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Co je nového v Hejnicích? Asi 
víte, že proběhly volby do zastupitel-
stva obce, takže se částečně obmě-
nilo složení vlastního zastupitelstva 
a orgánů města. Na pozici místosta-
rosty byl zvolen pan Petr Zoreník, 
rada města byla zvolena ve složení 
Ing. Lucie Podhorová, paní Alena 
Henclová, Mgr. Kryštof Špidla PhD., 
pan Petr Zoreník a já. Předsedkyně-
mi finančního a kontrolního výboru 
jsou paní Alena Henclová a Ing. Lu-
cie Podhorová. Všem novým zastu-
pitelům přeji hodně úspěchů a štěs-
tí v jejich práci. Všem dosavadním 
bývalým zastupitelům děkuji za je-
jich práci a přeji jim hodně poho-
dy v jejich osobních a pracovních 
životech. Na poli změn vedení obcí 
a měst se také doznalo jiných jmen 
vedení sousedů, takže budeme zvě-
davi, jaká spolupráce bude nasta-
vena s přáteli v Bílém Potoce nebo 
Novém Městě, se kterými nás pojí 
spousty možných společných pro-
jektů a aktivit.

Konec roku je vždy ve znamení 
dokončování rozpracovaných pro-
jektů ve městě a také bilancování. 
V minulých dnech tak došlo k do-
končení opravy fasády na domě řez-
nictví v centru, budova se změnila 
na pohlednou, která mezi ostatní 
v okolí zapadá. Nyní se hlavně při-
pravuje plán práce na rok 2019, 
který úzce souvisí se schválením 

příštího rozpočtu města. Jelikož 
jsme podali žádost o dotaci na no-
vou mateřskou školu, budeme do 
léta 2019 čekat na to, jestli bude 
rozhodnutí státu pozitivní nebo ne-
gativní. Jelikož je převis žádostí ve 
výši 3,2 miliardy korun, podpora 
hejnické stavby školky je spíše v říši 
fantazie a přání. Ale i přesto je roz-
počet připraven v roce následujícím 
začít práce na školce za vlastní pe-
níze a plánuje se přebytkový kolem 
8 – 9 miliónů korun. I tak ale zbývá 
na další akce a investice města do-
cela slušná suma, která poskytuje 
možnost zateplení dalšího panelo-
vého domu, opravu mostu u pětky, 
zahájení rekonstrukce výměníko-
vých stanic, rekultivaci skládky 
nebo rekonstrukci parčíku u koste-
la a spousty dalšího. Na webu měs-
ta najdete přesný rozpočet, kde se 
můžete podívat, na co konkrétně 
budou finance vyčleněny.

Pro motoristy nemám moc dob-
rou zprávu, neboť uzavírka mezi 
Libverdou a Raspenavou, která vede 
zadní cestou kolem lázní, bude pro-
dloužena do poloviny roku 2019 
z důvodu havarijního stavu opěrné 
zdi silnice v jednom místě. Zimní 
období přináší tradiční komplikace 
i na jiných komunikacích ve výběž-
ku či jeho okolí, proto doporučuji za-
znamenat si do telefonu kontakty na 
dispečery zimní údržby krajských 

Slovo starosty

Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani Vy… Vážení čtenáři našeho 
zpravodaje, vítám Vás u čtení nového čísla a těmi prvními slovy vypůj-
čenými od mistra Káji z jeho písně jsem chtěl naznačit, že to snad bylo 
včera, co jsem se s Vámi loučil u posledního svého sloupku v zářijo-
vém zpravodaji, a již nám na dveře ťukají Vánoce. A proto Vám hlavně 
nyní přeji klidnou a pohodovou četbu těchto listů, neboť v době před-
vánočního shonu je pohoda a klid to hlavní, co potřebujeme.

a státních silnic, abyste je mohli pří-
padně zaurgovat, když nebude ně-
kde prováděna údržba, jak má být 
pro zajištění bezpečného provozu. 
Pozor, je třeba si ale uvědomit, že 
silničáři nebo naše Služby nemají 
povinnost uklízet sníh, ale zmírňu-
jí závady  vznikající povětrnostními 
vlivy a podmínkami za zimních si-
tuací ve sjízdnosti komunikací. Tak-
že to, že je někde bílo, není ještě ně-
jaké porušení něčeho. Dispečer pro 
krajské silnice II. a III. třídy oblas-
ti Liberecka, tel. 724 631 451. Dis-
pečer pro státní silnice I. třídy ob-
last Liberecka, tel. 731 601 229. Pro 
Hejnice platí kontakt na Středisko 
služeb (733 532 449, 725 547 663), 
starostu (777 682 274) nebo mís-
tostarostu (604 653 184).

I v následujících měsících bude 
pokračovat besedování se starostou, 
takže když se budete chtít dozvědět 
něco z aktuálních informací nebo 
se jít zeptat či Vás něco zajímavé-
ho napadne, máte možnost hned 
ve středu 23. ledna od 18 hodin na 
úřadě. Taktéž Vás žádám, abyste 
se zapojili do současného projektu 
Participativního rozpočtu Hejnic, 
kde můžete navrhovat, co se tu má 
postavit nebo zřídit a pak následně 
hlasovat o jednotlivých návrzích.

Vážení občané a čtenáři, dovol-
te mi popřát Vám šťastné a veselé 
nadcházející vánoční svátky, pro-
lnuté spoustou smíchu, radosti 
a lásky od všech Vašich blízkých 
z řad rodiny, kamarádů či kohoko-
liv. Taktéž přijměte přání úspěšné-
ho a pohodového roku 2019, kte-
rý budeme s napětím očekávat. Na 
Štědrý den bych Vás rád pozval na 
přípitek se skleničkou vína a milé 
setkání u vánočního stromu v Hej-
nicích ve 23:30 hodin.

Jaroslav Demčák

4



HEJNICKÝ ZPRAVODAJ / 2

Z jednání městské rady

 – schválila žádost Sboru dobrovolných hasičů Hejnice 
a poskytla finanční dotaci ve výši 3.500,-Kč na reali-
zaci Memoriálu Alexandra Juklíčka 

 – projednala a schválila žádost zastupující část nájem-
níků domu čp. 617 v Lázeňské ulici ohledně užívání 
místnosti v suterénu domu pro setkávání části nájem-
níků

 – projednala a schválila výsledek poptávkového řízení na 
realizaci zakázky Administrace podání žádosti o dota-
ci na výstavbu mateřské školy v Hejnicích, akce bude 
svěřena firmě Agentura regionálního rozvoje Liberec

 – schválila pronájem nebytových prostor prodejny v čp. 
299 Jizerská, na dobu určitou a to od 1. října 2018 do 
30. září 2023

 – projednala a vzala na vědomí informace týkající se ak-
tuální situace nájemného, dluhů a dlužníků v bytech 
města a zprávu místostarosty o stavu a vývoji neza-
městnanosti na území města

Rada města na svých zasedáních:

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 – projednalo a schválilo zprávu kontrolního a finanční-
ho výboru

 – projednalo a schválilo nákup mobilního podia včetně 
vybavení v rámci projektu „Frýdlantsko – kulturní 
a společenské“ podpořeného Dotačním fondem Libe-
reckého kraje

 – projednalo a schválilo realizaci projektu „Modernizace 
odborných učeben pro výuku přírodních věd a práce 
s digitálními technologiemi v ZŠ Hejnice“

 – projednalo a schválilo veřejný způsob volby starosty, 
místostarosty a rady města

 – zvolilo v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích 
do funkce starosty města pana Jaroslava Demčáka  
a do funkce místostarosty města pana Petra Zoreníka

 – projednala a schválila nařízení města o zákazu po-
domního a pochůzkového prodeje na území města  
Hejnice

 – projednala a schválila finanční dar Základní a Ma-
teřské škole Hejnice, příspěvkové organizaci od firmy 
WOMEN FOR WOMEN ve výši 98.572,- Kč, který je 
určen pro účely úhrady měsíčních záloh za obědové 
služby

 – projednala a schválila rozpočtové opatření týkají-
cí se úprav položky výdajů kolem komunálních vo-
leb, rozpočet je nyní v celkové výši příjmů po úpravě 
78.352.470,02 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 
68.296.308,80 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 
10.056.161,22 Kč bude použit na investiční akce v dal-
ších letech

 – projednala a schválila návrh Lesů ČR týkající se stan-
dardizace geografického názvosloví u dvou vodních 
nádrží v katastru Hejnic, vodní plochy budou mít ná-
zvy Na Kozí stezce a Lesní rybník

 – projednala a stanovila úřední dobu na konání svateb-
ních obřadů a to každou první sobotu v měsíci od 10 
do 15 hodin a určila jako úřední místnost pro koná-
ní svatebních obřadů obřadní síň městského úřadu  
Hejnice

 – stanovilo, že rada města bude mít v tomto funkč-
ním období 5 členů a do jejich funkcí zvolili pana 
Mgr. Kryštofa Špidlu Ph.D., paní Alenu Henclovou 
a Ing. Lucii Podhorovou MSc

 – zřídilo finanční a kontrolní výbor, do funkce předsedy 
finančního výboru zvolilo paní Alenu Henzlovou a do 
funkce předsedy kontrolního výboru ing. Lucii Pod-
horovou

 – v souladu se zákonem o obcích stanovilo výši odměn 
za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva

 – pověřilo člena zastupitelstva pana Jaroslava Demčá-
ka zastupováním města na jednáních všech řádných 
a mimořádných valných hromad společnosti Frý-
dlantská vodárenská společnost, a. s. a navrhlo ho 
taky za člena Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské 
společnosti

 – schválilo, že město Hejnice bude v DSO Mikroregionu 
Frýdlantsko zastupovat starosta města pan Jaroslav 
Demčák a v případě jeho nepřítomnosti místostarosta 
města pan Petr Zoreník

Máte uhrazené poplatky vůči městu?

Upozorňujeme občany, že  koncem září vypršel termín na zaplacení poplatku za komunální odpad pro 
letošní rok. Ti, kteří tak neučinili, musí zaplatit v co nejkratším termínu, jinak se vystavují postihům 
dle daňového řádu. Další alternativou je odebrání popelnice. Výše poplatku je 600 Kč za osobu a rok, 
případně za rekreační objekt a rok.

Zjistěte si, jestli máte všechny závazky vůči svému městu vyrovnané. Toto platí pro všechny obyvatele 
Hejnic včetně těch, kteří mají své bydliště fiktivně na městském úřadě.
Upozorňujeme také majitele psů, že je nutné za ně uhradit adekvátní poplatky. Všichni ti, kteří chovají psa 
a nemají ho přihlášeného, jej musí po uplynutí jeho stáří 3 měsíců přihlásit a uvedený poplatek zaplatit. 
Připomínáme, že majitelé, kteří platí za jednoho svého mazlíčka a chovají další, musí i tyto přihlásit a řádně 
za ně odvádět poplatky.  
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. 
Upozorňujeme, že složenky nezasíláme, proto si termín splatnosti místních poplatků ohlídejte sami. Platby 
lze provést v hotovosti nebo platební kartou v pokladně městského úřadu, případně převodem na účet města.

