je 
již v moci provozovatele. Z tohoto 
vyplývá ze strany Policie ČR dopo-
ručení, ať každý ve vlastním zájmu 
tato opatření dodržuje, nezpůsobí 
tak problémy a fi nanční ztrátu sobě, 
ani už tak dosti fi nančně vyčerpa-
nému provozovateli.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, od začátku roku 2021 do června 2021 bylo v rámci naší územní působnosti 
spácháno 28 trestných činů a téměř 300 přestupků. Převažovaly trestné činy v oblasti obecné kriminality, 
kdy došlo k výraznému poklesu majetkové trestné činnosti za současného vzestupu té hospodářské a to 
v rámci kybernetické kriminality. Z přestupků tradičně převažovaly ty v dopravě. Výrazně ubylo přestupků 
na úseku ochrany veřejného zdraví, porušováním vládních nařízení a  mimořádných opatření vydaných 
Ministerstvem zdravotnictví ČR, kdy nyní zejména po postupném rozvolnění přijatých opatření, se vyskytují 
již jen ojediněle a ze strany Policie ČR jsou řešeny převážně domluvou.

IT kriminalita
Zde bych navázal na předchozí 

příspěvek, neboť v této oblasti je 
zřejmý pokračující nárůst případů, 
kdy vzhledem k velké latentnosti 
této kriminality je třeba neustálé 
preventivní činnosti a opakovaně 
varovat před stále novými a sofi sti-
kovanějšími způsoby páchání.

K již obecně známým způso-
bům vylákání přihlašovacích údajů 
k internetovému bankovnictví pro-
střednictvím podvodných emailů 
vydávajících se za ofi ciální poštu 
z banky, se dále přidávají různé 
podvodné viry, pro jejichž akti-
vaci mnohdy postačí pouze jedno 
kliknutí na zajímavou reklamu či 
nabídku, často dokonce výhru jak 
věcnou tak fi nanční.

V aplikaci, emailu či na inter-
netové stránce se zobrazí odkaz, 
že jste vyhráli slevu nebo poukaz 
na nákup a po kliknutí na odkaz 
Vás již na podvodných stránkách 
systém navede k doplnění Vašich 
údajů, které jsou obratem zneužity.

Dále nové podvodné aplikace, 
nejčastěji ty, které jsou zdarma, již 
neslouží jen pro sběr Vašich dat, ale 
na pozadí a bez vědomí a souhlasu 
majitele mobilního telefonu mohou 
odesílat SMS, MMS či volat na 
jakákoliv nadstandardně zpoplat-

něná telefonní čísla do celého světa. 
Výsledkem je pak účet za telekomu-
nikační služby v řádech několika 
tisíců korun.

Jedinou obranou je nenavštěvo-
vat neznámé a neprověřené interne-
tové stránky. Většina antivirových 
programů před vstupem na tako-
vou stránku uživatele varuje, že jde 
o nedůvěryhodnou stránku. Dále 
nenechat se zlákat na „výhodné“ 
nabídky, které slibují velké slevy 
či výhry a dále žádají Vaše údaje. 
A v neposlední řadě při insta-
laci jakékoliv aplikace do mobil-
ního telefonu opravdu zvážit zdroj, 
odkud aplikace pochází - jestli se 
jedná o ofi ciální stránku Google 
play, Apple Store či AppGallery či 
nikoliv, dále před samotnou insta-
lací a udělením souhlasu s přístu-
pem k údajům ve Vašem telefonu si 
přečíst a zhodnotit zda jsou poža-
davky aplikace pro Vás akceptova-
telné a jestli budete souhlasit s tím, 
aby aplikace měla přístup i k Vašim 
SMS a volání a tento přístup měla 
i bez Vašeho vědomí.

Shrnu-li výše uvedené, tak stále 
platí, že alfou a omegou ochrany 
před touto kriminální činností je 
obezřetnost a osobní zodpovědnost 
každého z nás.

npor. Michal KAREL, 
vedoucí oddělení

Zpráva Policie České republiky, Obvodní oddělení HEJNICE

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: v neděli 27. 6. 2021, v Hejnicích u Měděnky, 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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Podvodníci osloveným klientům bank tvrdí, že zjis-
tili napadení jejich účtu. Tito domnělí pracovníci banky 
svými tvrzeními vystraší osobu, které volají, přičemž 
jejich hlavním cílem je získat její peníze. Sdělí, že je 
nutné, aby finanční prostředky byly z vlastního účtu 
okamžitě převedeny na jiný účet, který jim sdělí,  s tím, 
že budou po vyřešení celé věci následně vráceny, což se 
samozřejmě nestane.

Pachatelé také mohou tímto způsobem vylákat z oběti 
podvodu i další citlivé údaje, které následně zneužijí. 

Aby to vše vypadalo ještě důvěryhodněji, přišli na další 
trik, kdy klientům sdělí, že jejich případem napadení 
účtu se již zabývá kriminální policie a že je bude v násle-
dujícím telefonátu policista kontaktovat. Skutečně jim 
vzápětí zavolá „podvodný policista“, aby dokázal tu svou 
legendu. Působí to vše velmi věrohodně. Jednou z metod 
těchto podvodů je, aby člověk jednal rychle, okamžitě 
a mnohdy ve stresu. Umí využít manipulativní techniky, 
kdy člověka zastihnou někde v obchodě, v zaměstnání, 
kde není v klidu a dostanou ho do stresu. Vše působí 
profesionálně. Zavolá člověk, který se tváří, že je z něja-
kého call centra, za ním je skutečně slyšet nějaký ruch 
a další hlasy a navíc se odvolává na policistu, který 
skutečně zavolá. Většinou při tom podvodníci využívají 
reálná jména i reálné útvary. A také reální čísla call 
center bank nebo Policie ČR, která skutečně existují.

Česká bankovní asociace zaznamenává i další pří-
pady, které se týkají dalších scénářů. Opět kontaktuje 
zaměstnanec banky klienta s tím, že jsou jeho peníze na 
účtu v ohrožení. Přinutí člověka veškeré peníze vybrat, 
pošlou mu QR kód, a prostřednictvím tohoto kódu  dále 
vložit do tzv. bitcoinového bankomatu. I zde jsou peníze 
nenávratně pryč.

