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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
po náročném, chladném zimním období se objevují první snahy o probuzení
přírody a Vám se dostává do ruky další
číslo Novoměstských novin. Shromáždili
jsme pro Vaše chvilky odpočinku důležité informace z chodu města, o činnosti
Obvodního oddělení Policie ČR, o přípravě změn v jízdních řádech veřejné dopravy
a dále také příspěvky od hasičů a příspěvkových organizací města. V rubrice
HISTORIE si můžete přečíst zajímavosti
o několika historických osobnostech.
Příjemné čtení.
redakce
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Omluva redakce
Redakce se omlouvá občanskému sdružení ESY HANDICAP HELP za špatné
uvedení jména sdružení v minulém čísle
Novoměstských novin.

Vyšla kniha o našem městě
Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smrkem vydalo vlastivědnou publikaci „Nové Město pod Smrkem – historie hornického města“.
Více se dozvíte na straně 9.

hasiči
Hasičské zprávy za leden a únor
V posledním čísle Novoměstských novin
jsme se rozloučili s přáním do Nového
roku, aby byl pro nás všechny daleko klidnější a radostnější. Pro nás ale znamenal
hned první týden, 6. 1., zásah u vyproštění
vozidel mezi Ludvíkovem a Přebytkem, kde

a mráz nás hodně potrápily při zajištění
provozu techniky ve zbrojnici, ale i při
požáru sklepa v bývalé vojenské bytovce
v Novém Městě. Záhada je, proč v tomto
místě hoří v poslední době již počtvrté.
Mezitím jsme se začali zabývat přípra-

v závějích od 12 hod uvízl pekař z Tanvaldu
a osobní auto s těhotnou paní. Vyprošťování trvalo až do 21 hod. Další práce nás
čekala na odklízení sněhu ze střech u soukromých, obecních i ﬁremních domů. Sníh

vou na tradiční hasičský ples, který se
uskutečnil 26. února na sále Dělnického
domu. Příprava znamená zapojit do této
akce co nejvíce členů na šatnu, obsluhu,
tombolu, výdej půlnočního guláše, požární

hlídku, osobní pozvání občanů Ludvíkova
a Přebytku, přívoz a odvoz a v neposlední řadě i zajištění tradičního představení
skupiny MRSOCHMEL s jejich pohádkou
o princezně Buřtelíně (podle předlohy
pohádky Pyšná princezna), která opět
měla velký ohlas u plného sálu. Princezna
se objevila v podání pí Chmelové, krále
hrál režisér a hlavní pořadatel p. Mrkvička, svým podáním krále Miroslava opět
exceloval p. Sobotka a zpívající květinku
představoval nejmladší člen, Pavel Malý
ml. Pohádku se zájmem sledovala také
malá skupinka mladých studentů z Ameriky a Taiwanu, která byla na stáži v Novém
Městě ve středisku volného času ROROŠ.
Dopoledne navštívili jezdecký areál v Ludvíkově a prohlédli si i naši klubovnu.
Hlavní cenu v tombole vyhrál p. Marcel
Vavřich; této ceny se vzdal ve prospěch
mateřské školky v Raspenavě, kam oﬁciálně předáme i sponzorský dar od sdružení
občanů LUDVÍK, velký zahradní vláček
od majitele výrobny zahradních hraček
pana Jana Havla. Ten také vyrobil a předal
pro náš dětský koutek v Ludvíkově u nádrže dřevěné hasičské auto. Poděkování
patří všem sponzorům malým i těm větším,
kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají
dělat radost při kulturních a humanitárních
akcích. Tím nám skončil ples a již nyní se
připravíme na jarní sezónu jak soutěžní
a zásahovou, tak i na další kulturní a společenské akce.

Výroční valná hromada hasebního okrsku NMpS



Výroční valná hromada
hasebního okrsku Nové Město
pod Smrkem se konala dne
25. února 2011 v hasičské
zbrojnici v Novém Městě.
Výroční valné hromady se zúčastnili
zástupci všech šesti sborů v okrsku –
Nového Města, Ludvíkova, Textilany,
Horní a Dolní Řasnice a Jindřichovic,
starostové obcí, starosta OSH Liberec
p. Navrátil a člen rady p. Sušer. Po uvítání všech přítomných zahájil program starosta okrsku p. Slotík. Hlavním bodem
byla výroční zpráva okrsku.
Dovolte, abych vás seznámil s výročním hodnocením činnosti v hasebním
okrsku za rok 2010, který byl mimořádně náročný na dobrovolnou práci nás
hasičů. Ne všechno se nám podařilo
vykonat, ale při pravidelných schůzích
ka ždý poslední pátek v měsíci a po každé jiného sboru se určité problémy
2
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hasiči
podařilo v yřešit. V našem hasebním
okrsku je v současné době sdruženo
celkem 252 členů, což je pokles oproti
roku 2006 o 68 členů, z tohoto počtu
je 181 chlapců a mužů a 71 dívek a žen.
Vše svědčí o nezájmu o členství, další
úbytek vznikl úmrtím členů. I přesto se
sbory se svými úkoly vypořádaly se ctí.
Výbor okrsku pracuje v počtu 11 členů,
ale při výborových schůzích se většinou
schází ve výboru rozšířeném o zástupce
jednotlivých sborů. Za zemřelého Horsta
byl do v ýboru zvolen jeho syn Michal
a za odstoupivšího okrskového strojníka
pan Václav Salaba. Do V V OSH dojíždí
starosta okrsku p. Slotík, do rady velitelů
p. Novotný Otto ml., do rady vedoucích
mládeže p. Kneř, do rady preventistů
p. Sobotka. Jsme informováni pravidelně ze zápisů V V, dále ze Zpravodaje
a také od dalších profesionálních hasičů
p. Rabiny a p. Babuky. Při výborových
schůzích se připravují koordinační plány jak soutěží pro děti a dospělé, tak
i kulturně-společenských akcí v našem
regionu. Také se připravují termíny jednotlivých školení, tzn. velitelů, strojníků,
družstev, preventistů, řidičů, vedoucích
mládeže. Že těchto školení je dostatek,
ukazují i výsledky v připravenosti těchto kolektivů. Dalším úkolem v ýboru je
pravidelná kontrola činnosti ve sborech,
připravenosti techniky, v ýzbroje a v ýstroje, práce s mládeží a ostatní informace týkající se činnosti sborů v okrsku.
V přípravě jednotek jsou také soutěže
v požárním sportu jak v okrese, tak i mimo něj. Na soutěžích v okrsku nebyla
vždy účast všech sborů stoprocentní, to
bylo ve většině případů způsobeno pracovními povinnostmi u zaměstnavatelů,
ale všechny proběhly dle plánu soutěží
a většinou za velké podpory diváků. Asi
největší akcí byla noční soutěž v Novém
Městě, které se zúčastnilo celkem 22
družstev z širokého okolí a družst va
z okrsku obsadila jak v mužské, tak
v ženské kategorii přední místa. Celkem
bylo v hasebním okrsku uspořádáno
7 soutěží pro dospělé a dalších 6 pro
mládež. Všechny sbory jak dospělých,
tak i mládeže se prezentovaly mimo okrsek s výbornými výsledky. Pouze jediná
soutěž byla v náhradním termínu, a to
pohárová soutěž v Dolní Řasnici, plánovaná na 7. srpna, kdy začala povodeň;
náhradní termín byl určen na 4. září, kdy
se tato soutěž uskutečnila.
Tato činnost není jen o připravenosti
na soutěže, ale hlavní náplní je dobrovolná práce k ochraně majetku a lidí před
různými živelními událostmi, kterých bylo
březen–duben 2011

