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Město však musí kromě mimo-
řádných úkolů spojených s pomocí 
ukrajinským civilistům na útěku, 
také fungovat v pokud možno nor-
málním režimu pro běžné občany 
a návštěvníky, a proto bychom se 
mohli podívat, co jsme chtěli v tom-
to roce, který brzy odstartuje svou 
stavební sezónu, stihnout.

Mezi největší akce letošního 
roku bude jistě patřit výstavba 
chodníku podél silnice na Ferdi-
nandov, která je spojená i s rekon-
strukcí dešťové kanalizace v tom 
stejném úseku. Omlouvám se pro-
to za možná dopravní omezení 
a komplikace, ale konečně po pěti 
letech snad budou moci na konci 

podzimu chodit i děti z Ferdinan-
dova do školy bezpečněji než klič-
kovat mezi auty přímo na silni-
ci. V oblasti dopravy je připraveno 
také dokončení zpevněné plochy 
na parkování u objektu DPS v Lá-
zeňské ulici a hlavně vybudování 
parkoviště u bytového domu čp. 5 
pod kostelem. Tam tedy doufáme, 
že se nám podaří získat stavební 
povolení, proti kterému se odvolá-
vá jeden hejnický spolek. Obyvate-
lé domu, kteří až na výjimku sou-
hlasí s možností mít kde parkovat, 
budou moci novou plochu využí-
vat v druhé polovině roku. Byto-
vé hospodářství hlásí několik akcí 
jako například půdní vestavbu nad 
květinkou včetně nové střechy, re-
konstrukci stoupaček v panelo-
vém domě čp. 594 – 596 a v domě 
čp. 366. Konečně se také dočká-
me rekonstrukce lávky u Musi-
lů poškozené povodní, kde nám 
držte palce, abychom byli úspěšní 
s žádostí o dotaci, přeci jenom ná-
klad 1,7 mil. Kč není zanedbatel-
ný. Práce na lávce započnou hned 
v dubnu.

Kromě fyzických prácí je v plá-
nu spousta projektových dokumen-
tací na další realizační roky. Tam 
se chystá půdní vestavba 4 bytů 
na domy čp. 96 a 252, kde sou-
časní nájemníci navíc získají ko-
nečně i centrální vytápění objektů. 
Chystáme i rekonstrukci schodů 
na Skalním městě, aby chodci ne-
vystupovali přímo v křižovatce pod 
kola automobilů. Dopravní experti 
pracují na dvou místech přechodů 
pro chodce na ulici Jizerská v cent-
ru a řešení možného zpomalení ne-
poslušných řidičů v kopci Lázeň-
ské ulice. A také probíhají jednání, 
jak vyřešit centrum města před 

Slovo starosty
Vážení čtenáři našeho zpravodaje, 
vítám Vás u  prvního letošního čísla. 
Představoval jsem si, že první číslo 
bude začínat tak, že se konečně po 
dlouhých měsících můžeme zase 
vracet do normálního života a těšit se 
na společné akce. Bohužel to noc na 
24. února 2022 zcela změnila. Když 
píši tyto řádky, je 9. března, situace 
se mění ze dne na den, z hodiny na 
hodinu, takže nevím, co bude platit 
v  době, kdy se k  Vám zpravodaj 
dostane. 

A  proto mi dovolte nejdřív poděko-
vat Vám všem, kteří jste se zapojili do 
pomoci civilním obyvatelům Ukrajiny, 
kteří to válečné zvěrstvo odnášejí 
nejvíce, a  to jakoukoliv formou - jak 
fi nančně tak prostřednictvím některé 
z humanitárních sbírek materiálu, kte-
rých jen v Hejnicích probíhalo několik. 
Děkuji Vám všem srdečně, opět jste 
dokázali, jak velká srdce máte.

Klášterem a celý blok okolních po-
zemků, které by si zasloužily kom-
plexní řešení. Je navržena veřejná 
architektonická soutěž, která je 
však podmíněna vlastnickou doho-
dou ohledně jednotlivých pozemků, 
tak uvidíme, kam se během roku 
posuneme. V rámci řešení neúnos-
ného parkování v centru před kos-
telem a nákladech spojených s tu-
ristickým ruchem se změní systém 
parkování přímo na plochách ko-
lem kostela a bývalého Perunu, kde 
bude nově placené parkování pro-
střednictvím parkovacího automa-
tu. Abychom se připravili na dal-
ší přílivy automobilů návštěvníků 
Hejnic a také například na zimní 
provoz Smědavy a možné uzavře-
ní na víkendy pro běžnou dopravu, 
řešíme vznik záchytného parkoviš-
tě někde v okolí centra Hejnic.

Bohužel energetická krize se do-
týká i Hejnic, a to hlavně z pohledu 
plynu. Sami jste asi zaznamena-
li, že původní nasmlouvaný doda-
vatel plynu pro hejnickou kotelnu 
padl na přelomu roku stejně jako 
další dodavatelé typu Bohemia 
Energy. Podařilo se nám narych-
lo sehnat jediného dodavatele, kte-
rý byl ochoten takto velké dodávky 
(týká se to pouze centrální kotel-
ny na sídlišti) pokrýt. Nyní musí-
me doufat, že ustojí další obrov-
ské zdražování plynu v souvislosti 
s válkou, protože nahradit centrál-
ní zdroj tepla pro sídliště není tak 
jednoduché. Všem, kterým skončil 
jeho dodavatel plynu nebo elektři-
ny a ještě si nevyřídili přestup od 
dodavatele, který je převzal (DPI), 
doporučuji, aby tak okamžitě uči-
nili, protože jinak hrozí odpojení od 
energií. Tento náhradní dodavatel 
se o Vás totiž může postarat bez 
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Slovo starosty (dokončení)
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Z jednání městské rady

 – Projednala a schválila vítěze a výsledek poptávko-
vého řízení na akci projektové dokumentace „Nové 
přechody na silnici v ulici Jizerská, včetně osvětle-
ní“, kterým se stala firma Ing. Filip Kučera z Rych-
nova u Jablonce nad Nisou, s nabídkovou cenou 
144.000,- Kč, bez DPH.
 – Projednala a rozhodla o záměru města pronajmout 
prostory k podnikání domu v čp. 303, Jizerská, 
Hejnice.

 – Projednala a schválila vítěze a výsledek poptávkové-
ho řízení na akci projektové dokumentace „Vestavba 
bytů do podkroví objektu čp. 252 Hejnice, vybudování 
kotelny včetně rozvodů ÚT, digitalizace celého objek-
tu“, kterým se stala firma Zdeněk Melichar z Hejnic, 
s konečnou nabídkovou cenou 184.599,- Kč.

 – Projednala a schválila žádost na prodloužení nájemní 
smlouvy na nebytový prostor v čp. 561, Jizerská, Hej-
nice, k účelu provozování autoservisu a to od 1. ledna 
2022 do 31. prosince 2026.

 – Projednala a schválila finanční dar Základní a Ma-
teřské škole Hejnice, od společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s., z Prahy ve výši 92.164,- Kč, který je 
určen pro účely úhrady měsíčních záloh za obědové 
služby.

 – Schválila pronájem nebytových prostor ordinace žen-
ského lékaře firmě GynLib s. r. o. na dobu určitou 
a to od 1. dubna 2022 do 31. března 2027.

 – Projednala a schválila úpravu výše příspěvku pro ná-
jemníky městských bytů na rekonstrukci umakarto-
vých bytových jader na 60.000,- Kč.

 – Projednala a schválila vítěze a výsledek výběrového 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hejnice 
– Stavební úpravy objektu čp. 299 Hejnice, vznik nové 
bytové jednotky v podkroví“, kterým se stala firma 

Rada města na svých zasedáních:

AURUM BUILDING s. r. o. Dolní Cetno, s nejnižší na-
bídkovou cenou 1.962.850,- Kč bez DPH.

 – Projednala a schválila Smlouvu o poskytování služeb 
na parkovací automat s firmou Saba ClickPark s. r. o. 
z Prahy.

 – Projednala a schválila vítěze a výsledek výběrové-
ho řízení na veřejné zakázky malého rozsahu „Ob-
nova dešťové kanalizace na pozemcích p. č. 144/2, 
1255/1 a 3632 v k. ú. Hejnice“, „Hejnice – úprava 
plochy u čp. 617“, „Hejnice – Parkovací plocha na 
p. p. č. 264/4“, kterým se stala firma Roman Novotný 
z Hodkovic nad Mohelkou.

 – Projednala a schválila vítěze a výsledek poptávko-
vého řízení na zakázku „Hejnice – rekonstrukce 
střešní krytiny čp. 3“, kterým se stala firma Václav 
Janda z Ferdinandova, s nejnižší nabídkovou cenou 
615.080,- Kč bez DPH.

 – Projednala žádost spolku TAJV, z. s., týkající se pod-
pory akce Sportovní den mládeže s TAJV v Hejnicích 
a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 6.000,- Kč.

 – Projednala a schválila návrhy na rozdělení finanč-
ních dotací na činnost neziskových, sportovních 
a volnočasových organizací na území města pro rok 
2022.

 – Projednala a schválila vítěze a výsledek výběrové-
ho řízení na zakázku malého rozsahu „TDS a BOZP 
(technický dozor stavby a bezpečnost a ochrana zdra-
ví práce) na akci „Hejnice - chodník pro pěší (Ferdi-
nandov)“ )“ a „Rekonstrukce kanalizace Hejnice - od 
č.p. 73 k č.p. 348“, kterým se stala firma QM-4C z Li-
berce, s nejnižší nabídkovou cenou 288.000,- Kč bez 
DPH.

 – Projednala a schválila rozpočtové opatření č. 3/2022, 
výdaje se navyšují o částku 150.000,00 Kč v rámci 
humanitární krize na Ukrajině, hospodářský výsle-
dek se snižuje o částku 150.000,00 Kč. A celková 
výše příjmů po úpravě činí 91.355.598,21 Kč, celková 
výše výdajů po úpravě činí 101.344.000,00 Kč, roz-
díl mezi příjmy a výdaji ve výši 9.988.401,79 Kč bude 
hrazen ze zůstatku účtu let minulých.

Město Hejnice

další smlouvy pouze 6 měsíců. A hlavně je to od něj 
strašně drahé, takže si rychle najděte někoho jiného, 
klidně i stejnou firmu, ale v rámci běžného smluvního 
vztahu.

V rámci širšího okolí našeho regionu je asi dobré se 
zmínit, že by se nás přímo neměly dotýkat nějaké vět-
ší dopravní akce spojené s nucenými objížďkami, ale 
bohužel Vy, co jezdíte na Liberec, počítejte následující 
roky s komplikacemi na průtahu městem, kde se za 

tunelem budou rekonstruovat některé mosty a dopra-
va tam hlavně ve špičkách bude tradičně kolabovat.

Milí občané, návštěvníci a Vy všichni, kdož jste do-
četli až sem, dovolte mi popřát Vám do následujících 
dní, týdnů a měsíců hlavně klid a pohodu bez strachu 
o své blízké či svůj domov. Jsme přeci ve 21. století, 
a tak budu doufat, že až budete tyto řádky číst, situ-
ace bude snad klidnější. Hejničtí, ještě jednou díky za 
Vaši pomoc jakoukoliv formou, opět jste mě přesvědči-
li, že je mi ctí být představitelem takové party dobrých 
lidí. Pěkné jaro, přátelé.

Jaroslav Demčák



Hejnický zpravodaj / 3

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 – Projednalo a schválilo rozpočet města jako schod-
kový, schodek ve výši 9 764 420,00,- Kč bude po-
kryt z finančních rezerv města.

