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Váení ètenáøi,
dostává se Vám do ruky druhé letoní èíslo Novomìstských novin.
Shromádili jsme nové dùleité informace z radnice, od pøíspìvkových
organizací, spolkù a jak je ji pravidlem, pro volné chvíle najdete i nìkolik literárních pøíspìvkù.
Doètete se o okolnostech zvýení danì z nemovitostí, jak jsme soupeøili se snìhovými pøívaly, proè èasto nefunguje bankomat Èeské spoøitelny a také o tom, e zastupitelstvo schválilo rozpoèet mìsta pro rok
2009 a zahájilo práce na zmìnách územního plánu.
Vìøíme, e za svoji desetikorunu získáte dostatek pouèení i zábavy
a nebude Vám této investice líto.
Redakce

cena 10 Kè

Významná ivotní jubilea naich obèanù
BØEZEN 2009
edová Valerie
Holubcová Jana
Merunko Yosyp
Juhasová Mária
varcová Milena
Varousová Irena
Kulhánek Miloslav
Strnad Jiøí
Èech Jaroslav

93 let
92 let
89 let
87 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let

Vem jubilantùm pøejeme mnoho
zdraví, tìstí a osobní spokojenosti do dalích let.
Redakce

DUBEN 2009
Bílková Olga
Hoová Anna
Formanová Boena
Hnilièková Vlastimila
Maríková Albìta
Kapárek Frantiek
teinová Anna
Kochanová Vlasta
Rená Marie
Tvrdá Jiøina
Horák Jiøí
Grassl Frantiek
Pokorný Jiøí
Babec Jiøí

87 let
86 let
85 let
83 let
82 let
82 let
81 let
81 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Servis zpráv z radnice
 Nástìnný kalendáø mìsta.
U pøíleitosti 425 let od zaloení
naeho mìsta vyel obrazový kalendáø. Barevné fotografie od nìkolika místních autorù jsou vdy
doplnìny èernobílou historickou
fotografií s obdobným zábìrem.
Kalendáø mùete jetì zakoupit
se slevou v mìstské knihovnì,
v lázních a u pana Èengera.
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 Textilana v obrazech a datech. Kniha popisuje vznik, vývoj a zánik obrovské textilní spoleènosti a jejích závodù. Její autorka Ing. Vlasta
Bergmanová pracovala nìkolik let také v novomìstském závodì. Obsahuje velké mnoství fotografií. Kniha by urèitì nemìla chybìt v knihovnì
ádného z bývalých zamìstnancù Textilany.
Zakoupit ji mùete v lázních.
 Rozpoèet mìsta pro rok 2009 je schválen. Dne 25. února zastupitelstvo mìsta schválilo rozpoèet mìsta pro rok 2009. Rozpoèet byl
schválen jako vyrovnaný (pøíjmy = výdaje) ve výi bezmála 70 mil. Kè.
Hlavním a nejnákladnìjím rozvojovým projektem bude pokraèování pøíprav dostavby a rekonstrukce kanalizace. Dalí rozvojové projekty budou realizovány pouze v pøípadì získání dotace. Aktuálnì
jsme získali dotaci na rekonstrukci vrat a nádvoøí hasièské zbrojnice.
Jsou podané ádosti o dotaci na vyprojektování rekonstrukce námìstí,
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výstavbu objektu pro garáování a údrbu komunální techniky, na výstavbu parkovitì u lázní, rekonstrukci chodníkù a na výstavbu lezecké
stìny v tìlocviènì.
Peèlivì sledujeme vechny vyhláené výzvy na podávání ádostí
o dotace a snaíme se na pøipravené projekty o dotace ádat. Zároveò
je tøeba neustále pøipravovat nové zámìry, co je závislé na výi
rozpoètovaných prostøedkù, urèených na zpracovávání projektových
dokumentací. Dopøedu nelze znát zcela pøesnì podmínky té které výzvy, proto je nutné mít pøipraveno projektù co nejvíce. Realizace pak
nezávisí na prioritách, ale na pøidìlení dotace. Mùe se tedy zdát, e
nìkteré akce nejsou tolik potøebné a bylo by lepí udìlat nìco jiného.
V tomto období je ale rozhodující monost získat dotace a realizovat
to, na co jsou urèeny. Za nìkolik let z EU dotace ji dostávat nebudeme. Pak bude moné postupovat dle priorit potøeb, ale ji pouze
za své. Za evropské dotace budou stavìt tøeba v Rumunsku nebo
Bulharsku a my budeme pøispívat.
Globální krize se projevuje i v daòových pøíjmech státu a tím
i v pøíjmech mìsta. Letos poprvé zùstává výe daòových pøíjmù ze
státního rozpoètu na stejné úrovni jako minulý rok, pøestoe náklady
na provoz a údrbu majetku mìsta neustále rostou. Z toho dùvodu se
právì na údrbu majetku mìsta peníze nedostávají. Rozpoèet umoní
pouze provedení nejnutnìjích oprav místních komunikací, nátìrù
podlah v Z a výmìnu vstupních dveøí do lázní a muzea. Zbývá jen
doufat, e se krizový vývoj bìhem roku zmìní k lepímu a také se podaøí získat co nejvíce dotací.
-SY Bankomat Èeské spoøitelny. Z dùvodu váné závady nefungoval
více ne týden bankomat Èeské spoøitelny. Zaøízení je majetkem banky, mìsto nemùe ovlivnit jeho funkènost, ale snaíme se alespoò
urgovat urychlené odstranìní závad. Servisní firma zaøízení na svém

Klub èeských turistù Nové Mìsto pod Smrkem
Mìsto Nové Mìsto pod Smrkem
Juniorcamp Nové Mìsto pod Smrkem
poøádají dne 25. dubna 2009 mezinárodní turistický pochod 3 dny  3 zemì  3 pochody
na trasách 10, 15 a 26 km Jizerskými horami v okolí
Nového Mìsta pod Smrkem. Trasy povedou podhùøím
Jizerských hor a také na horu Smrk
a Palièník. Start vech tøí tras je
v Juniorcampu od 8:00 hodin
do 9:00 hodin a cíl do 16:00
hodin.
Startovné pro vechny trasy
je 60 Kè.
Úèastníci pochodu obdrí
jedno obèerstvení na trase
a v cíli. Odmìna pro kadého
úèastníka bude diplom a buton.
Mezinárodní pochod zaèíná dne 24. dubna
2009 v Polské Lubáni a konèí dne 26. dubna
2009 v nìmeckém Olberzdorfu.

