
na otevřenou ruku města. Sám 
také píšu a rozesílám žádos-
ti o podporu na všechny strany, 
takže snad nějaké plánované 
akce budou podpořeny a scho-
dek rozpočtu bude na konci roku 
nižší.

Tématem pro někoho bude 
v tomto roce také napojení na 
kanalizaci. Chápu, že to není 
téma příjemné vzhledem k ceně 
stočného, ale nikdo z nás si onen 
zákon o nakládání s odpadními 
vodami nevymyslel a nezbývá 
než jej dodržovat, protože jinak 
by městu hrozil postih v podobě 
vrácení dotace 32 miliónů korun. 
Děkuji Vám proto za vstřícnost 
při jednání a pochopení, že ten-
to krok je prostě nutný. K tomuto 
bodu ještě plánuji jednu společ-
nou besedu v kině v jarních mě-
sících, kde bychom probrali vy-
vstalé problémy.

Rok 2016 tak tedy nebude od-
počinkový, ale množstvím akcí 
a povinností pro vedení města 
plný potřeb aktivního jednání, 
proto doufám, že to zvládneme 
a to hlavně s Vaší pomocí. Ta 
může například spočívat i v tom, 
že si své nápady na zlepšení fun-
gování města či jeho součástí 
nenecháte pro sebe, ale přijdete 
o nich diskutovat. Jsem tu právě 
proto pro Vás a kontakty na mě 
najdete všude.

Vážení čtenáři, děkuji Vám za 
Váš čas u těchto několika řád-
ků textu a přeji Vám, aby pro 
Vás byl rok 2016 plný pohody 
a úsměvů s radostí.

Jaroslav Demčák, starosta

Hejnický

zpravodaj
Hejnické počasí v roce 2015 ● Příběh Eliáše Krále (Ickovicze) 

Masopust 2016 ● Dopisy z minulosti ● Jizerský fotoklub

BŘEZEN
2016

Cena: 8 Kč

Tím zlomem budou někte-
rá rozhodnutí ohledně toho, jak 
dále fungovat v rámci zdejšího 
regionu. Jedním z nich je zdra-
votnictví a problém kolem Ne-
mocnice Frýdlant. Jistě jste už 
sami slyšeli spoustu informa-
cí a verzí, jak to tu bude s péčí 
o pacienty. Vedení Frýdlantu, 
Kraje a Nemocnice stále jedná, 
takže závěr není jasný ani nám. 
Dalším podobným tématem bude 
otázka kolem financování oprav 
a rozvoje vodovodů a kanalizací 
na Frýdlantsku, kde, ač se nám 
to nebude asi nikomu líbit, kvůli 
tomu, abychom měli i v budouc-
nu nějakou fungující síť kana-
lizací a vodovodů, bude nejspíš 
muset výrazněji stoupnout cena 
vody. Problémem je zde malý 
počet obyvatel na zdejším úze-
mí a dlouhodobě podhodnoce-
né investování do vodárenských 
struktur. A v neposlední řadě 
nás v tomto roce čekají krajské 
volby, které se nás týkají také 
velmi silně, protože některé plá-
ny, dohody a sliby krajského ve-

dení budou přecházet do další-
ho volebního období a může se 
stát, že po změně na jednotlivých 
postech nebude vůle zrovna ně-
jaké Hejnice nebo Frýdlantsko 
řešit - můžeme si připomenout, 
jak to bylo za minulých vlád na 
Kraji.

I Hejnice mají před sebou ná-
ročný rok. Zamýšlel jsem tento 
rok jako konsolidační po loň-
ských obrovských výdajích na 
školu a kanalizaci, ale plány se 
změnily. Proto město hospoda-
ří s rozpočtem nastaveným na 
příjmy kolem 63 miliónů korun 
a výdaji kolem 79 miliónů ko-
run, tudíž se schodkem ve výši 
16 miliónů, který budeme po-
krývat z úspor z let předchozích. 
Důvodem takového hospodaření 
je nutnost dokončit rekonstruk-
ci školy, kde se objevily některé 
neodkladné záležitosti. A tak nej-
větší letošní akce spolkne 30 mi-
liónů korun, za což budeme mít 
nový pavilon Chanos, školní ku-
chyň, tělocvičnu, kotelnu a hlav-
ně okolí s ploty a přístupovými 
cestami. Vesměs to jsou investice 
do rekonstrukcí, nic nového se 
nestaví.

Další výraznější položky pů-
jdou na rekonstrukci mostu 
u autokempu, dešťové kanaliza-
ce v Lázeňské ulici, územního 
plánu nebo Hejnických slavností. 
Samozřejmá je i podpora míst-
ních spolků a institucí dotačními 
granty - v únoru jsme mezi žada-
tele rozdělili 800 tisíc korun. A je 
jen na nich, aby si podobnou žá-
dost podali i na další místa, kde 
se granty vypisují, jako je třeba 
Liberecký kraj a nespoléhali jen 

Slovo starosty

Vážení čtenáři tohoto zpravodaje, 
milí obyvatelé našeho města.

Tři měsíce od mých posledních 
řádků utekly jako voda a  setká-
váme se u  prvního čísla našeho 
zpravodaje v  roce novém, který 
bude také částečně zlomový i pro 
místní obyvatele.

1
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Z jednání městské rady

 –   projednala a schválila dodatek č. 3 smlouvy o nájmu 
technického zařízení – čistírna odpadních vod a ka-
nalizace Hejnice s firmou Frýdlantská vodárenská 
společnost, a. s., týkající se pronájmu nově vybudo-
vané části kanalizace ve městě;

 – projednala a vzala na vědomí zprávu ředitele pří-
spěvkové organizace Základní škola a Mateřská ško-
la Hejnice, týkající se nápravy zjištěných nedostatků 
z veřejnoprávní kontroly této příspěvkové organizace 
a uložila finančnímu odboru provést kontrolu plnění 
náprav do 30. dubna 2016;

 – projednala a schválila žádost, týkající se použití 
znaku města pro vědecké účely;

 – projednala a schválila žádost firmy AF-CITYPLAN 
s.r.o. Liberec, týkající se umístění informační tabule 

„Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ na pozemek 
města p. č. 765/40;

 – projednala a schválila žádost finančního odboru 
MěÚ Hejnice týkající se odpisu pohledávek za nevrá-
cené knihy v městské knihovně v celkové hodnotě 
1.817 Kč z důvodů nevymahatelnosti a úmrtí dluž-
níka;

 – projednala žádost Centra pro zdravotně postižené  
Libereckého kraje týkající se finanční dotace na rok 
2016 a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 5.000 Kč;

 – projednala a schválila poptávkové řízení na doda-
vatele projektové dokumentace rekonstrukce mos-
tu u autokempu v Hejnicích, kterým se stala firma  
S.A.W. Consulting s. r. o. Prašná 2324, Varnsdorf;

 – projednala  a schválila Smlouvu o výpůjčce a daro-
vací smlouvu týkající se poskytnutí městských kom-
postérů občanům;

 – projednala a schválila Sazebník úhrad nákladů za 
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím;

 – projednala žádost ZŠ a MŠ Hejnice týkající se poskyt-
nutí finanční dotace na realizaci turisticko-poznávací-
ho zájezdu pro žáky 8. a 9. ročníků do Německa a roz-
hodla se žádost podpořit částkou 6.000 Kč;

 – projednala žádost Svazu Němců, místní organiza-
ce „Na Horní Smědé“ týkající se poskytnutí finanční 
dotace na realizaci dopravy pro účastníky „Zimního 
plesu“ v Bílém Potoce a rozhodla se žádost podpořit 
částkou 1.500 Kč;

 – rozhodla připojit město Hejnice ke kampani „Hodina 
země 2016“, a to symbolickým zhasnutím veřejného 
osvětlení 19. března 2016;

 – projednala a schválila úpravu výše příspěvku pro 
nájemníky městských bytů na rekonstrukci uma-
kartových bytových jader na 40.000 Kč;

 – podpořila částkou 3.000 Kč balónovou fiestu v Hej-
nicích – „Cimrmanova žárovka 2016“.