 – Projednalo a schválilo obecné vyhlášky o stano-
vení obecního systému odpadového hospodářství 
a o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství.

 – Projednalo a schválilo podle ustanovení § 76 záko-
na o obcích mimořádnou odměnu za aktivitu v ob-
lasti propagace města Hejnice, řešení krizových si-
tuací, přípravu dokumentace k dotačním titulům 
a získání dotací jako např. ze SFŽP na výměnu sví-
tidel - 1. a 2. etapa, ve výši jedné měsíční odměny, 
starostovi města panu Jaroslavu Demčákovi.

 – Projednalo a schválilo podle ustanovení § 76 zá-
kona o obcích mimořádnou odměnu za spolupráci 
a aktivitu na realizaci investičních akcí města, ří-
zení střediska služeb v době nemoci vedoucího stře-
diska a pomoc při řešení krizových opatření města, 
ve výši jedné měsíční odměny místostarostovi měs-
ta panu Petru Zoreníkovi.

 – Projednalo a schválilo vyhlášení Výzvy na podání 
žádostí do programů pro poskytování dotací z roz-
počtu města Hejnice na rok 2022.

 – Projednalo a schválilo tyto příspěvky:
• příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť 

a nemovitého majetku pro FK Hejnice ve výši 
82.000,- Kč

•  příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť 
a nemovitého majetku pro SDH Hejnice ve výši 
68.000,- Kč

•  příspěvek na podporu činnosti pro FK Hejnice ve 
výši 205.000,- Kč

•  příspěvek na podporu činnosti pro Jizerský foto-
klub Hejnice ve výši 15.000,- Kč

•  příspěvek na podporu činnosti pro TJ Jiskra 
Hejnice ve výši 63.000,- Kč

•  příspěvek na podporu činnosti pro Vrtule Ferdi-
nandov ve výši 29.000,- Kč

• příspěvek na podporu činnosti pro svaz skautů – 
Junák ve výši 27.000,- Kč

• příspěvek na podporu činnosti pro ZŠ a MŠ 
Hejnice ve výši 97.000,- Kč

• příspěvek na podporu činnosti pro Horolezecký 
oddíl Hejnice ve výši 51.000,- Kč

• příspěvek na podporu veřejně prospěšných aktivit 
pro Horolezecký oddíl (muzeum) Hejnice ve výši 
11.000,- Kč

• příspěvek na podporu činnosti pro MC Mateří-
douška ve výši 143.000,- Kč

• příspěvek na podporu činnosti pro Centrum vol-
ného času Moštárna ve výši 52.000,- Kč

• příspěvek na podporu činnosti pro SDH Hejnice 
ve výši 38.000,- Kč

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

Město Hejnice

Hlasování o schválených návrzích bude probíhat 
v období od 10. března do 8. dubna 2022 do 11:30 h 
na podatelně MÚ Hejnice.

Podle schválených pravidel mohou hlasovat občané 
města Hejnice, kteří jsou k prvnímu dni hlasování 
starší 15 let, po předložení platného občanského prů-
kazu totožnosti. 

Po ověření způsobilosti hlasovat obdrží hlasující 
anketní lístek označený razítkem města. Hlasující 
označí na anketním lístku jeden návrh a vhodí ho do 
zapečetěné hlasovací schránky. 

Anketní lístek, na kterém je označen více než jeden 
návrh, je neplatný. Hlasovací schránku otevře a sčítání 
hlasů pro jednotlivé návrhy provede rada města.

Hlasování o návrzích 
zařazených do participativní 

části rozpočtu 2022

Rada města Hejnice 22. února 2022 na svém 
zasedání projednala návrhy občanů zaslané 
k realizaci v rámci participativního rozpočtu.

Jednotlivé návrhy:

1.  LED světelné vánoční motivy do parčíku  
na Ferdinandově
 pořízení 2 ks 2D LED světelných motivů k dopl-
nění vánoční výzdoby u vánočního stromu na 
Ferdinandově
67.000 Kč

2.  Agility hřiště pro pejsky
 vybudování malého agility hřiště pro pejsky - 
skokové překážky, kladina, slalom apod.
67.000 Kč

3. Hrací prvky pro děti na Ferdinandově
 pořízení dvou herních prvků pro děti do parčíku 
u zvoničky na Ferdinandově
33.000 Kč

4. Basketbalové koše na tartanové hřiště u ZŠ
 osazení dvou košů na basketbal na vnitřní hřiště 
v běžeckém oválu u ZŠ
75.000 Kč

Město Hejnice
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Jde o velmi závažný trestný čin, který způsobil škole 
značné problémy s evakuací žáků a následným umís-
těním v náhradních prostorách. Přesto, že se jedná 
většinou o mladistvé, velmi se přikláním k postihům 
v plné výši při takovýchto deliktech, neboť jedině 
potom si tyto děti uvědomí závažnost a nebezpečnost 
svého jednání.

Psali jsme před 15 lety… Rozhlédnutí v Jizerské ulici

Mezi poštou a prodejnou u Krejčích bývala krásná, 
udržovaná zahrada s květinami, ovocnými stromy 
a vždy posekaným trávníkem. Patřila městu a užívali 
jí Krejčí až do doby, kdy byla městem prodána, aby 
zde byl postaven podnikatelský objekt s prodejnou. 
Uplynula již řádka let a nebylo postaveno nic, co by 
se stavbě podobalo. Snaha možná byla, ale výsled-
kem je jen zničená zahrada, nepořádek, kupa zeminy, 
hromady písku a rezatá míchačka zarostlá v plevelu. 
Ještě, že hodní Krejčí stihli vypěstovat živý plot, který 
nevábný pohled tlumí. Popsaný a dlouho neměnný 
stav je v rozporu s účelem prodeje pozemku, je ostu-
dou majitele a hlavně, narušuje vzhled ulice a města.

Pokračuji a nejsem zklamán. Vývěsní skříňka 
základní organizace hejnických zahrádkářů nabízí 
v posledních letech stálý neutěšený pohled, ani dnes 
to není jinak. Je to určitě k jejich škodě, zahrádky 
mají výstavní. Možná, že by skříňka měla změnit 
pečovatele, nebo přímo majitele.

Psali jsme před 10 lety… Kino vyzkouší štěstí ve Sportce

Jelikož se náklady na digitalizaci pohybují kolem 
2,5 miliónu korun a stát nám přes ministerstvo kul-
tury přispěl příslibem s pouhými 0,3 mil. korun, je 
jasné, že zbývající částka pres 2 milióny korun je asi 
pro Hejnice těžko reálná. Pokusíme se sehnat něja-
kého partnera, ale je to spíše nereálný plán. Sou-
časná ekonomická situace ve společnosti tomuto moc 
nepřeje.

Pojďme tedy vyzkoušet štěstí. Od nynějška bude 
v pokladně kina umístěna pokladnička, kam můžete 
symbolicky přispět drobnou mincí. A do přiloženého 
archu zapsat svůj tip na číslo od 1 do 49. Z vybraných 
peněz a hlavně z tipovaných čísel sestavíme tiket na 
Sportku a zkusíme štěstí. Vždyť co jiného můžeme 
pro zachování hejnického kina udělat? Upozorňuji, že 
se nejedná o recesi, ač to tak muže vypadat. Hlavním 
důvodem bylo také z medializování problému, což se 
trochu povedlo, neboť případ zadal zajímat noviny, 

Za výchovu svých dětí zodpovídají především rodiče 
a i oni by si měli uvědomit, že v takovýchto případech 
za jednání svých dětí nesou plnou zodpovědnost.

Milan Hubáček, ředitel ZŠ, 
Hejnický zpravodaj 1/2002

Další pohled do ulice vyvrací dnes již zažité tvr-
zení, že majetek v soukromém vlastnictví je lépe 
udržován než ten obecní či státní. V Jizerské to 
v současnosti určitě neplatí. S opravenými fasádami 
budov učiliště, lékárny a několika prodejen ostře kon-
trastuje šedá a omšelá silueta objektu soukromého 
obytného domu s nezadržitelně opadávající omítkou. 
S končící dostavbou nového domu na protější straně 
ulice, bude chátrající fasáda opticky ještě výraznější.

Závěrem pohled skrze bodový systém, který pra-
covníkovi O2 rozhodně problémy nedělá. Téměř profe-
sionální řidič v klidu zaparkuje na chodníku v místě 
zákazu stání, naproti z poloviny volnému bezplat-
nému parkovišti. Jedná se o naprosté ignorování 
slušnosti a nejzákladnějších předpisů nebo o nepře-
konatelnou lenost udělat dvacet kroků navíc? Jedno 
ani druhé nešlo přehlédnout.

K. F., Hejnický zpravodaj 1/2007

televizi a rádia. Třeba to přispěje k šanci získat někde 
další podporu pro náš projekt.

Byla by přeci škoda přijít o hejnické kino, které 
je posledním místem s možností kulturního vyžití. 
Není neznámou, že kino nefunguje pouze na promí-
tání novinkových snímku. Součástí programu jsou 
filmové přehlídky, divadelní vystoupení, tematické 
večery a další projekty. Vždyť i školky a školy by měly 
jedinou možnost jít hromadně do kina po absolvování 
výletu do Liberce. 

Proto se pokládá myšlenka – je tato částka pro 
Hejnice tak vysoká, abychom zůstali bez tohoto sálu? 
Budeme zkoušet oslovit nějaké partnery a nadace. 
Každému podobnému nápadu nebo pomoci jsou na 
úřadě dveře otevřené. Budeme rádi za vaše reakce 
a návrhy řešení.

-DEM-, Hejnický zpravodaj 1/2012

V krásném únorovém dni procházím ve středu města Jizerskou ulicí a ať chci nebo nechci, musím vidět věci, které jí na 
kráse nepřidávají, a nemohu také přehlédnout ukázku profesionálního parkování. Celkem dost věcí na jedno dopolední 
rozhlédnutí.

Většina z vás asi už ví, že na přežití kina Hejnice do roku 2013 je nutná digitalizace. Místo klasických promítaček je nutné 
pořízení výkonného digitálního projektoru s moderním serverem, který je v případě zájmu možno rozšířit o technologii 
promítání ve 3D. To zajišťuje možnost i nadále promítat novinkové filmy, které se objevují v distribuci. Důvod? Jednodu-
chý. Je to obrovské snížení nákladu distributorů na výrobu drahých filmových kopií.

Chci poděkovat hejnickým policistům za rychlé vyšetření případu šíření poplašné zprávy, která byla telefonicky 
oznámena na základní školu v Hejnicích dne 22. 11. 3001.

Psali jsme před 20 lety… Poděkování
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V Hejnicích je možné nakládat 
s odpady podobně jako ve zbytku 
frýdlantského výběžku, který 
obsluhuje svozová firma FCC. Naši 
občané mohou využít k zákonné 
likvidaci odpadů, která spočívá 
ve vytřídění využitelných složek, 
systém, který město Hejnice nabízí.

Pro občany to znamená, že po 
městě najdou 33 stanovišť sepa-
rovaného odpadu, která větši-
nou obsahují všechny 4 základní 
nádoby na třídění – žlutou na PET, 
oranžovou na plasty a tetrapack, 
modrou na papír a zelenou na sklo. 
Některá místa jsou dále vybavena 
velikým modrým plechovým kon-
tejnerem na nepotřebný textil, veli-
kým červeným plechovým kontej-
nerem na použité elektro a baterie, 
žlutými uzamykatelnými nádobami 
na tuky a oleje z kuchyní, hně-
dými na bioodpad. Tyto nádoby 
jsou v různém objemu od 240 l do 
1100 l. Přesný seznam a umístění 
jednotlivých separačních hnízd po 
Hejnicích a Ferdinandově můžete 
nalézt na webu města (https://
www.mestohejnice.cz/filemanager/
files/1820078.pdf). Ostatní odpady, 
které se nedají vytřídit, lze odložit 
do popelnic na komunální odpad, 
které jsou umístěné u jednotlivých 
rodinných či bytových domů. Stejně 
tak lze v menší míře využít odpad-
kové koše rozmístěné po městě.

