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Neradostná to zpráva pro mi-
lovníky zimních sportů, avšak 
dobrá zpráva pro všechny moto-
risty a hlavně správce městských 
a obecních kas, které nyní odpo-
čívají a nemusí ve svém nitru hle-
dat značné finance na likvidaci 
následků silných sněžení a stří-
dajících se oblev a sněhových pří-
valů. I v Hejnicích tak je po delší 
době místo úklidu sněhu čas na 
práce spojené s údržbou majet-
ku města, stromů a keřů a pří-
pravě na jarní sezónu. Máme tak 
například čas na výrobu auto-
matické prosévačky na kompost 
na komunitní kompostárnu na 
skládce, abychom mohli našim 
občanům nabídnout část kom-
postu, který nevyužijeme pro 
potřeby zeleně na městských 
pozemcích.

Začínáme rok 2018 a měli by-
chom si říci, co nás vlastně čeká. 
Vedení města se rozhodlo letos 
hospodařit se silně přebytko-
vým rozpočtem kolem 10 milió-
nů korun. Ty by se mohly v příš-
tích letech použít na výstavbu 
nové budovy mateřské školy ve-

dle úřadu za zhruba 50 miliónů. 
O jejím osudu však budou jednat 
již noví zastupitelé, kteří vzejdou 
z letošních komunálních voleb, 
které jsou na programu na po-
čátku měsíce října. I přes plá-
nované úspory ve výdajích nám 
zbylo k rozdělení na investiční 
akce na 17 miliónů korun. Proto 
největší akcí bude rekonstrukce 
komunikací a parkovacích stá-
ní u lesáckých bytovek v Lázeň-
ské ulici, dále pak dotační zatep-
lení budovy Služeb, v minulých 
dnech jsme již pořídili nový ma-
lotraktor Iseki na údržbu měs-
ta jak v zimě, tak v létě, čeká-
me na dodání nového štěpkovače 
na větve a v rámci podpory spol-
ků a sdružení jsme mezi ně roz-
dělili 900 tisíc korun. Občany 
také čeká vybudování chodníku 
přes nové sídliště v místě blátivé 
cestičky.

I v letošním roce je tu projekt 
participativního rozpočtu, kde 
občané navrhovali vylepšení ve-
řejných prostor a nyní můžete 
na městském úřadě v podatelně 
hlasovat o tom, který projekt se 
dočká realizace. V rámci širšího 
okolí nás čeká jedna důležitá do-
pravní stavba, kterou je rekon-
strukce povrchu vozovky mezi 
Raspenavou a Ludvíkovem, která 
vede přes Lázně Libverdu. Bude 
tam tak na dvě etapy úplná uza-
vírka, která však usnadní opra-
vu a i tato komunikace při cestě 
do Nového Města bude důstojnou 
spojkou hodnou 21. století. Inves-
torem je Liberecký kraj. Mezi tím 
proběhla nějaká jednání ohledně 
budoucnosti komunikace Smě-
dava – Souš mezi jednotlivými 

Slovo starosty

Zdravím všechny čtenáře Hejnic-
kého zpravodaje, který vstupuje 
svým prvním číslem do roku 2018. 
V  době vzniku těchto řádků proží-
váme v našem městě nevšední zimu, 
kdy po sněhu není ani památky, ale 
teploty hluboko pod nulou dosvěd-
čují, že ještě zima nekončí.

subjekty. A vzhledem ke stálému 
postoji vlastníka vodní nádrže 
a náročným předpisům ochrany 
vody je stále ekonomicky nereál-
ná možnost celoročního provozu. 
Jsem ale rád, že se začne vlast-
ník komunikace připravovat na 
rekonstrukci zařízení komuni-
kace, aby nehrozilo její letní uza-
vření kvůli technickému stavu. 
Dalším úkolem, který budu pro-
tlačovat, je vznik letní víkendo-
vé autobusové linky na Tanvald-
skou stranu, která by umožnila 
turistům využít i veřejné doprav-
ní prostředky než pouze vlastní 
auta. Nový územní plán bychom 
doufám mohli schvalovat na dub-
novém jednání zastupitelstva.

Nadále Vás zvu na besedy se 
starostou, kde se můžete přímo 
zeptat, co Vás zajímá nebo po-
dat nějaký podnět. Ty jsou nyní 
v plánu 14. března, kdy bude fy-
zická v zasedací místnosti měst-
ského úřadu a 3. května bude 
opět online video beseda na 
Facebooku. Další fyzická bude 
asi počátkem června či červen-
ce, ale se svými problémy nebo 
nápady nemusíte čekat na tyto 
besedy. Můžete se zastavit v mé 
kanceláři kdykoliv je úřad ote-
vřen nebo se domluvit telefonicky 
či mailem, jsem tu pro Vás. Pře-
ji všem čtenářům krásné jarní 
dny a užívejte si sluníčka a okol-
ní přírody. Doporučuji zkusit vy-
razit na nějaký západ slunce na 
vyhlídku Triangl nad Hejnicemi, 
která je nově opravená a vhodná 
i pro méně zdatné jedince.

Jaroslav Demčák, starosta města
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Z jednání městské rady

 – projednala a vzala na vědomí zprávu ředitele příspěv-
kové organizace Základní škola a Mateřská škola Hej-
nice, týkající se nápravy zjištěných nedostatků z veřej-
noprávní kontroly této příspěvkové organizace

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

 – schválila pronájem nebytových prostor ordinace 
v čp. 601 Hejnice, na dobu určitou, a to do 30. listo-
padu 2022

 – projednala a rozhodla o záměru města pronajmout ob-
jekt čistírny odpadních vod a kanalizace v Hejnicích

 – projednala a schválila finanční dar Základní a Ma-
teřské škole Hejnice, příspěvkové organizaci od firmy 
Lumar Assembly, s. r. o., Bílý Potok pod Smrkem 416, 
Hejnice ve výši 5.000 Kč, který je určen na pomůcky 
a vybavení tříd.

 – Projednala a vzala na vědomí výpověď z nájmu zub-
ní ordinace Hejnice podanou MUDr. Evou Pázralovou 
k 31. květnu 2018

 – stanovila s účinností od 1. 1. 2018 výši nájemné-
ho v nebytových prostorách v majetku města na 
550 Kč/m2/rok podlahové plochy

 – projednala a schválila Smlouvu o nájmu staveb 
a technického zařízení – kanalizace a čistírna odpad-
ních vod Hejnice se společností Frýdlantská vodá-
renská společnost na dobu neurčitou s platností od 
1. ledna 2018 s ročním nájemným ve výši 500.000 Kč 
bez DPH

 – projednala žádost Domova Raspenava, p. o. týkající 
se poskytnutí finanční dotace na provoz sociální služ-
by v roce 2018 a rozhodla se žádost podpořit částkou 
5.000 Kč

 – projednala žádost Domova U Spasitele, týkající se po-
skytnutí finanční dotace na provoz sociální služby 
domova pro seniory v roce 2018 a rozhodla se žádost 
podpořit částkou 15.000 Kč

 – projednala žádost Diecézní charity Litoměřice, týkající 
se poskytnutí finanční dotace na provoz Charitní pe-
čovatelské služby a rozhodla se žádost podpořit část-
kou 3.000 Kč

 – schválila pronájem nebytových prostor ordinace 
v čp. 445 Nádražní ulice Hejnice, na dobu určitou a to 
do 31. ledna 2023

 – projednala a schválila finanční dar Základní a Mateř-
ské škole Hejnice, přísp. organizaci od firmy Ještěd-
ská stavební společnost, ve výši 10.000,00 Kč, který je 
určen na dary pro konání školkového plesu

 – žádost Svazu Němců v regionech Liberec-Lužice-Se-
verní Čechy, z. s. místní organizace „Na Horní Smě-
dé“ týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci 
dopravy pro účastníky „Plesu pod hvězdami“ v Bí-
lém Potoce a rozhodla se žádost podpořit částkou 
1.500,00 Kč
 – projednala žádost společnosti Hoši v koši týkající se 
podpory akce zimní balónové fiesty v Hejnicích – Ci-
mrmanova žárovka 2018 a rozhodla se žádosti vyho-
vět částkou 4.000,00 Kč

Rada města na svých zasedáních:

Hejnický zpravodaj. Registrace: MK ČR E 11795. Vydává Městský úřad Hejnice 4× ročně, náklad 300 ks. Odpovědný redaktor: Stanislav Budka.  
Tel./Fax: 482 322 215. E-mail: zpravodaj@mestohejnice.cz. Tiskne: Tiskárna Macek, www.tiskem.cz. Copyright © 2018 Jan Macek a Corel Corp.  
Veškerá práva vyhrazena.

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 – projednalo a nařídilo z důvodu nesplnění podmínek 
dotace od města Hejnice na rok 2017, žadateli TJ Jis-
kra Hejnice, vrátit část dotace ve výši 15.315,- Kč

 – projednalo a schválilo pro rok 2018 plán finančního 
a kontrolního výboru

 – projednalo a schválilo rozpočet města na rok 2018
 – projednalo a schválilo obecně závazné vyhlášky o míst-
ním poplatku ze psů a o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů

 – projednalo a neschválilo příspěvky na obnovu a rekon-
strukci sportovišť a nemovitého majetku pro MCDO 
a příspěvek na podporu činnosti pro Jizerský fotoklub

 – projednalo a schválilo příspěvky:
 – FK Hejnice ....................................388.000 Kč
 – SDH Hejnice..................................100.000 Kč
 – Integrující poradna Montessori .........8.000 Kč
 – svaz skautů Junák .........................25.000 Kč
 – ZŠ a MŠ Hejnice ..............................93.000 Kč
 – Horolezecký oddíl Hejnice ...............52.000 Kč
 – Muzeum horolezectví ......................13.000 Kč
 – MC Mateřídouška ......................... 114.000 Kč
 – CVČ Moštárna ................................59.000 Kč
 – Za lepší Hejnice ............................... 17.000 Kč
 – Římskokatolická farnost Hejnice ....11.000 Kč
 – Jizerská o. p. s. ...............................20.000 Kč

 –  projednalo a schválilo uzavřít darovací smlouvu mezi 
darujícím městem Hejnice a obdarovaným obcí Dětři-
chov, předmětem které bude vozidlo TATRA 148

 –  projednalo a schválilo zřízení sociálního fondu MěÚ 
Hejnice

 –  projednalo a schválilo za zřizovatele členy konkurzní 
komise na funkci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice pana Jaro-
slava Demčáka a Libora Juklíčka

 –  projednalo informaci o riziku navýšení nákladů města 
na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelo-
vé nevládní novely zákona o odpadech

 – projednala a schválila vyhlášení konkurzu na pozici 
ředitele ZŠ a MŠ Hejnice před koncem funkčního ob-
dobí současného vedení

 – projednala a schválila rozpočtové opatření číslo 
1/2018 týkající se úprav položky přijatých transferů 
ve věci prezidentských voleb. Rozpočet je nyní v celko-
vé výši příjmů po úpravě 74.928.719,63 Kč a v celkové 
výši výdajů po úpravě 64.935.000,00 Kč. Rozdíl mezi 
příjmy a výdaji ve výši 9.993.719,63 Kč bude použit na 
investiční akce v dalších letech

 – projednala návrh na rozdělení finančních dotací na 
činnost neziskových, sportovních a volnočasových or-
ganizací na území města pro rok 2018

 – projednala žádost Sdružení rodičů a přátel Mateř-
ské školy Zvoneček týkající se podpory akce Ples 
školky 2018 a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 
1.000,00 Kč
 – projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Hejni-
ce týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci 
Memoriálu Alexandra Juklíčka a rozhodla se žádost 
podpořit částkou 3.000 Kč
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Psali jsme před 20 lety…  
Počet výherních hracích 

automatů se snížil

Novelizace zákona o loteriích a jiných podobných hrách 
a zákona o místních poplatcích je a bude příčinou poklesu 
počtu hracích automatů v našem městě. 