v uplynulém roce poměrně dost. Již počátkem roku po vichřicích a sněhu zasahovaly sbory při odklízení větví a stromů
po celém výběžku. Pak přišel osudný 7.
srpen, kdy obce v našem okrsku postihla, i když ne velká, ale přesto povodeň.
V tuto dobu se zapojily do zabezpečení
před vodou veškeré jednotky, další dobrovolníci a krizové štáby, kde přes integrovaný systém bylo zajištěno předsunutí jednotek na nejkritičtější místa povodní
od Bílého Potoka až po Poustku. Naše
jednotky zasahovaly celkem v 15 obcích
Frýdlantska – bylo najeto tisíce kilometrů
a odpracováno celkem 2 254 hodin. Tyto
zásahové práce a v ýpomoci tr valy 10
dní. Jednalo se také o humanitární akce,
organizované městským úřadem a sborem Nového Města a předávané postiženým obcím členkami sborů. Ne všechny
škody již byly odstraněny, a tak bude čekat jak úřady, tak i další ﬁ rmy úkol dokončit. V každém případě je již nyní nutné
připravovat předzásobení pískem, pytli
a další technikou pro případ podobné
živelní události. Další podobná událost
totiž následovala již za týden, i když ne
v takovém rozsahu, ale přesto na psychiku lidí zapůsobila stejně, jako ta první.
Do třetice přišla v noci z 27. na 28. září
menší povodeň hlavně na Řasnici, kde
byl opět vyhlášen povodňový poplach.
Kdy ž skončily povodně, přihlásila se
zima a začal kolotoč s uklízením sněhu
a ledu ze střech soukromých, obecních
a na požádání i ﬁ remních. Za veškerou
pomoc při těchto živelních událostech
dostali poděkování jak jednotlivci, tak
i jednotky. Někteří se zúčastnili vyhodnocení před radnicí v Liberci, kde obdrželi
plakety a diplomy, další byli ohodnoceni
u svých sborů na V VH, členové sborů
Ludvíkova a Nového Města jeli na doporučení rady města za odměnu od městského úřadu na společnou večeři a bowling do Frýdlantu, ohodnoceny byly také
některé sbory na VVH v Raspenavě. Určitě si většina všech zúčastněných na výpomocných pracích po i při povodni zaslouží poděkování za svou dobrovolnou
práci od celé veřejnosti.
Nejen tato činnost po povodni, ale také
další pomocné práce, při údržbě techniky, výstroje a výzbroje, ale také opravy
a úpravy zbrojnic, čištění kanalizací, nádrží, čištění komunikací po haváriích, zaberou spoustu osobního času. K tomuto
výčtu je třeba přidat další události, jako
výjezdy v kterékoliv roční i denní době
k požárům, technické pomoci, dopravním nehodám, a také k planému poplachu. K dopravním nehodám to bylo 4×,
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k technické pomoci byl výjezd celkem
23×, k požárům 18× a k planému poplachu 3×. I zde byla odpracována spousta
hodin dobrovolné práce, většinou již neevidovaných. Také je třeba připomenout
činnost hasičů bý valé Textilany, kteří,
i když nemají svou techniku, vypomáhali
mnoha způsoby při povodňových akcích.
Poslední, ač velmi důležitá aktivní činnost, je kulturně společenská aktivita,
veřejností vždy velmi dobře přijatá. Jedná se především o plesy, pálení vatry,
dětské dny, poslední prázdninový táborák, výšlapy pro děti, sjezd v maskách,
kácení máje, také Silvestrovský nohejbal
pod širákem. Těchto akcí se v okrsku
za podpor y grantů od městského nebo obecního úřadu konalo celkem 16.
Hasiči jsou v této době v obcích v podstatě jediní, kdo pořádá t y to kulturní
a společenské akce mimo sportovce,
horolezce a holubáře. Hlavně ale nesmíme zapomenut na mládežnická družstva
v obcích, kde ještě děti zájem o hasičinu
mají. Toto jsou naši nástupci a je třeba,
aby získali naši i občanskou podporu
v co největší míře.
Samozřejmostí je také se zmínit o podpoře obecních úřadů a městského úřadu,
které i ve svých krácených rozpočtech
mají snahu hasičům vytvořit podmínky
pro jejich dobrovolnou práci. Je velmi
důležité předkládat radám i zastupitelům
včas své požadavky na materiálové vybavení a činnost, ale také udržovat svěřený
materiál, předávat inventurní zápisy a dokladovat tímto svůj postoj k svěřenému
majetku. Na druhou stranu je třeba říci,
že všichni představitelé města i obcí
by měli pociťovat svou odpovědnost
za bezpečnost a pořádek vůči občanům
a věnovat plnou podporu této dobro volné práci. Závěrem mi proto dovolte,
abych touto cestou poděkoval celému
výboru hasebního okrsku, všem aktivním
členům, kteří společnými silami zajistili
koordinovanou činnost okrsku, jejich
rodinným příslušníkům za pochopení,
všem sponzorům za maximální podporu.
Doufáme, že tento rok bude daleko klidnější a my budeme se stejnými výsledky
hodnotit celý letošní rok 2011. Přejeme
vám všechno nejlepší, hodně úspěchů
jak v osobním životě, tak i v hasičině
a přejeme si, abychom všechny plánované akce, které nás v tomto roce čekají,
společně zvládli tak dobře a hladce jako
v roce letošním.
Starosta hasebního okrsku Slotík Jan
zpracoval jednatel okrsku Malý Pavel st.
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Zprávy z radnice
Vypalování porostů – zákony, rizika, postihy
Zákon č.133/1985 Sb. O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ( dále
jen „zákon o požární ochraně“), pamatuje
i na vypalování porostů. Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f., tohoto zákona
nesmí fyzická osoba provádět vypalování
porostů, jinak se dopustí přestupku podle
§ 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona
a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu
do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty ani
právnické a podnikající fyzické osoby. Při
spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřete-

lem na rozsah prováděné činnosti, stanovit
opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření,
jsou osoby povinny předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru LK, který může stanovit další
podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení
této povinnosti se dopustí právnická nebo
podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného
zákona. Za tento správní delikt jim může
být uložena pokuta do výše 500 000 Kč.
Ustanovení zvláštních právních předpisů
tímto nejsou dotčena – jedná se napří-

klad o zákon č.23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů nebo zákon
č. 309/191 Sb., o ochraně ovzduší před
znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší),
ve znění pozdějších předpisů.
Oblast ochrany životního prostředí,
tj. i pro případ pálení na volném prostranství, upravují i jednotlivé obce svými obecně závaznými vyhláškami.
Telefon na PS HZS LK Raspenava
950 472 111

V měsíci lednu došlo k pokusu vloupání
do sběrných surovin v ul. Žižkova. V blízkosti sběrny byly zadrženy dvě osoby.
Jedná se o občany Varnsdorfu, kterým
se v současné době nepodařilo prokázat,
že by se uvedeného skutku dopustili,
ale na místě byly zajištěny stopy a čeká
se na jejich vyhodnocení a ztotožnění.
K dnešnímu dni máme objasněnost trestných činů 83,33 %.

Na závěr bych vás chtěl pozvat na přednášku pro seniory s názvem „(Ne)bezpečný věk“, která je určena pro veřejnost
a uskuteční se dne 2. 5. 2011 od 13:00
hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem.

Rabina Ladislav, HZS LK

OO Policie ČR
Vážení spoluobčané,
píše se rok 2011 a je mojí povinností seznámit vás s činností obvodního oddělení
za uplynulý rok 2010. Ve zmiňovaném období policisté zdejšího oddělení šetřili 117
trestných činů s objasněností 68,69 %;
tímto výsledkem jsme byli první na územním odboru Liberec a v celém Libereckém
kraji. Na druhém místě s objasněností
65,96 % bylo obvodní oddělení ve Frýdlantu a třetí OOP Chrastava s výsledkem
62,59 %. Na úseku přestupkového řízení policisté řešili 703 přestupků, z toho
v blokovém řízení 546, a za tyto přestupky
byla uložena pokuta v celkové částce
227 100 Kč. Bylo zadrženo 8 řidičských
průkazů a do systému BODYS bylo odesláno 179 hlášení. Snížil se počet řidičů,
kteří řídí motorové vozidlo pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek; celkem
byli zjištěni 4 řidiči, z toho 3 pod vlivem
alkoholu a 1 pod vlivem jiných návykových
látek.
Mezi události veřejností a médii velmi
sledované patří domácí násilí. I my se
s tímto druhem trestné činnosti setkáváme. Za hodnocené období jsme sepsali 7
záznamů o incidentu se znaky domácího
násilí a vykázali jsme 3 osoby.
Nadále pokračuje spolupráce s polskou
policií v rámci společných hlídek. V roce
2010 jich bylo uskutečněno celkem 20,
z toho 10 na území ČR a 10 na území PR.
Hlídky nebyly uskutečněny ve dvou případech, a to v měsíci srpnu, kdy se naši
policisté aktivně podíleli při účasti na povodních, zejména v rámci hlídkové služby
a řešení dopravní situace na teritoriu města Raspenavy. Ve druhém případě, v měsíci prosinci, to bylo z důvodu kalamitního
stavu, který byl způsoben nebývale velkým
přídělem sněhové pokrývky a silným větrem, jenž vytvořil závěje na komunikacích.
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Por. Bc. Tomáš Dostál
vedoucí obvodního oddělení
Nové Město pod Smrkem

Návštěvní kniha
Původním záměrem zavedení návštěvní
knihy na webové stránky města bylo poskytnout další možnost, jak získat informace. Měla sloužit především návštěvníkům
města, ale i místním občanům, kteří hledají
informace, chtějí navázat kontakt, mají náměty, připomínky, či chtějí zodpovědět
dotaz.
Po necelých třech letech relativně kultivovaného fungování bez nutnosti zásahů
administrátora, se z této platformy stalo
Novoměstské noviny

živelné anonymní diskusní fórum s častým
porušováním základních pravidel slušného
chování.
Z důvodu nenaplnění očekávání a původního záměru, byla návštěvní kniha
rozhodnutím Rady města zastavena. Se
svými náměty, připomínkami, či dotazy se
však nadále můžete obracet na příslušné
úředníky, či vedení samosprávy. Kontakty
naleznete na webových stránkách města.
-SYbřezen–duben 2011

Zprávy z radnice
Opravy a údržba z rozpočtu kapitoly Pomoc při
Opravy a investice v roce 2010
vyplňování
V roce 2010 byly uhrazeny z rozpočtu města a z dotací opravy, údržba a investice v cel- daňového
kové částce 4 881 843,80 Kč. Dále byly spoluﬁnancovány projekty částkou 790 000 Kč.
přiznání
Bylo investováno do několika oblastí:
 Opravy komunikací a chodníků byly provedeny za 746 255 Kč.
 Opravy školních budov v hodnotě 353 018 Kč.
 Opravy a investice do sportovních zařízení, parkoviště lázně 2 119 412 Kč.
 Opravy budov města vč. odkanalizování 1 041 289 Kč.
 Úpravy pomníčků, božích muk, lavičky 87 994 Kč.
 Psí útulek Hajniště – elektrocentrála, úpravy 44 430 Kč.
 Projekty, studie 489 445 Kč.
Dotace jsme získali na opravy podlah v tělocvičně a sokolovně, na parkoviště u lázní
a opravu budovy lázní a na opravu božích muk a křížů.
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka města

Dne 28. 3. 2011 od 8 do 17 h budou
přítomni v malé zasedací místnosti MěÚ
v Novém Městě pod Smrkem pracovníci
Finančního úřadu Frýdlant.
Bude možné požádat o radu při vyplňování daňového přiznání za rok 2010,
vyzvednout patřičné formuláře a složenky pro úhradu daně, případně daňové
přiznání odevzdat.

Opravy a investice 2011
Zastupitelstvo města na svém zasedání, které
se konalo dne 2. března 2011, rozhodlo o výši
rozpočtu střediska oprav a investic, ze kterého se
budou hradit větší opravy v našem městě. Vzhledem k tomu, že ﬁnančních prostředků v rozpočtu
není dostatek (4 395 000 Kč), musely být stanoveny priority oprav.
Pro letošní rok jsme stanovili jako priority dokončení oprav převážně školních budov ve vlastnictví
města – SVČ „ROROŠ“ (střecha, fasáda, podlaha), ZUŠ (střecha, podlahy, malování), ZŠ (okna,
malování, podlahy), MŠ (malování), sokolovna
(šatny), budovy města, které užívá MěÚ (rozvody
vody, odpady, WC, odstranění radonové zátěže),
podlaha v hasičské zbrojnici v Ludvíkově p. S. aj.
Další finanční prostředky budou věnovány
na opravy komunikací – propustek v Ludvíkově
pod Smrkem, plocha u restaurace v Hajništi
a tryskové vysprávky.
Vyřešíme zatékání do útulny rozhledny na Smrku, provedeme potřebné nátěry, vyřešíme problém se signalizací, budeme věnovat ﬁnanční prostředky na kulturní památky a opravy sportovišť.
Část ﬁnančních prostředků je věnována na projekty a studie, změnu územního plánu, pokračování v záměru odkanalizování města.
Přehled plánovaných akcí je uveden v tabulce.
Z jednotlivých oprav je pořizována fotodokumentace, kterou je možno průběžně vidět na nástěnkách uvnitř MěÚ. Na těchto nástěnkách jsou
také fotograﬁe z akcí, které byly pořádány v našem
městě, nebo kterých se naše město zúčastnilo.
Naší snahou je také získávat ﬁnanční prostředky z fondů EU, státních a krajských dotací. V této
chvíli je podána žádost o dotaci na obnovu drobných kulturních památek, na psí boudy do útulku
v Hajništi, na výstroj a výzbroj hasičů a na dostavbu kanalizace města.