Finanční odbor MÚ

?!
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Psali jsme před 20 lety…  
Lesní restaurace ve Ferdinandově uzavřena

Od úterý 1. září 1998 je uzavřena známá Lesní 
restaurace ve Ferdinandově. Uzavřený objekt čeká na 
nového nájemce nebo ještě lépe majitele, který hotel 
s restaurací znovu uvede do provozu.

Turistům i tenistům bude chybět posezení na 
terase, lyžařům ztuhlým po dlouhém sjezdu z hor 
teplo výčepu s praskajícím krbem. Chybět bude 

Psali jsme před 15 lety…  
Tóny fléten ukončily 18. ročník koncertů

Jiří Stivín spolu s mladými umělci Collegium Quodli-
bet ukončil v pořadí třináctým koncertem letošní již 18. 
ročník koncertů varhanní a duchovní hudby.

Bazilikou zněly nenapodobitelné variace tónů 
fléten, které střídaly a doplňovaly varhany, violon-
cello, cembalo a příjemný soprán v představení 
„Barokní hudba s flétnou“. Tímto koncertem byla 
také ukončena letitá spolupráce Kruhu přátel hudby 
a Obecního úřadu Lázně Libverda, který činnost 

Psali jsme před 10 lety…  
Lípy před kostelem čeká ořez

Jelikož od posledního ořezu stromů v parčíku před koste-
lem uběhlo několik roků, je třeba tento úkon v tomto před-
jaří zopakovat. Jistě se tento krok nesetká s pochopením 
u všech obyvatel města, proto jsem se rozhodl touto cestou 
informovat, o co se vlastně jedná a uvést zde odborný 
posudek a názory odborníků v oboru.

Lípy nejsou v nejlepším zdravotním stavu, některé 
mají viditelné trhliny v kmeni, proto by velká zátěž 
na koruně mohla být příčinou poškození jedince zlo-
mením či rozlomením. Abychom mohli argumento-
vat a vysvětlovat podloženými názory, požádali jsme 
o vyjádření libereckou pobočku Agentury ochrany 
přírody a krajiny. Tady je z něj část uvedená.

„Jedná se o lípy se sekundárními korunami, 
v minulosti již několikrát řezané tzv. na hlavu v jed-
notné výšce cca 6 m nad zemí. Počet hlavních větví je 
různý, nejčastěji se kmen dělí na dvě kosterní větve, 
vyskytují se i jedinci s větším počtem hlavních větví. 
Lípy jsou vitální, i když kosterní větve nesou známky 
infikace dřevokaznými houbami, což však při pravi-
delné redukci sekundárních korun významně neo-

samozřejmě i společenský sál s kulečníkovými stoly 
a šipkami. Nejvíce ovšem bude chybět sál ke spole-
čenské zábavě a tanci, který byl poslední v Hejni-
cích. Věřme, že provoz bude znovu zahájen a tento 
druh pro lidi potřebné společenské zábavy z našeho 
města úplně nevymizí.

Hejnický zpravodaj 4/1998

kruhu zajišťoval. Kruh přátel hudby se vrací do míst, 
do kterých duchovní a varhanní hudby patří a kde 
také tradice těchto koncertů vznikla, do prostor 
bývalého kláštera. Dojde ke spojení dalšího z pře-
tržených článků historického řetězu a Kruh přátel 
hudby se od příštího roku stane součástí široké čin-
nosti Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hej-
nicích.

Karel Finkous, Hejnický zpravodaj 4/2003

vlivní statické poměry stromů. Koruna však nesmí 
být v žádném případě ponechána samovolnému růstu. 
Strom zapěstovaný na hlavový řez již není možné 
zapěstovat jinak a ošetřovat jej jiným typem řezu. 
Pokud sekundární výhony zesílí, dochází k jejich 
vylamování, což dále zvyšuje riziko infikace kmene 
fytopatogeny. Při průběžné kvalitní péči o tyto stromy 
lze zajistit prodloužení perspektivy lip v dané loka-
litě. Tím by bylo možné odsunout potřebu finančně 
poměrně dost náročnou obnovu zeleně řádově o dese-
tiletí.“

Podle tohoto názoru se tedy zařídíme a koruny 
zmladíme. Je jasné, že se to každému nebude líbit, 
ale ta chvíle holých korun bez větví bude jen krátká, 
brzy vyrazí nové větvičky a listy zahalí tvar koruny 
do pohlednějšího tvaru. Příkladem může být třeba 
hřbitov na Ferdinandově, který touto procedurou 
prošel minulou zimu, a již teď tam jsou vidět výsledky. 
Hlavně, že se nám podaří tento cenný park uchránit 
před přírodní devastací v podobě zničených stromů.

-DEM-, Hejnický zpravodaj 4/2008
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Výměna řidičských průkazů
Podle ministerstva dopravy 

v roce 2018 končí platnost 626 000 
řidičských průkazů. Datum plat-
nosti (najdete ji na titulní straně 
vašeho průkazu) je 10 let, u prů-
kazů s řidičským oprávněním pro 
skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, 
D, D+E pak 5 let. Dříve bylo nutné 
o výměnu požádat na příslušném 
úřadu s rozšířenou působností 
(podle vašeho bydliště), nyní je to 
možné na kterémkoli z nich. Foto-

Zpráva Policie České republiky

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v územní působnosti obvodního oddělení Policie České republiky Hejnice 
bylo v posledním čtvrtletí spácháno nebo dále vyšetřováno 22 trestných činů. 6 případů bylo spojených 
s výrobou, distribucí, držením nebo užíváním omamně psychotropních látek, 4 ublížení na zdraví, z toho 
jeden pokus těžké újmy, 3 krádeže, 3 podvody, 3 zanedbání povinné výživy, 2 x byl mařen výkon úředního 
rozhodnutí a vykázání a vyšetřován byl i 1 přečin nedovoleného ozbrojování. Za zmínku stojí případ, ve 
kterém služba kriminální policie a vyšetřování odhalila a zajistila tzv. „varnu“. Pokračuje také vazební 
stíhání dvou pachatelů krádeží.  Spácháno bylo celkem 307 přestupků, 267 z nich řešili naši policisté 
v příkazním řízení.

grafie již není potřeba, stačí žádost 
o výměnu (vyzvednete na úřadě), 
platný doklad totožnosti (OP nebo 
pas), a řidičský průkaz, který chcete 
vyměnit. Zažádat je třeba nejdříve 
3 měsíce a nejpozději 20 dní před 
koncem platnosti ŘP. Lhůta pro 
vydání nového průkazu je 20 dní. 
Včasná výměna z důvodu konce 
platnosti je zdarma, v ostatních 
případech zaplatíte 200 Kč (stejně 
tak když zažádáte po konci plat-
nosti ŘP). Expresní vyřízení žádosti 

o výměnu (do 5 dnů) je zpoplat-
něno částkou 700 Kč. Podat žádost 
musíte osobně, vyzvednout ŘP pak 
může i vámi zmocněná osoba na 
základě ověřené plné moci. 

Přeji všem klidné Vánoce,  
hodně štěstí, zdraví a pohody  

do nového roku.

npor. Milan Porubský, 
vedoucí OOP Hejnice

Věž obsluhoval strážný, který za 
svou práci dostával nepříliš vysoký 
plat, k tomu ještě přilepšoval své 
rodině lovem v okolních lesích 
plných zvěře. Uživit všechny děti 
nebylo jednoduché, vždyť strážný 
měl sedm synů. Ještě těžší chvíle 
nastaly, když chlapci dospěli a otec 
je chtěl dobře zabezpečit. Požádal 
tehdy svého pána o sedm lánů půdy 
kolem říčky Smědé, protékající pod 
strážní věží. Pán mu vyhověl a tak 
mohl každý ze synů dostat po lánu.

Mladíci byli po otci praco-
vití a pozemky začaly pod jejich 
rukama vzkvétat. Nejprve na nich 
vymýtili prales, pak zorali panen-
skou zem, na níž každý z nich brzy 
obdělával kus pole a na břehu řeky 
si postavili domy. Tak se stali prv-
ními obyvateli malé osady, která se 
zrodila z naprosté divočiny.

Osada však měla mít také 
nějaké jméno. Tehdy bylo běžné, 

O vzniku Frýdlantu

Na nynějším zámeckém vrchu ve Frýdlantu se před více než devíti staletími nacházela vysoká strážní věž, jíž 
se říkalo Indica. Sloužila jako ukazatel cesty poutníkům procházejícím zdejší krajinou, nazývanou Záhvozd, 
která byla porostlá hustými, jen s obtížemi prostupnými lesy. V noci se na věži pálily ohně, aby byla vidět 
i za tmy a nikdo nesešel s cesty. Věž také poskytovala útočiště, když někdo z poutníků potřeboval nocleh, 
jídlo nebo pití.

že se vesnice pojmenovávaly 
podle svých zakladatelů, ale co 
dělat, když jich bylo sedm? Každý 
z bratrů chtěl svoje jméno zvěč-
nit, ale podle jakého hlediska se 
mělo rozhodnout? Jeden zdůraz-
ňoval svůj věk, jiný nejvíce vyna-
loženou práci, třetí měl jako důvod 
polohu svého domu, ale přestože 
jejich dohadování nebralo konce, 
na ničem se nedohodli. Nakonec 
požádali o rozsouzení otce a ten 
pronesl moudrá slova: „Vaše osada 
by neměla nést jméno jednoho nebo 
druhého, to by bylo příliš obyčejné. 
Ať se jmenuje podle toho, co jí činí 
naprosto výjimečnou a ojedinělou, 
a to je svornost a soulad. A proto 
chci z moci úřadu soudce, jímž jste 
mě jmenovali, aby se zdejší místo 
jmenovalo Friedland - země míru.“ 
A tak se stalo a důležitým zákla-
dem budoucího kvetoucího města 
bylo po mnoho staletí oněch sedm 

lánů sedmi synů strážného na věži 
Indica.

Podle jiného vyprávění vznikla 
ve 13. století na úpatí budou-
cího zámeckého vrchu uprostřed 
hustého pralesa malá osada, jež 
dlouho neměla žádné jméno. Do 
zdejší lesní samoty uprchl jakýsi 
saský princ, protože se proti vůli 
svého otce oženil s prostou dívkou. 
Tady oba mladí lidé nalezli mír, po 
kterém toužili. Teprve po mnoha 
letech, když otec zestárl a jeho hněv 
se utišil, se princ se svou ženou 
směl vrátit domů. Ale ještě před 
odchodem tento malý kus země, 
kde pobývali tak dlouho a šťastně, 
na věčnou památku pojmenoval 

„Land des Friedens“ - země míru, 
z čehož později vzniklo jméno 
Friedland, česky Frýdlant.

z knihy Pověsti od řeky Smědé 
vypsala Kristina Sokolová
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Většina dětí si do profilu vkládá fotografie, některé nevhodné, odvážné 
až intimní. Ty si poté onen podvodník - virtuální kamarád - může stáh-
nout, uložit a následně zneužít. Podvodníci jsou v komunikaci s dětmi 
velmi zběhlí a navážou s dětmi takový vztah, díky němuž děti navádí 
k vytváření a zasílání dalších fotografií. Toto jednání může vyústit až 
k vydírání, a to i takovému, že pokud nebude uhrazena určitá finanční 
částka, fotografie zveřejní na internetu nebo třeba ve škole. Někdy se ale 
bohužel může jednat o opravdového kamaráda, spolužáka, který získané 
fotografie použije tak, že je rozešle skupině dalších spolužáku či celé škole. 
Časté jsou i případy, kdy virtuální kamarád po čase požádá o schůzku, 
a děti toto pozvání přijmou. Ať již ze zvědavosti, nebo protože se cítí sami 
bez kamarádů. Bohužel většina rodičů často ani neví o tom, že se chce 
jejich dítě setkat s virtuálním kamarádem. Samozřejmě nemusí se stát 
nic hrozného, ale bohužel jsou známy i případy, kdy věc poté musela 
řešit policie. Rodiče by měli dětem vysvětlit, že taková setkání mohou 
být i nebezpečná. Nejvíce ohroženou skupinou, jsou děti, především pak 
dívky ve věku od 12 do 15 let.