Vech pochodù, jak v Polsku, Èesku, tak v Nìmecku
se mohou zúèastnit pøíznivci turistiky.
Blií informace na stránkách www.nmps.cz
Srdeènì zvou poøadatelé turistické akce.
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dispeèinku monitoruje pomocí dálkového pøenosu dat a bìné závady
zjistí témìø okamitì po jejich vzniku. Co vìtinou nelze dálkovì zjistit, jsou zásahy vandalù do zámku dveøí i samotného bankomatu.
V tìchto pøípadech je tøeba závadu telefonicky oznámit.
Rychlost odstranìní závady je oetøena smluvním vztahem mezi
servisní firmou a Èeskou spoøitelnou. Zmínìná porucha si vyádala
výmìnu elektroniky bankomatu, co byl zásah finanènì a èasovì
velmi nároèný. Je vak nutno podotknout, e tato porucha byla výjimeèná, zato podstatná èást jiných závad bývá zpùsobena vandaly.
Bankomat není mìsta, jak se èasto obèané domnívají. Jde o majetek Èeské spoøitelny, která se zatím snaí zaøízení udret v provozuschopném stavu. Trpìlivost ale nemusí být nekoneèná, o to více v dobì, kdy rozhodují v první øadì ekonomické ukazatele. Poèet transakcí
bankomatu klesá a nákladné opravy pøibývají
Rada mìsta se zabývala problematikou bankovních slueb na své
schùzi 22. srpna 2007 a uloila starostovi oslovit bankovní domy
s moností otevøení poboèky v Novém Mìstì pod Smrkem nebo instalace bankomatu. Bohuel ádná banka neprojevila zájem. Dvì firmy nám ale nabídly umístìní a pronájem svého bankomatu.
První nabídla aktivaci a instalaci bankomatu za 82 600 Kè a poplatek za uívání. Pokud by probìhlo 1 300 úspìných transakcí (výbìrù
hotovosti) mìsíènì, byl by poplatek za uívání bankomatu 0 Kè. V pøípadì, e by byl poèet transakcí nií ne 1 300 výbìrù, muselo by mìsto uhradit za kadou neuskuteènìnou transakci 39 Kè, v opaèném pøípadì pøi pøekroèení limitu 1 300 transakcí by bylo mìstu vypláceno za
kadou nadlimitní transakci 10 Kè.
Druhá firma nabídla umístìní bankomatu za nájemné 5 000 Kè
mìsíènì.
K tomu je vak tøeba dodat informaci nejdùleitìjí  Èeská spoøitelna svým klientùm umoòuje dle typu úètu 2 a 5 výbìrù ze svých
bankomatù zdarma a za kadý dalí výbìr si úètuje 6 Kè. Avak za výbìr svého klienta z bankomatu cizího si úètuje vdy 25 Kè + 0,5 %
z vybírané èástky.
-SY Zvýení danì z nemovitostí. Zastupitelstvo mìsta na základì zákona 261/2007 Sb., ze dne 19. záøí 2007, o stabilizaci veøejných rozpoètù pøistoupilo dne 2. èervence 2008 ke schválení obecnì závazné
vyhláky è. 1/2008 o stanovení koeficientù u danì z nemovitostí
v územním obvodu obce Nové Mìsto pod Smrkem.
Tento zákon mimo jiné novelizoval § 12 zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, podle kterého je moné obecnì závaznou vyhlákou
pro vechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní
koeficient ve výi 2, 3, 4 nebo 5 (tj. násobek dosavadní výe danì).
Tehdejí sazby byly tedy platné ji 15 let a nejene je stát za tu dobu nezvýil, ale s úèinností od tohoto roku zodpovìdnost v rozhodování
o výi danì z nemovitostí pøenesl na zastupitelstva jednotlivých obcí
a navíc naøídil, e pokud se koeficient zvýí, tak minimálnì dvakrát!
Jde o jedinou pøímou daò, která celá pøipadá mìstu, ostatní daòové
pøíjmy jsou pøerozdìlované pøes státní rozpoèet. Kdy mìsta a obce
poadují více finanèních prostøedkù ze státního rozpoètu, bývá odpovìdí, e si je mohou samy zajistit zvýením místní danì, co od roku
2007 umoòuje zákon, ale nedìlají to. Rada mìsta navrhla nejnií
variantu zvýení, která je moná, tedy dvojnásobek. Pøi schvalování
vyhláky v létì minulého roku bohuel nikdo netuil, jaké problémy
nastanou vlivem globální krize, e dojde k obrovskému skokovému
zvýení nezamìstnanosti a neustálému rùstu ivotních nákladù
V Libereckém kraji se rozhodli od letoního roku zvýit daò z nemovitosti ve zhruba polovinì z 39 obcí, v ostatních je zatím stejná.
Ve tøetinì obcí se zastupitelstva rozhodla vyuít koeficient 2, take
vlastníci zaplatí pøítí rok na dani dvakrát víc ne letos. Je zøejmé, e
pokud zùstane tento daòový systém, budou v dalích letech postupnì
donucena zvyovat daò z nemovitostí vechna mìsta a obce.
Daò z nemovitosti je jedinou daní, která zùstává celá mìstùm a obcím, tudí nekonèí nìkde neurèitì ve státním rozpoètu napospas následnému pøerozdìlování. Výnos z této danì se bezezbytku vyuívá
ve prospìch majitelù nemovitostí na území mìsta. Nae mìsto v leto-
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ním roce získá na dani z nemovitostí 1,2 mil. Kè. Nejvìtí podíl zaplatí
majitel bývalé Textilany. Co se z tìchto vybraných penìz hradí?
Vybraná daò z nemovitostí slouí k finanènímu pokrytí èinností
a slueb, které mìsto vykonává v okolí nemovitostí  na budování
a údrbu místních komunikací, údrbu a provoz veøejného osvìtlení,
likvidaci odpadù, údrbu veøejné zelenì, úklid mìsta, zimní údrbu
komunikací, dopravní obslunost a na èást mezd pracovníkù na veøejnì prospìné práce. Jen tyto èinnosti budou stát mìsto v letoním
roce 6,5 mil. Kè. Dále je mono pøipoèítat nìkolikamilionové èástky
za pøípravu dostavby kanalizace. Mìsto tak svými slubami, udrovacími èinnostmi a dotovanými stavebními akcemi mùe zvýit kvalitu
zázemí nemovitostí na území mìsta, tím i jejich uitnou hodnotu
a eventuálnì také trní cenu nemovitostí v pøípadì jejich prodeje.
Vlastníkùm se tak vynaloené prostøedky vrací.
Z uvedeného ale vyplývá, e vybraná daò z nemovitostí ani zdaleka
nepokryje vyjmenované náklady, z kterých má prospìch témìø kadý
obyvatel mìsta. Dalí prostøedky se musí najít nejen na úkor rozvoje
mìsta, ale dokonce i na úkor provedení nutné údrby a oprav majetku
mìsta, napø. starého domu s peèovatelskou slubou, kolních budov,
o bytových domech nemluvì.
Navýení danì z nemovitosti není nijak zásadním zásahem do ivotních nákladù majitelù nemovitostí. Pro majitele bìného rodinného
domu se zahradou jde o navýení o nìkolik desetikorun mìsíènì. A jetì poznámka na závìr  vìtina zastupitelù jsou vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, daòové zatíení si tedy zvýili také sami sobì.
-SY Zimní údrba mìsta. V mìsíci únoru zasypaly nae mìsto pøívaly
snìhu. Snìilo nepøetritì 12 dní a neustálé snìení znesnadòovalo ji
tak sloitou zimní údrbu mìsta.
Nae mìsto nepøistoupilo k vyhláení kalamitního stavu, co by
bylo zdùvodnìním neudrování nìkterých èástí mìsta, ale naopak
jsme se snaili ze vech sil zachovat prùjezdnost mìsta alespoò pro
jedno vozidlo.
Situaci jsme neustále monitorovali, mìli jsme informace od øidièù firem, které zajiovaly zimní údrbu, z vlastního etøení i informace od obèanù. Øidièi, kteøí zajiovali protahování silnic traktory s radlicemi, nás
pravidelnì nìkolikrát dennì upozoròovali na ulice, které se stávaly neprùjezdnými, a tam jsme pak situaci øeili odklízením snìhu nakladaèi.
Snìhovou kalamitu jsme zvládli s pomocí tøí traktorù s radlicemi
(dva traktory firmy Dendria a jeden traktor p. Nováka), které jsme
mìli na zimní údrbu nasmlouvány, naeho vozidla na údrbu
Gasolone, které bylo osazeno pluhem a sypaèem, a malotraktorem
s radlicí. Dále jsme na pomoc pøibrali malý a velký nakladaè firmy
Dendria a tøi malé nakladaèe firem Kvapro a Jana Lodeho.
Traktory v tomto období vyjídìly témìø nepøetritì, nakladaèe na objednávku. V koneèné fázi bylo nakladaèi uklizeno 80 % ulic mìsta.
Pøi práci strojùm pomáhalo 18 pracovníkù zaøazených na veøejnì
prospìné práce, kteøí mìli velký podíl na zprùchodnìní chodníkù,
prostorù u kontejnerù apod.
V této sloité situaci jsme zajiovali i prùchod a pøíjezd ke
Klingerovu mauzoleu, kde se konaly ètyøi smuteèní obøady.
Situace kolem údrby mìsta byla sloitá, ne vechny problémy bylo
moné naráz vyøeit, ale myslím si, e ji oddìlení komunálního hospodáøství naeho mìsta pod vedením paní Zdenky Strakové zvládlo velmi
dobøe. Za to patøí jí i vem pracovníkùm zaøazeným do tohoto oddìlení
velké podìkování.
Mgr. Radoslava áková
místostarostka mìsta
 Dostavba a rekonstrukce kanalizace. Nae mìsto pokraèuje v zámìru dostavby a rekonstrukce kanalizace tak, jak bylo naplánováno.
V této chvíli se zpracovávají projekty domovních pøípojek, probíhá
vodoprávní øízení, je vydané územní rozhodnutí a pøipravují se podklady pro stavební øízení.
Èekáme na výzvu Státního fondu ivotního prostøedí  operaèní
program ivotní prostøedí. ádost o dotaci podáme v okamiku, kdy