Rada města na svých zasedáních:

Hejnický zpravodaj. Registrace: MK ČR E 11795. Vydává Městský úřad Hejnice 4× ročně, náklad 300 ks. Odpovědný 
redaktor: Stanislav Budka. Tel./Fax: 482 322 215. E-mail: zpravodaj@mestohejnice.cz. Tiskne: Jan Macek a Pavel Kusala,  
www.tiskem.cz. Copyright © 2015 Jan Macek a Corel Corp. Veškerá práva vyhrazena.

Zastupitelstvo města na svých zasedáních:

Z jednání městského zastupitelstva

 – projednalo a schválilo rozpočet města na rok 2016;
 – vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a fi-
nančního výboru;

 – schválilo a bere na vědomí zprávu o hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola Mateřská 
škola Hejnice, za rok 2015;

 – projednalo a schválilo investiční příspěvky, a to ve 
výši:
• FK Hejnice 90 000 Kč
• TJ Jiskra Hejnice 29 000 Kč 
• SDH Hejnice 31 000 Kč
 – a neinvestiční příspěvky, a to ve výši:
• FK Hejnice 297 000 Kč
• Jizerský fotoklub 15 000 Kč
• TJ Jiskra 45 000 Kč
• Integrující poradna Montesori 10 000 Kč
• Horolezecký oddíl Hejnice-muzeum 14 000 Kč
• Svaz skautů Junák 19 000 Kč
• ZŠ a MŠ Hejnice 64 000 Kč
• Horolezecký oddíl Hejnice 35 000 Kč
• MC Mateřídouška 87 000 Kč
• Centrum volného času Moštárna 48 000 Kč
• Jizerská o. p. s. 16 000 Kč

 – projednalo a souhlasí s „Plánem financování ob-
novy vodovodů a kanalizací FVS a.s. pro období 
2016 – 2026“ včetně souvisejícího zvyšování ceny 
vody pitné a vody;

 – odkanalizované, který byl zpracován společností 
a souhlasí s možnou spoluúčastí města Hejnice na 
financování obnovy vodovodů a kanalizací na území 
frýdlantského výběžku;

 – projednalo a souhlasí se žádostí občanského sdru-
žení LUNGTA, týkající se připojení města k meziná-
rodní kampani „Vlajka pro Tibet“;

 – projednalo a schválilo Nařízení města č.1/2016 o sta-
novení termínu připojení kanalizačních přípojek 
s platností od 1. března 2016 a stanovuje vlastníkům 
pozemků nebo staveb povinnost připojit se na splaš-
kovou kanalizaci a zajistit odvedení splaškových vod 
ze své nemovitosti nejpozději do 31. 7. 2016;

 – projednalo a schválilo žádost Hospicové péče sv. Zdi-
slavy, o. p. s., ul. Horská 1219, Liberec a to o finanč-
ní příspěvek na provozování hospicové péče podle 
počtu klientů, kdy za jednoho klienta stanovuje vy-
platit částku 3 000 Kč;

 – projednalo a schválilo rekonstrukci kotelny ZŠ Hej-
nice;

 – projednalo stížnost na chování úřední osoby za-
slanou Společenstvím vlastníků pro dům 537, Hej-
nice, Sídliště 537, Hejnice a souhlasí s odvoláním 
proti rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 
2. 10. 2015.
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Narodily se děti:
• Jan Hencl

• Petr Koráb

• Amálka Ďuďová

• Michal Kostelník

• Kristián Sršeň

• Ema Šťastná

• Bára Pavlíková

• Mikuláš Mazurek

Přistěhovali se občané:
• rodina Zítkova

• Michal Brojír

• rodina Bendigova

• Marcela Kavúrová

• Jiří Šilhán

• Patrik Gábor

• Jiří Bien

• Stanislav Nečas

• rodina Štromova

Odstěhovali se občané:
• Veronika Kavuličová se 

syny a dcerou

• Andrea Chudobová

• Ida Grupačová

• Karel Košan

• Bohuslav Krejčí

• rodina Karlíkova

• Božena Davois

Rozloučili jsme se se 

zesnulými občany:
• Věra Hankeová

• Zdenka Kolísková

• Jolana Foltýnová

• Alenka Králová

Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Zpráva obvodního oddělení  
Policie České republiky v Hejnicích

Došlo k některým dílčím úpra-
vám v zákonu o silničním pro-
vozu a doplňujících předpisech. 
Od 1. ledna 2016 pozbyla platnost 
vyhláška Ministerstva dopravy č. 
30/2001 Sb. a byla nově nahra-
zena vyhláškou č. 294/2015 Sb. 
V této vyhlášce si můžete dohledat 
změny, ke kterým došlo v doprav-
ním značení. Skupina příkazových 
dopravních značek byla ze zrušené 
vyhlášky převzata beze změn. Ve 
skupině informativních doprav-
ních značek došlo k novému rozčle-
nění na informační značky zónové, 
směrová a jiné. Lze zmínit změnu 
zónové dopravní značky „dálnice“ 
a „konec dálnice“. U této značky 
došlo ke změně tvaru a barvy. Mezi 
nově zavedené zónové značky patří 
značky s označením IZ 7a a IZ 7b. 
Tyto značka označují oblast, kde je 
omezen provoz vozidel, která nespl-
ňují zvláštní emisní podmínky. Sku-
pina informativních značek byla 
doplněna mimo jiné o dopravní 
značku IP 1a – okruh. Tato značka 
označuje dopravní okruh zřízený 
pro objíždění obce nebo její části. 
Na této značce mohou být i doplňu-
jící informace k okruhu např. jeho 
číslo nebo název. Nově došlo také 
k úpravě informativních značek, 
které mají vztah k odpočívkám. Na 
těchto panelech, které motoristy 
informují o odpočívkách a službách, 
které tam mohou využívat, se nově 
objevuje název odpočívky. Změn je 
celá řada, vybrali jsme jen namát-
kové případy. Případné dotazy ke 
změnám Vám rádi zodpovíme.

Od 20. února 2016 začala platit 
nová pravidla pro pohyb chodců 
za tmy nebo snížené viditelnosti. 
Tato pravidla jsou součástí novely 
zákona č. 361/2000Sb., o silničním 
provozu. Pokud se chodec pohybuje 
mimo obec za snížené viditelnosti 
po krajnici nebo po okraji vozovky 
v místě, které není osvětleno veřej-
ným osvětlením, je povinen mít na 
sobě prvky z retroreflexního materi-
álu umístěné tak, aby byly viditelné 
pro ostatní účastníky provozu na 
pozemních komunikacích. Sníže-
nou viditelnost nezpůsobuje pouze 
tma, ale také mlha nebo hustý déšť. 

Podle policejních statistik umírá 
80 % chodců za snížené viditel-
nosti. Celá řada sportovního oble-
čení je reflexními prvky vybavena již 
z výroby. Kdo takto vybavené oble-
čení nevlastní, může tento nedosta-
tek lehce vyřešit nákupem doplňko-
vých reflexních prvků. Jejich poři-
zovací hodnota se pohybuje v řádu 
desítek korun a lze je zakoupit 
u každého dobrého prodejce s cyk-
listickými potřebami. Ti, kdo rádi 
nakupují na internetu, mohou si 
vybrat z takřka nekonečné nabídky 
těchto doplňků. Přesné umístění 
reflexních prvků zákon neřeší, ale 
jejich umístění na těle by mělo být 
vždy směrem do vozovky. Minister-
stvo dopravy doporučuje umístění 
jednoho reflexního prvku na před-
loktí a druhého na kotník. Neo-
značený chodec se vystavuje riziku 
finančního postihu až do výše 2000 
Kč v blokovém řízení. Ve správním 
řízení se postih pohybuje v rozmezí 
od 1500 Kč až 2500 Kč. Především 
ale označení reflexními prvky za 
snížené viditelnosti může chodci 
zachránit život.

