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Je jasné, že těchto pár vět nebu-
de ani tak o tom, jak a co plánujeme 
v Hejnicích, ale ohlédnutím a podě-
kováním za poslední týdny od polovi-
ny března. To byl ten moment, kdy se 
spoustě z nás změnil život. Nikdo před 
tím asi nevěřil, že by se zase zavřely 
hranice, že by v obchodech nebyly po-
traviny a že by byly obrovské fronty. 
Stalo se. K tomu ještě spousta dalších 
zákazů a omezení, které část z nás 
brala jako nutné a část jako zbyteč-
né. Snad je to za námi a žádná další 
druhá vlna se konat nebude nebo jen 
v omezeném rozsahu, daleko od stavů 
v zemích jako Itálie či Španělsko.

Město Hejnice se svými organiza-
cemi a institucemi se snažilo poskyt-
nout Vám zde maximální ochranu, 
kterou jsme dokázali zajistit, koupit, 
pronajmout nebo prostě někde získat. 
Nebylo to jednoduché, nebylo to lev-
né, nebylo to bez problémů. Ale dělali 
jsme, co jsme mohli. Všichni jsme se 
v podobné situaci objevili poprvé, tak-
že menší přešlapy prosím zkusme tole-
rovat a zapomenout na ně. Základem 
bylo postarat se hlavně o starší popu-
laci Hejnic, která mohla být nejvíce 
ohrožena. A hlavně proto k nim jme-
novitě a osobně směřovala několikrát 
přímá pomoc s rouškami, filtry do 
roušek či dezinfekcemi na ruce. Ostat-

ním jsme také nabízeli, to co jsme měli 
a hlavně jsme se snažili, abyste měli 
kompletní informace, které jste moh-
li potřebovat, proto doposud ještě visí 
velké vývěsky u úřadu a na webu na-
jdete tu speciální stranu, kde můžete 
den po dni vidět, jak to tu probíhalo 
a co se dělalo.

Dovolím si zde za pomoc poděko-
vat kolektivu městského úřadu, Stře-
disku služeb, hejnickým hasičům 
a spoustě dobrovolníků z řad obča-
nů, kteří se zapojili třeba do šití rou-
šek nebo dodání materiálu. Osobní 
poděkování za roušky je součástí dal-
ších stránek zpravodaje. Taktéž děku-
ji strašně moc za pomoc a poskytnuté 
prostředky Libereckému kraji a hejt-
manu Martinu Půtovi, městu Frý-
dlant, firmám CUBE CZ Ferdinandov, 
WÜLFING CZ Dětřichov a KOFOLA. 
Za finanční a materiálové dary děkuji 
firmám Knorr-Bremse Liberec, Nadaci 
ČEZ, Czech Energy, České spořitelně 
a panu Karlu Wenzelu De Bruynemu. 
Děkuji z celého srdce.

Společně jsme to zvládli, společně 
s Vámi a Vaším přístupem. Všem Vám 
za to děkuji. A co nás nyní čeká? Je 
jasné, že roky ekonomického blahoby-
tu skončily krutým a strmým pádem 
dolů do propasti ekonomické recese. 
Hejnice vynaložily na boj s koronavi-
rem necelých 300 tisíc korun za mate-
riální pomoc. Dalších 260 tisíc korun 
věnovaly přímo nebo prostřednictvím 
odpuštěných nájmů zdejším živnostní-
kům postižených vládními omezeními. 
Tyto náklady a hlavně velké snížení 
daňových příjmů města kvůli výpad-
ku státní ekonomiky mělo vliv na pře-
hodnocení akcí a výdajů města. Jeli-
kož tu máme velikou stavbu školky 
s výdaji přes 50 miliónů korun v letoš-
ním rozpočtu, museli jsme škrtat jin-
de, a proto děkuji všem, co se zapojili 
a dokázali jsme společně najít úspo-
ru v plánovaných výdajích ve výši 3 
milióny korun. Černé scénáře hovoří 
o tom, že by města a obce měla při-
jít až o 20 – 25 % svých letošních da-
ňových příjmů, takže můžeme u nás 
očekávat výpadek 10 – 13 miliónů 
korun. Proto se odložilo pár akcí na 
rok 2021. Taktéž jsem všechny zodpo-

Slovo starosty
Zdravím čtenáře letního vydání Hejnic-
kého zpravodaje. 

Připadá mi to jako věčnost, co jsem 
psal tyto řádky do minulého čísla. Vím, 
že byla ještě taková normální doba, ale 
s náznaky nejistoty. To se během psaní 
řádků a  vydáním zpravodaje značně 
změnilo. Nyní se to také mění, ale dou-
fejme, že opačným směrem a  v  době, 
kdy Vy budete tyto řádky číst v právě 
vytištěném zpravodaji, budou zase 
některá omezení a  restrikce v  souvis-
losti s  koronavirem již zrušena nebo 
rozvolněna.

vědné vedoucí jednotlivých středisek 
a zařízení města požádal, aby zkusi-
li z vlastního provozu a mandatorních 
výdajů ušetřit další finance, protože 
kvůli výstavbě školky jsme již pláno-
vali na počátku roku schodek rozpoč-
tu ve výši 32 miliónů korun. Ale ty si 
nemusíme půjčovat, máme připravené 
rezervy z minulých let, kdy jsme hos-
podařili s přebytkem rozpočtu, jako 
třeba v roce 2019, kdy nám zůstalo 
přes 10 miliónů korun.

I tak ale došlo v Hejnicích k rekon-
strukci střechy na panelovém domě čp. 
594 – 596, budou se měnit stoupačky 
v panelovém domě čp. 531, finišuje re-
konstrukce havarijní střechy na měst-
ském úřadě, finalizuje se rekonstruk-
ce prostoru vstupu do objektu DPS, 
aby byla bezbariérová a dostupná pro 
složky IZS a myslím si, že v tuto chvíli 
již jezdí po nové komunikaci obyvatelé 
uličky naproti Dělnickému domu. Ha-
siči získali nový dodávkový mikrobus, 
který mohou využít u mimořádných 
událostí i v běžném provozu a stře-
disko služeb má konečně důstojný po-
pelářský přívěs, který využije u likvi-
dace odpadků a odpadu ve městě. Do 
vozového parku městského úřadu při-
bylo po 13 letech nové služební vozidlo, 
které reflektuje potřebu terénního vo-
zidla při řešení častých mimořádných 
událostí po městě a okolí.

Tak snad ty slíbené sliby vlády 
o kompenzaci daňových ztrát měs-
tům budou naplněny a my budeme 
moci na rok 2021 odložené akce na-
plánovat a postavit vyrovnaný rozpo-
čet se zajímavými investičními akcemi. 
Přeji Vám pěkné léto a dny plné zdra-
ví a vláhy, kterou nyní všichni potře-
bujeme.  A ač si asi většina myslíme, 
že to vše máme za sebou, zkusme býti 
ohleduplní a třeba zvyk ohledně čas-
tého mytí a dezinfekce rukou ponech-
me ve svých běžných návycích, pro-
tože to je to nejmenší, co všichni pro 
tuto společnost můžeme udělat a tak 
trošku pomoci předcházet jakýmkoliv 
epidemiím a pandemiím. Prostředky 
k tomu zůstanou dlouho na veřejných 
místech a vstupech do objektů, takže 
nám nic nebrání. Děkuji Vám za to.

Jaroslav Demčák, starosta města
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Z jednání městské rady

 – projednala a schválila výběr nového logotypu Města 
Hejnice, které doporučily komise cestovního ruchu 
a kultury;

 – projednala výzvu a rozhodla se Hejnice připojit ke 
kampani „Hodina Země 2020“ týkající se symbo-
lického hodinového zhasnutí veřejného osvětlení 
28. března 2020;

 – projednala a předloženou petici „Za zachování 
mokřadu“ a rozhodla o předložení zastupitelstvu 
města k projednání;

 – projednala a vzala na vědomí zprávu o hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Hejnice za rok 2019 a ukládá řediteli příspěv-
kové organizace převod části výsledku hospodaření 
školy za rok 2019 ve výši 470 098,82,- Kč z investič-
ního fondu zpět do rozpočtu zřizovatele;

 – projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 
dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 
87.008.145,02 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 
119.052.397,30 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 
32.044.252,28 Kč bude pokryt z finančních prostřed-
ků z let minulých;

 – projednala žádost Nadace Ivana Dejmala pro ochranu 
přírody týkající se podpory projektu „Obnova evrop-
sky významné lokality Jizerské smrčiny“ a rozhodla 
se žádosti vyhovět částkou 20. 000,- Kč

 – projednala  a žádá Městský úřad Frýdlant jako obec 
s rozšířenou působností o pořízení zastavovací studie 
lokality Z1 v Hejnicích na Skřivánku;

Rada města Hejnice na svých zasedáních:

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 – projednalo a schválilo zprávu finančního a kontrol-
ního výboru;

 – projednalo a vzalo na vědomí zprávu o hospodaření 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice za rok 2019;

 – projednalo a schválilo zařazení bodu programu, tý-
kajícího se řešení mokřadu v Hejnicích v červnu nebo 

Psali jsme před 20 lety…  
Hejnické stíny

Pachatel ozbrojený pistolí přepadl obsluhu, vynu-
til si vydání hotovosti v částce kolem 120 000 Kč 
a obsluhu zamkl v místnosti skladu. Provedeným 
opatřením, na němž se podíleli pracovníci krimi-
nální policie, Okresního úřadu vyšetřování i okol-
ních útvarů PČR v regionu, se podařilo dvě hodiny 

 – projednala a schválila vítěze a výsledek výběrového 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Poříze-
ní zásahového vozidla pro JSDH Hejnice – 2. kolo“, 
kterým se stala firma Auto Trutnov, s. r. o., s nejnižší 
nabídkovou cenou 803.709,- Kč bez DPH;

 – projednala a pověřila starostu zajištěním distribuce 
ochranných pomůcek, desinfekce a dalších ve věci 
ochraně proti koronaviru mezi občany a důležité in-
stituce;

 – projednala a vzala na vědomí zrušení akce Fotbalo-
vý turnaj Ferdinandov 2020 a tím i zrušení dotační 
smlouvy;

 – projednala návrh podpory místním živnostníkům 
a podnikatelům v rámci omezení provozu kvůli opat-
ření vůči koronaviru;

 – projednala předložené vyúčtování dotace MCDO Hej-
nice na fungování Informačního centra za rok 2019 
a požádala vedení MCDO o doplnění zprávy o další 
náležitosti dle dohody o přidělení dotace

 – projednala a schválila žádost nájemce kempu Hejnice 
týkající se možnosti pronájmu části prostor objektu 
kempu další osobě k provozování občerstvení;

 – projednala a schválila ceník ekonomických činností 
města Hejnice, platný od 26. května 2020;

 – projednala a schválila vítěze a výsledek výběrového 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna 
svítidel veřejného osvětlení ve městě Hejnice“, kterým 
se stala firma ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o., z Pra-
hy 4, s nejnižší nabídkovou cenou 2.573.779,- Kč 
bez DPH;

 – částkou 4.000,-Kč podpořila akci „Pohádková stezka 
2020“ pořádanou MC Mateřídouška.

září 2020 na plánovaném zasedání zastupitelstva 
města;

 – projednalo a rozhodlo o zrušení Hejnických slavností 
v roce 2020;

 – projednalo a schválilo podporu místním podnikate-
lům a živnostníkům v rámci omezení provozu kvůli 
opatření koronaviru, tak jak je uvedeno ve finančním 
opatření VIRUS;

 – projednalo a schválilo  rozpočtové opatření v celkové 
výši příjmů po úpravě 85.148.929,94 Kč a v celkové 
výši výdajů po úpravě 119.869.957,30 Kč, rozdíl mezi 
příjmy a výdaji ve výši 34.721.027,36 Kč bude hrazen 
ze zůstatku účtu z let minulých.

po loupeži zadržet dva podezřelé muže. Po provedení 
dalších úkonů a zajištění věcí souvisejících s loupeží 
se jeden z nich k loupeži doznal. Pachatelem byl pět-
advacetiletý mladík z Frýdlantu.

Hejnický zpravodaj 2/2000

Dosud nejzávažnějším případem za uplynulé i předešlé období bylo loupežné přepadení benzínové čerpací 
stanice v Hejnicích.
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Psali jsme před 15 lety…  
Pink postavil novou lakovnu a zahájil provoz

Na škodu pro Hejnice a jejich nezaměstnané byla 
nová lakovna s nejnovější technologií odpovídající 
přísným evropským normám postavena místo v Hej-
nicích v liberecké průmyslové zóně. Tato skutečnost 
nebyla v plánu pana Škarýda, jeho záměrem bylo 
umístit lakovnu do svého areálu na okraji Hejnic. 
Výstavba mu nebyla zakázána, ale nekonečné prů-
tahy a odvolávání některých účastníků územního 
řízení neúnosně oddalovaly začátek výstavby, až 
byl donucen uskutečnit náhradní řešení. Zakázky 

Psali jsme před 10 lety…  
Kinem znělo „Mistři, mistři!“

Město Hejnice nabídlo zájemcům přímé přenosy 
jednotlivých zápasů na velkém plátně místního kina. 
Někteří tak prožívali dva týdny spolu s našimi hráči 
v potemnělém sále a drželi jim pěsti v neopakova-
telné cestě za zlatými medailemi. Vyvrcholením bylo 
jistě nedělní finále proti odvěkému nepříteli, Rusku. 
„Plný dům“ pojal na 250 fanoušků, kteří dokázali 
i tady v Hejnicích, vytvořit pořádný kotel, který díky 
bubnu, trumpetám a hlasivkám hnal naše hochy 
na dálku za vítězným koncem. Kdo nebyl, ten neu-

dodavatelů nemohly déle čekat a v Pinku se stavět 
nezačalo.