bude výzva vyhláena. Dále pøipravujeme výbìrové øízení na vypracování dokumentace pro výbìr zhotovitele a na komplexní provedení
výbìrového øízení pro zhotovitele stavby.
Kdy zaèneme stavìt, je otázkou vyhláení výzvy a následných krokù. Zatím výzva, do které bychom se mohli pøihlásit, vyhláena nebyla
a tak to vypadá, e v letoním roce s nejvìtí pravdìpodobností stavìt
nezaèneme.
Mgr. Radoslava áková
místostarostka mìsta
 Noví obèánci. V mìsících prosinec 2008 a leden 2009 se narodili:
Helena Èonková, Barbora Boháèová, Jan Koleèek a Rùena andorová.
Vem rodièùm nových obèánkù blahopøejeme. Dìtem pøejeme astné vykroèení do ivota, zdraví, krásu, bezpeèí, úspìch a lásku. A se
Vám splní vechny plány a nadìje.
Mgr. Radoslava áková
místostarostka mìsta

Výzva k podávání podnìtù na zmìny územního plánu
Zastupitelstvo mìsta na svém 15. veøejném zasedání, které se konalo
25. února 2009, rozhodlo o zahájení prací na zmìnách územního plánu
Nového Mìsta pod Smrkem a uloilo odboru výstavby a ivotního prostøedí vyzvat veøejnost k podávání podnìtù na zmìny územního plánu.
Odbor výstavby a ivotního prostøedí bude také podnìty shromaïovat.
Osobou oprávnìnou k podání návrhu na poøízení zmìny územního
plánu dle § 44 písm. b), c) a d) zákona è. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním øádu, ve znìní pozdìjích pøedpisù (stavební
zákon) je orgán veøejné správy, obèan mìsta nebo fyzická èi právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku
nebo stavbì na území Nového Mìsta pod Smrkem.
Návrh na zmìnu platného územního plánu mìsta musí obsahovat
dle § 46 stavebního zákona následující náleitosti:
a) údaje umoòující identifikaci navrhovatele, vèetnì uvedení jeho
vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbì na území
obce (identifikace  jméno, adresa, telefon, E-mail, údaje vlastnických nebo obdobných práv k pøíslunému pozemku nebo stavbì),
b) údaje o navrhované zmìnì vyuití ploch na území obce (pro plochy
pro bydlení, technickou infrastrukturu ),
c) údaje o souèasném vyuití ploch dotèených návrhem navrhovatele
(druh pozemku, zpùsob obhospodaøování pozemku...),
d) dùvody pro poøízení územního plánu nebo jeho zmìny (popis zámìru stavby, vyuití pozemku, napojení na komunikace, pøípadnì
napojení na technickou infrastrukturu ),
e) situaèní výkres na podkladu katastrální mapy s vyznaèením rozsahu navrhované zmìny v mìøítku pøimìøeném rozsahu navrené
zmìny.
-SY-

Z jednání rady mìsta
Na svém jednání dne 29. 12. 2009 rada projednala a schválila pøedloený bytový poøadník a pøidìlila byt è. 8 v ulici Vaòkova è.p. 226.
Po projednání také rada mìsta schválila pøedloené rozpoètové zmìny.
Rada mìsta jednala 4. 2. 2009 o hospodáøských výsledcích pøíspìvkových organizací. Projednala také návrh rozpoètu na rok 2009
a návrh rozpoètu kapitoly Opravy a investice. Schválila vyhláení
výbìrového øízení na Inenýrskou a projektovou èinnost spojenou
s dostavbou a rekonstrukcí kanalizaèní sítì v Novém Mìstì pod
Smrkem.
Dne 11. 2. 2009 jednala rada mìsta rozíøená o zastupitele a zástupce organizací napojených na rozpoèet mìsta o rozpoètu mìsta pro
rok 2009, aby mohl být projednán na zastupitelstvu mìsta dne
25. 2. 2009. Dále rada mìsta schválila uzavøení nájemní smlouvy na ordinaci praktického lékaøe v ulici Vaòkova 226 s vítìzem výbìrového øízení na pozici praktického lékaøe.
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SportovnÌ
SportovnÌ aa relaxaËnÌ
relaxaËnÌ centrum
centrum
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ProvoznÌ doba od ledna 2009

PLAVECK› BAZ…N
dopoledne
PondÏlÌ 9:00ñ12:00
v˝uka plav·nÌ ökoly
⁄ter˝
9:00ñ12:00
v˝uka plav·nÌ ökoly
St¯eda

9:00ñ12:00
v˝uka plav·nÌ ökoly
»tvrtek 9:00ñ12:00
v˝uka plav·nÌ ökoly
P·tek
9:00ñ12:00
v˝uka plav·nÌ ökoly
Sobota 9:00ñ12:00
NedÏle 9:00ñ12:00

odpoledne
zav¯eno
14:00ñ15:30 soc. ˙stav
15:30ñ17:00 senio¯i
17:00ñ21:00 ve¯ejnost
14:00ñ21:00 ve¯ejnost
14:00ñ21:00 ve¯ejnost
14:00ñ22:00 ve¯ejnost
14:00ñ21:00 ve¯ejnost
14:00ñ20:00 ve¯ejnost

D·le dle pot¯eby a dle dohody!
Plav·nÌ pro ökoly mimo provoznÌ dobu ñ na objed.
minim·lnÏ 1 den p¯edem

SAUNA + MAS¡éE
PondÏlÌ

mas·û l·v. kameny i klas. ñ na obj.
15:30ñ19:30
⁄ter˝
mas·û l·v. kameny i klas. ñ na obj.
15:30ñ19:30
St¯eda
klas. mas·ûe na obj.
17:00ñ21:00
»tvrtek (ûeny)
dle dohody
16:30ñ20:00
mas·ûe klas. (ûeny), pedik˙ra
17:00ñ21:00
P·tek (muûi)
dle dohody
16:30ñ22:00
mas·ûe klas. (muûi)
17:00ñ21:00
Sobota (rodiny)
dle dohody
16:30ñ21:00

OB»ERSTVENÕ
⁄ter˝ñ»tvrtek
P·tek
Sobota
NedÏle (nebo dle dohody)

16:00ñ21:00
16:00ñ22:00
16:00ñ21:00
zav¯eno

Moûnost pron·jmu ÑobËerstvenÌì ñ menöÌ skupinovÈ
oslavy! (i vË. vlastnÌho obËerstvenÌ ñ smluvnÌ cena!)