Rozpočet kapitoly Opravy a investice na rok 2011
SVČ střecha včetně střešních oken

95 000

SVČ fasáda

70 000

SVČ nová výplň plotu

68 000

SVČ oprava podlahy ve sklepě
ZUŠ oprava střechy, podlah
ZUŠ malování

40 000

MŠ chodník

35 000

ZŠ okna 1. stupeň – dokončení

březen–duben 2011

250 000

ZŠ malování

290 000

ZŠ podlahy

300 000

MŠ malování

140 000

Vyztužení plotu u víceúčelového hřiště
Rozvody vody, odpady, WC č. p. 275

50 000
90 000

Odstranění radonové zátěže + měření – knihovna přízemí

100 000

Sokolovna – šatny

500 000

Rozhledna – zatékání, nátěry, signalizace

240 000

Plocha u restaurace Hajniště

296 000

Opravy komunikací – tryskové vysprávky

200 000

Propustek Ludvíkov pod Smrkem

137 000

Křížky – spolupodíl, oplocení, úpravy
Informační tabule (náměstí, nádraží, naučná stezka)
Herní prvky Ludvíkov p. S. – příspěvek

60 000
100 000
15 000

Vyřešení kanalizace – odvodnění Kmochova 523

110 000

Dělnický dům – oddělení rozvodů tepla

100 000

Podlaha v hasičské zbrojnici – Ludvíkov p. S.

150 000

Změna územního plánu

100 000

Kanalizace – 2. část – Dokumetace pro výběr zhotovitele

500 000

Doplatek výběrová řízení
Projekty

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

15 000
200 000

MŠ zateplení
Novoměstské noviny

30 000
200 000
10 609 000
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Zprávy z radnice
Volné pobíhání psů

Spolkový den

S nastávajícím jarem a háráním fen se
opět rozmohlo volné pobíhání psů po našem městě.

nebo místostarostce paní Žákové, tel.:
482 360 322 nebo 721 221 840, které
zajistí odchyt panem Štefanidesem a psi
budou odvezeni do útulku pro psy, který
má naše město v Hajništi. Zároveň upozorňuji, že pan Štefanides může podle smlouvy přijímat psy do útulku jen s předchozím souhlasem provozovatele. Není proto
možné psy vozit do útulku individuálně,
bez souhlasu města. To lze jen výjimečně,
když hrozí újma psovi nebo lidem. I v tomto
případě však musí pan Štefanides požádat
o souhlas město. Bez něho nemůže psa
přijmout.
Odchyty musí být také prováděny uvážlivě, v odůvodněných případech. Roční
provoz psího útulku stojí naše město cca
320 000 Kč. Ne o všechny odchycené
psy se majitelé přihlásí. V případě, že si
psa vyzvednou, musí majitel zaplatit jeho
odchyt a úschovu.
Přestupky na úseku týrání zvířat řeší
MěÚ Frýdlant, náš MěÚ řeší ostatní přestupky výše uvedené. Obracet se můžete
na paní Dolejší, tel.: 482 360 331.

Naše město získalo ﬁnanční prostředky
na projekt ﬁnancovaný z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR – Polsko), který nese název
„Spolupráce spolků a sdružení Nové Město pod Smrkem – Świeradów-Zdrój“.
V rámci tohoto projektu by měl být vydán
Almanach spolků a sdružení působících
v současnosti i v minulosti v obou městech. Bude vydán v českém jazyce (cca
2 000 výtisků) a v polském jazyce (cca
1 000 výtisků). Bude distribuován zdarma.
Zároveň bude uspořádán tzv. Spolkový den, který se uskuteční v sobotu
18. června 2011 na náměstí a v sále
Dělnického domu.
V tento den se představí jednotlivé spolky z obou měst, bude probíhat kulturní
program na náměstí, bude pokřtěn Almanach spolků a na závěr bude společenský
večer pro zástupce jednotlivých spolků.
Prosíme tímto spolky (i představitele
zaniklých), které nejsou s námi v kontaktu
a chtějí se na projektu podílet, aby se s námi spojili (slečna Vojáčková 482 360 344,
paní Žáková 721 221 840).

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

K tomuto problému bych chtěla uvést,
že volný pohyb psů na veřejném prostranství bez jakéhokoliv dohledu chovatele,
vlastníka či držitele je pohyb opuštěného
nebo toulavého zvířete.
Toulavé zvíře je takové, které není pod
trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické
osoby a pohybuje se mimo výběhové prostory nebo mimo domácnost chovatele.
Opuštěné zvíře je zvíře původně v lidské
péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že
jej chovatel opustil. Za týrání se považuje
opustit zvíře. Již samotné umožnění úniku
psa je jeho týráním (zákon č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání). Zvíře,
které se dostane mimo domácnost, kde
je chováno, může být vystaveno stresu
z vnějšího prostředí, jelikož se ocitá v tomto prostředí bez ochrany svého majitele.
Je povinností majitele zabezpečit, aby
zvíře nebylo vystaveno těmto rizikovým vlivům. Pokud k tomu dochází, je to porušení
zákona. Pokud toulavý pes zaútočí na nezúčastněnou osobu, je věc řešena jako
přestupek dle § 49 odst. 1 písm. c) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném
znění s pokutou do 3 000 Kč.
Dále je vlastník nebo držitel domácích
zvířat povinen zabránit pobíhání těchto
zvířat po pozemní komunikaci – zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 60 odst. 11. Kdo
toto poruší, dopouští se rovněž přestupku,
který lze řešit podle § 22 odst. 1 písm. l)
zákona o přestupcích.
Na základě zjištění nebo ohlášení může
město provádět odchyt volně pobíhajících
psů. Případy je zapotřebí hlásit na MěÚ
paní Kolenkárové, tel.: 482 360 345,

Prodej pozemků na „Okálech“
Správní odbor Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem informuje občany, kterým byl schválen zastupitelstvem
města prodej pozemků v lokalitě na „Okálech“, že v současné době bylo vydáno
rozhodnutí o dělení pozemků, parcel:
p. č. 906, 907/1, 917/1, 1982/1, 1996/1,
2010/1, 2024/1, v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, dle GP č. 803 -1188/2010.
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
bude požádán katastrální úřad o zápis dě-

lených pozemků do katastru nemovitostí
a poté bude možné zahájit odprodej jednotlivých (oddělených) parcel občanům.
Předkládání kupních smluv proto bude
možné pravděpodobně nejdříve v měsíci
květnu roku 2011.
Podrobnější informace Vám poskytne
vedoucí správního odboru Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem.
-SY-

Ze zasedání rady města
Rada města na svém prvním letošním
zasedání dne 12. 1. 2011 projednala přidělení bytů a schválila rozdělení kompetencí starosty a místostarostky.
Na dalším zasedání dne 26. 1. 2011
rada města schválila výši nájemného z pozemků ve vlastnictví města, navýšení nájemného v obecních bytech od 1. 3. 2011
o 10 % a od 1. 3. 2012 o 10 %, dále schválila pravidla pro poskytnutí nájmu v Domě
s pečovatelskou službou. RM také vyjádřila nesouhlas s navrhovanou změnou zo6

nace v návrhu plánu péče CHKO Jizerské
hory na období 2011–2020 v k. ú. Nové
Město pod Smrkem a Ludvíkov pod Smrkem. RM dále schválila záměr pronájmu
restaurace v Dělnickém domě ﬁrmě EKS
Factoring, s. r. o.
Další schůze RM se konala 9. 2. 2011,
byly projednány majetkoprávní věci, byl
schválen pronájem bytu Jindřichovická
316 (Dělnický dům). Rada města dále projednala hospodářské výsledky příspěvkových organizací, jejich rozdělení do fondů
Novoměstské noviny

a zapojení do rozpočtu. Za přítomnosti
zástupců finančního v ýboru proběhlo
projednání návrhu rozpočtu města na rok
2011.
Dne 16. 2. 2011 se konala schůze RM
rozšířená o zastupitele a zástupce organizací napojených na rozpočet města.
Jediným bodem na programu schůze bylo
projednání návrhu rozpočtu na rok 2011.
Usnesení rady města najdete
na www.nmps.cz/rm.php
březen–duben 2011
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Ze zasedání zastupitelstva města
3. zasedání zastupitelstva města Nové
Město pod Smrkem se konalo dne 2. března 2011.
Na zasedání zastupitelstva bylo přítomno 16 zastupitelů, jeden byl omluven.
Po zahájení schůze a schválení programu
byl složen slib nového zastupitele. Za rezignujícího Ing. Vladislava Petroviče, dle
výsledného pořadí kandidátky Sdružení
nezávislých kandidátů, slib složila paní
Renata Likavcová.
Po volbě ověřovatelů zápisu a kontrole
usnesení přistoupilo zastupitelstvo k připomínkám občanů. Npor. Bc. Dostál, velitel OO Policie ČR Nové Město pod Smrkem, seznámil přítomné s bezpečnostní
situací v Novém Městě pod Smrkem. V roce 2010 bylo řešeno 117 trestných činů
– objasněnost 69,67 %. Bylo řešeno 703
přestupků, z toho 586 jich bylo v dopravě.
V blokovém řízení byly uděleny pokuty

za 227.000 Kč. V letošním roce je rozpracováno 13 trestných činů – objasněnost
66,67 %. Je řešeno 140 přestupků, z toho
131 jich bylo v dopravě. V blokovém řízeni
byly uděleny pokuty v hodnotě 34.000 Kč.
Stav policistů je nezměněn – 15 policistů
+ 2 vedení, 1 policistka je na MD.

kého kraje pro období roku 2011; předmětem této smlouvy je stanovení pravidel
spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti LK, týkající se období od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2011, mezi městem Nové Město
pod Smrkem a Libereckým krajem.