Nová lakovna s nejmodernější ekologickou tech-
nologií a s šedesáti pracovními místy tak zahájila 
provoz v Liberci a ta stará, na kterou si stěžovali 
a která mohla být zrušena, pokračuje v kopci nad 
Hejnicemi v práci. Odpůrci stavby tedy vyhráli 
a mohou být spokojeni. Tak mě napadlo: „Operace 
se zdařila, pacient zemřel…“

- K. F. -, Hejnický zpravodaj 2/2005

věří v úžasnou atmosféru plnou vášnivých emocí 
po vstřelení branky, neuznání gólu, sporném vylou-
čení či zranění hráče. Poslední tři minuty celé kino 
stálo a závěrečný jásot po poslední siréně musel být 
slyšet hodně daleko. Ten pak vystřídala ta nejkrás-
nější píseň, která kdy zněla – česká hymna v podání 
sborového zpěvu. Děkujeme všem účastníkům, že 
dokázali přijít na zápasy českého týmu a změnit 
naše městečko na hokejovou rodinu.

- DEM -, Hejnický zpravodaj 2/2010

Firma Ladislav Škarýd – Pink dokončila výstavbu nové lakovny a 1. 6. 2005 zahájila v dokončené provozovně 
zkušební provoz.

23. května, krátce před půlnocí, skončil sen mnohých Čechů o úspěchu našeho národního hokejového týmu. 
Česká republika se po delší odmlce stala mistrem světa v tomto populárním sportu.

V řeči čísel se dostáváme na 
plánované náklady letošního roku 
ve výši 3 milióny korun a příjmy 
z poplatků podle počtu obyvatel 
a chalupářů činí 1,3 miliónu korun, 
kde jsou započteny i dlužné částky 
ve výši zhruba 100 tisíc ročně, 
když poplatníci dělají, že neví co 
je to poplatek za odpady. Je tedy 
jasné, že rozdíl zaplatíme stejně my 
všichni z Hejnic, a proto Vás zkusím 
požádat o vlastní sebereflexi.

Jde mi o to, abyste si uvědomili, 
jakým způsobem naplňujete svou 
popelnici či kontejner na zbytkový 
odpad. Je totiž důležité, abyste se 
rozhodli, zda je Vaše nádoba vyu-

Popelnicové aktuality
Náklady na systém nakládání s odpady ve městě každým rokem stoupají. Na rozdíl od příjmů v podobě 
poplatků od občanů, které jsou poměrně stálé, a dotklo se jich pouze zdražení před dvěma roky.

žitá maximálně a pokud ne, abyste 
o tom uvědomili městský úřad. 
Jedná se např. o spoustu popel-
nic, které mají domácnosti, kde žijí 
tři či čtyři lidé a místo týdenního 
vývozu by jim stačil jeden za 14 dní. 
Neohlížejte se na to, že má soused 
také týdenní a Vy přeci nebudete 
šetřit, ale zkuste si položit otázku, 
zda Vám ublíží, když nám umož-
níte Vaši popelnici přehlásit. Jedná 
se o každého z Vás, kdo může při-
spět svojí troškou k tomu, abychom 
dokázali využít poplatek v nynější 
výši a nemuseli ho zvedat někam 
k oněm horentním sumám kolem 
tisíce korun. Sám mám doma 

podobný systém a stačí to. Ano, 
musím prostě třídit odpad.

Popelnice se vyvážejí v různých 
intervalech, na kterých se můžeme 
domluvit. Neváhejte proto kontak-
tovat pracovnici úřadu paní Hum-
polákovou a zeptat se jí. A neberte 
zřetel na nějaké fámy, že je to krok 
zpátky, že Vám bude popelnice 
smrdět před domem, že přece když 
si to platíte, tak proč nemít to, co 
soused a podobně. Tady se jedná 
i o Vaše peníze, tak zkuste popře-
mýšlet, co konkrétně pro to můžete 
udělat právě Vy.

-DEM-



Hejnický zpravodaj / 4

Město Hejnice má krásný měst-
ský znak, který chceme ve všech 
jeho oficiálních použití ponechat. 
Hlavním cílem nového logotypu 
je doplnit vizuální identitu města 
o jednoduchý a designový gra-
fický prvek, který by byl použitelný 
v rámci propagačních materiálů 

Hejnice mají nové logo

S myšlenkou vytvoření nového loga jsme začali pracovat ke konci minulého roku. Důvodem byla zejména 
potřeba jednotného vizuálu pro prezentaci města jako turistické destinace.

a předmětů. Rozhodli jsme se pro 
cestu veřejné soutěže na interne-
tovém portálu DesignTurnaj, kam 
nám své návrhy poslalo přes 40 
grafiků. Konečný vítězný návrh po 
náročném rozhodování odhlaso-
valy komise kultury a komise ces-
tovního ruchu a jeho autorkou je 
Zuzana Slouková.

Základem nového designu jsou 
jednoduché piktogramy, které Hej-
nice jasně definují. Piktogramy 
stromů a hor poukazují na blíz-
kost Jizerských hor a lesů a jsou 
doplněny o piktogram kříže, který 
symbolizuje jak hejnickou baziliku, 
tak skalní vyhlídky. Barevnost už 

jen dokresluje sounáležitost místa 
s okolní přírodou (barevné logo je 
k vidění na webových stránkách 
města). Sama autorka logo komen-
tuje následovně: „Mým záměrem 
bylo vytvořit moderní, čisté logo 
charakterizující město – tj. hravé, 
vzdušné, variabilní, jednoduché 
a tím pádem dobře zapamatova-
telné. Moderní vzhled korespon-
duje s duchem místa, které nechce 
ustrnout, ale naopak se chce otevřít 
jak místním, tak nabídnout něco 
nového dalším návštěvníkům.

Autorka přidala k základní 
podobě loga také návrhy, jakým 
způsobem by mohlo být přeneseno 
na propagační předměty. Vybrané 
vizualizace jsou k vidění na webo-
vých stránkách města a s někte-
rými budeme do budoucna určitě 
pracovat.

Bc. Veronika Hradilová, referentka 
kultury a cestovního ruchu  

MÚ HejniceLogo - základní úprava

Uvažujeme o zřízení denního centra, kde by mohli 
vaši blízcí trávit čas během doby, kdy jste v práci nebo 
máte nějaké zařizování. Prosíme o vyplnění dotazníku, 
abychom zjistili, zda je tato služba potřebná a v jakém 
rozsahu.

Ve fyzické podobě je dotazník k dispozici na násle-
dujících místech, kde Vám pracovnice rády pomohou 
s jeho vyplněním:
 � MěÚ Frýdlant, sociální odbor – Bc. Melová
 � Úřad práce, pobočka Frýdlant – Bc. Pavlíčková - 

agenda příspěvku na péči
 � Domov U Spasitele – Bc. Kochanová – ředitelka

Řekněte nám, jestli na Frýdlantsku využijete 
denní centrum pro dospělé a seniory 

Staráte se o někoho dospělého, kdo je na Vaší péči trvale závislý (starší 
rodiče, sourozenec, partner apod.)? Potřebuje během dne, kdy jste v práci, 
dopomoct se sebeobsluhou? Potřebuje společnost druhých lidí?

 � Středisko sociálních služeb – Bc. Jurkovičová, DiS. – 
vedoucí pečovatelské služby

 � Nemocnice Frýdlant - Bc. Vrňatová - sociální pra-
covnice

 � MěÚ Raspenava – paní Lipenská
 � Domov Raspenava – PhDr. Kutílková - ředitelka
 � Diakonie Beránek, pečovatelská služba v Hejnicích – 

paní Michelová
 � MěÚ Nové Město pod Smrkem, sociální odbor – 

Bc. Koutníková
 � Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem – 

Mgr. Salabová – ředitelka

Dotazník vznikl v rámci procesu komunitního plá-
nování sociálních služeb na Frýdlantsku (www.frysko.
cz). Na základě vašich informací můžeme začít připra-
vovat postupné kroky k tomu, aby mohla být služba 
zahájena během dvou let.

Mgr. Lenka Porubská, Mikroregion Frýdlantsko

Dobrovolný svazek obcí 
MIKROREGION FRÝDLANTSKO 
Nám. T.G.Masaryka 37, 464 01  Frýdlant 
IČ 70946213 

www.frydlantsko.cz 
  

 

 

Tisková zpráva 

25.6.2008 

Frýdlantsko má své logo 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko vyhlásil v letošním roce výtvarnou soutěž na 

zpracování loga. To se má stát základem a východiskem pro společnou propagaci svazku 18 měst a 

obcí Frýdlantského výběžku na severu Libereckého kraje.  Intenzivní využití se předpokládá 

především v propagaci Frýdlanska v cestovním ruchu.   

K termínu uzávěrky soutěže 13. června se v kanceláři shromáždilo 43 návrhů od 24 autorů. Své 

návrhy zaslali amatéři, studenti pražské střední výtvarné školy i profesionálové a pojali je od 

konkrétních až po ryze symbolické. Mezi příspěvky se v soutěži objevily nejrůznější reflexe přírodních 

a kulturních památek Frýdlantska ve velmi různorodém výtvarném pojetí i moderní grafické značky. 

Všechny autory spojoval zájem a sympatie k oblasti, které byly patrné z doprovodných textů 

k návrhům.  

Výběrová komise složená ze zástupců starostů obcí Frýdlantska, 

podnikatelů i organizací v oblasti cestovního ruchu měla nesnadný 

úkol vybrat z návrhů jediného vítěze soutěže.  Nakonec se 

přítomní shodli na návrhu výtvarnice Dany Lindenthalové. Její 

návrh – zjednodušený tvar Frýdlantského výběžku s řekou 

Smědou a se symbolem hraničního přechodu v názvu  – je hravý, 

umožňuje různé výklady a může se uplatnit v nejrůznějších 

formách propagace a prezentace.  

Srdečné poděkování za účast a zájem patří všem, kteří se soutěže 

zúčastnili.  

Výtvarná soutěž na návrh loga je součástí projektu Destinační management Frýdlantska – nástroj 

ekonomického rozvoje území, který byl podpořen z Programu podpory hospodářsky slabých oblastí 

Libereckého kraje. V rámci tohoto projektu vzniká propagace Frýdlantska na www.frydlantsko.cz, od 

listopadu 2007 je pravidelně sestavován kalendář kulturních akcí na Frýdlantsku a na 3.7.2008 se 

připravuje první setkání pracovní skupiny pro cestovní ruch.  

 

Vladimír Stříbrný, předseda DSO Mikroregion Frýdlantsko  

Dotazník můžete vyplnit i Vy sami, 
pokud byste využili službu pro sebe. 
Oscanujte si na chytrý telefon QR 
kód anebo zadejte na web adresu  
http://bit.ly/frysko20.
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Narodily se děti:
• Zora Hofmannová
• Josef Blažek
• Antonie Frimlová
• Daniel Machek
• Adam Šturm
• Patrik Ďuďa

Přistěhovalo se 13 občanů.

Odstěhovalo se 15 občanů.

Rozloučili jsme se se 
zesnulými občany:
• Jana Smýkalová 
• Jan Suchý 
• Zdeňka Vondráčková
• Karel Hybner
• Zuzana Nosková
• Jaroslav Vojáček
• Jan Talacko

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

Klaním se před Vaším uměním 
a nasazením a slova díků jsou asi 
málo. To Vy jste totiž dokázali, že 
máte srdce na správném místě 
a pochopili jste, že když se my 
sami nepostaráme o sebe a ostatní 
potřebné, tak to nyní neudělá 
nikdo. Dokázali jste za ty týdny 
doslova „zašít“ Hejnice. Vyrobili 
jste tisíce roušek z látky a ty nyní 
chrání místní a přespolní jedince. 
Moc Vám za to děkuji. Já neumím 
šít, tak jsem zkusil aspoň to jediné, 
co by mi asi šlo a tím bylo logistické 
zásobování Vašich potřeb v podobě 
látek, nití, tkalounů, gumiček, 
drátků a dalších potřeb. Celkové 
číslo asi nikdo neví, my jen víme, že 
v jednu chvíli jsme měli u sebe před 
distribucí na 6 tisíc kousků a Vy 
jste dále šili a šili…

Jsem na Vás všechny strašně 
pyšný, neboť po oznámení vlády, že 
se na nás dole vlastně s ochran-
nými rouškami nedostane, jsem 

Otevřený dopis všem švadlenkám, 
šičkám, střihačkám a celému podpůrnému 

mužskému týmu v Hejnicích a okolí…

Vážení, dovolte mi alespoň touto cestou Vám co nejsrdečněji poděkovat 
za Vaši dosavadní práci, ochotu, nasazení a  dobrovolnost. Ano, 
dovoluji si mluvit k Vám všem, kteří jste v posledních třech měsících 
vzali alespoň jednou do ruky nůžky, nit, jehlu, látku nebo sedli k šicímu 
stroji a vyrobili byť jen jednu ochrannou roušku nebo mnohem více. 
A je jedno, jestli to bylo jen pro Vás, Vaší rodinu, sousedy nebo jste 
jedněmi z  těch, co pravidelně zásobují náš městský úřad rouškami, 
které dále předáváme potřebným v Hejnicích a okolních institucích.

propadl skepsi, jak to zvládneme. 
Přeci jenom mají Hejnice skoro 
3 tisíce lidí a to je velké číslo na 
zajištění nějaké placené dodávky. 
Ale Vy jste mi již po pár dnech uká-
zali, že je tu spousta dobrých duší 
a šikovných rukou, které se doká-
zaly mobilizovat a dodnes pomáhají 
lidem z našeho města a okolí. 

Je mi ctí vést takové město, jehož 
obyvatelé vědí co slovo „pomoc“ 
znamená a že tu je svět tak trošku 
ještě v pořádku. 

Děkuji Vám za to na tisíc-
krát… A že to nedokážu poděkovat 
adresně? Omlouvám se, ale je Vás 
taková spousta, včetně dobrovol-
níků z okolních obcí a měst, že bych 
na někoho jistě zapomněl a to by 
se v tuto chvíli neslušelo… Přátelé 
a kamarádi, ten symbolický potlesk, 
který zde nyní plácám prázdnou 
kanceláří, patří jen a jen VÁM. 

