
kampani i na sliby, jakým způ-
sobem chtějí v případě volebního 
úspěchu zajistit obnovu území 
Libereckého kraje po ničivé po-
vodni z roku 2010, jak chtějí ře-
šit havarijní stav krajských ko-
munikací a jak budou nakládat 
s veřejnými fi nancemi. Na tomto 
místě bych se rád zmínil o tom, že 
v krajských volbách, které se ko-
naly v roce 2008, zajistilo volební 
vítězství současné krajské repre-
zentaci celostátní volební téma, 
regulační třicetikorunový popla-
tek ve zdravotnických zařízeních. 
Za sebe musím říct, že bych byl 
velice nerad, kdyby se podobná si-
tuace opakovala i ve volbách letoš-
ních, ať už by ho využila kterákoli 
z kandidujících politických stran. 
Rozhodně mě bude více zajímat, 
zda se dočkáme slibované rekon-
strukce komunikace z Frýdlantu 
do Bílého Potoka pod Smrkem, zda 
se konečně rozeběhnou stavební 
práce na opravě stržené komuni-
kace pod zámkem ve Frýdlantu 
a u městského úřadu v Raspenavě, 
zda opět nebudeme muset bojovat 
za udržení Frýdlantského gym-
názia a dostupné lékařské péče 
v nemocnici Frýdlant, zda nedojde 
k omezení nebo přímo zrušení vla-
kového a autobusového spojení ve 
městech a obcích Frýdlantska. To 
jsou otázky, na které by měl dát 
jasnou odpověď každý z kandidá-
tů do krajského zastupitelstva Li-
bereckého kraje. 

Vážení spoluobčané, věřím, že 
přijdete do volebních místností 
a spolurozhodnete tak o dalším 
rozvoji Libereckého kraje v letech 
2012 – 2016.

Jiří Horák, starosta města Hejnice
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Sčítání výsledků hlasování 
proběhne v sobotu bezprostředně 
po uzavření volebních místností. 
Počet volebních okrsků na území 
města se nemění. Hlasování pro-
běhne ve 4 volebních okrscích. Vo-
lební místnosti budou umístěny 
pro volební okrsek č. 1 v budově 
základní školy, pro okrsek č. 2 
v zasedací místnosti v Jizerské 
ulici čp. 5, pro okrsek č. 3 bude 
voličská místnost v restauraci Děl-
nický dům a pro okrsek č. 4 v bu-
dově Mateřské školy Ferdinandov. 
Pro volby do Senátu je možné vy-
dat voličský průkaz voliči, který 
je přihlášen k trvalému pobytu 
v územním obvodu, kde jsou volby 
vyhlášeny, což však není náš pří-
pad, neboť v našem volebním obvo-
du se při těchto volbách do Senátu 
nevolí. Novela zákona o volbách 
do zastupitelstev krajů umožňuje 
poprvé při letošních volbách do 

krajských zastupitelstev požádat 
příslušný obecní úřad o vydání 
voličského průkazu i pro tento typ 
voleb. Voličský průkaz se vydává 
pouze voličům zapsaným ve stá-
lém seznamu v územním obvodu 
kraje, kde jsou vyhlášeny volby. 
Voliči, který nebude moci volit ve 
volebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu je zapsán, vydá obec-
ní úřad na jeho žádost voličský 
průkaz a poznamená tuto sku-
tečnost do stálého seznamu a do 
jeho výpisu pro okrskovou volební 
komisi. Voličský průkaz pro volby 
do zastupitelstva kraje opravňuje 
k zápisu do výpisu ze zvláštního 
seznamu ve dnech voleb ve voleb-
ním okrsku spadajícím do územ-
ního obvodu kraje, kde jsou volby 
vyhlášeny a v jehož územním ob-
vodu je volič přihlášen k trvalému 
pobytu.

I když volby do Senátu Parla-
mentu České republiky jsou veřej-
ností vnímány jako volby nejméně 
významné (alespoň měřeno po-
čtem zúčastněných voličů), při vol-
bách do krajských zastupitelstev 
by naopak měla být účast co nej-
vyšší. Krajská zastupitelstva totiž 
rozhodují o věcech, které se přímo 
dotýkají obyvatel každého regionu 
a je velmi důležité, kdo o těchto 
zásadních otázkách bude násled-
né čtyři roky rozhodovat. 

Jednotlivé politické strany, kte-
ré kandidují do krajských zastupi-
telstev, se jistě budou předhánět 
ve slibech, jakým způsobem jejich 
kandidáti chtějí řešit rozvoj Libe-
reckého kraje v oblasti zdravot-
nictví, nezaměstnanosti, školství, 
dopravní obslužnosti, cestovního 
ruchu a dalších palčivých otáz-
kách. Jistě dojde v předvolební 

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
v  pátek 12. 10. a  v  sobotu 
13. 10. 2012 proběhnou volby 
do krajských zastupitelstev. 
V tyto dny se bude konat i první 
kolo voleb do třetiny Senátu 
v těch voličských obvodech, pro 
které jsou senátní volby vypsány. 
V první den voleb – v  pátek 
12. 10. 2012 proběhne hlaso-
vání od 14.00 do 22.00 hodin, 
v  druhý den voleb – v  sobotu 
13. 10. 2012 se bude hlasovat od 
8.00 do 14.00 hodin. 
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Upozorňujeme občany, že s koncem září vyprší termín na zaplacení poplatku za komu-
nální odpad pro letošní rok. Ti, kteří tak neučiní ani v nadcházejících týdnech se vystavují 
možným postihům v podobě platebního výměru navýšeného až na trojnásobek dlužné částky. 
Další alternativou pro notorické neplatiče je odebrání popelnice ve spojení s platebním výmě-
rem. Poplatek je ve výši 470 Kč za osobu a rok případně za rekreační objekt a rok. Zjistěte si, 
jestli máte všechny závazky vůči svému městu vyrovnané a případně je rychle vyřešte.

Také upozorňujeme majitele psů, že je nutné uhradit za ně adekvátní poplatky vyplýva-
jící z městské vyhlášky číslo 1/2011. Všichni ti, kteří chovají psa a nemají ho přihlášeného, 
jej musí po uplynutí jeho stáří 3 měsíců přihlásit a uvedený poplatek také zaplatit. V případě 
nesplnění povinnosti se vystavují možným finančním sankcím. Připomínáme, že majitelé, kteří 
platí za jednoho svého mazlíčka a chovají další, musí i tyto přihlásit a řádně za ně odvádět 
poplatky. Poplatek za psa je ve výši 200 Kč za psa v RD, 600 Kč za psa v bytovém objektu 
o deseti a více bytových jednotkách. Za druhého a každého dalšího psa v RD téhož držitele se 
platí 400 Kč a za druhého a každého dalšího psa v bytovém domě se platí 1200 Kč. Poplatek je 
splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. 

Nenechte dojít situaci tak daleko, aby vám musely chodit pruhované obálky s navýšením 
základních poplatků. Připomínáme, že od letošního roku 2012 již nejsou zasílány SLOŽENKY 
na tyto poplatky!