Na konec našeho příspěvku 
připojím i krátkou poznámku ke 
změně územní působnosti obvod-
ního oddělení v Hejnicích. S defini-
tivní platností byl od 1. ledna 2016 
do územní působnosti přičleněn 
i Oldřichov v Hájích, který dříve 
spadal pod OOP Chrastava. Tomuto 
kroku předcházela rozsáhlá reorga-
nizace v územní působnosti jednot-
livých obvodních oddělení v Liberci. 
Jejím důvodem bylo rovnoměrné 
rozložení nápadu trestné činnosti 
na jednotlivé útvary Policie ČR. 
Nově tak můžete spatřit naši hlídku 
i v Oldřichově v Hájích. V souvislosti 
s touto změnou bylo obvodní oddě-
lení již před časem vybaveno novým 
služebním vozidlem Škoda Yeti 
4x4, které pomáhá zvládat někdy 
špatnou sjízdnost komunikace na 
Hemmrich v zimním období.

Nadále platí, že jsme zde pro 
občany. Proto z Vaší strany uví-
táme jakýkoliv podnět, připomínku 
a upozornění na zlepšení naší práce

npor. Pavel Štok, OOP Hejnice

Vážení občané,
rok 2016 s sebou přináší z pohledu Policie ČR některé změny, o kterých 
bychom Vás rádi informovali.
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Po přečtení všech odborných 
dokumentů o dítěti jsem se při-
klonila k vývojové dysfázii moto-
rické, neboť převažuje znak 
z níže vypsaných, těžkopádné 
vyjadřování slov. Další znaky 
související s touto poruchou jsou: 

•  porucha fonetické i fonologické 
realizace hlásek (znaky dyslá-
lie);

•  vázne syntaktické spojování 
slov do větných celků;

• porucha v pořadí řazení slabik; 
• problém v rytmizaci;
• postižená fonematická per-
cepce;

• přeskoky ve větách;
•  obtížnost v nalezení klíčových 

slov k pochopení smyslu;
• porucha krátkodobé paměti;
• nízká aktivní zásoba slov;
• znaky dyslexie, dyspraxie;
•  porucha kresby (viz foto 2), 

narušená jemná motorika. 

1) První krok péče
Porucha fonetické i fonolo-

gické realizace hlásek byla pro-
cvičována pomocí Montessori 

pomůcek a různých kreativních 
cvičeních: sluchová diferenciace 
– zvukovými válečky, poslechy 
pohádek a paměť slov slyše-
ných v pohádce, skladba slyše-
ných slov pomocí živé abecedy 
s barevným rozlišením hlásek 
– samohlásky modře, souhlásky 
červeně (viz foto č. 1); posilování 
jazykového citu pomocí klasické 
metody - tvrdý a měkký míček 
(dále byla využita Montessori 
pomůcka – karty a manipulace 
s nimi); S, C, Z a Š, Č, Ž – pro 
správnou polohu jazyka v ústech 
terapie probíhala pomocí mecha-
nické metody, také pomocí 
obrázků se slovy dále, hledání 
věcí v místnosti, které začínají 
na danou hlásku.... Pro ubezpe-
čení, že správná poloha jazyka 
ve slově byl afixována, bylo vyu-
žívané logopedické DVD a CD 
s tréninkovým programem řeči 
a nakonec dětský CD zpěvník. 
Dřevěné tyčky byly využity pro 
rozvoj fonematického sluchu, 
ale také pro rozvoj rytmizace či 
následně automatizace. 

Integrující poradna Montessori, z. s. v Hejnicích

Péče o dítě s vývojovou dysfázií pomocí Montessori přístupu a pomůcek 

Reedukace a ovlivňování vývoje řeči vyžaduje dlouhodobý proces pozorování s jasně vytvořeným plánem 
terapie. V článku předkládám zkrácený plán péče o dítě probíhající v Integrující poradně Montessori, z. s. 
v Hejnicích. Jelikož řeč byla u dítěte narušena a především opožděná ve všech řečových rovinách, terapie 
v rámci cílového zaměření učiva na základní škole musí být započatá ihned a na úplném začátku celkové 
péče o dítě. Vzhledem k věku osmiletého dítěte klademe důraz na zlepšení morfologicko – syntaktické 
a pragmatické roviny. 

2) Druhý krok péče
Za velmi důležitou oblast 

pro vývoj dítěte považuji zra-
kovou paměť - poznat tiskací 
písmeno a dokázat ho propojit 
s psacím (viz obr. 4), tedy pro-
pojit ji s oblastí fonetickou. Tato 
oblast byla zlepšena. Na úplném 
začátku chlapcova vývoje byla 
na velmi nízké úrovni, hůře roz-
lišoval sykavky, některé vůbec 
nevyslovoval. Hlásky – fonémy - 
nepřiřadil ke správnému grafému 
a tím byla oslabena celkově 
oblast kognitivní - poznávání 
písmen, jak v tvaru psacím, tak 
i tiskacím. Motorika jazyka se 
zlepšila a byla po terapeutickém 
procesu na lepší úrovni. Jazyk 
vlivem pravidelného tréninku byl 
pevnější, řeč byla více srozumi-
telná. Dohodnuté pravidlo a pře-
devším pro rodinu: „nespěchat, 
když chlapec k vám mluví!“

Nadále vázlo syntaktické spo-
jování slov do větných celků, sice 
si uvědomoval jejich konce, jen 
pokud byly ústně sděleny (napří-
klad: poznal větu tázací, přací, 

Foto 1: Živá abeceda Foto 2: Porucha kresby
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Foto 6: Geometrická komodaFoto 5: Korálkový systém

Foto 4: Zrcadlové tvaryFoto 3: Psaní a čtení rytmizace

rozkazovací a za pomocí pokynu 
pedagoga). 

Další použité pomůcky 
v rámci péče: skladba slov pomocí 
živé abecedy – psaní hlásek, 
psaní slov fixy na tabulku; obrá-
zek se slovem – opis – přepis – 
tvorba slov (přečíst) poté, věta; 
uvědomování si počátku a konce 
slova – zvýrazněním pomocí 
barev a umět je nahlas vyslovit, 
skladba věty dle vzoru s poro-
zuměním (Montessori pomůcka 
– geometrické symboly pro slovní 
druhy), slabikování pomocí 
vytleskávání – tyček; rytmi-
zace pomocí říkanek – písniček 
(dětský písničkář) a poloh těla 
(gesta – např. zvedání rukou při 
dané hlásce – fixace). 

Nesmíme zapomenout na čtení 
v duelu, tím se zlepšovaly modu-
lační - suprasegmentální prvky 
v řeči, tzn. zabarvení hlasu, pří-
zvuk, melodie, tempo, pauzy.

Po ukončení péče dítě poznalo 
všechna písmena v abecedě, 
umělo je napsat v písemném, tis-
kacím tvaru i dle diktátu. Přepis 
ani opis (písmen, slov, vět) mu 
nečinil problém. Ale diktát slov, 
vět mu nadále problém činil (pro-
blémová oblast - hláska upro-
střed, shluk hlásek, slyšené delší 
slovo se muselo s ním vyhlásko-
vat a napsat ho zvlášť (analýza 
a syntéza)). Z toho ale vyplynulo, 
že chlapcovo oslabené intermo-
dální kódování pod vlivem pro-
fesionálního přístupu bylo také 
zlepšené. 

Občas si nebyl jistý svou 
reakcí, odpovědí. Citlivost v cha-

rakteru dítěte byla zmírněna, 
více si věřil, neplakal a neodmí-
tal novou neznámou pomůcku či 
činnost (společný prožitek jeho 
úspěchu). Slovní zásoba se roz-
šířila – aktivní i pasivní, dnes 
i s porozuměním slov, slov ve 
čteném úryvku jinou osobou či 
přečteného chlapcem. Dyslexie 
a její projevy se zlepšovaly.