Jaroslav Demčák
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Pokud na pandemii bylo ales-
poň něco pozitivního, byl to pokles 
kriminality napříč celým územ-
ním odborem. U nás to bylo o 30 % 
u trestných činů, přestupků bylo 
naopak o něco více. Od počátku 
roku do začátku června bylo 
v rámci naší územní působnosti 
spácháno 39 trestných činů a 414 
přestupků. Převažovaly majetkové 
trestné činy a přestupky v dopravě 
a proti občanskému soužití. Velmi 
neobvyklá byla krádež zeleniny ze 
skladu hejnické školy, pachatele 
se již podařilo zjistit. Dále došlo 
ke dvěma závažnějším krádežím 
s celkovou škodou několika mili-
onů korun. V jednom případě byli 
pachatelé zjištěni a zadrženi a na 
druhém stále pracují kriminalisté.

Děti a sociální sítě
Případů spojených s dětmi, inter-

netem a různými sociálními sítěmi 
neubývá. Nemusí se vždy jednat 
hned o jednání popsané v doku-
mentu „V síti“. Často jde o různé 
formy šikany, šíření nevhodného 
obsahu, navádění k nezákonnému 
jednání apod. Překvapující je, kolik 
rodičů nemá tušení, že jejich dítě 
vůbec má na nějaké sociální síti 
profil, a s kým a o čem komunikuje. 
Mnoho rodičů dá svým dětem svolení 

Zpráva Policie České republiky

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
máme za sebou období, které si těžko někdo z nás uměl předtím představit. Předpokládám, že většina 
přispěvovatelů do Zpravodaje se tomu bude věnovat, tak za mě jen krátce – děkuji všem za veškerou pomoc 
a podporu našemu oddělení, zejména pak Městu Hejnice, starostovi Jaroslavu Demčákovi, za neustálé 
dodávání ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků pro policisty. Vám všem pak přeji pevné zdraví, 
snad je to nejhorší již za námi.

ke zřízení takového profilu, ačkoli 
nesplňují věkový limit (který má 
rozhodně své opodstatnění). Rodiče 
dětí, které se staly obětí jednání 
na sociálních sítích nebo se samy 
dopouštěly nebezpečného jednání, 
neprováděli prakticky žádnou kon-
trolu obsahu komunikace, přátel 
a s dětmi o tom nehovořili, dokud 
nebyli osloveni školou nebo policií. 
To už bývá pozdě. Policie opako-
vaně pořádá a nabízí pro školy, děti 
ale i rodiče přednášky o kyberši-
kaně a (ne)bezpečném chování na 
internetu. Znovu ho nabízíme i pro 
obce v naší působnosti. V minulém 
roce se konaly takové přednášky 
v Hejnicích a Raspenavě tři, v letoš-
ním byla jedna v Raspenavě. Před-
nášejícím je kpt. PhDr. Jan Melša, 
vrchní komisař z Odboru analytiky 
a kybernetické kriminality KŘP 
Libereckého kraje.

Parkování vozidel
Sídliště, Nádražní, Jizerská, P. 

Bezruče – to jsou místa, na kterých 
jsme v poslední době přijali něko-
lik oznámení o parkování vozidel 
tam, kde je to zakázáno, ať už šlo 
o zákaz zastavení, stání nebo zábor 
veřejného prostranství při parko-
vání na travním porostu nebo jinde 
mimo pozemní komunikace a par-

kovací místa. Každé oznámení je 
řešeno v příkazním řízení nebo 
oznámením přestupku správnímu 
orgánu. Vyhněte se proto nepříjem-
ným a zbytečným postihům, par-
kujte na místech k tomu určených, 
i když jsou třeba o něco dál, než je 
vchod do vašich domů.

Slučování nebo rušení obvodního 
oddělení

Začátkem roku se nejen v Hej-
nicích rozšířila informace o slu-
čování (rušení) našeho obvodního 
oddělení. Mohu k tomu říct tolik, že 
v současné době se o ničem tako-
vém neuvažuje, policejní prezident 
zakázal rušení obvodních oddělení 
a ani vedení Krajského ředitelství 
Libereckého kraje o rušení obvod-
ních oddělení nejedná. Na druhou 
stranu každá situace se vyvíjí, 
v celém kraji máme stále velký 
nedostatek policistů, v náboru se 
nedaří získávat dostatečný počet 
uchazečů, a ti stávající stárnou. Do 
budoucna, a z mého pohledu ne tak 
vzdáleného, takový problém může 
nastat. 

Hezké a klidné léto a hodně 
zdraví!

npor. Milan Porubský, 
vedoucí oddělení

9. 3.  začínají jarní prázdniny a jako vždy se mě 
zmocňuje pocit zoufalství: „Co budeme vařit?“

12. 3.  Vláda vyhlašuje nouzový stav, školy se zavírají. 
Vyzývám děti, ať si přijdou půjčit knihy, aby se 
doma nenudily.

16. 3. Zavírají se knihovny.
17. 3.  Moje děti jsou doma zoufalé. Starší dcera jde 

dobrovolně se mnou na procházku.
19. 3.  Povinné nošení roušek. Nemůžu si na ten sci-fi 

horor nějak zvyknout. Stojí mě to krabičku 
cigaret. Vyhrazený čas pro nákup seniorů od 
10 do 12 h.

20. 3.  Odnáším knihy z knihobudek. Doma hrajeme 
hry.

Z koronavirového zápisníku

21. 3.  Děti si pomalu zvykají. Vstávají v 11, což má 
výhodu v tom, že ušetříme za snídaně.

22.3.  Hodně chodíme s manželem ven. Vyhlídli jsme 
si pravděpodobné místo dovolené. Malá plá-
žička v meandrech Smědé.

23. 3.  Roznáším roušky lidem nad 75 let podle stano-
vených adres. Protože se tady v adresách moc 
nevyznám, je to dobrodružné, obzvlášť v části 
zvané Zátiší. Vyhrazený čas pro nákup seniorů 
od 8 do 10 h.

24. 3.  Vyhrazený čas pro nákup seniorů od 7 do 9 h. 
Výborný trénink flexibility seniorů.

27. 3.  Dostávám další náhradní pracovní náplň.  Stří-
hám a ohýbám drátky do roušek s nanovlákny.
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28. 3.  Půjčujeme si další hry od kamarádů. Někdo se 
(když nevyhrává), naštve.

29. 3.  Dcera chce jít zase na procházku. To je projev 
hlubokého zoufalství. Pokračuji v ohýbání 
drátků.

31. 3.  S mladší dcerou čteme Bílou nemoc. Hrozivá 
podoba: „Referoval jsem o této nemoci už v roce 
dvacet tři, ale to nikdo netušil, že se stane pan-
demií. V Číně se pane, skoro každý rok vynoří 
nová, zajímavá choroba.“

4. 4.  Měli jsme mít vernisáž výstavy na Buchlově. 
Samozřejmě jsme doma.

7. 4.  V knihovně jsem měla mít besedu pro prvňáky 
s paní spisovatelkou z Krkonoš. Odkládá se na 
příští rok pro příští prvňáky.

14. 4.  Vláda oznamuje, že žáci středních škol nepů-
jdou už vůbec do školy. Představa vymýšlení 
a víceméně i uvaření 130 obědů (do konce 
prázdnin, pokud nepřijde 2. vlna pandemie 
v září) mě sráží na kolena. Kupuji si druhou 
krabičku cigaret.

15. 4.  Do harmonogramu uvolňování opatření jaksi 
knihovny nezařadili. Naštěstí je panu minist-
rovi kultury připomněl předseda Ústřední kni-
hovnické rady ČR.

17. 4.  Knihovny budou otevřeny pravděpodobně až od 
8. 6.

20. 4.  Ohýbám drátky. Dcera už na procházky chodit 
nechce. Pes je z nadmíry procházek unavený. 
Hry už nehrajeme.

24. 4.  Dozvídám se, že v pondělí 27. 4., v den svých 
polokulatin, otvírám knihovnu. Hurá!

27. 4.  Knihovna funguje, čtenářky jsou rády a já taky. 
Ona taková knihovna bez čtenářů je něco jako 
hospoda na mýtince. Knihy musí do karantény, 

ještěže mám tak prostornou toaletu. Kromě 
roušky musím mít i rukavice, co je dost nepří-
jemné, ale aspoň mi zhebknou ruce.

28. 4.  Ruce mi nezhebkly. Zato já jsem se cítila na 
zhebnutí. Po sundání rukavic jsem si připadala 
jako Glum z Pána prstenů.

29. 4.  Manžel mi oznámil, že v létě se u nich v práci 
nebude vařit. Třetí balíček cigaret si už nekou-
pím. Šetřím.

1. 5.  Už mi ty roušky lezou krkem. Někdy mám pocit, 
že jejich účelem je posílení plic a současné osla-
bení mozku. Na procházky nechce chodit už 
ani pes…

11. 5.  Otvírají se zahrádky restaurací. Hurááá!
22. 5.  Otvírají se restaurace.
24. 5.  Měli jsme být na koncertě v Praze. Tak jdeme 

aspoň na jídlo v Hejnicích.
25. 5.  Nemusíme venku nosit roušky! To je pocit svo-

body! Nemůžu si pomoct, ale připomíná mi to 
židovskou anekdotu: Přijde paní Kohnová za 
rabínem si postěžovat, že byt, ve kterém bydlí 
s rodinou, je hrozně malý. Rabi jí poradí, ať 
si tam nastěhuje matku s otcem. Diví se, ale 
udělá, co ji poradil. Za týden přijde znovu, že je 
to ještě horší. Tak ji poradí, ať si tam nastěhuje 
setru se švagrem. Za další týden ji káže si tam 
nastěhovat sousedova koně. Udělá to. Za dva 
dny přijde rozčílená za rabínem a říká: „Rabi, 
co mi to radíte za nesmysly, tam se už nedá žít!“ 
Rabi: „Tak je všechny zas vystěhuj.“ Na druhý 
den mu přijde celá šťastná poděkovat.

A ještě jeden karanténní: „Prosím vás, teď když lidi nosí 
náhubky a psi chodí do kadeřnictví, kdo po kom sbírá?“

Eva Prokešová

Pro nás na záchrance byl stav 
nouze – pomineme-li pracovní nasa-
zení a opatření – naprosto překva-
pivý v jednom: nečekali jsme, že se 
vzedme taková vlna solidarity se 
všemi, kdo nemohli zůstat doma se 
svými blízkými a museli každý den 
do práce, aby se život nezastavil. Ať 
už to byli zdravotníci, členové Inte-
grovaného záchranného systému, 
prodavači, pošťáci… Nebo kdokoliv 
jiný z těch, co byli dennodenně ve 
styku s lidmi. Překvapilo nás, kolik 
nám chodilo podpůrných dopisů 
nebo SMS zpráv, kolik lidí nás podpo-
rovalo potleskem. A kolik lidí a firem 
nám nabídlo svou materiální pomoc.

Těm všem bychom chtěli ještě 
jednou poděkovat. A u těch, kdo nám 
pomáhali nejvíc, bychom chtěli, aby 
se o nich vědělo.

Děkujeme za pomoc i podporu

Nouzový stav je za námi a podle všech čísel je možné říci, že Česká republika, potažmo Liberecký kraj, 
jej úspěšně zvládl. Roušky se už asi natrvalo stanou nezbytným oděvním doplňkem, který budeme 
v době nachlazení a chřipek všichni vytahovat ze skříní, stejně tak my ve Zdravotnické záchranné službě 
Libereckého kraje počítáme s tím, že ochranné pomůcky budeme využívat v mnohem větší míře.

Proto jsme vytvořili samolepku 
„Pomohli jsme 1. linii v těžké době“. 
Je samozřejmě na každém, zda ji 
vylepí, my bychom ale chtěli, aby ji 
majitelé a provozovatelé firem, co 
k nám nezůstali lhostejní, brali jako 
určitý druh podpory od nás. Aby lidé 
například věděli, že restaurace, do 
které jdou na oběd, v době nouze 
nezůstala lhostejná k jiným.

Na snímku předáváme samo-
lepku majiteli liberecké restaurace 
Street Pho, která nám svou pomoc 
nabídla jako úplně první. Seznam 
všech, kdo nás podpořili, je na 
našich stránkách www.zzslk.cz.

„Děkujeme všem. Ale úplně v první 
řadě bych rád poděkoval všem 
našim zaměstnancům a spolupra-
covníkům Zdravotnické záchranné 
služby,“ řekl ředitel ZZS LK Luděk 
Kramář. Zdůraznil, že zejména první 
dny nouzového stavu, kdy se nevě-
dělo, zda bude dostatek ochranných 
pomůcek a jak se nemoc Covid -19 
v České republice rozjede, se všichni 
na záchrance semkli a ukázali, že 
jsou opravdu jeden profesionální tým.

Zdravotnická záchranná služba  
Libereckého kraje
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Zahájení
Školní rok začal 3. září 1962. 

Ředitelkou školy byla jako dosud 
Libuše Mlejnková, nápravu řeči 
vedla učitelka národní školy Marie 
Gahutová. Předsedou Sdružení 
rodičů a přátel školy byl rodiči 
zvolen soudruh František Nase, 
dělník papírny ve Ferdinandově 
z čísla popisného 273. Uklizečkou 
školy byla soudružka Růžena Paue-
rová z Hejnic čísla popisného 256.

Žáci
V tomto školním roce navštěvo-

valo školu 16 dětí, z toho 13 chlapců 
a tři dívky z Hejnic, Lázní Libverda, 
Bílého Potoka pod Smrkem a Ferdi-
nandova. Žáci byli zařazeni do prv-
ního, třetího, čtvrtého a pátého roč-
níku. Byli klasifikování v pololetí 
a na konci školního roku. Všichni 
žáci prospěli. Jeden žák ukončil 
devítiletou školní docházku. Pro 
těžkou srdeční chorobu nepřihlá-
sil se dosud do zaměstnání. Pří-
ležitostně vypomáhal při práci 
na státním statku v Bílém Potoce, 
kde pracovali jeho rodiče. Tři 
žáci měli v následujícím školním 
roce navštěvovat šestý postupový 
ročník zvláštní školy ve Frýdlantu 
v Čechách.