Z jednání městské rady

Rada města na svých zasedáních:

 – schválila poskytnutí příspěvku ve výši 3.000 Kč společ-
nosti Singltrek pod Smrkem, určený na údržbu singltre-
kových stezek

 – odvolal s platností k 31. 7. 2012 ředitele Základní a Ma-
teřské školy Hejnice a jmenovala nového ředitele s plat-
ností od 1. 8. 2012

 – povolila výjimku v počtu dětí v MŠ 2, a to na 27 dětí 
v každém oddělení

 – schválila odměnu ve výši 40.000 Kč  řediteli Základní 
a Mateřské školy Hejnice, za jeho dlouholetou činnost

 – na základě stížnosti nájemníků č. p. 598 Hejnice na po-
rušování domovního řádu se rozhodla nájemní smlouvu 
na uvedený byt uživateli neprodloužit

 – částkou 1.500 Kč podpořila výstavu jiřinek, pořádanou 
organizací ČZS DAGLA 7. 9. 2012

 – bezplatným pronájmem kina a částkou 5.000 Kč podpo-
řila občanské sdružení Jizerské aktivity při organizaci 
Jizerské noty 2012

 – zamítla nabídku firmy Malované mapy s. r. o. Zlín, tý-
kající se zapojení města do projektu vytvoření malované 
mapy regionu

 – zamítla nabídku Agentury pro sociální začleňování, tý-
kající se zapojení města do projektu sociálně vylouče-
ných lokalit

 – projednala a přijala podnět týkající se řešení situace ko-
lem autobusové zastávky na otočce autobusu ve Ferdi-
nandově 

 – zamítla žádost Sdružení linka bezpečí o finanční  
podporu 

 – projednala a přijala podnět občanů Hejnic-Skalního 
města, týkající se řešení odvodnění a stavu komunikace 
v této lokalitě

Z jednání městského zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém zasedáních:

 –  projednalo závěrečný účet města Hejnice za rok 2011, 
výsledek hospodaření, schodek ve výši 910.767,75 Kč 
bude pokryt z výsledků hospodaření let minulých

 – projednalo a schválilo zprávu finančního a kontrolního 
výboru

 – projednalo a schválilo žádost Základní a Mateřské ško-
ly Hejnice, týkající se uvolnění finančních prostředků 
ve výši 166.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové or-
ganizace a to tak, že částka 80.000 Kč bude použita 
na vybavení kuchyní v mateřských školách a částka 
86.000 Kč bude použita na rekonstrukci lapolu tuku ve 
školní jídelně

 – schválilo přijetí sponzorského daru od firmy Knorr – 
Bremse pro MŠ 1 ve výši 30.000 Kč a pro MŠ 3 ve výši 
20.000 Kč

 – schválilo bezúročnou půjčku ve výši 1.060.000 Kč Frý-
dlantské vodárenské společnosti a. s., na rekonstrukci 
vodovodu v lokalitě Skalní město

 –  schválilo projekt digitalizace kina Hejnice a rozpočtové 
opatření ve výši 1.200.000 Kč související s projektem di-
gitalizace

Jak jste na tom s poplatky vůči městu?! !
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Bydlí, bydlíš, bydlíme... A nebo ne?

Je to již několik proběhnutých čísel zpravodaje, co jsme se tu zamysleli nad problémem bydlení 
a hlavně městských bytů v Hejnicích. Situace se možná trochu změnila, u někoho spíše zdrama-
tizovala, u některých uklidnila a u jiných vyřešila.

Je jasné, že značná část z vás 
je v pohodě neustále, protože ač 
jste nájemníky a ne majitelé vaše-
ho bydlení, tak chápete povinnosti 
vyplývající z této dohody o bydle-
ní a plníte si veškeré své závazky. 
Vám všem nezbývá než gratulovat, 
protože máte zajištěnou střechu 
nad hlavou bez nutnosti bezesných 
nocí v podobě čekání na exekutora. 
Kruté? No spíše pro někoho nepo-
učitelné případně nevarující. A asi 
i část nájemníků takto nikdy pře-
mýšlet nebude a první na co bude 
myslet při získání výplaty na svůj 
účet nebo sociálních dávek je to, 
jak si rozmnožit své hmotné statky 
a dopřát si obchodní orgie.

Problematice dlužníků a noto-
rických neplatičů jsme se věnovali 
minule. Situace se postupně mění, 
možná narůstá procento dlužníků, 
kteří konečně pochopili, že splát-
kový kalendář není nemoc a je 
to lepší řešení než dělat mrtvého 
brouka. Aktuální výše dlužných 
částek za nájemné (kompletní 
nájem za plochu a služby) za jed-
notlivé domy v majetku města je 
vidět v níže uvedené inovované  
tabulce.

K porovnání doporučuji pro-
hlédnout si minulou tabulku ze 
Zpravodaje číslo 1/2011. Může-
te si tak zjistit jak si zrovna vede 
ten konkrétní váš dům. Ty, kteří 
stále ještě odmítají využít mož-
nosti splátkového kalendáře na 
jejich aktuální dluh a ani jinak 

ho neřeší, musíme upozornit, že 
následné započtení dlužného ná-
jemného do ročního vyúčtování 
služeb za rok 2012 bude navýšeno  
o zákonné penále. 

Tentokrát bych se spíše chtěl vě-
novat problému s nájemníky, kte-
ří nějakým způsobem negativně 
ovlivňují společné soužití v domě. 
V poslední době se totiž začaly vy-
skytovat také právě tyto problémy 
v městských domech. Nejde vždy 
o kombinaci neplatiče a problémo-
vého nájemníka. V některých pří-
padech se jedná o nájemníky, kteří 
řádně platí své poplatky a platby. 
Ale právě asi i tohle přispívá k do-
jmu, že se jim nemůže nic stát 
a pak nastávají problémy. Bydlení 
v bytových domech je jistě odlišné 
od samostatného bydlení, proto 
musí každý nájemník vzít na vě-
domí to, že se bude řídit nějakými 
pravidly, která určuje zákon a do-
movní řád.

To, že si někdo udělá ze své-
ho malého bytu ubytovnu pro cizí 
občany a vybírá od nich peníze 
nebo to, že se někdo opakovaně 
chová při užívání bytu mimo na-
stavená pravidla společného sou-
žití, asi nemůže zůstat bez odezvy. 
Případné problémy s opakujícím 
se „venčením“ psů a koček na spo-
lečných chodbách a ve výtazích 
mohou být taktéž považovány za 
důvod k ukončení nájemného vzta-
hu. Vlastník nemovitosti totiž musí 
ochránit ostatní nájemníky domů, 

kteří se mohou cítit ohroženi. Proto 
v poslední době nastaly případy, že 
takovým nájemníkům nebyla pro-
dloužena nájemní smlouva. Potres-
tali se sami, oni sami si rozhodli, 
že svým chováním dali za vznik 
situaci, díky které si musejí hledat 
jiné bydlení. 

Opakuji, že důvodem není to, že 
by se chtělo město nějakým způ-
sobem někoho se zbavovat. Jen se 
snaží ochránit svůj majetek a dát 
všem stejné a rovné podmínky 
k užívání bytu a společných pro-
stor. Vždyť i ostatní chtějí bydlet 
v klidu a pohodě a ne cestou domů 
zdolávat překážkovou dráhu v po-
době opilého bezdomovce, který spí 
na prahu bývalého kamaráda, kte-
rý ho vyhodil z bytu nebo v podo-
bě neustálých halasných nočních 
návratů sousedů z restauračních 
zařízeních, někdy spojených s ně-
kterými dalšími „příjemnostmi“.

Myslím si, že pak dlouho tyto 
uvolněné byty nezůstanou prázd-
né, jak je tomu u ostatních maji-
telů paneláků. Stále tu je v evi-
denci stovka žádostí o bydlení 
z řad hejnických občanů, kte-
ří jistě rádi pochopí co je to být  
slušným nájemníkem.

A co vy? Jakým jste či chcete 
být nájemníkem? Toto vše se týká 
pouze nájemníků městských bytů. 
Vy ostatní si raději přečtěte nějaké 
veselejší téma v tomto zpravodaji.

-DEM-

Číslo popisné Částka Počet bytů v domě

5 89 157 Kč 50
96 28 171 Kč 3

168 9 220 Kč 6
300 5 044 Kč 4
303 3800 Kč 4
376 46 376 Kč 5
387 106 673 Kč 9
495 4 450 Kč 8
515 8 370 Kč 4

Číslo popisné Částka Počet bytů v domě

530 27 180 Kč 12
531 67 303 Kč 36
532 88 562 Kč 20
533 136 671 Kč 20
581 6 023 Kč 2
595 6 600 Kč 12
598 21 003 Kč 36
601 76 308 Kč 32
617 5 900 Kč 32

Stav k 31. 7. 2012 a dluhy osob žijící v domě v současnosti
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Mezinárodní centrum duchovní obnovy

Vážení spoluobčané,

Hejnice jsou krásné místo k rekreaci. O tom svědčí právě opakované pobyty našich hostů i účast 
na našich programech. Letní sezonu jsme jako obvykle zahájili poutí 2. července na svátek Navští-
vení Panny Marie, která je významná pro občany Německa, kteří zde žili. Již druhým rokem při 
této pouti zazněla i čeština, což bylo vnímáno z obou stran velice příjemně. Poutníci z Německa 
při svém týdenním pobytu zcela zaplní nejen Centrum, ale i penziony v okolí.