Celkové pojetí dané problema-
tiky pomocí Montessori pomůcek 
také probíhalo pomocí písmen 
na smirkovém papíře, Monte-
ssori pomůckou - psaním do 
krupice, psaním na tabulku 
(vestoje, vleže, vsedě), obtahová-
ním písmen a využíváním obráz-
kového systému - VOKsu. Jemná 
motorika se zdokonalila pomocí 
Montessori geometrické komody 
s úchyty pro správný špetkový 

úchop, viz obr. 6 nebo tato oblast 
byla podpořena Montessori 
korálkovým systémem (viz obr. 5), 
navlékáním korálků, malováním, 
modelováním. 

Mgr. Pálová Helena, 
předsedkyně Integrující poradny 

Montessori v Hejnicích

Poznámka: Fotografie jsou pou-
žity se souhlasem rodičů. Článek 
se netýká dítěte, které vidíte na 
obrázcích.
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Centrum Mateřídouška v Hejnicích, zapsaný spolek

Centrum Mateřídouška změnila svůj název – místo občanského sdružení jsme se podle nového občan-
ského zákoníku stali spolkem. 

Ale vlastně se nic nezměnilo, 
naše činnost zůstává stejná a stále 
závislá na dotacích Ministerstva 
práce a sociálních věcí, finanční 
pomoci Hejnic, Raspenavy, Libverdy, 
Bílého Potoka pod Smrkem a také 
Libereckého kraje, rezortů zdravot-
nictví, školství a rozvoje. 

Každoročně o jarních prázdni-
nách jezdíme na hory do Krkonoš 
do Pece pod Sněžkou, prázdniny se 
vydařily.

Pořádáme zajímavé a vzdělá-
vací aktivity pro naše klienty, jako 
například interaktivní beseda s Mgr. 
Igorem Pavelčákem „Uklízím – neu-
klízím“ 16. března 2016. Dále pořá-

dáme přednášky na téma výchova 
dětí a rodinné vztahy.

Vše připravujeme s předstihem, 
už probíhají intenzivní přípravy na 
Pohádkový les k Mezinárodnímu 
dni dětí, který se bude konat 28. 
května 2016. Navrhují se a šijí kos-
týmy pohádkových bytostí českých 
i cizích oblíbených pohádek a tvoří 
se kulisy.

Ať chceme dělat cokoliv dob-
rého a smysluplného pro naše děti 
a jejich rodiče a prarodiče, bez 
finančních prostředků se to neobe-
jde. A to, že naši donátoři a ostatní 
instituce slyší na naše prosby, zna-
mená, že si uvědomují význam fun-
gující rodiny.

Eva Machková, CM, z. s.

Město Hejnice Vás zve v sobotu 2. dubna od 20 hodin 
v sále České besedy v Raspenavě na

HEJNICKOU APRÍLOVOU ZÁBAVU
Tradiční vrchol plesové a zábavové sezóny. 

Tentokrát v duchu kina „Filmové a televizní postavy“ 
Stylové oblečení vítáno, není však podmínkou.

Hraje skupina VzHáčka.
Společenská hra - „skorotombola“, slosovatelné vstupenky,  

hlavní cena Obližprst na deset způsobů.
Předtančení B.O.B.R.  Půlnoční překvapení.

Vstupné 120 Kč 
 
Prodej vstupenek na MěÚ Hejnice, 
Lenka Zoreníková 
mail - vstupenky@mestohejnice.cz
Telefon – 483 034 010

www.mestohejnice.cz

Odjezdy autobusů: 
19.15 hod B. Potok, škola
19.20 hod Hejnice, Autobrzdy - Knorr
19.20 hod L. Libverda, úřad
19.30 hod Hejnice, parkoviště u „Petříčka“
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Rok 2015 byl v  Hejnicích srážkově silně  podprůměrný, za celý rok spadlo jen 708 mm srážek 
(rekordní sucho bylo v  roce 1982, tehdy za celý rok spadlo jen 606 mm srážek). Nadprůměrný 
byl pak roční úhrn slunečního  svitu a teplotně byl rok 2015 druhým nejteplejším v historii měření, 
průměrná roční teplota byla 9,7 °C.

Podrobné údaje jsou uvedeny 
v následující tabulce. Pro porov-
nání jsou uvedeny i třicetileté 
průměry jednotlivých sledova-
ných meteorologických prvků.

•  Nejvíce sněhu loni leželo 
6. ledna, sněhová pokrývka 
dosáhla v tento den 21 cm.

•  Nejvíce srážek za 24 hodin 
spadlo 15. listopadu, naměřeno 
bylo 33,1 mm, to je 33 litrů vody 
na m2. 

•  Nejvyšší teplota vzduchu ve 
stínu byla 8. srpna, teploměr 
ten den zaznamenal 35,5 °C.

•  Nejnižší teplota byla 5. února, 
teploměr ten den klesl na 

-11,2 °C.
•  V 5 cm nad zemí byla nejnižší 

teplota naměřena ten samý den, 

teploměr se zastavil na 17,0 °C.
•  Poslední přízemní mrazík byl 

16. června, teplota ten den klesla 
při zemi na -2,0 °C, první pak 
byl 10. září.

•  Srážky byly na stanici zazna-
menány v 211 dnech a sníh loni 
ležel 47 dní.

•  Hejnickým údolím prošlo loni  
25 bouřek, je to poloviční počet, 
než na který jsme zvyklí.

Od 1. listopadu 2012 byla hej-
nická meteorologická stanice 
automatizována, od stejného data 
v roce 2013 byla zřízena podobná 
stanice i na Smědavě a v roce 
2014 i u zemědělské školy ve Frý-
dlantu. Údaje můžete neustále 
sledovat na internetových strán-
kách ČHMÚ. 

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok

srážky (mm) průměr 59 50 64 70 86 119 129 112 77 67 71 74 978

rok 2015 89 16 70 43 41 78 62 74 58 45 111 21 708

slun.svit 
(hod.)

průměr 54 79 112 143 191 170 186 193 138 117 56 41 1480

rok 2015 33 103 142 179 185 166 215 259 146 117 61 74 1680

teplota (°C) průměr -0,7 0 3,3 7 12,4 15 16,7 16,5 12,8 8,8 3,7 0,5 8

rok 2015 1,6 0,7 5 7,6 12 14,9 19 21,4 12,7 8,2 7,2 6,4 9,7

srážkové dny 25 12 20 16 20 16 20 11 17 12 23 19 211

dny se sněh.pokrývkou 21 11 5 5 0 0 0 0 0 0 4 1 47

V prosinci 2013 byla navíc na 
stanici Hejnice instalována web-
kamera, která každých 5 minut 
snímá jižní obzor, stejná kamera 
je i ve Frýdlantu. Součástí obrazu 
je i graf průběhu počasí a kaž-
dých 5 minut jsou zveřejněny 
všechny sledované údaje včetně 
nárazů větru. 

Po aktivaci si lze přehrát 
průběh počasí několika přede-
šlých dní, od minulého měsíce 
je odkaz na kameru a grafy na 
titulní straně inovovaných strá-
nek města Hejnice. 

Na stránkách tzv. „Norského 
počasí“ yr.no lze počasí v Hejni-
cích dokonce přehrát jako časo-
sběrný film za celý minulý měsíc.

Miroslav Jech 

Hejnické počasí v roce 2015  
 tentokrát málem s rekordem

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek 
prodává slepičky typu 

Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.

Stáří slepiček: 14 – 19 týdnů. Cena: 149 – 180 Kč/ks dle stáří.  

Prodej se uskuteční 23. dubna, 21. května a 25. června 2016

 v 15.20 hodin v Hejnicích – u Jednoty.

Případné bližší informace (pondělí až pátek 9.00 – 16.00) na tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.