Nechybí ani další scénář, kdy pracovník banky 
nabídne klientovi, že vše společně vyřeší na dálku. Klient 
dá útočníkovi vzdálený přístup do jejich PC, kdy podvod-
níci požadují instalaci programů AnyDesk a TeamViewer 
pro získání vzdáleného přístupu k počítači, čímž jim lidé 
nadiktují i přístupové údaje nejen k jejich počítači, ale 
nakonec i do internetového bankovnictví.

Podvodníci se vydávají za zaměstnance bank  
či dokonce i policisty

Podvodníci využívají metodu tzv. vishingu, při níž se volající člověk vydává za 
pracovníka banky a  přesvědčí jejího klienta, aby své peníze převedl z  vlastního 
účtu na jiný. Pachatelé při hovorech užívají tv. spoofing, to znamená, že dokážou 
napodobit jakékoliv telefonní číslo včetně infolinek bank a nyní dokonce i Policie ČR.

Pokud člověk informuje banku ihned poté, co se mu 
něco takého stalo, je ještě reálná šance, že banka může 
transakci zastavit.

Kde berou podvodníci telefonní čísla? Dochází 
k úniku například ze sociálních sítí nebo i z různých 
e-shopů, kde lidé například v minulosti platili za objed-
nané zboží.

Žádná banka se svými klienty nikdy nejedná 
tímto způsobem. Nikdy po klientovi nemůže chtít pří-
stupové údaje k bankovním účtům, hesla, PIN kódy. To 
vše jsou údaje, která se nikomu nesdělují, a to ani v této 
době, kdy se kvůli pandemii omezují osobní kontakty 
a komunikace probíhá telefonicky či psanou formou.

Preventivní rady, jak se zachovat:
 � Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě 

nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bez-
pečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové 
údaje k online bankovnictví.

 � Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpeč-
nostní / autorizační kód, který Vám přišel formou 
SMS zprávy.

 � Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakéko-
liv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba 
i e-mailovou adresu.

 � Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený 
přístup do Vašeho počítače.

 � Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky 
v internetovém bankovnictví.

 � Při každém vstupu do internetového bankovnic-
tví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací 
stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své 
osobní nebo přihlašovací údaje.

 � Aktualizujte pravidelně software, antivirový program, 
firewall.

 � Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát 
cílem podobného podvodného jednání.

 � Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si 
zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména, 
e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové 
stránky, apod.).

Apelujeme na veřejnost, aby lidé nereagovali na 
obdobné telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se 
vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše 
finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další 
kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohro-
žení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. 
Pokud se vám již skutečně něco podobného stalo nebo 
stane, věc bezprostředně oznamte na Policie ČR prostřed-
nictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo na kterékoliv 
policejní služebně a informujete svůj bankovní ústav.

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová,  
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

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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ČRa nám v poslední odpovědi 
slíbily, že budou měnit technologii 
vysílače v Libverdě u signálu sítí 
MUX 22 a MUX 23. Ten pokrývá 
většinu plochy okolních měst a obcí, 
jak je vidět na obrázku.

Místo dokrývačů (opakovačů) 
signálů použijí vysílače malého 
výkonu pro obě DVB-T2 sítě MUX 
22 a MUX 23. S ohledem na nut-
nost objednání potřebných techno-
logických prvků a termíny dodání 
nových vysílačů bude výměna 
dokrývačů za vysílače prý trvat 
několik měsíců.

I tak se snad konečně dočkáme 
v naší oblasti plnohodnotného 
příjmu vysílání jako zbytek repub-
liky. Díky vám všem, kteří jste 
se k žádostem a stížnostem na 
ČRa připojili a pomohli je dotlačit 
k tomuto kroku.

Jaroslav Demčák

České radiokomunikace budou konečně řešit špatnou kvalitu 
televizního signálu vysílání z Libverdy pro okolní obce včetně Hejnic!

Letos se už podruhé Den linky 
155 bohužel uskuteční kvůli pro-
tiepidemickým opatřením bez 
obvyklých akcí pro veřejnost, kdy 
záchranáři seznamují zájemce 
nejen s fungováním zdravotnických 
operačních středisek a záchranné 
služby jako celku, ale i s použí-

Za loňský rok ošetřily posádky zdravotnických záchranných služeb v České republice pacienty při 963 130 
událostech. Denně vyrazí zdravotníci na pomoc přibližně třem tisícům lidí. Z některé z výjezdových základen 
napříč republikou vyjede posádka v  průměru každou půl minutu. Na začátku naprosté většiny těchto 
příběhů je trojmístné číslo vytočené na telefonu: 155. Na sobotu, se symbolickým datem 15. 5., připadl už 
pátý Den linky 155.

vanou technikou nebo se základy 
první pomoci. 

Pandemie onemocnění covid-
19 a související opatření přinesly 
v uplynulých měsících velmi 
náročné podmínky pro činnost 
zdravotnických záchranných 
služeb. Rozsah poskytované před-
nemocniční neodkladné péče v naší 
republice ale zůstal díky mimořád-
nému nasazení zdravotníků bez 
výraznějších omezení. Posádky 
i nadále zasahují ve zvýšeném 
stupni ochrany, na pracovištích 
platí zpřísněná hygienická opatření. 

Největší nárůst volání zazna-
menaly operační střediska zdra-
votnických záchranných služeb 
loni v březnu, kdy linku 155 vyto-

čil i dvojnásobek běžného denního 
počtu volajících. I zkušení dispečeři 
a dispečerky s mnohaletou praxí 
se shodují, že podobně intenzivní 
služby nepamatují. U volajících byly 
patrné obavy z šířícího se onemoc-
nění covid-19 a velmi často nevě-
děli, kam se mají se svými dotazy 
obracet. V následujících měsících 
se počet volání vrátil k normálním 
počtům.

Spojení se zdravotníky v řádu 
sekund  

Po vytočení čísla 155 je vola-
jící během několika sekund 
spojen s profesionálními zdravot-
níky na zdravotnickém operač-
ním středisku příslušné zdravot-

Neustálé dopisování a žádosti o nápravu špatné kvality televizního signálu z vysílače v Libverdě, které jsme 
adresovali Českým radiokomunikacím, se vyplatily. 

Den linky 155
Číslo, které zachraňuje životy
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nické záchranné služby, kterých 
je v republice celkem 14, jedna 
v každém kraji a v hlavním městě. 
Dispečeři a dispečerky volajícímu 
poradí, jak účinně pomoci sobě 
nebo druhým a v případě potřeby 
na místo vyšlou posádky záchranné 
služby.