CenÌk platn˝ od ledna 2009

PLAVECK› BAZ…N
1 hod.
2 hod.
50 KË
70 KË
(p¯ech·zenÌ do sauny zak·z·no)
DÏti, ZTP
30 KË
50 KË
ZTP/P
zdarma
doprovod
30 KË
DÏti do v˝öky 100 cm
zdarma
DospÏlÌ

Z·loha na klÌË dospÏlÌ 50 KË, dÏti 30KË
P¯Ìplatek za p¯ekroËenÌ Ëasu 10 KË za kaûd˝ch
zapoËat˝ch 30 min
Pron·jem 1 hodina ñ 600 KË, po 19:00 ñ 500 KË, d·le
dle dohody
Permanentka p¯enosn· s 15 vstupy na 2 hod.,
platn· na 2 mÏsÌce 900 KË
Permanentka dÏti a ZTP 500 KË (stejnÈ podmÌnky
jako dospÏlÌ). Do sauny permanentky neplatÌ!
Moûnost zap˘jËenÌ ruËnÌku, vysouöeËe vlas˘ 20 KË,
ruk·vky, mÌËe 10 KË
Sleva pro d˘chodce 1◊ t˝dnÏ (˙ter˝) od 15:30 do
17:00 hod. ñ cena 40 KË
Cena pro ökoly pron·jem 1 hodina dopoledne ñ 20 KË
za 1dÌtÏ
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SAUNA
Na 2 hodiny 80 KË (moûnost p¯echodu do bazÈnu dle
pravidel, p¯Ìplatek 10 KË)
Z·loha na klÌË 50 KË
Moûnost zap˘jËenÌ prostÏradla, osuöky, ruËnÌku 20 KË/ks

MAS¡éE
klasick·
l·vov˝mi kameny
Ëtvrtek, p·tek (sauna+mas·û)

100 KË/20 minut
180 KË/30 minut
140 KË

KK OO NN TT AA KK TT YY
mobil: 776 098 911
725 785 801
e-mail: bazen@nmps.cz
www.volny.cz/nmps.sport.relax
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Mimo svÈ tradiËnÌ aktivity takÈ prod·v·me v bazÈnu
(v ObËerstvenÌ) zajÌmavÈ knihy, nap¯. ÑFr˝dlantskoì,
kde je p¯iloûeno nÏkolik voln˝ch vstupenek, takÈ
k n·m do bazÈnu. A d·le knihu ÑTextilana v obrazech
a datechì. JejÌ autorka Ing. Vlasta Bergmanov· pracovala poslednÌ roky v z·vodÏ NovÈ MÏsto pod Smrkem.
Je to prvnÌ kniha, kter· popisuje vznik a v˝voj n·m tak
zn·mÈho podniku u n·s v NovÈm MÏstÏ aû do jeho
konce. Obsahuje mnoho kr·sn˝ch fotek a obr·zk˘ a takÈ se mimo hlavnÌ z·vod Liberec, vÏnuje i ostatnÌm z·vod˘m i provoz˘m. Je urËena hlavnÏ b˝val˝m zamÏstnanc˘m, kte¯Ì s urËitou nostalgiÌ vzpomÌnajÌ na velk˝

textilnÌ z·vod, kde str·vili p¯ev·ûnou Ë·st svÈho ûivota.
Bohuûel uû je ˙plnÏ rozebr·na n·dhern· kniha
ÑSmrkì od p. Karla N·denÌka; jenom my v bazÈnu
jsme prodali 100 ks, s jednou novomÏstskou rodaËkou
dokonce putovala aû za oce·n. JeötÏ m˘ûeme nabÌdnout kr·snou mapu naöeho okolÌ: ÑSmrk ñ panoramatick˝ pohledì na vöechny Ëty¯i svÏtovÈ strany.
P¯ijÔte si zakoupit nabÌzenÈ tituly, urËitÏ v·m p¯ÌjemnÏ zaplnÌ zimnÌ veËery, anebo budou dobr˝m r·dcem
a pr˘vodcem p¯i vaöich cest·ch po kr·snÈ p¯ÌrodÏ
Jizersk˝ch hor.
V. Mlejnkov·

POZOR

Zveme û·ky ökoly ñ plavce kaûd˝ prvnÌ
p·tek v mÏsÌci od 14:00 do 15:00 hod.
na z·vody a soutÏûe do bazÈnu v NovÈm
MÏstÏ pod Smrkem.
TÏöÌme se na v·s poprvÈ v p·tek 6. 3. 2009
ve 14:00 hod. VstupnÈ pouze 10 KË.

Základní umìlecká kola

Pøedstavujeme strunné oddìlení
Èím víc do toho dáte, tím více v muzice získáte.
(John Scofield, jazzrockový kytarista)
V tomto kolním roce navtìvuje strunné oddìlení 16 kytaristù
a dva houslisté. Ve høe na kytaru i na housle se áci uèí zvládnout technické a výrazové prostøedky zvoleného nástroje tak, aby byli schopni
reprodukovat pøimìøené skladby. Seznamují se postupnì s notovou literaturou, cvièí se v pohotovosti ve ètení z listu, upevòují svou hudební
pamì a své nástrojové schopnosti a dovednosti prakticky uplatòují