Exercicie pro rodiny, zde měla 
farnost z Prahy Žižkova. V našem 
kraji se jim velmi líbilo, ale s far-
ností tráví dovolenou pokaždé jin-
de. Někteří hosté se k nám naopak 
zase vracejí a při odjezdu si již re-
zervují termíny na příští rok. Man-
želé Monika a Franz Hanika zde 
opět pořádali pobyt německých 
rodáků s jejich potomky s názvem 

„Síla kořenů“. Ke konci srpna přijelo 
Křesťanské sdružení zrakově posti-
žených, AVE sbor z Prahy na svůj 
týdenní relaxační pobyt. Navštívi-
li nás také jako obvykle Rybářský 
svaz, Diecézní charita a bratři fran-
tiškáni, kteří také patří mezi pravi-
delné hosty. V těchto dnech probíhá 
v Centru konference Technické uni-
verzity z Liberce. V galerii byly k vi-
dění v červenci fotografie Václava 
Michálka, v srpnu a v září obrazy 
Vladimíra Mencla a můžeme se těšit 
na výstavy Pavla Pěnkavy, Dagmar 
Lounové a Blanky Mudrové. Uspo-
řádali jsme i několik varhanních 
koncertů. Léto se spoustou hostů, 
kulturních zážitků i společenských 
akcí pomalu končí. 

Rádi bychom vás pozvali na za-
jímavé podzimní plánované progra-
my.  7. - 9. září bude v prostorách 
MCDO probíhat již 3. ročník Mezi-
národní výstavy jiřin. Vystavovat 
budou přední pěstitelé z Čech, Pol-
ska a Německa. Studenti budou 
květiny aranžovat a zároveň bude 
probíhat i soutěž aranžérů, které se 
mohou zúčastnit i návštěvníci. Uvi-
díme praktické ukázky aranžování 
a na závěr proběhne vyhodnocení 
vystavovatelů. Tato výstava je velmi 
krásná a proto tak oblíbená u ná-
vštěvníků. 

V kostele Navštívení Panny Ma-
rie bude instalována poutní výstava 
žitavských postních pláten. Zahá-
jení výstavy bude 15. září v 15.00 
hodin. Úvod a vysvětlení k výstavě 
podá jednatel spolku žitavských 
pláten Dr. Volker Dudeck za hu-
debního doprovodu. Po úvodu bude 
P. Pavel Andrš sloužit mši sv. Hlav-
ním předmětem výstavy je „Malé 
žitavské plátno“ o rozměrech 15m2 
z roku 1573, dále 14 informačních 
tabulí a 20 velkoformátových foto-
grafií. V roce 2013 se má tato vý-

stava uskutečnit v Praze a v dalších 
evropských městech.

Letos budou probíhat oslavy sv. 
Václava ve spolupráci s městským 
úřadem, a tedy bude i bohatší pro-
gram. Členové Řádu sv. Václava bu-
dou ubytováni v Centru a s duchov-
ním programem budete seznámeni 
na našich stránkách nebo prostřed-
nictvím plakátů. Mše sv. jsou pří-
stupné veřejnosti, jsou zajímavé 
a nelze je běžně vidět.

Dále plánujeme slavnosti sv. Hu-
berta, adventní koncert, Vánoční 
strom dětí a další duchovní a kul-
turně-společenské programy. Na-
bízíme prohlídky kostela, kdy se 
s průvodcem můžete podívat i do 
jinak nepřístupných prostor, mů-
žete využít nabídky občerstvení 
v prostorách Centra, rádi připra-
víme rodinné nebo firemní osla-
vy. Těšíme se na vaši návštěvu!                                                                                                                                        
Programy je možné pravidelně 
sledovat na recepci MCDO nebo na 
www.mcdo.cz.

Bezvodová J.  
(pastorační asistentka)

P. P. Andrš s P. B. Kolářem a s AVE sborem  Žižkovská farnost
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Informace z knihovny

! POZOR !

Od pondělí  
17. září  

bude knihovna 
otevřena 

v pondělky  
a středy

13.00 – 18.00 
hod.

Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského
Zatím poslední akcí v knihovně bylo Pasování prvňáčků na čtenáře.  Proběhlo 14. června a přítomno bylo 34 

dětí. Každý prvňák přečetl připravený úryvek buď ze slabikáře, nebo ze své oblíbené knihy.  Rozdíl v čtenářské 
dovednosti mezi dětmi byl velký. Zatím co někteří četli plynule, jiným to činilo značné potíže. 

Děti byly odměněny diplomem, keramickou plaketou a taky knihou Miloše Kratochvíla Školníci, získanou 
z projektu Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka. Projekt běží už 4 roky, já jsem přihlásila první třídy poprvé 
a myslím, že je hezké, když si na konci 1. třídy každý žák donese domů vlastní knížku. Takže se pokusím, pokud 
budou mít učitelky 1. tříd zájem, akci zopakovat i příští rok.

Na odlehčení atmosféry dostaly děti na závěr hádanky. Protože nové hádanky se hledají těžce, jsem ráda, že 
aspoň odpovědi jsou pestré a někdy i vtipné. 

Je to tvoje, ale jiní to používají víc, než ty sám? Šroubovák. Správná odpověď – tvoje jméno.
Co projde bez klíče zavřenými dveřmi?  Máma.  Správná odpověď – vítr.
Jde se koupat a nechá břicho doma?   Máma.  Správná odpověď – peřina-povlečení.

Musím se přiznat, že se mně při této odpovědi začaly zmocňovat, o dovednostech mámy odpovídající holčičky, 
určité pochybnosti.

Nad čtenářskou dovedností jsem se zamyslela nedávno v kině. Film byl s titulky, i když se pokládám za 
dobrou čtenářku, měla jsem co dělat abych rychlé anglické dialogy stíhala. Takže když mají děti dojem, že čtení 
není v módě, není tomu tak. Budou ho potřebovat pořád, třeba už jen kvůli těm zmiňovaným titulkům u filmů, 
nebo při používání internetu a tak populárního, mnou pořád nedoceněného, Facebooku.

Chci ještě upozornit čtenáře, že v říjnu bude v rámci Týdnu knihoven zahájen výprodej vyřazených knih 
a časopisů. Seznam bude uveřejněný na webových stránkách knihovny.

Taky chci pozvat čtenáře i nečtenáře na novou výstavu fotografií Jizerského fotoklubu Hejnice.



Hejnický zpravodaj / 6

Centrum Mateřídouška o. s.

Léto budiž pochváleno

Prázdniny nám sice již skončily, ale léto nás snad ještě alespoň chviličku bude hýčkat a hřát ve 
své babí náruči. Kdo ale letní měsíce jaksepatří využil, může z nově nabité energie čerpat ještě 
hodně, hodně dlouho.

My v Mateřídoušce to tak tedy 
letos určitě budeme mít.

Naše centrum se během léta 
úplně převléklo do nového – inten-
zivně jsme gruntovali a vyháněli 
pavouky, pak jsme čistě vymalovali 
a nakonec i vše krásně a nově zaří-
dili. Pro Vás.

Během toho všeho jsme ale 
samozřejmě stihli i uspořádat 
a prožít náš pravidelný indiánský 
tábor, který se tentokrát opravdu 
mimořádně povedl a mimořádně 
i skončil. Představte si, že tee-

-pee jsme letos po opravdu hódně 
dlouhé době uklízeli zcela za sucha 
a bez povodní v zádech!

A snad právě proto, že se nám 
v tomto létě tak pěkně dařilo a vše 
šlo, jak se říká pěkně od ruky, 
vymysleli jsme si pro vás i pár 
nových a velmi zajímavých věcí.