Péče o vzdělání učitelů a mimo-
školní činnost

Ředitelka školy se účastnila 
schůzí a přednášek ze základů 
defektologie sekce učitelů zvláštních 
škol při OPS v Liberci, celookres-
ních aktivů i odborových schůzí 
základní devítileté školy v Hejnicích. 
Hospitovala u soudruhů Synka, 
Ječné a Hýči na první zvláštní škole 
v Liberci, u soudružek Jiráskové 
a Vortelové na zvláštní škole ve Frý-
dlantu v Čechách a u soudružky 
Bílkové na zvláštní škole v Novém 

Zvláštní škola v Hejnicích, školní rok 1962 – 1963

Městě pod Smrkem. Byla členkou 
bytové komise při Městském národ-
ním výboru v Hejnicích, poslankyní 
Městského národního výboru za 22. 
obvod a od 8. března 1963 zastá-
vala funkci předsedkyně Výboru 
žen v Hejnicích.

Kulturní akce
V tomto roce chodilo do družiny 

mládeže sedm dětí. Schůze pio-
nýrské mládeže navštěvoval jeden 
pionýr a jedna pionýrka. Žáci se 
zúčastnili představení Krajské lout-
kové scény, májových oslav, oslav 
Mezinárodního dne dětí, slavnost-
ního předání občanských průkazů 
mládeži a výchovného koncertu. 
Podnikli výlet vlakem do Dolní 
Řasnice, působiště Andrease Stel-
ziga, odtud šli pěšky do Frýdlantu 
v Čechách, kde si prohlédli hrad 
a zámek.

Zdravotní péče
Děti byly prohlédnuty škol-

ním lékařem soudruhem Bruhou 
a zubním technikem soudruhem 
Kaiserem. Tři děti byly očkovány 
proti neštovicím, osm dětí proti 
záškrtu a tetanu.

Veřejně prospěšná činnost
Během roku pečovali žáci o čis-

totu pěšiny kolem třešňovky, pro-
stranství před základní školou, 
Městským národním výborem 
a nádražím. Starší žáci se zúčast-
nili lehčích prací při výstavbě kina 
v Hejnicích. Tři žáci se účast-
nili výcviku mladých požárníků. 
Žáci vypěstovali další květiny pro 
výzdobu závodní jídelny přádelny 
česané příze v Hejnicích.

Spoření
Během školního roku uspořili 

žáci celkem 630 Kčs.

Sbírky
Stav sbírek k 1. lednu 1963 

činí v učitelské knihovně 71 
kusů v ceně 713,80 Kčs, žákov-
ské knihovně 42 kusů v ceně 
559,30 Kčs, různých pomůckách 
pro matematiku a rozvíjení řeči 131 
kusů v ceně 3074,50 Kčs, pomůc-
kách pro tělesnou výchovu 57 kusů 
v ceně 410,80 Kčs, pomůckách pro 
pracovní výchovu 99 kusů v ceně 
1463,91 Kčs, obrazech 46 kusů 
v ceně 471,35 Kčs, základních 
prostředcích 3 kusy v hodnotě 

3691 Kčs, nábytku 34 kusů v ceně 
6545,97 Kčs, nádobí 75 kusů v ceně 
824,75 Kčs a prádle 14 kusů v ceně 
440,80 Kčs.

Zařízení školy 
V červnu 1963 dodaly prodejny 

nábytkářského průmyslu v Liberci 
pro zvláštní školu v Hejnicích 
dvě knihovny celozasklené, čtyři 
skříňky s dveřmi a tři skříňky 
s posuvnými skly. Všechen náby-
tek, který zapůjčila zvláštní škole 
základní devítiletá škola a závodní 
učňovská škola přádelny česané 
příze v Hejnicích, byl těmto školám 
v pořádku vrácen. 

Návštěvy
Na škole vykonala hospitaci 

ředitelka zvláštní školy soudružka 
Jirásková, soudružka učitelka 
Vortelová ve Frýdlantu v Čechách 
a ředitelka zvláštní školy v Novém 
Městě pod Smrkem soudružka 
O. Bílková

Prázdniny
Zimní prázdniny proběhly od 

24. prosince 1962 do 2. ledna 
1963, pololetní od 21. ledna 1963 
do 9. února 1963. Školní rok byl 
ukončen dne 29. června 1963 
a byla vydána žákům vysvědčení. 
Do prázdninových táborů se při-
hlásili tři žáci. Žák Václav Jun 
ukončil povinnou devítiletou školní 
docházku a byl ze školy propuštěn.

Milan Votava

Hrad a zámek Frýdlant 
cíl školního výletu hejnické zvláštní 

školy v roce 1963

Koupím 
rodinný dům (chatu)  

nebo 
stavební pozemek

v Hejnicích nebo 
v blízkém okolí. 

Nejlépe ve 
Ferdinandově. Ideálně 

u vody a u lesa.

Volejte na  
777 724 456.
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Pro včely, které jsou ohroženy 
pesticidy a nedostatkem přírodní 
pastvy, lze vysazovat medonosné 
květiny – šuškardu, ořechokříd-
lec, echinaceu, perovskii, levanduli, 
dobromysl a mnohé další. Odmě-
nou Vám bude nejenom opylování 
ovocných stromů, ale také výskyt 
motýlů a dalšího hmyzu. Pro včely 
můžete také vytvořit přírodní napá-
ječky. Postup lze najít na youtube 
po zadání hesla včelí napáječka. 
Skleněnou nádobu naplníte do 2/3 
vodou. Do vody můžete přidat polo-
vinu lžičky soli. Na sklenici přiložíte 
savou látku (starší dětskou plenu, 
kuchyňskou houbičku) a přiklopíte 
pod miskou. Sklenici otočíme dnem 
vzhůru. Už takto bude napáječka 
fungovat. Napáječku můžete obložit 
mechem a kameny.

Pro ptáky můžete připravit 
různá pítka. Ta můžete koupit 
v obchodech či na internetu, ale 
není těžké vyrobit si pítko svépo-
mocí doma. Na jeho výrobu lze 
zužitkovat téměř cokoliv, co doma 
najdete. Možností je využití středně 
velkého květináče, který otočíte 
dnem vzhůru, připevníte na něj 
mělkou misku a ozdobíte jej zají-
mavými kamínky, kousky dlaždic 
či mozaikou. Pítko by mělo být hlu-
boké maximálně 10 až 15 cm, ale 
také dostatečně prostorné. Hrany 
pítka nesmí být ostré a také povrch 
by neměl být kluzký. Drobnějším 
druhům ptáků by mohlo hrozit 
zranění či utopení. Do pítka umís-
těte také větvičku, na kterou se 
pohodlně v případě potřeby usadí 
a usuší se.  Pítko umístěte na pří-
stupné místo, kde ptáky nebudou 
ohrožovat kočky nebo jiní predá-
toři. Vhodné není umístění do hus-
tých keřů v rohu zahrady, naopak 
je dobré jej dát do blízkosti stromu, 

Živá přírodní zahrada

Vážení čtenáři, ráda bych Vás seznámila s několika tipy, jak můžete na svých zahradách s vynaložením 
minimálního množství energie a peněz vytvořit zázemí pro přirozené prostředí a vytvořit tak zelenou oázu 
plnou krásných pestrých květin a stromů.

odkud mají ptáci rozhled a také se 
mohou bezpečně ukrýt.

Vytvořte si hmyzí domečky. 
Hmyz pomáhá s opylování a v boji se 
škůdci. Tématem hmyzím domečků 
bychom zaplnili celé číslo zpravo-
daje. Proto jen doporučím vyhledat 
si toto téma na internetu a pustit 
se do výroby. Můžete začít s úplně 
malými, na výrobu nenáročnými 
úkryty pro hmyz. Další možností 
je nechat na zahradě v nepobytové 
části tlející kmen stromu a volně 
rostoucí keře.

V méně využívaných částech 
zahrady si zbudujte ježkovníky. 
V dnešní době se snaží mít lidé svoje 
okrasné zahrady uklizené a ježci 
mají značné problémy s vyhledá-
ním vhodného úkrytu. Jednou 
z možností, jak ježkům poskytnout 
úkryt, je vybudování úkrytu umě-
lého, jehož základem je dřevěná 
bedýnka. Úplně ale postačí, když 
na vhodném místě v zahradě naku-
píte hromadu větví a listí, kterou na 
podzim nespálíte. Nejvhodnějším 
místem k vybudování ježkovníku 
je stanoviště pod keři nebo stromy. 
Ježek s oblibou ve velkém množství 
konzumuje slimáky a hmyz a tím 
nám pomáhá v boji proti těmto 
škůdcům. 

Vytvořte si ještěrkovník. Ten 
vyrobíte nakupením různě velkých 
kamenů. Mezi kameny je vhodné 

vkládat klacíky a menší klády, aby 
byl ještěrkovník prostupnější pro 
své obyvatele. Dále je vhodné vklá-
dat mezi kameny trávu a slámu, 
které časem vyhnijí a zbydou po 
nich prostory, do kterých se slepýši 
či ještěrky snadno vejdou. Když pod 
zídku a také zčásti před ni nasy-
pete písek, pomůžete ještěrům při 
rozmnožování, protože do tohoto 
písku mohou klást vajíčka. Vršek 
ještěrkovníku ještě můžete osázet 
skalničkami a zvýšit tak potravní 
nabídku hmyzu. Skalničky si také 
můžete vysázet do různých prask-
lých a starých nádob a ty rozmístit 
libovolně po zahradě.

V boji proti mšicím si můžete 
vyrobit společně s dětmi škvorov-
níky, tedy domečky pro škvory. 
Škvorovník vyrobíte z květináče, 
který vyplníte senem, slámou nebo 
dřevitou vatou. Pak jej překry-
jete králičím pletivem, aby dovnitř 
nemohla jiná zvířata a seno dobře 
drželo. Celé pletivo pak ještě drží 
dřevěná tyčka. Takto vyrobené 
škvorovníky můžete libovolně 
přenášet po zahradě tam, kde se 
zrovna potřebujete mšic nejvíce 
zbavit.

Přeji Vám příjemné prožití let-
ních dnů na Vašich zahradách 
plných života!

Lenka Kubíková, 
Rodiče za klima Frýdlantsko

JeštěrkovníkDomeček Pítko
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„V roce 1944 mně bylo šestnáct let. 
Velmi nerada jsem vzala na vědomí, 
že po prázdninách už nebudu moci 
pokračovat ve studiu na umělecké 
škole v Brně, kterou Němci zavřeli. 
Byla jsem přikázána do grafitových 
dolů ve Velkém Trestném a můj sen, 
stát se sochařkou, se pomalu roz-
plýval. A právě zde v grafitových 
dolech započal můj osud party-
zánky. Mým prvním úkolem bylo 
opatření klíčů od skladu výbušnin. 
Potom jsem se postupně dostala 
až k partyzánské skupině Jermak, 
kde jsem v jednom šiku se starými 
ostřílenými, bojovníky prožívala 
křest ohněm. Brzy po svém pří-
chodu k partyzánům jsem prožila 
příhodu, která ve mně zanechala 
nesmazatelný dojem a do jisté 
míry utvářela mé životní názory. 
V oddíle byl hlad a chyběla munice. 
Chlapci museli jít do jedné vily pro 
střelivo, ale nevěděli jsme, že v ní 
jsou němečtí vojáci. Když vzali za 
kliku u branky, ozval se poplašný 
zvonek a kolem vily se rozsvítily 
silné reflektory. Němci vzápětí 
spustili z oken palbu. Nastala pře-
střelka, při níž se naši chlapci nej-
prve pokoušeli rozstřílet reflektory. 
Náš lékař, doktor Nikolaj, se poku-
sil přelézt plot. Němci po něm hodili 
granát, který jej těžce zranil. Nikolaj 
spadl dovnitř zahrady. Tlaková vlna 
zároveň porazila našeho soudruha 

Jaroslava Pastyříková, bývalá členka Československého svazu bojovníků za svobodu v Hejnicích, se stala za druhé 
světové války příslušnicí partyzánské skupiny Jermak, kterou kolem sebe od října 1944 vytvářel stejnojmenný 
patnáctičlenný sovětsko-polský paravýsadek. Tomu se od počátku svého působení v oblasti Drahanské vrchoviny 
podařilo získat pro spolupráci velké množství osob z  řad místního obyvatelstva, ale zároveň i  uprchlých 
sovětských zajatců. Tyto osoby pak vytvářely menší odbojové oddíly. Velitelkou jednoho z takových oddílu byla 
právě i mladičká Jaroslava, která se od prvních dnů působení desantu podílela na jeho přepadových akcích. 
V Národním archivu v Praze se podařilo dohledat její poutavé vzpomínky na léta 1944 až 1945, které jsou nyní 
čtenáři představeny vůbec poprvé.

Romana Chluda, který si pádem 
vlastně zachránil život. Střela, 
která by jej byla zasáhla do hlavy, 
mu prolétla jen dolní čelistí. Chlapci 
chtěli zachránit Romana i Nikolaje. 
Toho nalezli na zemi u plotu, jak se 
snaží odjistit pistoli, aby se mohl 
zastřelit. V následujících chvílích se 
rozpoutala v zahradě příšerná pře-
střelka a naši byli nuceni ustoupit. 
Zachránit Nikolaje už nebyl možno, 
jen Roman se vrátil s chlapci na 
základnu. Když jsme v zemljance 
prohlíželi jeho zranění, napočítali 
jsme třicet šest zásahů včetně gra-
nátových střepin. Na nohou měl 
jednu otevřenou ránu vedle druhé. 
Třásla jím horečka, dávali jsme mu 
pít. Do smrti nezapomenu na ten 
pohled, když jsem mu lila do úst 
kakao, jak mu sáklo společně s krví 
ranou ve spodní čelisti. Tehdy to byl 
pro mě křest ohněm.