napøíklad v jednoduchých improvizovaných doprovodech. Dùleitou
souèástí výuky kadého hudebníka je hra v souboru a komorní hra.
Oba pøedmìty pøispívají k celkovému hudebnímu rozvoji ákù a èasto
také slouí jako motivace.
O hru na kytaru je mezi dìtmi stále velký zájem. Vìtina z nich
vak pøichází s pøedstavou, e po nìkolika hodinách si zahrají písnì
svých oblíbených rockových skupin a populárních zpìvákù. Hra
na kytaru je ale velmi nároèná a také bolestivá. Pro malé áky je tìké
orientovat se ve sloitém notovém zápise, orientovat se na hmatníku
kytary a souèasnì zvládnout motoriku pravé i levé ruky. Proto pøijímáme ke høe na kytaru pøedevím áky, kteøí ji proli hrou na jiný hudební nástroj, pøípadnì starí dìti.
Vichni áci zaèínají hrou na klasickou kytaru s nylonovými
strunami (struny jsou mìkké, prsty tolik nebolí) a klasickou notovou
literaturou. Podle schopností a píle se postupnì mohou seznámit
i s hrou na jiné druhy kytar (elektrická, basová). Hra na tyto nástroje
je pro áky odmìnou za jejich nìkolikaletou pracovitost, snahu a vytrvalost.
Miroslav Funtán
V okresním kole Národní soutìe ZU ÈR
ve høe na zobcovou flétnu získala Kateøina
Osterová ve své kategorii 1. místo.
Kátì gratuluji a pøeji
hodnì tìstí v krajském
kole.
Za pøípravu ákynì
dìkuji pí uèitelce Marii
Èechové a pí uèitelce
Annemarii Himmelové.
Martina Funtánová
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Senior klub
Senior klub v Novém Mìstì pod Smrkem sdruuje seniory a seniorky, kteøí rádi výletují, zajímají je pøednáky ze vech èástí svìta,
rádi poslouchají kvalitní hudbu a poøádají rùzné zájmové akce nebo si
jen obyèejnì popovídají. Nae setkání je také pøed Vánocemi nebo jinými svátky zpestøováno vystoupením souboru Podsmrkáèek pod vedením Mgr. M. Smutné, za klavírního doprovodu Mgr. S. Jaroové,
flétnovým souborem Mgr. M. Èechové nebo vystoupením taneèního
krouku I. Kníákové. Vichni úèinkující vytváøejí velice pøíjemnou
a srdeènou pohodu nejen svými výkony, ale i výbìrem písní a skladeb.
Èasto v klubu pøedèítá rùzné pøíbìhy z naeho regionu, z dob minulých, pan Augustin.
Pøedsedkyní klubu je paní Jarmila Bondarová, které patøí podìkování za to, e výlety jsou perfektnì pøipravené, e zajiuje kvalitní
cestopisné pøednáky, vìtinou s ing. Nedvìdickou z jejích cest po
vech svìtadílech kromì Antarktidy, nebo posezení pøi reprodukované
hudbì s øeditelem ZU z Frýdlantu Mgr. Hrdinou. Je koda, e tyto
akce nenavtìvuje více obèanù mìsta, pøestoe jsou na nì zváni mìstským rozhlasem a ve vývìsce na námìstí upoutávkou.
Velkou oporovou Jarky Bondarové je paní Helena Èáslavská, pokladní klubu, které také patøí podìkování. Obì vyjednávají finanèní
podporu naí organizace na MÚ a obcházejí sponzory, kteøí nám pøispívají ji nìkolik let drobnými dárky do tomboly vánoèní besídky. Pøi
ní se vichni srdeènì zasmìjí, pobaví a jetì pøi koupi losù pøidávají
peníze do pokladny organizace.
Vem, kteøí nám do tomboly pøispívají, bychom chtìli prostøednictvím Novomìstských novin podìkovat. Jsou to manelé Svobodovi 
trafika  drogérie, manelé Svobodovi  elezáøství, manelé Janákovi
a Nìmcovi, paní Popovièová, paní Zelená, paní Slováèková, paní
Pichrtová, pan Proek  øeznictví, SPOZ Nové Mìsto, pekárna umava a pekárna Nové Mìsto. Od pí Jelínkové z pekárny Nové Mìsto máme vdy výborné koláèky, které nám zdobí sváteèní stoly.
Vichni, které jsme tu zmiòovali, si zaslouí pochvalu a podìkování.
Èlenky klubu

Zprávy ze Seniorklubu
Zaèátkem roku plánujeme, co letos  plánujeme ji 10 let! Je
to práce radostná, protoe poznávat nové a uèit se  to je velmi zajímavé. V lednu máme pauzu na nadechnutí, ale ji v únoru máme
takovou oblíbenou vnitroklubovou akci, a to je Gastro soutì.
Letos jsme vyzvali k soutìení mateøskou kolku. Soutìíme v oblíbených rodinných receptech, pøípravì mouèníkù, jídel teplé i studené kuchynì. Kadý soutìící dostane malou cenu a potom si
vichni pochutnáme. Kdo chce, mùe si opsat recept, který mu nejvíce chutnal.
 4. bøezna  zaèínáme cestopisnou pøednákou Vietnam s diapozitivy. Pøednáí nám ing. Blanka Nedvìdická. Je skvìlá, má nás ráda
a my ji také. Zaèátek je v 15:30 v klubovnì peèovatelského domu.
Zveme i veøejnost. Pøijïte, nebudete zklamáni.
 19. bøezna, 23. dubna, 21. kvìtna  slovem a hudbou v hudebním
cyklu Èeská hudba nás bude provázet V. Hrdina, øeditel hudební
koly z Frýdlantu. Pan Hrdina je milý, pøátelský èlovìk, moc se na nìj
tìíme. Vechny hudební veèery jsou velice hezké  srdeènì zveme 
budete nadeni jako my!
A máme témìø polovinu roku a jsou tu výlety. Výlety vybíráme
podle vzdálenosti a podle dùleitosti místa v naí historii. Jsou to nejen hrady a zámky, ale i krajové zajímavosti. Celý den je nároèný, ale
stojí za to!
1. Dìèín  historie zámku sahá a do 13. století. Svùj strategický význam si zachoval a do 18. století. Zásluhou rodu Thunù se dìèínský zámek stal proslulým kulturním centrem, rádi sem zavítali osvícenci, vìdci, malíøi a hudebníci, napø. J. Dobrovský, J. Jungman,
F. Chopin, který zde v roce 1835 zkomponoval a pøedstavil svùj
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valèík As-dur zvaný dìèínský. A. Mánes byl u Thunù uèitelem
malíøství. Zajímavých osobností zde bylo jistì více  to se dovíme.
Prohlédneme si rùovou zahradu s plastikami dìèínského rodáka
A. F. Kitzingera. Po prohlídce si vyjedeme lodí po Labi a jetì stihneme Beneov nad Plouènicí  dva zámky, horní a dolní, vybudované v 16. století míeòským rodem pánù ze Salhausenu. Zámky
jsou propojeny visutou chodbou s oratoøí farního kostela, plánuje se
prohlídka dobových interiérù.
2. Èastolovice  zámek na místì vodní tvrze ze 14. století byl
v 16.17. století pøebudovaný v krásný zámek, který patøí rodu
ternberkù. Rodová galerie a galerie èeských panovníkù. V okolí
krásný anglický park. V blízkosti se nachází jetì jeden zámek,
který by bylo koda vynechat, a to Rychnov nad Knìnou  barokní
zámek z konce 17. století. V následujících stoletích rozíøen podle
Santiniho. Patøí rodu Kolovratù.
3. Praha  souèástí výletu do
Prahy bude návtìva ZOO
v Tróji. Bude zde postavena
replika 17 m vysoké rozhledny ze Smrku. Z 20 modelù
byla nae rozhledna vybrána
pro svou estetiènost a praktiènost. Na Smrku byla postavena v roce 1892 novomìstským tesaøem F. Fritschem. Je
to pro nás veliká èest. Po prohlídce ZOO projdeme jetì
Královskou cestu.
Poøadí výletù se mùe zmìnit.
Informace budou ve skøíòce na
námìstí, vyhláeny rozhlasem
a budeme té zvát osobnì.
Za Senior klub J. Bondarová
Foto z archivu Karla Nádeníka

Støedisko volného èasu RORO,
Nové Mìsto pod Smrkem
Stanice mladých vèelaøù
Správná odpovìï na pøedchozí soutìní otázku Kolik má vèela
oèí ? je pìt (dvì sloené a tøi senzorová jednoduchá oèka). Do soutìe se zapojilo 53 dìtí, správnì odpovìdìlo pouze 8 dìtí.
Drobnou cenu získává vylosovaný výherce Vojtìch Mazánek.
Správné odpovìdi budou zaøazeny do velkého losování pøed prázdninami.