Ve městě také probíhá mobilní 
svoz bioodpadu, kdy je v různé dny 
týdnu rozmístěno na různá místa 
pět velkých kontejnerů na biood-
pad. Likvidace obsahu kontejnerů 
probíhá uložením na komunitní 
kompostárnu v Hejnicích. Časy 
a umístění kontejnerů jsou uvedeny 
na webu města. Pravidelný svoz 
probíhá v období duben až listopad. 
Mimo tyto měsíce jsou po městě na 
stálých stanovištích umístěny dva 
kontejnery na bioodpad. Dále pak 
došlo v minulých letech k rozdělení 
asi 300 ks domácích kompostérů 
pro zájemce.

Po městě je rozmístěno 590 ks 
kontejnerů na směsný komunální 
odpad, 34 ks kontejnerů na papír, 
41 ks kontejnerů na směsný plast 
a tetrapack, 34 ks kontejnerů na 

Odpady a Hejnice 2021

V  souladu s  novou odpadovou legislativou Vás budeme minimálně jednou ročně informovat o  řešení 
a výsledcích odpadového hospodářství města Hejnice. Tentokrát to bude za rok 2021 a zveřejnění musí 
umožňovat dálkový přístup. Proto bude tento článek umístěn nejen zde v Hejnickém zpravodaji, ale také na 
webových stránkách města.

PET, 33 ks kontejnerů na sklo, 3 ks 
kontejnerů na bioodpad, 3 ks kon-
tejnerů na oleje a tuky, 4 ks kontej-
nerů na textil a 2 ks kontejnerů na 
elektro.

Podle zákona je ve městě reali-
zován 2x ročně mobilní svoz nebez-
pečného a velkoobjemového odpadu. 
Ten se zpravidla koná na jaře a na 
podzim, kdy je na 12 stanovištích 
možno odložit některý z vyjmeno-
vaných odpadů. K odložení velko-
objemových odpadů lze také v pro-
vozní době využít sběrné místo na 
bývalé skládce u hřbitova. Tam je 
také místo zpětného odběru pneu-
matik a autobaterií. Vše toto je pro 
občany Hejnic a majitele rekreač-
ních objektů zdarma.

Použité oleje a tuky a také elek-
trozařízení lze v provozní době ode-
vzdat také ve Středisku služeb.

Kovové odpady lze odevzdat na 
provozovně Sběrny druhotných 
surovin v areálu vedle vlakového 
nádraží, která tyto suroviny vyku-
puje a je smluvně zapojena do sys-
tému.

Vytříděné složky odpadů jsou 
předávány pověřené svozové firmě 
a smluvním partnerům podle jed-
notlivých komodit na další využití 
a likvidaci. Zbylý směsný komu-
nální odpad likviduje svozová firma 
částečně ve spalovně v Liberci 
a částečně uložením ve skládce 
komunálních odpadů.

Obecně lze zvolit i jinou metodu 
snižující množství odpadů, než je 
pouhé třídění, a tím je uvědomělé 
chování při nakupování a pořizo-
vání věcí. Například se může jednat 
o opakované používání látkových 
sáčků místo plastových, opako-
vaně použitelné obaly na drogerii, 
využívání vratných obalů apod., 
to znamená nevytvářet odpady 
vůbec. Dále pak například domácí 
kompostování, opětovné použití 
výrobků (oděvy, elektro apod.).

V rámci roku 2021 se v Hejni-
cích nashromáždilo a vytřídilo toto 
množství odpadů:

 � železné: odpady: 457,16 t
 � papír: 45,30 t
 � sklo: 37,50 t
 � textil: 7,86 t

 � jedlý tuk a oleje: 0,32 t
 � barvy, lepidla: 1,19 t
 � dřevo: 6,45 t
 � plasty: 25,07 t
 � směsný komunální odpad: 
637,36 t

 � olověné akumulátory: 0,27 t
 � stavební suť: 91,10 t
 � barevné kovy: 2,68 t

Náklady města na likvidaci 
odpadů v roce 2021 byly v cel-
kové výši 3 247 543,- Kč. V rámci 
odměny za vytříděné složky odpadů 
jsme od společnosti EKO-KOM zís-
kali 345 134,- Kč. Poplatky od 
občanů a majitelů rekreačních 
objektů činily v roce 2021 celkem 
2 039 187,- Kč. Dluhy na poplat-
cích za odpady za rok 2021 činily 
celkem 130 732,- Kč.

Město Hejnice

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.

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

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

zpravodaj@mestohejnice.cz
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Na novém místě jsem se už zabydlela, renovace 
„komunistických regálů“ se blíží ke zdárnému konci, 
tapetování skřínek v dětském oddělení je dokončeno, 
a tak mě už tíží jenom ten sklad, ale to je běh na dlou-
hou trať. Postupně knihy ve skladu třídím, ty, které 
chci zachovat, stříkám etanolem proti plísni, odsmra-
ďuju vonnými tyčinkami, sundávám z nich obaly, 
přeznačuju a vracím do oběhu.

V rámci klasického března - měsíce knihy jsem 
uspořádala Den otevřených dveří a návštěvu prv-
ňáků, tentokrát na téma ročních období. Pro tuto 
lekci jsem použila staré písemné rozřaďovače a pře-
malovala je na domino. O návštěvu knihovny proje-
vila zájem taky sousedící mateřská škola. Po vzoru 
liberecké knihovny jsem připravila Rande naslepo, 
kdy si můžete půjčit zabalenou knihu, což vás může 
obohatit o žánr, který byste si záměrně nevybrali. Děti 
se můžou celoročně zapojit do soutěže Lovci perel. Ve 
spolupráci s pracovnicí z MAS Frýdlantsko proběh-
nou lekce s 1. a 3. třídou a snad se ještě něco stihnu 
vymyslet pro druháky.

Nových knih je tady spousta, je z čeho vybírat. 
Z detektivek je tady Její konec od oblíbené autorky 
Shari Lapena. Na ty, co mají v oblibě autorku his-
torické pentalogie Tajemství porodní báby Sabinu 
Ebertovou, tady čekají romány z doby napoleonských 
válek 1813 válečný požár a 1815 krvavý mír a taky 
pokračování Porodní báby. Zdá se, že populární autor 
historických románů Vlastimil Vondruška pozvolně 
opouští historická témata a dává se na cestu sci fi 
žánru. Svědčí o tom jeho nový román Neviditelní: 
Před čtyřiceti lety prosadila skupina mocných Velký 

Z městské knihovny

Vážení čtenáři, krásné slunečné počasí sice konečně vystřídalo zimní pochmurno, ale zahrady ještě pořád 
odpočívají, a tak si určitě najdete čas na čtení. Nevím, jaká je situace, když čtete tyto řádky, ale v momentě, 
když je píšu, nic moc. Těšili jsme se, že aspoň do podzimu zmizí ten malý parchant a ejhle, vystřídal ho větší. 
Možná o důvod víc, proč číst a odpoutat myšlenky od reality, která mnohým z nás nedá klidně spát.

reset. Zdůvodnila ho tím, že je třeba zabránit chaosu, 
ničení planety, dát všem stejná práva a odstranit chu-
dobu, neboť spravedlivé je, aby nikdo nevlastnil nic. 
Jediným majetkem lidí se stal biočip, který kontroluje, 
zda dělají to, co mají. Sledovací systém rozhoduje, kde 
má jeho nositel pracovat a bydlet, kde dostane najít 
a kam se může jít bavit. Záleží na tom, jak vysoký má 
status konformity.

Po Karin Lednické se tematice česko-polských 
vztahů věnuje Donuta Chlupová v románu Jizva. 
Zajímavá je určitě Země nomádů od Jessici Bruder: 
Vydrží všechno, protože jim nic jiného nezbývá. Radují 
se z mála, protože víc nemají. Rádi by si užívali zaslou-
ženého důchodu, místo toho češou ovoce, hlídají 
a uklízejí kempy nebo pracují ve skladech Amazonu 
– a potom jedou zase o kus dál. Žijí mimo společnost, 
která jim moc nenabízí a dívá se na ně podezřívavě. 
V Americe, kde úspěch znamená všechno a ztělesňuje 
ho velký dům a dobrá práce, možná dvojnásob. Sami 
se ale nevnímají jako bezdomovci. Rozhodnutí vyrazit 
ve svém pick-upu s přívěsem hledat náhodný přivýdě-
lek pro ně představuje často jedinou možnost, jak neži-
vořit na ulici. Zbavili se skoro všeho a získali svobodu, 
kterou ani nečekali.

Protože se snažím obstarat i knihy, které by byly 
trošku vtipné a přitom ne blbé, sáhla jsem po dal-
ších dvou kouscích od oblíbeného švédského autora 
Fredrika Backmana a pořídila jsem knihy Tady byla 
Britt Marie a Úzkosti a jejich lidé. Tak možná budete 
mít štěstí a vyberete si je v Rande naslepo.

Eva Prokešová, knihovnice

Návštěva z KVK LiberecOddělení pro děti
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Narodily se děti:

• Štěpánka Matoušová

• Miroslav Gamper

• Eva Kavúrová

• Tomáš Soukup

• Markéta Hradilová

• Laura Lányiová

• Adam Vítek

• Karolína Plačková

• Stella Kvízová

• Adam Šosvol

Přistěhovalo se 27 občanů.

Odstěhovalo se 37 občanů.

Rozloučili jsme se 
sezesnulými občany:

• Krista Mašková

• Markéta Smutná

• Miloslava Krupková

• Konštantín Juščák

• Ladislav Rajmon

• Jan Matuška

• Jaroslava Votavová

• Miroslav Janda

• Petr Zástěra

• Ladislav Šikl

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

typ výletu: pěší výlet
délka výletu: 11,5 km, 4 hodiny

ITINERář TRAsy

start:  Oldřichov v Hájích, vlaková 
zastávka, (odjezdy vlaků 
z Hejnic každou hodinu)

 ª po modré turistické značce do 
Oldřichovského sedla (cestou 
část oplocení bývalé Clam-
-Gallasovské obory)
 ª ze sedla doprava po zelené turi-

stické značce (Hřebenovka) 
přes Poledník na rozcestí Bílá 
kuchyně

 ª po modré turistické značce 
údolím Bílého (Malého) Štolpi-
chu na rozcestník Ferdinandov

 ª po zelené turistické značce do 
Hejnic

cíl:  Hejnice, kostel Navštívení 
Panny Marie

Unikátní komplex Jizerskohor-
ských bučin je první českou pří-
rodní lokalitou v UNESCO. Jizer-
skohorské bučiny zabírají plochu 
zhruba 27 kilometrů čtverečních 
na severním úbočí Jizerských hor 
od Oldřichova v Hájích po Lázně 
Libverda. Území je pozoruhodné 
smíšenými a bukovými lesy na str-
mých svazích s unikátní geomor-
fologií. Nejcennější vnitřní část má 
zhruba deset kilometrů čtvereč-
ních a kolem je ochranné, zhruba 
17kilometrové pásmo. Jde o jednu 
z nejzachovalejších a přírodně nej-
cennějších částí v CHKO Jizerské 
hory.

pRůCHOZí MísTA:
 ª Tzv. Clam-Gallasovská obora 

byla postavena v letech 1848 
až 1852, oplocovala velkou 
část Jizerských hor a vymezo-
vala honitbu šlechtického rodu. 
Území o velikosti 5 500 hektaru 
obepínal 42 kilometrů dlouhý 
dřevěný plot, který tvořilo přes 8 
tisíc kamenných sloupků. Ty se 
z velké části se v lesích zachovaly.