Tato akce našeho partyzán-
ského oddílu vyvolala pochopi-
telnou odezvu u našich nepřá-
tel. Z Nového Města na Moravě, ze 
Svitav i z jiných míst se začaly sta-
hovat do našeho prostoru německé 
oddíly. Díky výborné spolupráci 
spojek a štábu se nám podařilo 
z toho velkého zátahu uniknout. 
Potom přišel rozkaz k rozptýlení. 
Měli jsme se rozdělit do malých 
skupinek, ale nejdříve jsme museli 
zachránit Romana, který stále 

ležel v horečkách. Museli jsme ho 
přepravit někam jinam, protože 
Němci už se psy pročesávali lesy. 
Roman nechtěl o převozu ani slyšet. 
Nechtěl, abychom pro něj riskovali 
životy. Jen nás žádal, abychom 
mu nechali nějaké střelivo a gra-
náty, aby, až ho Němci objeví, mohl 
vzít ještě pár těch vrahů sebou do 
hrobu. To byla jeho slova. Pro mne 
to byl příklad nesmírného osob-
ního hrdinství, který mne provází 
celý život. Všichni jsme tehdy jed-
noznačně rozhodli, že Romana 
zachráníme. V Nyklovicích, party-
zánské vesnici, ze které pocházel 
náš soudruh Ladislav Kozáček, naši 
chlapci vypůjčili koně se saněmi, 
naložili na ně Romana, přestrojili 
se a předstírajíce svatbu vezli ho asi 
přes tři vesnice. Nejprve jej skryli 
u jedné české rodiny, kam k němu 
chodil spolehlivý lékař. Když hro-
zilo vyzrazení, museli jsme Romana 
převézt jinam. Byla to obec Velké 
Trestné, kde mu rodina Zemanova 
poskytla azyl až do konce války.

Když se přehnala největší bouře 
a Němci, náš štáb, který dostával 
rozkazy z Kyjeva od hlavního vedení, 
rozhodl o mém jmenování velitel-
kou. Bylo to dost neobvyklé, ale 
přijala jsem. Měla jsem dost odvahy 
a myší srdíčko jsem neměla. Vyrůs-
tala jsem v tvrdých podmínkách 
moravské vesnice na hranicích, 
kde o stálé střety s Němci nebyla 
nouze. Měla jsem jediný životní cíl 
– vystudovat sochařství – a Němci 
mně zavřeli školu. Vyhnali mne na 
nucené práce. Byla ve mně sku-
tečná nenávist, silná a nezdolná, 
taková, jakou může člověk cítit 
právě jen v šestnácti letech. A teď, 
když jsem kolem sebe viděla tolik 
příkladů osobního hrdinství, tolik 
krásných příkladů statečnosti, 
jsem nemohla být jiná.

Když náš oddíl dostal úkol vybu-
dovat opěrné body v okolí Svojanova, 
hledal se někdo, kdo tuto krajinu 
dobře zná. My jsme žili v Olešnici 

Ze vzpomínek Jaroslavy Pastyříkové
partyzánky ze skupiny Jermak

Odznak československého partyzána Jaroslava Pastyříková s manželem
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a já často chodila za babičkou do 
Rohozné. Znala jsem snad každý 
kámen v tom kraji, každou pěšinku, 
každou paseku. Přihlásila jsem se 
tedy a byla jsem jmenována veli-
telkou oddílu. Vypravila jsem se 
s oddílem do Rohozné, kde jsme 
přespali u Moravců a s pomocí spo-
lehlivých místních lidí jsme začali 
budovat v lese zemljanku jako 
první opěrný bod. Postupně se náš 
oddíl rozrůstal o další členy z řad 
uprchlých ruských zajatců i našich 
lidí, kteří utekli před nucenými pra-
cemi. Neměli jsme však pro nové 
soudruhy ani zbraně, ani střelivo. 
Nejdostupnějším způsobem, jak 
se zmocnit zbraní, se nám zdálo 
odzbrojení četnických stanic. Pře-
padli a odzbrojili jsme celkem tři – 
nejdříve v samotné Rohozné, potom 
ve Křetíně a naposled ve Vítějevsi. 
Bylo to dost riskantní, odzbrojení 
se muselo provést ve vší tichosti, 
ani sousedi nesměli mít potuchy, 
co se děje. Největším zážitkem bylo 
odzbrojení četníků ve Křetíně. Tam 
jsme museli použít lsti, protože žan-
dáři byli zabarikádovaní nahoře 
v poschodí. Dole bydlela stará 
babička, kterou jsme požádali, aby 
zavolala na četníky, že potřebuje 
s něčím pomoci. Chudinka se celá 
chvěla a stále nevěděla, co si vymy-
slet, že potřebuje. Bylo nám jí líto, 
ale nemohli jsme dělat nic jiného, 
dokonce jsme ji museli pohrozit pis-
tolemi, i když by nikdo z nás nevy-
střelil. A tak stařenka s pláčem 
volala na četníky. Ti otevřeli a v té 
chvíli naši chlapci vrazili dovnitř 
a četnická stanice byla naše.

Dalším naším úkolem bylo sou-
středit uprchlé sovětské zajatce, 
kteří se skrývali v lesích nedaleko 
Proseče u Skutče. Tam jsou roz-
sáhlé lesy s pískovcovými skalami, 
které poskytovaly dobrý úkryt. Bylo 
to tenkrát panství baronky Nád-

herné. V Proseči bydlela moje teta, 
která byla i mou kmotrou. Bydlela 
přímo v domě, ve kterém sídlila pro-
tipartyzánská policie. Teta, když 
mne viděla, spráskla ruce a hned 
se vyptávala, co stále dělám, že už 
slyšela, že jsem mrtvá. Samozřejmě 
jsem ji neřekla, že jsem u party-
zánů, ale prosila jsem ji, aby se na 
nic nevyptávala. Teta ihned věděla, 
kolik uhodilo a s hrůzou mi sdě-
lovala, že nad ní v domě je policie, 
která má za úkol likvidovat party-
zány. V Proseči jsem se já se dvěma 
partyzány potřebovala ukrýt přímo 
v obci. Požádala jsem tetu, aby 
nám našla něco přímo v obci. Teta 
domluvila úkryt v katolickém kos-
tele nad klenbou. V klenbě byla 
malá dírka, ze které vysela dolů 
lampa, a tou jsme se dívali na mše. 
Moje sestřenice nám nosila nahoru 
tajně jídlo. Jednou v neděli přiběhla 
s obědem a zároveň nám oznámila, 
že Proseč obsazují po zuby ozbrojení 
Němci. Co dělat? Kostel byl zavřený, 
ven jsme nemohli. Dívali jsme se 
z vikýřů a viděli jsme, že v měs-
tečku jsou skutečně němečtí vojáci. 
Rozbíhali se po domech a pro nás 
to nevypadalo dobře. Museli jsme 
stůj co stůj uprchnout. Nikdo nevě-
děl, jak dlouho se tu Němci zdrží. 
Počkali jsme na klekání, a když šel 
kostelník zvonit, proklouzli jsme 
zadem na humna a rychle do lesů 
k soudruhům.

Ráda si vzpomínám ještě na 
jednu příhodu na sklonku války. 
Lesy se hemžily nebezpečnými 
dezertéry neslavné německé 
armády. Lidé z vesnice se už neod-
važovali přinášet nám do lesů jídlo. 
Museli jsme se tedy sami vydávat 
za obstaráváním proviantu a odva-
žovat se do vesnic. V malé vesničce 
Manova Lhota u Svojanova nás 
u hospůdky zarazil nezvyklý hluk 
a zvuky muziky. Zábavy tenkrát 

byly zakázané, tak jsme mysleli, že 
se tu veselí Němčíci. Zvenku jsme 
nemohli pro zatemnění nic zjistit, 
tak nezbylo než vtrhnout dovnitř. 
Bylo to pro nás velké překvapení. 
Zákaz nezákaz, naše mládež se 
tam veselila jako o posvícení. Když 
jsme vpadli do sálu, tančící páry 
zůstávaly stát jeden po druhém 
a vyděšeně pozorovaly naší ozbroje-
nou řadu, jak se rozvinuje napravo 
i nalevo od dveří. Muzikanti pře-
stali hrát a bylo hrobové ticho. Tu 
někdo poznal mezi námi známou 
tvář a radostné „Hurá, naši!“ pro-
lomilo napětí. Těžko popsat to 
radostné přivítání, kterého se 
nám vzápětí dostalo. Měli jsme co 
dělat, abychom se ubránili umač-
kání. Mladíci jako kouzelníci lovili 
ze svých kapes drobné pozornosti, 
ten českého lvíčka, druhý rudou 
hvězdičku, chodskou psí hlavu 
a podobné odznáčky, jako drahé 
talismany své víry a přesvěd-
čení. Potom následovalo královské 
pohoštění – pecen chleba a kast-
rol pečených vajíček, ke kterému 
jsme zasedali po třech a vyjedli tak, 
že nezůstalo ani stopy. Náš Míťa, 
bývalý zajatec z Krasnodaru, který 
málokdy promluvil, teď najednou 
promluvil: Ty, Ira, éto óčeň dóbry 
i ludi tóže óčeň dóbry.

Odnášeli jsme si tenkrát z této 
malé vesničky mnoho povzbuzení 
a nové víry i síly do dalších akcí. 
Jistě si mnozí na Vysočině na tuto 
a jiné příhody vzpomenou. Nikdy 
nezapomeňme na porobu, kterou 
nám fašisté připravili. Buďme vždy 
připraveni hájit svou svobodu se 
stejným odhodláním, s jakým jsme 
za ni tehdy bojovali. Nikdo z nás 
nesmí zapomenout na hrůzy druhé 
světové války. Ve jménu příštích 
generací na ně nesmíme zapome-
nout!“

Milan Votava

Chtěl bych za tento extrémní víkend moc, moc 
a moc poděkovat za pomoc a nasazení, které jsme 
tu řešili od pátečního večera, abychom ochránili 
Hejnice a zdejší občany před řáděním vodního živlu.

Díky moc krizovému štábu s Petrem Zoreníkem, veli-
teli Jirkovi Šimonovi a jeho všem hasičům hejnické jed-
notky, Jurovi Štíchovi a celému týmu střediska služeb, 
Karlu Kopeckému s týmem městského úřadu, náčel-
níku Milanu Porubskému a jeho týmu policistů, všem 
dobrovolníkům co pomáhali pytlovat, všem dobrým 
duším co donesli nebo poslali hasičům a členům krizo-
vého štábu různé dobroty, taktéž díky moc šéfovi ORP 
Danu Ramzerovi a hasičským PROFESIONÁLŮM, Pétě 

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY  
ZA POMOC PŘI POVODNI

Nové za podporu a osobní technické zázemí, řediteli 
Petru Olyšarovi a jeho týmu Frýdlantské vodárny, hejt-
manovi Marinu Půtovi, FDLnetu za tu kameru na hla-
dinoměr a taky díky televizním štábům, rádiím a ostat-
ním novinářům za předávání potřebných informací 
zdejším občanům. A v neposlední řadě chci moc podě-
kovat za vlnu solidarity a nabídek fyzické či materiální 
pomoci od firem a jednotlivců.VÁM VŠEM SE KLÁNÍM, 
TLESKÁM A STRAŠNĚ MOC VÁM DĚKUJI ZA POMOC.

Jaroslav Demčák, starosta Hejnic



Hejnický zpravodaj / 12

Dle podkladů  
od Rendy Bělohradského: 

Potřetí byl obnoven skauting 
v Hejnicích po listopadových udá-
lostech roku 1989, a to 1. dubna 
1990 pod vedením Rendy Bělohrad-
ského, učitele anglického jazyka 
na zdejší ZDŠ. V první půli roku 
1991 bylo velmi mnoho členů, a tak 
bylo založeno samostatné stře-
disko s číslem 19. a jménem Iserín. 
Po polodrahokamu, který bylo, 
a možná ještě i je možné nalézt 
v osadě Jizerka na stejnojmenné 
říčce. Byly zvoleny i barvy – černá 
(barva polodrahokamu), žlutá 
(podle písku, ve kterém se nachází), 
bílá (barva ušlechtilosti a čistoty). 
Také byl vymyšlen pokřik:

„V srdci Jizerských hor,
žije rád každý tvor,
a ze všeho nejvíce
skauti, skautky Hejnice!
Iserin si říkáme,
dobrodružství vítáme,
v drsných horách jsme jak doma,
činy jsou nám víc než slova.”

Po roce činnosti pracovaly v Hej-
nicích dvě družiny skautů a skau-
tek, smečka vlčat i roj světlušek. 
Díky sponzorům (hlavně hejnické 
Autobrzdy) bylo možné uspořádat 
třítýdenní tábor na Vrbové louce 
u Raspenavy, kterého se zúčast-
nilo 45 dětí. V té době již ve vedení 
pomáhali Líba Pöschlová (Knoflík), 
Jitka Svatá (Máma) a Luděk Gond-
kovský (Dejmal).

A jak to bylo dál?

O  čem psát, když nám předchozí měsíce přinesly „překvapení“ v  podobě pozastavení činnosti naší organizace? 
Nestály za ním žádné politické tlaky, ani válečné boje, ale nepřítel, kterého okem nelze zahlédnout. Jistě přijdete na 
to, co mám asi na mysli 😊. Naštěstí se pomalu vše vrací k normálu. Koncem května jsme obnovili pravidelné setkávání
na družinových schůzkách, ale žádné společné zážitky z minulých tří měsíců nemáme. Proto navážu na předchozí 
příspěvek v Hejnickém zpravodaji a zkusím sepsat, jak pokračovalo skautování v polistopadové době. (Sepsáno dle 
podkladů níže uvedených oddílových vedoucích.)

Klubovnu měli skauti porůznu – 
nejdříve v místnosti nad cukrárnou 
paní Mesznerové, později díky paní 
místostarostce Mlejnkové v pro-
storách 2. MŠ, chvilku i na Ferdi-
nandově. Vzhledem k tomu, že to 
byl trochu problém, rozhodlo se 
vedení pro dlouhodobější řešení ve 
formě stavby vlastní klubovny. Byla 
to obrovská výzva, kterou nakonec 
dokázali splnit a 4. 2. 1995 byla 
slavnostně otevřena dnešní klu-
bovna. Velký dík patří MÚ Hejnice, 
ORJ v Liberci, celé řadě sponzorů 
a samozřejmě všem, kteří obětavě 
přiložili ruku k dílu. Rozpočet pře-
sáhl 200 000 Kč.

Na Vrbové louce prožili ještě 
čtyři tábory a jeden v roce 1994 
dokonce v Holandsku.