Jak správně postupovat při 
pomoci druhým a volání na linku 
155?
• Na prvním místě je bezpečnost 

samotných zachránců. Než 
začneme komukoliv pomáhat, 
vždy je důležité se na pár sekund 
zastavit a zamyslet se, jestli nám 
nehrozí nějaké nebezpečí.

• Zdravotnickou záchrannou 
službu volejte vždy, když si 

nejste jistí, zda danou situaci 
zvládnete vlastními silami. Ne 
každé volání musí nutně skončit 
výjezdem záchranné služby, ale 
třeba „jen“ užitečnou radou.

• Pokud se rozhodnete pomoc 
v případě ohrožení zdraví zavo-
lat, vždy vytočte přímo tísňovou 
linku 155.

• Nejdůležitější informací, kterou 
operátor potřebuje vědět, je 
adresa – tedy místo, kde se 
nacházíte. 

• Pak přenechejte iniciativu na 
operátorovi – odpovídejte na 
otázky, nechte se vést a nikdy 
nezavěšujte jako první.

• Nemusíte mít strach, protože 
i laika dokážou profesionálové 
na tísňové lince navést k poskyt-

nutí účinné první pomoci. Není 
to nic těžkého, díky jejich radám 
zvládne pomoci opravdu každý 
a nakonec zjistíte, že k záchraně 
života nepotřebujete víc než 
svoje dvě ruce.

Všem také upřímně doporuču-
jeme, aby si do svých chytrých tele-
fonů nainstalovali bezplatnou apli-
kaci Záchranka. Jejím prostřednic-
tvím v případě nouze odešlete vaši 
aktuální polohu a zároveň kontak-
tujete záchrannou službu, což je 
zejména v situacích, kdy nevíte, kde 
se nacházíte, neocenitelná věc.

Michael Georgiev, ZZS LK

Příkladem dobré praxe je 
Odborné sociální poradenství, 
kde sociální pracovník bezplatně 
pomůže odpovědět na mnoho 
neznámých otázek. U většiny vola-
jících se jedná o podobné problémy 
například:
•  Nevím si rady, jsem senior, 

nemocný, asi mám nárok na pří-
spěvek od státu, ale kam se obrá-
tit, kdo mi pomůže?

• Mám zdravotní problémy, pohy-
bové potíže, potřebuji pomůcku 
ke zlepšení zdravotního stavu 
a imobility. Kde si ji mohu zapůj-
čit nebo mám na ně nárok?

• Jsem doma sama, je mi smutno, 
chtěla bych si povídat, být mezi 
lidmi, dělat i malé užitečné věci.

•  Nejsem doma sám, ale kolem mě 
je tolik nových věcí, kterým nero-

Kdo mi pomůže?

Život bez bariér, z. ú. sídlí v Nové Pace a nabízí několik sociálních služeb pro handicapované, seniory, osoby 
v krizi nebo pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Stačí vyhledat na www.zbb.cz potřebné 
informace a kontakty, zavolat, napsat nebo se osobně přijít podívat do Centra Klášter.

zumím, internet, mobily, face-
book, bojím se, abych někomu 

„nenaletěl“.

Denní stacionář je sociální 
službou za úhradu, která zajistí 
lidem s různým typem zdravotního 
postižení denní činnost a jistotu 
dobře prožitého dne pod dohle-
dem vzdělaných pracovníků soci-
ální péče. V době, kdy jsou někteří 
zavřeni za svými dveřmi, všem blíz-
kým vzdálení, mnohdy v samotě 
tráví spoustu dní a čekají, než se 
život zase rozední, máme k dispo-
zici Gentleman a Lady club. Místo, 
kde každý najde příležitost strávit 
den tak, aby již neměl pocit, že je 
osamocen. Určený pracovník při-
praví program, který je mnohdy na 
přání klienta. Rodina bude vědět, 

že je o jeho blízkého profesionálně 
postaráno.

Sociální rehabilitace je další-
sociální službou bezplatnou, která 
je útočištěm pro osoby v nepříz-
nivé sociální situaci. Díky cíleně 
připravovaným aktivitám připra-
vuje uživatele na budoucí plnohod-
notný život. Získat poznatky, jak se 
postarat o vlastní domácnost, umět 
spravovat finance, najít si pracovní 
uplatnění, nové přátelé nebo jen 
mít pocit, že je součástí kolektivu, 
je pro mnohé handicapové velkým 
přínosem.

Aby veškeré činnosti byly 
opravdu na dobré úrovni, za to je 
potřeba poděkovat dárcům, kteří 
finančně podporují určité sociální 
služby a jejich programové akti-
vity. Příkladem je finanční dar 
od Nadace ČEZ, nebo od Nadace 
Komerční banky, a.s. – Jistota, díky 
kterým jsou služby atraktivnější, 
zajímavější pro všechny účastníky. 
Proč? Protože lze díky těmto finan-
cím zakoupitdalší pomůcky pro 
činnosti, více nastavit ucelenost 
některých kurzů, mnozí klienti 
navštíví místa, kam by se za nor-
málních okolností nepodívali a naši 
pracovníci v sociálních službách se 
mohou vzdělávat nad rámec povin-
ného vzdělávání.

Jitka Fučíková, Život bez bariér
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Zahájení
Školní rok začal dne 1. září 

1966. Ředitelkou školy byla i nadále 
Libuše Mlejnková. Předsedou Sdru-
žení rodičů a přátel školy byl zvolen 
Karel Janáček, dělník z Raspenavy 
čp. 49. Jelikož se nepodařilo získat 
uklízečku, vykonávala úklid ve 
škole ředitelka Libuše Mlejnková.

Žáci
V tomto školním roce navštěvo-

valo školu 17 žáků, devět chlapců 
a osm dívek. Během roku přistou-
pil jeden žák a dva žáci se odstěho-
vali. O osobní záznamy žáka Josefa 
Banyaka, který se odstěhoval 6. 
února 1967 do Hořesedel v okrese 
Rakovník, se do konce školního 

roku žádná škola nehlásila. Případ 
byl ohlášen škole v Hořesedlech 
a organizaci Péče o dítě v Liberci. 
Šest žáků pocházelo z Hejnic, čtyři 
z Lázní Libverda, dva z Bílého 
Potoka pod Smrkem, jeden z Lužce 
pod Smrkem a čtyři z Raspenavy. 
Žáci byli zařazeni do druhého, tře-
tího, čtvrtého a pátého ročníku. 