Novely platící od 1. 1. 1998 zvýšily výši správních 
poplatků za povolení provozu automatů a umožnily 
obcím vybírat na základě vydané vyhlášky místní 
poplatek za provozovaný hrací přístroj. Díky nárůstu 
poplatků provozovatelé vyřazují automaty s malými 
tržbami z provozu, protože se stávají nerentabil-
ními. Nový místní poplatek bude vybírán i v našem 
městě. Městské zastupitelstvo schválilo výši poplatku 
v částce 20 tisíc korun za jeden automat ročně, která 
je částkou nejnižší, ale spolu s částkou správního 
poplatku dosáhne výše 50 000 Kč za jeden automat 
ročně. Městská rada vydala v lednu vyhlášku na 
tento místní poplatek, která musí být schválena nej-
bližším zastupitelstvem, aby podle zákona nepozbyla 
platnosti. Městem vybíraný poplatek nemá vytlačit 
automaty, má pouze zajistit stejnou výši příjmů z pro-
vozu automatů jako v minulosti. Je však nutno kon-
statovat, že v některých městech výše poplatku, která 
může dosáhnout celkem až 110 000 korun za auto-
mat, k likvidaci výherních automatů slouží.

Hejnický zpravodaj 1/1998

Psali jsme před 15 lety… 
Na vrchol Smrku  
se vrátí rozhledna

Zdá se, že již nic nebrání tomu, aby se na nejvyšší vrchol 
české části Jizerských hor, 1 124 metrů vysoký Smrk vrátila 
po téměř půl století rozhledna. 

Její obnovou se v letošním roce naplní dvanácti-
letá snaha novoměstských nadšenců a propagátorů 
jejího vrácení na vrchol. Stavba moderní ocelové kon-
strukce vysoké dvaadvacet metrů s dvěma vyhlíd-
kovými plošinami propojenými točitými schody 
a s malým přístřeškem u paty rozhledny bude zahá-
jena na jaře a její dokončení je plánováno do druhé 
poloviny letošního roku.

Karel Finkous, Hejnický zpravodaj 1/2003

Psali jsme před 10 lety…
Jednota bratrská v Hejnicích

Samostatné České republice je letos 15 let. Stejně tak hej-
nickému sboru. Jsme stejně staří. Oficiálně byl sbor založen 
4. dubna 1993. Jednotě, té „staré dámě“, je 550 let. Náš 
sbor je vlastně takový její prapravnuk v pubertě.

Života hejnického sboru se účastní 26 aktivních 
členů, 17 dětí a 30 přátel Jednoty. Jak je historicky 
u jednoty obvyklé, život sboru se přestěhoval do civil-
ních prostor. Několik let se sborové aktivity odehrávaly 
v sále objektu moštárny a od roku 2005 se setká-
váme v bývalé restauraci U Kocoura. Sborové aktivity 
se rozrostly od práce s dětmi, jak s předškolními, tak 
s dorostem, přes cvičení pro ženy, pořádání akcí, jako 
např. turnaje ve stolním tenise, silvestrovské večery 
pro rodiče s dětmi, dětský karneval, tvůrčí dílna pro 
děti, klub pro matky a podobně. Pro dospělé manželské 
semináře a semináře o výchově. Sbor pořádal několik 
větších akcí a programů pro veřejnost. Mezi nejúspěš-
nější patřily Kurzy Alfa. Další zajímavou akcí, která 
oslovila především mladou generaci, byl Hej-fest, fes-
tival pro mládež. Do budoucna plánujeme spolupráci 
s libereckou Diakonií beránek a chceme nabídnout 
některé služby seniorům, otevřít klub a centrum pro 
mládež.

Církev jako instituce působí jako nepřístupná spo-
lečnost. Církev jako živé společenství, které je otevřené 
lidem, s pochopením „Nejsme tu pro sebe = jsme tu pro 
druhé“, má lidem co nabídnout a může jim i pomoci jak 
v praktických věcech, tak i v orientaci v duchovních 
oblastech.

Tak jsme i my tady v Hejnicích otevření pro všechny.

Rostislav Dankanič, Hejnický zpravodaj 1/2008

Představujeme našim občanům novou službu 
rozesílání hromadných SMS zpráv od 
vedení úřadu na Vaše mobilní telefony. Jedná 
se hlavně o varovné zprávy před povod-
němi, větrem či jinými ojedinělými událostmi 
a předávání jiných důležitých informací v pří-
padě potřeby. Není to rozesílání pozvánek 
na akce nebo výhodný prodej dorazivšího 
trhovce.

Kdo má zájem se do projektu zapojit, je třeba, 
aby si na webu města 

www.mestohejnice.cz

na titulní stránce vpravo pod webkamerou vypl-
nil své telefonní číslo do formuláře a odeslal. 
Tuto možnost mají samozřejmě i obyvatelé sou-
sedních obcí nebo chalupáři. Hlavně ti od řeky 
by to měli udělat co nejdříve.

SMS infokanál 
pro obyvatele Hejnic
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Petr Plášil  
a co by ho jistě potěšilo 

Ve čtvrtek 22. 2. 2018 jsme se naposledy 
rozloučili s naším blízkým a kamarádem 
Petrem Plášilem. Děkujeme všem za účast 
na smutečním obřadu a také za to, že jste si 
na Péťu třebas jen tak zavzpomínali. 

Bude nám chybět jeho vousatá usměvavá 
tvář, jeho klid a vstřícná povaha, jeho ruce, 
jež byly vždy ochotny pomoci, a hlavně jeho 
laskavé srdce, které bylo otevřené všem.

Denně jste ho mohli vídat při jízdě na 
kole nebo autem jak mává a zdraví na dálku. 
Mnohokrát rovněž rozsvěcel svíčku u sochy 
svatého Jana Nepomuckého na kamenném 
mostě směrem na Ferdinandov. Dělal to jen 
tak, pro potěchu všech vnímavých kolem-
jdoucích.

Miloval projížďky po okolních kopcích, 
z nichž se vracel plný zážitků ze setkání 
s ostatními návštěvníky hor, či jen okouz-
len jizerskohorskou přírodou. Po cestě si 
všímal okolí, a tak se mnohokrát stávalo, že 
se vracel s batohem naplněným odpadky, 
které, jak říkal, „pouklízel po neukázněných 
návštěvnících hor“.

Vážil si všech, kteří prožili aspoň část 
svého života v okolí Jizerských hor. Těch, 
kteří je svou pílí udržovali pro další gene-
race, ale i těch, kteří se snažili uchovat vzpo-
mínky na starousedlíky a události ovlivňu-
jící život pod horami. Pro Petra byly totiž 
Hejnice a jejich okolí srdeční záležitostí, na 
které by nedal dopustit.

A my bychom vás tímto chtěli požádat 
o pomoc při pokračování v jeho odkazu. 
Ať už udržováním hořící svíčky na mostě 
pro potěchu kolemjdoucích, nebo úklidem 
v našich horách.

Za vyslyšení prosby, ale i za občasnou 
vzpomínku na Petra a jeho snažení vám 
všem ze srdce děkujeme.

Ztrátou zarmoucená rodina

S hlubokou bolestí oznamujeme 
všem přátelům a známým, 

že v sobotu 3. února 2018 zemřela 
v Praze ve věku 82 let 

paní Vlasta 
Jačková.

Do srdcí Hejničanů se zapsala jako 
vynikající češtinářka, vlídná a usmě-
vavá kolegyně, která měla vždy poro-
zumění jak pro své žáky, tak pro své 
spolupracovníky, rodinu a přátele. 
S láskou na ni budou vzpomínat nejen 
řady žáků, pro něž byla dlouholetým 
vzorem, ale též kolegové a místní spo-
luobčané, s nimiž přicházela často do 
kontaktu a pro něž se díky svým vlast-
nostem stala nezapomenutelnou osob-
ností města. Byť zde posledních 40 let 
již nepobývala, ráda se vracela do zdej-
šího kraje za svými žáky, přáteli a ke 
svým vzpomínkám, jež v ní tento oso-
bitý kraj zanechal.

Václav Helšus čte z knihy  
Miloslava Nevrlého O Jizerských horách

od 9. února 2018 každý pátek  
v 18 hodin, repríza v neděli od 11 hod

liberec.rozhlas.cz

KULTURA POD JEŠTĚDEM
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Narodily se děti:

• Vanesa Svobodová

• Amálie Čuková

• Vojtěch Pleštil

• Jakub Ďuďa

• Francisca Fiam

Přistěhovali se občané:

• Jan Erban

• Veronika Nebesářová

• Pavel Kavúr s dcerou

• Jiřina Jindrová

• Ondrej Kováč

• Nikola Bajgerová

Odstěhovali se občané:

• Tomáš Kohút

• Milan Neuman

• Miroslav Svárovský

• Patrik Gábor

• Marcela Kavúrová s dcerou

Rozloučili jsme se se 

zesnulými občany:

• Irena Ondráčková

• Jana Schejbalová

• Miloslava Vincencová

• Miroslav David

• Jarmila Junová

• Oldřich Hrdlička

• JUDr. Petr Rydvan

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Zprávy Policie České republiky

V lednu se v našem rajonu pohy-
boval podvodník, který nabízel 
výhodný prodej dřeva. Působil věro-
hodně, tvrdil, že zastupuje v místě 
známé firmy těžící nebo zpracová-
vající dřevo, vybral zálohu a dřevo 
nedodal. Víme, o koho se jedná, ale 
vystupuje pod různými jmény a je 
stále na pohybu. Již v minulosti 
byl za stejné podvody trestán. Je 
mu 39 let, vysoký 180 – 185 cm, 
štíhlé postavy, tmavé vlasy, chybí 
mu dva horní zuby, má kulatý obli-
čej. Pokud byste takovou nabídku 
dostali, neváhejte kontaktovat naše 
oddělení na čísle 602 314 270.

Zaznamenali jsme také pokus 
podvodného převodu z bankov-
ního účtu. Většina dnes ovládá 
své účty internetovým bankovnic-
tvím anebo v mobilních aplikacích. 
Věnujte, prosím, pozornost bez-
pečným postupům, které jsou již 
běžně dohledatelné na internetu. 
Rozhodně nereagujte na výzvy 
o přeposlání zpráv s bezpečnost-
ním kódem, přístupová hesla a uži-
vatelská jména vyplňujte jen na 
ověřených stránkách, nereagujte 
na e-mailové výzvy k úpravě pří-
stupových údajů.

Další skladba trestných činů již 
byla běžného charakteru – zane-
dbání povinné výživy, ublížení 
na zdraví, krádeže, neoprávněné 
užívání cizí věci, maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání, 
pomluva. Přetrvává nárůst trestné 
činnosti páchané prostřednic-
tvím internetu, resp. sociálních 
sítí. Nejde jen o podvodné inter-
netové prodeje, ale čím dál častěji 
o komunikační protiprávní jednání 
– různé pomluvy, urážky, vyhrožo-
vání anebo neoprávněné přístupy 
k počítačovým systémům a uživa-
telským profilům. Nebývá to hezké 
čtení ani pro otrlejší.

Novela – výživné
Novelizací trestního řádu v loň-

ském roce s účinností od 1. 1. 2018 
došlo m. j. ke změně v posouzení 
dlužného výživného s účinností. 
Jde-li o trestný čin zanedbání 
povinné výživy (§ 196 trestního 
zákoníku), rozumí se pro účely 
tohoto zákona majetkovou škodou, 
jež byla poškozenému způsobena 
trestným činem, i dlužné výživné. 
To dává poškozeným možnost při-
pojit se k trestnímu řízení s náro-
kem na náhradu způsobené majet-
kové škody, což dříve možné nebylo.

Přestupky 
Nejvíce bylo opět přestupků 

v dopravě. Tentokrát hlavně kvůli 
parkování na Smědavě. Psal jsem 
o tom už mnohokrát, řešení je stále 
v nedohlednu. Situace se každým 
rokem zhoršuje a za posledních 
více než 5 let se nestalo nic, co 
by to změnilo. Jen značka slepá 
pozemní komunikace se dočkala 
reflexního podkladu. Ovšem bez 
účinku. Další velkou část zabírají 
přestupky proti občanskému sou-
žití a proti majetku. Urážky, vyhro-
žování, pomlouvání a krádeže. 
I zde jdou s dobou, a tak si lidé 
vyhrožují a urážejí se přes sociální 
sítě – zejména facebook a messen-
ger nebo na různých internetových 
diskuzích, které od prvotního odliš-
ného názoru sklouznou v urážení, 
vyhrožování si újmou na zdraví 
a výzvami k fyzickému souboji. 
Jsou i lidé, kteří se tomu vysloveně 
věnují a vyhledávají takové dis-
kuze. Jejich nápady by jim mohli 
závidět i scénáristé akčních filmů 
nebo hororů. Často pak je virtuální 
svět internetu přenesen do reality 
v podobě oznámení na policii.