Rozpočet 2011
Majetkoprávní věci
Ing. Petrovič, vedoucí správního odboru, seznámil zastupitelstvo s návrhem
smluvních cen pozemků pro rok 2011,
které budou předkládány ke schválení
zastupitelstvu města při prodeji pozemků z vlastnictví města. Dále předložil
ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2224/ULB/2010.

ZM schválilo rozpočet mě s t a pro
rok 2011 dle předložených materiá lů ve výši příjmů 100 684 660 Kč, výdajů 100 683 000 Kč a závazné ukazatele účelově vázaných prostředků:
prodej podílových listů maximálně do výše
3 000 000 Kč pouze v případě nutnosti
proﬁnancování podílu města k případným
dotacím z kapitoly „Spoluﬁnancování projektu“.

Smlouva o dopravní obslužnosti
ZM projednalo Smlouvu o spolupráci
při zajištění dopravní obslužnosti Liberec-

Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php

Pozvánka do knihovny
Z nabídky nových knih
v novoměstské knihovně
Dospělí beletrie
Alpert, Mark: Konečná teorie
Alten, Steve: Meg
Androniková, Hana: Nebe nemá dno
Bagshawe, Tilly: Dokonalá
Biller, Maxim: Obyčejné lásky
Devátá, Ivanka: Mezi nebem a peklem
Ellis, Bret Easton: Míň než nula
Fielding, Joy: Ještě mě nezabíjej
Gaskell, Elizabeth C.: Alice a její muži
Gifﬁn, Emily: Něco modrého
Hacker, Katharina: Necitové
Christie, Agatha: Místo určení neznámé
Kavurová, Hana: Toxický squat
Kepler, Lars: Hypnotizér
Kollertová, Iveta: Svlečená do naha
Krištofová, Veronika: Bohatý holky, aneb,
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Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti populárně naučné, tak i z beletrie.
Přijďte se sami přesvědčit a staňte se
čtenáři městské knihovny.
Knihovna dále nabízí veřejně přístupný internet, černobílé a barevné kopírování pro občany během výpůjční doby
a možnost skenovat.
Městská knihovna půjčuje:
pro děti
pondělí 13:00–17:00 hod.
středa 13:00–15:00 hod.
pro dospělé
pondělí 9:00–11:00 hod.
úterý
9:00–11:30, 13:30–17:00 hod.
čtvrtek 9:00–11:30, 13:30–17:00 hod.
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Rendell, Ruth: Případ ztraceného muže
Révay, Theresa: Bílá vlčice
Sussman, Paul: Ztracená oáza
Štětina, Jaromír: Gravitace
Štulcová, Renata: Růže a krokvice
Thorne, Laura: V bouří vášně
Trevor, William: Láska a léto
Tursten, Helene: Dvojí tvář
Ulč, Ota: Návraty nenávraty
Valšík, Cyril: (Bude) Vaše dítě vrah?
Viewegh, Michal: Biomanželka
Waldman, Ayelet: Láska a jiné nemožnosti
Yates, Richard: Dobrá škola
Zlatník, Marek: Dvojitý podfuk
Mládež beletrie
Bonsels, Waldemar: Včelka Mája a její
dobrodružné příběhy
Francková, Zuzana: Daniela
Hlaváčková, Iva: Diamantová cesta
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Stop trestuhodným obchodním praktikám – STOP
Vážení!
Obracím se na Vás jménem občanského sdružení „Stop trestuhodným
obchodním praktikám – STOP“.
Naše sdružení bylo založeno občany
podvedenými realitní kanceláří Prolux
Consulting Int. s. r. o. na obranu proti
jejím nekalým praktikám.
Ačkoli bylo již o této realitní kanceláři
natočeno několik varovných televizních
reportáží a napsáno nespočet článků,
přesto se makléřům Proluxu stále daří
vtírat se do přízně lidí, kteří mají v úmyslu prodat svoji nemovitost, a od těchto
lidí pak v ymámit podpis na exkluzívní
smlouvu o podpoře prodeje nemovitosti, o které vždy zásadně tvrdí, že je pouze nezávazným evidenčním formulářem.
Nejčastějšími oběťmi tohoto realitního podvodu se bohužel stávají starší
občané, neboť sebevražedná smluvní
ujednání bývají napsána na rubu tohoto
„evidenčního formuláře“ a makléři je
před nimi vždy pečlivě tají.
V případě, že klient existenci smluvních ujednání přeci jen odhalí, pak je
stejně velmi obtížné je pochopit a navíc
je takřka nemožné je vůbec rozluštit,

neboť jsou psána vybledlým a drobným
písmem na hranici čitelnosti.
Prodávajícímu, který není z takového
textu vůbec nijak moudrý, pak nezbývá,
než uvěřit lživým slovům makléře, který
mu navíc naslibuje zástupy zájemců
o nemovitost (což při dnešní stagnaci
realitního trhu zní pro uši prodejce nadmíru lákavě), a podepsat pro sebe naprosto likvidační smlouvu, od které není
absolutně žádná možnost odstoupit!
Prolux pak už jen zveřejní na sv ých
vlastních internetových stránkách inzerát a dále se již vůbec o realizaci samotného prodeje nestará, jen hlídá zápisy
na katastru a sleduje, kdy prodávající
svépomocí, či s jinou RK svoji nemovitost prodá.
Pak následuje ze strany Proluxu v ýzva k uhrazení provize. Většinou teprve
v tomto okamžiku klient odhalí, že se
stal obětí podvodu. Ovšem v případě,
že zaplatit Proluxu za jeho nic nedělání odmítne, následuje rozhodčí soud
a exekuce!
Na pomoc takto poškozeným klientům jsem založila internetové stránky,
kde si mohou klienti navzájem sdělovat

možnosti boje s Proluxem, na který je
v současné době podáno bezmála 450
trestních oznámení na OHK v Praze pro
podezření ze spáchání trestného činu
podvodu.
Jelikož ovšem toto vyšetřování potrvá
s nej větš í pravděpodobností možná
i několik měsíců, a já jsem si velmi dobře vědoma toho, že klienti podchycení
pomocí televize a internetu jsou pouze
tou příslovečnou „špičkou ledovce“,
při pomyšlení, kolik lidí se za tu dobu
může stát oběťmi těchto parazitů lidské
společnosti, kteří řádí po celém území
České republiky, mě jímá hrůza!
Prosím Vás tedy tímto, abyste u Vás
v regionu pomohli rozšířit mezi lidmi informace stran nekalých praktik Proluxu
pomocí regionálního, či obecního tisku.
Předem Vám velmi děkuji za podporu
a budu doufat, že společnými silami
a preventivní osvětou zachráníme co
nejvíce potencionálních obětí Proluxu.
Světlana Glaserová
stopprolux@seznam.cz
http://stop-prolux.webnode.cz/

KORID LK, spol. s r. o.
Vážení občané, vážení cestující,
j m é n e m s p o l e č n o s t i KO R I D L K ,
spol. s r. o., která se zabývá koordinací
veřejné dopravy v Libereckém kraji, si vás
dovolujeme informovat, že od prosince
2011 dojde v oblasti Frýdlantského výběžku v rámci projektu „Optimalizace veřejné
dopravy“ k výraznějším úpravám jízdních
řádů.
Cílem těchto změn je zatraktivnit veřejnou dopravu a přiblížit ji tak cestující
veřejnosti, v rámci co nejefektivnějšího využití veřejných prostředků investovaných
do zajištění dopravní obslužnosti.

V oblasti Novoměstska
navrhujeme tyto úpravy:
V autobusové dopravě dojde k následujícím změnám:
 změna číslování linek – pro zapamatovatelnost jsou navržena pro každou linku
trojčíslí (v oblasti Frýdlantska vždy začínající číslem 6)
 zavedení nové linky (ozn. č. 652)
do Raspenavy k nádraží, kde bude možné
přestoupit na vlak do Liberce => cestovní
doba z Nového Města p. Smrkem do Liberce se tak zkrátí na cca 50–60 minut,
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půjde tak o nejrychlejší spojení veřejnou
dopravou pro tuto relaci
 časové úpravy spojů na lince Frýdlant
– Hejnice – Nové Město p. Smrkem (nově
označené č. 651)
 spoje vedené z Frýdlantu přes Dolní Řasnici vedeny na samostatné lince
(č. 671)
 více spojů na lince do Jindřichovic (nově označené 672) jako náhrada
za omezený vlak v tomto úseku => do budoucna uvažujeme o alternativním vedení
vybraných spojů přes Dětřichovec
V železniční dopravě v současné době
řešíme problém nízkého využití trati Frýdlant – Jindřichovice, především v úseku
Nové Město – Jindřichovice, kde průměrná obsazenost vlaku činí cca 4 cestující
na spoj. Není však pravda, že je v zájmu
Libereckého kraje, jakožto objednatele
dopravy, zrušit tuto dopravu.
Pro úsek Nové Město pod Smrkem
– Frýdlant je připraven atraktivní model
s intervalem 60 minut ve špičce a 120
minut v sedle a o víkendu. Navíc tyto spoje
budou vedeny do Liberce jako přímé.
Na všech vlacích budou v rámci zvýšení
Novoměstské noviny

standardu kvality nasazeny buď nové, nebo rekonstruované železniční vozy.
Naopak pro úsek z Nového Města
do Jindřichovic budeme hledat se zainteresovanými obcemi využití pro turistické
účely. V úvahu připadají varianty víkendového turistického provozu, atraktivních historických jízd, příp. prokladu obou variant.
V následujících týdnech budeme o konkrétních podobách jízdních řádů jednat
s obcemi, školami, dopravci a objednatelem dopravy. I vy můžete přispět svými
názory a podněty, a to prostřednictvím
vašeho městského úřadu.
Veřejná kampaň s vyšším zapojením
cestujících je plánována na jaro tohoto
roku. Finální stav jízdních řádů bude hotov na podzim tohoto roku a budeme vás
o něm informovat prostřednictvím vašeho
města, na stránkách www.iidol.cz a během informační kampaně v oblasti.
S pozdravem za společnost KORID LK,
spol. s r. o.
Ing. Pavel Blažek, projektový specialista
Ing. Otto Pospíšil, dopravní specialista
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Zprávy z radnice
Zprávy z Teplárenské
novoměstské s. r. o.
Vážení odběratelé tepelné energie,
dovoluji si Vás stručně informovat o činnosti ﬁrmy, která je provozovatelem systému centrálního zásobování teplem (CZT)
v Novém Městě pod Smrkem a která dodává tepelnou energii a teplou vodu (TUV)
do objektů, ve kterých žijete.
V několika posledních letech došlo postupně k realizaci výstavby moderních,
tlakově oddělených objektových stanic
v klíčových bytových objektech. Vzhledem
k možnosti přesné ekvitermní regulace
dodávky tepla přinesla jednak úspory v nákladech na vytápění a přípravu TUV, ale
také, a to je hlavní, posílila bezpečnost
a bezporuchovost celého systému CZT.
Nových stanic bylo vybudováno 20 v hodnotě cca 7 mil. Kč částečně s podporou
státní dotace.
Dále došlo pro odběratele k obzvláště zajímavé investici. Byly nainstalovány
spalinové výměníky na kouřovody všech
zdrojů kotelny. Jedná se o zařízení využívající odpadního tepla, které v předchozím
období volně odcházelo do ovzduší. Nyní
je toto teplo jímáno v těchto výměnících
a předáváno zpět do systému. Tato investice v nemalé míře zvyšuje účinnost zdroje
a přináší roční úsporu cca 800 GJ v ceně
paliva. Jedná se o množství tepla pro roční vytápění menšího panelového domu.
O toto množství paliva jsou samozřejmě
menší i exhalace, které zdroj vypouští
do ovzduší.