Není dobré dětem zakazovat používání internetu, protože zakázané 
ovoce chutná nejlépe. Je však nutné stanovit si s dětmi pravidla chování 
a používání internetu. Seznámit je s nebezpečími a do určité míry také 
kontrolovat jejich chování. Buďte všímaví ke svým dětem, zajímejte se o to, 
co na internetu dělají, kolik času na něm tráví, na jaké chodí stránky 
a především jaké informaci zveřejňují. V případě, že jsou ve skupině, kde 
komunikují s cizími lidmi, neměli by sdělovat žádné osobní informace, 
jako například kde bydlí, že jsou doma sami, jakou školu navštěvují 
nebo jim posílat svoje fotky. Poučte své děti, že nikdy nesmí přistoupit na 
setkání s cizí osobou, se kterou se seznámily na internetu. Nikdy neví, 
kdo je na druhé straně. I když pošle „svoji“ fotografii, neznamená to, že je 
to opravdu ten, za koho se vydává.

Jak poznáte, že se vaše dítě chová podezřele:
• často vysedává u počítače a dlouze si s někým píše
• zakrývá si obrazovku nebo zavírá prohlížeč, kdykoliv přijdete
• vyhýbá se odpovědi, když se zeptáte, co na počítači dělá

Proto je dobré:
• umístit počítač do místnosti, kde máte dítě pod dohledem
• stanovit si pravidla užívání počítače
• kontrolovat, co dítě na internetu dělá, a s kým si píše
• zvážit používání programu, který zabrání dítěti vstup na nežádoucí 

stránky

Tomuto tématu se věnuje Evropský policejní úřad Europol, který spus-
til v roce 2017 kampaň s názvem #SayNo! („Řekni ne!“), varující před zne-
pokojivým rychlým nárůstem počtu případů sexuálního nátlaku a vydí-
rání dětí v online prostředí a upozorňuje zejména na nebezpečnost online 
komunikace. K této kampani bylo natočeno krátké video, které je možné 
shlédnout na internetu po zadání hesla „Say no!“ případně „Řekni ne!“.

Jsi oběť? Řekni si o pomoc. Nahlaš to!
Výzva Europolu těm, kteří se stali nebo se můžou stát cílem páchání 

této trestné činnosti je následující: „Neplať a nestyď se to ohlásit na Poli-
cii“. Pokud Ti někdo bude vyhrožovat, že bude sdílet Tvé fotky nebo video 
se sexuálním podtextem, když nepošleš peníze, postupuj následovně:

1. Už nic dalšího nesdílej, nic neplať.
2. Vyhledej pomoc. Nejsi sám.
3. Uchovej si důkazy. Nic nevymaž.
4. Přestaň komunikovat. Odstav dotyčnou osobu.
5. Oznam to na policii!

Policie informuje
Internet přináší spoustu zábavy, informací, ale také nebezpečí. Především 
mladší ročníky využívají sociální sítě, které jsou určeny ke komunikování 
s přáteli v prostředí internetu, ve kterém si uživatel musí vytvořit profilový 
účet. Bohužel si tyto účty vytvářejí i různí podvodníci, kteří následně děti 
žádají o přidání do přátel či ke sledování profilu.

por. Mgr. Lenka Dvořáková, KŘPL, koordinátor prevence kriminality

Narodily se děti:
• Josef Richtr
• Laura Halušková
• David Malinský
• Nina Vojířová
• Jiří Jirounek

Přistěhovalo se 18 občanů.

Odstěhovalo se 24 občanů.

Rozloučili jsme se se 
zesnulými občany:
• Jiří Jelínek
• Václav Petříček
• Ilona Sýkorová
• Věra Lukešová
• Václav Boháček

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

REKLAMA A INZERCE 
V HEJNICKÉM ZPRAVODAJI

Využijte nabídku 
k umístění reklamy nebo inzerce

v Hejnickém zpravodaji. 

Žádosti o zveřejnění reklamy  
nebo inzerce přijímá tajemník 

MěÚ osobně nebo  
prostřednictvím telefonu, faxu 

nebo elektronické pošty.

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

zpravodaj@mestohejnice.cz

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

INZERCE
Inzerát do 15 slov 60 Kč
Inzerát do 30 slov 150 Kč
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Je obtížné vypátrat pachatele těchto podvodů, pro-
kázat jim úmysl podvodného jednání a získat tak 
peníze zpět.  Mezi nejčastější podvody stále patří nedo-
ručení zboží. 

Pár rad, jak prostřednictvím webových portálů co 
možná nejbezpečněji nakupovat:

• Velmi důležité je nakupovat u prodejců, které dobře 
znáte. Pokud je neznáte, předem si o nich zjistěte 
potřebné informace. 

• Čtěte recenze a zkušenosti od jiných nakupujících.
• Prohlédněte si údaje o e-shopu. Podvodné obchody 

většinou neuvádějí vůbec žádné nebo smyšlené kon-
taktní údaje. Vyhledejte a uchovejte si veškeré kon-
takty na prodejce.

• Peníze na účet předem zasílejte pouze prodejcům, 
které opravdu dobře znáte. 

Pozor na nákupy přes internet
Dnešní počítačová doba přináší nejen možnost získávání velkého množství informaci, ale také pohodlné nakupování 
zboží přes internet s dodáním až do domu. Nakupování přes internet uskutečňujeme pomocí e-shopů od prodejců, 
které ani nikdy neuvidíme. Bohužel anonymita internetu nahrává podvodníkům, nepoctivým obchodníkům 
a prodejcům. Ti nabízí zboží, které je oproti jiným obchodům příliš levné a prodejci zpravidla vyžadují platbu předem 
převodem na účet. Stává se, že objednané zboží nepřijde vůbec, či dorazí něco jiného, bezcenného nebo se může jednat 
o napodobeninu, kterou laik nemusí poznat. Často se také stává, že se zboží po krátké době opotřebuje a v případě 
reklamace vám prodejce reklamaci neuzná. Zboží koupené po internetu ale můžete do 14 dnů bez udání důvodu vrátit.

• Raději neplaťte za zboží předem. Riziko, že nezapla-
títe, je při online nákupech na obchodníkovi a ten 
s tím musí počítat. 

• Doporučujeme zásilku hradit na dobírku.
• V případě, že prostřednictvím internetu uskutečníte 

nákup, uchovejte si záznam o internetových trans-
akcích, a to včetně webových stránek prodejců.

• Před nákupem zboží si řádně přečtěte obchodní pod-
mínky, seznamte se s reklamačním řádem. Jestli jej 
obchod nemá, nenakupujte u něj!

• Při dodání zboží si řádně zkontrolujte obsah zásilky.

Při nákupu zboží prostřednictvím internetu buďte 
obezřetní a vždy zvažte věrohodnost prodejce. Zjistěte si 
o něm co nejvíce informací, prověřte si recenze a zboží 
raději neplaťte převodem z účtu předem.

V případě, že se stanete obětí podvodného jednání 
či nekalé praktiky ze strany prodejce, kontaktujte nej-
bližší policejní služebnu nebo linku 158.

por. Mgr. Lenka Dvořáková, KŘPL, koordinátor prevence kriminality
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Dobrý rok 2019 
vám přejí všichni 
z NOVUSu!

www.novus.cz

Slavíme 
25. výročí 
25 dobrými skutky! 

Žij! 
Tam, kde bydlíš.

Oslavte s NOVUSem 25. výročí: 
Navrhněte dobrý skutek!
Máte tip na dobrý skutek? Víte, že 
by děti ve školce potřebovaly nové 
pískoviště, lavičky v parku jsou celé 
oprýskané a je na čase je natřít, nebo by 
bylo dobré podpořit některý z místních 
spolků? V roce 2019 se to může podařit! 
Stačí, když se o své přání podělíte 
s NOVUSem, a pokud jej vybereme, 
tak jej i zrealizujeme. Díky našemu 
projektu „25 dobrých let – 25 dobrých 
skutků!“ se nám v regionu bude líbit 
zase o něco víc!

„Každý se pohybuje v jiném prostředí, 
setkává se s jinými lidmi a všímá si tak 
různých věcí, které by byly potřeba. Proto 
nechceme vybírat dobré skutky sami, jen 
ze svého úhlu pohledu, ale rozhodli jsme 
se oslovit veřejnost,“ říká Karel Drapák, 
jednatel společnosti NOVUS, a dodává, 

že projekt se rozhodně neomezuje jenom 
na Raspenavu. „Posílejte své tipy i pro 
Hejnice a blízké okolí nebo třeba náměty, 
které by bylo fajn realizovat i mimo obce 
– můžeme uklidit les nebo opravit 
turistické značení.“

První dobrý skutek plánujeme udělat hned 
v lednu. Bude to takový náš „novusácký 
výkop“, spojený s tím, co tady denně 
vyrábíme. Vybrané školy v regionu totiž 
vybavíme našimi flipcharty.

Všechny další dobré skutky máte už zcela 
v rukou vy! Své tipy nám můžete posílat
od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019 na e-mail 
akce.novus@novus.cz. 

Třeba vybereme právě ten váš!

A pozor!
 
Autora 
nejzajímavějšího 
nápadu 
odměníme 
věcnou cenou! 

Dobré skutky 
budeme 
realizovat po celý 
rok 2019! 

Více informací 
o akci na 
Facebooku a na 
www.novus.cz

inzerce_NOVUS_210x297mm_Hejnice.indd   2 20.11.2018   12:36:08
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Cesta do kostela na mše, cesta 
dětí do školy, návštěva pekaře, řez-
níka, cukráře, ale i restaurace 

„Slunce“, která měla i sál s jevištěm 
se značně prodloužila. V roce 1703 
se tedy radní (tehdy konšelé) Hejnic 
a Bílého Potoka dohodli s vede-
ním kláštera a na náklady obou 
obcí nechali prolomit zeď ambitů 
a postavili z části kryté Bělopotocké 
schody, kterým je tedy letos již 
315 let. Nepatrný travnatý plácek, 
který zůstal mezi budovou kláštera 
a schody se stejně jako u jiných 
klášterů nazýval Rajský dvůr 
a sloužil k rozjímání řeholníků.