Při prodeji slepiček výkup králičích kožek (cena dle poptávky). 

P
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O kouzelném hmoždíři a čarodějnickém balvanu

V Lázních Libverda stojí hned naproti lázeňskému domu starodávná budova, které se říkalo Kouzelný 
hmoždíř. Dům měl velmi pochybnou pověst a proto se mu každý raději vyhnul, zvláště za noci.

Na počátku 19. století v něm 
bydlel děsný muž, o němž si 
lidé chvíli šeptali, že je alchymi-
sta, pak svobodný zednář, ale 
jistě se shodli na tom, že čaruje. 
Vyprávěli o něm neuvěřitelné his-
torky - v noci prý v kotlích míchá 

a vaří podivné lektvary a také při-
jímá hosty, kteří snad ani nejsou 
z tohoto světa. Když je měsíc 
v úplňku, chodí na nedaleký 
Čarodějnický kámen a odlévá 
tam kouzelné kule, jenž nikdy 
neminou cíl, i když střelec nemí-

řil přesně. Za doprovodu hromů 
a blesků rád vyjíždí v kočáře, 
taženém dvěma jako uhel čer-
nými vraníky, na divoké pro-
jížďky. Každý obyčejný smrtelník 
by si při nich zlomil vaz, ale on se 
pokaždé vrátí živý a zdravý, pro-

 

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
  

má číslo 116 006

Pracuje nonstop, je bezplatná  
a poskytuje diskrétně odborné rady.  

Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, 
a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. 

Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je ur-
čena i obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje 
okamžitou pomoc, rady a  informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při 
pouhém podezření, že jsou obětí některé z  forem domácího násilí, ať už fyzického, 
psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podob-
ného trestního jednání. 

Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trest-
ných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu 
bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům 
trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a in-
formace o svých právech a ochraně.  

Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality 
a na linku mohou zavolat i  lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí 
trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.

Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open So-
ciety Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských 
fondů.

Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz.
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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

tože uzavřel smlouvu se samot-
ným ďáblem.

Tehdejší majitel lázní, Kris-
tián Filip hrabě Clam-Gallas, 
se hodně zasloužil o jejich roz-
květ. V roce 1802 měl být z jeho 
popudu v lázeňském parku odha-
len pomník arcivévody Karla, 
vítěze od Aspern. Při té příleži-
tosti se konala okázalá slavnost, 
na niž bylo pozváno mnoho hostů 
z domova i z ciziny. Jen zlověstný 
chlapík z Kouzelného hmoždíře 
pozvání nedostal. Proto se rozhodl 
pomstít, jak jen to dokážou mocní 
čarodějové jeho formátu. Když 
byla slavnost, které přálo i nád-
herné slunečné počasí, v plném 
proudu, zamumlal tajemné zaklí-
nadlo. Rázem se strhla bouře, 
jakou nikdo z pamětníků neza-

žil a všemu učinila náhlý konec. 
Hosté se v hrůze utíkali schovat, 
jenom čaroděj se, bouři navzdory, 
tryskem projížděl hlavní parko-
vou alejí.

Příští rok na Velikonoce, byla 
právě Bílá sobota, došlo i na něj. 
Ve chvíli, kdy se vrátily zvony 
z Říma a zněly plným hlasem, se 
rozlehla po Libverdě hrozná rána. 
To na strašidelném čarodějově 
domě pukl komín a z jeho trosek 
vyletěl ohromný havran obklo-
pený černým mrakem dýmu. Ten 
odnesl čarodějovu duši do pekla.

Na malé výšině jižně od lib-
verdského hřbitova ale dále ležel 
onen Čarodějnický balvan. Osa-
mocená poloha tohoto balvanu 
byla nápadná lidem z okolí a dala 
podnět k tomu, že si vybájili, jak 

se do těchto míst dostal. Podle 
lidových vyprávění tudy v dáv-
ných dobách kráčel jakýsi obr. 
Vyšlapoval si radostně a ze své 
výše pohlížel na svět u svých 
nohou, ale ouha, právě na výšině 
nad budoucí Libverdou ucítil 
v pravé botě zrnko písku. Zasta-
vil se, zvedl nohu a pokusil se 
zrníčko v botě sklepat na místo, 
kde by netlačilo. Jakmile však 
udělal další krok, poznal, že se nic 
nezměnilo, možná to bylo i horší. 
Proto se posadil na zem, zul botu, 
vyklepal písek a teprve pak mohl 
spokojeně pokračovat v cestě za 
svými bratry někam do Krkonoš. 
Zrnko, které ho tolik tlačilo, byla 
ona skalka nad Libverdou.

Na počátku 20. století byl 
Čarodějnický balvan rozmlá-
cen na menší kousky a lidé si 
je postupně rozebrali na stavbu 
svých domků. Zůstalo po něm už 
jen lidové vyprávění.

I toto vyprávění je z knihy 
Lidová vyprávění z Frýdlantska 
a Jizerských hor. Líbilo se vám? 
Tak si v příštím čísle povíme další.

Kristina Sokolová
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Při návštěvě židovského hřbitova v Liberci mě zaujal epitaf na jednom z hrobů. Stálo v něm „Zde 
odpočívá náš drahý manžel a otec Eliáš Král z Hejnic“. To by nebylo až tak neobvyklé, kdyby za daty 
narození a úmrtí nestálo „V letech 1939-1945 bojoval jako zahr. voják za osvobození naší vlasti od 
fašistické okupace“. V tu chvíli jsem netušil, jak výjimečný příběh se za těmito řádky skrývá. Je mi 
tedy ctí vám přiblížit jeho životní pouť.

Eliáš Ickovicz se narodil 5. října 
1910 v malé obci Krivé v okrese 
Tačevo na Podkarpatské Rusi do 
židovské rodiny Bernarda Davi-
doviče a Frimet Ickoviczové. Jeho 
otec si po sňatku nechal změnit 
příjmení podle své manželky. 
V roce 1921 nastoupil Eliáš Icko-
vicz do měšťanky, kterou úspěšně 
absolvoval v roce 1925. Rozhodl se 
pokračovat, a to na Pokračovací 
škole řeznické, kterou dokončil 
v roce 1928.

První říjnový den roku 1930 
byl odveden do československé 
armády a zařazen k vykonání pre-
senční služby u 11. pěšího pluku. 
Zde sloužil u strážního oddílu ve 
funkci kuchaře. V dubnu 1932 byl 
přemístěn do zálohy. Následně pak 
absolvoval dvě pravidelná cvičení 
nejprve v roce 1935 a poté v roce 
1937 u pěšího pluku 45. V době, kdy 
Československu hrozilo nebezpečí 
napadení sousedním nacistickým 
Německem, se zúčastnil v červnu 
roku 1938 zvláštního cvičení ve 
zbrani. V říjnu byl povolán opět, 
tentokrát k mimořádnému cvičení. 
O devět dní později vypukla mobi-
lizace. V činné službě zůstal až do 
12. prosince, kdy byl propuštěn.