Vyšla kniha o našem městě

K dalším úsporám na nákladech na vytápění dochází v souvislosti s tím, že ﬁrma
kromě tepelné energie v yrábí v kogenerační jednotce i energii elektrickou
za podstatně nižší cenu, než je od dodavatele elektřiny. Část elektřiny využívá pro
vlastní spotřebu, část nabízí ke komerčnímu prodeji se státní podporou ceny.
I tímto způsobem, rozdílem cen elektřiny
pro technologie, jsou snižovány náklady
na provoz zdroje.
V roce 2010 bylo opět v rámci úspor
na nákladech na vytápění zahájeno jednání s několika dodavateli zemního plynu
a pro rok 2011 zajištěny ceny, které vedou
k dalším úsporám.
Z těchto důvodů je tedy možné odběratelům oznámit, že v této době, kdy se ceny
zpravidla rok od roku zvyšují, v Novém
Městě pod Smrkem dochází u ceny tepla
k trendu opačnému. Sice pouze o procenta, která patrně nehrají podstatnou roli
v rodinných rozpočtech, ale směr je to jistě
správný.
Poslední zajímavou informací, kterou je
třeba v tomto malém shrnutí činnosti ﬁrmy
uvést, je, že o celoroční nepřetržitý provoz
zdroje, cca 45 domovních předávacích
stanic, všechny rozvody tepla a dvě domovní kotelny se starají tři pracovníci, kteří
Vám tímto přejí pokud možno bezporuchové dodávky tepelné energie.
Straka Miroslav – jednatel společnosti

Vítání občánků
Poslední vítání občánků v roce 2010 se
uskutečnilo 9. října 2010. Nové občánky
našeho města přivítala Mgr. Michaela
Smutná, zastupitelka města. Přivítání, jako
již tradičně, připravily členky Sboru pro
občanské záležitosti. Přivítána byla miminka, která se narodila v období od června
2010 do srpna 2010. Celkem se v tomto
období narodilo 11 dětí, z nichž 5 bylo
chlapců a 6 holčiček.
V červnu se narodili David Grundza,
Josef Suk a Lenka Svárovská, v červenci se narodili Gabriela Resselová, Anna
Kompušová a Kryštof Lenhart a v srpnu
přišli na svět Denisa Horynová, Kristián
a Nikolas Pochopenovi, Alena Svobodová
a Vanesa Demeterová.
První letošní vítání občánků proběhne
v sobotu 26. března 2011 a Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka města, přivítá
občánky, kteří se narodili od září 2010
do února 2011.
březen–duben 2011

Budou to: Tereza Smoluchová, Elena
Vyrtychová a Nicole Šandorová, které se
narodily v říjnu, Miroslav Karala, Adéla
Cermanová a Aneta Petrusová, kteří se
narodili v listopadu, Matyáš Čonka, Dominika Ďuďová a Jiří Gorol, kteří se narodili
v prosinci, Matěj Vích, Apolena Kohoutová
a Tereza Ročková, kteří přišli na svět v lednu 2011, a jako poslední budou přivítány
děti narozené v únoru – těmi jsou Tomáš
Hrysčenko, Bartoloměj a Sebastian Bendigovi. Celkem přivítáme 15 dětí, z toho 7
chlapců a 8 holčiček.
Všem rodičům nových občánků gratulujeme a přejeme jim, aby jejich životy
i životy jejich dětí byly naplněny zdravím,
krásou, bezpečím, úspěchem i láskou. Ať
se Vám splní všechny plány a naděje.

Občanské sdružení pro obnovu
a rozvoj Nového Města pod Smrkem
vydalo vlastivědnou publikaci „Nové
Město pod Smrkem – historie hornického města“.
Autor textu, RNDr. Václav Tima, který shromaždoval podklady, studoval
prameny v archivech a spolupracoval
s místními znalci historie téměř 10 let,
v ní popsal historii, život obyvatel, přírodu a infrastrukturu města.
Barevnou knihu formátu A4 vázanou v tvrdých deskách je možné zakoupit v papírnictví u paní Čengerové
za 620 Kč.
-SYObčanské sdružení pro obnovu
a rozvoj Nového Města pod Smrkem
a okolí
Vás srdečně zve na výstavu o své
činnosti. Výstava byla zahájena
5. března 2011 (sobota) v 10 hod.
v prostorách městského muzea.
www.nmps-os.cz
Činnost OS zahrnuje:
obnovu a zpřístupňování
historických
a krajinných památek,
obnovu starých
turistických cest a tvorbu
nových cest, publikační činnost apod.

Pozvánka do kina
Město Nové Město pod Smrkem Vás
zve na ﬁlm Bastardi do sálu Dělnického
domu dne 13. 4. 2011 od 19 h. Po ﬁlmovém představení bude následovat
beseda s představitelem hlavní role
Tomášem Magnuskem. Jde o příběh
z prostředí praktického školství bez
povrchností, klišé a přetvářek.
Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné
dospělí 30 Kč, děti a mládež zdarma.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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kultura a školství
Bomba (fejeton)
„Hoši!!!! To bude bomba!“ s těmi slovy
vstoupil Jirka, zvaný Šutr, do klubovny
v hasičárně.
„Pánové, potkal jsem se s kámošem,
kterej se zná s nějakým Vietnamcem,
co prodává zábavný čoudily, a prej má
bezvadný novinky, co tady ještě nebyly,
a hlavně je to oproti našim kšeftsmanům
děsně levný, a co je vůbec bezva – ještě
dává množstevní slevy, a tak jsem se s ním
hned domluvil, že tam půjdeme nakoupit,
aby oslava Nového roku byly tutová!“ To
vše jedním dechem ze sebe vysypal a pokračoval:
„Hele, budou deštníky ve všech možných barvách, kulovky - dokonce má prej
koule - stovky, má vysokolety a kompaktů,
to prej nikdo neviděl, římský svíce a taky
ohněpády a ohnivé vrtule….“
„Klídek Šutr, napřed vydechni, pak se
trochu srovnej a pak teprve to na nás znovu vypal.“
„Vypadá to, že jsi byl na školení u pyrotechniků a teď nás tady chceš omračovat svejma znalostma. Co takhle úklid
ve skříňce, vyčistit boty a zkontrolovat, jak
máš nabity baterky a vysílačky?“ Tak kamaráda Jirku uklidňoval velitel Pepa.
Nic naplat, velitel je velitel, poslouchat
se musí a základní povinnosti se taky musí
plnit. Takže místo očekávaného nadšení
všech kamarádů se mu dostalo v ý tky
za to, co neučinil při návratu z posledního
výjezdu. A byla to výtka pořádná. S vidinou, že nic není ztraceno, se pustil do odstraňování restů. Že by mu šlo nějak zvlášť
od ruky se říct nedá, protože myšlenkami
byl pořád u toho, jak výhodně nakoupit ty
věcičky na novoroční ohňostroj. ,,Musí být
lepší než ten vloni – takový prsk sem, prsk
tam, bum sem a bum tam – to teda nebude! Musí to být bomba! Holky z dorostu
musej valit oči a Hanča zvlášť….“ Zasněně
objímal koště…, když ho probral opět hlas
velitele: ,,Tak co je?! Konec relaxačky,
fofrem to dodělej – ale pořádně – a pak
nahoru do klubovny, kluci se už těší, jak to
máš vykoumaný.“
„Kluci, vidím to tak: přesně o půlnoci
to začne – napřed římský svíce, následovat budou vrtule, do toho vysokolety
jako chryzantémy, déšť, pak tam šoupnem
kompakty a nakonec bude ohněpád. A tím
to ukončíme a uvidíte – bude to bomba.“
Slovo dalo slovo, rozdělily se úkoly, pokladník vydal peníze na nákup, starosta že
to ohlásí na obci, aby nebyl malér, i když
na Silvestra…, holky vyzdobí klubovnu
i hasičárnu a hlavní bod – kdo se dobrovolně zdrží pití alkoholu – zkrátka která trojice
bude mít službu. Šustr byl první, kdo se
hlásil – jasně, „pyrotechnik“ musí být OK.
Vše vykonáno, vše připraveno, Jirka
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všechno připraveno a už je tady silvestrovský večer. Poslední kontrola – vše
bez závad, tyč se zavěšeným ohněpádem
se pohupovala ve výšce pod okapem,
zavěšená na prádelních šňůrách, což se
posléze ukázalo jako veliký problém. Jirka, známý milovník střelných zbraní a výbušnin a všeho, co prská a čmoudí, pyšně
vzhlížel na své dílo. Najednou mu blesklo
hlavou, že bude efektní, když signál pro
zapálení ohněpádu dá výstřelem ze své
perkusní pistole. Rychle vyndal krabičku
se střelivem, nabil – a z krabičky vysypal
dřevěné piliny, které mají zabránit tření
a tím samovznícení nábojů. Nábojky vrátil
zpátky do krabičky a z roztržitosti strčil
krabičku do kapsy svých speciálních zesílených montérek – prý pyrotechnických.
A už je tu půlnoc – všude kolem to bouchá, obloha je v jednom plameni, žádný
signál k výjezdu. Celá hasičárna na nohou, všichni čekají na ten Šutrův zázrak.
A už je to tady: bezvadný ohňostroj a dokonce s muzikou – to je další překvapení