Zvláštní škola v Hejnicích
Školní rok 1966–1967

Co tedy v Hejnicích podle nás chybí? 
Obecně jakýkoli kulturní a setkávací prostor, místo, 

které by sloužilo nejen obyvatelům Hejnic, ale i jejich 
návštěvníkům. A protože právě začíná nové období 
dotačních programů, byla by chyba nezkusit podat 
konkrétní návrhy. Několik jich zveřejňujeme a věříme, 
že se nám podaří vyvolat veřejnou diskusi, jejímž 
výsledkem bude smysluplný projekt, který posune Hej-
nice zase o kus dál. A které to jsou?
• Reprezentativní informační centrum, nabízející širo-

kou škálu výrobků hejnických řemeslníků a drob-
ných podnikatelů,

• sál pro konání drobných výstav nejen regionálních 
umělců,

•  konferenční prostor či malý kulturní sál, například 
pro pořádání koncertů komornějšího rázu,

•  muzeum s expozicí historie Hejnic a okolí,
•  moderní městská knihovna s kulturním zázemím,
•  kavárna,
•  reprezentativní obřadní místnost těžící ze svého 

umístění v nádherném prostředí anglického parku,
• prostor pro volnočasové aktivity, 
•  městské komunitní a kulturní centrum
• rezidence pro tvůrčí pobyty umělců z trojzemí.

Vila Emila Simona: Co nám v Hejnicích chybí
V běžném životě se občas setkáváme s drobnou potíží. Něco potřebujeme, po něčem toužíme, ale nemáme dost 
místa. Tedy víme co, ale nevíme kde. V Hejnicích jsme na tom trochu lépe. Víme kde a myslíme, že víme co…

Začátek článku dosti okatě naznačuje, že víme kde. 
Odpověď se samozřejmě nabízí. 

Není právě vila Emila Simona s přilehlým parkem 
ideálním prostorem pro podobný typ aktivit? 

Co myslíte?

Kryštof Špidla, (více informací na  
https://www.facebook.com/vilavhejnicich)
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Všichni žáci prospěli. Šest žáků 
mělo od následujícího školního 
roku navštěvovat zvláštní školu ve 
Frýdlantu v Čechách.

Péče o vzdělávání učitelů 
a mimoškolní činnost

Ředitelka školy se účast-
nila schůzí, přednášek, školení 
a instruktáží pořádaných sekcí 
zvláštních škol v Liberci: Současné 
problémy filosofie – J. Volf, Polytech-
nická praxe kartonáž – J. Jirman, 
Struktura hodin tělesné výchovy 
a jiné. Ředitelka školy též zastávala 
funkci předsedkyně Českosloven-
ského svazu žen v Hejnicích, byla 
poslankyní a členkou rady Měst-
ského národního výboru a členkou 
bytové komise.

Kulturní akce
Žáci se účastnili školních filmo-

vých představení, představení Kraj-
ské loutkové scény, výstavy ovoce 
a zeleniny a podnikly též výlet do 
Jizerských hor.

Zdravotní péče
Žáci byli prohlédnuti školním 

lékařem O. Suzkem, byli očko-
váni proti záškrtu, tetanu, čer-
nému kašli a tuberkulóze. Ošetření 
chrupu prováděl zubní technik A. 
Kaiser. Členky hygienicko-epide-
miologické stanice v Liberci kontro-
lovaly čistotu hlav.

Veřejně prospěšná činnost
Během roku pečovali žáci o čis-

totu prostranství před školou, navo-
zili písek a upravili pěšinu kolem 
Městského národního výboru. 
Účastnili se brigády při úpravě 
koupaliště, kdy vybírali kameny, 
uhrabovali písek a shrabávali listí. 
Usušili a odevzdali malinové listí 
a pečovali o květinovou výzdobu 
školy a Městského národního 
výboru.

Prázdniny
Zimní prázdniny trvaly od 

23. prosince 1966 do 2. ledna 
1967, pololetní od 30. ledna do 

4. února 1967. Školní rok byl ukon-
čen 30. června 1967. Do prázdnino-
vého tábora se přihlásilo pět žáků.

Milan Votava

Pokud správně odpovíte na kvízové otázky a usměje se na vás štěstí při losování, můžete se majiteli audioknihy 
stát právě vy!

•  Jaké je povolání autora knihy Jana Horníčka?
•  Jakou cenu kniha Čarostřelec získala?
•  Do kterého století je zasazen děj románu?
•  Kde žili čarostřelci Tapperové, o kterých je v románu řeč?
•  Jedna z dramatických scén románu se odehrává na Pytláckých kamenech. Ty se tak tehdy nejmenovaly, 

své jméno získaly až později. Podle kterého pytláka se jmenují?

Soutěž o audioknihu Čarostřelec Jana Horníčka

Vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis právě 
vydává audioverzi napínavého historického krimi 
příběhu odehrávajícího se v  Jizerských horách 
v podání Martina Pechláta.

Cesta z Reichenbergu do Hejnic se klikatí strmým, 
zalesněným průsmykem. Stmívá se, nad horami vyje 
a běsní sněhová bouře. Během namáhavé jízdy se 
v dostavníku seznamují dva muži. Otec Vilém, kněz, který 
prchá před svou minulostí, a doktor Šulc, podivínský lékař 
z Vídně. Ti dva mají pramálo společného, brzy se však 
ukáže, že je dohromady nesvedla náhoda, ale něčí lstivý 
úklad. Oba vědí až příliš o temném případu svatokrádeže. 
Pátrání se komplikuje, dva týdny po vyloupení hejnického 
kostela dojde k sérii krvavých vražd. Souvisí to celé 
s nebezpečnými intrikami, které splétá místní opat? A co 
tají bývalý vojenský kaplan z nedalekého Bílého Potoka? 
Vyšetřování posléze zavleče naše hrdiny hluboko do hor 
mezi pytláky a pašeráky, jimž vládne pověstný čarostřelec 
Tapper…

5 CD do soutěže věnovalo vydavatelství Radioservis, a.s. 
Své odpovědi posílejte na adresu zpravodaj@mestohejnice.cz.
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Výhodou této situace pro mě bylo, 
že jsem se účastnila různých webi-
nářů. Poslední byl na téma Interne-
tové zdroje pro práci s dětmi a mlá-
deží. Lektor byl z krajské knihovny 
ve Zlíně a dost se divil, že účastníci 
semináře byli z celé republiky.