NOVÁ SOUTÌNÍ OTÁZKA

Jak se jmenuje pøístroj, který
slouí vèelaøi k vytáèení medu?
Správné odpovìdi doruète do mìstské
knihovny nejpozdìji do 15. dubna 2009
a nezapomeòte uvést jméno a tøídu.
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Ze sdruení nìmeckých spoluobèanù
Pøedstavovat obèanùm Nového Mìsta pod Smrkem Kulturní sdruení obèanù nìmecké národnosti (zkratkou KSONN) myslím není tøeba. Toto sdruení existuje ji øadu let. Oficiálnì od roku 1969.
Existovalo a pracovalo ji od roku 1947. Tehdy se konal i 1. ples nìmecky mluvících obèanù, trvale ijících v Novém Mìstì p. Smrkem.
Sdruení vyvíjí pestrou a zajímavou èinnost, nejenom pro nìmecky
mluvící obèany naeho mìsta. Chtìl bych jen namátkou pøipomenout
jeden z letoních koncertù, který sdruení uspoøádalo v budovì bývalého mìstského divadla. Byl to koncert Berlínského dechového orchestru, který se konal v úterý, dne 22. èervence loòského roku. Byl to
hodnotný kulturní záitek. Je koda, e se tohoto koncertu zúèastnilo
velice málo Novomìákù. Berlínské hudební tìleso pøedvedlo známé
a oblíbené skladby ze svìtových muzikálù, napø. Hallo Dolly, populárních operet a dalí dechové skladby, zakonèené i v Nìmecku oblíbenou koda lásky .
Dalí pravidelnou spoleèenskou událostí, které KSONN kadoroènì poøádá, je rozlouèení se starým rokem. Bývá vdy asi v polovinì prosince a jedná se o setkání nìmecky mluvících lidí nejen
z Nového Mìsta, ale také z Jindøichovic pod Smrkem. Jako kadým
jiným rokem byli pøizváni nai pøátelé z Hejnic, Raspenavy, Bílého
Potoka a Frýdlantu. Nebývá to akce uzavøená, jen pro pozvanou spoleènost. Je pøístupná vem zájemcùm o skuteènì dobrou zábavu.
Loòského roku se konalo dne 14. prosince. Byla to výjimeènì nedìle.
Hlavním protagonistou zábavy byl pan Gerlach z itavy, který mìl
volný den jedinì v nedìli. Právì 14. 12. Vystupuje pod umìleckým
jménem SAFTL. A nepøijel s prázdnou. Jeho program, který trval témìø celé ètyøi a pùl hodiny, bez vìtí pøestávky, byl jedineèný! Je to
jistì výborný hudebník a jeho program nepostrádal nic z dobré zábavy. Bylo to vidìt ostatnì na rozesmátých tváøích témìø vech
zúèastnìných lidí, kterých letos bylo málo pøes padesát (50!). O tom,
e je to vynikající baviè, svìdèí i to, e na letoní Vánoce byl pozván
do Spojeného království Velké Británie a Sev. Irska, kde mìl vedle jiných hvìzd programu vystoupení i on.
Jsem vdìèný, e na tyto podniky bývám jako kronikáø obce pravidelnì zván. Jednak mezi bývalými nìmeckými starousedlíky mám øadu
dobrých známých, a také rád sleduji dobrou a kultivovanou zábavu.
Za organizaci celého podniku je tøeba podìkovat pøedevím pøedsedovi spolku, panu Herbertu Augustinovi, panu Josefu Fiklovi
a panu Bedøichu Preisserovi. V neposlední øadì musíme podìkovat za
podporu i Mìstskému úøadu v Novém Mìstì pod Smrkem. Ten byl reprezentován paní místostarostkou Nového Mìsta, paní Mgr. ákovou.
Nae podìkování patøí i podniku CIS za milý a vítaný sponzorský dar
a samozøejmì vedení a personálu hotelu MÌDÌNEC, kde se nae poslední setkání uskuteènilo. Obsluha i pohotìní bylo perfektní.
Na závìr bych rád novomìstskou veøejnost struènì informoval,
které akce pøipravujeme na rok 2009. Koncem jara nebo v létì pøipravujeme znovu koncert Berlínského dechového orchestru a jsme mj.
v jednání s jedním z nejlepích nìmeckých muských pìveckých sborù, Saských horolezcù z Dráïan.
Termíny pøipravovaných podnikù budou vèas oznámeny.
J. Molák

Jak jsem nala poklad
(pokraèování z minulého èísla)
Jeden celý rok jsem tu chodila do osmé tøídy. Nìjakým zázrakem
se mi podaøilo pøesvìdèit mamku, e to bude pro vechny lepí, kdy
já zùstanu tady u babi a dìdy. Pøedtím jsme tu trávili pouze prázdniny. Byli tu úplnì jiní uèitelé, ne jaké jsem poznala v Praze. Jako
by byli více barevní a mìli v sobì více ivota. A teï chápu, proè
byli nesrovnatelnì lepí. Proè dokázali nauèit mnohem víc a nikdy
s nimi nebyla nuda. Kadý z nich tu mìl svùj domek, svoje hospodáøství a kolem nìho plno práce. Vichni se museli po vyuèování