Bělopotocké schody sloužily 
ještě dlouho po roce 1945, chodí-
vali jsme tam naproti spolužákům, 
kteří přicházeli na vyučování od 
Bílého Potoka. V tuto hodinu zde 
občas stával mladý řeholník – fran-

Zapomenutá hejnická zákoutí – bělopotocké schody

Když byl v roce 1679 ještě původní starý hejnický kostel obepnut ambity, které měly vlastně sloužit jako 
zázemí pro tisícihlavá procesí, a v roce 1696 dokončena stavba kláštera a za dva roky nato postavena 
klášterní zeď, prodloužila se značně cesta hejnických, kteří bydleli ve východní části, do středu obce.

tiškán v řádovém oděvu a výraz-
ným gestem s prstem na ústech nás 
nabádal, abychom nehlučeli. Dnes 
jsou schody uzavřeny a snadno si 
domyslet, co by se tam asi dělo.

Změny doznala i stará kláš-
terní zeď stavěná z kamene, jejíž 
temeno bylo porostlé směsí travin, 
netřesků, planých floxů ale i léči-
vých rostlin, jejichž semena tam 
vítr zavál ze záhonů v klášterní 
zahradě, kde se pěstovaly.

A tak jako vzpomínka je zde 
připojeno několik starých fotogra-
fií, a pohorší-li se některý češtinář 
– puritán, že správně by se mělo 
napsat bílopotocké schody, podotý-
kám, že my jim stejně budeme říkat 
bělopotocké.

Miroslav Jech
Foto: archiv autora 
a archiv R. Jelínka

Bělopotocké schody Původní zeď klášterní zahrady

Čtenáři novin – dvacátá léta

Tradiční soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu vyvrcholila pátečním předáváním cen na 
rozsvěcení vánočního stromu. Všechny soutěžní ozdoby najdete po celý prosinec na stro-
mečku ve vestibulu kina, kde si je můžete prohlédnout a oceněné najít podle stužky.

V kategorii do 8 let:obsadila 1. místo Ema Hillebrandová, 2. místo Ela Hillebrandová, 
3. místo Míša Čverčko.
V kategorii 9–15 let obsadila první místo Tereza Koňaříková, 2. místo Lukáš Kubát,  
3. Lucie Vladárová.
V kategorii nad 16 let obsadila 1. místo Ilona Ožvaldová, 2. místo Ondřej Jirounek,  
3. místo Nikola Hauptigová.

Všem děkujeme za účast.

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ OZDOBY  
JSOU VIDĚT V KINĚ
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Vyrazili jsme ráno kolem šesté 
od benzinové pumpy ve Frýdlantě, 
sešlo se nás tam šest. Někteří si 
před cestou dali dobrou kávičku 
a řidiči naplánovali stokilometro-
vou trasu tak, abychom viděli co 
nejvíce z nám dosud neznámé kra-
jiny. Počasí bylo trochu sychravé, 
ale už první zastavení se nám líbilo: 
kvetoucí řepkové pole v Německu 
přímo lákalo k focení. Asi v jede-
náct hodin jsme byli u našeho prv-
ního cíle – v německé části parku 
u města Bad Muskau. Park byl 
nádherný, plný solitérních dubo-
vých a bukových velikánů zářících 
v podzimních barvách. Myslím, že 
každý z nás šesti v ten den nafotil 

dost krásných snímků – nádherné 
přírodní scenérie kolem nás totiž 
přímo vybízely: fotit, fotit, a fotit!

Okolo 14. hodiny jsme přejeli 
hranice do Polska a ubytovali se 
v penzionu v městečku Buczyny. 
Po pozdním obědě ve zdejším 
skanzenu lužické kultury, jehož 
součástí je také Karczma Łużycka, 
jsme vyrazili na obhlídku fotogra-
fického terénu na příští den. Bohu-
žel, cesty na mapách neodpoví-
dají cestám ve skutečnosti, a tak 
jsme s ohledem na své čtyřkolové 
miláčky museli plánovanou cestu 
k Anglickému domu předčasně 
ukončit, protože cesta byla rozrytá 
od divokých prasat, takže pro naše 

auta nesjízdná. Někteří z nás ještě 
na poslední chvíli, skoro už za šera, 
ulovili pár snímků daňků v oboře, 
okolo níž jsme projížděli.

Po večeři a dobré kávě došlo 
samozřejmě hlavně na prohlížení 
a hodnocení v průběhu dne vyfoce-
ných snímků na monitorech našich 
fotoaparátů. Druhý den jsme vstá-
vali později, než je naším zvykem, 
vždyť později vychází v této roční 
době i slunce. Počasí ráno ale nic 
moc, po sluníčku ani památky, 
nicméně jsme vyrazili podle plánu 
do polské části krajinného parku 
u města Leknice. Mužakowského 
park, jak ho v Polsku nazývají, byl 
na rozdíl od německé části dost 
zanedbaný, ale i tak (nebo právě 
proto) bylo co fotit. Nádherné pod-
zimní zbarvení a bizarní torza 
stromů lákaly svým fascinujícím 
tvarem nás fotografy k pořizování 
snímků z různých úhlů a pozic. 
Parkem protéká řeka Nisa, která 
napájí rybníky a potůčky, kde se 
daří vodnímu ptactvu. Fotit vodní 
ptactvo a odrazy stromů ve vodě 
má také své fotografické kouzlo.

Všichni se snažili, aby pořídili co 
nejvíce snímků, které najdou trvalé 
místo nejen v jejich počítačích, ale 
budou se dobře vyjímat i na nad-
cházejících výstavách a soutěžích. 
Některé fotografie z podzimní dílny 
na ukázku přikládám, ostatní si 
můžete prohlédnout na stránkách 
fotoklubu nebo se s nimi setkáte na 
našich výstavách.

Václav Odehnal a Jiří Bláha
Jizerský fotoklub Hejnice

Foto: Václav Odehnal

Mimo novou fasádu došlo také ke změně přístupu do pro-
storu bytového domu, tak aby byl z našeho pozemku, proto 
jsou zezadu objektu nové schody. Náklady necelých 800 
tisíc korun hradilo město pouze ze svého rozpočtu.

Jizerský fotoklub Hejnice

Podzimní fotodílna Jizerského fotoklubu Hejnice se letos uskutečnila 3. – 4. listopadu v největším krajinném 
parku ve střední Evropě „Bad Muskau – Mužakowski,“ zapsaném na seznamu památek UNESCO, který 
leží v polsko-německém příhraničí. Byla věnována – jak jinak – krajinářské fotografii.

BUDOVA ŘEZNICTVÍ 
SE DOČKALA 

NOVÉHO KABÁTU
V  minulých dnech došlo k  dokončení rekonstrukce opláštění 
budovy čp. 300 v  Jizerské ulici, kde se v  přízemí nachází pro-
dejna řeznictví pana Kloučka.
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K létu ještě patřilo další pasování 
prvňáku za čtenáře. Pátrala jsem, 
kolikátý to byl ročník, a dopátrala 
jsem se k číslu osm. Několik let 
dostávali prvňáci u této příležitosti 
knihu z projektu Knížka pro prv-
ňáka. Doteď byly knihy zdarma, 
příští rok tomu už tomu tak nebude 
a je potřeba je koupit. V říjnovém 
Týdnu knihoven proběhlo první 
setkání s novými prvňáky a tento-
krát jsem pro ně připravila záložku 
v podobě podzimního draka.

Snad jste si všimli, že ke 
knihovně na nádraží, přibyla stro-
mová knihovna v parku u školky. 
Obě budky fungují, to, čeho jsem 
se obávala nejvíce - že bude kolem 
nich nepořádek - se naštěstí neděje. 
Je pravda, že někdy tam lidi vloží 
knihy, které jsou už v dost špat-
ném stavu, takže třídění a doplňo-
vání je nezbytné. Záhadou pro mě 
je, že dětské knihy zmizí okamžitě, 
nestačím je doplňovat. Netušila 
jsem, že tady děti tak prahnou po 
knihách, úbytek dětských čtenářů 
tomu fakt nenasvědčuje. Nevím, 
jestli je problém v poplatku, který je 
40 Kč ročně za dítě do 15 let, nebo 
v obavě rodičů, že nebudou schopni 
knihy včas a v pořádku vracet. 
Přitom krásných nových dětských 

Vážené čtenářky a čtenáři, sice už tady máme zimu, ale chtěla bych se ještě vrátit k  jednomu letnímu 
výjezdu do Národní technické knihovny v Praze. Knihovna se nachází v Dejvicích a byla otevřena v roce 
2009. Tato moderní stavba získala mnohá ocenění. Knihovna má přes milion svazků a kolem 29 000 
registrovaných uživatelů. Ochozy v  patrech jsou z  betonu, který je pomalovaný vtipnými kresbami 
jednoho rumunského výtvarníka. Šedost betonu je vykompenzovaná barevnými podlahami, k dispozici je 
500 relaxačních míst i noční studovny.

knih je tady spousta, taky dávám 
dohromady další tematické kufříky, 
které obsahují kromě knih i hračky, 
případně hry na dané téma.

Příští rok mě čeká revize, 
z čehož fakt žádnou radost nemám, 
protože to znamená, každou knihu 
načíst do PC. Bude to vyžadovat 
zavření knihovny na několik týdnů, 
ale udělat se to musí.

Samozřejmě je tady spousta 
nových knih, z biografických je to 
Jiná Gabriela Koukalová nebo 
Jmenuju se Tomáš (o herci Tomá-
šovi Holém).  Z oblíbených detek-
tivek a thrillerů na vás tady čeká 
Čarodějnice od Camilly Läcberg, 
Lovci ohně od Monsa Kallentofta 
a taky Zkurvenej příběh od Ber-
narda Miniera.

Čtenářům, kterým stačí drama 
běžného života, bych doporučila 
knihu Cop od francouzské autorky 
Laetitie Colombani. Na to, že to je 
autorčin literární debut (je scená-
ristkou, režisérkou, dokonce spo-
luautorkou hudební skladby), je 
to velmi poutavé čtení.  Osudy tří 
žen z Indie, Sicílie a Kanady se 
tady splétají jako cop do ucele-
ného příběhu, ve kterém o drama 
není nouze. Odkrývá se nám tady 
jak drsný svět kastovní Indie, tak 

chladně drsné mezilidské vztahy ve 
vyspělé Kanadě.

Klidné prožití Vánoc  
a šťastný rok 2019.

Eva Prokešová

Z hejnické knihovny

Národní technická knihovna Praha Pasování prvňáku za čtenáře
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V praxi nastává i odmítnutí spo-
lupráce. Proto doporučuji vyhle-
dání jiného odborníka. Péče tedy 
není o kvantitě, ale o kvalitě. Orga-
nizace nepůsobí komerčně v oboru 
speciální pedagogiky daného regi-
onu. Snažím se být profesionální 
i v přístupu k rodičům, protože 
si člověk musí přiznat, že energie 
lidských bytostí nelze pokaždé 
kladně propojit a tudíž péče, ani 
z mé strany, nemůže být občas 
zahájena.