Rozvolnění zašlo dokonce tak 
daleko, že se podařilo ve spolupráci 
s Centrem Mateřídouška uspo-
řádat i dvě akce. První byl křest 
knihy pro děti Nezbedné příhody 
malého Mňouka od místní autorky 
Lenky Jakešové. Do křtu se zapo-
jilo i počasí, které na nás nenechalo 
nitku suchou. Všechny knížky od 
paní Jakešové si můžete zapůjčit 
v knihovně.

Další akce Hry v parku se zví-
řátky už proběhla za krásného let-
ního počasí. Děti nejdřív plnily úkoly 
připravené Mateřídouškou, potom 
jsem jim přečetla krátkou pohádku 

Z městské knihovny

Vážené čtenářky a čtenáři, doufám, že i u vás panuje  optimističtější nálada. Knihovna je už nějakou dobu 
otevřená „normálně“. Musím se přiznat, že se nemůžu zbavit zvyku chystání hromádek knih, který jsem 
praktikovala při půjčování přes výdejní okénko. Doufám, že to v tomhle volném stylu chvíli vydrží, i když 
někteří z vás mi polichotili uznáním, že můj výběr knih byl lepší, než kdyby si vybírali sami.

a pak hledaly v části parku zvířátka 
(zalaminované obrázky). Nebezpečí 
této hry jsem odhalila už během 
její přípravy, protože hned po roz-
místění obrázků jsem měla problém 
některé najít… Nakonec se to ale 
povedlo a děti je našly všechny.

V červnu nás čeká pasování 
prvňáčků na čtenáře, snad to po 
tom roce vzdálené výuky dopadne 
dobře. Taky mě v blízké budouc-
nosti čeká mě stěhování, na které 
se současně těším a současně z něj 
mám hrůzu. Čeká mě zase období, 
kdy budu večer místo oveček počí-
tat bedny s knihami.

Knižních novinek se sešlo 
taky dost, tak bych chtěla kromě 
nových detektivek od oblíbených 
autorů (Jo Nesbo, Robert Bryn-
dza, Shari Lapena) vzpomenout 
tetralogii od neméně oblíbeného 
autora historických románů Vlas-

timila Vondrušky Křištálový klíč. 
Vůbec tedy nechápu, jak toho může 
tolik napsat, když já mám co dělat 
s tímto článkem…

Od českých autorů je tady 
novinka Aleny Mornštajnové Listo-
pád, druhý díl historické románové 
trilogie z Karvinska Šikmý kostel 
od Karin Lednické a od mé oblíbené 
Bianky Bellové Tyhle fragmenty.

Pod vlivem jednoho webináře, 
který se týkal kupování náročněj-
ších knih z malých nakladatelství, 
jsem koupila knihu Ženy 60 +, kde 
jsou portréty několika žen, které 
jsou i ve vyšším věku velmi aktivní. 
Pobavilo mě, když mi knihu čte-
nářka s hnusem vracela a říkala, 
že byla z té jejich aktivity v depresi… 
Chápu.

Tak vám přeji přiměřeně aktivní 
léto!

Eva Prokešová, knihovnice
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Již druhým rokem jsme se zapo-
jili do kampaně „Festival rodiny, 
v rámci které jsme realizovali 
akce k oslavě Dne žen, rodiny, dětí 
i otců. Největší akcí byla tradičně 
poslední květnovou neděli Pohád-
ková stezka. Po mnoha deštivých 
dnech první den bez deště a jedna 
z prvních veřejných akcí v tomto 
roce nalákala nečekaně mnoho 
účastníků. Projít dvoukilometrovou 
trasu, splnit deset úkolů a vyzved-
nout si odměnu v cíli přišlo 345 
dětí za doprovodu 336 dospělých. 
Byla to pro nás nečekaně velká 
účast, jakou dlouho nepamatu-
jeme. Museli jsme narychlo dojet 
dokoupit i odměny a na stanoviště 
přidat materiál na plnění úkolů, 
ale to nám nevadilo. Máme velikou 
radost, že dorazilo takové množ-
ství účastníků. Budeme se těšit na 
setkání na stejné trase zase za rok 
a snad příští rok již umožní reali-
zaci i zábavného programu v cíli. 
Hned následující den jsme s dětmi 
využili pozvání Petry na návštěvu 
Ranče u vrby, kde měly děti mož-

Jaro v Mateřídoušce

Letos přicházelo v přírodě jaro velmi pomalu a stejně tak i v Mateřídoušce jsme se s programem rozjížděli 
velice opatrně. Od ledna běžel online program a v květnu jsme postupně začali otvírat dveře klientům 
poradny a  vzdělávacích aktivit pro individuální setkávání a  nyní v  červnu konečně můžeme realizovat 
všechny programy, jen bohužel ještě platí mírná omezení.

nost projížďky na koních a ve čtvr-
tek ve spolupráci s knihovnou Hej-
nice proběhly hry v parku. I nadále 
plánujeme každý čtvrtek venkovní 
program a v ostatních dnech jsou 
otevřené dveře Mateřídoušky. Jen 
budeme moc rádi, pokud se nám 
na program budete předem při-
hlašovat, neb vládní nařízení nám 
zatím omezují kapacitu na 10 osob 
(abychom nemuseli vyžadovat od 
účastníků potvrzení o testování či 
očkování).

Jaro přineslo změnu i do našeho 
týmu. Po osmi letech jsme se roz-
loučili s naší předsedkyní Evou 
Machkovou a do rady organizace 
přivítali Pavlínu Frolíkovou jako 
novou místopředsedkyni. Paní Evě 
děkujeme za její dlouholetou pod-
poru organizace a přejeme jí hodně 
úspěchů v jejím podnikání.

I letos bylo hlavním úkolem na 
začátku roku vypsat projekty na 
naše aktivity. Měli jsme velikou 
radost, že i v této nelehké době 
vypsala města, kraje i stát dotační 
tituly a bylo kde žádat o finanční 

podporu. Povedlo se nám získat 
podporu od MPSV v rámci dotač-
ního titulu Rodina na projekt akti-
vizační zařízení pro rodiny s dětmi, 
která nám umožní realizovat vzdě-
lávací a poradenskou činnost. Dále 
nás podpořila města Hejnice a Ras-
penava a obec Bílý potok, díky 
kterým bude zajištěn samotný 
provoz organizace a především 
akce pro rodiny s dětmi. V nepo-
slední řadě jsou vypsány tři pro-
jekty na Liberecký kraj, kde je před 
schválením dotace z odboru roz-
voje na činnost mateřského centra 
a čekáme na výsledky rozhodnutí 
z odboru školství na tvůrčí dílny 
pro děti a odboru zdravotnictví na 
podporu přednášek Zdravý úsměv. 
Velice děkujeme podporovatelům 
za možnost realizovat naše plány 
a akce, a nabízet je místním obyva-
telům zde v Hejnicích.

