
Hejnický

zpravodaj
Jizerskohorské bučiny ● Mokrá podzimní oslava ● Dění v Moštárně

Skautská přání se plní ● Hopsa hejsa do Brandejsa ● Pozvánka na výstavu
PROSINEC

2021
Cena: 8 Kč

Opět si dovolím upozornit, že 
tato slova vznikají na konci listopa-
du, takže než se k Vám prostřed-
nictvím tištěného nebo elektronic-
kého zpravodaje donesou, může se 
změnit spousta věcí kolem aktuál-
ních opatření proti šíření covidové 
pandemie.

S tím souvisí drobná omluva, že 
jsme museli v Hejnicích zrušit větši-
nu tradičních vánočních akcí, jako 
je rozsvícení stromu, Hejnický ad-
vent v Klášteře a kostele nebo dal-
ší setkávání pod vánočním stro-
mem či se seniory v rámci gratulací 
k jejich životním jubileím. Bohužel 
doba tomuto nepřeje, takže musí-
me počkat na lepší časy. S tím sou-
visí i například několikrát zrušené 
vítání občánků. Tato akce je věcí 
SPOZu městského úřadu a doho-
da je, že než mít vítání v zarouš-
kované a kontrolované skupině, to 
raději počkáme do jarního zlepšení 
a pak na etapy uvítáme malé hejni-
čáky tak jak bylo zvykem. Ano, ně-
kteří už nám asi budou do proslo-
vů mluvit, protože jim budou víc jak 
dva roky. Stejné to bude i s jubilan-
ty z řad seniorů, kdy plánujeme tra-
diční setkání na pozdější jaro, když 
již dvoje Vánoce nevyšly.

Rok končí a můžeme se krátce 
ohlédnout za jeho průběhem v Hej-
nicích. Jsem moc rád, že se podaři-
lo i přes různá omezení a překážky 
ohledně viru přestěhovat a zprovoz-

nit novou budovu mateřské školy 
vedle úřadu. Pro zájemce proběhl 
i den otevřených dveří, za což velmi 
děkuji personálu školky, že se toho 
takto skvěle zhostil. Plány s původ-
ní vilou MŠ 1 jsou zatím spíše ve 
hvězdách, a tak nyní hlavně čeká-
me na to, jestli bude budova v parku 
v Lázeňské ulici, vyhlášena kultur-
ní památkou ČR, což se zjistí bě-
hem poloviny roku 2022. Do té doby 
vzniká studie využitelnosti a rekon-
strukce, která odhalí hrubé odhady 
nákladů na rekonstrukci. Dalším 
kladným počinem hlavně pro Fer-
dinandov je kompletní rekonstruk-
ce mostu nad fi rmou CUBE. Nyní se 
projektuje prostřední most u obcho-
du, který spolu se spodním mostem 
pod hřištěm budeme v blízké době 
realizovat. Vinou covidu byl bohu-
žel kulturní program velmi omezen, 
proto nyní není jasné, jak to bude 
v příštím roce a tak prosím o po-
chopení, že zatím nebudeme dopře-
du prodávat vstupenky na Hejnické 
slavnosti. Ty mají již dva roky skoro 
kompletní program, tak už jen ten 
volný termín bez omezení.

Zůstaneme u roku 2022 a mů-
žeme se podívat, co Hejnice plánují. 
Budou dokončeny obě studie, kte-
ré řeší zastavitelnost, a také tu ze-
lenou část mokré louky u Skalního 
města a budou předloženy kom-
petentním orgánům k projednání 
a schválení. Následně budeme žádat 
o podporu na realizaci zelené části, 
která byla v minulých týdnech před-
stavena v kině. Dalším velkým po-
činem by měla být výstavba chod-
níku podél silnice na Ferdinandov. 
Vlastní akci doplní velmi náročná 
rekonstrukce dešťové kanalizace na 
levé straně vozovky a to skoro v celé 
délce. Musíme doufat, že vysoutěží-
me dobrého dodavatele za zajímavou 
cenu a na konci roku budou moci 
děti konečně cupitat do školy bez-

Slovo starosty

Milí čtenáři posledního čísla Hej-
nického zpravodaje v  letošním roce. 
Dovolte mi požádat Vás o  pár chvil 
u čtení několika mých řádků ohledně 
současné situace v Hejnicích a samo-
zřejmě také toho, co se chystá na 
příští měsíce.

pečně. Pro obyvatele bytů na sta-
rém sídlišti vzniká náročný projekt 
revitalizace tohoto prostoru, který 
bude samozřejmě představen veřej-
nosti, a taktéž budeme hledat do-
tační možnosti, abychom náročné 
fi nancování nemuseli táhnout pou-
ze z městského rozpočtu. Realizace 
po jednotlivých etapách nejspíše na-
stane od následujícího roku. Velká 
část rozpočtu pamatuje také na pro-
jektování následných plánů města. 
Vzniknou tak 4 nové sociální byty 
v půdních vestavbách v centru, bu-
deme kreslit nové přechody na ulici 
Jizerská nebo rekonstruovat hasič-
skou zbrojnici. Bytový dům čp. 5 by 
měl dostat nové parkoviště pro 9 aut 
stejně jako dům DPS, který získá 
důstojné parkování místo blátivé 
plochy u cesty.

Další plány města můžete po 
schválení rozpočtu najít od ledna na 
webu Hejnic nebo Vám je případně 
budu představovat na některé be-
sedě s občany. Myslím, že ty první 
na počátku roku budou stále jen 
asi on-line. Ale nyní nově také rov-
nou na kanále YouTube města, tak-
že nemusíte být příslušníky žádné 
sociální sítě a můžete si video pus-
tit jednoduše na PC nebo telefonu. 
Fyzické setkání včetně pozvání na 
kávu a chlebíček uděláme, jen co to 
situace dovolí a rád Vás zde v zase-
dací místnosti úřadu uvidím.

Vážení čtenáři, obyvatelé Hej-
nic a ostatní lidé, dovolte mi po-
přát Vám všechno dobré do nového 
roku 2022 a samozřejmě pohodové 
a šťastné Vánoce. Prosím, mysleme 
hlavně na to, že by to měly být klid-
né svátky, takže nepodléhejme ná-
kupnímu šílenství a hordám v ná-
kupních centrech, rodina Vás jistě 
raději uvidí doma u čaje či kávy, než 
strhané a ověšené taškami. Krásný 
sváteční čas.

Jaroslav Demčák, starosta města
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Z jednání městské rady

 – rozhodla podpořit akci Koncert Babího léta pořáda-
nou spolkem Za lepší Hejnice 18. 09. 2021 bezplat-
ným pronájmem divadelní přístavby a WC v kině, 
veřejného prostranství před bývalým hotelem Perun 
a technickým vybavením

 – projednala a vzala na vědomí informaci o ukončení 
smlouvy o dílo od společnosti SANAP, s. r. o. z Lito-
měřic na stavbu „Rekonstrukce lávky u Musilů přes 
Černý potok“ z důvodů uvedených v textu dokumentu

 – projednala a vzala na vědomí informaci o ukončení 
pronájmu gynekologické ordinace od MUDr. Viléma 
Semeráka ke dni 31. 03. 2022 a uložila starostovi 
jednat ve věci zařízení ordinace

 – projednala a schválila vítěze poptávkového řízení na 
akci projektové dokumentace a inženýrské činnosti 

„Město Hejnice – revitalizace sídliště“, kterým se stala 
firma Inpos-projekt s. r. o. z Liberce, s nabídkovou ce-
nou 596.000,- Kč bez DPH

 – projednala žádost týkající se pronájmu místnosti na 
cvičení jógy v bývalé školce u úřadu a s žádostí sou-
hlasí s cenou pronájmu 100,- Kč/hod od října 2021 
do září 2026

 – projednala a schválila finanční dar Základní a Ma-
teřské škole Hejnice, příspěvkové organizaci od spo-
lečnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., z Prahy ve výši 
80.740,- Kč, který je určen pro účely úhrady měsíč-
ních záloh za obědové služby pro období od 29. září 
2021 do 30. června 2022

 – žádost obyvatel Hejnic bydlících v lokalitě ulice P. 
Bezruče týkající se zajištění častějších policejních 
kontrol dodržování maximální povolené rychlosti 
motoristů na uvedeném úseku silnice II/290. Ukládá 
starostovi zajistit součinnost policejních kontrol na 
uvedeném úseku a prověřit možnost dlouhodobější 
ochrany chodců a obyvatel v této části města

Rada města na svých zasedáních:

 – projednala a schválila žádost o pronájem prostor 
kina dne 23. 11. 2021 od Společenství vlastníků pro 
dům čp. 537 Hejnice

 – projednala a schválila vítěze a výsledek poptávko-
vého řízení na akci projektové dokumentace a in-
ženýrské činnosti „Obnova dešťové kanalizace po-
dél silnice na Ferdinandov“, kterým se stala firma 
SNOWPLAN, s. r. o z Liberce, s nabídkovou cenou 
138.000, - Kč bez DPH
 – projednala a schválila podání žádostí o dotaci ve výši 
80 % z celkových uznatelných nákladů z Minister-
stva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obno-
vy a rozvoje venkova na akce „Rekonstrukce sportov-
ního hřiště Hejnice“, „Oprava místních komunikací 
– lokalita Skalní město“, „Hejnice – Rekuperační jed-
notky do MŠ“

 – projednala žádost Singltrek pod Smrkem, o. p. s., 
Lázně Libverda 16, 463 62 Hejnice týkající se podpo-
ry akce „Údržba stezek Singltreku 2021“ a rozhodla 
se žádosti vyhovět částkou 20.000,- Kč

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

 – projednala žádost Římskokatolické farnosti Hejnice 
týkající se dotace na Kulturní a společenskou činnost 
chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích a roz-
hodla se žádosti vyhovět částkou 50.000,- Kč

 – projednala a schválila výběr nejvýhodnější nabídky 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Hejnice - 
Rekonstrukce lávky u čp. 254, Zátiší, Hejnice“, kte-
rou je nabídka společnosti SANAP s.r.o z Litoměřic, 
s nabídkovou cenou 1.797.566,34 Kč bez DPH

 – žádost spolku Czech SAR Team týkající se dotace na 
činnost této organizace a rozhodla se žádost podpořit 
částkou 3.000,- Kč

 – projednala žádost Technické univerzity v Liberci tý-
kající se dotace na akce „Seminář Říšská župa Sude-
ty“ a „Místa paměti“ v Hejnicích a rozhodla se žádosti 
vyhovět částkou 3.000,-Kč

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 – projednalo a schválilo zprávu finančního a kontrol-
ního výboru

 – projednalo a schválilo plnění rozpočtu města za I. 
pololetí 2021

 – projednalo a schválilo žádost FK Hejnice týkající 
se finanční spoluúčasti města Hejnice na projektu 

„Zavlažování fotbalového hřiště FK Hejnice“ z dota-

ce Národní sportovní agentury a souhlasí se spolu-
účastí 20% z celkových způsobilých nákladů pro-
jektu a to do maximální výše 80 000,- Kč

 – vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021 
schválené Radou, celková výše příjmů po úpravě je 
81.683.594,38 Kč, celková výše výdajů po úpravě 
je 87.575.571,86 Kč, rozdíl ve výši 5.891.977,48 Kč 
bude hrazen ze zůstatku účtu let minulých

 – vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2021 
v celkové výši příjmů po úpravě 84.840.967,80 Kč 
a v celkové výši výdajů po úpravě 87.440.456,86 Kč, 
rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 2.599.489,06 Kč 
bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých
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Všech sedm předchozích ročníků tradiční hasičské 
soutěže proběhlo v areálu TJ Autobrzdy Hejnice. Tato 
tradice byla letos přerušena, když nedošlo k dohodě 
mezi vedením hasičů a tělovýchovné jednoty. Proto byla 
soutěž přesunuta na nezvyklé místo přímo do město 
na plochu Nádražní ulice a parkoviště mezi vlakovou 
a autobusovou zastávku v Hejnicích. Spoluprací hasič-
ského sboru s radou města a součinností oddělení poli-
cie a za pochopení mnoha majitelů automobilů obvykle 
v těchto místech parkujících mohla soutěž proběhnout.