– odpalují se poslední kompakty – Šustr
drží v ruce perkusák – vypálí. Pepa zapaluje ohněpád. Ten se kvapem rozhořívá
a ohnivá řeka se řítí od okapu až na zem.
Ale co se to děje? Jedna šňůra nevydržela
nápor plamenů, jedna strana ohněpádů
míří dolů… Jirka se rozbíhá, udělá dva skoky – a vtom se ozve rána. Z Jirkovy kapsy
šlehá záblesk, který doprovází jeho řev,
dohořívající ohněpád a zmatené výkřiky
kolem pobíhajících diváků.
Jirka se bezvědomí skácel k zemi. Následoval rychlý převoz do nemocnice. Zjištěné zranění - „pouhá“ popálenina pravého
stehna, šok pacienta. Specialista konstatoval, že od vážnějšího zranění ochránily
Šutra jeho pyrotechnické montérky s dvojitou podšívkou, které sice byly bez pravé
kapsy, ale pro Jirku znamenaly spásu.
Ten, když po procitnutí z mrákot zjistil, že
jeho mužství zůstalo bez úhony, radostně,
ač s tváří pokřivenou bolestí, vykřikl: „Ale
byla to BOMBA !“
LR

Národní soutěž
základních uměleckých škol
Ve středu 16. února reprezentovali naši
školu v okresním kole Národní soutěže
základních uměleckých škol ČR ti nejúspěšnější žáci ze školního kola. Ve hře
na akordeon získala Nela Kunce 1. místo
s postupem do krajského kola. Ve hře
na klavír se Eliška Stejskalová a Katharina Heyda umístily ve svých kategoriích
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na 3. místě. Antonín Kolář také ve hře
na klavír získal čestné uznání. Všem blahopřejeme a Nele přejeme hodně štěstí
do krajského kola. Poděkování a gratulace
patří i paní učitelce Soně Jarošové, která
žáky na soutěž připravovala.
Martina Funtánová
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historie
Ludvíkov – jubilejní slavnost
„FRIEDLÄNDER ZEITUNG“ 17. října 1908
Ludvíkov – V neděli 11. října tohoto roku
byl za krásného počasí odhalen pamětní
kámen na upomínku 60letého jubilea vlády Jeho Výsosti, císaře Franze Josefa I.
Ve 14 hodin odpoledne se shromáždily všechny místní organizace a spolky
ve svých lokálech (hospodách, spolkových domech) odkud odešly do hospody
„Železné kladivo“ (Zum Eisenhammer) pana Daniela Stelziga. Odtud všichni zúčastnění odešli k místní radnici, kde už čekala
veškerá školní mládež pod vedením svých
učitelů. Společně s místní honorací odešli
slavnostním průvodem, kterého se zúčastnil i vládní představitel, okresní hejtman,
pan Hirsch (zde: k. k. Bezirkshauptmann
Hirsch), kterému se za osobní účast dostalo veřejného díku od zástupců místních
úřadů. V něm byli zástupci školy, především školní katecheta pan P. Blut, zdejší
poštmistr a hajný (das Forstpersonal),
dále všichni veteráni, sbor dobrovolných
hasičů z Ludvíkova a Přebytku (Gemeindefeuerwehr von Lusdorf und Ueberschar),
velký mužský sbor, dále humanitní spolek
pro ošetřování nemocných (der krankenUnterstützungsverein „Humanität“) a ještě
místní skupina Němců v Čechách (des
Bundes Deutschen in Böhmen). Všichni
odešli ke zdejší lidové škole, kde se zúčastnění shromáždili kolem pamětního
kamene. Vedle předsedy úřadu p. Josefa
Rüfﬂ era, který promluvil o významu této

události a kde m. j. vyzdvihl význam našeho monarchy, který vedl a vede tolik
národností. Po těchto slovech, která byla
přijata velice dobře a pozorně, zabouřilo
třikrát Hurá (dreifachen Hoch). Zahrála
státní hymna a byla vystřelena salva z kanónu (zde asi z tzv. „hmoždíře“). Před
pamětní kámen pak byly položeny věnce
všech zástupců místních organizací. Kámen, umístěný vpravo od vchodu do školy
je přírodní kámen (žula?) ve formě špičatého kužele, výšky zhruba 170 cm a metr
v průměru. Kámen věnovali místní vojenští
veteráni a upraven byl kameníkem Rösslerem z Přebytku. Další práce na kameni
pocházejí z dílny kameníka (kamenosochaře?) pana Langeho z Nového Města.
Za tím účelem věnoval spolek „Humanita“
15,- K a rovněž sbor dobrovolných hasičů
věnoval 10,- K. Další výlohy uhradila radnice Ludvíkov.
Na tabulce umístěné na kameni bylo
napsáno: „Vzpomínka 60. výročí vlády
majestátu císaře Franze Josefa I. 1848–
1908“ (Zum Erinnerung an das 60jährige
Regierungjubiläum sr. Majestät Kaiser
Franz Josef I. 1848–1908). Po zazpívání
císařské hymny školní mládeží pod vedením vrchního učitele Gablera přednesla
žákyně Emma Hertigová báseň upravenou
k slavnostnímu dni. Pan učitel Gabler
připomenul dětem, aby odhalený kámen
měly v úctě a vžy, když půjdou do školy,

aby si pomníku vážily. Dále byla přečtena
pamětní listina se slovy tajemníka a vrchního velitele hasičů, pana Franze Ulbricha,
který přednesl srdečný projev, patrioticky zaměřený. Poté školní katecheta pan
P. Blut promluvil o významu Jeho císařské
Výsosti a poukázal, že právě v roce 1908
na přání císaře by měla být podporována
mládež, protože v mládí je budoucnost
nejen monarchie, ale i jejích národů. Potom promluvil předseda spolku veteránů,
pan Adolf Stelzig. Obrátil se ke všem, kteří
nosívali císařskou uniformu, aby vzdali
čest osobě císaře. Slavnost pokračovala
pochodem místní honorace. Na závěr
poděkoval přednosta radnice za velkou
účast obyvatel. Průvod odešel do hospody „U Koruny“ (Zur Krone), kde byla
předána vlajka spolku veteránů a ta byla
potom odnesena do hospody Železné kladivo (Gasthaus „Zum Eisenhammer“). Už
z dálky bylo slyšet kapelu pod taktovkou
„Kapellmeisters“ pana Neumana. Pokračovala zábava, při které se všichni veselili
pozdě do noci.
S poděkováním převzato od pana
Bedřicha Preissera,
překlad: Herbert Augustin
Podle překladu H. Augustina zpracoval
Mgr. Josef Molák, 14.–15. ledna 2011

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Březen
Merunko Josef
Kulhánek Miloslav
Varousová Irena
Pilný Jaroslav
Ressel Erich
Janda Josef
Podrazil Vladimír
Vaňha Josef
Ing. Svoboda František

Duben
91
82
82
80
80
75
75
75
70

Bílková Olga
Hoťová Anna
Formanová Božena
Bílá Marie
Hniličková Vlastimila
Kašpárek František
Šteinová Anna
Arendáš Jan
Kněžáčková Antonie
Farská Jana

89
88
87
85
85
84
83
81
81
70

Všem oslavenkyním a oslavencům, kteří v těchto
měsících svá životní jubilea již oslavili či budou
teprve slavit, přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti do dalších let.
Redakce

březen–duben 2011
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Historie
Stručně o Hansi Kudlichovi
V několika mých posledních příspěvcích pro Novoměstské noviny se objevilo
jméno Hanse Kudlicha. Dnes málokdo ví,
o koho se vlastně jednalo, kdo to byl a čím
se proslavil. Mne osobně zaujalo, kolik
Kudlichových pomníčků na Frýdlantsku
a celém Liberecku bylo. Prvně jsem vzpomenul jméno H. Kudlicha v článku „Jubilejní kámen v Ludvíkově“ (zde byl umístěn
31. května 1925) a dále obnovený pomník
Hanse Kudlicha v Bulovce. Další drobnou
památkou je Kudlichův kámen v Dolní
Řasnici, dnes bohužel citelně poškozený,
a další pomníky byly např. v Liberci, ve Vratislavicích, v Bílém Kostele. Celkem do 38.
roku 20. století existovalo na území Čech,
Moravy a Slezska 46 pomníků věnovaných
památce H. Kudlicha. První byl postavený
již r. 1888. Nejmladší byl z roku 1935.
Velká většina z nich dnes neexistuje. Byly
zničeny.
Mezi ty málo vědomé jsem patřil i já sám.
Proč to nepřiznat! Věděl jsem pouze, že to
byl politicky angažovaný člověk, agitátor,
který se narodil zhruba r. 1830 a pozor –
nepocházel z Frýdlantska. Nyní díky studii
vypracované Ostravskou univerzitou, pod
č. grantu GAČR P410/10/0110, označené
„Hans Kudlich – osobnost, symbol a mýtus v kolektivní paměti Němců z českých
zemí“, mohu podrobněji představit Hanse
Kudlicha, přestože byl v mnohém hodně
rozporuplnou osobností.
Hans (Jan) Kudlich se narodil 25. října
1823. Narodil se v rodině bohatého sedláka (pozemky Kudlichů měly 52 hektarů,
z toho 30 ha polností) ve vesnici Úvalno
poblíž Krnova. Tato část bývalého Rakouska byla hustě osídlena Němci a označovala se, ještě donedávna, východní Sudety.
Samo Úvalno bývávalo bohatou vesnicí
a synkové ze sedláckých rodin ve velké
většině případů studovali na opavském
gymnáziu a posléze přecházeli na práva,
medicínu či do kněžských seminářů. Stejně tak Hans Kudlich. Roku 1839 zamířil
do Vídně, kde se zapsal na právnickou
fakultu. Hans se rychle zapojil do vídeňských liberálních kruhů (tj. soustava politických i ekonomických názorů vycházející
z tzv. buržoazního pojetí svobody), hlavně
čtenářského spolku Wiener Leseverein). Sotva složil první rigorózní zkoušku,
začalo ve Vídni březnové revoluční hnutí
namířené proti známému Bachovu absolutismu. Na shromáždění před budovou dolnorakouského zemského sněmu byl Kudlich při srážce s vojskem vážně poraněn
bajonetem. Ztratil hodně krve. Nemocen
zůstal až konce března. Poté byl hlavně vídeňskými studentskými kruhy slaven coby
revoluční hrdina. Rozhodl se kandidovat
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do říšského sněmu v tzv. hornobenešovském volebním obvodu. Ve volbách uspěl
a ve Vídni se připojil k dalším poslancům
německé levice.