 ª Jizerskohorské bučiny - smíšené 
a bukové lesy, skály, rokle, vodo-
pády, národní přírodní rezer-
vace, evropsky významná loka-
lita, přírodní památka UNESCO 
(byla připojena k dalším loka-
litám pod názvem „Původní 
bukové lesy Karpat a dalších 
oblastí Evropy“).

 ª Nová poutní cesta v údolí Malého 
Štolpichu - devět zastavení 
u obnovených svatých obrázků

 ª Vodopády na Malém Štolpichu
 ª Hejnice – kostel Navštívení 

Panny Marie (národní kulturní 
památka)

Šárka Mazánková, Lenka Kubíková, 
členky komise cestovního ruchu

Jizerskohorskými bučinami
procházka první českou přírodní památkou UNESCO
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S manželem jsme si tu postavili 
domeček. Přímo pod Ořešníkem. 
Pohledem na něj se můžeme kochat 
každý den. Obklopeni přírodou 
jsme tu opravdu šťastní. Tady se 
ze mě stala autorka pohádkových 
knih a písniček pro děti. A já si tak 
zpětně říkám, že za to může tohle 
krásné a inspirativní místo. Vždyť 
většina mé tvorby se točí kolem pří-
rody.

Ze svých knih jmenuji svou prvo-
tinu Kamarádi na výletě. Kniha je 
o zvířátkách, co se vydala na výlet 
právě do krásné a čisté přírody.

Dále bych chtěla zmínit knihu, 
která se dokonce na Slovensku 
stala během pár týdnů bestselle-
rem. Je to kniha Pohádky z lesa, 
kde hlavními hrdiny jsou malí stro-
moví skřítci a krásné víly, které se 
starají o své stromy. Vzpomínám, 
že jsem tuto knihu psala během 
jara, kdy se příroda začínala pro-
bouzet.

Další knížkou je kniha 
Nezbedné příhody malého Mňouka 
a kniha Příhody včeličky Emičky. 
Jak již názvy samy napovídají, 
téma knížek je jasné. Zase domácí 
zvířátka a včelky.

Když jsem psala písničky do 
svých zpěvníků, vlastně jsem si ani 

Inspirace přírodou
Dvě místa v republice jsou pro mě velice důležitá. Tím prvním je město Frýdlant. Tady jsem se narodila 
a prožila čtyřicet let svého života. Tím druhým zamilovaným místem je město Hejnice, malebné městečko na 
pokraji Jizerských hor.

neuvědomovala, že většina témat 
se točí kolem zvířat a přírody. Texty 
k písničkám mi samy naskakovaly 
při pobývání na naší zahradě, kdy 
jsem se kochala krásou hor, lesů, 
potůčku, rybníku a v neposlední 
řadě obdivem sousedčiných koní. 
O koních vzniklo písniček hned 
několik. Jmenuji dvě z nich: Koník 
a Koník na louce.

Písničky se těší zájmu hlavně 
paní učitelek. Děti ve školkách 
a školách je totiž rády zpívají. 
Proto jsem se rozhodla, že písničky 
nahrajeme a nazpíváme.

S kým bych měla písničky pro 
děti zpívat, když ne s dětmi? Proto 
jsem si vybrala pár zpěváčků 
z Hejnic a okolí, se kterými jsme ve 
studiu Fonografi k, s.r.o. Frýdlant 
nahráli písničky ze třech zpěvníků. 
32 písniček ze zpěvníku Písničky 
pro děti 8, dále 8 písniček ze zpěv-
níku Tra-la-li. Před pár dny jsme 
dokončili nahrávky 26 písniček ze 
zpěvníku Písničky pro děti 1.

Nahrávky posledního zpěvníku 
fi nančně podpořilo město Hejnice, 
kterému tímto velice děkuji.

Písničky nazpívali Ema a Ela 
Hillebrandovy z Hejnic, Štěpánka 
Killichová z Lužce pod Smrkem 
a Ladislav Šorm z Frýdlantu.

Písničky lze zakoupit v MP3 ke 
stažení. CD mám zatím pouze ke 
zpěvníku Písničky pro děti 1.

Děkuji městu Hejnice za 
fi nanční podporu, děkuji dětem 
a jejich rodičům za úžasnou spolu-
práci.

Lenka Jakešová, 
www.zpivameslenkou.webnode.cz

7. ročník férové snídaně v Hejnicích

V letošním roce se opět můžeme setkat 
na travnaté ploše před bazilikou v Hejni-
cích a strávit společně příjemné sobotní 
dopoledne 14. 5. 2022 ochutnávkou fair-
tradových a lokálních potravin.

Cílem této akce je podpora fairtradových 
a lokálních pěstitelů a zvyšování povědomí 
o fairtrade a životních podmínkách pěstitelů.

Férové snídaně probíhají celosvětově vždy 
druhou květnovou sobotu.

Kubíková, Lenka

Vážení čtenáři, rádi bychom vás pozvali na další ročník férové snídaně. V loňském roce kvůli 
covidové pandemii probíhaly férové snídaně po celé zemi netradičně jen s těmi nejbližšími, 
rodinou a kamarády.

Fairtrade je obchod založený na partnerství. 
Fairtrade je certifi kace zboží, které splňuje určité 
sociální, ekonomické a  ekologické standardy. 
Smyslem této certifi kace je poskytnout pěstitelům, 
zaměstnancům a řemeslníkům ze zemí globálního 
Jihu (zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky) možnost 
uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. 
Pěstitelé a zaměstnanci dostávají v rámci systému 
Fairtrade za své kakao nebo kávu výkupní cenu, 
která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu 
a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fairtrade 
znamená spravedlivější obchodní podmínky, 
dodržování lidských a pracovních práv a šetrnost 
k životnímu prostředí.
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Krátce před třetí odpoledne na 
dispečinku Zdravotnické záchranné 
služby Libereckého kraje zazvonil 
telefon. Volající informovala operá-
torku, že v Rejdicích u Kořenova leží 
v příkopu vedle cesty běžkař v bez-
vědomí. A začal boj o jeho život. Na 
místo okamžitě vyjely záchranář-
ské posádky, vyslán byl i vrtulník 
a Horská služba. 

Volající spolu s dalšími na místě 
poskytovali zkolabovanému muži 
první pomoc podle pokynů operá-
torky. Horská služba k nim dora-
zila jako první, vrtulník se pro 
špatné povětrnostní podmínky 
k pacientovi nedostal. Horská 
služba naštěstí přesně věděla, co 
v podobných situacích dělat. Od 
volajících přebrala resuscitaci a čle-
nové Horské služby muži nalepili 
na hruď elektrody AED. Přístroj 
vyhodnotil situaci a doporučil elek-
trický výboj. 

V okamžiku, kdy na místo udá-
losti na skútru Horské služby dora-
zil náš lékař, srdeční činnost paci-
enta již byla obnovena. Zdravot-
ničtí záchranáři pacienta převzali, 
vyšetřili, za pomoci Horské služby 
dopravili k sanitě a převezli ho do 
nemocnice, kde mu byla poskyt-
nuta další pomoc. Po několika 
dnech Josef Kavan z nemocnice 

Hlavní význam AED je v lidech, kteří ho používají

Zimní den, sníh, protažené běžecké tratě. Všechno přímo vybízí k výletu na hřebeny. To je začátek jednoho 
z našich příběhů s dobrým koncem. Na běžky vyrazil i Josef Kavan, pro kterého se ale plánovaný sportovní 
zážitek značně zdramatizoval.

odešel domů a vrátil se ke svému 
běžnému životu.

Ten mu zachránila včasná 
a správná reakce volajících a skvělá 
součinnost záchranářských týmů. 
A také automatizovaný externí 
defibrilátor.

Podobných příběhů s dobrým 
koncem, kde pomohlo AED dříve, 
než na místo dorazily naše posádky, 
bohužel nemáme stovky. Desítky 
jich už ale jsou. A jsou jasným 
důkazem, že projekt „AED pro 
Liberecký kraj“ zachraňuje životy 
a jejich kvalitu.

V současné době finalizujeme již 
III. etapu projektu „AED pro Libe-
recký kraj“, v jejímž rámci předáme 
hlídkám Policie ČR a jednotkám 
Sboru dobrovolných hasičů dal-
ších 19 automatizovaných exter-
ních defibrilátorů. Celkově se jejich 
počet v terénu zvýší na 99. 

Všechny hlídky first responderů 
z řad IZS, kterým AED předáváme, 
samozřejmě projdou naším škole-
ním první pomoci, která pravidelně 
opakujeme. Právě školení první 
pomoci mají pro nás ten největší 
smysl - život totiž zachraňují ti, kdo 
vědí, jak se přesně v krizové situ-
aci zachovat, přístroj AED jim „jen“ 
poradí, výboj doporučí podat jen 
v některých případech.

„Od roku 2019 do konce roku 2021 
jsme systém AED aktivovali celkem 
900krát. Počet aktivací meziročně 
stoupá. V roce 2019 jich bylo 181, 
v roce 2021 již 407. Díky systému 
AED se 53 lidí vrátilo z nemocnice 
zpět k běžnému životu,“ řekl ředi-
tel Zdravotnické záchranné služby 
Libereckého kraje Luděk Kramář. 
Vysvětlil, že systém AED je operá-
tory ZZS LK aktivován vždy, když 
je možné, že vyškolené hlídky first 
responderů budou na místě dříve 
než sanita nebo vrtulník. Co nej-
rychlejší zahájení resuscitace je 
totiž pro záchranu pacienta vždy 
rozhodující.

„Vyškolení first respondeři se na 
místo události, kam je poslali naši 
operátoři, dostali dříve než sanita 
v 65 procentech případů,“ zhod-
notil vedoucí operačního střediska 
ZZS LK Petr Matějíčka a doplnil, že 
průměrně se jedná o dřívější příjezd 
o čtyři minuty. Právě doba dojezdu 
sanity je jedním z kritérií, podle 
kterého jsou AED přístroje po Libe-
reckém kraji rozmístěny. K dispo-
zici je mají policisté, hasiči, Horská 
služba a jsou i v některých turis-
ticky frekventovaných lokalitách, 
například na běžkařských tratích 
nebo na hradech.

Projekt „AED pro Liberecký kraj“ 
funguje od roku 2016 díky finanční 
pomoci Libereckého kraje. Ten do 
zatím tří etap investoval již cca 
6.000.000,- korun, jak na nákup 
přístrojů tak i do baterií, které je 
třeba pravidelně měnit a v nepo-
slední řadě do proškolení těch, kdo 
s přístrojem AED pracují v terénu.

„Systém AED má pro nás obrov-
ský smysl. V dnešní době už v naší 
práci a při záchraně lidského 
života nerozhodují minuty, ale vte-
řiny. Pokud se pomoc k pacientovi 
dostane včas, jeho šance na život 
se velmi výrazně zvyšuje. A zvy-
šuje se i naše šance, že budeme 
moci poskytovat odbornou zdravot-
nickou pomoc. Pokud by na místě 
nebyl včas správně reagující vola-
jící, pokud by včas nebyla poskyt-
nuta první pomoc first respondery, 
my bychom v některých případech 
už možná neměli komu pomáhat,“ 
uzavřel Kramář.