Hezké jaro!
npor. Milan Porubský, 
vedoucí OOP Hejnice

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
za první dva měsíce tohoto roku bylo v územní působnosti našeho 
oddělení hlášeno nebo zjištěno 18 trestných činů a 218 přestupků. 
Ještě před koncem loňského roku jsme řešili případ nálezu neznámého 
zemřelého v  Raspenavě. Po několika dnech byla zjištěna jeho 
totožnost, pocházel z Liberce a do Raspenavy se dostal jen souhrou 
náhod, měl omezenou svéprávnost. Nezemřel násilnou smrtí. Už se 
nedozvíme, zda by k  jeho smrti došlo, kdyby o něj kdokoli projevil 
zájem během nejméně 4 dnů, které pobýval prakticky na stejném 
místě.
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Psala se sobota 3. února a kalendář akcí ukazoval na tento den heslo Masopust. Ano, po roce se zde 
v Hejnicích a na Ferdinandově opět slavil tento svátek, kdy městem korzuje barevná a veselá směska 
různých masek a kostýmů.

Letošní témata opět překvapo-
vala - na srazu u městského úřadu 
se objevila kapela ZZ TOP, Krteček 
a jeho kamarádi z pohádky, Večer-
níček, Příhody včelích medvídků 
nebo Rychlá rota včetně nejmen-
šího Zipa. Ale také samozřejmě 
spousta dalších krásných masek. 
Po přivítání a vyžádání povolení 
korzovat ústy velkého Montyho od 
Pučmeloudího šéfa města se vyra-
zilo na procházku ulicemi.

Mezi jednotlivými zastaveními 
u laskavých lidí, kteří se rozhodli 
celý průvod pohostit něčím dobrým 
k zakousnutí a zapití, se aktivita 
většinou zaměřila na dobrovol-
né olupování projíždějících řidičů 
a pocestných o nějaký drobný 
peníz na uspořádání masopustní 
veselice na závěr korzování. Počasí 

Masopustní veselí se prohnalo městem

letos docela přálo, ranní sněhové 
přeháňky vystřídalo přesně před 
startem zvědavé vykouknutí slu-
níčka, které se také přišlo podívat 
na tu barevnou směsku maška-
rád. Chladnější počasí a dopoled-
ní meteorologické nejasnosti měly 
na svědomí menší návštěvnost než 
loňský jarní a teplý ročník.

Po zvládnutí celé trasy se opě-
tovně končilo na sále restaurace 
U Cimpla, kde již byl připraven 
s dětskou diskotékou pan Mazá-
nek. Po vyřádění dětí diskotéka 
plynule přešla do večerní zábavy 
pro dospěláky. Součástí akce bylo 
samozřejmě vyhlášení nejlepší 
dětské masky ve dvou věkových 
kategoriích a také nejlepší do-
spělácké masky, kterou pro sebe 
urval Ježek z týmu Krtečka a jeho 

kamarádů. Následovalo bujaré 
veselí na parketu i mimo něj až do 
pozdních hodin.

Chtěl bych jménem organizátor-
ky Ály Henclové ze spolku Sdruže-
ní osadníků Ferdinandova podě-
kovat všem zúčastněným maskám 
a divákům, taktéž osazenstvu re-
staurace U Cimpla za krásný azyl 
a hlavně všem, co nás po cestě 
napojili a nakrmili… Takže děkuji 
rodině Fejtkových, Zoreníkových 
od střediska, Plášilových a Lauo-
vých, Šosvolových od zrcadla, Vo-
kálových a Mihulkových z kopce, 
Ledvinkových u otočky, Henclo-
vých, Horáčkových a Vincenco-
vých pod Svazem, Těhníkových 
a Pelcových. Moc díky.

-DEM-

Lidové zvyky z Horní Lužice a ze severních Čech - to bylo téma německo-českého setkání na Větrném 
mlýně v Seifhennersdorfu. Setkání uspořádal Tradiční dvůr Bulnheim a Svaz Němců z regionu Liberec 
a finančně podpořila Evropská unie.

Setkání se účastnilo 32 žen 
z obou stran hranice. Dvě zajíma-
vé přednášky se věnovaly tradicím 
Horní Lužice a severních Čech. 

Setkání žen dvou sousedních zemí

Asolvovaly jsme také dvě exkurze. 
První v Herrnhutu, kde se vyrábě-
jí tradiční vánoční hvězdy. Druhá 
exkurze se konala v Rumburku 

ve vánočně vyzdobeném muzeu. 
Hlavními exponáty byly po domác-
ku vyrobené betlémy. Německým 
ženám byla tato tradice neznámá. 
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V rámci výletů naplánovaných Klubem důchodců se vydala parta hejnických důchodců v sobotu 3. března 
2018 na exkurzi do libereckého podzemí. Ani bych nevěřila, jak dobré to bylo rozhodnutí, jet si v zimě 
prohlédnout labyrint chodeb pod Sokolským náměstím. Při čekání na prohlídku jsme pořádně vymrzli. 
Venku bylo -13 °C, ale uvnitř byla stálá teplota +12 °C, a místy bylo i +15 °C.

Do protileteckého krytu se 
vstupuje z Lucemburské ulice, ne-
daleko Papírového náměstí. Laby-
rint chodeb je na ploše téměř jed-
noho čtverečního kilometru a je ve 
velmi zachovalém stavu. Vznikl na 
místě, kde byly v minulosti zřejmě 
štoly na železnou rudu, později se 
zde pravděpodobně těžila hrnčíř-
ská hlína a pak ve štolách vznik-
ly sklepy. Byli jsme upozorněni na 
velký vstupní portál, v roce 1939 
zde vznikl tunel 230 m dlouhý, 
který ústí ve spodní části Frýdlant-
ské ulice. Pak vše bylo za druhé 
světové války přebudováno na pro-
tiletecký kryt.

Labyrintem chodeb jsme pro-
cházeli téměř 1,5 hodiny. Zajíma-
vé je hlavně technické vybavení 
krytu. Velmi pěkné jsou stanice 
filtroventilace. Jsou udržované 
a jsou tam vidět i kyslíkové bomby, 
filtry a celý systém. Zachovaly se 
i dieselagregáty a strojovny. Jsou 
funkční, jeden agregát nám prů-
vodce dokonce nahodil, abychom 
viděli, že opravdu vyrábí elektři-
nu. Mohli jsme si vyzkoušet, jak 

V třeskutých mrazech se jeli důchodci ohřát 
do libereckého podzemí

se vhání vzduch do podzemí a to 
vlastní silou točením rumpálu.

Průvodce nám i ukázal, kterým 
vstupem chodili studenti SPŠ sta-
vební kouřit do podzemního krytu. 
Někde u tělocvičny našli poklop. 
Nyní je cesta již zaslepena.

Součástí exkurze jsou i velko-
plošné panely, na kterých nalezne-
te řadu informací i o dalších mís-
tech libereckého podzemí, jejichž 
autorem je známý odborník na 
liberecké podzemí a autor stejno-
jmenné knihy Ivan Rous. Ke zhléd-
nutí jsou i další dobové dokumenty 
a exponáty mající vztah k civilní 
ochraně.

Měli jsme možnost prohlédnout 
si největší liberecký kryt civilní 
obrany Lucemburská včetně jeho 
původního vybavení a zavzpomí-
nat na dobu, kdy civilní obrana 
byla součástí běžného života.

Chodbami jsme se dostali až 
na Sokolovské náměstí, kde jsme 
po zdolání 70 schodů z podzemí 
vyšli. Prohlídka byla velmi zajíma-
vá, a kdo tam ještě nebyl, může 
si být jistý, že určitě stojí za to se 

tam někdy vypravit. Otevřeno mají 
za jakéhokoli počasí každou první 
sobotu v měsíci.

Kryt pod Sokolovským náměs-
tím patří - jako jeden z mála - městu. 
Není v Liberci jediný, ve městě bylo 
v minulosti zhruba 80 krytů ci-
vilní obrany. Většina podzemních 
úkrytů byla postavena v době stu-
dené války v 50. a 60. letech minu-
lého století, poslední ale vznikaly 
ještě v 70. a 80. letech při stavbě 
velkých sídlišť. Poslední byl dosta-
věn v roce 1982 a stál tehdy 20 mili-
onů korun. Dnes už žádný z krytů 
není funkční. V řadě z nich jsou 
fitcentra, prodejny, sklady nebo 
kluby. V současnosti má město Li-
berec pouze tři samostatně stojící 
kryty.

Závěrem bychom vás chtěli 
pozvat na další výlet, který je na-
plánován na středu 23. května 
2018. Navštívíme vodní elektrárnu 
Spálov a zříceninu hradu Frýd-
štejn. Sledujte nástěnku!

Alena Henclová

Moc se jim zde líbilo a byly nad-
šeny. Prožití těchto dvou dnů bylo 
poučné a zajímavé. Při prohlídkách 
padalo mnoho dotazů a do disku-
zí se zapojovaly všechny účastni-
ce. Domů jsme si odvážely mnoho 
krásných dojmů.

Jedna účastnice po příjezdu 
domů, napsala: „Myslím, že nám 
zůstanou krásné vzpomínky na 
prohlídku podniku, kde se vyrábě-
jí herrnhutské hvězdy. Na vlastní 
oči jsme mohly přihlížet, jak pilné 
pracovnice dávajíy různé díly do-
hromady. Také jsme mohly se za-
městnanci hovořit a vyptat se jich 
na různé věci. Bylo působivé vidět, 
kolik práce dá jedna taková hvězda. 
I vyřezávané betlémy z muzea 
v Rumburku pro nás byly velkým 
zážitkem.“

Smědavanky
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Zprávy z Jizerského fotoklubu Hejnice

Fotografická soutěž Mapový okruh Český ráj, jehož 57. ročníku se již tradičně náš fotoklub účastní, se 
pomalu blíží k závěru. Zbývá ohodnotit ještě posledních 5 soutěžních kolekcí fotografií od fotoklubů 
ČSA Praha, FOKR Kladno, SDF Desná, Balvan Jablonec a Fomaklub Liberec a na dveře klepe závěrečná 
konference, kde každý zjistí, jak jeho fotografie uspěly či neuspěly u ostatních kolegů.

Letošní pořadatelství závěrečné konference připadlo 
na starost Fomaklubu Liberec. Závěrečná konference je 
plánována na třetí červnový víkend. Jsme zvědavi, jak 
dopadnou naše fotografie a celý fotoklub v porovnání 
s ostatními kolegy a také se těšíme na setkání s nimi, 
protože za léta účasti v Mapovém okruhu Český ráj 
byla navázána jak fotografická, tak i osobní přátelství 
s ostatními členy fotoklubů.

Kromě hodnocení soutěžních souborů fotografií 
v rámci Mapového okruhu Český ráj se již také připra-
vujeme na výstavu fotografií v Mezinárodním centru 
duchovní obnovy v Hejnicích a ve výstavních prostorech 
Kulturního a společenského centra v Lidových sadech 
a také na účast v dalším ročníku mezinárodní fotogra-
fické soutěže TAMAPO, pořádané Svazem slovenských 
fotografů. Výstavy v Mezinárodním centru duchovní 
obnovy a v Kulturním a společenském centru v Lido-
vých sadech proběhnou současně a proto je potřeba se 
na obě akce připravovat již nyní. Zatímco v Mezinárod-
ním centru duchovní obnovy máme v záměru vystavo-
vat nové práce za poslední rok, v Kulturním a společen-
ském centru v Lidových sadech bychom chtěli vystavo-
vat nejlepší fotografie Jizerského fotoklubu v Hejnicích 
vzniklých v předchozích letech.

Dále se připravujeme na jarní fotodílnu, kterou 
bychom chtěli uskutečnit v zámeckém parku v Bad 
Muskau, který je památkou UNESCO a rozkládá se jak 
na německé, tak i na polské straně řeky Nisy. Jelikož 
jsou fotodílny plánovány na 2 až 3 dny, je jejich orga-
nizování náročnější, pokud se konají na území cizího 
státu.

Závěrem připojuji pár fotografií ze schůzí Jizerského 
fotoklubu Hejnice při hodnocení vlastních i soutěžních 
souborů fotografií, při kterých je nám neocenitelnou 
oporou pan Jiří Bartoš. Zvláště si ceníme jeho dlouho-
letých fotografických zkušeností a jeho ochoty se o ně 
s námi podělit.

Tomáš Mazánek
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Psovodi JSDHO a SDH Hejnice
I v novém roce jsme se vrhli do tréninku rovnýma nohama. Na první víkendové dny jsme měli jako psovodi 
dlouho zamluvenou Chalupu na Malinovce, kde již tradičně v zimě trénujeme. Toto soustředění bylo i letos 
připravované pro výjezdové družstvo a na rozdíl od loňského roku termínově vyšlo opravdu zimně – čekaly 
na nás perfektní sněhové podmínky a všechny naše činnosti tak mohly proběhnout podle plánu.