Již 26. července 1848 přednesl Kudlich
jeden ze svých nejslavnějších parlamentních projevů. Říšskému sněmu navrhl zrušení poddanských svazků a všech z něho
vyplývajících povinností a práv. H. Kudlich
tehdy zrušení roboty představil jako pokračování osvobozovacích dekretů Josefa
II. (viz. zrušení nevolnictví) a cílem tohoto
návrhu bylo zrovnoprávnění poddaných
rolníků s ostatními státními občany. Projednávání tohoto později navrhovaného
tzv. Kudlichova zákona se jednoznačně
vyslovilo pro výkup z poddanství, tzv. mír-

nou náhradou ze státních prostředků.
Německá levice navrhovala zrušení roboty
bez jakékoliv náhrady. V tomto bodě je
jistě zajímavé, že předsedající Antonín
Strobach odvrátil ještě na poslední chvíli
prosazení tohoto pro vládu určitě nepříjemného návrhu tím, že pravicová část
sněmovny opustila jednací sál.
Další část života Hanse Kudlicha je
poznamenána říjnovým vídeňským povstáním, při kterém Kudlich agitoval v Dolních i Horních Rakousích při sestavování
oddílů domobrany na pomoc Vídni. Tato
Kudlichova činnost se dala vyložit a také
byla vyložena jako velezrada. Proto přes
Kroměříž (kde byl chráněn poslaneckou
imunitou) předem promyšlenou trasou
uprchl za hranice. Také v Německu se
aktivně zapojil do revolučních povstání
v Badensku a Rýnské Falci. Po jejich
porážce uprchl do Švýcarska. Zde stačil
vystudovat medicínu a pracoval v domě
profesora Wilhelma Vogta. Roku 1854 byl
v nepřítomnosti ve Vídni odsouzen k trestu
smrti a později, na nátlak rakouské vlády,
byl vykázán ze Švýcarska. S ženou Luisou
(Vogtova dcera) odjel do USA, kde provozoval úspěšnou lékařskou praxi. Po vzniku
Rakouska-Uherska byl Kudlich r. 1867
amnestován a r. 1872 se znovu vrátil
do Rakouska. Dnes to označujeme jako
politický comeback. Jeho představa, že
začne znovu tam, kde roku 1848 skončil,
byla však předem odsouzena k nezdaru.
Hans Kudlich zemřel 11. listopadu 1917
v Hoboken, v USA (bylo mu 94 let). Byl
posledním žijícím poslancem říšského
sněmu.
Zpracoval Mgr. Josef Molák

Joachim Ulrich
Ludvíkov pod Smrkem, dnes součást
Nového Města pod Smrkem, patří k nejstarším sídlům celého Frýdlantského výběžku. I když první písemné zprávy o obci
se objevují až roku 1381, obec existovala
určitě již dříve, možná dokonce už ve 12.
století. Před založením Nového Města roku 1584 byl nepochybně Ludvíkov střediskem těžby cínové rudy a až do roku 1588
zde bylo i sídlo perkmistra.
Mezi v ýznamné rodáky pocházející
z Ludvíkova patřil Joachim Ulrich. Narodil
se zde roku 1525 v rodině Ulrichů, vlastníků místního krestchamu (t.j. krčmy), která
zároveň bývala rychtou. Podle původního
číslování její č. p. bylo 1. O jeho vzděNovoměstské noviny

lání bohužel nemáme žádné zprávy, ani
o jeho profesní dráze. Ví se jenom tolik,
že byl hejtmanem Libereckého panství
a za dobré služby a záslužnou práci mu
byl roku 1565 udělen šlechtický titul von
Rosenfeld.
Pokud někdo o tomto rodákovi ví více,
byl bych vděčný za jakékoliv informace. Můžete je posílat na e-mail: knihovna.nmps@volny.cz nebo předat osobně
p. Molákovi.
Podle sdělení p. Bedřicha
Preissera a jeho osobních pramenů
s poděkováním napsal
Mgr. Josef Molák
březen–duben 2011

Historie
Zapomenutý rodák, virtuos a pedagog J. V. Köhler
Česká hudba a hudební emigrace – téma až příliš bohaté na to, aby se mohlo
alespoň částečně vyčerpat v několika málo řádcích. Hudební emigrace, čímž chápeme odchod českých muzikantů do zahraničí za prací či za slávou, je vesměs
spojována s českými hudebními skladateli, kteří propagovali českou hudební tradici
mimo hranice své vlasti. Připomeňme si
například slavný rod Bendů, který působil
v Berlíně, nebo rod Stamiců, působící
v německém Mannheimu, kde byli při
zrodu tzv. „Mannheimské školy“. Antonín
Rejcha, ﬂétnista a skladatel, byl profesorem kontrapunktu a harmonie na pařížské
konzer vatoři (z jeho žáků bych uvedla
Berlioze, Gounoda, Francka a Liszta),
Josefu Myslivečkovi Italové říkali „Il divino
Boemo“ – Božský Čech. Bylo nesčetné
množství českých hudebních skladatelů
a hudebníků, více či méně známých, roztroušených po celé Evropě. Jedním z nich
byl i Josef Václav Köhler, ﬂétnový virtuos
a pedagog, rodák z Nového Města pod
Smrkem.
Josef (Joseph, Giuseppe) Václav (Venceslao) Köhler se narodil 11. 9. 1809 jako
druhý z deseti dětí novoměstského krejčího a veterináře Jana Josefa Köhlera
a Doroty Heintschelové. Josef se měl
po ukončení školní docházky vyučit u matčiných příbuzných krejčím. Ale chlapce to
táhlo k hudbě, a tak z učení utekl a po několika týdnech složil s úspěchem přijímací
zkoušky na pražskou konzervatoř. Neví se,
kdy Josef začal hrát na ﬂétnu či kdy a kde
se s hudbou seznámil. Můžeme pouze
předpokládat, že pr vní styk s hudbou
mohl mít v rodině či kostele pod vedením
místního kantora, který chlapci mohl snad
nejlépe přiblížit svět hudby. Za finanční
podpor y hudebního mecenáše hraběte Christiana von Clam- Gallase Josef
Köhler s úspěchem vystudoval hru na ﬂétnu a po šesti letech studium na pražské
konzervatoři brilantně ukončil.
Po absolutoriu působí krátce ve Wroclawi, odkud odchází do italské Modeny.
Zde získává místo 1. ﬂétnisty ve vojenském
dechovém orchestru vévody Francesca
IV. a po několika letech místo 1. ﬂétnisty
dvorního orchestru s povinností působení
v orchestru městské Opery. Přijímá též
místo profesora hry na ﬂétnu na prestižní
modenské škole „Collegio dei Nobili“. Kromě orchestrální a pedagogické činnosti se
Köhler věnuje i sólistické kariéře. Na počátku koncertuje pouze v rámci Modeny
a jejího blízkého okolí. Po roce 1859, kdy
se rozpouští dvorní orchestr, se však znovu rozjíždí po celé Evropě a v roce 1865 se
po třiceti letech vrací i do Nového Města,
navštívit své rodiče. V Čechách se zdrží
březen–duben 2011

tři měsíce a při té příležitosti se představí
českému publiku v mnoha koncertních
vystoupeních. Při zpáteční cestě koncertuje také v Praze, Českých Budějovicích,
Vídni, Grazi a Benátkách.
Josef Václav Köhler byl jedním z nejvýznamnějších ﬂétnových virtuosů své doby.
Mnoho jeho italských kolegů flétnistůskladatelů mu věnovalo nejednu skladbu.
Köhlerův přirozený a elegantní hudební
projev, technická dokonalost a perfektní
„dvojité staccato“ (technika hry dvojitého
úderu jazyka, obvyklá při hře na dechové
nástroje), byl známý po celé Evropě. Jak
bylo v období romantismu zvykem, také
Josef Köhler byl nejen virtuosem, ale také
hudebním skladatelem, i když ne příliš
plodným. Do dnešní doby se nám dochovalo v archivu modenského Hudebního
institutu a archivu milánské konzervatoře
jen nepatrné množství skladeb, všechny
pro příčnou flétnu, jako např. Fantasie

na operu Gaetana Donizettiho „Lucia
di Lamermoor“, Brilantní variace Op. 2,
Téma a variace „Il Carnevale di Venezia“
aj., všechny s klavírním doprovodem a některé pouze v rukopisu. Skladby jsou velmi
technicky náročné a všechny Köhlerem
věnované jeho nejlepším žákům.
Josef Köhler, který se v Modeně oženil, měl tři děti, z nichž dvě pokračovaly
v rodinné hudební tradici: Ferdinando byl
klavíristou a skladatelem (studoval také
u Smetany v Praze) a Ernesto byl ﬂétnista a sólista carské opery v Petrohradě
(Ernesto Köhler se stal jedním z nejvýznamnějších ﬂétnistů a skladatelů ﬂétnové
historie).
Josef Václav Köhler umírá 19. června
1878 v rakouském Rotherturmu. Je pohřben v Miltzbichelmu.
Hana Budišová Colombo

Klingerové a Novoměstská knihovna
Několik poznámek k článku
Rodina Klingerů se nejvýznamněji zasadila o rozvoj Nového Města pod Smrkem.
O této rodině se v minulosti skoro vůbec
nemluvilo a v povědomí většiny obyvatel
je jméno rodiny spojováno pouze v souvislosti se zdejším zaniklým textilním podnikem. Na stavby Klingerů však narážíme
po celém městě. Z některých nemovitostí
proﬁtuje město ještě nyní.
Je dobře, že se pan Molák ujal tohoto
pro něj jistě nelehkého úkolu a poodhalil
čtenářům některá místa z historie této rodiny. Jsem rád, že pan Molák docenil mé
připomínky k článku, týkající se původu rodiny, na které jsem redakci novin upozornil
a zaslal fakta o rodišti. Očekával jsem však
opravu, ale ne omluvu. Překvapila mne
následná reakce autora článku v prvním
letošním čísle, kde se pan Molák omlouvá a zároveň se, tímto pro mě nezvyklým
způsobem, prostřednictvím tisku, na mě
obrací s dotazem.
K dotazu na pana Huberta Klingerstorrf
jsem redakci poskytl své znalosti a zaslal
o něm článek.
Z článku „Klingerové a Novoměstská
knihovna“ neměl čtenář možnost vyrozumět, jaké jsou vzájemné vztahy uváděných osob k sobě, např. Oskar, Anna,
Rosa, Ottomar... Jen krátce: Anna byla
první manželka Oskara staršího a Rosa
byla manželkou Ottomara, takže švagrová
Oskara staršího.
Novoměstské noviny