ZZS LK
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Letošní zima byla pro skauty celkem fajnová. Pro-
tikovidová opatření nikterak výrazně nezasáhla do 
chodu oddílu. Sice jsme nakonec museli zrušit tra-
diční víkendovou výpravu před Vánocemi, ale nahra-
dili jsme ji milou procházkou s rodiči ke krmelci, kde 
jsme přilepšili lesní zvěři v předvánočním čase. V lednu 
jsme pak s napětím vyhlíželi, zda se dočkáme sněhové 
nadílky, která by zajistila realizaci skautské sáňkiády. 
Ještě ve středu mnozí nevěřili, že se uskuteční, jelikož 
po sněhu nebylo ani vidu ani slechu. Naše vroucí přání 
bylo ale vyslyšeno a už ve čtvrtek se začaly snášet 
k zemi první vločky a do soboty, kdy se měla sáňkiáda 
uskutečnit, jsme už měli pěkně nasněženo. Sjezdy na 
sáňkách, bobech, pekáčích, sněhoběžce jsme si všichni 
pěkně užili a vytvořený dvojskokánek prověřil odolnost 
našich zadnic. Prostě to byly lety, velelety.  V únoru nás 
nadšení ze zimy a zimních sportů neopustilo, proto 
jsme se vydali v závěru jarních prázdnin na frýdlant-
ský zimní stadion. Byli opět přizváni rodiče a souro-

Hu, hu, hu, jaro už je tu!!!

Zima nás už pomalu opouští a slunečných paprsků si užíváme čím dál častěji. Ale nebudeme předbíhat. 
O tom, že se v Jizerkách sněhu můžeme dočkat i v jarních měsících, nás utvrdí vzpomínka na minulý rok, 
kdy se někteří běžkařští nadšenci mohli vydat nahoru na Smědavu ještě v dubnu.  Tak uvidíme, zda se ještě 
zmrzlého skupenství vody dočkáme.

zenci. Někteří z nás oprášili své bruslařské schopnosti, 
jiní s želízky na nohách problém vůbec neměli. Brus-
lení jsme si ve zdraví všichni užili. V březnu nás čeká 
víkendová výprava. Konečně vyrazíme za hranice naší 
obce. Světlušky a skautky budou společný čas trávit 
v Janově a vlčata se skauty putují do Nové Paky. Už se 
moc na víkendovku těšíme.

Ještě pár informací k rekonstrukci klubovny. 
V původním plánu se počítalo s dokončením prací 
v listopadu 2021, ale bohužel vlivem opatření souvise-
jících s onemocněním Covid19, zdražováním materi-
álu a kvůli proměnlivému počasí se nám vše protáhlo 
a začalo se až v prosinci 2021. Vše se tedy opozdilo, 
ale nakonec se nám daří rekonstrukci postupně vést 
k vytyčenému cíli. V současnosti máme hotový přední 
štít a zadní zbývá pobýt jen prkny. Střešní konstrukce je 
již hotova a zbývá pobýt šindelem. V půdní části je udě-
lána podlaha a jsou instalovány výsuvné schody, které 
umožňují dostat se na půdu, k věcem ze skladu, vnitř-
kem klubovny. Zvenčí je již klubovna na jedné straně 
vyztužena, na druhé straně bude potřeba betonových 
patek, a tudíž budeme čekat, až opadnou mrazy. Snad 
se vše podaří do konce jara tohoto roku.

Letošní relativně mírná a „mokrá“ zima nám způ-
sobila problémy v přístupu ke klubovně. Vzniklo nám 
tam takové „bahniště“. Doufejme, že se počasí brzy 
umoudří a budeme moci upravit terén tak, aby se dalo 
ke klubovně dostat suchou nohou. Velký dík patří 
městu Hejnice za financování úpravy cesty, Lesům ČR 
za materiál na cestu a firmě pana Karla Sádovského za 
výbornou spolupráci.

Všem přejeme pohodové dny, dostatek jarního 
slunka a spoustu nápadů do nastávajících dnů!

Jiří Ferda Hovorka,
vedoucí 19. oddílu Iserín Hejnice

foto: Petra Hovorková
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Ve fitku lze získat vyšší fyzickou kondici na pohodo-
vých spinning lekcích a zrelaxovat v moderním soláriu.

Veškeré aktivity je vhodné dopředu objednat na tele-
fonním čísle 777 118 814.

Na všechny se moc těší Dáša a Petr Návesníkovi

Fitness v novém!

Na sklonku loňského roku jsme pro širokou veřejnost po dvaceti třech letech plně zrekonstruovali 
fitnesscentrum FITNESS MINA Hejnice. V současné době je naše fitko nejmodernější v Libereckém kraji. 
Profesionální stroje jsou připravené jak pro vrcholové sportovce, tak pro sportem nepolíbené začátečníky.
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Sběrných míst je v Libereckém 
kraji již více než 1 000 a v roce 2021 
do nich, v přepočtu na jednoho 
obyvatele, jeden Liberečan odnesl 
5 baterií typu AA. Stejně jako 
v předchozích letech patřila i loni 
mezi nejvyužívanější sběrná místa 
ta, která jsou umístěna v obcho-
dech a prodejních sítích, úřadech 
a ve fi rmách.

V Libereckém kraji se nejčastěji 
sbíralo do sběrných míst v obchod-
ních sítích GLOBUS, Kaufl and 
a Albert. Velmi oblíbeným místem 
sběru se také staly venkovní kon-
tejnery. „Spoluprací s ECOBATem 
svým občanům nabízíme opravdu 

Občané Libereckého kraje loni do sběrných míst 
odnesli přes 2 miliony tužkových baterií

Za loňský rok se v České republice ve sběrných místech posbíralo více než 2 026 tun odpadních baterií. 
K tomuto výsledku přispěli i občané Libereckého kraje svými 59 tunami baterií. Liberečani tím překonali 
svůj sběrový výkon z roku 2020 a to o celých 16 tun.

kvalitní služby. Občané mohou své 
baterie odevzdat nejen na sběrném 
dvoře, ale také na městském úřadě,“ 
komentuje Mgr. Barbora Šnytrová 
z odboru odpadového hospodářství 
Statutárního města Jablonce nad 
Nisou, kde občané nasbírali přes 
tunu odpadních baterií.

S každou vybitou baterií není 
nutné okamžitě vyrážet do sběr-
ného centra. Pro větší pohodlí je 
možné si baterie doma skladovat 
do originálního boxu Ecocheese. 
V rámci České republiky ji ECOBAT 
zájemcům na vyžádání posílá do 
jejich poštovních schránek. Za 
dobu existence projektu bylo takto 

distribuováno na stovky tisíc krabi-
ček. V současné době si lidé mohou 
vybrat ze 4 barevných designů – 
zelené, modré, růžové nebo s rybič-
kou. Projekt má své webové stránky 
www.ecocheese.cz.

ECOBAT s. r. o.

Vrtule Ferdinandov
vás zvou na jubilejní 10. ročník 

Ferďáckého fotbalového turnaje v malé kopané!

kde: fotbalové hřiště Ferdinandov
kdy: sobota 25. 6. 2022
Po celou dobu konání akce bude zajištěno občerstvení.

V  průběhu turnaje bude připraven doprovodný program a  soutěže pro děti 
i dospělé.

Po skončení turnaje vystoupí kapely Medvěd 009, Superhero Killers a The Důchod.
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AUTODÍLY VÁŽKA

Máme nejširší sortiment autodílů ve 
Frýdlantském výběžku. Více než 5000 

skladových položek.

www.autodilyvazka.cz

info@autodilyvazka.cz


TEL.: 777 168 477 

         777 813 877

PRODEJNA: RAISOVA 146, FRÝDLANT TEL.: 773 270 333     
PO FRÝDLANTSKÉM VÝBĚŽKU DOVOZ ZDARMA 

      VŠE PRO VAŠE AUTO POD JEDNOU STŘECHOU
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Volající se představí zpravidla 
jako lékař a oznámí seniorce, že 
měl její syn nebo vnuk dopravní 
nehodu, po které byl hospitalizo-
vaný v nemocnici s lehčím zraně-
ním. Vnuk údajně nemůže mluvit, 
protože si překousl jazyk a lékař 
mu ho právě sešil. Někdy je v tele-
fonu slyšet předstíraný synův pláč. 
Falešný doktor tvrdí, že měl nehodu 
zavinit právě on, a že se při ní 
vážně zranilo malé dítě z druhého 
vozidla. Hned na to jí ale dá naději 
na to, že je možné problém urovnat. 
Má poslat peníze na mimosoudní 
vyrovnání s rodinou dítěte, čímž 
svého potomka ochrání před soud-
ním řízením i ztrátou řidičského 
oprávnění. Za to požaduje statisíce 
korun a pobízí vyděšenou ženu, aby 
zaplatila ještě téhož dne. Peníze si 
pak komplic přebere osobně nebo ji 
volající pošle do města provést jejich 
bankovní převod.

Podvodníci, jejichž cílovou skupinou jsou bezbranní senioři, vymysleli nový způsob, jak se dostat k jejich 
penězům. A takové praktiky jim vynášejí milionové zisky. Jaký scénář používají? V telefonních seznamech si 
vyhledají majitelky pevných telefonních linek se staročeskými křestními jmény, u kterých na základě tohoto 
kritéria předpokládají vyšší věk. Ty pak telefonicky kontaktují.

První takový případ jsme zazna-
menali v Libereckém kraji počát-
kem loňského srpna a do konce 
roku jsme jich zadokumentovali 
celkem 13. Při nich se pachatelům 
podařilo přesvědčit šest seniorek 
k tomu, aby jim předaly nebo pře-
vedly na účty dohromady 1 180 
000 korun, přičemž z jedné ženy 
vylákali dokonce 530 000 korun. 
Pokud by byli úspěšní i u zbývají-
cích sedmi seniorek, které kontak-
tovali, přišli by si na další 1 380 
000 korun.

Z třinácti seniorek si jen dvě 
ženy informace podvodníků ověřily 
a díky tomu jim žádné peníze nepo-
slaly. Jednou z nich byla 77letá 
paní Milada z Liberce, po které za 
pomoc synovi podle výše uvede-
ného scénáře požadovali 150 000 
korun. Ta si informaci o údajné 
hospitalizaci syna prověřila ducha-
plně přímo v nemocnici. V ostat-

ních pěti případech pachatelé nic 
neinkasovali jenom proto, že ženy 
buď peníze neměly anebo neporo-
zuměly instrukcím, jak je převést 
na jejich konta.

Kriminalisté v této souvislosti 
vyzývají seniory k tomu, aby veš-
keré telefonické žádosti o peníze 
rázně odmítli a hovor ihned ukon-
čili. Pokud mají pochybnosti o tom, 
zda je jejich syn či vnuk v nesná-
zích, ať se okamžitě spojí s rodinou 
a nezůstávají ve své nejistotě sami. 
Obrátit se také mohou kdykoliv na 
naši bezplatnou linku 158. Důle-
žité je, aby na základě telefonických 
žádostí anebo žádosti neznámých 
lidí, kteří je budou kontaktovat 
i osobně, své peníze nikomu nepře-
dávali a ani neposílali.

Oddělení tisku a prevence Kraj-
ského ředitelství policie Liberec-
kého kraje seniory před podvod-
níky varuje rovněž prostřednictvím 
informačních letáků. Proti této 
trestné činnosti dlouhodobě bojuje 
i Policejní prezídium.

por. Bc. Ivana Baláková, 
tisková mluvčí KŘP

Libereckého kraje

Podvodníci útočí na seniory
i v Libereckém kraji a dosahují milionových zisků

DEJTE SI POZOR NA PODVODNÉ TELEFONÁTY !