lopotit, ale kolem nich byla úchvatná pøíroda, tohle schoulené mìsteèko a tìká doba.
kola byla bytelná s obdivuhodným kolníkem, který poctivì topil
ve velkých litinových kamnech v kadé tøídì, a e jich tam byly desítky. Tento udrovatel nádherného ivého tepla zùstával tehdy pro nás
dìti nìkde v pozadí.
kolník a vichni uèitelé dreli spolu proti Trubaèovým. Jan Trubaè
byl øeditel této koly a jeho ena, Josefa Trubaèová, uèila èetinu,
nìmèinu, dìjepis a byla to skuteènì vynikající uèitelka. Oba vak zastávali nejvyí stranické funkce v Novém Mìstì pod Smrkem. To, e
vichni dreli spolu proti nim a chránili jeden druhého, vytvoøilo pro
nás dìti zvlátní neskuteènou atmosféru, právì proto, e jsme nemìli
o tomto zákulisí ani potuchy.
Èasto hodiny fyziky s panem uèitelem Oldøichem Bílkem byly od
nìho vyplnìny takovou dávkou radosti, která se suchou fyzikou nemìla
vùbec nic spoleèného. Netuili jsme a nikdy jsme se nemìli dozvìdìt,
e se na jednom ze svých veèírkù kantoøi hodnì rozjaøili a také trochu
opili. V této rozjásané atmosféøe zøejmì ztratili pud sebezáchovy a sepsali petici proti Trubaèovým, jejím posledním podpisem byla packa
boxera Bonzy, Bílkova oddaného psa. I kadý dalí boxer Oldøicha
Bílka, vdy stejného jména Bonza, se zapsal nìjakým podobnì významným èinem do historie Nového Mìsta.
Ovem ve srovnání s akademickým malíøem Waltrem Mendem byl
Oldøich Bílek pouze suchým anglickým lordem. Mende byl skuteèný ivel. U jen ten fakt, e akademický malíø uèí výtvarnou výchovu na základní kole v pohranièí na konci svìta, a to ve v polovinì padesátých
let! Vzpomínám, jak tehdy v kinì nad nádraím promítali francouzský
film Zemì, odkud pøicházím s Gilbertem Bécaudem v hlavní roli.
Tenkrát jsme se vechny holky jednomyslnì shodly na tom, e kdyby
hlavní roli dostal ná Walter Mende, bylo by to jetì lepí. Ve snìdém,
èernookém Waltrovi jakoby se obtiskla ta pøíroda kolem. Chvíli jemný,
nìný, tklivý a vzápìtí nabitý energií. Jedinì on vyuèoval dvojjazyènì.
Na nìmecké spoluáky, jako byl Werner Ressel, mluvil s pochopením
v nìmèinì. Nìkteré z nás nechával dlouho pøekreslovat výkres, tuím
e lo o celer, dokud nebyl spokojen se stovkami vlasových koøínkù
s nespoèetnými rýhami, se svìtlem a stínem Dosáhl vak tím svého
a zdaøilé výkresy spokojenì umístil na tøídní nástìnku.
Evangelický kostelíèek je pøede mnou. Ta fara, která je k nìmu pøilípnutá, vypadá zvenèí malebnì. Ale pamatuji si, e tenkrát, kdy jsem
tam s Noemi pøespala, moje pocity nebyly pøíjemné. Noemi Koálová
byla moje spoluaèka, byla prostøední ze sedmi dìtí pana faráøe
Koála. Vìøila v Boha a neskrývala to. Hodnì mi o Bohu vyprávìla,
znala toti z Bible mnoho zajímavých pøíbìhù a pamatuji se, jak ráda
jsem ji poslouchala.
Je únor, píe se rok 1988. Tak mnì to, Noemi, trvalo tøicet let, ne
jsem se rozhodla tì vyhledat. A najdu tì vùbec?
Prosím vás, ptám se staré paní v hubertusu, bydlí tu na faøe jetì Koálovi?
Koálovi? Ale kdepak! Jak umøela paní Koálová, ranila pana faráøe mrtvice a vod tý doby se nemohl ani pohnout. A tak je s Timokou
odstìhovali támhle do toho domku! a ukazuje mnì na malý domek, naproti v ulièce. Za okny je svìtlo. Klepu rozechvìle na dveøe. Timoka,
Timoteus  syn pana faráøe stojí ve dveøích. Je to bratr Noemi, jsou si neuvìøitelnì podobní. Timotei, øíkám tie a nejistì, dobrý veèer, já jsem
Jiøina Menlová, teï Sedláèková, pamatuje se na mì? Ahoj Jiøko, kde
se tu bere? záøí nadenì Timoteus a usmívá se na mne pøátelsky.
Hledám Noemi, potøebuji s ní mluvit  Timoteus mì doprovází zpátky
k lázním. Øíká mi, e Noemi tu u dávno nebydlí, e je vdaná a ije
v Nymburce. Timotei, moc tì prosím, jestli s ní bude mluvit døív ne já,
øekni jí, e jsem se jí pøijela omluvit. Øekni jí, e mì to s léty stále více mrzí to, e jsem tehdy nezùstala s ní, kdy ji vichni opustili. Je mi to moc
líto. Timoteus mává velkoryse rukou a ujiuje mì, e se Noemi na mì
vùbec nezlobí. Pak chce vìdìt, co dìlám, co dìlá mùj manel, a diví se,
e mám u vìtí syny, ne jsem sama. Louèíme se na námìstí. V duchu se
u tìím zpátky do klidu svého hotelového pokojíku ve zdejích lázních,
Nutnì si potøebuji urovnat mylenky. Zamykám za sebou dveøe a opøená
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o nì, hledím velikým oknem na temný kapøí høbet milovaného Smrku
Moje srdce pulsuje a cítím, e je na koni. Ptá se mì dokola: Co hledá?
Chce slyet pravdu?, ptám se pøímo a odhodlanì pokraèuji:
Chce slyet pravdu? Ty, které ses mne vdycky snailo zmást a oklamat? U se ti to nebojím øíci jako kdysi, tak poslouchej: ano, u od ètrnácti let jsem snila o tom, e se chci vdát. e chci mít klidný, bezpeèný
domov, jako babi s dìdou. U se za to nestydím, jako tenkrát, kdy ses
mi postavilo do cesty.
Je to vechno nároèné, pro povahu, jako jsem já. Pøála bych si, abych
tu teï sedìla se svým muem, bylo by to pro mne snazí. Chtìla bych
vemu dobøe rozumìt a pochopit co nejvíc. Proto jsem vlastnì tady.
A také proto, e u mi zaèíná svítat, e ten dopis, který Jirka alman
napsal pøed dvaceti lety, tak trochu do prázdna, protoe nedoufal, e
jej dostanu, nebo nemìl ani úplnou adresu, tak tenhle jeho dopis,
a pro to, co obsahoval, se pro mne stal záchranným lanem.
(Pokraèování v dalím èísle)
Jiøina Sedláèková