A jaké bude léto v Mateřídoušce? 
Věříme, že plné radosti a smíchu. 
Připravili jsme na první týden 
v srpnu týdenní pobyt pro rodiče 
s dětmi a v ostatních týdnech bude 
mateřídouška nabízet 2-3 dny 
v týdnu programy tvůrčí, vzdělá-
vací i volnou hernu. Doufáme, že 
počasí dovolí alespoň jednou týdně 
program v přírodě.

Přejeme všem krásné léto 
a těšíme se s vámi na viděnou.

Za tým centra Mateřídouška
Alena Nováková
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Projet Jizerky na kolech je 
jednou z nejvyhledávanějších akti-
vit léta. Nezapomenutelné zážitky 
si každý odveze ze singltreku, bike 
parků i pumptracků. Singlrek 
pod Smrkem je rájem pro horská 
kola. Jízdu po více než 60 kilome-
trech si užijí zkušení bajkeři, ale 
i rodiny s malými dětmi. Adrena-
lin na kolech zažijete v řadě bike-
parků v Jizerkách. Bikepark Ještěd 
nabízí čtyři tratě různých obtíž-
ností a vede okolo lanovky Skalka, 
jednosměrné terénní stezky s různě 
klopenými zatáčkami a nerov-
nostmi v lesích si můžete projet 
v Bikeparku Tanvaldský Špičák. 
Na další bikeparky narazíte neda-
leko Špičáku. Bikeparky ve Vel-
kých Hamrech, Zásadě a v Drž-
kově jsou situované hned vedle 
fotbalových hřišť. Do Bikeparku 
Držkov jsou zvány i nejmenší děti, 

Visit Jizerky zvou na dobrodružnou jízdu létem!

V posledních dnech se do Jizerek opět vrátilo sluníčko a  teplé počasí. Cestovní ruch se začal po delší době 
konečně probouzet k životu, a tak se stále častěji potkáváme s návštěvníky naší krásné oblasti. Protože do 
Jizerek míří návštěvníci jak na kolech, tak i pěšky, připravil Turistický region Jizerky pro letošní sezónu dvě 
nové brožury – cyklovýlety a pěší výlety. Obsahují tipy na výlety ze všech oblastí regionu, tedy z Liberecka, 
Jablonecka, Tanvaldska a Frýdlantska. Každý výlet je opatřen mapkou, výškovým profilem, popisem trasy i tipy 
na zajímavosti. Věříme, že i obyvatelé Jizerek se výlety nechají inspirovat a vyrazí do okolí. Brožury jsou volně 
k dispozici v informačních centrech v celé oblasti (brožury Frýdlantska k dispozici také na MěÚ v Hejnicích).

pro které je připravena dráha pro 
odrážedla. Adrenalinovou freerido-
vou trať v korytě zchátralé bobové 
dráhy si můžete projet v Bikeparku 
Bobovka. Skvělé zážitky si odvezete 
z jizerských pumptracků ve Vrati-
slavicích nad Nisou, Harrachově 
nebo Pumptracku Milíře v Rádle.

A když přijde chuť na další dob-
rodružství? V Jizerkách si můžete 
naplno užít jízdu na koloběžkách, 
které se stávají stále oblíbenějšími 
jak u dětí, tak i dospělých. Poznat 
okolí trochu jinak můžete napří-
klad spolu s Královnou koloběž-
kou. Tato půjčovna v Hejnicích 
nabízí několik druhů koloběžek, 
které jsou vhodné jak pro jízdu na 
upravených silnicích, tak do terénu, 
nebo třeba pro jízdu na singltreku. 
K jízdě na koloběžce láká také okolí 
Ještědu. Koloběžky vám zde zapůjčí 
v půjčovnách Ještěd Rental nebo 
Koloběžky Ještěd. Řadu dalších 
půjčoven koloběžek najdete i na 
Jablonecku nebo Tanvaldsku. Od 
půjčovny Ski Bike Sport Jablonec 
můžete vyrazit kolem přehrady 
Mšeno. V Hraběticích narazíte na 
půjčovnu B Sport Severák a v Bed-
řichově na Ski centrum Adler. Zají-

mavým zážitkem jsou jízdy na 
koloběžce s průvodcem, které nabí-
zejí zkušení instruktoři z Jizerek, 
bližší informace najdete na www.
sportovnipruvodce.cz. Zapůjčit 
koloběžky je možné i v Albrechti-
cích nebo v Tanvaldu v ulici Popel-
nická.

Užijte si léto v Jizerkách po svém 
a projeďte ho křížem krážem tak, 
jak vás to baví nejvíce. Inspiraci 
najdete na www.jizerky.cz, nebo 
na facebooku a instagramu Visit 
Jizerky. Vychutnejte si svištění 
jizerského větru kolem hlavy!

Visit Jizerky
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Letní škola IT pro dívky v Liberci

Zveme všechny dívky od 15 let (především středoškolačky), které mají 
chuť poznat svět moderních technologií naživo.

Letos v Liberci zahajujeme již druhý ročník, který se uskuteční 
15. – 20. 8. 2021 v Liberci.

Letní škola IT je týdenní tábor s pevným programem od 7:30 do 20:00, 
během kterého je zajištěna strava a ubytování. 

Dívky se naučí základy tvorby webu, programování a grafi ky.

Navrhnou si týmový projekt, vyzkouší prezentování 
a zažijí výbornou grilovačku. 

Program je doplněn o sportovní aktivity, jako je jóga, běh nebo 
celotáborová hra.

Přihlášky naleznete na www.czechitas.cz/LSvLiberci.
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Dočetla jsem se, že jste se naro-
dil na Kolínsku. Co Vás přivedlo 
do Hejnic? Přestěhoval jste se 
sem s rodinou?