V pátek na účastníky čekalo 
noční vyhledání jedné pohřešova-
né osoby. Cvičení, probíhající v ne 
zas tak velké ploše, bylo zaměřeno 
hlavně na orientaci v terénu a po-
užívání radiostanice. V sobotu do-
poledne pak proběhlo společné za-

městnání s horskou službou, která 
nám zabezpečovala rychlé pře-
suny psovodů a psů na sněžných 
skútrech, po kterých následovalo 
opět krátké hledání.

Na sobotní odpoledne byly vy-
hlášeny historicky první zkouš-

ky psovodů SH ČMS pro práci na 
ploše v zimním období.  Na tři při-
hlášené psovody tak čekalo vyhle-
dání ve skalnatém lesním terénu, 
někde i s více než půlmetrovou 
vrstvou sněhu.  Všichni nakonec 
připravené záludnosti zvládli a my 
se tak můžeme pyšnit třemi psy ve 
výjezdové jednotce, kteří jsou pře-
zkoušeni i pro práci v hustě zasně-
ženém terénu.

Neděle pak byla věnována vý-
cviku podle potřeb jednotlivých 
účastníků a v odpoledních hodi-
nách jsme se zase všichni rozjeli do 
svých domovů.

A co plánujeme dál? Kromě pra-
videlných výcviků chystáme také 
pár dalších akcí pro psovody z celé 
republiky. Už teď je na květnové 
záchranářské zkoušky v Hejnicích 
přihlášeno skoro třicet kynolo-
gických družstev, rozběhlo se též 
přihlašování na náš letní tábor, 
a naše kalendáře se zase utěšeně 
plní spoustou zajímavých akcí. Ale 
o nich zase příště.

Karolína Morávková, 
koordinátorka ZM JSDHO Hejnice

Ani nevím, jak se to stalo (asi jsem byla zvědavá) a v rukou jsem držela „Hejnický zpravodaj“. Copak se 
děje nového v tom našem malém městečku? Otevřela jsem ho a ejhle, co to vidím! Hned z první stránky 
na mne vyskočil článek, který jsem napsala před 15 lety. Ani se mi tomu nechtělo věřit. Ach, jak ten čas 
letí. Brala jsem to tedy jako výzvu. „Třeba p. Kusá zabere a napíše článek o tom, jak to vypadá dnes…“

A tak sedám k počítači a píšu, 
abych se s Vámi podělila o další 
zážitky a osudy našeho cvičeníč-
ka. Na začátek musím konstatovat, 
že pryč je ten čas, kdy tělocvič-
nu navštěvovaly jenom maminky 
s dětmi. V současné době chodí 
tatínkové, ale i babičky, a pokud 
nemůže nikdo jiný z rodiny, za-
skakují tety, či jiní příbuzní. Inu, 
soutěž o „Sportovní rodinu roku“, 
která běží už 15 let, si přece 
nechce nikdo nechat ujít! Nějak 
takhle jsme právě před mnoha lety 
zachránily naše cvičeníčko od jeho 
zániku, když jsme si na rodiče při-

Jak ten čas letí…

pravili tuto malou, ale užitečnou 
lest.

Na naše cvičeníčko dojíždějí 
i rodiče z Raspenavy a Frýdlantu. 
Ne že by nic podobného v jejich 
obci nebylo, ale to naše je prý moc 
parádní, zajímavé. To nás samo-
zřejmě těší, a tak stále vymýšlíme 
nové úkoly pro soutěže, nové hry 
a tanečky. Snažíme se, aby každé 
cvičeníčko bylo veselé a hravé. 
Rovněž předškolní děti sbírají po 
celý rok bodíky v podobě obrázků 
a na konci školního roku se jeden 
z nich stává „Sportovcem roku“. 
Však se také naši předškoláci 

snaží a jejich docházka je vynika-
jící.

A co je největší odměnou pro 
nás?

Určitě nás nejvíce potěší, když 
nás zastaví maminky, které dříve 
navštěvovaly naši školku a ptají 
se nás: „To cvičeníčko je to samé, 
co jsme chodily my, když jsme byly 
malé?“ A my odpovídáme ano, je to 
už tak dávno. A tak máme radost, 
že se k nám vracejí děti, které 
prošly naší malou cvičební školič-
kou a se svými ratolestmi pokra-
čují směle dál.

Alena Kusá
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Byla jedna malinkatá školka uprostřed Jizerských hor. Děti z její školky byly moc šikovné, a tak každý rok 
nacvičovaly vždy nějaký taneček či pohádku, se kterou se vždy zúčastnily přehlídky dětských souborů 
v daném roce. Úspěch však nepřicházel. Už to trvalo několik desítek let. Stále nic. Ale co se má stát, se 
přece stane! Ten den „D“ nastal.

„Vaše děti postoupily do celo-
státního kola a společně s dalšími 
třemi soubory z Libereckého kraje 
se zúčastní Celostátní přehlídky 
mateřských škol - Mateřinka 2017“, 

Velký úspěch dětí z MŠ „Zvoneček“

která se koná v sobotu 6. 5. 2017 ve 
sportovní hale v Nymburce.“

Tak zněla oficiální zpráva od 
hlavní poroty festivalu. Ve školce 
zavládlo všeobecné veselí. Takové 

malé městečko a takový úspěch! 
Už se moc těšíme. A co jsme vlastně 
předvedli návštěvníkům Mateřin-
ky? Kdo byl na aprílové zábavě, tak 
jistě viděl naše děti v akci, protože 
přece „Tenis to je hra“. A ještě jedna 
moc důležitá věc! Děkujeme hej-
nickým radním, kteří odsouhlasili 
naši žádost o finanční podporu na 
úhradu poplatku na autobus. Dě-
kujeme!

No a jak jsme si to finále užili? 
Báječně! V celém sportovním areálu 
pro zkrácení dlouhého čekání na 
samotná finálová vystoupení byly 
pro děti připraveny tvořivé dílnič-
ky, zdobení perníkových Mate-
řinek a sportovní soutěže. K vel-
kému nadšení dětí, a to nejenom 
těch našich, byla k obědu dětem 
navařena rajská omáčka s těstovi-
nami, nechyběly ani drobné dárky 
a trička s logem Mateřinky.

Samotná přehlídka byla jedno 
velké šou, kde hlavními postavami 
byly malé děti. Na jevišti se vystří-
dalo celkem 28 dětských souborů 
z celých Čech! A my mezi nimi! Na 
závěr celé přehlídky zazněla ma-
teřinková písnička, kterou dopro-
vázely zvonečky, na které cinkaly 
všechny zúčastněné děti. Nechy-
běly ani slzičky dospěláků a podě-
kování vedení města všem organi-
zátorkám a učitelkám, které se se 
svými programy podílely na úspě-
chu celé akce.

Alena Kusá

Technickým nedopatřením se tento článek nedostal do 3. čísla loňského Hejnického 
zpravodaje. Autorce a  především úspěšným dětem z  mateřské školy se omlouváme 
a zařazujeme ho alespoň se zpožděním.

redakce

Rodinné centrum Loďka vás zve na:

Velikonocní dílny

jarní věnce, zápichy
jarní truhlíky a květináče

zdobení perníčků
výroba velikonočního 

zajíčka pro děti

kdy: sobota 24. 3. 2018
od 15 hodin

kde: Centrum volného 
     času Moštárna

vstupné: zdarma, zaplatíte 
si pouze použitý materiál

ˇ

www.mostarna.info
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Z městské knihovny
Vážené čtenářky a vážení čtenáři, když píšu tyto řádky, venku mrzne, až praští, takže ideální počasí na 
čtení. Zbývá mi pár stránek z třetí knihy Petry Soukupové Pod sněhem, a i když to není žádný severský 
thriller, pořádně z ní mrazí. Minimalistický děj - tři sestry s dětmi jedou na oslavu tátových narozenin - je 
doprovázen psychologickým dramatem rodinných vztahů všedního života. Taky předešlé autorčiny knihy 
byly výborné, nechápu, jak může mít tak mladá autorka lidi tak přečtené. S tím se musí dost těžce žít. 
Připravila mě o naději, že by si moje děvčata mohla časem lépe rozumět.

Další knihou, kterou jsem pře-
četla nedávno, je Moje kočka Ju-
goslávie od Statovci Pajtim. Děj 
se odehrává ve dvou rovinách, 
jedna v přítomnosti ve Finsku, 
kde autor žije, druhá se vrací do 
Bosny, odkud pochází.

Nemusí se bát ale ani milov-
níci thrillerů a detektivek, jsou 
tady nové knihy od osvědčených 
autorů, jako John Lutz, James 
Patterson, J. D. Robb a další.

Trochu nepřímá úměra je mezi 
novými dětskými knihami a dět-
skými čtenáři. Těch prvních je 
čím dál víc a těch druhých čím 
dál méně. Přitom, když jsou tady 
děti ze školy nebo školky, všechny 
jsou nadšené a knihy se jim líbí. 
A v poplatku 40 Kč na rok to taky 
asi nebude.

První akcí v tomto roce bylo už 
druhé setkání s prvňáky, kteří 
odcházeli z knihovny s maskami 
mimozemšťanů. Druhá skupina 
dětí je na tom vždy lépe, protože 
u té první zjistím, že se všechno 
nedá stihnout a program trošku 
zredukuji.

Možná jste si někteří všimli, že 
na nádraží se objevil regál s kni-
hami.  Po dlouhém váhání jsem 
se rozhodla zapojit do projektu 
Kniha do vlaku, který vznikl 
v Městské knihovně Mikulov 
v roce 2014 a k 1. lednu 2018 
bylo do něj zapojeno 84 kniho-
ven. Knihu si můžete vzít, přečíst, 
vrátit zpět, nebo vrátit na jiném 
nádraží, případně ji darovat. Bála 
jsem se nepořádku kolem knihov-
ny, ale nic takového se neděje. 
Jen mě trochu mrzí, že tam lidi 
odkládají svoje staré knihy. Byla 
bych ráda, kdyby se nejdřív obrá-
tili na mě, abych si knihy probra-
la a označila.

Jsou chvíle, když jsem ráda, 
že nemám české občanství. Je 
to takové „nevoličské“ alibi. Pre-
zidentské volby ale ani mě nene-
chaly lhostejnou. Zrovna, když 
jsem mrkla na facebook, byla tam 
fotografie roztrhaného plakátu 
prezidentského kandidáta. Tak 
jsem optimisticky napsala, že to 
je možná obyčejný vandalismus, 
protože u nás zmizel i program 

kina.  Někdo mi odpověděl, že 
„oni“ se chytí všeho. Pak jsem se 
doma podívala na program kina 
a najednou se mi názvy někte-
rých filmů skutečně zdály pode-
zřelé: Největší showman, Ztracen 
v džungli, Nejtemnější hodina, 
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci… 
Taky naše návštěva u příbuzných 
skončila bleskově po zodpovězení 
otázky: „A koho jste volili?“

Ještě se chci zmínit o jedné 
kulturní události, kterou bylo vy-
stoupení divadelní skupiny Frý-
dlantští dramatici. Viděla jsem je 
před pár lety (asi před několika 
páry let) a vcelku jsem se nasmá-
la. I když stísněné, vyvýšené jevi-
ště v Moštárně bylo náročné, dra-
matici opět nezklamali. Poslední 
scénka byla z psychiatrické léčeb-
ny. Jedním z pacientů je vlekař, 
před kterým se nesmí vyslovit 
slovo obleva, čemu se člověk při 
tomto divném počasí ani nediví.

Doufám, že když čtete tyto 
řádky, je už jaro a slovo obleva 
můžeme klidně vyslovit.

Eva Prokešová
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V dubnu před 15 lety se narodila Mateřídouška. Oslavíme to společně, protože poděkování patří i vám, 
kteří jste kdy svojí podporou či účastí na nějaké akci napsali příběh do kroniky života Mateřídoušky.

Po celý rok vás ve zpravodajích 
provedeme krátce historií, budeme 
bilancovat i plánovat. 15 let je 
v lidském životě začínající teenager, 
v životě organizace již ale můžeme 
směle mluvit o vyspělé a zkušené 
organizaci, která nemá na celém 
Frýdlantsku konkurenci a i v Li-
bereckém kraji patří k těm nejzku-
šenějším.