Po okupaci v březnu 1939 se 
začaly i v Protektorátu Čechy 
a Morava zvyšovat protižidov-
ské tendence. To byl také jeden 
z důvodů, proč se rozhodl pro útěk 
do zahraničí. V polovině října roku 
1939 v oblasti Uherského Hradi-
ště překročil státní hranici. Tak-
zvanou jižní cestou se mu poda-
řilo dostat až do Palestiny, kde se 
chtěl přihlásit k československé 
jednotce. Byl však zatčen za ile-
gální přechod palestinské hranice 
a po dobu šesti měsíců vězněn ve 
městě Atlit. Po propuštění se při 
první možné příležitosti přihlásil 
u náhradního tělesa českosloven-
ské jednotky v Gadeře. Bylo mu ale 

oznámeno, že kvůli chybějícímu 
povolení z anglické strany nemůže 
být přijat. Podal si tedy žádost 
u československé mise v Jeruza-
lémě o uvolnění k britským jed-
notkám. Ta byla kladně přijata 
a tak byl začátkem listopadu roku 
1940 přijat k britskému králov-
skému letectvu v hodnosti vojína. 
Základní výcvik prodělal ve městě 
Ramleh a 10. prosince byl přemís-
těn jako kuchař k 211. bombar-
dovací peruti. S tou se krátce po 
svém příchodu přesunul do Řecka, 
kde peruť měnila často svá půso-
biště, dokonce chvíli působila i na 
hranicích s Albánií. Během dubna 
prošla tuhými boji a téměř zdeci-
movaná se přesunula do Egypta. 
V květnu byl Eliáš Ickovicz Brity 
poprvé povýšen. S jednotkou 
zůstal až do ledna 1942, kdy byl 
odeslán k hlavnímu velitelství 
letectva na Středním východě. 
Zde sloužil jako šéfkuchař více 
než rok, což svědčilo o jeho kvali-
tách. Následně byl přeložen ke 113. 
servisní jednotce ve městě Tripo-
lis v Libyi, se kterou sloužil až do 

dubna 1944. Poté byl přeložen ke 
43. stíhací peruti a o tři měsíce 
později k 92. stíhací peruti, se 
kterými prošel anabází na Sicílii, 
Korsice, v Itálii a Francii. V říjnu 
1944 byl převeden k českosloven-
ské sekci v rámci britského krá-
lovského letectva. Krátce na to byl 
transportován do Velké Británie, 
kde byl prezentován u Náhradního 
tělesa československé armády. 
Odtud byl odeslán k depu česko-
slovenského letectva v Cosfordu.

Dne 26. srpna 1945 se po bez-
mála šesti letech vrátil do osvobo-
zené vlasti. Následně však nastala 
zmatečná situace ohledně jeho 
demobilizace kvůli nedostatečným 
dokladům. Celá procedura tak se 
protáhla až do konce června roku 
1946, kdy byl konečně demobi-
lizován. Ještě před tím, než se 
odstěhoval do podhůří Jizerských 
hor, bydlel v Heřmanově ulici 
v Praze a změnil si příjmení na 
Král. V padesátých letech získal 
práci řidiče u Státních lesů Tep-
lice v polesí Hejnice, což ho navždy 
spojilo s naším městem. Jeho spo-
lupracovníci na něho vzpomínají 
jako na hodného a veselého člo-
věka, který nezapřel lásku k jídlu 
a vaření. Stejně jako většina jeho 
spolubojovníků, ani on se nevy-
hnul pronásledování StB. Naštěstí 
jako kuchař pro ně nebyl tolik 
zajímavý.

Eliáš Král, válečný hrdina 
a zapomenutý občan našeho 
města, zemřel dne 14. dubna 1969. 
Byl pohřben na židovském hřbi-
tově v Liberci. Za svou odbojovou 
službu obdržel československou 
medaili Za chrabrost před nepříte-
lem, československou medaili Za 
zásluhy II. stupně, britskou 1939-
1945 Star, Africa Star a jako jeden 
z hrstky Čechoslováku i Italy Star.

Čest jeho památce!
Milan Votava

Přes půlku světa až do Hejnic 
Příběh Eliáše Krále (Ickovicze)
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Jasanová očista (nejen jarní)
Po dlouhých tmavých zimních nocích předjaří nastartuje s přicházejícím světlem novou energii. Zprvu 
se, pravda, pereme s  jarní únavou, ale příchod jara ohlašovaný zpěvem ptáků přináší s  sebou více 
optimismu a radosti ze života. Nastává čas úklidu domova, zahrádky i vlastního těla. Jakou rostlinu zvolit 
pro obnovu energie a jako zdroj zdraví? Takovou, aby byla lehce dostupná a čerstvá? Už minulý článek 
o bříze vybočil ze zaběhnutého stereotypu léčivých bylin a také nyní půjde o dřevinu – jasan ztepilý.

Jasan nepatří v současnosti 
zrovna mezi proslulé léčivky, proto 
možná překvapí pestrou škálou 
možností použití. Jako jeden 
z nejvyšších evropských stromů 
požíval odedávna úcty starých 
národů - Keltů, Germánů, sever-
ských národů - léčivé vlastnosti 
jsou známy již z řecké mytologie. 
Že je jasan aktuální právě na jaře, 
dokazuje i stará tradice, podle 
které čarodějnice vyráběly násadu 
košťat - tedy nosnou část svého 
dopravního prostředku - právě 
z jasanu.

Jasan jako léčivo je aktuální 
v průběhu celého roku, sbírají se 
pupeny, větvičky, kůra, listy, léčivý 
je i popel.

V předjaří, ještě dříve než 
vykouknou první zlatavé kvítky 
podbělu, se sbírají jasanové vět-
vičky. Jasan patří i v zimě mezi 
snadno rozpoznatelné stromy, 
světle šedé větvičky nesou same-
tové pupeny téměř černé barvy. 
Postranní pupeny tvoří na větvičce 
dvojičky - jsou vstřícné (oproti 
střídavým pupenům např. břízy). 
Vstřícné pupeny mají z našich 
stromů i javory, ale ty jsou buď 
načervenalé (javor mléč) nebo 
zelené (javor klen). Po této teore-
tické průpravě si můžeme nasbí-
rat drogu (ve smyslu farmaceu-
tickém) na přípravu čaje na pro-
čištění mysli, který doporučoval 
páter Ferda: Nastříháme poslední 
ročník větviček jasanu, proplách-
neme, usušíme, krátce opražíme 
na plechu v troubě. Hrst větviček 
povaříme v konvici 1,5 l, lze použít 
i druhý a třetí odvar. Odvar z vět-
viček posiluje imunitu, zlepšuje 
trávení, působí proti únavě. Sta-
bilizuje acidobazickou rovnováhu 
v těle, podobně jako japonský čaj 
bancha nebo kukicha.

Jasany raší velmi pozdě. Lidová 
pranostika říká, že nekvete dříve, 
než ze svých skrýší vylezou hadi. 

Na sběr větviček je poměrně 
mnoho času, nejpohodlnější je 
využít pokáceného jasanu.

Pokud nám i tak větvičky 
s pupeny „utečou“ a vyraší, mladé 
rašící ještě lepkavé lístky lze využít 
do salátů. Vyzrálé lístky bez vře-
tene se sbírají a suší v červenci 
až srpnu na čaj při revmatismu, 
zánětu kloubů, čistí ledviny, pomá-
hají i při zácpě (1 polévková lžíce 
drogy se zalije 1/4 l vody, přivede 
se k varu a 3-5 minut se vyluhuje). 

Čistícími a močopudnými 
účinky se vyznačuje i čaj z jasa-
nových semen: 3 čajové lžičky 
sekaných semen přivedeme k varu 
ve 1/4 l vody, necháme 3 minuty 
odstát. Rozdrcené jasanové plody 
svařené s vínem se používaly 
k posílení srdeční činnosti a jako 
močopudný prostředek.

Kůra z mladých větví (sběr 
v dubnu) namočená několik hodin 
ve vodě a pak několik minut pova-
řená snižuje horečku, léčí deprese 
a revma, vypuzuje střevní parazity. 
Lze použít i ke koupelím. Jasanová 
kůra se stala náhražkou drahé 
chinovníkové kůry (Cortex chinae) 
a dostala honosné pojmenování 
China europaea.

Směsí čistě bílého jasanového 
popelu a octa se potíraly vymknuté 
či zlomené údy.

Současné výzkumy prokázaly, 
že kůra a kořeny jasanu obsa-
hují látky, které jsou antioxidační. 
Nové studie ukazují také na pozi-
tivní vliv užívání jasanu při léčbě 
cukrovky.