Milí senioři, pokud vás bude kdokoliv žádat po telefonu o předání peněz či 
o jejich bankovní převod, hovor okamžitě ukončete! Podvodníci, kteří v současné 
době nahradili takzvané šmejdy, se v telefonních hovorech nestydatě vydávají za 
zástupce vašich dětí nebo vnuků, které se údajně dostali do nesnází, z nichž se 
mohou rychle vyplatit. Za vymyšlenou záchranu vašich potomků po vás budou 
chtít i statisíce korun. 

Žádné peníze jim nedávejte a ani neposílejte!  Bez ohledu na to, co vám říkají, 
po skončení takového podezřelého telefonátu ihned kontaktujte svou rodinu 
a  informace si u  ní ověřte. Nestaňte se obětí podvodu!  Pokud se nikomu 
z příbuzných nedovoláte, obraťte se s důvěrou na naši bezpečnou linku 158, 
jsme tu pro vás!
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Od začátku roku 2022 do 
března 2022 bylo v rámci naší 
územní působnosti prověřováno již 
23 trestných činů, které se z více 
jak 56 % podařilo objasnit a k tomu 
111 přestupků. Převažovaly trestné 
činy v oblasti obecné kriminality 
a majetkové trestné činnosti za 
současného stálého vzestupu té 
hospodářské trestné činnosti a to 
v rámci kybernetické kriminality. 
Z přestupků tradičně převažovaly 
ty v dopravě.

Vládní opatření proti COVID19
Nyní se nacházíme v tom pří-

znivějším období, kdy dochází 
k postupnému a od 14. 3. 2022 
patrně nejvýraznějšímu rozvolnění, 
v rámci kterého již nebude s výjim-
kou hromadné dopravy a zdravot-
ních či sociálních služeb povinná 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, netradičně začnu koncem, a  to konečným shrnutím uplynulého roku 
2021, kdy se v rámci naší územní působnosti stalo celkem 71 trestných činů, ze kterých se jich rovných 50 
podařilo objasnit, tedy u cca 7 z 10 spáchaných trestných činů byl vyhledán pachatel. Dále bylo spácháno 
579 přestupků, za které bylo uloženo celkem 458 pokut v příkazním řízení na místě.

ochrana dýchacích cest. Jde tedy 
zejména o ochranu lidí z riziko-
vých skupin a věřím, že všichni 
zvládneme tu cestu autobusem 
či návštěvu lékaře nebo babičky 
v domově důchodců strpět s respi-
rátorem.

parkování vozidel
Nastalo zimní období a příz-

nivci sněhové stopy opět vyrazili 
zejména na Smědavu, odkud dále 
vyráží na své výlety. V této sou-
vislosti si je třeba uvědomit, že 
komunikace z Bílého potoka na 
Smědavu je v tomto období slepou 
komunikací a parkoviště na jejím 
konci má omezenou kapacitu. Kaž-
doročně se tedy objevuje problém 
s kolonou vozidel, která se snaží na 
tomto parkovišti zaparkovat. Vzni-
kají tím problémy pro autobusovou 

dopravu, kterou se ostatní běžkaři 
snaží cestovat na Smědavu. Pro 
zlepšení situace byl posílen tento 
spoj a bylo by na místě ho využívat 
v co největší míře. Všichni by se tak 
dostali na bílou stopu dřív a bez 
problémů s parkováním. Samo-
statnou kapitolou je pak bezohled-
nost těch, kteří svá vozidla odstaví 
přímo na komunikaci i přes zákaz 
zastavení a znemožní tak plynulý 
průjezd dalších vozidel. Vezměte, 
prosím Vás, na vědomí, že komuni-
kace má při sněhové pokrývce šíři 
cca 5 m. Všechna takto odstavená 
vozidla jsou pak dokumentována 
a jejich provozovatelé oznamováni 
příslušnému správnímu orgánu, 
tedy odboru dopravy Měú Frýdlant.

npor. Michal KAREL, 
vedoucí oddělení

Zpráva Policie České republiky, Obvodní oddělení HEJNICE

Klub důchodců Hejnice pořádá krátký zájezd do Lvové na netradiční prohlídku

Velikonoce na zámku Lemberk
ve čtvrtek 14. 4. 2022.

 � zámek Lemberk – prohlídka velikonočně vyzdobeného clam-gallasovského 
apartmá včetně zámecké kaple a  seznámení s  tím, jak šlechta slavila tyto 
křesťanské svátky ve 20. a 30. letech 20. století

 � Liberec – zastávka na oběd

odjezd autobusu:
8:45 Ferdinandov, otočka 
8:50 most u Dělňáku 
8:55 CIS 
9:00 Hejnice, autobusové nádraží

Závazné přihlášky a poplatek 150,- Kč 
přijímá p. Drahová do 31. 3. 2022 
na telefonním čísle 607 609 035 a v DPS 
v úterý a čtvrtek od 14 do 15 hodin.
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Zahájení
Školní rok začal dne 1. září 1969. 

Ředitelkou školy byla jako dopo-
sud Libuše Mlejnková, která vyko-
návala i práci uklízečky. Po dobu 
jejího lázeňského léčení v termínu 
od 26. ledna do 17. února 1970 
zastupoval ředitelku učitel Jaroslav 
Pavlíček z Liberce. Práci uklízečky 
v té době vykonávala Josefa Pal-
meová z Hejnic. Předsedou Sdru-
žení rodičů a přátel školy byl jako 
doposud Jan Lípa z Ferdinandova. 

Žáci
V tomto školním roce navštěvo-

valo školu 15 žáků, z toho sedm 
chlapců a osm dívek. Z Hejnic 
bylo šest dětí, z Ferdinandova dvě, 
z Lázní Libverda jedno, z Lužce pod 
Smrkem jedno, z Luhu pod Smrkem 

dvě a z Raspenavy tři. Byli zařa-
zeni do prvního, druhého, čtvrtého 
a pátého ročníku. Do zvláštní školy 
ve Frýdlantu v Čechách postou-
pili čtyři žáci (Dygrýn, Kolářová, 
Sochorová a Vaňousová). Žákyně 
Kofroňová musela opakovat pátý 
ročník.

péče o vzdělání učitelů a mimo-
školní činnost

Ředitelka školy se účastnila 
schůzí a přednášek pořádaných 
sekcí zvláštních škol v Liberci a škol-
skou správou Okresního národního 
výboru. Účastnila se exkurze do 
ústavu sociální péče pro duševně 
vadnou mládež v Liberci, Zeyerově 
ulici čp. 24. Ředitelka školy zastá-
vala jako doposud funkci poslan-
kyně a členky rady Městského 
národního výboru. Byla předsed-
kyní bytové komise Městského 
národního výboru v Hejnicích.

Kulturní akce
Žáci se zúčastnili filmových 

a divadelních představení pro 
mládež. Koncem školního roku 
jeli vlakem do Liberce a lanovkou 
na Ještěd. Prohlédli si botanickou 
a zoologickou zahradu. Pěšky pod-

nikli výlet do Jizerských hor nad 
Hejnicemi a Libverdou.

Zdravotní péče
Děti byly prohlédnuty školním 

lékařem Ottou Suskem a očkovány 
zdravotní sestrou D. Urbánkovou. 
Byl jim ošetřen chrup A. Kaiserem. 
Členky hygienicko-epidemiologické 
stanice v Liberci kontrolovaly čis-
totu hlav.

Veřejně prospěšná práce
Žáci jako předešlého roku pečo-

vali o čistotu okolí školy, Městského 
národního výboru a nádraží. Pěs-
tovali a odeslali do sběrny léčivé 
byliny – proskurník lékařský. Dále 
prováděli sběr odpadových surovin.

prázdniny
Vánoční prázdniny trvaly od 

22. prosince 1969 do 5. ledna 1970. 
Pro chřipkovou epidemii byly pro-
dlouženy do 19. ledna 1970. Jarní 
prázdniny na škole byly od 16. 
března do 20. března 1970. Školní 
rok byl ukončen 30. června 1970. 
Do prázdninového tábora se přihlá-
sily čtyři děti.

Milan Votava

Zvláštní škola v Hejnicích
Školní rok 1969 – 1970

AKTIVNÍ LÉTO S NĚMČINOU
Intenzivní kurz němčiny pro všechny, 

kteří si chtějí v létě zopakovat, osvěžit 
a zdokonalit svoje znalosti němčiny.

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY NĚMČINY 
Kurzy probíhají v termínech: 

• 04.07. - 07.07.2022 Kurz B1 v čase 8:30 - 15:30, cena 3920 Kč 
• 11.07. -14.07.2022 Kurz A2/A1 v čase 8:30 - 15:30, cena 3920 Kč

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 734 769 735 nebo kurzy@beginne.cz
Beginne - jazykové kurzy | Facebook

BEGINNE | Naučíme Frýdlantsko německy
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Vše, co se nám zdálo být 
naprostou samozřejmostí, se 
najednou stalo velkou nejistotou. 
To vše se významně podepsalo i na 
činnosti naší organizace, která je 
založena právě na setkávání lidí. 
Počítač či telefon se staly mnohdy 
jediným spojením mezi námi a kli-
enty. Chtěla bych velice poděkovat 
všem klientům a členům Mateří-
doušky, kteří nám v této nelehké 
době zůstali věrní a podporovali 
svojí účastí naše programy, a tak 
nám umožnili přežít a zrealizovat 
rozjeté projekty. Bez jejich pod-
pory bychom neudrželi činnost 
a museli bychom nadobro uzavřít 
dveře Mateřídoušky.

Pandemie slábne, a tak máme 
naději na návrat k běžnému životu 
a snad déle než jen do podzimu. 
Důvody k radosti však kalí vyhro-
cená situace na východě Ukrajiny, 
která vyvolala velikou spoustu 
solidarity a podpory. I Mateří-
douška nabídla své prostory pře-
devším pro matky s dětmi, které se 
potřebují odreagovat od nepříjem-
ného dění. Přes veškeré napjaté 
události ale každodenní život 
nelze zastavit a my musíme hledět 
dál, a proto pro vás připravujeme 
nové programy. V naší nabídce 
zůstávají všechny oblíbené pro-
gramy pro děti v podobě školiček 
i programy pro rodiče, jako jsou 

Centrum Mateřídouška

Píši první článek tohoto roku a je tedy na místě zhodnotit jaký byl rok 2021. Byl to velice zvláštní rok, který 
nás i mnohému naučil a připomněl, že ne vše, co každodenně prožíváme, je tak zcela samozřejmé. Možnosti 
setkávat se, popovídat si a strávit společný čas, vážit si toho, že můžeme jít kdykoli kamkoli se nám zachce, že 
se můžeme spolehnout na to, že se dítě může pravidelně vzdělávat a stýkat se svými vrstevníky a my dospělí 
můžeme jít do práce, která nám umožní nečekat na (možná) schválené dávky od státu.

přednášky, svépomocné skupiny, 
tvoření a poradny se sociálními 
pracovníky, fyzioterapeutem, psy-
chologem, několikrát do roka 
vzdělávací programy pro pěstouny. 
Čtvrteční program zůstává venku, 
tak aby se opravdu každý mohl 
zapojit. Na program je možné se 
přihlašovat osobně v organizaci, 
nebo na našem telefonu či emailu.