Před 15 lety se skupina mami-
nek rozhodla založit Mateřídouš-
ku jako rodinné a mateřské cent-
rum, jako místo, kde najdou rodiče 
z Hejnic možnost se scházet, pře-
dávat si zkušenosti a nabízet svým 
dětem místo k získávání prvních 
poznatků v kolektivu. Vše, co bylo 
třeba pro zajištění, dělali všichni 
dobrovolně a s chutí. Díky šikov-
ným rukám tatínků se povedlo 
v roce 2004 zabydlet první prosto-
ry, které byly v přízemí domu pro 

Mateřídouška je tu 15 let!

seniory. Pak přišly první projekty 
a s nimi peníze na vybavení a pro-
gram, s tím i kupa závazků a tak 
bylo na čase zaměstnat první pra-
covníky. V roce 2007 se Mateří-
douška přestěhovala do stávajících 
prostor. S rostoucí profesionalizací 
organizace ubylo dobrovolníků, ale 
o to více si vážíme všech, kteří Ma-
teřídoušce jakkoli pomáhají. Mate-
řídouška je nezisková organizace, 
která nemá jiného zřizovatele než 
své členy. Není příspěvkovou orga-
nizací a tedy stát, kraj ani město 
jí nezasílají pravidelné finanční 
příspěvky. Každou korunu si na 
svoji činnost musí sama vydělat, 
získat od sponzorů nebo z vypsa-
ných projektů. Její existence je 
tedy každým rokem znovu a znovu 
nejistá a proto si moc vážíme spon-
zorů, dobrovolníků a v neposlední 
řadě Města Hejnice, které činnost 

Mateřídoušky podporuje již řadu 
let.

„Dáváme Mateřídoušce tvář 
a příběh“, to je motto naší akce 
k oslavě 15 let Mateřídoušky. Ma-
teřídouška je taková, jakou si ji vy, 
návštěvníci, děláte - z úsměvů dětí 
je veselá, z rad odborníků přináší 
poznání a od srdcí dobrovolníků 
dává spoustu krásných akcí a díky 
vytrvalé práci pracovníků je vstříc-
ná a otevřená všem. Snahou bude 
vám přinášet ohlédnutí za tím, co 
vše Mateřídouška nabízí a nabí-
zela, kdo všechno jí navštívil, co 
si lidé o ní myslí, co se jí povedlo 
a samozřejmě nebude chybět ani 
zamyšlení nad mýty, které ji pro-
vázejí. Chtěli bychom vám tímto 
ukázat tvář Mateřídoušky tak, jak 
ji psal život. Příběhy vám přinese-
me i v dalších dílech tohoto zpravo-
daje, ale také na webových strán-

„Dáváme Mateřídoušce tvář a příběh“
Díky Centru Mateřídouška jsem mohla doprovázet synka při prvních chvílích strávených ,,jakoby“ ve školce. To 
standardní školky umožnit nemohou. A dovolím si napsat pár řádků i za synka. Je nadšený, hrajeme, zpíváme, 
dokonce už i na tvoření došlo. Zpočátku nechtěl moc spolupracovat, jen si hrál. Ale postupem času se rád ke 
kolektivu přidává. Jsem ráda, že je možnost přijít každý čtvrtek ráno a až do oběda si pohrát, zazpívat, popovídat. 
S ostatními maminkami vyměnit zkušenosti, poradit si. Paní „učitelky“ jsou ochotné, milé, vstřícné. 

Vše má řád. Za mě velké +.
Děkuji, Mirka se synkem Vladíkem

Do Mateřídoušky již chodíme pátým rokem. Matyáškovi se tam moc líbí. Nechodí si jen hrát, ale rád s tetami vyrábí, 
navléká korálky, atd. Já si zase užívám zajímavé přednášky a kafíčko. Super.

Lenka s Matyáškem

Příprava čarodějnic,  duben 2003 Karneval, únor 2018
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kách organizace www.materi-
douska.net a na našem facebooku. 
Budeme moc rádi, pokud se i vy, 
kdo jste měli někdy možnost setkat 
se s Mateřídouškou při nějaké akci, 
rozhodnete přispět nám svými 
slovy, příběhem, veršem či obráz-
kem… a zapojíte se tak do naší 
akce „Dáváme Mateřídoušce tvář 
a příběh“.

Zveme vás, všechny podporo-
vatele a příznivce Mateřídoušky 
na čaj, kávu či něco k zakousnu-
tí. Oslava a den otevřených dveří 
proběhne 12. 4. v prostorách orga-
nizace a všichni jste srdečně zváni. 
Přijďte s námi oslavit 15 let, přijďte 
si popovídat a prohlédnout prosto-

ry, nebo najít právě ten svůj příběh 
či vzpomínku, která je zachycena 
na fotografiích. S vámi se všemi, co 
jste před 3…5…10 či 15 lety chodí-
vali do Mateřídoušky rádi, nahléd-
neme do kronik a zavzpomínáme. 
Vy, co ještě nevíte, zda přijít, zda 
je Mateřídouška i místem pro vás: 
babičky, dědečkové, tetičky, strýč-
kové, studenti, těhulky, maminky 
těch nejmenších dětí, … přijďte, 
potřebujeme slyšet i váš názor, co 
nám ještě schází doplnit v progra-
mu.

A pokud vám nevyhovuje právě 
den naší oslavy, přijďte a využij-
te naše další akce, které pro vás 
připravujeme od pondělí do pátku. 

Program najdete na nástěnce 
v centru města Hejnice, ale pře-
devším na našem webu www.ma-
teridouska.net i facebooku. Do-
volím si ještě připomenout hlavní 
akci, kde budeme slavit hned dva-
krát – nejen 15 let, ale především 
oslavíme Den dětí, a to na akci Po-
hádkový les, který se letos uskuteč-
ní 26. 5. 2018. Předem moc děkuji 
všem, kteří nám pomáhají pravi-
delně, ale i vám, kteří se rozhod-
nete a přihlásíte se nám pomoct 
s přípravou či realizací akce. Bez 
vás dobrovolníků to nezvládneme!

Alena Nováková,  
místopředsedkyně spolku

Článek předkládá jeden z  mnoha metodických postupů ve vybrané oblasti matematického učení 
(desetinná čísla). Známková hra je jednou z úžasných pomůcek, která odbourává pocit nezvladatelnosti. 
U dítěte dochází v brzké době k nápravě a úspěšnosti.

Aktivita: 3,6 : 1,2 = 3
Materiál: kobereček, známková hra
Přímý cíl: pochopit proces dělení, číslo – dělitel dělí 
dělence na části, které jsou vždy stejné a výsledkem je 
počet jednotek pod jednotkou daného čísla – dělitele.
Nepřímý cíl: pochopení poměru celku a jejich částí, 
plošná zraková orientace, pochopení jednoduchosti 
v počítání bez použití mechanické paměti v procesu 
dělení, podpora rozvoje  abstraktního myšlení i pro 
děti v nižším věku (nadané děti), procvičování jemné 
motoriky.
Body zájmu: barevnost, vyskládávání figurek, čtve-
rečků do prostoru.
Postup: 

•  vyskládám si 1,2 pomocí figurek – vezmu zelenou fi-
gurku, to je 1 celá, modré figurky jsou desetiny 0,1 
a 0,1;

•  vyskládám číslo 3,6: vezmu 3 jednotky, 6 desetin 
a všechny figurky podělím;

•  výsledek je to, co má jedna (celá) figurka, zelená fi-
gurka, která má 3 jednotky. Pod zelenou figurkou je 
tedy výsledek 3. 

Jak pracuje Montessori poradny v Hejnicích?

Aktivita 3,6 : 1,2 = 3 Aktivita 8 : 1,6 = 5

Aktivita: 8 : 1,6 = 5
Postup: 

•  vyskládám si 1,6 pomocí figurek – 1 zelenou figurku 
a 6 modrých figurek;

• potom si vezmu 8 zelených čtverečků (jedniček);
•  každou figurku musím podělit, tzn., musím vyměnit 

čtverečků tolik, abych mohla podělit modré figurky;
•  1 zelený čtvereček vyměním za 10 modrých čtvereč-

ků (desetin), když nevystačily, tak měním další, až 3 
zelené čtverečky za 30 modrých desetin, vyskládám 
je pod modré figurky tak, aby nikde nechybělo (ani 
v řadě, ani ve sloupci);

•  výsledkem je počet zelených čtverečků pod jednotkou 
dělitele (1); 

•  výsledek je 5.

Možná pro někoho zajímavé, úžasné, pro jiného ne-
pochopitelné, zbytečně složité, nesmyslné..., ale tuto 
úvahu ponechávám na samotném dítěti. Zkušenosti 
s metodou jsou pozitivní, děti jsou kreaktivní a vidí 
mnohdy jinak, než dospělí jedinci.

Mgr. Pálová Helena, statutární zástupce Integrující 
poradny Montessori v Hejnicích

Dělení pomocí Montessori známkové hry
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Operační program Doprava v Libereckém kraji

Nejvýznamnější zdroj prostředků  
pro dopravní infrastrukturu

OPD2, který navazuje na Operač-
ní program Doprava 2007–2013 
(OPD1), představuje nejvýznamnější 
zdroj prostředků pro financování vý-
stavby dopravní infrastruktury v Čes-
ké republice v programovém období 
2014–2020. Jedná se o jeden z největ-
ších operačních programů v České 
republice. Prostřednictvím OPD2 je 
možné financovat infrastrukturu pro 
železniční dopravu, kombinovanou 
nákladní dopravu a městskou veřej-
nou dopravu; dále pak silniční infra-
strukturu ve vlastnictví státu (dálnice 
i silnice I. třídy); a v neposlední řadě 
též veřejnou infrastrukturu pro čistou 
mobilitu (dobíjecí stanice pro elektro-
mobily a čerpací stanice pro alterna-
tivní paliva), modernizaci železničního 
vozového parku a flotily nákladních 
plavidel.

Nové silnice a modernizované želez-
niční tratě v Libereckém kraji

V letech 2007–2013 bylo prostřednic-
tvím OPD1 podpořeno celkem   417 
projektů, díky nimž bylo postaveno 
a zrekonstruováno 319 km dálnic 
a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 
km železničních tratí. Jedná se zejmé-
na o modernizace železničních tratí 
(včetně jejich elektrifikace), výstavbu 
nových zabezpečovacích zařízení na 
přejezdech, modernizace železničních 
stanic a výstavbu dálnic a silničních 
obchvatů či jejich modernizaci. 

Přímo v Libereckém kraji pak bylo 
prostřednictvím OPD1 realizováno 19 
dopravních projektů, postaveno nebo 
zrekonstruováno pak bylo 25,47 km 
silnic a dálnic a 9,26 km železnic. 

Díky rekonstrukci trati Liberec – 
Tanvald byla zvýšena bezpečnost na 
železničních zastávkách a stanicích při 
nástupu a výstupu cestujících a také 
na železničních přechodech a přejez-
dech. Nová nástupiště na zastávkách 
a ve stanicích zkrátila dobu nástupu 
a výstupu cestujících, rovněž tak zvýši-
la bezpečnost a plynulost provozu při 
zastavení vlaku. Nové traťové zabez-
pečovací zařízení v kombinaci s nový-
mi přejezdovými zařízeními odstra-
nily lokální omezení traťové rychlosti 
a zvýšily jak bezpečnost železničního 

Modernizace a výstavba silnic a železnic zásadně přispívá ke zlepšení kvality života obyvatel nejen v Libereckém kraji, 
ale v celé České republice. Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů či hlukové zátěže, vyvedení tranzitní do-
pravy z center měst, zkvalitnění cestování či zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro osoby se zdravotním hendike-
pem, to vše jsou cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu programu Doprava 2014-2020 (OPD2).

provozu v traťových úsecích, tak i bez-
pečnost silničního provozu na železnič-
ních přejezdech. Informační systémy, 
které byly vybudovány v železničních 
stanicích, zvýšily informovanost a tím 
i atraktivitu železniční dopravy v tomto 
regionu. Realizací projektu bylo umož-
něno zkrácení jízdních dob v traťovém 
úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka 
a zavedení 30minutového intervalu ve 
špičce. Celkově tak došlo ke zvýšení 
komfortu cestujících a k zatraktivnění 
železniční dopravy v tomto hustě oby-
dleném regionu.