Pro vaše děti jsme do našeho 
centra nakoupili tzv. Montes-
sori vybavení. Mnozí z vás filozofii 
Montessori pedagogiky jistě znají 
a pokud ne, zde je její stručné, ale 
opravdu hodně stručné představení: 

Jedná se o alternativní směr 
výchovy a vzdělávání dětí tak, jak 
je nikoliv pouze vymyslela, ale 
především ze své každodenní 
praxe naprosto dokonale pře-
transformovala italská lékařka 
Maria Montessori. Toto revoluční 
učení se záhy rozšířilo do většiny  
civilizovaného světa.

Ve své podstatě se jedná o určitý 
návrat k tradičnímu, civilizací 
netknutému systému výchovy 
a vzdělávání, kde základní myš-
lenkou je víra, že děti si veškeré 
své schopnosti přinášejí na tento 
svět již v sobě a cílem výchovy 
a vzdělávání tak nemá být jejich 
násilné vtlačování do jakýchsi 
zprůměrovaných školních norem, 
ale naopak rozvíjení jejich přiro-
zených schopností a smyslového 
vnímání. V České republice má 
Montessori školství již dlouholetou 
tradici a poměrně silnou základnu 
skvělých pedagogů. Děti, které byly 
tímto systémem vzdělávány od MŠ, 
opakovaně dosahují mimořádných 
výsledků, jak v oblasti vzdělání, 

tak ve své schopnosti úspěšně čelit 
nástrahám běžného života. 

Druhou novinkou, která možná 
čeká právě na vás,  je další pokra-
čování osvětového projektu Zdravý 
úsměv, který aktuálně reaguje na 
špatnou informovanost dětí a jejich 
rodičů stran správné dentální hygi-
eny a celkového přístupu právě 
k otázkám zdraví dětských úst 
a zoubků.

Jak vidíte, Centrum Mateří-
douška, o.s. ani o prázdninách 
nezahálelo, takže až se nás paní 
zima zeptá, co jsme dělali v létě, 
budeme rozhodně mít čím se 
pochlubit.

My se ale stejně nejraději chlu-
bíme Vám, proto prosím dlouho 
neotálejte, a pokud vás cokoliv 
z naší nové nabídky zaujalo, přijďte 
i se svými dětmi a uvidíte…

V Hejnicích 2. 9. 2012
Pavlína Bartošová, 

statutární zástupce

www.materidouska.info, facebook
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V sobotu 20. října se uskuteční svoz nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu. Na určených stanovištích v určený čas budou moci občané předat 
svozové firmě tyto druhy odpadu. 

Upozorňujeme občany, aby uvedený odpad odkládali na uvedená místa až během sobotního 
dopoledne a ne v předchozích dnech. Jinak se totiž stává, že se kupy rozličného materi-
álu stávají zdrojem vandalských a zlatokopeckých nájezdů některých našich spoluobčanů. 
Nedejte šanci „recyklujícím“ skupinám nájezdníků z Hejnic a okolí! Úklid a likvidaci zbytků 
po nich hradíte vy občané.

Sbírají se různá elektrozařízení (lednice, televize, drobné spotřebiče), barvy, oleje, baterie 
a velkoobjemový odpad (gauče, křesla, koberce). Určitě mezi toto nepatří rozebrané automo-
bily, stavební odpad či běžný komunální odpad. To vše si musí občan zajistit sám buď na 
místní skládce (suť, hlína) nebo u svozové firmy (ostatní). Přispějte také vy svým dílem k čis-
totě města, jednou je obraz města pouze na vás. 

A znovu důrazně upozorňujeme všechny občany, že odpad je dovolen odkládat na určená 
místa jen v sobotní dopoledne. Přestaňte vytvářet po městě základy černých skládek v prů-
běhu týdne před akcí. Žádáme hlavně „noční“ odkladače odpadu, hlavně toho co tam nepa-
tří – stavební suť, lepenka, asfalt, automobily, aby svůj odpad odstranili v rámci zákonného 
jednání. Odložení na toto místo se vystavujete možným sankcím.

Sobota 20. října  2012

Rozpis svozu:

Nádraží B. Potok 08.30 – 08.45 hod
Autobusová zast. u „Jirátků“ 08.45 – 09.00 hod
U mostu u „Dešků a Tesařů“ 09.00 – 09.15 hod
U penzionu Dvůr – bývalá ,,Tesla“ 09.15 – 09.30 hod
Ferdinandov – křižovatka u penzionu Ferda 09.30 – 09.45 hod 
Ferdinandov  křižovatka u hřbitova 09.45 – 10.00 hod
U Střediska služeb                             10.00 – 10.15 hod
Sídliště – proti vchodu čp. 531/1       10.15 – 10.30 hod
Parkoviště u vlakového náraží          10.30 – 10.45 hod 
Parkoviště u bytovek Lázeňská ul.   10.45 – 11.00 hod
Skřivánek křižovatka u „Hurytů“     11.00 – 11.15 hod
Křižovatka u ,,Mazánků“- pod dílnou Svazarmu 11.15 – 11.30 hod

       

Chraňte  své  životní  prostředí! Děkujeme.
                                                                        Město Hejnice 

Podzimní svoz 
nebezpečného odpadu
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Slavnosti rozpálené do běla...

Hejnická pouť = Hejnické slavnosti. Tuto frázi jsem se snažil vetřít do přízně lidí, aby se úspěšné 
jméno tradiční hejnické poutě trošku překlopilo na nové označení těchto letních slavností. Proč? 
Protože v jednání s partnery a další propagací je to více reálné označení kulturní akce. Vždyť kdo 
z vás, návštěvníků slavností, se počítá za poutníka, který do Hejnic došel, aby navštívil poutní 
místo v bazilice a tam se odebral k rozjímání?

Po minulém ročníku jsme při pří-
pravách, propagaci, jednáních s part-
nery slýchali jednu velmi častou 
otázku: „A objednali jste si počasí?“ 
S úsměvem jsme odpovídali, že 
bychom si nejraději objednali sovět-
ské nebo čínské meteorology, kteří 
uměli poručit větru a dešti... Loňské 
přirovnání počasí k houpačce jsem 
myslel ironicky a netušil, že mi to 
počasí opět vrátí dobře mířenou 
fackou. Neustálé provazy deště a všu-
dypřítomné teploty kolem 9°C vystří-
dala pro letošek opět extrémní vedra, 
která doprovázeli kolabující návštěv-
níci. Jak moc jsem proklínal rozhod-
nutí nechat spravit Klášterní ulici 14 
dní před akcí, když se pak během tro-
pického víkendu část nových asfalto-
vých záplat odnesla jako suvenýr na 
podrážkách návštěvníků.

Ale dost o nějakém stěžování na 
počasí. Berme to pozitivně. Bylo 
krásně, teplo, pohoda, sluníčko, osvě-
žení. Celý víkend se nesl v duchu 

letního festiválku, který doplnil tra-
diční akci v tomto malebném podhůří 
Jizerek. Přípravy před akcí ukazo-
valy na podobu s minulým ročníkem, 
který hlavně oslavoval velké výročí 
Hejnic. I v letošním letním víkendu 
dorazili do parčíku před kostelem 
řemeslní jarmarečníci, kteří více či 
méně úspěšně nabízeli ručně dělané 
výtvory a služby. Místo žije svým 
vlastním klidem a pohodou, které se 
s druhým koncem v podobě hanoj-
ské tržnice nedá srovnávat. Celý 
další barevný had stánků, který se 
vinul od kostela až k základní škole 
poskytoval pro koupěchtivé účastníky 
mnoho možností směnného obchodu 
za barevné papírky ze státní tiskárny 
cenin nebo za mince, které jablo-
necká mincovna v minulosti vyrazila. 
Bylo však znát jak trhovci reagují na 
následky krize, kdy tradiční prodá-
vání hadříků a hraček nyní střídá 
hlavně nabízení jakéhokoliv jídla. Lidé 
totiž i v době krize hlavně potěší svůj 

žaludek a trhovci si jsou toho náležitě 
vědomi.