Díky moc Rendo!

Dle podkladů 
Luďka Gondkovského:

Po odstěhování Rendy do Liberce 
(rok 1995) a zdravotních potížích 

Líby Poschlové a Jitky Svaté pokra-
čoval do roku 2001 ve skautování se 
smečkou vlčat Luděk Gondkovský 
(Dejmal). Společně zažili tábory na 
Tetřevích boudách (1996), Muzejní 
chatě na Jizerce (1997), v Jindřicho-
vicích (1998) a v Harrachově (1999).

Poslední tábor pod vedením 
Luďka Gondkovského (Dejmala) 
se uskutečnil v roce 2001 v Pra-
chaticích. Po něm Luděk přenechal 
práci s oddílem Jaroslavu Janatovi 
(ScoMBimu).

Díky moc Luďku!

Dle informací Jaroslava Janaty:
V roce 2002 přešel skautský 

oddíl Iserín pod hlavičku organi-
zace Skaut – Antonína Benjamína 
Svojsíka, pod kterou byl až do konce 
roku 2004. Oddíl nesl v těchto 
letech název 1. oddíl Manitoba Hej-
nice. Schůzky probíhaly v klubovně 
na pozemku vedoucího Jaroslava 
Janaty (ScoMBiho), původní klu-
bovna byla dočasně nevyužívaná. 
Byly vytvořeny 2 družinky – Lišek 
a Jelenů, asi po 6 členech. Jezdily na 
výpravy a vydávaly časopis Svítání. 
Tábory byly pořádány v roce 2002 
i 2003 v Lužických horách. V roce 
2004 tábor nebyl. Jaroslav Janata 
(ScoMBi) ukončil činnost v lednu 
r. 2005.

Díky moc ScoMBi!

Objevilo se reálné nebezpečí 
ztráty pracně vybudované hejnické 

skautský oddíl Iserin

foto z tábora v Harrachově

Třístoličník – tábor Prachatice
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klubovny (kvůli zániku oddílu). 
Ta měla být prodána Okresní 
radou Junáka, a proto obnovil 
Luděk Gondkovský (Dejmal) čin-
nost za pomoci libereckého stře-
diska STOPA, které se pyšnilo 
asi 150 členy pod vedením Jana 
Špičky (Hastrmana). Začal se třemi 
skauty, kteří postupně k sobě při-
vedli kamarády. Jezdili na výpravy 

a rádcovské kurzy libereckého stře-
diska. Tábory se nekonaly až do 
roku 2007, z důvodu malého počtu 
dětí. Navrátili se k původnímu číslu 
a názvu oddílu, tedy 19. oddíl Iserín 
Hejnice.

Tak to je další ohlédnutí do histo-
rie našeho oddílu. V současné době 
se připravujeme na tábor. Vyrazíme 
do východních Čech, k Rokytnici 

v Orlických horách. Věříme, že vše 
dobře dopadne a my si ten společný 
čas na táboře opět řádně užijeme. 
Čtenářům Hejnického zpravodaje 
přejeme co nejpohodovější letní, 
odpočinkové chvíle. 

Jiří Hovorka, 
vedoucí skautského oddílu Iserín

foto: L. Gondkovský

Od května jsme se mohli s vámi 
začít zase scházet venku a vznikly 
nové zajímavé programy, které nám 
účastnice pomohly naplánovat. Od 
června se otevřely i dveře centra 
a za zvýšených hygienických opat-
ření opět může probíhat náš běžný 
program.

Byli jsme moc rádi, že nám uvol-
něné podmínky nakonec dovolily 
zrealizovat oslavu Dne dětí akcí 
Pohádková stezka. Bylo to nou-
zové řešení, které nastalo po nut-
nosti zrušit tradiční Pohádkový 
les. Stanoviště byla bezkontaktní, 
ale nechyběly úkoly a krásné 
kulisy z pohádek, které děti znaly, 

Novinky z Centra Mateřídouška

Uplynulé čtvrtletí bylo asi to nejsmutnější, jaké Mateřídouška zažila. Zavřeli jsme dveře všem návštěvníkům a pustili 
se do práce méně zajímavé, ale důležité a nutné. V prvních dnech naši pracovníci s pomocí dobrovolníku šili roušky 
jak pro hejnické občany, tak pro Liberecký kraj, kde jsme je předávali krizovému štábu na podporu krajské nemocnice. 
Nechtěli jsme ale zapomenout ani na vás, naše klienty, a tak jsme s pomocí maminky Lady, začali chystat on–line 
programy, které vám měly zjednodušit tu dlouhou a náročnou dobu doma. Děkujeme všem, kdo se zapojili a zasílali 
nám své příspěvky, nebo se s námi propojili do společných hovorů. Vaše zpětná vazba byla pro nás moc důležitá 
a dávala nám chuť pracovat a těšit se, že bude zase lépe a uvidíme se s vámi.

a odměny v cíli. Moc děkujeme 
všem sponzorům a městu Hejnice 
za podporu této akce. Měli jsme 
velkou radost, když jsme na trase 
viděli radostné děti, a konečné 
sčítání nám potvrdilo téměř 400 
účastníků. Takové potvrzení, že 
i v této, pravidly omezené době, se 
chtějí lidé bavit, nás potěšilo a dou-
fáme, že příští rok již nic nepřekazí 
další ročník Pohádkového lesa.

A aby se Den dětí oslavil skutečně 
pořádně, připravili jsme ještě jednu 
oblíbenou akci a to návštěvu u koní. 
Na Ranč u vrby dorazilo přes 20 dětí 
s chutí si zajezdit. Některé nako-
nec ztratily odvahu, ale houpačky 
a skluzavky je zabavily dostatečně. 
Doufáme, že nám bude přát počasí 
a pravidelné čtvrtky venku budou 
pokračovat, tento měsíc nás ještě 
čeká tajný výlet, a nakonec měsíce 
výlet do Liberecké ZOO.

Hodně sponzorů a donátorů 
nyní pokrátilo dotační tituly, či je 
zcela zrušilo a ohrozilo tím udr-
žitelnost fungování některých 
organizací a projektů. Jsme velice 

rádi, že díky projektu „Aktivizační 
zařízení pro rodiny v Hejnicích“ 
podpořeném MPSV (odbor Rodina) 
a projektu „Rodičem se nikdo 
nenarodí“ podpořeném Liberec-
kým krajem (odbor rozvoje) a pod-
poře města Hejnice, vám můžeme 
nadále poskytovat služby jen 
s mírným omezením. I v letošním 
létě proto zůstanou dveře Mateří-
doušky otevřené a nabídneme vám 
prázdninový program. Tradičně 
bude na úterý připraven výlet po 
okolí a v pondělky a středy program 
v provozovně centra. V srpnu pro 
rodiče s dětmi pořádáme Indiánský 
tábor, tak pokud ještě nevíte, kam 
vyrazit, srdečně vás všechny zveme. 
Jednáme i s fotografkou a nebude 
chybět focení v přírodě. Hlídejte si 
proto letáčky s termíny a budeme 
se na vás všechny moc těšit.

Všem přejeme krásné léto, plné 
sluníčka a odpočinku.

za Centrum Mateřídouška  
Alena Nováková
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Dobrou práci hejnického foto-
klubu ocenil v první polovině 70. let 
několikrát Svaz českých fotografů.  
V roce 1970 navštívil fotoklub 
jeho předseda, zlatým odznakem 
Svazu českých fotografů byla roku 
1971 oceněna práce Jiřího Bar-
toše a v roce 1974 i celý fotokrou-
žek zejména za bohatou výstavní 
činnost. Svaz českých fotografů 
převzal nad hejnickými fotografy 
záštitu a původní kroužek se v té 
době přejmenoval na Jizerský foto-
klub Svazu českých fotografů.

Na podnět hejnického fotoklubu 
bylo v závěru roku 1974 zahájeno 
jednání o mezinárodním mapovém 
okruhu, který byl založen již v roce 
následujícím pod názvem „Inter-
foto Přátelství 3×3“ (NDR, Polsko 
a ČSSR). Pořadatelstvím prvního 
ročníku mapového okruhu včetně 

Během deseti let se z fotokroužku Osvětové besedy stalo celostátně známé sdružení amatérských fotografů. 
Téměř tři desítky jeho členů vybudovaly a provozovaly výstavní síň s bohatou činností, vystavovaly doma 
i v zahraničí, účastnily se soutěží, vzdělávaly se a vyměňovaly si zkušenosti se členy fotoklubu z Jeny.

závěrečného vyhodnocení byl pově-
řen Jizerský fotoklub Hejnice.

Mezi tradiční akce fotoklubu 
patřily i v 70. a 80. letech besedy se 
známými fotografy, z nich zmiňme 
alespoň nejznámější – krajináře 
Krkonoš Jiřího Havla, Bohdana 
Holomíčka, Jana Anděla a z libe-
reckých Jana Pikouse a Ladislava 
Postupu.

Práce hejnického fotoklubu byla 
mnohokrát oceněna i v médiích. 
Tak například Československá tele-
vize natočila v závěru roku 1973 
v Hejnicích a v únoru následujícího 
roku odvysílala pořad „Postůj, oka-
mžiku“, jehož námětem bylo porov-
nání známého pražského fotoklubu 
ČKD Lokomotivka s místním foto-
klubem.

Za zvlášť úspěšný je možno 
považovat rok 1979, v němž čle-
nové hejnického fotoklubu zvítězili 
v mapovém okruhu „Zlatý svícen“ 
v Kamenickém Šenově i v mapovém 
okruhu „Interfoto Přátelství 3×3,“ 
za což fotoklub i jeho dva členové 
získali další Zlatý odznak Svazu 
českých fotografů.

V roce 1980 oslavili hejničtí 20 
let své činnosti a jen dva roky poté 
přijali pozvání na oslavu stejného 
výročí od družebního fotoklubu 
UNIFOK v Jeně.

Také v 80. letech se fotoklub 
pravidelně účastnil mapových 
okruhů „Český ráj“, „Interfoto Přá-
telství 3×3“, ale i „Zlatého svícnu“ 

v Kamenickém Šenově. Vedle toho 
obesílal výstavy a soutěže, věno-
val se výstavní činnosti zejména ve 
své hejnické výstavní síni, pořádal 
besedy, navštěvoval fotografické 
výstavy a jiné akce.

Mezi úspěchy klubu i jednot-
livců v polovině 80. let na poli foto-
grafie patřila vítězství v Mapovém 
okruhu „Český ráj“ v roce 1983 
a z toho vyplývající pořadatelství 
v roce následujícím, 1. – 2. místo 
v „Interfoto Přátelství“, 3. místo 
v mapovém okruhu „Zlatý svícen“ 
a přední místa v celostátním finále 
mapových okruhů v Mladé Bole-
slavi.

Uskutečnila se četná setkání 
se členy družebního fotoklubu 
UNIFOK z Jeny, vždy spojená nejen 
s fotografováním, ale i s dalšími 
společenskými akcemi. Klubový 
archiv připomíná zvlášť zdařilé 
setkání na zámku Sychrov.

Nejúspěšnější členové fotoklubu 
v této dekádě obeslali řadu národ-
ních a zahraničních soutěží s dob-
rými výsledky, z těch atraktivněj-
ších např. londýnský The Salon 
of Photography, italské Concorso 
internazionale di fotografia, Salón 
Internacional de Fotografía v Zara-
goze, mezinárodní přehlídku foto-
grafie v Istanbulu, Salon Mondial 
d‘Art Photographique Esch-Sur-

-Alzette a Salón Internacional del 
Arte Fotografico Buenos Aires.

60 let Jizerského fotoklubu Hejnice (1960 – 2020)
2. část: Léta sedmdesátá a osmdesátá

Foto: Mirek Pelikán

Foto: Mirek Pelikán

Foto: Petr Riedl
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Foto: Václav Odehnal Foto: Václav Odehnal

Za zmínku stojí i skutečnost, že 
Jizerský fotoklub poprvé vystavo-
val v tehdejší mecce severočeských 
fotografů, v liberecké Malé výstavní 
síni. Recenzi do libereckého Vpředu 
o tom napsal Petr Šimr (Vpřed 
12. XII. 1986).

Po sametové revoluci došlo 
u nového vedení  města ke změně 
názoru na využití prostor výstavní 
síně fotoklubu a 31. členská výstava 
Jizerského fotoklubu v roce 1990 
byla i výstavou v těchto prostorách 
poslední. Po ní následovala už jen 
přehlídka klubu KAMFO Blatná 
a australských fotografů z Perthu 
a 16. září 1990 byl na příkaz 
městského úřadu provoz ukončen. 
Následná privatizace změnila tyto 
prostory nejprve na prodejnu, poté 
na textilní dílnu, od roku 2010 je 
zde prodejna obuvi.

Nejen tato událost, ale i měnící 
se podmínky ve společnosti, měly 
zásadní vliv na další fungování 
klubu, z jehož dvaceti členů na 
počátku 90. let většina postupně 
odešla a zbyli pouze 4, a to je nej-
méně za celou historii fotoklubu. 

(pokračování příště)

A jak vypadalo letošní „koronavi-
rové“ jaro ve fotoklubu?

Členové jako obvykle hodnotili 
několik set fotografií celostátního 
Mapového okruhu Český ráj a mezi-
národní soutěže Tatranského mapo-
vého okruhu, dílem společně, dílem 
doma u svých počítačů. 28. května 
je na posledním hodnocení „zvěčnil“ 
Petr Riedl.

A hlavně všichni fotili: Tak třeba 
Vašek Odehnal stromy (a stromové 
víly), Mirek Pelikán zase makro …

Celá „Bartošova parta“ se svými 
nejnovějšími fotografiemi před-
staví 14. července na jubilejní 60. 
členské výstavě JFH v ambitu hej-
nického Kláštera (potrvá do 30. 
srpna), jejíž součástí bude i pocta 
zakladateli, dlouholetému předse-
dovi a „spiritus agens“ fotoklubu 
Jiřímu Bartošovi. Slavnostní pod-
večer k oslavě jubilea se uskuteční 
v sobotu 25. července od 16 hodin. 
A v srpnu a září už na tradiční 
výstavě v ambitu Kláštera domini-
kánů v Jablonném v Podještědí.