Realizované projekty OPD1 v Libereckém kraji
Název projektu Místo realizace

Silnice I/9 Sosnová MÚK Česká Lípa, Sosnová

Zřízení výhybny Harrachov Harrachov

Rekonstrukce Rigelského tunelu trati 
Liberec - Černousy

Železniční trať Liberec – Černousy 
v úseku Frýdlant v Čechách – Višňová

Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p. J. Liberec, Kryštofovo Údolí, Křižany

Sanace skalního zářezu Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou

Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka Tanvald

Trať 036 Liberec - Tanvald Jablonec nad Nisou, Rádlo, Smržovka, 
Tanvald, Liberec-Vratislavice nad Nisou

Rekonstrukce příjezdového a odjezdového 
tunelu v žst. Liberec

Liberec

Trať 030 Jaroměř - Liberec v úseku Stará 
Paka - Malá Skála

Koberovy, Líšný, Malá Skála, Semily, 
Bělá, Chuchelna, Košťálov, Libštát, 
Slaná, Záhoří, Stará Paka, Železný Brod

Modernizace ŽST Velké Hamry Semily, Jablonec nad Nisou, Liberec

Trať 030 Jaroměř - Liberec v úseku Turnov 
- Liberec

Turnov, Hodkovice nad Mohelkou, 
Rychnov u Jablonce nad Nisou, Liberec, 
Sychrov, Jeřmanice

Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati 
Chlumec nad Cidlinou - Trutnov Poříčí

Martinice v Krkonoších, Roztoky 
u Jilemnice

Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati 
Liberec - Harrachov

Harrachov

Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald Jiřetín pod Bukovou, Jablonec nad 
Nisou, Josefův Důl, Lučany nad Nisou, 
Nová Ves nad Nisou, Rádlo, Smržovka, 
Velké Hamry, Liberec-Vratislavice nad 
Nisou, Liberec

R 35 Bílý Kostel - Hrádek nad Nisou Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad 
Nisou

Silnice I/13 Stráž nad Nisou - Krásná 
Studánka

Stráž nad Nisou, Liberec

Silnice I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, 
Smržovka, Tanvald

Silnice I/14 Liberec - Kunratická, 3. etapa Liberec

Silnice I/14 Liberec - Kunratická, 2. etapa Liberec

V oblasti silniční dopravy byla re-
alizována například silnice R 35 Bílý 
Kostel – Hrádek nad Nisou. V rámci 
tohoto projektu došlo vedle samot-
né výstavby silnice I/35 v hlavní trase 
rovněž i k přestavbě mimoúrovňové 
křižovatky Bílý Kostel a výstavbě dvou 
nových křižovatek (Václavice a Hrá-
dek nad Nisou). Vybudováno bylo rov-
něž množství přeložek místních, resp. 
účelových komunikací a polních cest 
a dále například 11 mostních objektů.
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Nejen modernizace  
železničních stanic

V rámci OPD2 byl v Libereckém re-
gionu realizován například projekt 
Modernizace ŽST Česká Lípa. Před-
mětem projektu byla jak moderniza-
ce železniční stanice, tak současně 
i rekonstrukce navazujících jednoko-
lejových traťových úseků zaústěných 
do železničního uzlu Česká Lípa. Ve 
stanici i přilehlých úsecích byla pro-
vedena rekonstrukce železničního 
svršku a spodku, umělých staveb a že-
lezničních přejezdů. Ve stanici byla vy-
budována dvě ostrovní a jedno boční 
nástupiště. Díky tomu je přístup na 
nástupiště nyní podchodem, který 
zároveň propojil části města po obou 
stranách stanice.  Ve stanici i na všech 
návazných úsecích byla zřízena bez-
styková kolej. Součástí stavby byla i re-
konstrukce dvou železničních mostů 
na severním zhlaví stanice.

Mezi další významné dopravní 
projekty v Libereckém kraji beze-
sporu patří realizace přeložky silnice 
I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou. 
Cílem projektu je vybudování silnice 
s výrazně lepšími směrovými a výško-
vými parametry ve srovnání se stávají-
cími komunikacemi. Jedná se o součást 
silničního spojení mezi Libercem a Jab-
loncem nad Nisou, jehož předcházející 
stavba byla dokončena v červenci roku 
2008. Dokončení přeložky silnice I/14 
bude znamenat zkvalitnění dopravní-
ho spojení obou severočeských aglo-
merací. Nová komunikace převezme 
veškerou dnešní dopravu ze silnice 
III/29024 a převážnou část ze stávající 
trasy silnice I/14. Tím bude umožněno 
také komfortnější spojení oblasti Krko-
noš se severozápadní částí republiky. 
Přeložka silnice přitom nezasáhne ani 
žádným způsobem negativně neovliv-
ní chráněnou krajinnou oblast Jizerské 
hory. Vzhledem k tomu, že na stáva-
jících silnicích není v současné době 
žádná ochrana obytných domů proti 
hluku, přispěje projekt po dokončení 
stavby navíc i k výraznému zmírnění 
dopadu tohoto negativního jevu.

Více informací naleznete na 
webových stránkách www.szdc.cz 
a www.rsd.cz, popř. v brožurách „Plá-
nované projekty silniční/železniční 

Plánované projekty OPD2 v Libereckém kraji
Název projektu Místo realizace

Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie Liberec

Parkovací informační a navigační systém v Liberci Liberec

Silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou, Liberec

Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava Raspenava

Modernizace ŽST Česká Lípa Česká Lípa

Silnice R 35:  
Bílý Kostel - Hrádek nad Nisou

Letošní motto celé akce je  Hawaii párty...
Vítány jsou stylové oblečky – není podmínkou.

Vstupné 140,- Kč 
Prodej vstupenek probíhá od 6. 3. 2018 
na Městském úřadě v Hejnicích. 
Lenka Zoreníková, tel.: 483 034 010, 
mail: vstupenky@mestohejnice.cz

Doprava tam a zpět autobusy zajištěna.
Odjezdy autobusů:
19:15 hod. / B. Potok – škola
19:20 hod. / Hejnice, CIS
19:20 hod. / L. Libverda – úřad
19:30 hod. / Hejnice, parkoviště u „Petříčka“

20:00 HOD. - SÁL CESKÉ BESEDY
Raspenava u nádrazí CD

ˇ
ˇˇ

7. DUBNA 2018

APRÍLOVÁ
ZÁBAVA

K tanci hraje kapela VzHácka
Bohatá tombola 

Hlavní cena  letošní Aprílovky je: 

Zázitky na celý zivot ...
Předtančení v podání dětí z MŠ Zvoneček 
a bandy B.O.B.R. 

Pulnocní prekvapení !

ˇ

ˇ ˇ

ˇ ˇ°

infrastruktury ČR z prostředků Evrop-
ské unie v období 2014-2020“, které 
jsou dostupné ke stažení na webových 
stránkách www.opd.cz.

Pro informace do Liberce
Prostřednictvím OPD2 se i nadále bu-
deme snažit dělat dopravu konkuren-
ceschopnější, přístupnější, rychlejší, 
komfortnější a především bezpečněj-
ší pro všechny účastníky dopravního 
provozu. Více informací nejenom o do-
pravních projektech ve vašem regionu 

zjistíte na našem webu OPD2 - www.
opd.cz/liberec. Navštívit rovněž mů-
žete libereckou pobočku Eurocent-
ra na adrese Evropský dům, U Jezu 
525/4, kde obdržíte informační mate-
riály o dopravě v Libereckém kraji.
Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy
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Rok 2017 byl v Hejnicích srážkově mírně nadprůměrný, za celý rok spadlo 1090 mm srážek. Rekordní 
sucho bylo v roce 1982, tehdy za celý rok spadlo jen 606 mm srážek, naopak v roce 1974 byl roční 
úhrn 1318 mm. Podprůměrný byl roční úhrn slunečního svitu, slunce v roce 2017 svítilo v Hejnicích 
jen 1409 hodin. Teplotně byl rok 2017 nadprůměrný, průměrná roční teplota byla 9,0 °C.

•  Nejvíce sněhu v roce 2017 leželo 21. a 22. ledna, 
sněhová pokrývka dosáhla v tyto dny 18 cm.

•  Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 14. července, 
naměřeno bylo 42,6 mm, to je 42 litrů vody na m2.

•  Nejvyšší teplota vzduchu ve stínu byla 24. června, 
teploměr ten den zaznamenal 31,8 °C.

•  Nejnižší teplota byla 22. ledna, teploměr ten den 
klesl na -14,7 °C.

•  V 5 cm nad zemí byla nejnižší teplota naměřena 
ten samý den, teploměr se zastavil na -20,5 °C.

•  Poslední přízemní mrazík byl 17. května, teplota 
klesla při zemi na – 4,1°C, první pak byl 20. září.

•  Srážky byly na stanici zaznamenány v 250 dnech 
a sníh ležel 70 dní.

•  Hejnickým údolím prošlo v roce 2017 36 bouřek.

Podrobné údaje jsou uvedeny v následující tabulce, 
pro porovnání jsou uvedeny i třicetileté průměry 
spočítané za roky 1981–2010.

Údaje stanice Hejnice a nejbližších stanic Frý-
dlant, Smědava a Bedřichov můžete neustále sledo-
vat na internetových stránkách ČHMÚ. Od roku 2013 
byla navíc na stanici Hejnice instalována webkamera, 
která každých 5 minut snímá jižní obzor, stejná 
kamera je i ve Frýdlantu. Součástí obrazu je i graf 
průběhu počasí a každých 5 minut jsou zveřejněny 
všechny sledované údaje včetně nárazů větru. Po akti-
vaci si lze přehrát průběh počasí několika předešlých 
dní. Odkaz na kameru a grafy je na titulní straně 
stránek města Hejnice. Na stránkách tzv. „Norského 
počasí“ yr.no lze počasí v Hejnicích dokonce přehrát 
jako časosběrný film za celý minulý měsíc.

Miroslav Jech 

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok

srážky [mm] průměr 65 57 71 61 87 109 127 130 79 63 70 73 992
rok 2017 58 52 61 89 70 81 190 108 104 134 73 71 1091

slun.svit 
[hod.]

průměr 54 77 113 164 195 178 199 200 141 120 57 42 1540
rok 2017 78 68 121 92 195 225 170 205 98 95 37 25 1409

teplota [°C] průměr -0,6 0,1 3,4 8 12,9 15,4 17,4 17 13,1 9,1 4 0,4 8,4
rok 2017 -3,4 1,9 6,1 6,7 13,4 17,3 17,5 18,1 12,1 10,7 5 2,1 9,0

srážkové dny 19 15 19 25 18 18 25 17 21 22 25 26 250
dny se sněh.pokrývkou 31 20 2 17 70

Hejnické počasí v roce 2017

O čarodějích a čarodějnicích se vypráví v mnoha pověstech zdejšího kraje. Do okruhu takových pověstí 
patří i  motiv čarodějnických sletů, takzvaných sabatů, konaných o  filipojakubské (Valpuržině) noci 
z 30. dubna na 1. května. A protože se tato noc kvapem blíží, povíme si následující vyprávění.

V horním údolí Smědé žil 
jednou jakýsi zbožný sedlák, který 
měl trápení se svou ženou. Ta 
totiž každým rokem o filipojakub-
ské noci opouštěla dům a zpět se 
vracela teprve dalšího rána. Sed-
láka pronásledovalo zlé tušení, 
ale neměl odvahu požádat ženu 
o vysvětlení. Bál se toho, co by 
mu řekla. Mučivá nejistota se mu 
zdála lepší než strašlivá jistota. Po 
letech, když viděl, že se nic nemění, 
se odhodlal na svou ženu uhodit.

Na jeho otázku, kam o této stra-
šidelné noci odchází, se však jen 
lehkovážně zasmála a odpověděla: 

„Pojd´se mnou a všechno se dozvíš!“
Manžel už nechtěl dál žít v ne-

jistotě, a proto se o následující fili-

O čarodějích a čarodějnicích

pojakubské noci rozhodl, že svou 
ženu doprovodí. Před půlnocí 
vylezl podle jejího příkazu na stře-
chu jejich statku a tam ho čekalo 
první překvapení. Sám netušil, 
kolik jich ještě bude. U komína 
stáli dva černí kozlové a zdálo se, 
že na ně čekají. Selka na jedno-
ho nasedla a pokynula mu, ať si 
sedne na druhého.