Jasany se v okolí Hejnic, v údolí 
horní Smědé, přirozeně vysky-
tují v lužních lesích podél potoků 
(Smědá, Hájený potok, Lomnice, 
Holubí potok), v suťových lesích 
(např. na vrcholu Chlumu), na pra-
meništích. Pro svou houževnatost 
a dlouhověkost se jasany staly 
i součástí mnoha alejí na Frýdlant-
sku. Přestože jsou často vnímány 
jako expanzivní dřeviny, hrozí 
bohužel jejich masové odumření. 
V posledních letech je decimuje 
onemocnění - nekróza jasanů. 
Jeho původcem je houba Chalara 
fraxinea, popsaná v Polsku teprve 
v roce 2006. Prognóza choroby 
není příznivá a pokud tento nepří-
znivý vývoj nenabere časem jiný 
obrat, stane se jasan vzácnou dře-
vinou.

Šárka Mazánková

Jasanová alej v Raspenavě
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Zprávy z knihovny
Vážení čtenáři, doufám, že do Nového roku jste vykročili šťastnou nohou a s hezkou knihou.

Poslední akcí minulého roku 
v jemnické knihovně byl Den pro 
dětskou knihu zakončený Vánoční 
dílnou, na které si děti mohly vyro-
bit přání a různé druhy andílků.

První akcí v roce letošním bylo 
pokračování v Tvořivém čtení. Pro-
tože se mi Jezevec Chrujda líbil, 
četla jsem jeho další příběh, který 
lehce nabádal k toleranci jina-
kosti. Jednou z hlavních postav 

byl papoušek, a tak si děti vyro-
bily ptačí masky s peříčky. Jenom 
sypané třpytky se vymkly kontrole 
a ještě stále se jimi třpytí podlaha. 
Protože ptačí masky vypadaly moc 
hezky, zůstala jsem u nich i při 
návštěvě prvňáků. K tématu kar-
nevalu a masopustu jsem přidala 
řemesla, která patří taky k častým 
maskám v masopustním průvodu. 
Vytiskla jsem pár obrázků řemesel 
a nastříhala z nich puzzle. Zatímco 
jedna třída je skládala s nadšením, 
druhá se do toho vůbec nehrnula.

Z nových knih bych upozornila 
na poslední knihu Jø Nesboa Syn, 
finský román z druhé světové války 
Porodní bába a spoustu detekti-
vek. Po přečtení knihy od Toma 
Robbinse Zátiší s datlem, jsem se 
rozhodla od tohoto autora taky 
něco pořídit do knihovny. Tom 
Robbins (údajně vzdálený příbuzný 
Daniela Defoa) byl pro mě objevem. 

Nikdy jsem nečetla nic, kde by se 
střídaly pasáže bláznivého milost-
ného příběhu s expresivními popisy 
a filosofickými úvahami. Protože 
v knize Parfém bláznivého tance 
je ústředním motivem červená řepa 
a protože ta je taky ústřední posta-
vou mé očistné jarní diety, raději si 
tuto knihu přečtu až po její ukon-
čení. Souvislostmi mezi tím, co 
jíme, a nemocemi se zaobírá kniha 
Tvoje strava je tvůj osud.

Za peníze z prodeje vyřazených 
knih a keramiky jsem koupila čtyři 
dětské knihy. Na děti tu čekají 
například nové příběhy od Martiny 
Drijverové v Příšerných zlobil-
kách a nezbednících.

A nakonec poslední, ale neza-
nedbatelnou novinkou jsou nová 
křesla. Doufám, že se vám v nich 
bude sedět pohodlně.

Eva Prokešová, knihovnice

Masopust 2016 aneb souboj s větrnými víry

V sobotu 30. ledna byl na programu kulturních akcí Hejnic tradiční masopust. Již po léta se o něj 
starají hlavně holky Henclovy ze Sdružení osadníků Ferdinandova a nejinak tomu bylo i letos. Vždy 
tápeme a hádáme, jaké asi vyjde počasí a jestli nás ještě nějaké dokáže překvapit. No, mysleli jsme 
si, že už jsme zažili všechno, ale zapomněli jsme na vítr. Co vítr, vichr. Ten totiž řádil onu sobotu po 
celých Hejnicích a gradoval hlavně na otevřených pláních Ferdinandova.

Tradiční sraz u městského 
úřadu byl ve znamení první občer-
stvovací zastávky, při které se 
pořadatelky postaraly o všechny 
pocestné. Po požádání starosty 
o právo korzovat městem dostal 
průvod tekutý klíč od města od 
představitele Hejnic, který během 
noci šíleně přibral a nápadně se 
podobal tomu vyčůránkovi Trau-
tenberkovi. Společná fotogra-
fie odhalila, že letošní masky se 
nechaly hodně inspirovat pohád-
kami, takže kromě Krkonošských 
pohádek, O Jeníčkovi a Mařence, 
Králíků z klobouku, Červené 
Karkulce, Šíleně smutné prin-
cezny, Šmoulů byly také k vidění 
například postavy z módního 
Ledového království. Tradičním 
doprovodem, který průvod vedl, 

byla výprava jezdců na koních, 
kteří se také na maskách vyřádili. 
Tedy spíše jezdkyně.

Následoval průvod městem se 
zastávkami na občerstvení u dob-
rých lidí. Takže tu nyní děkujeme 
rodině Kupcových z nového síd-
liště, rodině Krejčí z hodinářství, 
hejnickým hasičům, kde byla 
zabijačka, rodině Dvořákových 
z Ferdinandova, rodině Rydvano-
vých, rodině Zoreníkových z Fer-
dinandova, rodině Henclových, 
dámám Mařanové a Dedeciu-
sové, rodině Krupkových, rodině 
Palasczukových, rodině Petrnouš-
kových a také rodině Sádovských 
za jejich konečný azyl v restau-
raci U Cimpla. Moc děkujeme.

Na sále U Cimpla jsme také 
s průvodem skončili. Tedy ti, které 

to cestou nahoru neodválo do 
všech možných končin mimo vyti-
povanou trasu, neboť síla větru 
se úměrně zvyšovala s množ-
stvím požitých podpůrných pro-
středků u jednotlivých zastávek. 
Takže na vrcholu hejnicko-ferdi-
nandovského zlomu byly masky, 
které měly na hlavě jen vlastní 
vlasy, jediné, které dokázaly jít 
jaksi vzpřímeně. Ostatní bojovaly 
s větrem nebo hledaly po příko-
pech pokrývky hlavy a paruky.

Na sále začala masopustní 
veselice s hudbou pana Mazánka 
obvyklým vyhlášením nejlepších 
dětských a dospěláckých masek. 
Dětskou kategorii ovládly postavy 
z Ledového království. Dospělác-
kou zase Krakonoš s Trauten-
berkem (Polívka s Demčákem) 
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v závěsu s vlkem a Červenou Kar-
kulkou (manželé Návesníkovi) 
a záda jim kryli královští rodičové 
z Ledového království (manželé 
Hillebrandovi).

Večer pak pokračoval ve vese-
lém stylu, většinu masek vystří-

dali civilní tanečníci a účastníci 
zábavy. Hudba hrála až do pozd-
ních nočních hodin, takže pře-
kvapením bylo, že při odchodu 
domů nás místo větru bičovala 
sněhová vánice, která změnila ráz 
krajiny na bílo.

Fotogalerii z akce, kterou při-
pravil Zdeněk Polívka, naleznete 
tradičně na webu města nebo 
Facebooku Hejnice u Liberce.

-DEM-

V  úvodu hodiny vyučující vytáhla 
z omšelé kabely starý dopis (sesmo-
lený po večerech doma) s  textem 
o člověku, který někde zůstal uvěz-
něn, a  prosbou, aby nálezce vyhle-
dal jeho rodinu a vyřídil jí.... zbytek 
textu zůstal nápadně ohořelý. 

Po diskusi na téma, co všechno 
měl nálezce asi vyřídit a co bylo 
příčinou uvěznění autora textu, 
znělo zadání zcela jasně. Vytvořit 
podobný dopis z minulosti. 