V prostoru centrálního kultur-
ního placu před bývalým Perunem 
vyrostlo místo, kde se odehrávala 
převážná část hudebních vystou-
pení tohoto víkendu. Kapela střídala 
kapelu, návštěvník přicházel a odchá-
zel a pivo střídalo vypité pivo nebo 
něco nealko, což v tom horku byla 
jistota, že člověk vydrží i na noční 
ohňostroj. Bylo zajímavé sledovat, 
jak se postupně toto místo naplňuje 
na jednotlivá vystoupení a hlavně 
jak se mění publikum v souvislosti 
s vystupujícím, když skoro omdléva-
jící fanynky Tomáše Kluse vystřídala 
kategorie pohodářů u Prago Union. 
Každé hudební vystoupení nabízelo 
jiný žánr. Dopolední porci místního 
rocku v podání frýdlantských chlu-
páčů The Grizzlies vystřídali zahra-
niční hosté ze Slovenska Fuera Fondo 
se svými SKA rytmy. Ty následoval 
na pódiu velmi úspěšný revival ABBA 
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Stars, který i přes objížďkové a blou-
dící martýrium leadera Dana Dobiáše 
roztančil narůstající publikum, které 
očekávalo hlavní hvězdu v podání 
Tomáše Kluse. I ten publikum pobláz-
nil, ale hlavně v podobě rozezpívání. 
Vedro se stupňovalo a tak vložka 
v podobě příjemné sprchy od hasičů 
snad divácký kotel potěšila. Ale také 
hlavně pobavila, když došlo na komu-
nikační šumy při pouštění vody z cis-
terny. Trošku nám vystoupení kazilo 
vědomí, že jsme dostali zákaz jakého-
koliv fotografování a natáčení Tomáše. 
Platil i pro nás organizátora, takže se 
na tradičním videu z akce nic z jeho 
vystoupení neuvidí a fotografií z pirát-
ského focení diváky také moc není. 
Je škoda, že jsem se následně ani 
na Benátské noci ani na Hradech.cz 
(Bezdězu) nesetkal s tím, že se tento 
zákaz takto důsledně vyžadoval.

Situaci a neustávající frontu na 
podpisy Tomáše vystřídal a publikum 
rozhoupal Radek Banga s Gipsy.cz, 

kterého následně na pódiu nahradili 
kluci z Medvěda 009. Opět po dvou 
letech došlo i na populární zakon-
čovačku Pramen zdraví... Večerní 
program si vzali na starosti liberečtí 
Swallow This, jejichž zpěvák byl asi 
z jiné planety podle neutuchávají-
cích sil. Jejich blok přerušil jen slav-
nostní ohňostroj, který se avizoval 
jako výpravný s pohledem do his-
torie Hejnic. Nádherně zakompono-
vanou legendu o zjevení anděla na 
místě současného kostela vystřídala 
bezmoc a panika v podobě vzpomínky 
na velkou povodeň v minulých letech 
a úžas vzbuzoval poslední blok, kdy 
anděl opět pomohl a běsnící živly 
zklidnil. Je jen škoda, že zvedající se 
silný vítr některé efekty srážel k zemi. 
Ale i tak to byl jeden z velmi silných 
zážitků tohoto víkendu. Sám jsem při 
hudebním doprovodu v podobě hlá-
šení rozhlasu o evakuaci při povod-
ních měl husí kůži. Sílící vítr nakonec 
násilně ukončil sobotní večer, když 

bezpečí diváků bylo pro nás důleži-
tější a tak jsme museli akci ukončit 
a prostory zabezpečit.

Nedělní ráno nabídlo opět nád-
herné a klidné počasí, které přálo 
celému programu. Dopolední blok 
zahájili jablonečtí Exots, kteří hlavně 
potěšili naše mladé pořadatelky, 
které zastoupily publikum jež asi 
ještě vyspávalo náročnou sobotní noc. 
Po nich se začaly chystat na stage 
gramce, což značilo, že do Hejnic 
dorazilo duo Prago Union se svými 
hip-hopovými texty. Kato dokázal 
rozhoupat početné publikum, které 
pravé poledne trávilo na travnatém 
plácku. Následující dvě vystoupení 
byla spíše pro dříve narozené, když 
nejdřív vystoupil Jiří Schmitzer, který 
přes přemlouvání nedal úspěšný song 

„Máte na to...“, následován vystoupe-
ním hudební legendy v podání Vladi-
míra Mišíka s kapelou ETC. Došlo na 
všechny hity, které publikum chtělo 
slyšet a závěrečný aplaus dal tušit, že 
se koncert líbil. Během celého víkendu 
se chodili diváci ochladit do sálu kina 
na novinku Líbáš jako ďábel a napl-
něný sál dával tušit, že tato přírodní 
klimatizace je velmi příjemná.

Skončil jeden ročník a už se začíná 
připravovat další, abychom vám mohli 
nabídnout netradičně strávený první 
červencový víkend roku 2013. Videa 
a fotografie z celé akce najdete na 
webu města www.mestohejnice.cz 
nebo na Facebooku – Hejnické slav-
nosti. Opravdu stojí za to, hlavně ty 
záběry a pohledy z kostelní věže. 

Závěrem bych chtěl poděkovat. 
Děkuji všem návštěvníkům, kteří 
si byli ochotni zakoupit vstupenku 
na akci a nemuseli tak postávat za 
plotem. Díky vám všem se bude snad 
moci uskutečnit další ročník, který 
opět nabídne v tomto zapomenutém 
koutu Libereckého kraje akci pro 
širokou veřejnost. Hudební umělci 
nejsou zadarmo, proto jsme nuceni 
vstupné vybírat. Děkuji všem lidem, 
kteří se podíleli na akci za jejich 
zapojení – stánkaři, hlídači, zaměst-
nanci. Děkuji týmu pořadatelů za 
to, jak akci zvládli a za jejich pomoc 
a práci. A také děkuji zastupitelstvu 
města Hejnice, že svým rozhodnutím 
v podobě schválení rozpočtu města 
umožnilo, že se takováto akce v tako-
vém rozsahu mohla v Hejnicích konat.

A vám ostatním vzkazuji – sobota 
a neděle 6. a 7. července 2013 bude 
opět patřit Hejnickým slavnostem. 
Již nyní máme domluvenou hlavní 
hvězdu v podobě velkého jména čes-
kého hudebního průmyslu. Máte se 
na co těšit.

-DEM-
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Sbor dobrovolných hasičů Hejnice
Mladí hasiči se setkávají pravidelně každé úterý, kde se zdokonalují ve svých vědomostech. Letošní 
rok se nám podařilo spojit se s mladými hasiči v Bílém Potoce a utvořit společné družstvo. Společně 
podnikají různé akce a spolu i závodí. Navštívili plavecký bazén v Liberci. Na svém dalším výletě 
do muzea v Chrastavě  si prohlédli starou hasičskou techniku. Ovšem nejvíce se dětem líbil výlet 
do přírody, do Jizerských hor  kolem Štolpišského potoka. Při návratu si opekly na ohni buřtíky 
a potom se uložily ke spánku v hasičské zbrojnici v Bílém Potoce. Na soutěži v Krásném Lese se 
mladí hasiči umístili na 10. místě.

Hasiči sboru velice rádi spor-
tují a tak není divu, že se jim letos 
dařilo na různých sportovních, ale 
i hasičských soutěžích. Hned v lednu 
se Miroslav Šimon zúčastnil závodu 
v obřím slalomu v Černé Říčce 
a umístil se na 52. místě z osmdesáti 
startujících. Tento závod nebyl rozdě-
len do věkových kategorií a probíhal 
za silného sněžení a mrazivého větru.