Pak se kozlové vznesli do vzdu-
chu, jako kdyby měli křídla, a zbě-
silou rychlostí mířili někam do 
dáli. Sedlák vůbec nestačil sledo-
vat cestu, ale to už se zase sná-
šeli dolů a brzy stáli na pevné 
zemi v úplně neznámé překrásné 
krajině plné lidí. Všude okolo byly 
stoly se spoustou jídla a pití, hrála 

hudba a účastníci této zvláštní 
slavnosti tancovali, zpívali nebo se 
bavili. Byly tu jen samé radovánky 
a slasti bez konce.

Sedláka si nikdo nevšímal, ale 
po chvíli se ho jeden z mužů zeptal, 
co tam chce. Hospodář byl rád, že 
na něj někdo promluvil a začal dů-
věřivě vyprávět, co zažil. Tu se ho 
ten muž zeptal, kde je jeho man-
želka. Sedlák se rozhlédl a pak 
řekl: „Sedí támhle a těmi divnými 
babiznami.“ Sotva to dořekl, rajská 
krajina naráz zmizela a on stál 
sám samotinký v hrůzné pustině. 
Kam oko dohlédlo, nebylo vidět ani 
slyšet živáčka. Touto bezútěšnou 
krajinou se nešťastný muž toulal 
několik dní, a když konečně přišel 
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Společnost Dolmen představuje novou sociální službu
Společnost Dolmen má dlouholetou zkušenost s poskytováním sociálních služeb dospělým lidem s mentálním 

postižením a kombinovanými vadami. Vznikla v roce 2006 s cílem vytvořit alternativní pobytovou službu pro 
dospělé osoby s mentálním postižením, aby nemusely prožít svůj život ve velkých zařízeních. Díky projektu „Podpora 
samostatného bydlení“ se mohli již v roce 2007 přestěhovat do chráněného bydlení společnosti první klienti z domovů 
pro osoby se zdravotním postižením. V následujících letech se zvyšoval nejen počet klientů a chráněných bytů, ale 
objevila se i poptávka po dalších službách, které dosud na trhu sociálních služeb chyběly. Společnost postupně získala 
důležité místo mezi nestátními organizacemi v oblasti poskytování sociálních služeb a dnes má ve své nabídce již tři 
sociální služby – Chráněné bydlení, Sociálně terapeutickou dílnu a Podporu samostatného bydlení, a to na území 
Libereckého a Karlovarského kraje.     

Na základě potřeby definované Libereckým krajem se Společnost Dolmen rozhodla v letech 2018 až 2020 
zapojit do projektu Libereckého kraje „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením 
v Libereckém kraji“, který bude spolufinancován z prostředků Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost. 
V rámci tohoto projektu dojde k rozšíření terénní služby Podpora samostatného bydlení, a to v lokalitě správního 
území obcí s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, Liberec, Tanvald a Frýdlant. Služba nabízí šanci dospělým 
lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří potřebují pomoc a podporu na své cestě k co nejvíce 
samostatnému životu, ale nechtějí se stěhovat ze svých domovů či žít v pobytové službě. Ráda by také pomohla 
rodinám s dospělým členem s postižením, které se obávají toho, co s ním bude, až jim dojdou síly. Služba nabízí 
možnost včas se připravit na co nejvíce samostatný život. Je založená na individuálním přístupu, což znamená, že 
je klientům poskytovaná pomoc a podpora pouze v těch oblastech života, ve kterých to skutečně potřebují. Pro 
bližší informace, prosím, kontaktujte sociální pracovnici společnosti Mgr. Renatu Bečkovou (tel.: 725 841 763; e-mail: 
beckova@spolecnostdolmen.cz) nebo koordinátorku služby Mgr. Bohdanu Bensaoucha 

(tel.: 776 662 676; e-mail: bensaoucha@spolecnostdolmen.cz).

do známých míst, chtělo se mu 
plakat štěstím. Do rodného domu 
vkročil vyhládlý, unavený a ro-
zedraný.

Když vstoupil do světnice, stála 
jeho žena u máselnice a smála se. 
Tu sedlák vůči té ďábelské ženské 
pocítil nesmírnou nenávist a řekl 
si, že je jeho povinností křesťana 
potrestat ji za její hříšné skutky. 

Neprodleně nechal na okraji lesa 
nedaleko od statku svými čeledí-
ny připravit hranici, svou ženu na 
ni násilím dovlekl, pevně spoutal, 
přivázal řetězem ke kůlu a hranici 
vlastnoručně zapálil.

Její tělo shořelo, ale duše přeží-
vala dál a zúčastňovala se čaroděj-
nických sabatů o filipojakubské 
noci. Lidé dobře věděli, že čaroděj-

nice jsou velmi nebezpečné, pro-
tože škodí lidem i dobytku, který 
lidi živí. Proto v den, kdy se tyto 
zlé ženy slétaly na svých sněmech, 
kladli na ochranu před nimi ke 
dveřím domů a stájí čerstvé drny. 
Ještě častěji ale pálili hranice dříví. 
Ty se ostatně pálí dodnes.

Z knihy Pověsti od řeky Smědé 
pro vás vypsala Kristina Sokolová

Nejstarší občanka Hejnic
Na začátku měsíce února pan místostarosta Jiří Horák navštívil váženou občanku našeho města paní Ilonu 
Sýkorovou, která v těchto dnech oslavila 102 let. Jubilantka své životní výročí slavila v příjemném domácím 
prostředí u své vnučky, kde je o ní vždy s láskou postaráno. Paní Sýkorová v žádném případě nezapře, že 
dlouhá léta pracovala jako účetní a ještě dnes v tomto věku nám předvedla, jak bravurně zvládá třeba násobilku.

Všichni jí přejeme ještě jednou mnoho zdraví a spokojenosti.
Hana Pohnanová, matrikářka
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Zemřel daleko od své kolébky

příběh Maxe Kaufmanna
Max Michal Kaufmann se narodil 6. března 1903 v Hejnicích do rodiny známého židovského lékaře Julia 
Kaufmanna. Ten se do Hejnic přistěhoval z Prahy o několik let dříve poté, co dokončil studia medicíny. 
Rodina bydlela ve vile naproti místní základní škole.

Max byl nejmladším ze čtyř 
synů Kaufmannových. Jelikož vy-
růstal v německé oblasti Českého 
kralovství, i jeho postoje byly téměř 
výhradně proněmecké. Maxova 
sestřenice Heda Kaufmannová 
později vzpomínala, jak chodíval 
v průvodech s bílými podkolen-
kami, zpívajíc národní písně, což 
pro ni, dívku vyrůstající v českém 
prostředí hlavního města, bylo na-
prosto nepochopitelné. Když vy-
pukla 1. světová válka, došlo k po-
stupnému odvodu jeho bratrů na 
frontu. Nejstarší bratr Hans sloužil 
jako doktor v sanitním voze týlové 
jednotky. Druhý bratr Walter, poz-
dější doktor práv, padl do zajetí na 
italské frontě. Bratr Erich také bo-
joval v Itálii, na Piavě, kdy je od 9. 
června 1918 veden jako nezvěstný. 
Jeho jméno bylo po válce vytesá-
no na pomník padlých hejnických 
občanů.

Max měl snahu pokračovat ve 
šlépějích svého otce a nejstaršího 
bratra, ale nikdy nepatřil mezi stu-
dijní typy. Ze studií na německých 
gymnáziích jej opakovaně vyloučili. 
Stal se ale pomocníkem svého otce 
v hejnické ordinaci a postupně se 
samostudiem vzdělával. Po smrti 
otce v roce 1924 převzal ordinaci 
Hans, který svého mladšího bratra 
nadále zaměstnával nejenom jako 

zubního technika, ale také jako 
asistenta ve věcech administrativ-
ních.

V roce 1935 se Max Kaufmann 
z Hejnic přestěhoval do západních 
Čech, kde si založil soukromou 
ordinaci. Potkal zde i svou budou-
cí manželku. V době, kdy došlo 
k záboru Sudet, se rozhodl odejít 
do zahraničí, jelikož si dobře uvě-
domoval nebezpečí, které mu hro-
zilo. Podařilo se mu vycestovat do 
Francie. Informace o jeho pobytu 
zde až do vypuknutí 2. světové 
války jsou však neznámé. Dne 17. 
října 1939 se dobrovolně dostavil 
k odvodu do vznikající českoslo-
venské zahraniční armády a byl 
uznán schopným vojenské služby. 
Stal se tak jediným hejnickým ro-
dákem, který se za války v zahra-
ničí podílel na osvobození Česko-
slovenska. Po napadení Francie 
nacistickými vojsky se účastnil 
ústupových bojů na frontě, a to až 
do kapitulace v červnu 1940. Jeli-
kož měl hlášené trvalé bydliště ve 
Francii, byl osvobozen od povin-
nosti odplout s evakuačními trans-
porty do Velké Británie. Rozhodl se 
proto zůstat a legálně vycestovat 
do Jižní Ameriky, kde se usadil ve 
městě Quito v Ekvádoru, čímž si 
jistě zachránil život. Zbytek rodiny 
ale takové štěstí neměl. Všichni 

jeho příbuzní, kromě sestřenice 
Hedy, zahynuli v koncentračních 
táborech po roce 1943.

Rok po skončení války vypát-
ral přeživší sestřenici, které zaslal 
balíček s potravinami a anglicky 
psaný dopis, kde se otevřeně za-
stával odsunutých Němců, kteří již, 
stejně jako on, nebudou mít mož-
nost zemřít ve své rodné „kolébce“. 
To Hedu, mimo jiné účastnici do-
mácího odboje, velice rozhněvalo, 
jelikož byla přímým svědkem udá-
lostí v Protektorátu. I všichni její 
příbuzní zahynuli v koncentrač-
ních táborech. V odpovědi na jeho 
dopis osočila Maxe, že v momentě, 
kdy by nacisté nepronásledova-
li Židy, by hrdě mašíroval s nimi. 
A pokud by náhodou nemašíroval, 
nehnul by ani prstem pro osvobo-
zení Československa. Paradoxně 
právě Max, „skopčák do morku 
kostí“, jak ho v mládí sestřenice 
častovala, utekl a bojoval. Tímto 
momentem navždy skončila jejich 
korespondence.

O Maxově životě v Ekvádoru je 
známo pouze to, že i nadále pokra-
čoval v praxi zubního technika ve 
městě Quito, kde si otevřel svou 
ordinaci. Pravděpodobně dokončil 
i vysokoškolské studium. Zemřel 
daleko od své vlasti 20. ledna 1967.

Milan Votava
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Ř í m s k o k a t o l i c k á  f a r n o s t  H e j n i c e  
 

Klášterní 1              telefon: +420 482 360 211 
CZ 463 62 HEJNICE                e-mail: farnosti@mcdo.cz 
Česká Republika                           http://farnosthejnice.cz 
                                                           
R.D. ICLic. Mgr. Pavel Andrš, farář 

 

IČ: 46748458; číslo účtu: 0985379309/0800; Česká spořitelna a.s. 

Bratři a sestry, obyvatelé hejničtí, drazí přátelé, poutníci! 

Poslední lednový den roku 2018 se dostalo hejnickému poutnímu kostelu Navštívení Panny 
Marie povýšení na Národní kulturní památku. Radostná zpráva od Vlády České republiky je 
oficiálním uznáním duchovní, kulturní a historické hodnoty jednoho z nejvýznamnějších 
poutních míst Čech s významným evropským přesahem. Hejnický chrám je pilířem dějin 
člověčenství v prostoru střední Evropy a Panna Maria Hejnická, Mater Formosa, po staletí 
ochránkyně miliónů věřících mnoha jazyků po celém světě. Duchovní hodnota místa v srdci 
Jizerských hor je zpřítomněním božských ctností, to jest víry, naděje a lásky. Na nich bylo 
poutní místo ve středověku založeno, hrabaty z Gallasu a Clam-Gallasu od 17. věku 
rozšiřováno a s pokorou i bezmezně podporováno. Řád františkánů, jako správce, sídlící  
v přilehlém klášteře, kostel a především místní obyvatelstvo a poutníky tři staletí 
zabezpečoval po stránce duchovní a zdravotní. Františkáni též pečovali o vzdělávání místních. 

Zločinecké a nelidské režimy 20. století, nacismus a komunismus s ochotnými přisluhovači, 
se pokusili o zničení poutního místa. Zejména období komunismu, jemuž předcházelo – jako 
odplata za hrůzy nacismu – vyhnání a odsun původního německy mluvícího obyvatelstva, 
proměnilo hejnický poutní areál ve smutný obraz neúcty k člověku a jeho dílu, jež nás dalece 
přesahuje. 