Ne, to bylo tak, že já jsem tam 
u nás, u hajného, začal dělat lesa-
řinu a v tu dobu se začali zakládat 
lesnická učiliště. Takže mě ředitel 
poslal sem, na Frýdlantsko. Začí-
nali jsme v listopadu v roce 1949 
nahoře na Jizerce. Toho podzimu 
nás tam bylo 11 kluků a připravo-
vali jsme učiliště. Začátkem ledna 
přišlo dalších skoro 30 kluků a tím 
začal první ročník lesnického uči-
liště tady. Jenomže po prvním 
roce nás všechny z té Jizerky vzali 
a poslali nás do Ondřejovic na Jese-
nicku a kluky z těch Ondřejovic 
dali zase do Hejnic. Kvůli výměně 
zkušeností. Tam se to ale po nece-
lém půl roce zrušilo, takže jsme 
se vrátili sem, ale na různá místa. 
Po závěrečných zkouškách jsem 
pokračoval ve studiích v Bělé pod 
Bezdězem, kde jsme se po roce roz-
dělovali na těžbu a pěstování. My, 
co jsme chtěli dělat pěstování, jsme 
šli do Písku. Tam jsme odmaturo-
vali a po matuře jsem s vysvědče-
ním ani nejel domů a nastoupil jsem 
rovnou u vojenských lesů v Kladské. 
V roce 1958 jsem se přijel do Hejnic 
podívat a tehdejší ředitel učiliště mi 
nabídl, jestli bych tady nechtěl dělat 
mistra. No tak jsme se dohodli a já 

Na slovíčko s Josefem Mrňákem

Bývalý hejnický pedagog a  stále aktivní umělecký řezbář, který je známý především pro svou výrobu 
originálních dřevěných šperků. Od roku 2010 prodává své výrobky pod ochrannou značkou Regionální 
produkt Jizerské hory a v roce 2014 obdržel od hejtmana Martina Půty ocenění „Mistr tradiční rukodělné 
výroby Libereckého kraje“.

jsem 1. 10. 1958 nastoupil tady a od 
té doby jsem v Hejnicích.

To jste se docela nacestoval, než 
jste se tu usadil.

Ano, nacestoval. Tady jsem pak 
tedy dělal vrchního mistra, pak 
zástupce ředitele a pak jsem tady 
učil, skoro do svých 70 let. A mezi-
tím jsem právě začal s řezbařinou.

A k tomu jste se dostal jak?
To souvisí s tím, že jsem rád 

kreslil. Začal jsem řezat do dřeva 
nějaké reliéfy a takové věci a pak 
se to rozrostlo tak, že jsem nestačil 
dělat. Jezdili jsme po celé republice. 
Největší akce byly v Brně. Tam jsem 
byl šestkrát za sebou na Meziná-
rodní veletrhu, který byl pětidenní, 
a přišlo tam vždy tisíce lidí. Jezdím 
také do Domažlic, do Volar, do Měl-
níka, do Uherského Hradiště… jen 
bohužel minulý rok jsem nebyl 
nikde.

Vzpomenete si na svůj první 
výrobek?

První výrobek byl pro manželku, 
stále ho má a byl to přívěsek na krk. 
Když jsme u těch přívěsků, teď jsem 
dělal jeden do Františkových Lázní. 
Mládenec čeká dítě a pro manželku 
chtěl takovou zvláštní věc… přívě-
sek ve tvaru velryby. Chtěl jsem po 
něm, abych mi zaslal nějakou svou 

představu, protože velryby tedy 
běžně nedělám. Zaslal mi fotografii 
nějaké skutečně řezané velryby, tak 
jsem to tomu přizpůsobil a on byl 
nadšený. Zaplatil, co jsem si řekl, 
a týden na to mi ještě zaslal balíček 
s oplatkami jako poděkování, že 
žena je nadšená. Za celou tu dobu, 
co to dělám, jsem se nesetkal s tím, 
že by mi někdo něco vrátil nebo 
řekl, že se mu to nelíbilo a podobně. 
Za to jsem skutečně rád.

Děláte tedy i věci na zakázku?
Dělám na zakázku, ale drobné 

věci. Třeba když tu byla Lucie Bílá, 
tak ona sbírá knoflíky. Vyráběl 
jsem jí tehdy takový větší knoflík 
s motivem hejnického kostela. Dělal 
jsem také pro pana hejtmana Půtu 
dřevěné motýlky. Měl návštěvu 
z Anglie, bylo tam asi 6 Angličanů 
a každý dostal motýlka. Měl jsem 
zakázku i do Ameriky a každý 
rok jeden expert jezdil do Mongol-
ska a chtěl po mě vždy pět souprav 
motýlků s sebou.

Takže i do světa se Vaše výrobky 
podívají.

Ano, i do světa. V těch Domažli-
cích, tam je třeba spousta Němců. 
A už chodí i lidi, co tam byli před 
léty, a říkají, že jsou rádi, že tam 
pořád jsem a znovu si ode mě věci 
kupují. Takže práce mám dost.

Měl jste nějakou zakázku, která 
Vás překvapila? Nějaké zvláštní 
požadavky? Kromě velryby tedy.

Určitě ano. Některé dámy mají 
různé představy, tak je musím 
usměrnit, co možné je a co ne. 
Všechny návrhy si totiž dělám sám. 
Při každé volné chvíli si čmárám 
a z těch 10–15 návrhů vyberu jen 
jeden, který zdokonalím, přenesu 
na pauzák a z pauzáku na dřevo. 
Potom mi pomůže manželka, která 
se mnou spolupracuje a lupínkovou 
pilkou vyřeže tvar. No a potom už 
dělám tu plastiku.

S jakými materiály (druhy dřeva) 
pracujete nejčastěji?

Důležité je říci, že dělám tro-
pická dřeva. Přes 400 druhů tro-
pických dřev. Což si lidi nedovedou 
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moc představit. Když řeknu eben, 
tak lidi řeknou, že eben je černý. Ale 
není jen černý. Je i bílý eben a těch 
ebenů je 500 druhů. Já jich mám 
třeba jen 6. Ale nejčastěji a nejraději 
používám jalovec virginský, ten má 
nádhernou červenofialovou barvu 
v jádru a smetanovou běl. Dobře 
se mi s ním pracuje, protože se dá 
řezat ze všech stran.

Jak dlouho trvá, než vznikne 
takový dřevěný šperk?

No, čtyři hodiny je málo. Záleží 
na tom, jak je to pracné. Ale třeba 

takové drobné náušnice klidně 
6–8 hodin. A nemůžu to dělat 
pořád, protože ta práce je precizní. 
Nesmím zatlačit více, protože by mi 
to prasklo. Takže je to na tyhle věci 
hodně náročné.

A ty šperky potom ještě nějak 
dobarvujete?