Podle slov velitele soutěže Alexandra Juklíčka 
se zúčastnilo 24 družstev mužů a 11 družstev žen. 
Celkem 32 družstev ze šesti okresů regionu, 2 druž-
stva z Německa a jedno z Polska. Soutěž byla závo-
dem mezinárodním. Mezi diváky byli i pozvaní hosté: 
starosta města Stanislav Smutný, ředitel Hasičského 

Psali jsme před 15 lety… Žijí kolem nás – známe je a víme o nich?

Ale Jizerské hory jsou i drsné a počasí vrtkavé. Stačí 
rychlé jarní tání horských sněhů, nebo letní průtrže 
mračen či přívalové deště a poklidná Smědá se změní 
v běsnící živel, který smete všechno, co mu stojí v cestě, 
včetně nezpevněných břehů. Také povodeň v roce 2002 
byla viníkem zkázy již částečně podemletého pravého 
břehu a staré ochranné zdi pod stávajícím penzionem 
Tygr a celé zahrady Podlesných. Povodí Labe sice opra-
vovalo a zpevňovalo břehy, ale na tuto část již nedošlo 
a ani po zřícení a pokračujícím podemílání se zpevně-
ním nepočítalo.

Iniciativy se proto ujal pan Gedeon Podlesný sám. 
Vyžádal si od Povodí Labe alespoň materiál - vápno, 

Psali jsme před 10 lety… VIII. ročník Mikulášského bench pressu

Na druhou stranu nebylo třeba brát si jemné ruka-
vičky. Zúčastnění chlapi si navlékli pořádné rukavice, 
pevně sevřeli tyč velké činky a pustili se do opravdo-
vého boje. Přihlížející diváci mohli sledovat, jak se na 
činku nakládá stále větší a větší váha. Svaly se napí-
naly, krůpěje potu stékaly závodníkům po tvářích. 
Každý ze závodících borců chtěl ukázat, jak v před-
chozí přípravě tvrdě trénoval a kam až ho poctivý tré-
nink dostal. A skutečně je dostal velmi daleko.

Největší zlepšení oproti minulému ročníku jsme 
zaznamenali u Járy Horáčka, který se zlepšil o úcty-
hodných 25 kg. Loni pokořil činku s hmotností 95 kg. 

Je vidět, že tvrdým pravidelným tréninkem se dá 
udělat obrovský kus práce.

záchranného sboru Libereckého kraje ppl. Karel Boháč, 
starosta sboru dobrovolných hasičů Libereckého kraje 
Milan Navrátil a také příslušníci rodiny Čeňka Pan-
tůčka, hejnického hasiče, na jehož památku je soutěž 

„Memoriál Čeňka Pantůčka“ pořádána. Průběh soutěže 
byl úspěšný, zdá se, že změna místa dokonce soutěži 
prospěla. Jediným stínem tak zřejmě zůstal výkon 
a umístění družstva našich hasičů.

Pořadí nejlepších družstev hasičských sborů v soutěži:

ženy:  1. Benešov u Semil, 2. Svijany, 3. Stráž nad Nisou
muži: 1. Horní Mohelnice, 2. Radimovice, 3. Dneboh

Karel Finkous, Hejnický zpravodaj 4/2001

cement, písek - a z kamenů, které většinou vytáhl 
pomocí kladky z řeky, postavil novou ochrannou 
zeď. Je dlouhá cca 30 m a 2 - 2,5 m vysoká, ukon-
čená vyhlazeným betonem. Opravil i žulové přístupové 
schody k řece včetně nového zábradlí. A všechno sám 
a dobře, protože zeď již prověřily nejen zvýšené prů-
toky při jarním tání, ale i letošní srpnová povodeň. Na 
to, že pan Podlesný již překročil sedmdesátku, je to 
čin nejen záslužný, ale hlavně úctyhodný a to i proto, 
že nepatří k lidem žijících stylem po nás potopa a co 
tě nepálí. nehas a když je potřeba, vždy a rád pomůže.

Kristina Sokolová, Hejnický zpravodaj 4/2006

Na 1. místě  se umístil Honza Volný se zvednutou 
váhou 127.5 kg.

2. místo: Pepa Klobušický – 137.5 kg

3. místo: Martin Bak – 140 kg

Pokud byste nás někdo chtěl porazit, začněte makat, 
máte co dělat. Všem zúčastněným gratuluji a na Vás, 
co si v příštím ročníku s námi budete chtít poměřit síly, 
se těšíme u nás ve fitku.

Dáša a Petr, Hejnický zpravodaj 4/2011

Naším městečkem, jak všichni víme, protéká Smědá - většinou poklidná říčka s dnes již zase čistou vodou. V jejich prou-
dech se opět prohánějí pstruzi a divoké kachny zde vyvádějí své mladé. Lidé ji využívají ke koupání, sportu, zavlažování, 
pohonu turbín malých vodních elektráren a bohužel i jako výhodné a nekontrolovatelné smetiště. Potud pohoda.

V sobotu dne 3. prosince 2011 se konal ve Fitness „MINA“ již osmý ročník Mikulášského bench pressu. Oproti ostatním 
ročníkům se na tento poprvé nepřihlásila žádná žena. Je to škoda, protože tvrdé trny nezjemnila žádná krásná růže.

Za výjimečně příznivého a pěkného počasí se v sobotu 29. září v Hejnicích uskutečnil 8. ročník hasičské soutěže Memo-
riál Čeňka Pantůčka pořádaný zároveň jako součást devítidílného Superpoháru 2001 v požárním útoku. Letošní ročník 
Superpoháru byl už šestým v pořadí. Podmínkou konání každé soutěže v rámci Superpoháru je vzdálenost místa 
konáni do 40 km od Liberce. Soutěže se pravidelně zúčastňuje okolo 35 družstev z regionu.

Psali jsme před 20 lety… Memoriál Čeňka Pantůčka v Nádražní ulici
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Seznam památek světového 
dědictví UNESCO vychází z Úmluvy 
o ochraně světového kulturního 
a přírodního dědictví, která byla 
schválena na generální konferenci 
UNESCO konané v roce 1972 ve 
Stockholmu. Hlavní myšlenkou 
bylo spojit péči o ochranu přírod-
ních a kulturních památek.

Jizerskohorské bučiny patří do 
seznamu světového dědictví stejně 
jako jako například Velký bariérový 
útes v Austrálii nebo Yellowstonský 
národní park. Význam této lokality 
je tedy celosvětový. V Čechách se 
pak jedná o nejrozsáhlejší a nejza-

Jizerskohorské bučiny se staly přírodní památkou 
UNESCO

Jizerskohorské bučiny, jedna z nejkrásnějších oblaszí Jizerských hor, jsou od roku 
1999 národní přírodní rezervací, která tehdy vznikla sloučením sedmi již existujících 
chráněných území Špičák, Stržový vrch, Poledník, Štolpichy, Tišina, Frýdlantské 
cimbuří a Paličník. A v červenci 2021 se staly součástí přírodní památky UNESCO 
s názvem Dlouhověké bukové lesy a pralesy Karpat a dalších oblastí Evropy. Ta 
zahrnuje 94 lokalit v celkem 18 zemích. Zápis prvních lokalit proběhl v roce 2007, 
v letech 2011 a 2017 byly na seznam zapsány další oblasti. V roce 2021 se rozrostla 
o dalších 15 oblastí - jednou z nich se po právu staly Jizerskohorské bučiny.

chovalejší bukový les bez podstat-
ných změn způsobených člověkem.

Ve 14. století se na tomto území 
rozkládal prales tvořený buky, méně 
zastoupeny byly smrky a jedle. Po 
osídlení a ani v nedávné minulosti 
se tu dřevo nikdy netěžilo ve velkém. 
Strmé severní svahy s mohutnými 
žulovými skálami a balvany byly 
pro člověka vždy velmi těžce pří-
stupné. Odhaduje se, že až dvě tře-
tiny bukových porostů jsou starší 
než 120 let, některé stromy mohou 
být až 200 let staré.

Díky věkové různorodosti může 
takovýto les dobře odolávat větr-
ným kalamitám, hmyzím škůdcům 
nebo kyselým dešťům. Různoro-
dost také vyhovuje celé řadě živoči-
chů. Mnozí z nich využívají i mrtvé 
stromy, které jsou v lesích ponechá-
vány a jsou důležitou součástí les-
ního ekosystému. Ve starých stro-
mech si hledá potravu a vytesává 
hnízda datel černý. Tyto hnízdní 
dutiny poté obsazují strakapoudi, 
holub doupňák, sýc rousný nebo 
netopýři. Mrtvé i živé dřevo roz-
kládají dřevní houby - troudnatec, 

hlíva, korálovec apod. Do trouchni-
vějícího dřeva klade vajíčka vzácný 
brouk roháček bukový. Z dalších 
živočichů, kteří se vyskytují v buči-
nách, bychom neměli zapomenout 
na mloka skvrnitého, martináče 
bukového, veverku obecnou, plcha 
velkého, dobré podmínky pro přezi-
mování nacházejí v bučinách ropu-
chy obecné.

Jizerskohorské bučiny nejsou 
tvořeny jen buky, ty představují asi 
79 % z celkového lesního porostu. 
Při procházce v bučinách se můžete 
setkat s přirozeně se vyskytujícími 
smrky, jedlemi, javory, jilmy, jasany, 
duby, břízami, vzácně i s tisem.

Jestliže se do Jizerskohorských 
bučin vydáte, počítejte s tím, že 
pohyb je možný jen po vyznačených 
cestách.

O rezervaci pečuje Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, hos-
podaří tu Lesy České republiky.

Lenka Kubíková
foto: autorka

mapa: AOPK ČR, RP Liberecko
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Narodily se děti:

• Rostislav Boris Jelínek

• Simona Pavlíková

Přistěhovalo se 13 občanů.

Odstěhovalo se 23 občanů.