V dubnu jsme se již potřetí při-
hlásili k závodu Jarní splutí Sázavy 
na raftech. Pořádajícími byli hasiči 
Praha a zúčastnilo se mnoho druž-
stev. Počasí nám přálo, sázavská kra-
jina kolem řeky je překrásná, k tomu 
se přidal i úspěch doplutí do cíle 
a umístění v první polovině startují-
cích. Byla to velice zdařilá akce, která 
prověřila i naší fyzickou zdatnost.

V dubnu se hasič Jan Tesař rozjel 
za soutěží až do Berlína. Jednalo se 
o závod výstupu ve výškové budově 
hotelu. Borci museli vyběhnout 40 
pater s plnou hasičskou výzbrojí, 
která se skládá z přilby, zásahového 
obleku, zásahových bot, dýchacího 
přístroje a masky. K tomu v ruce sto-
čenou hadici a proudnici. Takže vše 
s čím měli závodníci vyběhnout až 

nahoru,byla docela velká zátěž, pře-
sahující přes 25 kg. Z více jak 240 
startujících se Jan Tesař umístil 
na 133. místě s časem 10 minut 17 
sekund. Klobouk dolů před takovým 
výkonem.

Družstvo požárního sportu 
letos sbírá jeden úspěch za druhým. 
V polské Leknici jsme vybojovali 2. 
místo, v Lázních Libverda 2. místo. 
V polovině srpna jsme byli pozváni 
do Studnisky Dolne v Polsku na 
oslavy. Polští hasiči nepředpokládali, 
že bychom chtěli závodit. A tak byli 
mile překvapeni, že jsme o štafetu 
a požární útok měli zájem. Umožnili 
nám to, ale startovali jsme mimo 
soutěž. Nevěřili svým očím, když 
naše družstvo doběhlo na 1. místě 
a ještě udělalo rekord jejich soutěží.

Poslední dubnový den patří již tra-
dičnímu Pálení čarodějnic, zejména 
děti si přišly na své.

Byly pro ně připraveny různé hry, 
soutěž o nejkrásnější čarodějnici. 
Opékaly si buřtíky na ohni. Tento 
večer proběhl v příjemné atmosféře 
a pohodě. 

Smutná zpráva přišla 23. května, 
kdy jsme se dověděli, že zemřel náš 

velký kamarád Alexandr Juklíček. 
Hasiči se s ním důstojně rozloučili, 
vzdali mu hold a doprovodili na jeho 
poslední cestě.

Jednotka sboru vyjížděla ke 3 
požárům, 4x zasahovala při tech-
nické pomoci a 1x při autonehodě na 
Smědavě. Velký kus práce nás čekal 
5. 7. 2012 při večerní bouřce s příva-
lovým deštěm. Čerpali jsme vodu ze 
zatopeného sklepu rodinného domu, 
odvedli vodu od zatopené chalupy. 
Uvolnili plastovou rouru v potoce na 
Ferdinandově. Pytli s pískem zamezili 
přítoku vody do autokempu a odčer-
pali lagunu, která zde vznikla.

Jednotka se na jaře zapojila do 
čištění komunikací města a v létě čis-
tila koupaliště.

V nejbližších dnech nás čeká ško-
lení na novou techniku v německém 
Reibitz. A dále pak proběhne soutěž 
v požárním útoku.

Přeji všem vše dobré.
Miroslav Šimon starosta SDH

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:

karel.kopecky@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

789367_SV_extra liber_301111_Ekologická likvidace vozidel Šulc_137x100_ak

•	VÝKUP	VOZIDEL	K	LIKVIDACI	ZA	HOTOVÉ
•	odtah	vozidla	zdarma
•	vystavení	dokladu	nutného
	 k	zákonnému	odhlášení	vozidla

tel.:		773	981	411,		603	846	092	
e-mail:	likvidace.vozidel@email.cz

www.likvidace-vozidel-raspenava.cz

NOVĚ 

OTEVŘENO
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Zprávy z klubu důchodců

Ale hned prvního dne v měsíci 
září (sobota) jsme uskutečnili náš 
první polodenní výlet na 10. Krajské 
dožínky, konané tentokrát v Bílém 
Kostele nad Nisou. Na určeném pro-
stranství se nacházela zemědělská 
technika, ohrady pro vystavená zví-
řata (skot, kozy, ovce i drůbež).

Ve stáncích byly nabízeny růz-
né speciality, sýry, klobásy, chleba 
i koláče (s ochutnávkou), ale i mno-
hé rukodělné výrobky; ukázka pa-
ličkování apod. Viděli jsme při práci 
žáky hejnického lesnického učiliště 
i zahradnice se sušenými květinami 

– a mnoho jiného.

Při našem příjezdu vyhrávala li-
berecká CELESTÝNKA. Oficiální za-
hájení a krojovaný průvod se konal 
ve 13,00 hodin a pak byly vyhláše-
ny výsledky soutěže „Výrobek roku 
Libereckého kraje z odvětví potra-
vinářství a zemědělství 2012“. Vy-
hodnoceno bylo 49 výrobků od 15 
výrobců v 10 kategoriích, ale abso-
lutním vítězem 9. ročníku soutěže 
se stala KITL MEDUCÍNKA – sirup, 
který zvyšuje obranyschopnost or-
ganizmu a svým složením je vyhle-
dáván zejména příznivci přírodní 
léčby. Ta vychází z původních jizer-
skohorských receptur. Součástí tra-

dičních slavností byla i soutěž nej-
lepší dožínkový koláč.

Pak dostala prostor kapela Mi-
chala Hrůzy a vystoupil herec Zde-
něk Srstka: to už byl náš autobus 
připraven k odjezdu domů.

Přesto, že byl konec tohoto týd-
ně „pršavý“, nám se sobota vydařila. 
I my si můžeme zazpívat: „Sláva, na 
zdar výletu, nezmokli jsme…

1. září 2012 
Za Klub důchodců Hejnice

Alena Karrasová

Skončili jsme tak říkajíc „okurkovou sezónu“, kdy se v  našem KLUBU důchodců v  Hejnicích 
celkem nic moc neděje. Našim členům bývá ponechán prostor k osobním aktivitám, pro naše děti 
je to období dovolených, pro jejich děti prázdniny.

  

Kurzy angličtiny  
pro dospělé 

 
kdy:  začátečníci st 15.45 – 17.15          

   mírně pokročilí út 15.30 – 17.00          
   středně pokročilí út 17.00 – 18.30  

   
    od út 18.9./st 19.9. 2012 do út 22.1./st 23.1. 2013 

  
kde:     MCDO v Hejnicích (býv. klášter) 

 
cena:     2499,- Kč (zahrnuje 17x výuku a veškeré výukové materiály) 

 
lektorka: Ing. Jitka Budková 

 
kontakt:  jitka.budkova@email.cz, tel: 774 229 443 

 
Na kurz je nutné se přihlásit předem!  

Podmínkou k otevření kurzu je min. 5 zájemců (max. počet lidí ve skupině je 9). 
 
 
 
 
 

 98 Kč/ 60 min 
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ZŠ a MŠ Hejnice byly schváleny tři projekty

1)  Atletický kroužek, který je určen pro 
žáky všech tříd a zaměřen na upevňování 
zdraví, na tělesný, sociální a psychický 
rozvoj. Kraj nás podpořil 15.000 Kč. 
Grant napsala Mgr. Marcela Hmirová

2)  Horolezecký kroužek, který má na 
škole dlouhou tradici a navštěvují ho 
taktéž žáci všech ročníků, získal na 
svoji činnost 20.000 Kč. Tento grant 
byl vypracován Mgr. Janem Kašparem. 

 Prostředky jsou určeny na materiální 
podporu uvedených sportů a budou vyu-
žity ještě v tomto školním roce

3)  Třetí grant se týká harmonizačních 
pobytů pro žáky šestých tříd. Vznikl za 
podpory Libereckého kraje z dotačního 
programu Primární prevence. Autorem 
tohoto grantu je Mgr. Michaela Čumpelí-
ková. Pobyty proběhnou v měsíci září.