Proti roku 2021 jsme letos 
nemuseli zatím zavřít dveře Mate-
řídoušky zcela, jen jsme částečně 
omezili podmínky pro vstup dle 
nařízení vlády. V březnu se ome-
zení uvolnila a my otevřeli prostor 
opět pro všechny a společné větší 
akce jsme zahájili masopustním 
veselím v podobě karnevalu. Ta 
spousta masek, která dorazila, 
nám udělala velikou radost. Násle-
dovala oslava mezinárodního dne 
žen s příjemným posezením a již 
začínáme plánovat na duben Den 
otevřených dveří. A věříme, že 
v květnu se povede zrealizovat opět 
několik akcí ke Dni dětí, včetně 
Pohádkové stezky. Bohužel, mnozí 
naši sponzoři a dobrovolníci, kteří 
pomáhali s realizací akcí pro 
děti, má již jiné plány a starosti 
a příprava těchto akcí se nám 
tím výrazně komplikuje. Budeme 
moc rádi, pokud v jakékoli podobě 
budete mít chuť pomoci s pří-
pravou a podporou akcí pro děti, 

především s realizací akce Pohád-
ková stezka, která se uskuteční 
o posledním květnovém víkendu. 
Moc nás potěší, pokud se nám 
přihlásíte jako dobrovolník, vítána 
je pomoc nejenom dospělých, ale 
i dětí, které by chtěly v maskách 
na stanovišti pomoci s úkoly či 
přípravou malování kulis. Naše 
plány samozřejmě sahají i dále 
na léto. Je připravován tábor pro 
rodiče s dětmi a na podzim pobyt 
pro ženy.

Nyní jsme vynaložili velikou 
snahu do vypsání celé řady pro-
jektů, aby se nám povedlo zajis-
tit celoroční činnost, a budeme 
s napětím očekávat, jak uspě-
jeme. Prozatím první vlaštovkou je 
podpora činnosti městem Hejnice 
v rámci dotačního titulu, která 
nám pomohla zajistit finanční 
prostředky především na energie 
a provozní náklady spojené s čin-
ností. Této dlouhodobé podpory si 
velice vážíme a děkujeme.

Závěrem bych vás chtěla 
všechny srdečně pozvat k návštěvě 
našeho programu, který mimo jiné 
najdete i na Facebooku či webu 
materidouska.net.

Těšíme se na setkání s vámi při 
našich programech.

za Centrum Mateřídouška, z. s. 
ředitelka Alena Nováková
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Jsem moc rád, že v našem sboru 
dobrovolných hasičů Jan Řezníček 
posílil hrdiny za záchranu života. 
V říjnu loňského roku v Přibyslavi 
převzali vyznamenání Medaile za 
záchranu života SH ČMS také Jiří 
Šimon a Tomáš Ježowicz. Opět 
velké poděkování a obdiv.

Sbor po dva roky kvůli Covidu 
omezil svou činnost jen na 
nezbytně nutnou. Jednotka SDH 
zabezpečovala výjezdy k událos-
tem a pomáhala Městskému úřadu 
se zvládnutím této epidemie. První 
naší akcí po tomto období bude 
Pálení čarodějnic 30. dubna 2022. 
Tímto zveme všechny děti s rodiči 
na čarodějnickou sešlost se zába-
vou a bohatým občerstvením.

Se smutkem jsme se rozlou-
čili s našim zemřelým kamará-
dem, hasičem tělem i duší, panem 

Petrem Zástěrou. Je škoda každého dobrého člověka a k těm Petr patřil. Nezapomeneme a vzpomínáme.

Doufáme, že nastane doba, kdy budeme moci si užívat života bez omezení v pohodě, v klidu a míru.
Přeji všem vše dobré!

starosta SDH Miroslav Šimon

Sbor dobrovolných hasičů

Je mi velkou ctí informovat o vyznamenání našeho hasiče Jana Řezníčka za záchranu života dvou seniorů. 
Tuto záslužnou medaili Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje 1. stupně za záchranu života 
mu udělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta na slavnostním předání 9. března 2022 na Městském úřadě 
v Raspenavě. Jan Řezníček společně s Janem Hájkem a Jakubem Ševčíkem svým obětavým a hrdinským 
přístupem bez ohledu na vlastní riziko vyvedli dva seniory z hořícího domu. Po zásluze si všichni tři ocenění 
hrdinové zaslouží obdiv a velké poděkování.

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: 199 – 245 Kč/ks.

Prodej: sobota 23. 4., neděle 29. 5. a neděle 26. 6. 2022 v 15:20

místo: Hejnice, u Měděnky

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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K zajištění vzdělávacího procesu se v minulých 
letech do Hejnic přestěhovalo sedm učitelů, někteří 
s celými rodinami. Ti tvoří jádro pedagogického sboru 
školy, které je dále doplněné o sedm externích spolu-
pracovníků dojíždějících do školy z blízkého okolí. Pod-
statnou součástí školního pracovního týmu je rovněž 
pět nepedagogickým pracovníků starajících se o chod 
školní jídelny, úklid a údržbu celého areálu.

Do první etapy úprav školních budov a jejich okolí 
se zapojilo během léta 2021 celkem na 300 dobrovol-
níků z celé České republiky, kteří odpracovali neuvěři-
telných 2 000 hodin, čímž umožnili započetí vzděláva-
cího procesu 1. září 2021.

Na podzim loňského roku zahájila svoji činnost nová střední škola v Hejnicích – Střední škola Jana Blahoslava. 
Do prvního ročníku nastoupilo celkem 42 studentů, kteří studují obory Předškolní a mimoškolní pedagogika 
a Veřejnosprávní činnost.

V současné době se studenti pedagogického oboru 
intenzivně připravují na období jarních praxí, které 
budou absolvovat ve školských zařízeních v průběhu 
dvou týdnu v měsíci květnu. Aby nebyli, jak se říká, 
hozeni přímo do vody, pracují ve skupinách na pro-
gramu pro děti v podobě stezky po stanovištích, skrze 
který započne první spolupráce s místní mateřskou 
školou. Výuka Veřejnosprávního oboru byla obohacena 
o besedu s tajemníkem města, panem Mgr. Karlem 
Kopeckým, který žákům přiblížil praktický chod 
místní samosprávy.

Celková kapacita školy by v budoucích letech měla 
narůst až na 340 žáků, je před námi tedy několik let 
intenzivního rozvoje. Již nyní pracujeme na přípravách 
otevření tříletého učebního oboru Ošetřovatel pro 
školní rok 2023/2024. Povzbudivou zprávou je počet 
uchazečů do nadcházejícího ročníku na předškolní 
a mimoškolní pedagogiku a na Veřejnosprávní 
činnost. Do každého oboru přijmeme dle kritérií při-
jímacího řízení 30 uchazečů. Vzhledem k postupném 
nárůstu počtu studentů chceme rozvíjet školní areál 
ve směru výstavby nového objektu domova mládeže 
s kapacitou 40 lůžek a přistavět rovněž nové učebny. 
Věříme, že škola může do Hejnic přilákat nové mladé 
lidi, kteří zde dostanou kvalitní základ pro svůj další 
nejen profesní život. A třeba se některým z nich místní 
hory zalíbí natolik, že se zde po dokončení školy usadí.

tým Střední školy Jana Blahoslava

Střední škola Jana Blahoslava
nová střední škola v Hejnicích

Ve středu 2. 2. 2022 došlo k požáru v našem rodinném domě. Díky všímavosti lidí, kteří ihned přivolali 
hasiče a pomohli nám z hořícího domu, a dále díky práci hasičů, se minimalizovaly důsledky požáru. 
Také si vážíme pomoci ostatních lidí, zvláště pana Václava Jandy, který nám rychle a bezplatně opravil 
požárem poničenou střechu, takže jsme mohli dům co nejdříve obývat. Ještě jednou děkujeme všem, 

kteří nám v takto těžké  situaci pomohli.
manželé Prádeovi

Poděkování
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Rok 2021 byl v Hejnicích srážkově průměrný, za celý rok spadlo 966 mm srážek. Průměrný byl i sluneční 
svit, slunce svítilo loni v Hejnicích 1438 hodin. Průměrná roční teplota byla v roce 2021 8,6 °C.

Podrobné údaje jsou uvedeny v níže uvedené, pro 
porovnání jsou uvedeny i třicetileté průměry 
(normály) vypočítané pro Hejnice za roky 1981-2010. 
Od letošního roku platí již normály vypočítané za roky 
1991–2020, nový roční teplotní průměr pro Hejnice je 
8,7°C, i v Hejnicích se tedy otepluje.

• Nejvíce sněhu v roce 2021 leželo 5. února, sněhová 
pokrývka dosáhla v tento den 32 cm.

• Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 19. července, 
naměřeno bylo 34,1mm, to je 34 litrů vody na m2.

• Nejvyšší teplota vzduchu ve stínu byla 20. června, 
teploměr ten den zaznamenal 32,3 °C.

• Nejnižší teplota byla 10. února, teploměr ten den 
klesl na -13,7 °C.

• V 5 cm nad zemí byla nejnižší teplota naměřena 
26. prosince, teploměr se zastavil na -19,0 °C.

• Poslední přízemní mrazík byl 14. června, první 
pak 9. září. Naposled na jaře padal sníh 12. května 
a poprvé na podzim 25. listopadu.

• Srážky byly na stanici zaznamenány ve 231 dnech 
a sníh ležel 67 dní.

• Hejnickým údolím prošlo v roce 2021 30 bouřek.

Údaje stanice Hejnice a nejbližších stanic Frýdlant, 
Smědava a Bedřichov můžete neustále sledovat na 
internetových stránkách ČHMÚ. Na stanici Hejnice 
je instalována webkamera, která každých 5 minut 
snímá jižní obzor, záznam meteokamery lze otevřít 
i na stránkách města Hejnice.

Hejnické počasí v roce 2021
po dlouhé době opět průměrný rok
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měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok

srážky
[mm]

průměr 65,0 57,0 71,0 61,0 87,0 109,0 127,0 130,0 79,0 63,0 70,0 73,0 992,0

rok 2021 83,0 39,0 60,0 73,0 127,0 52,0 154,0 150,0 48,0 34,0 76,0 70,0 966,0

sluneční 
svit [h]

průměr 54,0 77,0 113,0 164,0 195,0 178,0 199,0 200,0 141,0 120,0 57,0 42,0 1 540,0

rok 2021 29,0 95,0 129,0 124,0 132,0 223,0 169,0 149,0 137,0 156,0 54,0 41,0 1 438,0

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

rok 2021 -0,4 0,9 3,1 6,2 10,6 18,5 18,2 15,5 14,6 10,0 4,8 1,5 8,6

dny se srážkami 2021 27 18 20 21 26 11 17 24 12 14 19 22 231

dny se sněh. 
pokrývkou 2021 

27 11 11 6 0 0 0 0 0 0 2 10 67

Sto let starý zápis o počasí ze srážkoměrné stanice na vrcholu 
Smrku - pozorovatel Franz Preisser

Kromě velkých stanic jako jsou Frýdlant, Hejnice, Smědava, 
Jizerka a Bedřichov pracují v terénu i automatické stanice 

některých výzkumných ústavů.

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

Na sklonku minulého roku uplynulo 61 let od 
začátku měření srážek na stanici Hejnice, od roku 
1968 pak jsou třikrát denně zaznamenávány všechny 
ostatní meteorologické údaje. Od toho samého data 
měřila stanice 30 let i oxidy síry a fluor v ovzduší. Pří-
stroje jsou umístěny v nadmořské výšce 396 metrů.

Miroslav Jech 
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Vy prý, Tomáši, pocházíte 
z Hejnic?