Můžeme takový krok nazvat 
svobodou v jednání? Můžeme. 
Rodičům je umožněn výběr. Bohu-
žel běžně se děje v lidských úsud-
cích i to, že možná si pomyslíte: 
není možné rodinu odmítnout, 
není to správné, jsou chudáci 
apod. A já se domnívám, že chu-
dáci nejsou. Vždyť, na bázi nedů-
věry vůči druhé straně (bez sou-
náležitosti s problematikou, neboli 
klienti si neuvědomují závažnost 
svého problému a na úplném 
začátku mohou ve vás vidět nepří-
tele či viníka), opravdu nelze s péčí 
začít.

Poradna je živá, reaguje na dnešní přístup veřejnosti

Poradna Montessori v  Hejnicích je občas zklamaná tím, že někteří rodiče spolupráci ukončí a  právě 
v období, kdy se nám daří. Je třeba i toto sdělit, jelikož vlastnost v charakteru lidí, důslednost ve výchově 
a v péči o vývoj řeči je naprosto zásadní. V průběhu konzultací uvádím veškeré možnosti spolupráce 
a upozorňuji na rizika, která bez důslednosti v péči o dětskou řeč se plíživě beztak dostaví, přesto nic 
nebrání rodičům péči bez uvedení důvodu zastavit.

Chci také především sdělit, 
nepracuji s těmito výroky: povím 
vám novinky či zajisté problém 
zmizí a působit s tvrzením: ono 
se to spraví, dejte tomu čas nebo 
velmi ráda napravím chyby jiného 
odborníka apod. Ukazuje se, že 
po všech těch zkušenostech se 
upřímnost na úplném počátku 
přeci vyplácí. Není možné praco-
vat v napětí, neboli pokračuji ve 
své práci s myšlenkou: směřovat 
k vytyčenému cíli a pomáhat kaž-
dému, kdo přichází.

Jsou ale i výjimečné či velmi 
odlišné situace, kdy rodiče chtějí 
komunikovat s poradnou, ale 
pouze prostřednictvím předávání 
metodik jinému člověku. Domní-
vám se, že metodiku předají člo-
věku, který doposud nebyl scho-
pen sám ji sestavit. Metodika tím 
je znehodnocena. Takové jednání 
a chování mohu považovat za zneu-
žití či za nezodpovědnost vůči všem 
stranám zúčastněných konzul-
tace. Do jaké míry se uškodí dítěti?, 
posuďte sami. A proto apeluji i na 
to, že není možné shazovat zod-

povědnost na druhé, když se kli-
enti k péči staví různými způsoby, 
z nichž jsou v článku uvedené jen 
některé. Není přípustné přijít do 
poradny a hledat alibi, například 
na nezdary v soukromém životě.

Klient přichází spolupracovat, 
ptát se a zajímat se o problema-
tiku, jak čelit nedostatkům v péči, 
které ho zatěžují. Chce poznat 
odbornost druhé strany. Také je 
nevhodné, když klient přichází 
hledat i viníky.

Rodič (klient) si pečlivě vybírá 
odborníka, hledá a předává 
důvěru. Je na klientech, do jaké 
míry dokáže zodpovědnost vyža-
dovat od druhé strany a zároveň 
být zodpovědný vůči dítěti.

Nesmíme zapomínat na to, že 
logoped, vychovatel, učitel – peda-
gog, speciální pedagog, psycholog… 
jsou lidé, kteří pomáhají, a tudíž 
jsou logicky zařazeni do profese 
pomáhající a pro svobodu výběru 
je nás tu i více. Tak přeji ve výběru 
hodně štěstí!

Mgr. Pálová Helena, předsedkyně 
Montessori poradny v Hejnicích

Okno do duše dítěte je jako okno skrz nás… Život je pohyb… zdravá energie

Asfaltovou zálivku spár v živičných površích jsme tu ještě nedělali, 
takže nyní jsme ošetřili přes 500 metrů spár v novějších komunikacích, 
které jsou v lokalitě Skřivánku a zadní cesty od sídliště k nádraží Bílý 
Potok. Komunikace by tak neměly trpět zatékáním vody do spár a násled-
nému trhání v mrazivých teplotách působením ledu. Ve srovnání s násled-
nou celkovou opravou povrchu je investice banální

KOMUNIKACE SE DOČKALY OŠETŘENÍ SPÁR

Zkoušíme v Hejnicích nový typ opravy povrchů komunikací.
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Pomyslným vyvrcholením těchto 
tendencí se stal vznik tělovýchovné 
jednoty Sokol v roce 1926. Její 
členové se v následujících letech 
výrazně zapojili do spolkového 
života obce, čímž si získali náklon-
nost mnohých domorodců. Kromě 
sportovních vystoupení pořádali 
pravidelné výlety do hor, osvětové 
přednášky, divadelní a loutková 
představení, hromadná zpívání 
československých národních písní 
nebo besídky pro místní děti. Jejich 
činnost se ale nezastavila na hrani-

Hejnická lípa republiky

Dne 28. října 1918, tedy přesně před 100 lety, byl vyhlášen samostatný československý stát, což se dotklo 
výrazně i tehdy téměř výhradně Němci obydleného města Hejnice. Od té doby sem putovali nejenom 
jednotlivci, ale také celé české rodiny z vnitrozemí, aby v první řadě obsadili úřady státní správy a založili 
zde českou školu. Tato malá komunita se postupně zvětšovala a tím se zvyšovala potřeba sdružování.

cích města. Často například jednota 
vysílala své zástupce na závodní 
klání po celém území státu, odkud 
opakovaně přiváželi domů pochvaly 
a ocenění.

V roce 1936, přesněji 8. listo-
padu, vysadili místní Sokolové na 
pozemku před dnešním městským 
úřadem lípu. Datum nebylo zvo-
leno náhodně, jelikož jednota ten 
rok slavila 10. výročí svého vzniku. 
O několik dní dříve slavila 18 let 
existence i Československá repub-
lika. Události se i přes nepřízeň 

počasí zúčastnilo několik desítek 
lidí, včetně místních Němců. Mezi 
těmito lidmi byli i zástupci ostat-
ních sokolských jednot z Frýdlant-
ska, členové Národní jednoty seve-
ročeské či bratři legionáři. Velmi 
záhy po skončení události došlo 
k naříznutí lípy neznámým vanda-
lem, což naštěstí nemělo na její růst 
žádný větší vliv. Až po podzimních 
událostech roku 1938 ji místní 
horliví nacisté podťali jako projev 
skoncování vztahů s Českosloven-
skem.

V den 100. výročí vzniku repub-
liky, tedy 28. října, jsme se roz-
hodli navázat na tradici, která 
byla před desítkami let v našem 
městě zpřetrhána. Za účasti členů 
zastupitelstva města, 19. skaut-
ského oddílu Iserin, Českosloven-
ské obce legionářské, Sboru dob-
rovolných hasičů Hejnice a zvláště 
pak desítek místních občanů jsme 
v odpoledních hodinách vysadili na 
travnaté ploše před číslem popis-
ným 601 lípu republiky. Strom 
následně požehnal pan farář Pavel 
Andrš. Poté zazněly státní hymny, 
česká a slovenská, čímž byla tato 
významná událost ukončena.

Nechť lípa připomíná dlouhole-
tou práci nejenom současných oby-
vatel, ale také generací předešlých.

Milan Votava
foto: Š. Mazánková

Informace z lesárny

Začátek nového školního roku znamená pro žáky a pedagogy našeho hejnického pracoviště SŠHL Frýdlant 
organizaci již tradičních akcí.

Mezinárodní výstava jiřinek 
a soutěž v aranžování – Jiřinky 
2018

Letošní výstavy, která se konala 
14.–16. září v místní galerii Kláštera 
Hejnice, se zúčastnilo pět vystavo-
vatelů, kteří prezentovali na 150 
odrůd jiřinek v celém spektru 
barev, tvarů i velikosti. Žáci oboru 
Zahradník se podíleli na aranžo-
vání do váz a úpravě celé výstavy.

V pátek 14. 9. byla zahájena 
také již tradiční soutěž v aranžo-
vání. Letošního ročníku se zúčast-
nila tříčlenná soutěžní družstva 
žáků sedmi zahradnických škol. 
Naši školu reprezentovalo družstvo 
ve složení A. Čepelíková, D. Kuče-
rová a J. Hujer.

Motto letošní soutěže bylo 
„Jiřinky a dřevo“. Tříčlenná porota, 
která posuzovala a bodovala jed-

notlivé práce podle předem stano-
vených kritérií, měla opět nelehkou 
práci. První úkol – vázanou kytici 
zvládla nejlépe soutěžící z ČZA 
Mělník, druhá byla soutěžící ze 
SOŠ Lovosice a třetí místo obsadila 
soutěžící ze SOŠ Praha 9 – Jarov. 
Druhým úkolem byla přízdoba dře-
věného kola. 1. místo obsadila sou-
těžící ze SOŠ Praha 9 – Jarov, druhé 
ze SOŠ Liberec, třetí z ČZA Mělník. 
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Tajná práce, což bylo aranžování 
do skleničky, se nejvíce povedla 
mladé aranžérce ze SOŠ Liberec, 
druhé místo obsadila žákyně z ČZA 
Mělník a třetí místo ze SOŠ Lovo-
sice. Čtvrtým, společným, úkolem 
bylo vytvoření aranžmá s použitím 
alespoň dvou špalků a vydlaba-
ného dřevěného truhlíku. Zadání 
znělo „Zátiší se dřevem a jiřin-
kami“. Nejnápaditěji se zadání 
zhostilo družstvo z ČZA Mělník 
a zaslouženě zvítězilo. Na druhém 
místě se umístilo družstvo ze SOŠ 
Lovosice a na třetím ze SOŠ Liberec. 
Naši žáci vždy „brali bramborovou 
medaili“, i v celkovém pořadí tedy 
skončili na 4. místě. Celkově se 
na 1. místě umístili zástupci z ČZA 
Mělník, na 2. místě ze SOŠ Liberec, 
na 3. ze SOŠ Lovosice.

Svatohubertské slavnosti
Na pátek 2. listopadu připravili 

žáci a pedagogové tradiční Svato-
hubertské slavnosti. Již tradičně 
podpořily tuto akci Liberecký kraj, 
Agrární komora, Vojenské lesy 
a statky, s. p. a Lesy ČR, s. p.

Slavnosti začaly v areálu 
školy přivítáním hostů a předá-
ním bohyně lovu Diany svatému 
Hubertu. Ústřední postavy ztvár-
ňují vždy žáci naší školy. Letošní 
Dianou byla Karolína Metalová, 

Hubertem se pro tento den stal 
Jiří Rous. Další žáci se zapojili do 
průvodu jako vlajkonoši, psovodi, 
nosiči pochodní, doprovod sokol-
níka. Průvod v čele se sv. Hubertem 
a Dianou, následovaný družinou, 
vlajkonoši, sokolníkem, psovody, 
trubači a vozy s dary k posvěcení, 
vyrazil od Zámečku k základní 
škole, kde byla první zastávka. 
Dále průvod pokračoval k měst-
skému úřadu, kde sv. Hubert pře-
vzal od starosty symbolicky vládu 
nad městem. Na prostranství před 
kostelem pak představil sokolník 
dravce v praktických ukázkách. 
Poté již průvod dorazil do svého 
cíle – k hejnické bazilice Navštívení 
Panny Marie. Po přivítání zdejším 
farářem se sv. Hubert s částí své 
družiny odebral do baziliky, kde 
proběhla tradiční mše a pasování 
adeptů myslivosti. Mší byla ukon-
čena dopolední část.