Brzy se uzavře již třetí desetiletí, kdy se poutní kostel skutečně navrátil lidem. Díky mému 
předchůdci P. Miloši Rabanovi a za pomoci z Čech vyhnaných Němců, panu Daliboru 
Dědkovi, fondům Evropské unie a celé řadě dalších přispěvatelů je hejnické poutní místo opět 
prostorem setkávání; přístupné všem bez ohledu na jejich víru či nevíru, mateřský jazyk nebo 
kontinent, odkud k Panně Marii Hejnické přicházejí. 

To, že k vám dnes mohu promluvit a radovat se s vámi, je však skutečnou zásluhou předků  
i těch, pro které jsou Hejnice jako obec či poutní místo součástí jejich duchovního nebo jen 
prostého lidského vznímání Boha, krásna či kulturního dědictví. Vyhlášení kostela a poutního 
areálu za Národní kulturní památku příliš nezmění na tom, co cítím já. Má s pokorou přijatá 
úloha správce je však posílena rozhodnutím světské autority. Přeji si a modlím se za to, aby se 
Hejnice jako poutní místo i jako město se svými obyvateli opět stali jedním a společně tak ve 
svých skutcích i myšlenkách spravovali to velké tajemství hejnického zázraku, aby i další 
generace zdejšího obyvatelstva a přicházejících poutníků se mohli radovat, oslavovat i užívat 
tohoto jedinečného daru. 

V hluboké úctě ke stavitelům, patronům i správcům a lidem dobré vůle 

P. Pavel Andrš, hejnický farář  

Hejnice, 31. ledna L. P. 2018 

Hejnický chrám je pilířem dějin člověčen-
ství v prostoru střední Evropy a Panna 
Maria Hejnická, Mater Formosa, po staletí 
ochránkyně miliónů věřících mnoha jazyků 
po celém světě. Duchovní hodnota místa 
v srdci Jizerských hor je zpřítomněním bož-
ských ctností, to jest víry, naděje a lásky. Na 
nich bylo poutní místo ve středověku zalo-
ženo, hrabaty z Gallasu a Clam-Gallasu od 
17. věku rozšiřováno a s pokorou i bezmezně 
podporováno. Řád františkánů, jako správ-
ce, sídlící v přilehlém klášteře, kostel a pře-
devším místní obyvatelstvo a poutníky tři 
staletí zabezpečoval po stránce duchovní 
a zdravotní. Františkáni též pečovali o vzdě-
lávání místních. 

Zločinecké a nelidské režimy 20. století, 
nacismus a komunismus s ochotnými při-
sluhovači, se pokusili o zničení poutního 
místa. Zejména období komunismu, jemuž 
předcházelo – jako odplata za hrůzy nacis-
mu – vyhnání a odsun původního německy 
mluvícího obyvatelstva, proměnilo hejnický 
poutní areál ve smutný obraz neúcty k člo-
věku a jeho dílu, jež nás dalece přesahuje.

Brzy se uzavře již třetí desetiletí, kdy se 
poutní kostel skutečně navrátil lidem. Díky 
mému předchůdci P. Miloši Rabanovi a za 
pomoci z Čech vyhnaných Němců, panu 

Daliboru Dědkovi, fondům Evropské unie 
a celé řadě dalších přispěvatelů je hejnic-
ké poutní místo opět prostorem setkávání; 
přístupné všem bez ohledu na jejich víru 
či nevíru, mateřský jazyk nebo kontinent, 
odkud k Panně Marii Hejnické přicházejí.

To, že k vám dnes mohu promluvit a rado-
vat se s vámi, je však skutečnou zásluhou 
předků i těch, pro které jsou Hejnice jako 
obec či poutní místo součástí jejich duchov-
ního nebo jen prostého lidského vznímání 
Boha, krásna či kulturního dědictví. Vyhlá-
šení kostela a poutního areálu za Národní 
kulturní památku příliš nezmění na tom, co 
cítím já. Má s pokorou přijatá úloha správce 
je však posílena rozhodnutím světské auto-
rity. Přeji si a modlím se za to, aby se Hejni-
ce jako poutní místo i jako město se svými 
obyvateli opět stali jedním a společně tak 
ve svých skutcích i myšlenkách spravovali 
to velké tajemství hejnického zázraku, aby 
i další generace zdejšího obyvatelstva a při-
cházejících poutníků se mohli radovat, osla-
vovat i užívat
tohoto jedinečného daru. 

V hluboké úctě ke stavitelům, patronům 
i správcům a lidem dobré vůle

P. Pavel Andrš, hejnický farář
Hejnice, 31. ledna L. P. 2018

Římskokatolická farnost Hejnice
Bratři a sestry, obyvatelé hejničtí, drazí přátelé, poutníci!
Poslední lednový den roku 2018 se dostalo hejnickému poutnímu kostelu Navštívení Panny 
Marie povýšení na Národní kulturní památku. Radostná zpráva od Vlády České republiky 
je oficiálním uznáním duchovní, kulturní a historické hodnoty jednoho z nejvýznamnějších 
poutních míst Čech s významným evropským přesahem.
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Kdo je můj záchranář? 
 
V životě už jsme to zažili skoro všichni. Někomu v našem okolí se přitížilo, měl nehodu, úraz. A my jsme 
v tísni vytáčeli na telefonu číslo 155. Minuty do příjezdu záchranky pak byly asi ty nejdelší, co nás potkaly.  
Čas od okamžiku, kdy operátor na tísňové lince přijme hovor, do chvíle, kdy ze základny vyjíždí sanita 
s pomocí, se počítá na vteřiny. Rozmístění základen po Libereckém kraji je takové, aby záchranáři byli 
schopni do všech míst dojet do dvaceti minut. A to i přesto, že jim mnohdy situaci komplikují neohleduplní 
řidiči, špatně zaparkovaná auta, objížďky či počasí.  
Pokud to zdravotní stav postiženého vyžaduje, operátor na dispečinku zůstává s volajícím o pomoc 
v telefonickém kontaktu. Pomáhá svými zkušenostmi a radami, uklidňuje. Právě dispečeři spolu s volajícím 
bývají často těmi, díky komu nemocní/ranění přežijí. 
V okamžiku, kdy na místo dorazí záchranářská posádka, dostane vše zpravidla rychlý spád. Záchranáři zajistí 
životní funkce, vyšetří postiženého a v případě potřeby jej transportují do nemocnice. 
Víte, odkud právě k vám vyjíždí záchranářské vozidlo? Z přiložené mapky si sami můžete udělat obrázek, za 
jak dlouho k vám v případě potřeby pomoc dorazí. Může se ale samozřejmě stát i to, že posádky z vám 
nejbližší základny jsou zrovna v terénu a k vám tedy vyjíždí nejbližší volný vůz. 
A jak záchranářům můžete pomoci vy sami? 
1. Operátorovi na dispečinku vždy sdělte co nejpřesnější polohu, kde se nacházíte. Tzn. buď adresu nebo 
nejbližší záchytné body (park, typická budova, křižovatka, poslední vesnice,…). Do telefonu si stáhněte 
aplikaci Záchranka. Při jejím použití aplikace sama odešle vaši přesnou polohu. 
2. Zajistěte záchranářům přístup k postiženému (odemkněte dveře, pokud je to možné, vyšlete někoho na 
ulici). 
3. V noci rozsviťte co nejvíc světel směrem do ulice. 
4. Připravte doklady postiženého a seznam léků, které užívá. 
5. Zajistěte domácí zvířata, která by mohla záchranáře napadnout. 
6. Pokud byl hovor s operátorem ukončen, zajistěte, že na vámi uvedené číslo bude možné kdykoliv volat. 
Při jakémkoliv zhoršení stavu postiženého opět volejte operátora. 
 
Naše motto je: „Milujeme život. Bojujeme o něj každý den. Na zemi, ve vzduchu, bezdrátově.“ Přejeme 
vám, abyste nás v životě nepotřebovali. Pokud nás potřebovat budete, buďte připraveni. 
 
Vaše Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 
(www.zzslk.cz a najdete nás i na facebooku jako Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p. o.) 
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2. Zajistěte záchranářům přístup k postiženému (odemkněte dveře, pokud je to možné, vyšlete někoho na 
ulici). 
3. V noci rozsviťte co nejvíc světel směrem do ulice. 
4. Připravte doklady postiženého a seznam léků, které užívá. 
5. Zajistěte domácí zvířata, která by mohla záchranáře napadnout. 
6. Pokud byl hovor s operátorem ukončen, zajistěte, že na vámi uvedené číslo bude možné kdykoliv volat. 
Při jakémkoliv zhoršení stavu postiženého opět volejte operátora. 
 
Naše motto je: „Milujeme život. Bojujeme o něj každý den. Na zemi, ve vzduchu, bezdrátově.“ Přejeme 
vám, abyste nás v životě nepotřebovali. Pokud nás potřebovat budete, buďte připraveni. 
 
Vaše Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 
(www.zzslk.cz a najdete nás i na facebooku jako Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p. o.) 

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách  

a slepičky Green Shell typu Arakauna.

Stáří slepiček: 15 – 20 týdnů. Cena: 159 – 195 Kč/ks.

Prodej: 17. března, 29. dubna, 27. května a 30. června 2018 v 15.20 hod. v Hejnicích – u Jednoty.

Případné bližší informace na tel.: 601 576 270, 728 605 840.

Při prodeji slepiček také vykupujeme králičí kožky – cena dle poptávky. 
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V životě už jsme to zažili skoro všichni. Někomu v našem okolí se přitížilo, měl nehodu, úraz. A my jsme 
v tísni vytáčeli na telefonu číslo 155. Minuty do příjezdu záchranky pak byly asi ty nejdelší, co nás potkaly. 

Čas od okamžiku, kdy operátor na tísňové lince 
přijme hovor, do chvíle, kdy ze základny vyjíždí 
sanita s pomocí, se počítá na vteřiny. Rozmístění zá-
kladen po Libereckém kraji je takové, aby záchraná-
ři byli schopni do všech míst dojet do dvaceti minut. 
A to i přesto, že jim mnohdy situaci komplikují neo-
hleduplní řidiči, špatně zaparkovaná auta, objížďky 
či počasí. 

Pokud to zdravotní stav postiženého vyžaduje, 
operátor na dispečinku zůstává s volajícím o pomoc 
v telefonickém kontaktu. Pomáhá svými zkušenost-
mi a radami, uklidňuje. Právě dispečeři spolu s vola-
jícím bývají často těmi, díky komu nemocní/ranění 
přežijí.

V okamžiku, kdy na místo dorazí záchranářská 
posádka, dostane vše zpravidla rychlý spád. Zá-
chranáři zajistí životní funkce, vyšetří postiženého 
a v případě potřeby jej transportují do nemocnice.

Víte, odkud právě k vám vyjíždí záchranářské vo-
zidlo? Z přiložené mapky si sami můžete udělat ob-
rázek, za jak dlouho k vám v případě potřeby pomoc 
dorazí. Může se ale samozřejmě stát i to, že posád-
ky z vám nejbližší základny jsou zrovna v terénu 
a k vám tedy vyjíždí nejbližší volný vůz.

A jak záchranářům můžete pomoci vy sami?

1.  Operátorovi na dispečinku vždy sdělte co nejpřes-
nější polohu, kde se nacházíte. Tzn. buď adresu 

Kdo je můj záchranář?

nebo nejbližší záchytné body (park, typická 
budova, křižovatka, poslední vesnice,…). Do te-
lefonu si stáhněte aplikaci Záchranka. Při jejím 
použití aplikace sama odešle vaši přesnou polohu.

2.  Zajistěte záchranářům přístup k postiženému 
(odemkněte dveře, pokud je to možné, vyšlete 
někoho na ulici).

3.  V noci rozsviťte co nejvíc světel směrem do ulice.
4.  Připravte doklady postiženého a seznam léků, 

které užívá.
5.  Zajistěte domácí zvířata, která by mohla záchra-

náře napadnout.
6.  Pokud byl hovor s operátorem ukončen, zajistě-

te, že na vámi uvedené číslo bude možné kdykoliv 
volat. Při jakémkoliv zhoršení stavu postiženého 
opět volejte operátora.

Naše motto je:  
„Milujeme život. Bojujeme o něj každý den. Na 

zemi, ve vzduchu, bezdrátově.“  
Přejeme vám, abyste nás v životě nepotřebovali. 
Pokud nás potřebovat budete, buďte připraveni.

Vaše Zdravotnická záchranná služba  
Libereckého kraje

(www.zzslk.cz a najdete nás i na facebooku jako Zdra-
votnická záchranná služba Libereckého kraje, p. o.)