Rozloučili jsme se 
sezesnulými občany:

• Vladimír Fárek

• Anna Paďourová

• Jaroslava Hlinková

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

REKLAMA A INZERCE 
V HEJNICKÉM ZPRAVODAJI

Využijte nabídku 
k umístění reklamy nebo inzerce

v Hejnickém zpravodaji. 

Žádosti o zveřejnění reklamy  
nebo inzerce přijímá tajemník 

MěÚ osobně nebo  
prostřednictvím telefonu, faxu 

nebo elektronické pošty.

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

zpravodaj@mestohejnice.cz

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

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

Měla jsem kdysi z určitých 
důvodů heslo „Do přechodu bez 
průseru“. Je to sice dávno, co 
jsem byla tak mladá, že jsem byla 
v přechodu, ale žádný větší průser 
před i po se nekonal, aspoň co si 
pamatuju. A co si nepamatuju, to 
se nestalo. Nevím, jestli je to roz-
hodující, ale přišla jsem o víkendy. 
Jaképak povalování v sobotu, teď 
se můžu každý den povalovat, 
dokonce, nechci se chválit, ale 
v povalování jsem mistr. A uklí-
zení v neděli, to taky teď postrádá 
smysl, protože můžu uklízet kdy-
koli, trochu mě otravuje myšlenka, 
že se nemůžu vymlouvat na únavu 
z práce.

Vrhnu se raději na klady. Vzbu-
dím se a mám vyděláno. Nevím sice 
kolik, protože v předtuše, že bude 
teď můj život postrádat napětí, jsem 
si výši nenechala předem spočítat. 
Jsem taky ve skupině, o které se říká, 
že je moudrá. To mi lichotí, moud-
rost, to je krásná vlastnost. Je tolik 
přísloví o moudrosti, třeba „Opako-
vání, matka moudrosti“. Moudrost 
tedy má matku, to je hezké, ale kde 
je otec moudrosti? Nikde se o něm 
nemluví, je jednoduše neznámý. 

Každá cesta má smysl – i ta do důchodu?

Jsem první den v důchodu. Předcházel mu víkend, který jsem strávila 
jako vždycky, v  sobotu jsem se povalovala, abych si vynahradila 
předchozí pracovní vypětí, a  v  neděli jsem uklízela. Teď sedím nad 
prázdným sešitem určeným pro plánování osobního růstu s názvem 

„Každá cesta má smysl“. Jsem poněkud v rozpacích, protože mě vůbec 
nenapadá, co bych tam měla napsat. Musím prozkoumat, v čem se to 
vůbec teď nacházím. Jsem v průseru?

Co když je to ochlasta nebo násil-
ník, nebo dokonce vrah? Opako-
vání měla určitě důvod, proč ho 
neuvedla. Mám se pyšnit, že jsem 
moudrá, když má moudrost tak 
nejasný původ? Navíc moje děti si to 
o mně určitě nemyslí, protože mám 
fotky místo v úložišti v albu a radši 
jdu s kámoškou na kafe, než abych 
jí hodinu psala na facebook. Tedy 
facebook já používám, občas se 
nezdržím a komentuji příspěvky, 
a pak dostanu palce nahoru, nebo 
jsem debilka či kráva bez vzdělání. 
Pán se mi nakonec omluvil, když 
jsem ho ubezpečila, že jsem prošla 
vzdělávací soustavou, ale ostatní 
trvali na svém. Nebyla to ani plichta.

Když to shrnu, jsem nepříliš 
moudrá žena na cestě s neujasně-
nými prioritami s hromadou nepře-
čtených knížek a se dny v týdnu, 
které se sobě podobají jako roh-
líky v přepravce. Jednou jsem se 
v koloně zařadila za náklaďák, 
který měl na korbě velký nápis 

„Však ty víš!“. Děkuji, teď už ano.

A všechny, kteří také vědí, zdraví 
z důchodu

Dana Cupáková
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Jako tradičně, když pořádáte 
jedinou akci v roce, si počasí posta-
vilo hlavu a vyšlo do puntíku podle 
předpovědi.

Takže přesně ve 12 hodin, když 
jsme měli připravený areál, začalo 
silně mrholit a až na drobné pře-
stávky vydržela padat voda z nebes 
až do závěrečných tónů poslední 
kapely, kdy se pak přišel na tu 
bahenní spoušť všude kolem podí-
vat měsíček a hvězdy. Ale tušili 
jsme to a tak jsme zvolili supermo-
krou variantu stavby areálu a pro 
návštěvníky jsme pronajali velké 
hangárové stany, aby u nás mohli 
chvíli vydržet v suchu, a další 
stany byly součástí míst před bary 

Mokrá podzimní oslava

Psala se sobota 18. září a na kalendáři svítilo Hejnické Babí léto 2021. Bohužel kvůli různým stávajícím 
opatřením jsme nechtěli zbytečně vyvolávat emoce a rizika, tak jsme v rámci pořadatelského týmu bobrů 
a Za lepší Hejnice rozhodli, že to také tentokrát bude „light“ verze a půjde spíš o koncert Babího léta.

a bufety, aby ani při čekání ve fron-
tách nikomu nepršelo za krk.

V 15 hodin tak první vystupující 
Václav Upír Krejčí, který přijel potě-
šit naše děti, musel alternativně 
vystoupit místo pódia v jednom ze 
stanů, ale dětem se to i tak líbilo 
a užily si možná více jeho bezpro-
střední blízkosti. Na pódiu se po 
závěrečném potlesku pro Upíra 
rozjela hudební produkce děvčat 
ze Sestrogenu, které za námi dora-
zily z Jablonce, a podle hlasu se 
dalo poznat, odkud název kapely 
pochází.

Zahrály návštěvníkům průřez 
hudební tvorby od 60. let do sou-
časnosti včetně pár svých autor-

ských písní z druhé kapely, která 
již v Hejnicích vystupovala.

Třetím vystupujícím byl host 
z druhé strany republiky a tím byl 
Petr Lüftner s kapelou, který dora-
zil z Ústí nad Labem. Petr tu byl 
na posledním tradičním Babím 
létě, takže část jeho tvorby diváci 
znali. Jeho harmonika je úžasná. 
Závěrem večera a vrcholem akce 
bylo vystoupení a koncert kapely 
VzHáčka, která dostala na „taneční 
bahenní parket“ spoustu lidí 
z pohodlí suchých stanů.

Během odpoledne bylo pro děti 
připraveno i malování na obličej, 
takže jsme i v dešti mohli vidět zají-
mavé úpravy těch nejmenších. Mezi 

Převažovaly trestné činy 
v oblasti obecné kriminality, kdy 
stále přetrvává trend poklesu 
majetkové trestné činnosti za sou-
časného vzestupu té hospodářské 
a to v rámci kybernetické krimina-
lity. Z přestupků opět převažovaly 
ty v dopravě. Přestupků na úseku 
ochrany veřejného zdraví, porušo-
váním vládních nařízení a mimo-
řádných opatření vydaných Mini-
sterstvem zdravotnictví ČR, v sou-
vislosti s postupným rozvolněním 
přijatých opatření bylo řešeno mini-
mum a v případě zjištění takového 
to jednání, je věc ze strany Policie 
ČR řešena převážně upozorněním 
a po nápravě stavu domluvou.

Vládní opatření proti COVID19
Bohužel v této oblasti se po 

předchozích pozitivněji vyhlížejí-
cích příspěvcích musíme opět vrátit 
zpět do doby zpřísňování vládních 
opatření proti šíření COVID-19. 
Tedy počínaje dnem 26.11.2021 je 
opět v vyhlášen nouzový stav a to 
na dobu 30 dní. Dále bylo přijato 
krizové opatření v podobě zákazu 
a omezení služeb, včetně zákazu 
Vánočních trhů. Tato situace beze-

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, od začátku roku 2021 do konce listopadu 2021 bylo v rámci naší územní 
působnosti spácháno 70 trestných činů, které se z více jak 64 % podařilo objasnit a přes 500 přestupků.

sporu opět ovlivní počínající advent 
a Vánoční svátky. Přestože je to 
pro spoustu lidí náročné, až fru-
strující, zkusme všichni přizpůso-
bit své chování a jednání tomuto 
stavu, nehledejme jen cesty jak se 
plnění nařízení vyhnout či je obejít. 
Účelem těchto opatření není bez-
důvodně omezovat občany v jejich 
běžném způsobu života a kompli-
kovat jim toto předvánoční období, 
ale zajistit to, že si Vánoční svátky 
užijeme všichni ve zdraví a se svými 
blízkými.

IT kriminalita
Vzhledem k začátku adventu 

a celkově předvánočnímu období, 
kdy vrcholí nákupní horečka 
dárků k Vánocům, bych Vás požá-
dal o co největší obezřetnost v pří-
padě nákupu dárků přes internet. 
V tomto období vždy mnohonásobně 
stoupá počet útoků podvodníků, 
kteří sází na lačnost nakupujících, 
kteří se snaží nakoupit nedostat-
kové zboží, či zboží za výrazně nižší 
cenu. Je snadné podlehnout naději, 
že zrovna tento zcela neznámý 
e-shop, či tento prodávající na 
Bazoši má k prodeji věc, po které 

toužíte a která není před Vánoci 
k dostání na žádném oficiálním 
e-shopu, není na skladech prodejců 
a termíny dodání jsou neznámé. 
Přesto buďte obezřetní, před rych-
lým nákupem se zamyslete nad tím, 
zda je to co prodejce slibuje vůbec 
reálné a zda jste ochotni podstoupit 
riziko platby předem.  Doporučuji si 
prodejce ověřit na internetu, získat 
nějaké recenze atd., i negativní 
recenze může být důležitá, vypoví 
o prodejci, například to, že to není 
zcela neznámý obchod, který vznikl 
účelově pár dní před adventem, ale 
funguje již třeba několik let a může 
mít jen nějakého nespokojeného 
zákazníka. Určitě je to méně pode-
zřelé, než když nebude mít obchod 
žádné recenze, či jen výjimečně 
dobré a staré jen pár dní. Nikdo 
nechce být na Vánoce bez dárku 
i peněz a jako první věc v novém 
roce řešit trestní oznámení na pod-
vodný e-shop a být jedním z tisíců 
podvedených zákazníků nějakého 
e-shopu ze země třetího světa.

npor. Michal KAREL, 
vedoucí oddělení

Zpráva Policie České republiky, Obvodní oddělení HEJNICE
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jednotlivými vystoupeními jsme 
dětem rozdávali dárky v podobě 
reflexních plyšáků, nažehlovaček, 
samolepek, tkaniček a spoustu 
dalších drobností. Nakonec se 
všech 400 dárků, které pomohou 

k většímu bezpečí pro naše nej-
menší, se zájmem rozdalo. V areálu 
bylo tradičně, jak je u nás zvykem, 
v nabídce spousta dobrého k pití 
a jídlu. Počasí samozřejmě upravilo 
zájmy a chutě, a tak se místo zná-

mých trháků, jako třeba míchané 
nápoje, hlavně připravovalo cokoliv 
horké na zahřátí.