Rozvoj odborných komunikačních dovedností 
pracovníků školy v cizích jazycích

Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantě získala v rámci operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost  fi nanční prostředky pro realizaci projektu „Rozvoj 
odborných komunikačních dovedností pracovníků školy v cizích jazycích“. V rámci tohoto 
projektu navštěvují od ledna 2011 pedagogičtí pracovníci všech tří pracovišť školy (praco-
viště Bělíkova a Zámecká ve Frýdlantě a pracoviště Hejnice) kurzy německého a anglic-
kého jazyka.  

Učitelé teorie, odborného výcviku a vychovatelé jsou rozděleni do skupin podle úrovně zna-
lostí a jednou týdně se v rámci devadesátiminutové lekce připravují ke složení závěrečné 
jazykové zkoušky, naplánované na letošní květen. Cílem jazykového vzdělávání je rozší-
řit obecně komunikativní znalosti cizího jazyka, ale hlavní důraz je kladen na odborné 
názvosloví a terminologii, kterou mohou pedagogičtí pracovníci využít ve svém oboru. 

Jazykové kurzy získaly akreditaci ministerstva školství a jsou tedy určené i veřejnosti. 
Pokud budou mít občané v Hejnicích i okolí zájem, mohou se přihlásit na kurzy anglic-
kého a německého jazyka, které budou probíhat od září 2012, tedy se začátkem nového 
školního roku.

Mgr. Michaela Bartošová, manažerka projektu

Letošní rok byl hejnické škole příznivě nakloněn – po několika letech, kdy nám byly 
veškeré předkládané projekty zamítnuty, se úspěšně prosadily a byly podpořeny 
všechny tři podané projekty:
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Narodily se děti:
• Karolína Mlezivová
• Markéta Neumannová
• Štěpán Kolačný
• Josef Špidla
• Jakub Kunc
• Vít Jožák
• Zdeněk Zahejský
• Daniel Bouška
• Sára Čermáková

Přistěhovali se občané:
• Petr Wanke  
• Zdeňka Čermáková
• rodina Fejtkova 
• Jana Karásková s dcerou 

Janou
• rodina Bariova
• Alena Balogová se synem 

Romanem a Dominikem
• Věra Mařáková s dcerou 

Annou
• Václav Šobej
• manželé Havlovi
• Lenka Pelcová se synem 

Martinem 

Odstěhovali se občané:
• Václav Andrle
• Martin Krejčí
• Marie Chlebušová
• Marcela Lesáková
• Václav Krček
• Petr Malý
• František Perlík
• Irena Foltýnová
• Marie Petříčková
• Radka Hniková
• Vladimír Beran
• Sandra Dražilová
• Jaroslava Melounová 

s dcerou Teou

Rozloučili jsme se 
se zesnulými občany:
• Marta Šárková
• Eva Halánková
• Zuzana Cifrová 
• František Musil
• Anna Sojková
• Růžena Mrózová
• Jiří Timko
Hana Pohnanová, matrikářka

Společenská 
kronika 

Střední škola  
hospodářská a lesnická 

Frýdlant, pracoviště Hejnice

zahajuje ve školním roce 2012/13 kurzy  
anglického a německého jazyka  

pro veřejnost.

Kurzy budou probíhat jednou týdně v  trvání 90 minut 
a  účastníci si mohou zvolit výuku pro začátečníky, 
mírně pokročilé a  pokročilé, součástí každého kurzu 
bude také konverzace.  Jazykové vzdělávání se usku-
teční v  prostorách lesnické školy v  Hejnicích a  přesný 
den i  čas kurzu si zvolí studující sami po dohodě  
s lektorem.

Minimální počet pro otevření kurzu je 5 účastníků. Před-
běžná cena, která se bude odvíjet podle počtu studujících  
je 100 Kč/lekci.

Bližší informace na telefonních číslech:
724 390 180 a 482 322 204.

Do dalšího školního roku 
vstupuje také hejnická 
střední škola. I letošní pod-
zimní čas na naší škole 
bude ve znamení tradičních 
akcí, na které bychom chtěli 
pozvat nejen rodiče našich 
žáků a studentů, ale také 
všechny obyvatele Hejnic 
i okolí. Již v prvním zářijo-
vém týdnu se v MOCD usku-
teční Mezinárodní výstava 
jiřinek, která je pro učně 
zahradnického oboru příleži-
tostí prokázat své vazačské 
umění a porovnat své doved-
nosti s učni z dalších škol 
stejného zaměření. 

V následujícím měsíci, ve 
dnech 17. – 18. října, se bude 
konat jedna z nejvýznamněj-
ších akcí naší školy, každoroční 
klání lesních mechanizátorů 
v práci s pilou – Hejnický dře-
vorubec 2012. Jako vždy se 
soutěže zúčastní nejlepší učni 

lesnických škol z České repub-
liky i zahraničí a my věříme, 
že se hejničtí lesáci v této 
silné konkurenci opět neztratí. 
Zveme všechny Hejničáky na 
prostranství před MCDO, kde 
budou moci nejen zhlédnout 
jednotlivé disciplíny, ale také si 
sami zasoutěžit a získat někte-
rou z cen, věnovaných spon-
zory soutěže.

Vyvrcholením podzimní 
sezóny jsou na naší škole tra-
diční Svatohubertské slavnosti, 
které se letos budou konat 
2. listopadu.  Jízda družiny 
Huberta a Diany, žáků, lovec-
kého doprovodu, svatohubert-
ská mše v hejnické bazilice, to 
vše zakončené svatohubert-
skou veselicí, to je již stálý 
program, který se nemění  
ani letos. 

Věříme, že plánovaným 
akcím naší školy bude přát 
pěkné počasí a těšíme se na 
setkání s obyvateli Hejnic.
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JIZERSKÁ NOTA  a DĚTSKÁ NOTA 
Hejnice 28. – 29. září 2012

Vystoupí 12 skupin, slavný brněnský Kamelot s Romanem Horkým 
a liberecký Jarret.

Na pátečním COUNTRY BÁLE 
v sále restaurace U Cimpla ve Fer-
dinandově zahraje od 20 hod. jab-
lonecká bluegrassová skupina Nud-
ličky a o předtančení se postará 
taneční soubor The Wings z Liberce. 
Přijďte si zatančit i vy, co count-
ry tance neznáte, neboť proběhne 
krátká výuka jednoduchých count-
ry tanečků, chybět nebude tombola 
a dražba trampských historických 
relikvií.

Sobotní dopoledne vyplní na 
hejnickém náměstí od 10 hod. po-
páté DĚTSKÁ NOTA, kde proběhne 
program Na divokém západě plný 
jednoduchých soutěží a her pro nej-
menší i mladistvé za drobné ceny. 
V kreativní dílně budou děti pra-
covat s přírodními materiály a své 
výrobky si odnesou jako suvenýr. 
Z podia se nám představí mladé 
skupiny Exit Praha, Jen tak Plzeň, 
Duo Kozák a Kulíšek Praha a pís-
ničkář Michal Horák, jako hosté vy-

O víkendu 28. – 29. září se v Hejnicích uskuteční 32. ročník JIZERSKÉ NOTY – dvoudenní 
festival folkové a trampské hudby, který pořádá občanské sdružení Jizerské aktivity z Liberce 
ve spolupráci s Městem Hejnice a sdružením Avalon Praha.

stoupí skupiny Proudy z Frýdlantu. 
Přijďte rodiče se svými dětmi užít si 
dopoledne, vstupné se neplatí.

POTLACH V KINĚ od 11 hod. je 
komponovaný pořad věnovaný ten-
tokrát trampskému humoru a smí-
chu v písničkách, fi lmech, kresbách, 
povídkách... Zahrát přijedou legen-
dární Chudinkové, „hudební sdru-
žení pro zesurovění trampské písně“, 
které hrálo již na prvním ročníku 
v roce 1981.

Hlavní soutěžní přehlídka JI-
ZERSKÁ NOTA začíná ve 14 hod. 
v areálu hejnického autokempu za 
účasti předních skupin české folko-
vé scény – Bob a Bobci, Heuréka, 
Hluboké nedorozumění, Chrpa, 
Naopak, Sekvoj. Při koncertu pro-
běhne také fi nále Dětské noty, kdy 
se představí tři postupující kapelky. 