Večer pak byly slavnosti ukon-
čeny Hubertskou veselicí v restau-
raci Obří sud v Lázních Libverda, 
na níž opět nechyběla bohatá zvěři-
nová tombola. I v letošním roce bylo 
na zábavě k vidění pasování adeptů 
myslivosti.

Lesní mechanizátor
Státní podnik Lesy ČR uspořá-

dal v pátek 12. října spolu s naší 

školou akci pro žáky devátých tříd 
z regionu. V lesích na Jindřicho-
vickém hřebeni průvodci – lesníci 
žákům předváděli, o čem je práce 
v lese. Měli připravené názorné 
ukázky, jak se těží a sváží dříví, 
jak se obsluhuje harvestor, vyvá-
žecí souprava, nebo kde se využívá 
kůň. Deváťáci následně dorazili 
k nám do Hejnic, aby viděli, kde se 
budoucí lesní mechanizátoři při-
pravují na svou praxi.

Zahradník
Vždy na podzim mají hodně 

napilno žáci oboru Zahradník. 
Starají se o výzdobu na našich 
tradičních akcích, před obdobím 

„Dušiček“ připravili celou řadu roz-
manitých výrobků, nyní tvoří pro 
nadcházející adventní období.

Výrobky našich žáků si mohou 
zájemci zakoupit v galerii Kláštera 
Hejnice na prodejní výstavě Kouzlo 
Vánoc.

Den otevřených dveří
Ve dnech 18. a 19. ledna 2019 

se na našem pracovišti koná Den 
otevřených dveří. Zveme všechny 
zájemce, přijďte si prohlédnout 
školu, pracoviště odborného 
výcviku i domov mládeže.

Lenka Bönschová Sutnarová

Poděkování
Domovu u Spasitele, středisko Husitské diakonie ve Frýdlantu by chtělo touto cestou 
co nejsrdečněji poděkovat Městu Hejnice za finanční podporu v roce 2018 ve výši 
15.000 Kč. Díky Vaší podpoře můžeme zkvalitnit a zlepšit služby našim klientům.

Ještě jednou moc děkujeme.
Eva Crhová, ředitelka Domova
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Mateřídouška
Já povím vám příběh obyčejné matky,
jíž osud zavál z Prahy na Frýdlantsko zpátky.
Náhle ocitnuvší se na skoro vesnici,
po ruchu velkoměsta tesknící.
Na procházkách venku já matek nepotkala mnoho,
celý den sama s dětmi jen a smutno mi bylo z toho.

Až jednou poznala jsem maminku malé holčičky,
co spolu jezdily do Hejnic do školičky.
V centru Mateřídouška se prý koná,
a každé pondělí je právě pro nás.
Pro mého Petříka co sotva dva roky má,
v ranní školičce si pohraje i zazpívá.

Každý najde si v centru, co ho baví,
stačí jen vybrat den, co pro vás je ten pravý.
Zpívání, tvoření, hraní, semináře, přednášky,
velká, skvělá herna pro maličké rarášky.
Pro ty, co chodí do školky, jako má starší dcera
je tu odpolední tvoření, to zpráva je přeci skvělá.
K tomu různé akce pořádají se, třeba Pohádkový les,
Svatomartinské posvícení, či maškarní ples…

Klára s Pepíčkem a Michaelou

„Dáváme Mateřídoušce 
tvář a příběh“

Celý rok jsme vám předkládali příspěvky, které pro 
nás psaly maminky. Loučíme se s  tímto projektem 
uvedením části básničky, která nám byla věnována. 
Velice děkujeme všem, kteří nám své příspěvky zaslali.

PROŽIJTE POHODOVÉ 
VÁNOCE A NOVÝ ROK 

S VYSÍLÁNÍM 
ČESKÉHO ROZHLASU 

LIBEREC

liberec.rozhlas.cz

inzerce-Vánoce-Liberec.indd   1 14.11.2018   13:13:16

Zimu jsme již po jedenácté přiví-
tali akcí Martinské slavnosti. Odpo-
ledne 11. 11. jsme se sešli v Mateří-
doušce, kde si dětičky vyrobily lam-
pičky a drobné ozdůbky do prů-
vodu, na stolech nechybělo občers-
tvení včetně martinských rohlíčků 
a pak už hurá do průvodu. I letos 
na děti čekal svatý Martin na koni, 
který jim přivezl do jejich lampiček 
světlo a doprovodil je celým průvo-
dem až k hejnickému kostelu, kde 
skupina B.O.B.R. a spolek Za lepší 
Hejnice připravili legendu, která 
nám prozradila, proč mají martin-
ské rohlíčky tvar podobný podkově. 
No a jak byla veliká radost, když 
svatý Martin začal ztrácet čoko-

Novinky z Mateřídoušky

Od posledního vydání Hejnického zpravodaje skončily horké dny plné sluníčka i krásné podzimní dny plné 
barev a začínají chladné dny.  I tato změna počasí se nám v Mateřídoušce odráží v návštěvnosti. V září 
odešlo hned několik nejstarších dětiček do školek, a tak jsme byly plné očekávání, jak se nám programy 
naplní v novém školním roce. Po dnech, kdy se maminky snažily užít si s dětmi co nejvíce venku, přichází 
do Mateřídoušky spousty nových maminek s dětmi a my jsme moc rádi, že máme mezi sebou opět spousty 
nových malých návštěvníků. Mnozí teprve nejistými prvními krůčky objevují prostory a nové hračky a jen 
z dálky po očku sledují připravený program, ale časem se k nám jistě s odvahou přidají.

ládové podkovy a děti si je mohly 
pro štěstí či spíše pro chuť posbí-
rat, to popisovat ani nemusím. 
Samozřejmě závěrem nechybělo 
ani skvělé svatomartinské víno. 

„Odborníci“ chutnali a hodnotili 
kvalitu letošní úrody, děti pobíhaly 
a my měli velikou radost, že letos 
na Martinské slavnosti přišlo tolik 
lidiček. Asi jsme udělali za těch 
11 let rekord v účasti. Moc děku-
jeme za příjemnou spolupráci sku-
pině B.O.B.R., která vždy překvapí 
novou legendou a zajistí na místě 
skvělé občerstvení.

Blíží se konec roku a s ním při-
chází pro děti jedno z nejkrásněj-
ších období v roce. Nejprve přijde 

Mikuláš s kupou sladkostí a za pár 
dní jej následuje Ježíšek s krás-
ným stromečkem a dárečky. I my 
v Mateřídoušce se na toto období 
připravujeme s velikou radostí, při-
pravena je mikulášská besídka pro 
dětičky i vánoční besídka, kde se 
kromě dárečků pro děti moc těšíme 
na vzájemné ochutnávání cukroví 
a předávání rodinných receptů na 
to nejlepší cukroví. Ani letos v pro-
gramu nechybí tvůrčí dílny s téma-
tikou Vánoc, již od listopadu jsou 
každou středu dopoledne a lichá 
úterý odpoledne dílničky, kde si je 
možno vyrobit dárečky, přáníčka 
i vánoční dekorace. Současně vás 
zveme a budeme se na všechny 
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moc těšit na Vánočním stromě dětí 
v Klášteře Hejnice, kde tradičně 8. 
12. odpoledne nebudou chybět naše 
tvůrčí vánoční dílničky pro děti.  
A kdo nebude chtít tvořit, může si 
udělat radost a zakoupit si drobné 
dárečky.

Tímto malé rozloučení s rokem 
2018, který byl pro nás významný 

15 letým výročím, jsme moc rádi, 
že nás podporujete nejenom svojí 
účastí na programech, velice děku-
jeme městu Hejnice za podporu, 
abychom tu mohli i nadále být pro 
všechny, co se chtějí společně schá-
zet a aktivně trávit volný čas. Všem 
vám přejeme do nového roku přede-
vším spousty zdraví, spokojenosti 

a krásné a pevné rodinné, partner-
ské i přátelské vztahy a budeme se 
na vás těšit i v novém roce 2019. 

Nezapomeňte - jsme tu nejenom 
pro děti a maminky, spousta pro-
gramů je určena i vám tatínkům, 
babičkám, tetičkám…
Alena Nováková, místopředsedkyně 

Centrum Mateřídouška, z. s.

Přednáška „Hejničtí muži na frontách dvou světových válek”

V neděli 18. listopadu se v klášteře konala přednáška „Hejničtí muži na frontách dvou světových válek”, 
která představovala pomyslnou tečku za letošním 100. výročím od konce Velké války.

Program této události sestá-
val z dvou částí. Tou první byla 
samotná přednáška, která začala 
v 17 hodin. Autor přednášky ve 
více než hodinu dlouhém poví-
dání vzpomněl nejenom události 
od roku 1914 až do současných 
dnů, ale také životní příběhy něko-
lik vojenských osobností, které se 
v Hejnicích narodily či žily. V první 
řadě se jednalo o vojáky rakousko-

-uherské armády a příslušníky 
československých legií. Následo-
vala krátká zmínka o pomníku 

padlých, zemřelých a nezvěstných 
z roku 1927, který stál vedle býva-
lého hotelu Perun. Dále byli zmí-
nění váleční veteráni druhé svě-
tové války jak z německé armády, 
letectva, námořnictva a dalších 
vojenských složek, tak příslušníci 
československého zahraničního 
odboje z východní i západní fronty. 
V úplném závěru byla připomenuta 
pietní místa spojená zvláště s pad-
lými vojáky první světové války.

Druhou částí se stal krátký 
pochod účastníků k obnovenému 

pomníku obětem války v parku 
u pošty. Zde došlo k symbolickému 
položení květiny a zapálení svící. 
Následně pronesl několik slov his-
torik PhDr. Jan Heinzl a došlo také 
k požehnání pomníku panem fará-
řem Pavlem Andršem.

Celá událost skončila okolo 
sedmé hodiny večerní.

Milan Votava, Foto: J. Heinzl
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My jsme si tuto cestu naplá-
novali na sobotu 17. listopadu, 
na státní svátek, na Den boje za 
svobodu a demokracii.  Někteří 
z nás projevili menší obavy, aby 
se z návštěvníků výstavy nestali 
účastníci demonstrací :-). To se 
nakonec nestalo. I když lid, který 
vyšel do ulic, aby vyjádřil své názory, 
jsme zahlédli. To však z dostatečné 
vzdálenosti, takže k žádnému pro-
mísení nedošlo. A nakonec se i tato 
chvíle stala pro mnohé světlušky, 
vlčata a skauty nezapomenutel-
nou událostí. Třeba si to významné 

Jaké je to vidět tmu?

Pokud to chcete zjistit a především prožít, musíte se vydat do Prahy na Novoměstskou radnici, kde lze již 
sedmým rokem navštívit Neviditelnou výstavu, která přibližuje svět zrakově handicapovaných lidí.

datum v historii našeho státu lépe 
zapamatují.