Moc děkujeme všem našim part-
nerům, kteří podpořili naši akci 
a dovolili takovou podzimní slav-
nost uspořádat. Vážíme si jejich pří-
stupu i v této těžké době. Děkujeme.

Dovolíme si tu jmenovitě podě-
kovat také městu Hejnice, které 
nám poskytlo v rámci dotačního 
programu finanční podporu akce 
a také materiální v podobě půjčení 
vybavení. Moc městu za toto děku-
jeme.

Také děkujeme Vám všem, kteří 
jste na koncert Babího léta dorazili 
v tom nečase, co panoval a pomohli 
nám tak zjistit, že jste nezapomněli 
se bavit a že tyto akce lidem chy-
běly. Děkujeme.

Tak snad za rok, 17. září 2022 
to bude moci být tradiční Hej-
nické Babí léto. Na viděnou… Jo 
a jako host dorazí známá kapela 
Medvěd 009.

-ZlH a Bobři-

Legenda o Ambrožovi dokazuje, 
jaký význam měly včely a med 
pro staré křesťany. Když byl svatý 
Ambrož ještě malý chlapec, usedl 
mu ve spánku jednou na obli-
čej včelí roj. Včely mu vlétly do 
úst a krmily chlapce medem. To 

Svatý Ambrož – patron včelařů

Svatý Ambrož je považován za významného latinského církevního činitele. Narodil se roku 340 v Trevíru. 
Studoval práva v Římě a byl zdatným řečníkem. Svým chováním si získal lid, který mu v roce 374 dopomohl až 
k biskupskému stolci. Jako vzorný křesťan rozdal všechen majetek chudým, neúnavně pracoval a prosazoval 
spravedlnost, církevní kázeň a práva křesťanů. Díky znalostem řečtiny a řecké moudrosti byl velmi učeným 
a uznávaným. Jako biskup působil 23 let a zemřel 4. 4. 397. Jeho svátek se slaví 7. prosince v den jeho 
nástupu do biskupského úřadu.

bylo považováno za boží znamení 
a předpověď slavné budoucnosti. 
Na základě této legendy je světec 
zobrazován s pleteným včelím 
úlem. Je patronem všech, kteří pra-
cují s medem (včelaři, perníkáři,…), 
mistrů řečnického umění (kazatelé, 
právníci, politici) a mistrů psaného 
slova a skladatelů (spisovatelů, 
skladatelů, textařů…).

No a jak dohlížel v roce 2021 na 
naše včely a včelaře? Asi se mu to 
vcelku dařilo i přesto, že jaro bylo 
studené a velice vlhké, což kompli-
kovalo rozvoj včelstev po zimě. Další 
měsíce již byly přívětivé a snůška 
byla dobrá, až na med z lip, který 
letos nebyl, neboť květy spláchly 
letní deště. Lipový med je takový 
bonus, protože je většinou poslední 
v sezóně a je takový krásný, voňavý 
a pro obsah a složení i zdravější.

Naše řady se rozšířily o dalších 
pět začínajících včelařů a v sou-
časné době naše členská základna 
čítá 32 členů. V organizaci chováme 
201 včelstev, které nám v letoš-

ním roce přinesly 3147 kg medu, 
s průměrem 16 kg medu na včel-
stvo. Oproti roku 2020 je to o 713 
kg medu více. Jak je vidět, u nás je 
medu relativně dost a myslím, že 
žádný z našich včelařů nemá důvod 
zvyšovat ceny medu na částky nad 
300 Kč, jak je uváděno v různých 
médiích. Tyto aktivity většinou 
slouží pouze k umělému navyšo-
vání cen a tím zisků komerčních 
včelařů či distribučních firem, 
kteří med pouze překupují. Proto 
vyhledávejte včelaře ve svém okolí 
a nakupujte ryze přírodní med bez 
rizika.

Své dnešní pojednání zakon-
čím jedním z citátů svatého Amb-
rože, kteří říká: „ZLO V NÁS JE 
HORŠÍ, NEŽ JAKÝKOLIV VNĚJŠÍ 
NEPŘÍTEL.“ Proto k sobě buďme 
v dnešní nelehké době milí, slušní 
a nenechme se otrávit. Přeji všem 
radost, zdraví, spokojenost a opti-
mismus do roku 2022.

Mgr. Pavel Finkous
jednatel ZO ČSV Hejnice
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Rodinné centrum Loďka
Dopolední kluby pro rodiče 

s dětmi máme nadále dvakrát 
týdně, každé pondělí a středu. Pro 
děti je připraven krátký prográmek 
formou písničky, říkánky s pohy-
bem, jednoduchého tvoření, atd.  
Děti postupně odrůstají, od září 
začaly některé chodit do školky 
a maminky zase do práce.  A tak 
opět vyhlížíme další maminky 
a těšíme se, že si k nám najdou 
cestu i se svými s dětmi.

V říjnu se nám podařilo zrea-
lizovat podzimní tvořivou dílnu 
napříč generacemi.  Byl to fajn 
společný čas strávený vyráběním 
podzimních dekorací, povídáním 
u kávy i hraním si s dětmi v herně.

Ve spolupráci s místní střední 
školou jsme připravili sportovně 
kreativní odpoledne, kde si stu-
denti zahráli ping pong a s vervou 
jim vlastní se pustili se výroby 
podzimních dekorací, kterými si 
pak vyzdobili pokoje v Domově 
mládeže.

Milým překvapením pro nás 
byla hojná účast rodičů s dětmi 
na lampiónové stezce za uspává-
ním broučků. Společně jsme vyra-
zili vybaveni světýlky, lampiónky 
a lucerničkami od moštárny do 
areálu Střední školy J. Blahoslava. 
Stezka vedla po pěšině okolo ryb-
níka přes lesopark k zámečku. 
Stezka skončila před zámečkem, 

Dění v Moštárně

Letošní proměnlivé léto rychle uteklo a někteří jsme se naivně a opatrně začínali těšit, že by tento podzim 
mohl být lepší než minulý rok. Vývoj aktuálních událostí tomu ale nenasvědčuje a vir se prozatím rozhodně 
nevzdává, a tak si ještě na normální fungování budeme muset chvíli počkat.

kde si děti mohly z mechu, kůry 
a klacíků postavit domeček pro 
svého broučka a uložit ho tam ke 
spánku. A aby se broučkům lépe 
usínalo, zazpívali jsme jim spo-
lečně ukolébavku.

Letošní adventní a vánoční 
dílny jsme z důvodu vládních opat-
ření rozložili do více dnů a do men-
ších skupinek s omezeným počtem 
účastníků. I tak jsme si vyrábění 
užili a zpříjemnili jsme si tak atmo-
sféru blížících se vánoc. Radost-
nou odměnou pak byly krásné 
adventní věnce a svícny, které si 
návštěvníci mohli dle své fantazie 
a libosti vyrobit.

Sociálně aktivizační služba  
seniorům

Vždy se těšíme na setkávání 
s našimi seniory na klubech každé 
pondělí odpoledne a ve čtvrtek 
dopoledne. K nejoblíbenějším čin-
nostem patří společné hraní žolí-
kových karet, ping pongu, kuleč-
níku a také možnost si popovídat, 
probrat společenské dění a zavzpo-
mínat si. Pravidelně se zde schází 
cca 15 seniorů. Otevřeli jsme také 
seniorský klub v Lázních Libverda, 
kde se scházíme každé úterý 
dopoledne v kulturním sále obce. 
V rámci terénní služby seniorům 
nabízíme osobní návštěvy, pomoc 
s vyřizováním úředních náležitostí, 
doprovod na nákup, k lékaři, aj. 

Čeká nás příprava letošní vánoční 
besídky pro seniory, tentokrát 
v komorním provedení.

Jsme vděční za dlouhodobou 
podporu Městu Hejnice, MPSV, 
Libereckému kraji i Nadaci Euro-
nisa a také všem nadšencům 
a dobrovolníkům, kteří nám 
pomáhají.

Přejeme Vám příjemné vánoce 
a pevné zdraví!

Věra Dankaničová



Hejnický zpravodaj / 9

AMNESTIE SANKCÍ! 
Využijte MILOSTIVÉ LÉTO! 

Dlužíte státu, kraji, obci či firmám, kde mají většinu, 
jejich příspěvkové organizaci? 

(ČEZ, VZP, dopravní podniky atd.) 

Vymáhá tento dluh soudní, tedy soukromý exekutor a nejste v insolvenci? 

(Jícha, Podkonický atd.) 

Když mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 doplatíte exekutorovi původní dluh – tedy jistinu – a 908 Kč na 
náklady, napíšete mu, že uplatňujete Milostivé léto (část 2, čl. IV, bodu 25, 286/2021 Sb.), bude vám 

ODPUŠTĚN ZBYTEK DLUHU! 

Chcete vědět víc? Volejte Helplinku Člověka v tísni 770 600 800. 

 

 

Narazíte-li na výhodně a seriózně působící nabídku půjčky, zbystřete: „Proč mi nějaká společnost, která 
mě ani nezná, chce něco půjčit? Protože chce na tom vydělat!“ Supervýhodná půjčka je výhodná vždy 

především pro poskytovatele půjčky. Buďte opatrní, nespěchejte, vždy se poraďte s někým, kdo se 
v problematice půjček orientuje. 
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Akce ke Dni dětí „Pohádková 
stezka“ na konci května odstarto-
vala pravidelný program v prosto-
rách centra, v létě se povedlo zre-
alizovat 16. ročník Indiánského 
tábora a pravidelné výlety. Velikou 
radost nám udělalo, že se po roční 
pauze povedlo uskutečnit i pod-
zimní tvůrčí pobyt pro ženy, kde 
si mnohé z nás začaly chystat již 
vánoční výzdobu a dárečky pro 

I rok 2021 utekl v Mateřídoušce 
jako voda v naší Smědé

Z počátku roku jsme měli dveře zavřené, ale byli jsme rádi za naše milé věrné lidičky, kteří využívali dále naše 
programy. Některé jsme realizovali on-line, jiné venku či individuálním setkáním. Povedlo se úspěšně vypsat 
dost projektů, abychom se mohli těšit, jak od jara s vámi vše naplno rozjedeme. A naštěstí tomu tak bylo.

své nejbližší. Bohužel, jak se již 
stává v posledních letech zvykem, 
se zimním počasím přichází i více 
nemocí a bohužel i vládní nařízení 
omezující náš provoz. Užíváme si 
každého dne a programu, kdy se 
ještě můžeme setkávat.  Máme 
před sebou prosinec a s ním krásné 
plány na program, nad mezi nás 
přijde Mikuláš s Andělem a kdo 
ví, možná dorazí i Čert.  A již tra-
dičně se s letošním rokem rozlou-
číme posledním setkáním venku 
u vánočního stromečku, který 
půjdeme připravit pro zvířátka.

Netroufám si nyní psát pozvánky 
a plány na začátek nového roku, ale 
pokud to jen trošku půjde, budeme 
se snažit nabízet veškeré aktivity 
tak jako doposud a být tu pro ty, 
kteří nás potřebují a mají zájem 
využívat naše služby.