Dále chci upozornit ještě na dvě chyby
vyplývající z mylného překladu. První se
týká sociální podpory rodiny Klingerů.
Podpora jistě, ale samozřejmě ne výstavby
jeslí nebo školky. Tady se projevila fantazie pana Moláka, kdy pravděpodobně ze
slova Krippenverein mylně přeložil „jesle
pro děti“, správný překlad je „jesličky“.
Zde se však jedná o podporu spolku, k jehož úkolům patřilo udržování a rozšiřování
betlému v katolickém kostele.
Druhá chyba se týká stěhování knihovny. Pan Molák uvádí, že místní občan
p. Karl Knifchel knihovně nabídl tři prostorné pokoje ve svém domě. Musím konstatovat, že to s určitostí tento pán nebyl.
Jak to vím? Jednoduše, byl to totiž dům
mého prapradědečka. Moje babička byla
rozená Knischek. Majitelem dnes již zbouraného domu č. p. 497 ve Frýdlantské ulici
byl Karl Knischek a jeho syn Anton, můj
pradědeček, se v tomto domě 12. února
1873 narodil. Knihovna byla přemístěna
z obecní školy 25. listopadu 1907.
Další opravy by jistě přesáhly rámec
tohoto článku.
Jak byla ukončena činnost knihovny
a kam přišly knihy, nám zatím pan Molák
neprozradil.
Hans Liebsch
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sportovní a relaxační centrum
Sportovní a relaxační centrum
příspěvková organizace, IČ 75048817, Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem 463 65
PLAVECKÝ BAZÉN

Provozní doba – od 17. 3. 2011
dopoledne

odpoledne

Pondělí

8.00–12.00 výuka plavání školy

zavřeno

Úterý

8.00–12.00 výuka plavání školy

14.30–16.00 senioři
16.00–21.00 veřejnost

Středa

8.00–12.00 výuka plavání školy

14.00–21.00 veřejnost

Čtvrtek

8.00–12.00 výuka plavání školy

14.00–21.00 veřejnost; 16.00–17.00 Mateřídouška

Pátek

8.00–12.00 výuka plavání školy

14.00–22.00 veřejnost

Sobota

9.00–12.00

14.00–21.00 veřejnost

Neděle

zavřeno

14.00–20.00 veřejnost

Dále dle potřeby a dohody! Plavání pro školy, mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem.

SAUNA + MASÁŽE
Úterý

masáž lávovými kameny i klasická na obj.
(nebo dle dohody)

16.00–20.00

Středa

masáž lávovými kameny, med, čokoládové
baňky, klasická masáž

16.00–20.00

Čtvrtek (ženy)

sauna
masáže klasické (ženy), pedikúra

16.30–21.00
17.00–20.00

Pátek (muži)

sauna
masáže klasické (muži)

16.30–22.00
17.00–21.00

Sobota

sauna páry / sauna společná

16.00–18.30 / 18.30–21.00

OBČERSTVENÍ
Úterý – čtvrtek

14.00–21.00

Ceník od 1. ledna 2011

Pátek

14.00–22.00

Plavecký bazén

1 hod.

2 hod.

Sobota

14.00–21.00

70 Kč

14.00–20.00

Dospělí
(přecházení do sauny zakázáno)

50 Kč

Neděle

Děti, ZTP

30 Kč

50 Kč

Dále dle potřeby a dohody!

Záloha na klíč dospělí 50 Kč / děti 30 Kč
ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč
Děti do výšky 100 cm vstup zdarma
Příplatek za překročení času 10 Kč za každých započatých 30 min
Pronájem: 1hod. = 600 Kč, po 19.00 hod. 500 Kč (dále dle dohody)
Permanentka přenosná s 15 vstupy na 2 h., platná na 2 měsíce 900 Kč
Permanentka děti a ZTP 500 Kč (stejné podmínky jako dospělí)
Do sauny permanentky neplatí!
Možnost zapůjčení ručníku, vysoušeče vlasů: 20 Kč
Možnost zapůjčení rukávků, míče: 10 Kč
Sleva pro důchodce – 1× týdně (úterý) od 14.30 do 16.00 hod. – cena 40 Kč
Cena pro školy – pronájem 1 hod. dopoledne – cena 20 Kč za 1 dítě

Sportovní a relaxační centrum
Ludvíkovská 38
Nové Město pod Smrkem 463 65
Kontakty:
mobil: 725 785 801, 776 098 911
e-mail: bazen@nmps.cz
www.volny.cz/nmps.sport.relax
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Sauna
Na 2 hod.
(možnost přechodu do bazénu dle pravidel)

80 Kč
příplatek 10 Kč

Zapůjčení prostěradla, osušky, ručníku:

20 Kč/ks

Masáže: klasická masáž

100 Kč /20 min.

ostatní masáže:

200 Kč /30 min.

Čtvrtek, pátek – sauna + masáž

150 Kč

Novoměstské noviny
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Vánoční pokerový turnaj
Dne 27. 12. 2010 se od 18,00 hodin v hotelu Měděnec, pod
záštitou pana Jaromíra Pelanta, konal vánoční pokerový turnaj.
Turnaje se zúčastnilo celkem 27 hráčů z okolních měst a obcí
(Nové Město pod Smrkem, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Lázně
Libverda apod.)
Po zahájení začali hráči Poker – Texas Holdem. Po hodinové
základní části byl vylosován jeden z hráčů, kterému byla věnována
věcná cena od pana Pelanta. Obdarovaným se stal hráč pan Jan
Rezler. Poté hra pokračovala. Prvním vyřazeným hráčem byl pan
Karel Dostál, který obdržel cenu útěchy – živého králíka, kterého
věnoval pan Košťák.

Vítězem a zároveň pokerovým vánočním králem se stal pan
Luboš Čmuchálek z Hrádku nad Nisou. Čest města úspěšně hájil
pan Jiří Čonka, který se umístil na 2. místě, a pan Ernest Karala,
který se umístil na místě třetím.
Celý turnaj se konal za pořadatelského přičinění pana Jiřího
Mizery a pana Lubomíra Horkého. Zvláštní poděkování pořadatelů
patří panu Františku Barešovi, který do turnaje zapůjčil pokerové
stoly a žetony.
Všichni účastníci byli nadmíru spokojeni, a proto pořadatelé
uvažují o dalším, tentokrát velikonočním turnaji.

Výrazné slevy v bazénu – děti pojištěnci VZP
Až do konce května nabízíme plavecký výcvik pro děti z mateřských škol od 3 do 6 let, z celého Frýdlantského výběžku. Pokud se zúčastní výuky plavání v našem bazénu, získají 50% slevu,
za 10 vyučovacích hodin rodiče zaplatí pouze 350 Kč. Dítě musí
být klientem VZP a nebo se k VZP přihlásit.
Mateřská škola z našeho města plně tuto nabídku využívá, naplnila již druhý kurz. Dětem se u nás líbí a zvykají si na vodu i plavání.
Připojte se i vy, z okolních měst a obcí, k akci „UČÍME SE PLAVAT S VZP“.

březen–duben 2011
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Sportovní dopoledne v bazénu
O pololetních prázdninách, v pátek
4. února, jsme v našem bazénu přivítali
děti z prvního a druhého stupně ZŠ. Konalo se zde pro ně dopoledne plné her
a soutěží. I přes nízkou účast si děti dvě
hodiny sportování užily a odcházely unavené a spokojené. Radost jim udělaly nejen
soutěže, ale také to, že každý z nich byl
odměněn.

Druhé sportovní dopoledne v bazénu
se konalo v pátek o jarních prázdninách.
Tentokrát byl pro děti připraven turnaj
ve vodním pólu a v košíkové. Vzhledem
k nízké účasti dětí spolu soutěžila pouze
tři čtyřčlenná družstva stylem každý s každým. Vítězné družstvo si odneslo medaile
a volné vstupenky do bazénu.

Věříme, že se všem zúčastněným tyto
akce líbily a přijdou si s námi zasoutěžit
i příště, snad s sebou přivedou i své kamarády. Další soutěže jsou naplánovány
na pátek 22. 4. (o velikonočních prázdninách) od 10.00, vstupné 10 Kč.
Těšíme se na hojnou účast.
L.P.

Zprávy z AFK Nové Město pod Smrkem
S nástupem nového roku hráči všech
věkových kategorií zahájili zimní přípravu pro nadcházející jarní část sezóny
2010/2011, a to tréninkovými jednotkami
v obou tělocvičnách. Pro zpestření se
hráči mužů a dorostu zúčastnili halového
turnaje „O pohár starosty města“ ve Frýdlantu, kde ve kvalitně obsazeném turnaji
obsadili muži pěkné 4. místo a dorostenci
tento turnaj dokonce vyhráli.
Naši nejmenší žáčci se zúčastní halového turnaje v Jičíně, kde jim budeme držet
palce k dobrému umístění.

A jak si vedou naše družstva
po podzimní části sezóny?
Muži se usadili na 10. místě tabulky
okresního přeboru s 16 body, dorost je
zatím na 7. místě s 6 body krajské soutěže
I. A třídy, starší žáci jsou na pěkném 3. místě okresního přeboru s 25 body a mladší
žáci rovněž na 3. místě okresního přeboru
s 9 body. Tak doufejme, že na konci sezóny budou ta umístění ještě lepší.
Co se týče areálu AFK, budeme i nadále pokračovat v jeho údržbě, a to hlavně
obou travnatých ploch, chtěli bychom
dokončit oplocení celého areálu a dále

provést nutnou údržbu objektu kabin, který už není v nejlepší kondici, a nejnutnější
údržbu objektu klubovny.
Dále bychom chtěli informovat občany
o pořádání již tradiční maškarní zábavy pro
dospělé, která se bude konat 26. března
2011 v sále Dělnického domu, a hned
27. března 2011 proběhne tradiční dětský
maškarní bál. Všechny srdečně zveme.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům a fandům za přízeň a budeme
se těšit opět na jaře při dalších fotbalových
utkáních.
Radim Suk – jednatel AFK
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