Ale nyní zpátky k výstavě. Pod-
statou celé výstavy je přiblížit svět 
nevidomých lidem bez zrakového 
postižení. Proto každý návštěv-
ník stráví celou hodinu v úplné 
tmě provázen nevidomým prů-
vodcem. Když říkám, že v úplné 
tmě, tak je to opravdu tma tmoucí. 
Člověk s sebou nesmí mít nic, co 
by mohlo vyzařovat jakékoliv světlo 
– mobilní telefon, hodinky, zapalo-
vače a podobně. Chodí se ve skupi-
nách maximálně osmi lidí. Vejdete 

za obyčejné dveře, naposledy se 
otočíte do denního světla a pak 
už se necháte vést hlasem vašeho 
nevidomého průvodce. Jsou pro 
vás připravena místa, ve kterých 
se běžně pohybujete, ale vy je nyní 
musíte začít vnímat úplně jinak. 
Začnete se spoléhat na zcela jiné 
smysly. Nechci konkrétně popiso-
vat všechna místa a úkoly, které 
na nás byly přichystány. To abych 
neprozradil případným návštěv-
níkům, co je čeká. Ale můžu se 
s vámi podělit o pocity, které jsem 
při této cestě tmou měl. Člověk je 

11. listopad připadl tento rok na 
neděli. Rozhodli jsme se tedy v malé 
skupince, která čítala zhruba deset 
lidí, připomenout si ono výročí 
procházkou po místech spojených 
s válečnými veterány nejenom 
z Hejnic, ale tentokrát také z neda-
lekých Lázní Libverda.

V chladném a větrném počasí 
jsme se sešli v 9 hodin dopoledne 

Den válečných veteránů v Hejnicích

Stejně jako v  roce minulém, i  letos jsme si připomněli Den válečných veteránů, který připadá na 11. 
listopadu. Jedná se o den, kdy skončila první světová válka, v té době nazývána Velkou válkou. Letošní 
výročí bylo oproti těm ostatním poněkud slavnostnější, od konce jednoho z nejhorších konfliktů v dějinách 
lidstva uběhlo totiž 100 let.

u kašny před kostelem. Odtud jsme 
se vydali k pouze několik metrů 
vzdálenému místu, kde od roku 
1927 do doby krátce po skončení 
druhé světové války stával maje-
státní pomník padlým, zemřelým 
a nezvěstným. Zde zaznělo pár 
vět k jeho historii a byla zmíněna 
jména některých osob na něm uve-
dených. Následně jsme se za čilé 
diskuze přesunuli na hejnický 
hřbitov, kde je vzpomenuto hned 
pět místních prvoválečných vete-
ránů. Jmenovitě jsou to Rudolf 
Augsten, Hermann Dobisch, Walter 
Dobisch, Ludwig Maria Ritter von 
Hennig a Josef Maier. Poslední 
zmíněný byl vůbec prvním obča-
nem města, který padl na válečném 
bojišti. Po symbolickém zapálení 
svíček jsme odebrali na další hřbi-
tov, tentokrát ten libverdský. Tam 
jsme také zapálili svíce u jednoho 
hrobu, jednoho kenotafu a nako-
nec u pomníku obětem Velké války 
z roku 1926. Dále jsme pokračo-
vali do lázeňského parku, kde stojí 
nenápadný a zubem času značně 
poznamenaný pomník, který zde 
v roce 1916 pravděpodobně nechali 
vztyčit vojáci, kteří v té době v Lib-
verdě pobývali. Nese již málo zře-

telný nápis „WELTKRIEG 1914-
1918“. I zde jsme zanechali hořící 
svíci a zamířili zpět do Hejnic. Krát-
kou zastávku jsme udělali před 
budovou policejní stanice, kde do 
30. let minulého století žila rodina 
Kaufmannových, jejíž mužští čle-
nové, synové doktora Julia Kauf-
manna, zasáhli do obou světových 
válek. O pár desítek metrů dále, 
v parku u pošty, se nachází obno-
vený pomník obětem první světové 
války, kde jsme nejenom zapálili 
svíčku, ale nahlédli i do dobových 
dokumentů spojených s míst-
ními vojáky. Poslední zastávkou 
se stal kostel, před kterým jsme 
naší výpravu zahájili. Nachází se 
zde pomník, který svým základem, 
březovým křížem, připomíná kříže 
na bývalých frontových hřbitovech.

Tím naše zhruba tři a půl 
hodiny dlouhá procházka skon-
čila. Každý z nás si odnesl množ-
ství nových poznatků, nejenom 
z místní historie. Zvláště pak jsme 
ale důstojně uctili památku dvou 
generací mužů, do jejichž běžných 
životů pod Nuβsteinem zasáhly dva 
různé světové konflikty.

Nezapomeneme…
Milan Votava
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neustále v jakémsi stavu připra-
venosti, střídá opatrně nohy, to 
aby náhodou o něco nezakopl 
(i když v cestě žádné schody, či 
překážky nejsou, o čemž je prů-
vodcem předem informován. Ale co 
kdyby...? :-) ). Posouváte se podél 
stěny a jakákoliv „výprava“ do pro-
storu vám přijde dobrodružná. 

Co když se „ztratíte“? Samo-
zřejmě, že je to zcela zbytečná 
obava, jelikož na vás neustále 
mluví průvodce, vše detailně popi-
suje, takže se vám opravdu nic 
nemůže stát. V některých úsecích 
se přesouváte pěkně hromadně, 
chyceni za ramena, či ruce jako 
vláček. A neustále přemýšlíte, jak 
to tady asi doopravdy vypadá. Ale-
spoň na chvíli rozsvítit, prosím! Při 
vyslovení tohoto přání nahlas se 
průvodce rozesměje se slovy, že si 
vše přeci mohu představit.

Hodina ve tmě utekla neuvěři-
telně rychle. Musím však připustit, 
že je to jen a pouze díky našemu 
nevidomému průvodci. Velice pří-
jemný, komunikativní a pohotový. 
Neumím si však představit, jak by 
to vypadalo, kdybych tu byl pone-
chán osamocen, zcela bez pomoci. 
Člověk si tak přítomnosti nevido-
mého průvodce váží a obdivuje ho, 
s jakou samozřejmostí se ve tmě 
pohybuje.

Všichni průvodci, kteří naše 
skupinky tmou provedli, byli velice 
milí, pozitivně naladěni, ochotni 
nám zodpovědět jakékoliv otázky. 
Tak jsme se mohli dozvědět, jaké to 
je chodit na nákup do supermar-
ketů, provozovat různé sporty, učit 
se Braillovo písmo, vařit, prát, či roz-
lišovat ponožky. Kromě toho jsme 
si mohli čas při čekání na „cestu 
do tmy“ zkrátit v jakémsi předsálí, 

kde byly vystaveny různé pomůcky 
pro nevidomé. Např. pomůcky do 
kuchyně, čtecí a zvětšovací zaří-
zení, apod. Nebo si vyzkoušet bez 
kontroly zraku (s klapkami na 
očích) postavit něco z lega, posklá-
dat dřevěné skládačky, zahrát si 
dámu, šachy, či Člověče nezlob se, 
vyluštit hlavolam, „číst“ Braillovo 
písmo, nebo na Pichtově psacím 
stroji něco sepsat. Čekání na cestu 
do tmy rychle utíkalo.

Nutno říci, že si lidé se zrakovým 
handicapem zaslouží náš obdiv. 
Protože zvládat život bez dvou zdra-
vých očí chce velkou míru trpěli-
vosti, určité systematičnosti, dobré 
paměti, ale i odvahy spolehnout se 
na pomoc druhých. Klobouk dolů!

Jiří Hovorka, vedoucí skautského 
oddílu Iserín

Foto: P. Hovorková
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Po dvou propršených ročnících 
jsme se konečně dočkali klidného 
počasí, které nás sice při pří-
pravě potrápilo velkým větrem, ale 
samotná sobota již byla k tomuto 
typu akce pod širým nebem kama-
rádská. 

A tak se s úderem 14. hodiny 
mohli účastníci bavit na centrál-
ním place před kostelem u pohádek 
pro děti v kině, vystoupení Dogdan-
cing nebo Dogfrisbee s úžasnými 
psy, nechat se zmalovat na obličej 
nebo prožít se svými dětmi animá-
torský pořad Honzy Poplety s jeho 
plyšovým psem. Jako na správném 
divokém Západě nesměly chybět 
ukázky westernových tanců, ta 
pravá střelnice pro pistolníky 
a vrcholem byla ukázková show 
s bičem, při které se sice neuse-

Babí léto v rytmu Kolaloky

Letošní sobota 22. září se v kalendáři akcí pojila s dalším ročníkem tradičního Hejnického Babího léta, 
akce, kterou pro Vás již dlouhá léta pořádá spolek Za lepší Hejnice a Bobři. Tentokrát se motto neslo 
v duchu „Limonádový Joe“, takže bylo jasné, že se budeme pohybovat i na divokém Západě.

kávalo cigáro v puse, ale květina 
v ruce.

Pro děti byly připraveny dětské 
soutěže inspirovány místem půso-
bení Limonádového Joea, takže se 
rýžovalo zlato, jezdilo na koních 
nebo pálilo na plechovky. Pro nácti-
leté dorazil hudební host odpoledne, 
zpěvák Timmy White, kterého zná 
hlavně omladina, jenž ho dlouhé 
minuty po vystoupení nechtěla pro-
pustit z hloučku zájemců o auto-
gram. Večerní hudební produkci 
obstarala kapela S. P. Band, která 
až do pozdních hodin lákala k tanci 
a doplňovala pohodu u stolů a barů. 
Soutěžní klání o krále či královnu 
hejnických moučníků letos na svůj 
trůn zvolilo Klárku Bernatovou, jež 
vyhrála v přehlídce pečení a zdo-
bení Zlaté hejnické jablko.

Na Babím létě nesmí nikdy 
chybět tradiční zápolení dospěláků, 
takže ani letos neodcházeli soutě-
žící s prázdnou a odnášeli si za své 
výkony nádherné ceny od našich 
partnerů. Mohli se ukázat, jací jsou 
šikovní kovbojové a umí to s pod-
kovami, zda jim to jde jako bar-
manům se skleničkami nebo jestli 
po vzoru nekalého kovboje z filmu 
dokáží sníst partnerovi housle.

Chtěl bych zde poděkovat hlavně 
Vám všem, kteří jste na naši akci 
dorazili a bavili se, dále všem spon-
zorům a partnerům, bez kterých 
by nešlo něco takového uspořádat 
a všem pořadatelům a pomocní-
kům. Díky a za rok zase na shle-
danou.

-DEM-
Foto: Z. Polívka

Sto let republiky
Záchranka před sto lety? Neexistovala.

Volání na linku 155 se dnes stalo naprostou samozřejmostí. Rychlá zdravotnická pomoc je běžnou součástí 
životů. To je ale hodně novodobá historie. Její počátky sahají k první a druhé světové válce, kdy byla 
založena zejména na dobrovolné činnosti členů Červeného kříže. Jejich úkolem byla zejména přeprava 
zraněných z bojiště na místa, kde mohl poskytnout ošetření lékař. Na bedrech hasičů a Červeného kříže 
byla ostatně starost o nemocné a jejich přepravu za lékařem již v 19. století.