Doba je těžká a pro mnohé z nás 
nepřináší jen strach z nemoci, ale 
i finanční problémy, vztahové pro-
blémy, problémy s dětmi či péčí 
o rodiče. Pokud se v takto nepří-
znivé situaci ocitnete, neváhejte 
využít našich služeb a přijďte 
požádat o radu či pomoc, rádi vám 
můžeme zprostředkovat pomoc od 
odborníků, pokusíme se pro vás 
sehnat podporu ze sbírek potra-
vinových, podporujících samoži-

vitelky… Jsme moc rádi, že se zde 
schází mnoho maminek, které 
rády pomohou, předají nějaké oble-
čení či hračky, které již nepotřebují 
a podobně.

Aktuálně běží pomoc s možností 
oddlužení. Pokud máte kolem sebe 
lidi v exekuci, pomůžeme jim zori-
entovat se v možnostech pomoci 
prostřednictvím takzvaného Milos-
tivého léta (Lidé, kteří mají exekuci 
kvůli dluhům u veřejných insti-
tucí, se mohou do 28. ledna snad-
něji oddlužit.). Mějme oči otevřené 
a hledejme nové cesty, nezavírejme 
oči před problémy.

Říká se, že naděje zbývá poslední, 
což zní trochu jako z nouze ctnost. 
Osobně se spíše přikláním k myš-
lence, že zítřek máme ve svých 
rukou a je především na nás si jej 
přichystat co nejlepší. Nenechte si 
vzniklou situací rozvrátit přátelské 
a rodinné vztahy a užijte si krás-
ných adventních dní, vánoční dny 
plné lásky a blízkosti milých lidí. 
Přejeme vám, ať do nového roku 
vykročíte správnou nohou a ať vám 
přinese mnoho toho, na co budete 
rádi dlouho vzpomínat.

za tým Centra Mateřídouška
Alena Nováková

Výlet v listopadu 2021Tvoření v říjnu 2021

Vánoční stromek (2020)
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První stěhování (do DPS před 
2 lety) jsem nazvala Kulový blesk, 
tohle druhé bych pojmenovala 
Velký třesk. Moje představa stěho-
vání byla následovná: vyložit knihy 
ze čtyř regálů do označených baná-
novek, přestěhovat je a pak zase 
knihy dát do regálů. Byla jsem o ni 
připravena hned druhý den, kdy 
mi bylo sděleno, že takhle to nejde 
a musíme vyložit a přestěhovat 
všechny regály. Z hlediska mini-
malizace blokování pracovníků 
služeb to byla dobrá myšlenka, ale 
z hlediska řazení knih to byla čirá 
zoufalost…(důkaz na fotografii). 
No přežila jsem to a už se v tom 
velkém prostoru ani neztrácím 

Z městské knihovny

Vážené čtenářky a čtenáři, nevím, jestli když čtete tyto řádky, je ještě knihovna otevřená, nebo aspoň okénko, 
ale budu troufalá a dovolím si doufat, že ano. Po třech týdnech stěhování, kdy jsem se z funkce knihovnice 
metamorfovala na stěhováka, uklízečku a designerku, by to bylo vhodné.

a skutečně si ho užívám. Můžu se 
dokonce otočit i na židli za stolem.

Samozřejmě na vás čeká 
spousta nových knih. Já osobně 
jsem zjistila, že čtu dost depre-
sivní literaturu, a tak jsem po pře-
čtení enviromentálního románu 
Destrukce dostala chuť na něco 
veselejšího. A co myslíte, jak to 
dopadlo? Nezmohla jsem se na nic 
veselejšího, jak na román Vymě-
nit vodu květinám francouzské 
autorky Valérie Perrinové, kde 
hlavní postavou je Violette Dušič-
ková, správkyně hřbitova. Je to ale 
rozhodně veselejší než Destrukce.

Za úspěch považuji, že se mi 
nakonec povedlo (se zpožděním 
1,5 roku)zorganizovat besedu se 
spisovatelkou Dankou Šárkovou 
Krakonoš, Krkonoše a zvířátka, 
která proběhla ve škole se žáky 
2. tříd. Noc před besedou jsem 
spala asi dvě hodiny, protože jsem 
měla hrůzu z toho, že se něco 
pokazí, nebude fungovat technika, 
nebude se to dětem líbit, ráno 
zaspím, atd. Marně jsem si říkala, 
když nejde o život, jde o h… Nako-
nec to dopadlo dobře, dětem se to 
snad líbilo a na paní spisovatelce 
jsem obdivovala její komerční zdat-
nost, kterou já vůbec (bohužel) 
nedisponuju.

Chtěla bych vám napsat něco 
veselého, ale protože mě nic nena-
padá, sáhnu po části fejetonu 
Jana Nerudy. Natrefila jsem na něj 

při literární vycházce po Liberci 
pořádané KVK Liberec. Nějak jsem 
si při ní uvědomila, že jsem sice 
v Liberci žila sem let a měla jsem 
a mám ho ráda, ale až teď jsem 
si všimla, že stačí odbočit do kte-
rékoliv boční uličky a všude jsou 
nesourodé, ošklivé, neopravené 
baráky, špína, šeď. A co o Liberci 
napsal Jan Neruda, který ho 
navštívil v roce 1865? „Nepříjemný 
je Liberec jako málokteré město. 
Kdyby chtěli realisté poesii umrt-
vit, nechť ji internují do Liberce. 
Lidé tu vypadají jako marinovaní 
ouhoři, místo domů jsou zde jen 
barvírny. A ostatní domy jsou zas 
jen továrnami, jeden jako druhý, 
všechny pod břidlicí a všechny 
s bleskosvodem; několik set stej-
ných modelů a dohromady jme-
nuje se to Liberec. Do většiny ulic 
sotva vejdeš a vlastně jsi již zase 
z ní vyšel. Ač má Liberec pět čtvrtí 
jako Praha a o tucet pahorků 
víc než Řím, má přece pro svou 
roztroušenost a nepravidelnost 
zcela jen ráz venkovského, a sice 
pohorského městečka. Kdo nemá 
obrovské plíce, nemůže v Liberci 
ani procházkou chodit. Krásným 
nebude Liberec nejspíš již nikdy, 
pravidelná Plzeň například je proti 
němu Florencií.“ Zdůrazňuji, že to 
napsal Jan Neruda.

Mějte se hezky!

Eva Prokešová



Hejnický zpravodaj / 12

Zahájení
Školní rok začal dne 2. září 1968. 

Ředitelkou školy byla jako do té 
doby Libuše Mlejnková, která vyko-
návala i práci uklízečky. Předsedou 
Sdružení rodičů a přátel školy byl 
zvolen Jan Lípa, strojní zámečník 
ve Ferdinandově.

Žáci
V tomto školním roce navštěvo-

valo školu 16 žáků, z toho sedm 
chlapců a devět dívek. Z Hejnic 
bylo šest žáků, z Ferdinandova 
dva, z Lázní Libverda dva, z Lužce 
dva a z Raspenavy čtyři. Byli zařa-
zeni do prvního, třetího, čtvrtého 

Zvláštní škola v Hejnicích, školní rok 1968–1969

a pátého ročníku. Tři žáci postou-
pili do šestého ročníku zvláštní ve 
Frýdlantu v Čechách (Eva Kimová, 
Marcela Pauerová a Jaroslav Sedlá-
ček). Žákyně Klacková musela opa-
kovat první ročník.

Péče o vzdělání učitelů a mimo-
školní činnost

Ředitelka školy se účastnila 
schůzí a přednášek pořádaných 
sekcí zvláštních škol v Liberci. Ředi-
telka školy také zastávala funkci 
poslankyně, členky rady Měst-
ského národního výboru a před-
sedkyně bytové komise Městského 
národního výboru v Hejnicích.

Kulturní akce
Žáci se účastnili filmových 

a divadelních představení pro 
mládež, podnikli prohlídku továrny 
na autobrzdy v Hejnicích. Koncem 
školního roku jeli vlakem do Čer-
nous a prohlédli si dřevozpracující 
závody blízko československo-pol-
ských hranic a vykoupali se po pěší 
túře do Višňové v tamním koupa-
lišti. 

Zdravotní péče
Žáci byli prohlédnuti školním 

lékařem, očkováni zdravotní sest-
rou a byl jim ošetřen chrup. Členky 
hygienicko-epidemiologické stanice 
v Liberci kontrolovaly čistotu hlav.

Veřejně prospěšná činnost
Žáci jako předešlého roku pečo-

vali o čistotu okolí školy a Měst-
ského národního výboru a pěstovali 
a odeslali do sběrny léčivé byliny. 
Prováděli také sběr odpadových 
surovin.

Prázdniny
Vánoční prázdniny trvaly od 

23. prosince 1968 do 5. ledna 
1969, pololetní 3. a 4. února, jarní 
od 24. do 28. března. Školní rok 
byl ukončen 27. června 1969. Do 
prázdninového tábora se přihlásily 
tři děti.

Milan Votava

Co se činnosti našeho oddílu 
týče, tak jsme se začali v měsíci 
září opět scházet na pravidelných 
schůzkách. Přibyla nám družinka 
malých světlušek (dívky před-
školního věku + 1. třídy), jež nese 
název Sovičky. Budeme věřit, že si 
její členky osvojí vlastnost, která je 
tomuto živočichovi přisuzována.  

Pravidelná setkávání na schůz-
kách jsou ve skautském světě dopl-
něna i výpravami. Proto každý 
vedoucí se svojí družinkou v říjnu 

Skautská přání se plní

A je to tady! Kromě toho, že nastal čas adventní, konečně začala přestavba naší klubovny. Všichni nadšeně 
sledujeme proměnu naší stávající klubovny na tu novou, větší, která nám zajistí dostatek úložného prostoru 
pro naše vybavení a fungování. Sněhové vločky se už vydaly na cestu z oblak dolů, ale my věříme, že se té 
klubovny do vánočních svátků dočkáme. Bude to pro nás takový velký, předvánoční a všemi očekávaný 
dárek. Děkujeme za něj.

vyrazil na jednodenní výpravu. 
Rozjeli jsme se a rozešli do růz-
ných stran. Starší světlušky se po 
vyvezení na Smědavu vydaly zpět 
přes Paličník do Hejnic. Skautky 
putovaly pěšky přes Josefův Důl 
do Liberce, aby se navrátily zpátky 
vlakem. Skauti si částečně sáhli na 
dno svých sil při cestě po Čínské 
stezce přes Holubník do Hejnic. 
Starší vlčata si to namířila na Ořeš-
ník a do jeho okolí, mladší vlčata 
pak přes vyhlídku Triangl na Vinič-

nou cestu a ty nejmenší světlušky 
si užily cestu vlakem směr jindři-
chovický skanzen, který si s nadše-
ním prohlédly.