Jako host vystoupí na Jizerské 
notě populární liberecký JARRET 
a závěr festivalu bude patřit brněn-
ské legendární kapele KAMELOT 

s kapelníkem a skladatelem Ro-
manem Horkým, který je autorem 
řady známých písní, např. Zachraň-
te koně, Slib...

Koncertem bude provázet novi-
nář Honza Dobiáš, o vítězích roz-
hodnou hlasovacími lístky diváci 
a interpretační ocenění hudební-
kům rozdělí odborná porota. Po pře-
dání cen zahoří v areálu festivalu 
SLAVNOSTNÍ OHEŇ, u kterého se 
i tentokrát bude hrát a zpívat do 
pozdních nočních až ranních hodin.

V areálu bude bohaté občerst-
vení a další stánky s různým sorti-
mentem, nocovat se dá ve vlastních 
stanech zdarma. Více najdete www.
jizerskanota.cz.

Přijďte si poslechnout a také za-
zpívat řadu známých písniček – těší-
me se na vás!

Pavel Déčko Vinklát
dramaturg festivalu

Vážení občané, 
v minulém čísle jsem neuvedl informace o činnosti obvodního oddělení v Hejnicích, proto 
nyní shrnu výsledky za prvních osm měsíců tohoto roku. Policisté řešili celkem 1421 věcí, 
z toho 109 trestných činů a 719 přestupků.

Obvodní oddělení Policie ČR v Hejnicích

V nápadu trestné činnosti jsme 
zaznamenali snížení oproti loň-
skému roku téměř o 20 %.  Sklad-
ba trestných činů se však změnila, 
přibylo jednání s prvky násilí (ne-
bezpečné vyhrožování, ublížení na 
zdraví), došlo i k napadení policisty. 
Řešeny byly případy znásilnění, po-
hlavního zneužívání, které po pr-
votní dokumentaci převzala služba 
kriminální policie a vyšetřování v Li-

berci. Dále došlo ke spáchání přeči-
nů výtržnictví, krádeže, zpronevěry, 
podvodu, ohrožení pod vlivem návy-
kové látky, zanedbání povinné vý-
živy a dalších. Na úseku přestupků 
stále nejvíce evidujeme přestupky 
v dopravě, dále proti majetku, ob-
čanskému soužití. V blokovém řízení 
bylo řešeno 868 přestupků v celkové 
výši 227.900 Kč. S prázdninami a lé-
tem souvisel nárůst případů rušení 

nočního klidu. Většina přestupků 
byla oznamována příslušným správ-
ním orgánům k projednání. Počet 
zjištěných pachatelů trestných činů 
je těsně pod 70 %. Udrželi jsme tak 
první místo v rámci Územního odbo-
ru Liberec, ale rádi bychom toto čís-
lo ještě zlepšili. Děkujeme všem, kte-
ří nám při naší činnosti pomáhají.

 npor. Milan Porubský
pověřen zastupováním vedoucího
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Jizerské aktivity Liberec, Město Hejnice, Avalon Praha 
 

pořádají 
32. ročník festivalu folkových a trampských skupin 

J I Z E R S K Á  N O T A 
5. ročník 

Dětská nota 
 

                                           28. – 29. září 2012, Hejnice 
                                            Při nepřízni počasí se program uskuteční v hejnickém kině 

 
 

PÁTEK 28. září 
* 20 hod. – Country bál (U Cimpla, Ferdinandov) 
Hraje BG Bazar, předtančení The Wings, soutěže, trampská tombola a dražba 

 
 

SOBOTA 29. září 
* 10 hod. – Dětská nota (náměstí) – soutěž skupin a duet do 18 let. 
Exit Praha, Jen tak Plzeň, Duo Kozák a Kulíšek Praha, Michal Horák, Duha Jablonec nad Nisou 
Host: Proudy Frýdlant 
 
* 10 hod. – Na divokém západě (náměstí) – hry a soutěže pro děti a mládež o ceny, tvůrčí 
dílna z přírodních materiálů... 
 
* 11 hod. – Potlach v kině – trampský humor a smích. Uvádí Tony a Belmondo 
 
* 14 hod. – JIZERSKÁ NOTA (autokemp) – soutěžní přehlídka skupin 
Bob a Bobci, Epy de Mye, Heuréka, Hluboké nedorozumění, Chrpa, Sekvoj  
+ finále Dětské noty 
Hosté: Kamelot – Roman Horký, Jarret 
Uvádí Jan Dobiáš. Zvuk Pája Jindrák 
 
* 21 hod. – Slavnostní oheň (autokemp) 

 
 

  V areálu autokempu bohaté občerstvení,  
možnost nocování ve stanech – zdarma! 

 
Předprodej vstupenek: Liberec – Městské informační centrum, nám. Dr. E. Beneše 1/1 
                                     Jablonec nad Nisou – Antikvariát Runa, Podhorská 37 

 
 

O poslední zářijové sobotě, ahoj v Hejnicích na NOTĚ!   
 

 www.jizerskanota.cz 
 

 

Hejnický zpravodaj. Registrace: MK ČR E 11795. Vydává Městský úřad Hejnice 4× ročně, náklad 420 ks. Odpovědný 

Mgr. Karel Kopecký. Tel./Fax: 482 322 215. E-mail: karel.kopecky@mestohejnice.cz. Tiskne: Jan Macek a Pavel Kusala, 

http://www.tiskem.cz. Copyright © 2012 Jan Macek a Corel Corp. Veškerá práva vyhrazena.
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Vzpomínka na školu v přírodě (červen 2012)

11. června jsme vyrazili do 
Jizerských hor, už jako ostřílení 
turisté, s vidinou, že po každo-
denním učení, opět budeme pro-
zkoumávat další zajímavá místa 
Jizerek.

Zvládli jsme toho dost. Hned 
první den jsme podnikli túru na 
Jizerku. Po cestě nás překvapil 
takový liják, že na nás nezůstala 
niť suchá. Závěr naší zmoklé 
vycházky byl senzační. Promoklí, 
ale rozesmátí jsme se vezli zpět 
na chatu v dodávce.

Druhý den jsme si vyšli na 
Čihadla. Na zpáteční cestě jsme 
navštívili horu Jizeru. Měli 
jsme štěstí. Z jejího vrcholu 

jsme uviděli nejen Ještěd, ale  
i přehradu Souš.

Další den jsme měli naplá-
novanou jen malou vycházku 
kolem chaty, ale nakonec z toho 
byl opět parádní výšlap. Vyšli 
jsme směrem na Předěl, pokra-
čovali Šindelovým dolem a zkra-
covačkami podél hlavní silnice 
Bílý Potok-Smědava se vraceli na 
chatu.

Každé dopoledne jsme trávili 
na Smědavě, kde jsme se pilně 
učili. Nezapomněli jsme ani na 
výchovy, každý den po obědě a po 
večeři jsme zpívali, naučili jsme 
se novou skládačku z origami a 
nezanedbali jsme ani kreslení.

Neutekl ani rok a naše přání vrátit se na Smědavu se nám vyplnilo ještě na konci třetí třídy 
v červnu 2012. Skončily prázdniny, nastoupili jsme do čtvrté třídy, ale přesto, jak jsme slíbili, 
se s vámi podělíme o své zážitky ze školy v přírodě.

První noc jsme jako vždy 
z radosti, a z přemíry zážitků, ale 
hlavně z nabyté volnosti, nemohli 
usnout. Nastalé ticho náhle pře-
rušil jeden náš spolužák, který 
prožil svou náměsíční noc.

Pár dní na Smědavě uteklo 
jako voda a my stáli se sbalenými 
taškami před chatou, abychom se 
vrátili domů.

Touto vzpomínkou na školu 
v přírodě, chceme ještě jednou 
poděkovat paní a panu Hribovým, 
taťkovi a mamce Kuby, panu Tec-
lovi a personálu Smědavy.

Děkujeme. Už čtvrťáci s paní 
učitelkou E. M.