Jedním z prvních měst v České republice, kde 
začala systémově a podle jasně stanovených pravidel 
pracovat nepřetržitá rychlá zdravotnická služba (RZP), 
byl Liberec. O jejím zřízení bylo rozhodnuto v roce 1973 
na základě materiálů vydaných Světovou zdravotnic-
kou organizací.

Přípravy na spuštění trvaly téměř celý rok, provoz 
služby, která hned pracovala po celých 24 hodin, byl 

spuštěn 4. 3. 1974. Od počátků měla záchranka svůj 
centrální dispečink. Pracovalo pro ni 21 lékařů a 15 
sester, za pacienty jezdili ve dvou vozech Škoda 1203, 
které byly speciálně upraveny pro potřeby pacientů 
i zdravotnického personálu.

Během let se zlepšovalo vybavení sanit, odborná 
erudice personálu a samozřejmě také počet výjezdů. 
V roce 1985 bylo rozhodnuto o vzniku dalšího výjezdo-
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Stará auta, která záchranka 
nahrazuje, ze silnic nezmizí. „Před-
pokládáme, že po důkladném tech-
nickém servisu budou nadále slou-
žit jako záložní vozidla,“ řekl ředi-
tel ZZS LK Luděk Kramář. V této 
souvislosti řekl, že situace, kdy 
některé sanitní vozy měly najeto 
přes 200 tisíc kilometrů, byla již 
krizová. A počty najetých kilome-
trů byly také hlavním kritériem pro 
rozhodnutí, kde a které konkrétní 
vozy budou nahrazeny. „Nezna-
mená to, že bychom nepotřebo-
vali vyměnit i některá jiná auta, 
některá jsou v provozu sedm a více 
let. Musíme ale vycházet z finanč-
ních prostředků, které máme,“ 
vysvětlil. Do celkové ceny vozů 
se totiž nepromítá jen pořizovací 
částka za tovární vozidlo, velkou 
položku tvoří zejména přestavba 
aut na sanity. Znamená to nejen 
polepy, ale zejména instalaci komu-
nikační techniky a zdravotnického 
vybavení. „Potřebujeme, aby do aut 

Liberečtí záchranáři v nových vozech

Od konce září jezdí Libereckým krajem několik nových vozů Zdravotnické záchranné 
služby. Díky obměně vozového parku vyjíždějí zdravotníci na pomoc lidem v deseti nových 
Mercedesech a čtyřech Škodách Kodiaq. Nové jsou i některé referenční vozy (4 Škody Rapid 
a 1 Škoda Octavia).

bylo například možné nasadit elek-
trická nosítka, aby v nich byly spe-
ciální zásuvky pro zapojení inku-
bátorů nebo třeba držák na připev-
nění kontrapulzace, což je přístroj 
na transport pacienta v přímém 
ohrožení života. To některé starší 
vozy nesplňují,“ uvedl. Své vlastní 
postřehy, které vycházejí z dlou-
holetých zkušeností z výjezdů, do 
vybavení sanit promítli i sami 
záchranáři. Právě oni nejlépe vědí, 
na jakém místě kde a co v sanitě 
potřebují. „Je v našem zájmu, aby-
chom při práci pro pacienty měli 

vše po ruce, aby vybavení vozů 
bylo co nejúčelnější. Snad se nám 
to podařilo,“ zdůraznil Kramář.

Celková cena nových vozů Mer-
cedes je 41,5 milionů korun. Přes 
28 milionů z této částky poskytl 
dotací Liberecký kraj, zbytek hradí 
záchranka z vlastních zdrojů. 
Sanitky dodává na základě rám-
cové smlouvy firma Fosan. Dal-
ších 12 vozů předá záchranářům 
v příštích dvou letech. Deset sanit 
z celkového počtu bude mít i samo-
nakládací nosítka s nosností 300 
kg pro těžké pacienty. Za kompletní 
zakázku ZZS LK zaplatí 92 milionů 
korun.

Za lékařské vozy randez vous 
Škoda Kodiaq liberecká záchranka 
z vlastních zdrojů zaplatila 6 mili-
onů korun, referenční vozy stály 
necelé dva miliony, které byly téměř 
kompletně pokryty z dotace od 
Libereckého kraje.

ZZSLK, p. o.

vého stanoviště ve Frýdlantě. Zde fungovala záchranka 
při nemocnici, respektive při jejím oddělení ARO. Ze 
začátku měla k dispozici upravený sanitní vůz Škoda 
1203, posádku tvořili lékař a sestra převážně z ARO 
a výjezdů se zúčastňovali i lékaři a zdravotní sestry 
z chirurgie. V prvních měsících pracovala záchranná 
služba pouze v jednosměnném provozu.

Na Českolipsku byl provoz Rychlé záchranné služby 
(RZS) zahájen 1. 3. 1981. Byla otevřena nová nemoc-
nice a zároveň vzniklo odloučené pracoviště Dopravní 
zdravotnické služby (DZS) se dvěma speciálně vyba-
venými vozidly rychlé zdravotnické pomoci. Provoz 
byl nepřetržitý, pracovalo v něm 15 lékařů, čtyři řidiči 
a čtyři sestry na dispečinku. Výjezdové sestry se zpo-

čátku nepodařilo zajistit. Na celý okres Česká Lípa byla 
pouze jedna sanita ve složení řidič a lékař. V ostatních 
částech okresu byla tato služba zajišťována obvodními 
lékaři a LSPP.

V Jablonci nad Nisou vznikla ZZS v roce 1974 po 
vydání Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví. 
Službu v té době zajišťovali obvodní lékaři a zdravotní 
sestry z obvodních středisek. Dispečerkou byla jedna 
zdravotní sestra, která zajišťovala během dne současně 
provoz převozových sanit. V noci pak tuto službu zajiš-
ťovala vrátná polikliniky.

V roce 1988 liberecká záchranka poprvé spolupra-
covala s leteckou záchrannou službou Praha. O čtyři 
roky později již byla letecká záchranná služba zřízena 
i v Liberci.

Od 1. 10. 2003 vznikla na zák ladě rozhodnutí zastu-
pitelstva Libereckého kraje Zdravotnická záchranná 
služba Libereckého kraje (ZZS LK). Vznikla sloučením 
čtyř bývalých okresních záchranných služeb - Turnov 
(Turnov a Semily), Jablonec nad Nisou (Jablonec nad 
Nisou, Tanvald), Česká Lípa (Česká Lípa, Doksy, Jab-
lonné v Podještědí) a Liberec (Liberec, Hrádek nad Nisou, 
Český Dub, Frýdlant v Čechách).

Praxe ukázala, že prioritou záchranářů nemůže 
být jen rychlý transport pacienta do nemocnice, ale 
zejména okamžitá pomoc, zajištění životních funkcí 
a příprava na nemocniční péči. Narostl počet výjezdů, 
byl obnoven vozový park a je vyvíjen i mnohem vyšší 
tlak na odbornou erudici lékařů a sester Zdravotnické 
záchranné služby.

ZZSLK, p. o.
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Jde nám o to, aby si mohli spo-
lečně užít čas se svými vrstevníky 
a smysluplně ho naplnit aktivi-
tami, které jim pomohou udržet si 
svěží mysl a rozvíjet se. V přátelské 
atmosféře, u kávy, čaje a něčeho 
sladkého často vedou rozho-
vory o tom, co se událo v dobách 
dávno minulých, neboť jak sami 
s humorem říkají: „To, co bylo 
včera, je stále těžší si zapamatovat.“ 
Zatímco dámy si posedají ke stolům 
a s vášní jim vlastní hrají autobus 
s žolíkovými kartami, přičemž si 
pěkně potrénují své mozkové závity, 
pánové dávají přednost kulečníku, 
stolnímu tenisu, nebo mariáši. Pro 
seniory máme také připravenou 
zásobu stolních her, skládaček na 
trénování paměti, účastní se vyrá-
bění a tematických tvořivých dílen.

Pondělní a středeční dopoledne 
je vyhrazeno pro Rodinné cent-
rum Loďka. Scházejí se zde pře-
devším maminky na rodičovské 
dovolené s dětmi a někdy přichá-
zejí i tatínkové, tety, nebo babičky. 
Pro rodinné centrum máme mul-
tifunkční hernu, kde si děti hrají 
v blízkosti svých rodičů a přitom 
mohou poznávat jiné prostředí než 
jen to domácí, setkávat se svými 
vrstevníky a učit se pravidlům sou-
žití v dětském kolektivu. Program 
přizpůsobujeme věku dětí. Nejčas-

Jak se žije v Moštárně?

Každé pondělí a čtvrtek se na klubu ESKA schází naši hejničtí a ferdinandovští senioři. Je to parta asi 
pětadvaceti na svůj věk veselých, optimistických a velmi živých lidí, kteří se těší na každé společné setkání. 
Někteří jsou kvůli svému věku a zdravotním omezením už hůře pohybliví, a tak je do klubu vozíme.

těji míváme volnou hernu, kdy si 
děti hrají, maminky si stíhají poví-
dat, dávat pozor na děti a při tom 
vypít kávu, nebo čaj. Dovednosti 
dětí rozvíjíme společným tvořením, 
kreslením a vyráběním.

Letos jsme začali hojně využí-
vat přilehlou zahradu, kterou jsme 
zprovoznili na začátku léta díky 
obětavé pomoci několika tatínků 
a dobrovolníků. Zahrada se tak 
stala pro rodiče s dětmi bezpeč-
ným prostorem, kde se děti mohou 
pohybově rozvíjet. Mají zde k dispo-
zici houpačky, skluzavku a kryté 
dětské pískoviště.

Pro rodiče také připravujeme 
vzdělávací aktivity (přednášky, 
besedy) zaměřené na různá témata 
např. výchovu dětí, podporu rodin-
ných vztahů, posílení rodičov-
ských kompetencí, a další. Během 
těchto vzdělávacích aktivit zajišťu-
jeme rodičům hlídání dětí v herně. 
Rodinné centrum pořádá každo-
ročně několik tvořivých dílen pro 
celé rodiny s jarní, podzimní, či 
vánoční tematikou, do kterých 
zapojujeme i seniory.

Každé pondělí večer od podzimu 
do jara se v Moštárně scházejí nad-
šení příznivci ping pongu, aby si 
společně zahráli. Zpravidla jednou 
ročně pořádáme pro zájemce ping-
pongový turnaj.

Letos v únoru jsme v Moštárně 
přivítali Frýdlantské dramatiky, 
nadšenou amatérskou divadelní 
partu z Frýdlantu, která přijela na 

pozvání paní Prokešové, vedoucí 
městské knihovny. Návštěvníci 
si užili večer s divadelní hrou 
z prostředí psychiatrické léčebny. 
Nevšední autorský humor pro-
tkaný celým představením si získal 
pozornost diváků a i přes stísněné 
a velmi improvizované podmínky 
měla tato akce skvělou atmosféru.

Věra Dankaničová