V listopadu na nás čekala 
výprava víkendová. Jelikož je nás 
opravdu mnoho, rozhodli jsme se 
ji opět strávit částečně odděleně 
. Starší vlčata a skauti vyrazili 
společně do Dubice u České Lípy 
a skautky se staršími světluškami 
se ubytovaly přímo v centru České 
Lípy ve Skautském domě. Vtipné 
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je, že obě skupiny si naplánovaly 
stejný cíl sobotního výletu a tím 
byla Skautská skála nedaleko 
České Lípy. A ačkoliv bylo přáním 
mnohých se tam setkat, tak se tak 
nakonec nestalo. Tak někdy příště.

Aby to našim nejmladším nebylo 
líto, tak i oni si vyzkoušeli přespání 
mimo domov. Původně se přespání 
mělo uskutečnit v naší klubovně, 

KlubovnaPaličník Skautská skála

ale protože je zrovna v procesu pře-
stavby, tak nakonec útočiště našli 
v Bílém Potoce. Skautskou skálu, 
která by mohla být cílem jejich 
putování, v Bílém Potoce nemají, 
ale putování cestou – necestou (a to 
i s překonáváním potoka) ke kříži 
Milénia byl také hezký výlet. .

Do konce tohoto roku nás ještě 
čekala společná vícedenní vánoční 

výprava v Sedmihorkách. Bohu-
žel ji budeme muset s ohledem 
na momentální kovidovou situaci 
v České republice zrušit. Doufáme, 
že se budeme moci vánočně nala-
dit alespoň na schůzkách, které na 
nás v tomto adventním čase čekají.

Rok 2021 se už pomalu chýlí 
ke konci, nový rok 2022 netrpělivě 
přešlapuje za dveřmi a my bychom 
chtěli přát hlavně pevné zdraví, 
abychom se mohli i nadále setkávat 
s těmi kteří nám jsou blízcí a máme 
je rádi, moudrost v rozhodování 
a sílu překonávat překážky, i když 
se zdají býti nepřekonatelné.

Jiří Hovorka – Ferda, vedoucí 
skautského oddílu Iserín

foto: P. Hovorková

FRÝDLANT 

97.4 FM | R-LBC 
liberec.rozhlas.cz |  
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Program věnovaný žákům 
hejnické základní školy proběhl 
v městském kině. Během něj zazněly 
tři odborné příspěvky. První z nich, 
věnovaný Říšské župě Sudety, 
žákům přednesl historik Martin 
Veselý z Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně v Ústí nad Labem. 
Zajímavý příspěvek o tématice 
holocaustu představila historička 
z Katedry historie Technické uni-
verzity v Liberci Kateřina Portmann. 
Třetím a posledním prezentujícím 
byl student Milan Votava, také 
z Technické univerzity v Liberci, 
který přiblížil účastníkům pro-
gramu životní příběhy členů rodiny 
Kaufmannových z Hejnic.

V pátek odpoledne byl v měst-
ském kině zahájen workshop Stu-
dentské grantové soutěže „Místa 
paměti“. První prezentující byla 
Romana Fojtová z Fakulty huma-
nitních studií Univerzity Karlovy, 
po které vystoupil odborný pracov-
ník Severočeského muzea v Liberci 

Seminář „Říšská župa Sudety“ a pokládání 
Stolpersteine v Hejnicích

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2021 proběhl v Hejnicích seminář „Říšská župa Sudety“, který uspořádala Katedra 
historie Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s městem Hejnice, Klášterem Hejnice, Židovskou obcí 
Liberec a Ústavem pro studium totalitních režimů. V rámci semináře byly před budovou policejní stanice 
v Hejnicích položeny Stolpersteine dvěma členům židovské rodiny Kaufmannových, která v čísle popisném 
381 bydlela do roku 1936. Tyto dva nové Stolpersteine doplnily čtyři kameny umístěné do chodníku před 
budovou v roce 2019. Páteční pokládání s dopoledním programem pro žáky hejnické základní školy zaštítil 
tajemník Federace židovských obcí v Česku Tomáš Kraus.

Ivan Rous. Za Technickou univer-
zitu v Liberci představily svá témata 
studentka Tereza Knoflíčková 
a absolventka Veronika Rohlíčková.

Sobotní program workshopu byl 
zahájen příspěvkem historika Jana 
Zumra z Ústavu pro studium tota-
litních režimů. Ten se věnoval per-
sonálnímu obsazení represivního 
aparátu v Liberci. Po něm přišla 
na řadu Eliška Poloprudská s pre-
zentací o jednotkách SA v hlavním 
městě Říšské župy Sudety. První 
část sobotního programu zakončila 
Kateřina Portmann, která předsta-
vila problematiku poválečné retri-
buce v Liberci. Po krátké přestávce 
zazněly tři příspěvky studentů 
Technické univerzity v Liberci, a to 
Petry Prokopové o případech pří-
slušníků SD souzených Mimo-
řádným lidovým soudem v Liberci, 
Matouše Fanty o případech pří-
slušníků SS souzených též Mimo-
řádným lidovým soudem v Liberci 
a Sandry Šilínkové o případech 

udavačů a udavaček souzených 
Mimořádným soudem v Mostě. 
Třetím zmiňovaným příspěvkem 
byl workshop „Místa paměti“ a celý 
seminář zakončen.

Příběh Hildy Kaufmannové
Hilda Diamantová se naro-

dila 11. února 1912 v Praze do 
zámožné židovské rodiny. Její otec 
Arnošt Diamant se živil nejdříve 
jako prokurista a později se stal 
ředitelem firmy Ika, která se spe-
cializovala na výrobu laků. Matka 
Eliška byla ženou v domácnosti. 
V lednu 1920 se rodina rozrostla 
o syna Františka. Pravděpodobně 
díky otcovu zaměstnání procesto-
vala Hilda v dětství značnou část 
Evropy. Koncem 20. let se sezná-
mila s hejnickým lékařem Hansem 
Kaufmannem. Jak k seznámení 
s o téměř 16 let starším Hansem 
došlo, však není známo. Po svatbě 
v roce 1929 se novomanželé usa-
dili v Hejnicích a Hilda zde pomá-
hala Hansovi s chodem ordinace 
a domácnosti. Je nutné pozname-
nat, že se jednalo o velmi pokroko-
vou ženu. Kromě moderních účesů 

Stolpersteine Hildy a Petra Kaufmannových Hilda Kaufmannová
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a ošacení vynikala v Hejnicích 
od roku 1930 i vlastnictvím řidič-
ského průkazu. V březnu 1934 se 
manželům v Liberci narodil syn 
Petr René. Tou dobou již v pohra-
ničí sílily antisemitské projevy 
některých českých Němců vůči 
židovskému obyvatelstvu. Kvůli 
bojkotu ze strany velké části paci-
entů odešli Kaufmannovi v roce 
1936 do vnitrozemí, konkrétně do 

Prahy. Tam si Hans založil novou 
lékařskou praxi. Po vzniku Protek-
torátu Čechy a Morava a zavedení 
protižidovských opatření se rodina 
ocitla v existenčních obtížích. Plně 
si uvědomovali nutnost vycestovat 
do zahraničí. Za cenu rozluky man-
želství se pokusili získat cestovní 
víza, avšak neúspěšně. Následně 
žila Hilda se synem Petrem v ulici 
Vítkova a Hans v ulici Vodičkova, 

kde měl již zmíněnou ordinaci. 
Dne 31. října 1941 byli Hilda a Petr 
deportováni do ghetta v Lodži, kde 
o nich končí veškeré stopy. Hans 
byl deportován až v prosinci 1942. 
Přes terezínské ghetto se dostal do 
Osvětimi, kde s největší pravděpo-
dobností zahynul.

Milan Votava

Cena Asociace zdravotnických  
záchranných služeb pro ZZS LK

Každý rok Asociace zdravotnických záchranných 
služeb (AZZS) oceňuje pracovníky jednotlivých 
záchranek. My jsme si odvezli cenu pro všechny naše 
zaměstnance. 

Oproti předchozím letům se totiž vedení ZZS LK rozhodlo 
nenominovat nikoho konkrétního. „Dlouho jsme 
zvažovali, koho za ZZS LK za uplynulý rok nominovat 
a nakonec jsme se rozhodli konkrétní nominaci nedávat. 
Vážíme si toho, že celý uplynulý rok jsme zvládli se ctí 
a že jsme fungovali jako jeden velký sehraný tým. Každý 
jedinec v něm měl svou nezastupitelnou roli, všichni 
dělali svou práci na 100 procent. Všichni se dělili 
o nápady a pomáhali nejen pacientům, ale i kolegům. 
Nominaci na cenu by si tak zasloužili opravdu všichni,“ 
řekl k tomu ředitel ZZS LK Luděk Kramář. Je to tedy 
cena pro nás všechny a my za ni děkujeme!

Asociace zdravotnických záchranných služeb (AZZS) 
ceny uděluje od roku 2014. Včera bylo uděleno třináct 
cen AZZS ČR, z toho dvě in memoriam.
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Mariánské léto těsně za námi 
a před námi to babí, a tady u nás 
bývá pěkné. Přichází podzim. Slu-
níčko postupně ztrácí svou sílu, dny 
se stále více zkracují. Slunce ustu-
puje a zůstává z něj pouze slabý, 
teplounký paprsek. Pan Podzim si 
již připravil tuby s barvami. I když 
jsou listnaté lesy ještě z větší části 
zelené, přeci jenom se již některé 
stromy barví do teplých odstínů 
žluté, oranžové, červené a hnědé. 
Podzim je jedno z nejkrásnějších 
ročních období.

Opustili jsme takto barevné 
Hejnice a Jizerskohorské bučiny 
(UNESCO) a vydali se do světa. Ale 
než jsme dojeli do cíle našeho výletu, 
stačili jsme si v autobuse zasoutěžit. 
Všichni jsme si vyplnili kvíz, byla to 
zkouška, jak známe české pohádky. 
S některými otázkami si ne všichni 
dokázali poradit, problém dělaly 
hlavně ty pohádky současné. Nevy-
hodnocovali jsme, kdo má kolik 
bodů, probrali jsme jen správné 
odpovědi. Každý si mohl svůj test 
odnést domů a naplánovat si přes 
Vánoce ty pohádky, které ještě nevi-
děl. Před výletem jsem nakoupila 
na městském úřadě tašky s logem 
Hejnic a z připravených lístečků se 
jmény jsme vylosovali výherce.

Cestou jsem ještě připomněla 
celý program našeho výletu, což 
dělám během jízdy vícekrát. Opa-
kování je matka moudrosti. Počasí 
tak akorát, nálada dobrá, všichni 
natěšení.

Naším prvním cílem byl císař-
ský a královský zámek Brandýs nad 
Labem. Ten patří se svými skvost-
nými sgrafity k našim významným 

Hopsa hejsa do Brandejsa

Tak byl pojmenován letošní podzimní (15. září 2021) výlet důchodců. S tím hopsáním to nebylo zase až tak 
růžové, ale i tak jsme vše zvládli (jak jinak).

renesančním památkám, kde v prů-
běhu pěti staletí pobývali všichni 
panovníci Habsburské dynastie, a je 
spjat s hlavním proudem českých 
dějin. Zámek Brandýs nad Labem 
patří k nejkrásnějším zámkům 
u nás.