Text a foto: archiv JFH/ J. Majtyka, 
jbl, Václav Odehnal,  

Miroslav Pelikán a Petr Riedl

V dubnu letošního roku si i Hejnice připomněly jedno smutné výročí. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 byl v rámci akce 
K – kláštery přeměněn františkánský dům na lágr pro likvidaci řeholního života v komunistickém Československu. 
Rozhovor o nejmasovějším zatýkání v dějinách Československa vedla s historikem a ředitelem Mezinárodního centra 
duchovní obnovy Janem Heinzlem redaktorka Deníku Jana Švecová. Rozhovor přetiskujeme.

Akce K – kláštery,
od likvidace hejnického kláštera uplynulo 70 let

Jak v té době františkánský kláš-
ter vypadal, kolik zde žilo řehol-
níků a čemu se věnovali?

Musíme si uvědomit, že situ-
ace řeholních řádů a kongregací 
nebyla v ČSR po roce 1945 lehká. 
V důsledku vyhnání a odsunu 

německého obyvatelstva, tedy 
i řeholníků, duchovenstva i části 
řeholnic, velké množství německy 
mluvících osob zmizelo a některé 
klášterní objekty se již ani nepoda-
řilo obsadit. Materiální i duchovní 
správu museli zajistit ordinovaní 

Češi, Slováci a příslušníci jiných 
národností a státních příslušností, 
kteří v ČSR mohli žít nebo do země 
přicestovat. Hejnický klášter trpěl 
úbytkem františkánů již během 
II. světové války. Po roce 1945 sem 
přišlo jen několik františkánů, a to 
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není míněno negativně, neboť Hej-
nice, jako živé poutní místo, byly pro 
řád prioritou. Od doby, kdy začal 
být objekt konventu sledován cír-
kevním tajemníkem, žili v Hejnicích 
čtyři františkáni, z toho tři kněží, 
jeden fráter a dále jeden terciář řádu. 
Kněží zajišťovali duchovní i materi-
ální správu ve farnostech Hejnice, 
Nové Město pod Smrkem, Krásný 
Les a Bulovka, i výuku náboženství 
v místních školách. K tomu samo-
zřejmě patřily i filiální kostely, tedy 
ty, u kterých nebyl zřízen farní úřad. 
Fráter pak zajišťoval vše praktické 
v klášteře, vařil, uklízel, pral, staral 
se o zahradu i kostel… Kromě fran-
tiškánů žil v Hejnicích ještě terciář 
řádu. Byl jím pozdější významný 
český sochař Karel Stádník. I on 
se podílel zejména na praktickém 
chodu kláštera a poutního chrámu.

Proč bylo vybráno k internaci 
právě toto místo?

Mašinérie komunistické proti-
církevní politiky se v ČSR dala do 
pohybu nedlouho po únoru 1948. 
Od jara 1949 se pak církevní komise 
ÚV KSČ pod vedením Alexeje 
Čepičky začala zabývat problemati-
kou řeholníků a řeholnic intenziv-
něji. Považovala je na opěrné body 
Vatikánu, tedy za úhlavní nepřátele 
lidově demokratického zřízení. Ve 
stejné době byl internován kardinál 
Josef Beran, následovala internace 
dalších českých a moravských bis-
kupů. Na podzim byly přijaty dva 
stěžejní proticírkevní zákony. Na 
základě jednoho vznikl Státní úřad 
pro věci církevní, druhý se nazý-
val platový. Ten mimochodem – ač 
novelizovaný – platil až do roku 

2013 a státu umožňoval v letech 
1949-1990 rozhodovat, kdo bude mít 
tzv. státní souhlas k výkonu kněž-
ského povolání, tedy kdo a jak bude 
mluvit k lidu z kazatelen. Nesmíme 
také zapomenout, že se v té době 
ke katolické církvi hlásilo více jak 
6,5 milionu obyvatel. Na podzim 
1949 začali v církevní tajemníci 
v jednotlivých politických okresech 
shromažďovat informace o řeholích 
a kongregacích. Na Státní úřad pro 
věci církevní, respektive na ÚV KSČ 
začala přicházet data o počtu osob, 
jejich chování a postojích vůči tota-
litnímu režimu, plány a dispozice 
budov, jejich kapacita, majetkové 
poměry kláštera. Dokumentovalo 
se i chování a postoje obyvatelstva, 
fotografovalo se. Na základě sebra-
ných údajů došlo k rozhodnutí, že 
Hejnice budou určeny již v první 
etapě Akce K – kláštery k centrali-
zaci celé české provincie františkánů. 
Jelikož byl mozkem proticírkevního 
boje Alexej Čepička, kromě jiného 
postupně i ministr spravedlnosti 
a národní obrany, byla do celé akce 
vtažena i justice, armáda a nechy-
běly ani lidové milice. Pro vojenské 
účely se však hejnický objekt neho-
dil, neboť byl v centru obce, a ještě 
k tomu se jednalo o dosti navštěvo-
vané poutní místo. Důležitou roli 
ve výběru objektu bezesporu hrál 
postoj zdejšího, z velké části po 
vyhnání Němců dosídleného oby-
vatelstva, i periferie, která zde po 
II. válce vznikla. Nové obyvatelstvo 
mělo k církvi vlažný, často až nepřá-
telský vztah, což se hodilo. Výčet 
centralizačních klášterů pro první 
etapu Akce K – kláštery: tedy Osek, 
Bohosudov, Hejnice, Broumov 

a Králíky jasně odkazuje na fakt, 
že všechna místa byla až do konce 
války osídlena českým Němci, šlo 
tedy o tzv. Sudety. Jedinou výjim-
kou byl klášter Želiv, který poslou-
žil jako internační, určený pro ty 

„nejnebezpečnější“ řeholníky a jejich 
představené.

Jak to v klášteře vypadalo po jeho 
zrušení a přeměně v internační 
tábor? Bylo to regulérní vězení 
s bachaři nebo byli v rámci komu-
nistické „převýchovy“ odváženi 
do továren a k jiné těžké práci?

Státní úřad pro věci církevní 
zřídil dva typy zařízení, kde byli 
zatčení řeholníci zbaveni svobody. 
Internační klášter (Želiv) pro již 
předem vytipované nejreakčnější 
řeholníky a představené a dále cen-
tralizační kláštery, kam byl svezen 
– rozvezen zbytek osob. Zde dochá-
zelo k dalšímu třídění a násled-
ným přesunům… Akce K – kláš-
tery byla mj. nejmasovějším zatý-
káním v dějinách Československa, 
a to zatýkáním lidí, kteří se ničím 
neprovinili. V rámci likvidace muž-
ských řeholí a kongregací bylo 
v ČSR v dubnu 1950 centralizováno 
a internováno téměř 2400 osob. Na 
straně druhé bylo do Akce K – kláš-
tery zapojeno 270 příslušníků StB, 
946 příslušníků SNB, 71 auto-
busů a 129 osobních aut. K tomu je 
nutno připočíst církevní tajemníky 
– cca 130 osob a zbylý aparát Stát-
ního úřadu pro věci církevní, který 
v inkriminované době intenzivně 
přijímal nové zaměstnance. Svou 
roli měla i armáda.

Hejnický klášter byl obsazen 
o půlnoci na 14. dubna. Původní 
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osazenstvo kláštera bylo z poloviny 
odvezeno, zbytek centralizován. 
První transport z celkem 19 fran-
tiškánských klášterů přijel ve tři 
hodiny ráno.

Celý dům byl postaven pro 22 
osob, ale 14. dubna bylo do nepři-
praveného domu vměstnáno 105 
kněží, fráterů, noviců a bohoslovců 
řádu OFM (mimochodem dnešní 
kapacita domu je po přestavbě 
a obydlení podkroví 64 lůžek). Od 
16. dubna jich bylo již 112.

První dny centralizace byly dosti 
chaotické. Řeholníci si neměli na co 
lehnout, chybělo jídlo. Do kláštera 
byli určeni čtyři zaměstnanci Stát-
ního úřadu pro věci církevní a dále 
několik ozbrojených příslušníků 
SNB. V noci ze 27. na 28. dubna 
proběhla druhá etapa Akce K – 
kláštery. Hejnický klášter byl dva 
dny předtím vyklizen, aby sem bylo 
přivezeno 67 benediktinů, eucha-
ristiánu, petrinů a bosých augusti-
niánů. Tímto způsobem – mícháním 
řeholníků z různých řádů a kongre-
gací jejich převážením mezi centra-
lizačními a internačními kláštery, 
přeškolovacím klášterem v České 
Kamenici, respektive věznicemi, 
soudy a jednotkami PTP – fungoval 
hejnický klášter až do jeho přeměny 
na internační klášter pro řeholnice 
a jejich představené v květnu 1952.

Co se režimu v objektu týká, 
platil zde centrální řád zaměřený 
na převýchovu, získávání spolupra-
covníků a práci pro regionální prů-
mysl, který od odsunu Němců trpěl 
nedostatkem pracovních sil. Cent-
ralizační klášter měl být hospodář-
sky samostatný, což znamenalo, že 
řeholníci si své věznění museli platit 
svou prací pro znárodněný průmysl. 
K zásobování centralizovaných 
řeholníků sloužila i ovocná a zele-
ninová klášterní zahrada. Řeholníci 
chovali i nějaká domácí zvířata.

Je nutné zdůraznit, že kdoko-
liv z řeholníků se proti totalitním 
režimem nastavenému řádu provi-
nil nebo vyjádřil svůj „nepřátelský“ 
názor, byl potrestán. To již však 
bylo v kompetenci totalitní justice. 
Jako základ sloužila podrobná evi-
dence s kádrovými posudky.

Velkým neštěstím byla likvidace 
hejnické klášterní knihovny, k níž 
došlo krátce po obsazení kláš-
tera. Nejcennější rukopisy, spisy, 
tisky a prvotisky byly převezeny 
do svozových klášterů, až poz-
ději se dostaly do nově zřízeného 
Památníku národního písemnic-
tví, který režim zřídil ve zrušeném 
Strahovském klášteře. Značná část 
knih, především německých, které 
v klášteře františkáni shromažďo-

vali po roce 1945 z již nechtěných 
soukromých knihoven odsunutých 
Němců, skončila rozemleta ve ferdi-
nandovské papírně.

Do Hejnic bylo podle dostupných 
informací převezeno 135 řehol-
níků.  Jaká byla jejich věková 
skladba a jak se s nimi zacházelo?

Počty osob, které najednou 
v klášteře pobývaly, se v čase měnily. 
Dle mého výzkumu byl v době 1950-
1952, když byl klášter využit pro 
centralizaci řeholníků, maximální 
počet hlášených řeholníků v Hejni-
cích 150 osob. Toto číslo však zahr-
novalo i ty, kteří byli hospitalizováni 
v semilské nemocnici, která byla 
pro řeholníky vyčleněna. Věková 
skladba se také měnila, ale lze říci, 
že nejmladším bývalo kolem 18 let 
a nejstarší byli stařečkové odká-
zaní na péči druhých. Ti nejmladší 
byli povětšinou šupem posláni na 
vojnu k tzv. Pomocným technic-
kým praporům (PTP) – takže sta-
věli přehrady, těžili uran… Starší 
řeholníci byli nasazeni do průmy-
slových a komunálních podniků 
v Hejnicích a okolí. Ti nejstarší např. 
vkládali korková těsnění do kovo-
vých zátek… Je třeba říci, že řehol-
níci na práci neviděli nic špatného, 
naopak, byli zvyklí pracovat. Nutno 
ale dodat, že se z velké části jednalo 
o skutečné osobnosti, vzdělance, 
kteří vyučovali v kněžských semi-
nářích, gymnáziích a na fakultách. 
Patřili mezi elitu národa.

Setkal jste se jako historik ještě 
s některými pamětníky?

Problematikou vztahů státu 
a církve v komunistickém Česko-
slovensku jsem se intenzivně zabý-
val mezi léty 2005 až 2009. Tehdy 
jsem měl tu jedinečnou možnost 
vést několik rozhovorů s těmi, kdo 
mezi lety 1950-1955/1956 hejnic-
kým centralizačním/internačním 
klášterem prošli. Nezapomenu-
telná byla setkání s františkánem P. 
Benediktem Holotou (*1922), jezu-
itou P. doc. Karlem Říhou (*1923 – 
†2016), benediktinem P. Janem 
Josefem Kohlem (*1928 – †2013) 
a voršilkou S. M. Aquinou Jarmi-
lou Čurdovou (*1923 – †2012). Už 
při mém prvním působení v hejnic-
kém klášteře (2001–2002) jsem se 
ale s několika sestrami i řeholníky 
setkal, tehdy jsem však sám neměl 
tušení, za jakých okolností v Hejni-
cích pobývali.

Jejich svědectví mne v životě 
však hodně ovlivnila. Zkušenost 
těch, kteří perzekucí prošli, je na 
další generace velmi těžko plně pře-
nositelná.  

Jak na celý proces reagovala 
veřejnost? A jak konkrétně 
místní, z nichž většina přišla 
zřejmě do Hejnic po odsunu 
Němců a nebyla do té doby 
s řeholníky sžitá?

Jak na celý proces reagovala 
veřejnost, není zcela jednoduché 
odpovědět. Musíme si uvědomit, že 
v totalitním státě nezávislé prů-
zkumy veřejného mínění neexisto-
valy. Ani dostupné dobové prameny 
nám skutečný obraz postojů veřej-
nosti nenabídnou. Ve Stráži severu, 
regionálním periodiku, se tak obje-
vuje jednomyslný souhlas pracu-
jícího lidu s rozsudky nad „agenty 
Vatikánu“…

Jak jsem dříve zmínil, Česko-
slovensko se v poválečném období 
velmi proměnilo a vztah k církvi, 
zejména katolické, byl komunistic-
kou propagandou dosti negativně 
ovlivněn. Mnozí katolíci/katoličky 
vstupovali po roce 1945 do komuni-
stické strany a leckdy podlehli i pro-
ticírkevní propagandě, což nazna-
čuje i komplikovanost vztahů mezi 
věřícími, klérem a biskupy. Rozdíl 
ve vnímání likvidace řádů a kon-
gregací je tak možné pozorovat 
v tradičně českých oblastech, kde 
byla vyšší míra religiozity. Zde jsou 
zaznamenány i pokusy ze strany 
obyvatel řeholníky i řeholnice před 
státní zvůlí bránit. Naopak bývalé 
Sudety místo jejich obrany mlčely. 
Tím však nechci říci, že mlčeli 
všichni, ale těch, kteří měli k řehol-
ním komunitám vztah, mnoho 
nebylo a často byli i oni pod velkým 
tlakem totalitního režimu.