Děti nápady jen hýřily. Velká 
pochvala všem žákům za snahu 
o originalitu - některé dopisy byly 
doručeny dokonce přímo s pečetí, 
jiné měly vyrobenou originální 
schránku a nebo byly vyškrábány 
do ručně vyrobeného papíru... 

Zkrátka byly nápaditější než 
pedagog sám. Tento přístup nejen 
potěšil, ale splnil účel slohové 
hodiny. Prosím, omluvte chyby 
v dopisech. Nebylo důstojné po 
tak krásných listech brouzdat 
červenou propisovací tužkou.

Děkuji. 
Marie Kolačná

Dopisy  
z minulosti
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Dopisy z minulosti
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Jizerský fotoklub Hejnice

Fotografická soutěž Mapový okruh Český ráj, jehož 55. ročníku se náš fotoklub účastní, se 
pomalu blíží k  závěru. Zbývá ohodnotit čtyři poslední fotografické kolekce a  nastane čas 
závěrečné konference, kde se každý ze zúčastněných fotoklubů dozví, jak jeho fotografie uspěly 
v očích ostatních kolegů fotografů.

Fotografie, které jsme měli 
možnost hodnotit, mě přivedly 
k zamyšlení, kam vlastně kráčí 
současná fotografie. Nástup 
digitální technologie a její cenová 
dostupnost přiblížila fotografo-
vání široké škále lidí. Z dneš-
ního pohledu je fotografem ten, 
kdo má digitální fotoaparát 
a naučí se ovládat program na 
úpravu fotografií. Návodů, jak 
zvládnout digitální kouzla, je na 
internetu spousta. Čeho je tam 
však jako šafránu, jsou odborné 
články a diskuse o kompozici 
a obsahu fotografie. Nestačí foto-
grafii „obléct“ do pestrých a líbi-
vých barev, ale je třeba, aby foto-
grafie měla nějaký nosný motiv, 
myšlenku, atmosféru a tomu je 
třeba přizpůsobit jak kompo-
zici, tak i výrazové prostředky. 
A k tomuto je potřeba nejen foto-
grafické cítění, ale také znalosti 
teorie fotografické kompozice, 
práce se světlem a další znalosti 
týkající se jednotlivých fotogra-
fických žánrů. Mnozí fotogra-
fové, kteří tvoří samostatně nebo 
jsou členy fotografických skupin, 
mnohdy ani nevědí, kde mají 
tyto znalosti čerpat, v lepším pří-
padě, kdo by jim je mohl předat 
a přímo ukázat na praktických 
příkladech. Někteří fotografové 
neradi slyší kritiku svých „geni-
álních“ děl, což je patrné hlavně 
v internetových galeriích. Ale 
co může být lepšího, než když 
vám zkušený a uznávaný kolega 
ukáže přímo na vašich fotogra-
fiích chyby, kterých jste si buď 
nevšimli nebo o nich vůbec 
nevěděli. U nás v Jizerském 
fotoklubu toto obrovské štěstí 
máme, protože náš nejuznáva-
nější a nejzkušenější fotograf 
pan Jiří Bartoš, podrobí každou 
přinesenou fotografii kritickému 

pohledu a vytkne nám i tu nej-
menší chybu. Ale o co lahodněji 
pak zní jeho slova „to je dobrý, 
to udělej“.

Závěrem mého krátkého 
zamyšlení bych vás chtěl pozvat 
právě na výstavu pana Jiřího 
Bartoše do Severočeského 
muzea v Liberci, kde bude před-
staveno jeho dílo výběrem prací 
charakteristických jeho oso-
bitým přístupem k tématům 

především krajiny a přírodních 
motivů. Výstava je ohlédnutím 
za tvorbou Jiřího Bartoše při 
příležitosti jeho životního jubilea. 
Výstava potrvá od 23. března do 
12. června 2016 a ponese název 
„Krajina znějícího ticha“. S auto-
rem se můžete osobně setkat na 
vernisáži výstavy dne 23. března 
2016 v 16 hodin.

Tomáš Mazánek,  
Jizerský fotoklub Hejnice
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Provádím rekonstrukce bytů, renovuji půdní prostory, 
nabízím truhlářské a tesařské práce. 
Opravuji kompletní vybavení bytu, koupelen 
a kuchyní. Vymaluji pokoje, smontuji nový nábytek 
a kompletně pokládám veškeré podlahoviny. 
Zajišťuji také zahradnické práce včetně sekání 
trávy a křovin, řezání a štípání dřeva.

Dojíždím v lokalitě frýdlantského výběžku, 
Liberce a Jablonce, po domluvě přijedu 
kamkoliv...

Jiří Tecl
604 897 144
www.hodinovyjirka.cz

JIRKA
HODINOVÝ MANŽEL

Potřebujete pomoc v domácnosti? 
VYUŽIJTE SLUŽEB HODINOVÉHO MANŽELA!

P
la

ce
ná
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ze

rc
e
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Sháníte vozík či polohovací postel? 
Vypůjčte si je v Nové Pace od Života bez bariér

Pečujete doma o někoho blízkého, kdo už se o sebe nemůže starat sám? Zmáhá Vás pomáhat mu se 
vstáváním z postele či oblékáním a umýváním? 

Anebo je pro Vás samotné z důvodu nemoci či rekonvalescence náročné například vyjít do schodů, 
či jste přestali dělat některé věci, jako jsou procházky či jízda na kole, protože už se při nich necítíte 
bezpečně? 

Právě Vám mohou život ulehčit takové pomůcky, jako chodítka, nástavce na toaletu, polohovací 
lůžka, sprchovací židle, elektrické zvedáky, či tříkolky pro dospělé. Vypůjčit si je můžete na libovolně 
dlouhou dobu od organizace Život bez bariér, která v  Nové Pace již 11 let provozuje půjčovnu 
kompenzačních pomůcek. V současné době jich nabízí kolem 150 kusů.

Jak vše probíhá? Můžete se kdykoliv v pracovní době (po telefonické domluvě také mimo ni) zastavit v našem 
středisku Centrum bez bariér v Nové Pace, kde jsou pomůcky vystaveny. Vezměte si sebou občanský průkaz 
či jiný doklad totožnosti. Na základě Vaší situace Vám budou předvedeny vhodné pomůcky, které si můžete 
také vyzkoušet. V případě zájmu s Vámi sepíšeme jednoduchou smlouvu o pronájmu. Pokud budete potřebovat, 
pomůcku Vám dovezeme domů, nainstalujeme a vysvětlíme, jak ji správně používat. Také Vám poradíme, na co 
máte nárok a co můžete od pojišťoven a lékařů požadovat, abyste případně získali pomůcku vlastní. 

Obrátit se na nás můžete také s jakýmkoliv dotazem, který se týká domácí péče či sociálních služeb. Činnost naší 
půjčovny dotují obce i různé nadace, proto jsou ceny pronájmu pomůcek velice příznivé. Ceník spolu se všemi 
informacemi najdete na našich webových stránkách www.zbb.cz, případně vám rádi vše sdělíme na telefonním 
čísle 720 994 024. Neutrácejte hned peníze za zakoupení vlastní pomůcky, přijďte se nejdříve poradit.

Marie Vokurková, Život bez bariér
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KINO HEJNICE
sobota 16. dubna

v 18 hodin
vstupné 150 Kč

Předprodej vstupenek v Kině Hejnice.

Divadlo Zaseto, je brilantní 
autorské divadlo, které boří hranice 
svým humorem v jindy kulturních 
prostorách. Zaměřuje se výhradně 
na vlastní tvorbu, na lehčí žánry, 
jako jsou komedie. Nastudované 
hry jsou svým osobitým vtipem 

a otevřeností opravdovým zážitkem.

Pan Jebal je ochoten se pro peníze 
ohnout proklatě nízko. Ten člověk 

by snad unesl smrt v rodině,  
vstup do politiky a ještě by se 
u toho nechal klidně bičovat 

ostnatým drátem..
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