Dozvěděli jsme se o zámku 
spoustu zajímavostí, průvodce 
vyprávěl poutavě, nastínil nám dobu, 
ve které panovníci žili. Vyprávěl 
příběhy. Zavedl nás do původních 
císařských komnat, do apartmánu 
Karla I. a císařovny Zity, do zámecké 
knihovny a obrazárny.

Mezi nejznámější osobnosti 
zámku patří bezesporu římský 
císař Rudolf II. Habsburský, ten 
byl vyhlášeným milovníkem umění, 
ale také zahrad a lovu. Své stát-
nické povinnosti přenesl na Praž-
ský hrad. Pro své kratochvíle a jako 
letní a hlavní mimopražské sídlo 
naopak zvolil Brandýs nad Labem, 
který povýšil na královské komorní 
město, kde ho navštívila celá řada 
významných osobností, nejznámější 
byl hvězdář a astrolog Tycho Brahe.

Za loveckými radovánkami jezdí-
val do Brandýsa i Karel VI., a pobý-
vala zde s ním i jeho 6letá dcera 
a budoucí císařovna Marie Terezie, 
zde se seznámila s budoucím chotěm 
Františkem Štěpánem Lotrinským. 
Marie Terezie celý život, mimo jiné, 
vedla v podstatě válku o to, aby se 
v Čechách dodnes mluvilo česky.

Roku 1813 se na zámku sešli tři 
panovníci: rakouský císař, pruský 
král a ruský car, aby tu připravili 
úder proti Napoleonovi.

Ale nejzajímavější je příběh 
posledního rakouského císaře a čes-

kého krále Karla I. Ten se tady naučil 
česky, jezdil tu na kole a na motorce, 
a také tu trávil líbánky. Zámek byl 
svědkem velké lásky Karla (1887-
1922) a Zity Bourbonsko-Parmské 
(1892-1989), kteří byli také jeho 
posledními majiteli. Pohádkovému 
vztahu bohužel chyběl pohádkový 
konec. Sedmnáctiletá Zita se dva-
advacetiletému Karlovi líbila, ale 
láska na první pohled to nebyla. 
Poslední císařovna byla mimořádná 
žena. Krásná, vzdělaná, obětavá, 
empatická. Doma sice mluvili fran-
couzsky, ale vychovávali ji mnoho-
jazyčně, takže hovořila i německy, 
italsky, španělsky, portugalsky 
a anglicky. A před svatbou se nau-
čila i česky a maďarsky. Největší 
devízu však představoval její bez-
chybný původ, pro Habsburky tak 
důležitý!

Po svatební cestě se novoman-
želé odebrali na zámek do Brandýsa. 
Karel tu byl velitelem posádky. Byť 
žili na zámku, vedli tu obyčejný 
život běžných měšťanů, proto si 
velice rychle získali oblibu u tam-
ních obyvatel. Často se ale stěhovali, 
jak už to u vojáků bývá. A Zita? Ta 
manžela z lásky i povinnosti násle-
dovala. A když se stal Karel násled-
níkem a posléze císařem, stála Zita 
vždy po jeho boku. Tolik se lišila 
od císařovny Sissi! Už od svého 
nástupu na trůn (1916) dělal Karel 
všechno proto, aby zastavil válku, 
byl připraven uzavřít okamžitý mír, 
aniž by stál o vítězství. Sám měl 
frontové zkušenosti, a uvědomoval 
si, o jak velké krveprolití jde, jako 
velmi věřící člověk navíc velmi sou-
cítil s lidmi, jimž je nutné pomoci, 
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na konci války proto založil minis-
terstvo sociálních věcí a minister-
stvo zdraví, které byly prvními insti-
tucemi svého druhu na světě.

Do Brandýsa se rádi vraceli. Po 
vynucené abdikaci (vzdání se trůnu), 
s níž Zita bytostně nesouhlasila, měl 
prý císař dokonce v plánu žít v Bran-
dýse jako prostý občan. U českoslo-
venských orgánů se ale setkal jen 
s nenávistí. Následoval nešťastný 
exil, v němž Karel v pouhých 35 
letech na Madeiře zemřel. Ovdovělá 
Zita se už nikdy nevdala, celý život 
zasvětila svým dětem. Nezřekla se 
titulu císařovny, a tak do Rakouska, 
kde byla považována za personu 
non grata (nežádoucí), směla zaví-
tat teprve v roce 1982. Do milova-
ného Brandýsa se už nepodívala. 
Zemřela těsně před pádem železné 
opony v březnu 1989. Za své úsilí byl 
poslední český král a rakouský císař 
Karel I. v 2004 papežem Janem 
Pavlem 2 blahoslaven.

Celým zámkem nás provázel pan 
Petr Enc. Ukázal nám také zají-
mavou expozicí uniforem a zbraní 
císařské kavalerie. Mimo pěkně 
zařízených místností jsme shlédli 
chodbu plnou loveckých trofejí, pal-
ných i studených zbraní.

Prohlédli jsme si velký rodokmen 
šlechtických a královských rodů od 
prvních Přemyslovců až po nynější 
panovníky monarchií Evropy. Expo-
zice mapuje i historii poměrně 
nedávnou, éru vojsk PTP. Právě 
správcem této sbírky je pan Petr Enc. 
Našla jsem si o něm na webu pár 
informací. Kromě jiného ho zbraně 
a armáda provázejí celý život. Po 
vážných zdravotních komplikacích 
se ale nevzdal lásky k historii. Přes 
svůj handicap se rozhodl zasvětit 
svůj život péči o válečné hroby či 
památníky a vyhledáváním nezná-
mých obětí druhé světové války. Jím 
psané knihy se citlivě dotýkají válek. 
Jeho publikační činností tak finan-
cuje obnovy válečných hrobů vojáků 
bez rozdílu národnosti. Neboť, jak 
sám říká, žádný prostý voják za 
války nemůže. Je do ní vehnán těmi, 
kteří si smrtí jiných řeší své ambice. 
Je majitelem spousty ocenění, mezi 
ty z posledních patří: Řád Evropské 
unie pro lidská práva (2019), Zlatý 
kříž vojenského přátelství (2019), 
Medaile Jana Opletala (2019). Zají-
mavý člověk.

Ještě jsme dostali otázku, jestli 
víme, co to je, když se řekne „je 
hubený jako lunt“. Lunt je zápalná 
šňůra (provázek), doutnák pro muš-
kety.

Další osud zámku: po roce 1919 
převzal zámek Československý stát. 
Majetkem města se stal až v roce 

1995. Veškeré zařízení interiéru za 
tu dobu zmizelo. Stávající interiér je 
vybavený zařízením z jiných zámků, 
z depozitáře uměleckého průmys-
lového muzea a nákupem od staro-
žitníků. Vybavení interiérů včetně 
obrazů je velmi pěkné.

Na oběd jsme si došli do nedaleké 
Brandejské hospody. Autobus pro 
nás přijel asi za hodinku, obkroužil 
s námi náměstí a už jsme ujížděli do 
nedalekého Kokořínského dolu.

Počasí se nám trošinku pokazilo, 
ale nás nemůže nic rozhodit. Však 
nejsme z cukru, abychom se při pár 
kapkách hned rozpustili.

Asi po necelé hodince jsme pro-
jížděli pod hradem Kokořín a dojeli 
až na parkoviště u Pokliček.

Většina z nás zde vystoupila 
a zbytek odjel asi 2,5 km zpět 
k restauraci Pobuda. To bylo místo, 
které jsme určili jako cíl našich 
pěších tras a místo odjezdu.

U spodního rozcestníku 
„Pokličky“ jsme se nekontrolovaně 
rozprchli do všech stran. Někteří se 
hned vydali po červené, nenáročnou 
cestou po vrstevnici přímo k restau-
raci. Ti rychlejší, co se rozhodli, že si 
projdou některou z tras, vyběhli ke 
skalnímu útvaru Pokličky. O jejich 
osudu nám již nebylo nic známo. 
Jen Helena Porubská s kamarád-
kou Lenkou si u mě vyzvedly mapku, 
Lúďa a Lenka Špetlíkovi a Bětkou 
Hniková se vydali na blind po modré 
někam do lesů, v domnění, že se 
přeci vyznají. A zbytek odvážlivců 
se také vydal po modré, v klidu, po 
strmých schodech až nahoru (bylo 
jich asi 353, říkala Dana Souč-
ková), žádné honění. Krásně jsme 
si to všichni vyfuněli, plíce dostaly 
zabrat. Odměnou nám pak však 
byl výhled na Pokličky, které jsme 
měli jako na dlani. Jde o pískovcové 
sloupy zakryté poklopy. Nejmohut-
nější poklička měří 12 m a její klo-
bouk je široký 6 m. Skalní útvary 
vznikly díky zvětrávání pískovce. 
Eroze stále pokračuje a „nohy“ 
pokliček budou jednou tak tenké, že 
pokličky neunesou a zbortí se.

Tady na horním rozcestí u „Pokli-
ček“ se ještě rozhodla parta děvčat 
ve složení Eva Novotná, Eva Veitová 
a Ilona Hrdličková, že budou další, 
kdo pokoří modrožlutozelenomod-
rozelenou trasu. Dala jsem jim sice 
černobílou mapku, ale upozorňuji, 
s detailním popisem celé trasy. Osud 
byl v jejich rukou. A protože všichni, 
co se vydali do kokořínských lesů, 
byli dobří turisté, neměla jsem o ně 
žádné pochyby.

Zbyla nás jen malá skupinka. 
Udělali jsme si pár fotek a vydali 
se stejnou cestou, tzn. po scho-

dech dolů ke spodnímu rozcestníku, 
a jako první skupina jsme se vydali 
kopírovat silnici po červeně značené 
turistické cestě.

Někteří stačili cestou sbírat 
i houby.

Zdena Pavlíčková s dcerou Klár-
kou vynechaly veškerou turistiku 
a vypravily se nahoru k hradu 
Kokořín, kde stihly ještě poslední 
prohlídku hradu a věže.

V restauraci Pobuda jsme si dali 
někdo kafíčko, někdo pivko, no 
podle chuti. A už jsme jen odpočívali 
a čekali na ty naše turisty. První byl 
telefonát od Hely, že nestíhají, někde 
špatně zahnuly, přijdou s mírným 
zpoždění.

No přeci na ně počkáme. Druhý 
telefonát od Evy Veitové, že jsou ve 
Vojtěchově, uhnuly také z trasy – 
a tak přijely stopem. A abychom si 
zkrátili čekání, přesunuli jsme se 
na parkoviště přes cestu k auto-
busu. Jak už u nás na výletech 
bývá zvykem, vezeme si s sebou 
nějaký ten dopink, někteří dodali 
ještě ze svých zásob, frťany s sebou 
vozíme vždycky. Využila jsem vydá-
vací pultík u zavřeného stánku, kde 
jsem nejdříve rozestavila do řady 
pohárky, které jsem naplnila jednou 
a podruhé „bylinkami“. A hle, tele-
fonát, volal Lúďa, že zabloudili a že 
přes tu vesničku pojedeme domů, 
že tam na nás počkají. Domluveno. 
A dorazila Hela s kamarádkou.