Ani v Hejnicích se ve vztahu 
k faktu, že zde byl mezi léty 1950-
1955 v klášteře komunistický lágr, 
kde byli svobody zbaveni a perze-
kuováni ženy a muži pro svou víru, 
mnoho reflexe skutečnosti v době, 
kdy ještě žilo dost pamětníků, 
nenašlo. V paměti místních naopak 
zůstávají positivní vzpomínky na 
sestřičky (řeholnice) z doby, kdy 
byl klášter několik let po roce 1955 
charitním domovem.

Internace trvala do roku 1956, 
co se dělo s hejnickým klášterem 
pak?

Po smrti Stalina a Gottwalda 
začal boj proti církvi polevovat. 
Důvodem byl i fakt, že Akce K – 
kláštery postihující mužské řády 
a kongregace a tzv. Akce vyklizení 
ženských klášterů již „úspěšně“ 
proběhla. Vlivem i dalších zásahů 
byla svoboda katolické církve zlik-
vidována. Od roku 1955 začal být 
hejnický internační klášter pro 
řeholnice postupně přeměňován 
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Tradičně nejlépe se daří recyklovat papír, v jeho pří-
padě se vloni podařilo dosáhnout míry recyklace 88 %. 
Zjednodušeně řečeno – bezmála 9 z 10 vyrobených tun 
papírových obalů byly loni recyklovány na nový papír 
nebo dále využity.  U skla bylo dosaženo 79% míry recy-
klace, u plastových obalů 69%, u kovů 57% a u nápo-
jových kartonů to bylo 25 %. Míra sběru nápojových 
PET lahví v roce 2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí 
79 – 82 %.

Pro většinu obyvatel ČR je třídění odpadů již napros-
tou samozřejmostí. Pravidelně pak odnáší tříděný odpad 
do barevných kontejnerů 73 % lidí. Z průzkumů veřej-
ného mínění vyplývá, že většina třídičů považuje tří-
dění odpadů za důležité a za minimum toho, co mohou 
udělat pro životní prostředí. 

Výsledky systému EKO-KOM za rok 2019

V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % 
jich bylo následně vytříděno, dotříděno na třídicích linkách a druhotná surovina byla 
předána k recyklaci a dalšímu využití. 

K třídění odpadů pak Čechy zejména motivují dobrá 
docházková vzdálenost a dostatek barevných kontej-
nerů. Česká republika disponuje jednou z nejkvalitněj-
ších sběrných sítí v Evropě. Na jejím vytvoření a pro-
vozu se podílí průmysl a obce sdružené v systému 
EKO-KOM. Díky tomu mohou lidé aktuálně třídit své 
odpady do více než 473 tisíc barevných kontejnerů 
a menších nádob na tříděný odpad. A nemají to k nim 
s odpadem daleko, průměrná docházková vzdálenost se 
postupně zkracuje – na dnešních 91 metrů. Nádobový 
sběr je v České republice doplněn ještě dalšími způsoby 
sběru tříděného odpadu – někde tak mohou občané 
třídit odpady do pytlů, případně prostřednictvím sběr-
ných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.

EKO-KOM

Recyklace odpadu z obalu v systemu EKO-KOM v roce 2019

na charitní domov pro sestry. To 
znamená, že od druhé poloviny 
50. let žily sestry v klášteře bez 
dozorkyň, pracovaly nadále pro 
místní textilní průmysl a nebylo 
jim bráněno v jejich duchovním 
životě. V 60. letech byl objekt kláš-
tera postupně uvolněn pro potřeby 
hejnické základní školy a průmy-
slových podniků. Pokus o návrat 
františkánů kolem období Praž-
ského jara zmařil vpád vojsk Var-
šavské smlouvy. Od 80. let již nebyl 
klášter obydlen a chátral. Pokus 
o záchranu barokní památky a pře-
měnu na depozitář Severočeského 
muzea a kulturního střediska 
přerušily události listopadu 1989. 
O půl roku později do Hejnic přišel 
P. Miloš Raban a započal své velké 
dílo, díky němuž jsou Hejnice nejen 
krásným, ale i lidem otevřeným 
místem.

I přes dnešní stav kláštera i kos-
tela je třeba mít na paměti, že mezi 
roky 1950-1955 zde bylo vězněno 
téměř 500 řeholníků a řeholnic.

Byla situace v klášteře v Jablon-
ném v Podještědí podobná?

Klášter v Jablonném byl v rámci 
Akce K – kláštery také obsazen 
a vyklizen. Zlikvidovány však byly 
i další komunity v našem regionu. 
Vincentky ve Frýdlantu, jejichž dům 
byl zbourán po povodni 2010. Kláš-
ter i sestry sv. Voršily v liberecké 
Klášterní ulici byl zrušen a sestry 
též centralizovány a internovány. 
Totožný osud potkal i kapucíny 
v domě u kostela sv. Maří Magda-
lény v liberecké Jungmannově ulici. 

Dosud nepříliš prozkoumaná 
kapitola je osud sester sv. Kříže 
v našem regionu. Sestry působily 
v sociálních ústavech a nemoc-
nicích. Řada z nich byla německé, 
rakouské nebo i švýcarské státní 
příslušnosti, některé sudetoně-
meckého původu. Za jejich službu 
lidem se jim také dostalo odplaty 
v podobě internace na různých mís-
tech našeho regionu.

V čem je důležité si tuto událost 
i po 70 letech připomínat?

Proto, aby se člověk, bohužel, 
neponaučil. Česká společnost má 
obecně problém s reflexí i zna-
lostí svých dějin. Není to klišé, je 
to fakt. Církevní dějiny jsou pak, 
v důsledku procesu sekularizace 
a budovanému odporu k církvi 
v období totality, ještě větší nezná-
mou. Jestli máme problém se zna-
lostí vlastních dějin i jejich kon-
textu, jsme na tom obdobě i s otáz-
kou viny, která s historií souvisí.

Připomínat si dějinné události, 
poznávat minulost a kriticky myslet 
je totiž ozdravný a léčivý proces, 
který nám pomůže k vlastní zdravé 
a činorodé identitě. Mít rád svou 
zemi vede skrze poznání, přijetí 
chyb a o péči o ni. Vlastně je to 
podobné lásce, protože i ta je sku-
tečná jen tehdy, pokud se umí 
vyrovnat s chybami toho milova-
ného.
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Na začátku roku jsme uspořádali pro výjezdovou 
jednotku cvičení, které simulovalo ostrý zásah, na 
hradě Rotštejn. Psovodi museli získat informace od 
vystresované turistky, které se ve skalách ztratily dvě 
kamarádky, rozvrhnout si terén a společně se svými 
psy zvládnout pátrání ve členitém terénu plném věží, 
propastí a skal. Potom, co byly všechny nešťastnice 
nalezeny a zahřáty horkým čajem, jsme si ještě užili 
soukromou prohlídku hradu s výkladem paní kaste-
lánky s průvodcem, kteří nám tento zážitek umožnili.

V únoru nás poté čekala jedna z mála kynologic-
kých událostí, na kterou se házíme do gala. Náš velitel, 
František Schejbal st. byl nominován na cenu Kynolog 
roku – záchranář v anketě Kynolog roku, která každo-
ročně vybírá nejvýraznější osobnosti ze všech oblastí 
kynologických sportů. Při předávání cen v pražské 
Meet Factory se pak ukázalo, že Franta vyhrál nejen 

Psovodi se vracejí k normálu
Tento, zatím tak trochu bláznivý rok, jsme s psovody začali ve velkém stylu. Po výroční schůzi hasičů, cvičení 
výjezdovky na hradě v Českém ráji a velkém ocenění pro našeho velitele se náš život vlastně zastavil, stejně 
jako pro mnoho z Vás. Nyní už se náš rytmus zase pomalu vrací do starých kolejí, ale i tak stojí za to si 
připomenout, co jsme dělali „před koronou“ a co nás čeká po ní.

tuto cenu, ale také celkovou cenu Kynologický počin 
roku za nález seniora na Viničné stezce loňský podzim. 
Ocenění mu za záchranáře předával náš Pavel Morávek, 
který skončil v této anketě v loňském roce na druhém 
místě.

Do začátku karantény jsme pak stihli už „jen“ 
několik tréninků a výjezdů, včetně těch se šťastným 
koncem po nálezu ženy na Semilsku. Od chvíle, kdy 
nám to opatření umožnila, jsme se vrátili k trénin-
kům, a uspořádali také dvoje přezkoušení psů a pso-
vodů u dobrovolných hasičů. První proběhlo v Hejni-
cích a přilehlých lesích, kde se prověřovala poslušnost, 
hledání v plochách a stopařské schopnosti. Další květ-
nový víkend jsme potom v okolí Mimoně organizovali 
zkoušky v sutinovém pátrání. Při obou se prokázaly 
schopnosti několika našich členů, včetně Markéty 
Ambrožové s fenou krátkosrsté kolie Galenit, která 
zvládla obě zkoušky na výbornou.

A co dál? V létě plánujeme tábor, potom Závod 
záchranných psů, stejně jako každý rok. Na podzim 
pak budou Hejnice hostit Pracovní setkání psovodů 
SH ČMS spojenou s oslavou 20 let od založení pso-
vodů u hasičů. Vypadá to, že se život, i ten kynologický 
záchranářský, vrací do normálu. Přejme si všichni do 
dalších měsíců hlavně klid a zdraví.

Karolína Morávková, 
koordinátorka zahraničních misí

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů,  

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

15.30 hod. Hejnice (u Spořitelny, Klášterní ul.)

Prodej 28. 7. 2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), 
sussex (hnědá vejce, vysoká užitkovost), kohoutci, 
Moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny), Husy 
bílé, Brojlerová kuřata, Perličky

Info a objednávky:
Gallus Extra s.r.o.

tel.: 567 212 754, 567 214 502,  
mob.: 731 701 331, 734 833 158

(volejte po-pá 7–15h)

email: info@prodej-drubeze.cz, 
www.prodej-drubeze.cz
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VYHRÁVEJTE POBYTY 
v nejznámějších 
českých lázních

každou sobotu 
po celé prázdniny

od 13 hodin v pořadu VÝLETY

Český rozhlas Liberec
RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz
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V areálu se také nacházela led-
nice na uskladnění 16 m3 ledu. Led 
pocházel z rybníka, který měl dva 
romantické ostrůvky a jehož hla-
dina byla zcela porostlá lekníny. 
Zimní zahrada s velkým palmovým 
skleníkem a třemi menšími pro 
pěstování vinné révy a broskví měla 
i elektrárnu, kde se ve dne nabíjely 
baterie pro noční svícení. Celý areál 
byl pak energeticky soběstačný. Už 
tenkrát se veškeré srážkové vody 
ze střech jímaly v soustavě nádrží 
a voda sloužila k zalévání, odpadní 
vody byly rozděleny na vody z toalet 
a na odpadní vody z koupelen 
a umyvadel. V areálu byly pak dvě 
velké podzemní vsakovací jímky na 
likvidaci odpadních vod.

Samotný vstup do areálu byl 
vedle vrátnice, na zaklenuté bráně 
byl erb Felixe Cžížka s vepsaným 
latinským heslem „Pracuj a vytr-
vej“. Vrata byla ze dřeva, a vpravo 
u malé branky bylo madlo, kterým 
se rozezníval zvonek ve vrátnici. Na 
jednom sloupku brány byla i nej-
větší lucerna v areálu, měla podobně 
jako ostatní své tajemství. Vedlo do 
ní elektrické vedení z vlastní elek-
trárny, pak trubička z acetylenem 
z místní plynárny v Hejnicích a pak 
také elektrické vedení z nové roz-
vodné sítě.

Areál se v průběhu času měnil, 
tak jak se měnili majitelé - Felix 
Cžížek, firma Fritsch, manželé 
Auerspergovi a pak českosloven-

Když v roce 1905 dostal Felix Cžížek (Cžjžek) ze Smidar od svého otce textilku 
v  Hejnicích, koupil 3,5 hektaru zamokřeného pozemku za železniční tratí 
a začal zde budovat své sídlo. Plány na stavbu vily, vrátnice se stájí pro koně 
a zahradního domku se zimní zahradou a elektrárnou vypracovala stavitelská 
kancelář Kühn a Fanta a stavbu provedl stavitel Hampel z Frýdlantu.

ský stát, tedy lesnická škola. Ve 
třicátých letech bylo zahradnic-
tví pronajato soukromníkovi, ale 
ten se stále staral o areál parku. 
Za válečné mizerie byl zase na 
hrázi rybníka postaven montovaný 
domek ze dřeva pro ubytování lidí 
z vybombardovaných měst, také se 
v parku začala pěstovat zelenina 
a byla postavena moderní slepi-
čárna. K největším změnám došlo, 
když bylo do areálu přesunuto 
lesnické učiliště z Jizerky. Aby do 
parku mohly vjíždět nákladní auto-
mobily, byla necitlivě zbořena a roz-
šířena i zaklenutá brána, necitlivá 
stavební úprava později čekala 
i celý objekt vrátnice. Romantické 
ostrůvky a lekníny v rybníku zase 
zanikly, když se pomocí buldo-
zeru rybník upravoval na obdélník 
vhodný pro hokejové hřiště.

Miroslav Jech

Zaniklá hejnická zákoutí
Vstup do areálu lesnické školy

Brána do areálu kolem roku 1920 Brána do areálu, současný stav

Rybník s lekníny, rok 1949
Květinový motiv v průhledech 

zděného plotu

Erb Felixe Cžížka, šlechtice  
ze Smidar