Ano, pocházím přímo z Ferdi-
nandova, což je podle mne nejlepší 
místo pro žití a fotografování na 
zemi. Vyrůstal jsem tu od raného 
dětství a zdejší úžasné bukové 
lesy, horské potoky, skalní srázy 
a úžasná lesní zákoutí mi přirostla 
k srdci. Sice teď bydlím v Novém 
Městě pod Smrkem, ale srdcem 
jsem zůstal stále Hejničákem. Vždy, 
když sjíždím z libverdského kopce 
do Hejnic, vychutnávám si maje-
státní panorama začínající Tišinou, 
táhnoucí se přes Smědavskou horu, 
Frýdlantské cimbuří, Ořešník až ke 
Srázům Poledníku

Do fotoklubu jste začal chodit už 
jako žák základní školy. 

Už jako malý kluk jsem se zami-
loval do fotoaparátu Smena 8m, 
který tenkráte stál celých 300 Kč. 
Byl vystavený ve výloze v železář-
ství u p. Svobody naproti druhému 
stupni základní školy. Byla to láska 
na první pohled, a tak jsem na něj 
úporně šetřil z roznášky sobotních 
novin. Nakonec jsem ho dostal jako 
dárek k vánocům, to bylo překva-
pení! A zrovna v té době vznikl na 
základní škole fotografický kroužek, 
který vedl p. Josef Kozák, mnozí 
ho ještě asi pamatují jako strojve-
doucího parní lokomotivy. Školní 
fotokroužek měl i svou fotokomoru, 
v které jsme se učili navíjet potmě 
film do spirály vývojnice, namíchat 
vývojku a ustalovač a vyvolat svůj 
první film. Musím říci, že p. Kozák 
měl s pubertální mládeží 7. ročníku 
základní školy svatou trpělivost. 
Určitě si všichni umíte představit, 
jak to vypadalo, když se ve fotoko-
moře zhaslo. 

Poté nás pár, co jsme měli o foto-
grafování opravdový zájem, začalo 
chodit do Jizerského fotoklubu, kde 
jsem se poprvé setkal s p. Jiřím 
Bartošem. Od něj jsem dostal 
spoustu užitečných rad ohledně 
fotografování a vyvolávání. Pama-
tuji si také, že když jsem hrdě při-
nesl svou první fotografii vyvolanou 
v „domácí fotokomoře“ na půdě, 
pan Bartoš se na dlouze zadíval 
a řekl „Hm dobrý, ale příště už to 
nedělej“. A tohle byla asi nejcennější 

Galerie fotoklubu: Tomáš Mazánek

Povoláním ekonom zaměstnaný na Finančním úřadu v Liberci, Je ženatý, manželka Jana je učitelkou, mají 
spolu tři syny, žije v Novém Městě pod Smrkem, kde také včelaří. Více než 30 let amatérsky fotografuje a je 
členem hejnického fotoklubu, od roku 2016 je jeho předsedou.

rada, kterou jsem mohl od fotografa 
dostat – být ke svému dílu sám sobě 
kritikem a nebát se fotografii vyho-
dit do odpadkového koše, i když to 
nebylo zadarmo a stálo to mnoho 
úsilí.

Co fotíte nejraději? Jakou tech-
nikou, jakým ohniskem? Co vám 
fotografování dává? 

Mým nejoblíbenějším žánrem je 
krajina a krajinný detail, začínám 
tak trochu koketovat s makrofoto-
grafií, ale na to to bude chtít makro 
objektiv, který zatím nemám. Jsem 
věrným fandou značky Pentax, byť 
už možná jako jeden z mála. Po 
Směně 8M a Pentagonu Sixu jsem 
si pořídil kinofilmovou zrcadlovku 
Pentax a této značce jsem zůstal 
věrný. Vyloženě oblíbené ohnisko 
nemám, ale rád fotím širokoúhlým 
ohniskem 16 mm (24 mm kinofilm), 
které dokáže člověka doslova vtáh-
nout do snímku. Rád také použí-
vám dlouhé ohnisko 150 – 250 mm 
při fotografování krajinného detailu. 

Co mě fotografování dává? Asi 
pocit svobody, klidu, kdy mohu 
vypnout všední starosti a ponořit 
se do světa ticha a krásy pomíji-
vých okamžiků hry barev a světel. 
Fotografování je pro mne obrovskou 
relaxací a protiváhou všedního 
života. Co mě na fotografování těší? 
To že nejsem sám takový blázen, že 
je nás víc. Strašně se vždy těším 
na fotodílny našeho klubu, kdy 
se sejdou lidi se stejným zájmem 
a nevadí jim vstávat před pátou 
hodinou ranní, aby stihli to nejlepší 
světlo při východu slunce. A pak 
mne také těší, když se někomu 
moje fotografie líbí a udělají mu 
radost. Což je asi smyslem našeho 
koníčku ukazovat svět okolo nás 
vytržený z místa a času. 

Co si myslíte o focení mobilem 
a o zveřejňování fotografiích na 
sociálních sítích?

Co se týče fotografování mobi-
lem, tak já to neumím. I když jakýsi 
mobil s fotoaparátem mám, ale ani 
jako zápisník zajímavých míst pro 
fotografování ho moc nepoužívám. 

Ale pokud to někdo umí, tak 
proč ne. Dnes se vyrábí už slušné 
fotomobily, ale podle mého soudu, 

je lepší si za tu cenu koupit mobil 
a fotoaparát zvlášť. Se zveřejňová-
ním fotografií na sociálních sítích 
nemám žádné zkušenosti, protože 
nejsem jejich aktivním uživatelem. 

Občas zavítám na nějaká foto-
grafická fóra, kde jednotliví autoři 
vystavují svá díla a zbytek účast-
níků je hodnotí. Co mě překvapilo, 
je skutečnost, jak jsou mladí autoři 
(převážně) málo přístupní kritice, 
byť kolikrát nemají ani základní 
znalosti o kompozici obrazu. Je to 
škoda, protože jenom „zdravá“ kri-
tika jim pomůže se rozvíjet a zlep-
šovat. Samozřejmě, nemusím při-
jmout veškerou kritiku, ale je třeba 
se nad vytýkanými nedostatky 
zamyslet, zda jsem to tak chtěl, 
anebo je to opravdu chyba. Přiznat 
chybu není žádná slabost.

Jaké jste měl pocity – co jste si 
říkal, když jste převzal vedení 
hejnického fotoklubu po jeho 
zakladateli Jiřím Bartošovi, 
skvělém fotografovi a dobrém 
organizátorovi?

To bylo jednoduché, udržet foto-
klub, jak nejdéle to půjde a, zaplať 
pánbůh, to zatím jde. Tím bych 
chtěl poděkovat všem členům jak 
současným, tak i minulým, kteří 
se díky svému vytížení již nemo-
hou účastnit našich schůzek, za 
odvedenou práci a jejich až obdi-
vuhodný přístup k fotografování, 
k životu a k překonávání překážek, 
které nám v minulých letech život 
nachystal.

Vodopád na Malém Štolpichu
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Po roce 1989 zůstali ve foto-
klubu z původních 20 jen 4 členové, 
kteří se ještě v době, kdy jste se stal 
předsedou, scházeli v bytech členů. 
Jak je na tom fotoklub dnes?

Dnešní situace je už opravdu 
veselejší, hodně nám pomohli 
noví členové, které do fotoklubu 
nastoupili po naší členské výstavě 
k 50. letům fotoklubu a nahra-
dili členy, kteří se již nemohli 
z důvodu plnění svých povinností 
dále účastnit našeho spolkového 
života. Víte, i schůzování v bytech 
členů fotoklubu mělo své kouzlo, 
bylo to takové osobnější, domáčtější. 
Bohužel nám začalo chybět zázemí 
na skladování výstavních klipů 
a dalšího materiálu, tak jsme byli 

Jaro na Černém potoce

Ranní Jizerky

Vodopád Jedlové

Zamrzlý strom

Ledové srdce

moc rádi, když nám Město Hejnice 
podalo pomocnou ruku a můžeme 
se scházet v klubovně Klubu 
důchodců. Ale atmosféra domácích 
fotoklubů byla nezapomenutelná, 
kdy jsme u kávy sedávali napřed 
u Bartošů a pak u Vaška Ode-
hnala a debatovali nad fotografiemi 
nebo i nad fotografickými knihami 
anebo jen tak o focení. 

Co se pod vaším vedením foto-
klubu povedlo a co se naopak 
zatím příliš nedaří?

Povedlo se to, že Jizerský foto-
klub stále existuje a oslavil již 
60. výročí od svého založení. Co se 
moc nedaří je zlákat mladé lidi pro 
naši spolkovou činnost. Je pravda, 
že v posledních letech se naše člen-
ská základna rozrostla o nové členy 
a relativně mladé, ale je to stále 
málo. Budeme muset dát hlavy 
dohromady a pokusit se vymyslet 

něco, čím bychom mladé lidi, kteří 
se chtějí fotografování věnovat více, 
zlákali.

Co by měl klub podle vašeho 
názoru svým členům dávat? 

Podle mého názoru, by měl klub 
dávat svým členům pocit sounále-
žitosti s lidmi stejného zájmu, a to 
formou pořádání členských výstav 
a fotodílen nebo jen fotovýletů. Čle-
nové fotoklubu by se měli aktivně 
podílet na jeho činnosti, bez toho by 
to ani fungovat nemohlo. 

Je něco, na co byste se rád zeptal 
sám sebe?

Ano, kdy konečně budu mít čas 
na focení a nebudu se muset potká-
vat s tím nejfotogeničtějším světlem 
ráno při cestě do práce. Ale na to si 
odpovědět neumím.

T. Mazánka se ptal jbl, 
fotografie Tomáš Mazánek

Zima u Viničné cesty
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Global Partner Péče, z. ú.

Od listopadu vám na území Frýdlantska nabízíme nové sociální služby. První z nich je odborné sociální 
poradenství, v rámci kterého vám pomůžeme zhodnotit vaše potřeby a nastavit péči tak, aby vám umožnila 
pobývat co nejdéle doma.

Navíc vám můžeme pomoci požádat například 
o příspěvek na péči, díky němuž lze následně hradit 
platby spojené s využíváním dalších sociálních služeb. 
Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma 
po předchozí domluvě, a to buď v kanceláři naší orga-

nizace na adrese ČSA 398, Frýdlant, nebo přímo u vás 
doma.

Další poskytovanou službou je osobní asistence, 
která nabízí podpůrné služby seniorům a lidem se 
zdravotním nebo kombinovaným postižením. Pracov-
níci této služby vám pomohou s činnostmi, které sami 
vzhledem ke svému stavu již nezvládáte. Především se 
jedná o činnosti spojené s hygienou, zajištěním stravy 
nebo pomoc při zajištění chodu domácnosti. Tato pomoc 
je poskytována za úhradu ve výši 130 Kč za hodinu.

Pro bližší informace o nabízených službách kon-
taktujte Mgr. Mariana Svobodu na telefonním čísle  
739 286 516.

25. 2. 2022
Veřejnou soutěží se v minulých 
dnech podařilo najít a vybrat 
realizační firmu, která se 
postará o letošní největší akci 
v Hejnicích, kterou je výstavba 
chodníku podél silnice na Fer-
dinandov a rekonstrukce sou-
visející dešťové kanalizace. 
Zakázku vyhrála frýdlantská 
firma sILKOM.

Jsme rádi, že výsledná vysou-
těžená cena 10,6 miliónu korun 
je zhruba na 88 % rozpočtované 
ceny prací, která byla počítána 
v roce 2019. Takže to, že jsme při 
současných cenách stavebních 
prací proti roku 2019 ještě níže je 
skoro zázrak.

Zahájení prací je počítáno 
na úvod dubna, hotovo by mělo 
být na přelomu října a listopadu 
letošního roku.

MáME ZHOTOVITELE 
OČEKáVANÉHO 
CHODNíKU NA 
FERDINANDOV