Nastoupili jsme do autobusu 
a jeli vyzvednout zabloudilce. No 
díky nim jsme se dostali všichni 
do Ráje. Samozřejmě i na ně zbylo 
trochu lahodného moku. 

Nebylo to poprvé, že se nám 
někdo na výletě ztratil, aspoň je 
sranda a je o čem si vyprávět.

Měli jsme sice více jak hodinový 
skluz, ale o nic nám nešlo, a řidič 
v klidu stihne odjet linku do Knorru 
na noční směnu.

Po cestě jsme si zazpívali ještě 
nějakou tu lidovku, zopakovali, co 
jsme viděli a zažili. Kokořínsko je po 
dlouhá léta cílem trempů, tuláků, 
skautů, turistů a v poslední době 
i cyklistů. Našli jsme zde nejen nád-
hernou přírodu, ale hlavně pohodu.

Přijížděli jsme do Hejnic a paní 
Tma nás již vítala otevřenou náručí. 
Ještě zajistila, aby nám světla 
z pouličních lamp a blikající hvězdy 
svítily na cestu domů.

Zase jeden vydařený výlet. Podě-
lili jsme se s vámi o krásné zážitky 
a doufám, že i vy příště pojedete 
s námi.

Alena Henclová
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Výstava je tematicky zajímavá 
a žánrově velmi pestrá – od pano-
ramat a krajinných detailů, přes 
portréty až k dokumentárním 
fotografiím – a rozhodně stojí za 
návštěvu. Nahlédněme do výstavní 
síně společně: požádali jsme jed-
noho z autorů o krátké komentáře 
k některým fotografiím, které ho 
zaujaly.

Pozvánka na výstavu
Srdečně vás zveme k návštěvě 61. členské výstavy Jizerského fotoklubu Hejnice, která se koná v renovované 
výstavní síni v Klášteře od 6. listopadu do 2. ledna. Obeslalo ji 15 členů – své nové fotografie tu už tradičně 
vystavují Jan Appel, Lubomír Berko, Jiří Fára, Tomáš Mazánek, Václav Odehnal, Mirek Pelikán, Petr Riedl, 
Hana Svobodová a Karel Stupka, z nových členů fotoklubu pak Miroslav Čerbák, Hana Primas, Tomáš 
Trejbal a tři hejničtí fotografové Jiří a Miloslava Jelínkovi a Martin Špetlík.

„Zaujaly mě dvě fotografie 
pana doktora Čerbáka. „Návštěva 
v nemocnici“ je pro mne silným emo-
cionálním zážitkem. Při pohledu na 
ni se ve mně snoubí několik pocitů:  
nezastavitelnost bytí – naděje v očích 
starého pána tu kontrastuje s nepří-
tomným pohledem staré paní. Na co 
asi oba myslí? Je to o upřímné lásce 
a starostlivosti, či snad o naději? 

„Konečně sami“ je street fotografie 
z rušné salzburské ulice s dvěma 

mladými lidmi v popředí. Pro mě je 
to jednak o veřejné samotě, jednak 
o lásce proti všem, proti proudu spo-
lečnosti, proti času, lásce nespěcha-
jící, upřímné, navzdory všemu. Líbí 
se mi, jak si těch mladých nikdo 
nevšímá, i když v pozadí je spousta 
lidí v rozhovorech, vidíme tu i otce, 
který fotí malé děti…

Fotografie Tomáše Mazánka se 
vyznačují příznačnou až „bartošov-
skou“ jednoduchostí a lehkostí, ale 
s o to hlubší myšlenkou. Na sním-
cích „Zamrzlý strom“ i „Led“ je vyni-
kajícím způsobem zachycená struk-
tura objektů. (Pozn.: Jiří Bartoš je 
dnes už klasik výtvarně pojaté kra-
jinářské fotografie a zakladatel hej-
nického fotoklubu.)

Zaujaly mě i snímky Petra Riedla 
„Ve 23:59“ a „První sníh.“ Co asi zna-
mená ten časový údaj 1 minuta před 
půlnocí? Symbolika dvou světel, 
siluety ptáka a obrysů trávy? Kudy 
a kam v prvním sněhu? Jsou to zda-
řilé fotografie, která přinášejí více 
otázek než vysvětlení.

Hejnický Martin Špetlík má na 
výstavě několik zajímavých fotogra-
fií, jednou z nich je „Frýdlantský 
Bondy,“ portrét frýdlantského foto-
grafa Oldřicha Jarovského, studnice 
moudrosti, vědomostí a zkušeností 
pro mladší kolegy, člověka tajem-
ného, odlišného a naprosto jedi-
nečného. „Moje mysl“ je výstižným 
obrazem pokroucené reality. Snímek 

Frýdlantský Bondy (Martin Špetlík) Zamrzlý strom (Tomáš Mazánek)Moje mysl (Martin Špetlík)

Madony (Mirek Pelikán) Fero (Karel Stupka)
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Návštěva (Miroslav Čerbák) Hejnická bazilika (Jiří Jelínek)

Něžné napětí (Hana Svobodová) Ve 23_59 (Petr Riedl)

Konečně sami – Salzburg (Miroslav Čerbák)

„A přece se točí“ je dobře nafoceným 
dokumentem zachycujícím opraco-
vání dřeva na soustruhu.

Karlu Stupkovi se podobně jako 
Špetlíkovi podařilo mimořádně 
vystihnout jedinečnou osobitost por-
trétovaného. Snímek „Fero“ o něm 
vypovídá víc než bůhvíkoliv slov.

Mirek Pelikán obvykle zaujme 
nějakými zdařilými krajinnými 
detaily, tentokrát fotkou z ulice. Jeho 

„Madony“ vypovídají třeba o silném 
kontrastu mezi starostmi běžného 
života a navoněnou krásou.

Zajímavé panoráma „Máchův 
kraj,“ vyfotila a zpracovala Hana 

Primas jako hru obrysů, stínů, 
světel, vrstev a linií. Na „Něžném 
napětí“ Hanky Svobodové zaujme 
také hra linií v oparu. Jiří Jelínek 
vyfotil tři věže hejnické baziliky 
netradičně – na snímku vystupují 
z mlhy jako maják na poutní cestě, 
i kompozičně pěkně usazené proti 
horskému horizontu.

To zdaleka však nejsou všechny 
fotografie, určitě se vám bude 
líbit i některá od Vaška Odehnala, 
Luboše Berka, Honzy Appela, Milo-
slavy Jelínkové či další vystavené 
snímky autorů už připomenu-
tých. Přijďte se podívat a tu svou si 
najdete sami.

Dodáváme ještě, že na svatého 
Martina začal pro Jizerský foto-
klub Hejnice nový fotorok 2021-22. 
V rámci Mapového okruhu Český ráj 
jsme hodnotili práce fotoklubu Nová 
Paka, vítěze loňského 60. soutěžního 
ročníku této soutěže. Využili jsme 
přitom velkou obrazovku a kvalitní 
počítač zakoupené z dotace Města. 

Text: Tomáš Trejbal a jbl
foto: Miroslav Čerbák,  

Jiří Jelínek, Tomáš Mazánek,  
Mirek Pelikán, Petr Riedl,  

Karel Stupka a Martin Špetlík
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I jeden z dalších hejnických hotelů 
vlastnil věžičku, ze které se dnes 
zachoval jen fragment. Dodnes stojí 
naproti lékárně a po válce se nazý-
val Hotel partyzán, ale také Partizán, 
jak je dokumentováno na fotografi-
ích. Nejkrásnější věž měl ale vodojem, 
který stával v parku nedaleko dneš-
ního domu seniorů. Stavba byla poz-
ději změněna na domácí kapli a poz-
ději zcela zrušena. Dodnes je pak 
patrná i věžička, která je na bývalé 
stavbě městské plynárny, sto let ale 
již svému účelu neslouží. To v Lázeň-
ské ulici stojí vedle sebe dva domy 
s věžičkami dodnes, ten spodní s čp. 
397 postavil v roce 1894 Gustav 
Effenberger, profesor, vládní rada ale 
také pozdější starosta Hejnic, který 
se nejvíce zasloužil o povýšení obce 
na město. V roce 1930 při přestavbě 
domu byl ale zcela změněn stavební 

Pomineme-li překrásné věže hejnického chrámu, měly Hejnice v minulosti i několik staveb, které se pyšnily 
věžičkami. Byl to především dnes již zbouraný hotel Perun. O věž, která byla i věží vyhlídkovou a byla vysoká 
25 metrů, hotel přišel, když ji pokrývač Stavokombinátu Frýdlant odmítl opravit. Zrušena při opravě byla 
i překrásná věžička jednoho z rohových pokojů. Nakonec i celá monumentální stavba hotelu i se sálem podlehla 
všeobjímající privatizaci.

sloh původní stavby a odnesla to 
hlavně věž.

V těsném sousedství stojí od roku 
1882 dodnes dům s nejhezčí věžič-
kou v Hejnicích. Má čp. 398 a do 
roku 1924 osmkrát změnil maji-
tele. Zajímavostí je, že v domě byl 
od roku 1919 vždy služební byt pro 
učitele české školy, která v Hejnicích 
vznikla těsně po vyhlášení republiky, 
a tak se zde v průběhu let vystří-
daly rodiny Jana Dubce, J. Korec-
kého a J. Stojánka. V roce 1924 jej 
zakoupil lékař Dr. Franz Link a při 
zachování historických stavebních 
prvků novou přístavbou dvakrát 
zvětšil půdorys stavby. Na přilehlém 
pozemku také postavil garáž s díl-
ničkou a také montážní jámou pro 
svou pověstnou Tatru hadimršku, se 
kterou objížděl své pacienty. Po válce 
zde ještě nějaký čas ordinoval a pak 

jej vystřídal MUDr. Himmelsberger, 
který měl v záhlaví receptů napsáno 

„lázeňský lékař“. Krátce zde po válce 
také bydlel bývalý hejnický starosta 
pan Krpata i s rodinou svého syna.

V padesátých letech dům získala 
hejnická lesnická škola a jako oby-
vatelé se zde střídaly rodiny jejich 
zaměstnanců. A tak jako každý dům 
má svá tajemství, tak i tento dům je 
pozoruhodný tím, že v obsáhlé knize 
hejnických zemřelých je zapsáno, že 
za 80 let byly z domu vypraveny jen 
dva pohřby.

Dům v posledních letech dvakrát 
změnil své majitele, došlo k něko-
lika stavebním úpravám, kdy bylo 
nutno vyměnit prvky ze dřeva, které 
zdobily fasádu a chátraly, zdá se, že 
se to podařilo, dům je perlou Lázeň-
ské ulice.

Miroslav Jech

Stav tří věží kolem roku 1900 (archiv autora) Letecký snímek současného stavu (foto autor)

Aktuální snímek domu (archiv autora)
Fragment původních stavebních plánů 

(archiv město Hejnice)

Dům čp. 398 v Lázeňské ulici
poslední dům s věžičkou v Hejnicích