Ne, ne. To je v čistých barvách 
dřeva. Mám škálu od bílých až do 
černých barev. A spoustu hnědých 
samozřejmě. Je to o druhu dřeva, 
každý druh má určitou charakte-
ristiku, kresbu a barvy. Mě se daří, 
že na těch akcích už mám poměrně 
hodně známých a oni mi vždy něco 
přivezou, když se dostanou k něja-
kým zbytkům. Jeden pán z Bole-
slavi vždycky donese nějaký kousek, 
jestli ho dokážu poznat. Naposledy 
mě chtěl napálit s tamaryškem, ale 
nepovedlo se mu to – poznal jsem 
ho.

To musí být hodně náročné 
sehnat takové materiály pro 
tvorbu.

To je jasné. Já mám třeba cih-
ličku bílého ebenu a ta stála 850 
eur. Nebo takový kvajak lékařský, 
to je nejtěžší dřevo světa. Kubík váží 
1,5 tuny. Toto dřevo je velmi žádané 
jak po stránce zdravotní, tak i po 

stránce mechaniky. Dělaly se z něj 
například kluzní ložiska a kužel-
kové koule.

Zájem o ruční výrobu a dřevěné 
šperky tedy stále je? Nepoci-
ťujete nějaký úpadek zájmu 
k tomuto řemeslu?

Zájem je určitě pořád. Oblíbené 
jsou například kazety na svatbu, 
kde udělám motýlka pro pána 
a přívěsek s náušnicemi pro dámu. 
Pro dřevěné motýlky si hodně jezdí 
také třeba na promoce.

Na závěr nám prozraďte, kde je 
možné Vaše výrobky vidět a pří-
padně zakoupit?

Dají se koupit u mě. Já své 
výrobky nijak nepřeceňuji, mám to 
jako zábavu. Mám třeba motýlky 
zhruba za 450 Kč a ukázal bych 
vám více takových, co udělají jen 
rovné prkýnko ve tvaru motýlku, 
na střed dají kousek látky a ten 
motýlek stojí 1 200 Kč. A lidé to 
kupují. I ke mně přišel pán, co si 
stěžoval, že si takového motýlka 
zakoupil a pak je viděl u mě. Já 
jsem rád, když si lidé vyberou to, co 
se jim líbí, nic jim nenutím.

Veronika Hradilová

Fotografové potřebují k tomu, aby jim focení přinášelo radost tři věci: nápad na nosný, zajímavý a neotřelý 
námět, který je láká udělat dobrou fotku, technickou zkušenost, která jim tu fotku udělat umožní a motivaci, 
která bývá nejčastěji založena na možnostech zveřejnění fotografie počínaje vlastními stránkami a konče 
výstavou.

Letošní jaro ve fotoklubu
aneb Přežili jsme lockdown

Sloupno je zámek u Nového Bydžova s dobře zave-
denou fotogalerií. Vystavovat v ní je pro autory velkou 
ctí. Jednou za dva roky vždy od června přes celé prázd-
niny tu vystavuje pět renomovaných fotoklubů z Prahy, 
východních Čech a severočeských Hejnic. A tato akce 
se stala pro členy našeho fotoklubu letos právě nejsil-
nější motivací.

Krajinné a přírodní detaily z Jizerek a jejich podhůří 
tu vystavují Honza Appel, Tomáš Mazánek, Mirek Peli-
kán, Hanka Svobodová a Martin Špetlík. Hanka Svobo-
dová a Karel Stupka našli inspiraci v ozvláštnění zají-
mavých předmětů a Jirka Fára ve výtvarné hře s tvary. 
Kolekci fotografií pro Sloupno připravovali členové jen 
„přes internet“, a teprve když to umožnila opatření, tak 
se na 1. máje nesešli v průvodu, ani pod rozkvetlým 
stromem, ale v klubovně k adjustaci vybraných foto-
grafií: nalepili vytištěné fotky na podkladové kartony, 
vyčistili a vyleštili skla výstavních rámů a zkompleto-
vali celou výstavu. A hned druhý den jeli do Sloupna 

výstavu nainstalovat. Kdybyste si chtěli udělat výlet: 
vernisáž je v sobotu 19. června ve 14 hodin.

Výstava ještě nezačala, ale už je tu první ohlas: 
„Vážený fotoklube, byl jsem ve Sloupně a s pochvalou se 
musím vyjádřit o hejnických fotografiích. Uznání patří 
všem vystavujícím. Dobré světlo vám dobře poslou-
žilo. Zdraví Petr.“ Přáli bychom si, aby se naše fotky 
stejně líbily nejen kolegům fotografům, ale i ostatním 
návštěvníkům zámku.

Pro pořádek tu kronikářsky zaznamenáme i další 
jarní činnost fotoklubu:

Koncem května dokončili členové hodnocení tří 
set soutěžních fotografií Mapového okruhu Český ráj. 
Vyhlášení výsledků bude v polovině září v Praze, buď 
spojené s fotodílnou, nebo jen s fotografováním v Praze.

Zbývá zhodnotit ještě několik posledních desítek 
fotografií mezinárodní soutěže „Tatranského mapového 
okruhu,“ uzávěrka je 20. 6. a díky mimořádným setká-

Pokračování na straně 20
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Boží muka Miroslav Pelikán

Martin ŠpetlíkJiří Fára – Konfrontace

Karel Stupka – Křídla svázaná řetězem

ním členů po Skype, které organizuje Honza Appel, ji 
určitě stihneme.

Členové fotoklubu se zúčastnili několika posledních 
ročníků fotografické soutěže „Zaostřeno na Jizerky“. 
Snímky letošního ročníku bude kromě odborné poroty 
hodnotit i veřejnost hlasováním na webu Libereckého 
deníku a ty nejlepší budou k vidění na podzimní putovní 
výstavě a také otištěny v kalendáři, z jehož prodeje se 
přispívá na projekty spojené s obnovou Jizerských hor.

Vašek Odehnal připravuje ve spolupráci s fotoklu-
bem již třicátou samostatnou výstavu tentokrát ve 
výstavní síni radnice ve Frýdlantu. Své černobílé foto-
grafie tu bude vystavovat od 7. července do 8. srpna, 
vernisáž bude v sobotu 10. července v 11 hod.

text: jbl a tm
foto: J. Appel, J. Fára, T. Mazánek, M. Pelikán,  

K. Stupka, H. Svobodová, M. Špetlík

Hana Svobodová
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