Otisky ve vosku
Mé vzpomínky jsou zahaleny v erosvitu, jak jej umìli malíøi starého
baroka na svých obrazech, a cítím potøebu je rozjasnit z onoho obrazového era, protoe se tím èlovìk nìjak oèiuje a mládne.
Prázdniny, ten nádherný pocit bezstarostnosti a volnosti. A také babièka a dìda. Babièka, ta drobná osùbka s vrásèitým oblièejem, s vlasy,
stoèenými do pevného uzlu a s vìèným átkem na hlavì, rukama svratìlýma jako staré rukavice, ila s dìdou v pøízemním domku se títem
do silnice, na zdi byl smaltovaný títek Pojitìno u pojiovny Slavie,
okna, plot, vrátka i vrata byly natøeny na svìtle zeleno, zelená je barva
nadìje, dveøe zase okrovou barvou. Babièka s dìdou vlastnili rozlehlou
zahradu za vsí, v zahradì se táhly nepøehledné øady ovocných stromù kulových tøení, rozsochatých jabloní i tíhlých vøeten hruek, proloené
øadami keøíkù rybízu, angretu. Záhonky zeleniny, brambor, kukuøice
a øepy protkávaly volná místa mezi stromy v boji o místo na slunci, a byl
tam veliký záhon jahod a k tomu mení pro jahody stáleplodící a taky veliký záhon okurek nakládaèek, na hnojiti obrovité plody dýní, v pozdním
létì s krásnou oranovou barvou hlaïouèkého povrchu, pro potìení oka
i do vázy nìkolik záhonkù meèíkù, hledíkù, kopretin, rùí, a taky na hrob
jako úcta k pøedkùm. Ta barevná krása byla nedaleko zahradní chatky,
je trùnila mezi stromy jako hrákovì zelený støedobod uprostøed rozsáhlého obdélníkového pozemku. A aby toho nebylo málo, tak k pozemku
patøilo i nìkolik desítek metrù ètvereèných lesa, kde na jaøe kvetly houfy
nìných køehkých sasanek a náruèe omamnì jedem vonících konvalinek
v podruèí nìkolika desítek bukù, habrù a dubù. A na tu zahradu jsme chodili den co den, neradi zvlátì, kdy obloha byla modøejí ne oèi Roberta
Redforda, to jsme touili být a po krk namoèeni v obecním rybníku, zvaném Dolík. Ale pomoc byla nutná, bylo tøeba sklízet rybíz do výkupu.
To mìlo jednu neskonalou výhodu, e strené peníze za prodej nám babièka nechávala jako výdìlek.
Dìda u byl dlouho v dùchodu, vak taky adresa k nim znìla: pan V. .,
el. zam. v. v., chodil pomalu, umìl neodolatelnì pózovat do èoèky foáku,
neustále nosil po kapsách hrstièky tabáku znaèky Taras Bulba, který pøevykoval, nebo ten výkací mu u dávno doel, pøivezl si jej v tøicátých letech z Jiní Ameriky. Moc toho nenamluvil a stále se trochu záhadnì
usmíval. Maminka, kdy pøijela, tak øíkávala, otèe, vy vypadáte dobøe,
tváøe kulatý jako melounek a bez vrásek a dìda se mlèky usmíval. Ale babièka byla jiného názoru. I o tom bude øeè
V zahradní chatì, která byla natøena na svìtle zeleno a mìla verandu
se stolkem a dvìma køesílkama a støecha byla térová, to tak zvlátnì vonìlo vevnitø, kdy støecha byla rozpálená od slunce a byl tam takovej pøístìnek vedle ní a v tom bylo zahradnický náøadí a babièka byla známá
svou obèas nesnesitelnou rejpavostí a poøád vandrovala do dìdy, e nepøeloí køíem stýblo, a dìdovi zmizel vìènej úsmìv na kulaouèký tváøi
jako melounek a vlítnul do toho pøístìnku a popad tam sekyru a hnal babièku k lesu a babièka volala o pomoc a soused pan hajnej, protoe tam
jinak nikdo nebydlel, volal na dìdu pøes plot, a toho nechá, e si nìco
uene a není u ádnej mladík, ale dìda po dvaceti metrech stejnì u ne-
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moh bìet, a tak kráèel za babièkou a sekyru u netøímal výhrunì nad
hlavou, nýbr jen volnì podle tìla a babièka u taky kráèela volnì s dostateèným odstupem od dìdy a nekøièela, a tak nakonec obeli celou zahradu okolo plotu a zase se vrátili k zahradní chatce a dìda uloil sekyru
do pøístìnku, kdy pøedtím palcem odbornì pøejel po ostøí a pravil, e potøebuje nabrousit, a podíval se na babièku, co ona na to a babièka potom
dìdovi øíkala, e tam vzadu u lesa je díra v plotì a mìlo by se to spravit,
aby zajíci nechodili v zimì okusovat stromky, a ty brambory u zaèínají
loutnout, a la trochu vyplejt jahody.
Pokrok nezastaví. To jednou pøed babièèiným barákem zaèali prohlubovat pøíkop, e do nìj poloej betonový roury, aby ty karpy zmizely, aby
to po vesnici vypadalo líp, a dìda tam poøád asistoval a mluvil s tìma
chlapama od toho rypadla a radil jim a babièka na nìj volala, a jim
do toho nekecá, a kdy pak zaèali tu strouhu po poloení betonovejch trubek zahrabávat, tak dìda se tam nìjak neikovnì pøimotal a sjel po hromadì hlíny do výkopu a ten chlap od toho rypadla ho nevidìl a málem ho
zasypal a babièka pak musela øvát na øidièe, e tam pohøbívaj dìdu zaiva.
Taky jsme rádi jezdili s babièkou jednou za týden do mìsta a tam vdycky babièka pro vechny ètyøi vnouèata koupila u Mádlù tence nakrájený
gothajský salám v promatìným papíru a k tomu housky a my to jedli na lavièce z toho papíru a okolo chodili lidi a my jsme je zpùsobnì zdravili,
abysme nebyli necábové a nemravové, a nedaleko naí lavièky spravoval
nìjakej kluk Pionýra, co se mu øíkalo paøez, a nìjak mu to nelo, tak vymontovanou svíèku vzteky hodil a doprostøed námìstí mezi kytky k morovýmu sloupu z roku 1716, ale pak si to rozmyslel a el ji zase hledat, a kdy
ji nael, namontoval ji zpátky a chtìl toho Pionýra roztlaèit, ale ono to nìjak nechtìlo chytit, a to námìstí má ètvercovej pùdorys a je hezky upravený
kytièkama a javorama s kulovýma korunama s takovým íhaným listím
a cesty lemovaly obvod námìstí taky do ètverce a jsou pøeruovaný do námìstí vyústìnýma silnicema a do kruhovýho objezdu uprostøed, a on bìhal s tím Pionýrem po tìch boèních cestách do ètverce a vdycky pøed kadou køiovatkou se musel zastavit a podle vyhláky dát pøednost ostatním
vozidlùm zprava postupnì od Chlumce, Hradce, Jièína a od nemocnice,
a tam ani snad nechtìl a zase to tlaèil a Pionýr kytal, a nakonec chytil,
ale on nestihnul vypnout spojku a motorka se mu vzepjala v rukách jako
jankovitej kùò a oba se váleli na tìch hrbolatejch kostkách a ten kluk vzteky pratil rádiovkou o zem a otíral si zkrvavenou ruku o kalhoty a pak jsme
jeli domù. Bylo pozdì k vaøení poøádnýho obìda, babièka uvaøila hroznì
dobrou bramboraèku se spoustou zeleniny ze zahrady a s houbama a nytlík
a petrelku do tý dobrý polívky vdycky naøezala u plùtku na dvorku a my tam
k tìm plotovejm plaòkám chodili s bráchancem pøed usnutím se vyèùrat
a koukali jsme vzhùru na nebe a Mars byl tenkrát stranì blízko Zemì a byl
tak zvlátnì naèervenalej a my èùrali, oèi upøený do hvìzdnatý oblohy a vedli váné øeèi o vesmíru. A stejnì ta pozemská polívka byla dìsnì dobrá.
Dìda mìl krásnou lesklou holou hlavu, která ve slunci málem vrhala
prasátka, jen okolo hlavy vzadu mìl takovej vìneèek èerných vlasù nakrátko ostøíhaných mainkou, jak ho støíhala babièka, uchoval si je do hlubokýho stáøí a vdycky v sobotu si ty zbytky nakrátko ostøíhanejch vlasù myl
prákem na praní, sypal jej rovnou z krabièky na hlavu, Sam se jmenoval
ten práek, Sam pere sám byla reklama na ten práek, a pak vonìl jak dìtský plínky. Pak se oblíknul do èerných kalhot a bílé koile a èerné vestièky
a èerného saka a z vestièky mu visel øetízek od hodinek, na hlavu si dal èernej klobouk a el po obìdì do krámku, to byla taková malá hospoda pro
dvacet lidí a bylo narváno a dìda se tam opil, stál tam na stole a politikoval a babièce to donesli hodný sousedi a babièka si vzala na hlavu hodoboovej átek na dva uzle pod bradou a letìla tam a my potají letìli za ní
a ona volala na dìdu, a jde domù, a tamgasti ho snesli ze stolu a dìda
pøiel domù, vonìl kouøem a pivem, usmíval se, rozhazoval rukama, v bezzubý puse cumlal Tarase Bulbu, to byl lulkový tabák a dìda ho rád bagoval, pak se svlíknul, vyplivnul ten vanec, to hnìdý bago a el si lehnout a to
bylo teprve okolo pátý odpoledne, babièka breèela a øíkala, e dìdek se
oere v krámku a politikuje a stojí pøitom na stole a vichni se mu smìjou
a nakonec ho za to etì zavøou, vdy byl konec padesátejch let, i takový
byly moje vzpomínky na prázdniny. Nebo pamì se chová jako teplý vosk,
do kterého se otiskne ve, co se na nìj pøitiskne.
© mi-dra
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Hasièi informují
Otrava oxidem uhelnatým je jednou z nejèastìjích otrav vùbec. Mìsíènì je v Èeské republice oetøeno kvùli otravì oxidem
uhelnatým nìkolik desítek lidí. V EU umírá roènì na otravu asi
200 lidí. Nebezpeènost oxidu uhelnatého tkví pøedevím v tom, e
je patnì postøehnutelný smysly.

Jed, který zabíjí, mìní povahy i intelekt
Oxid uhelnatý  CO
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, nemá drádivé úèinky. Hoøí modrým plamenem. Je-li ve vzduchu pøítomen
v mnoství 12,5 a 74,2 %, vybuchuje za vzniku oxidu uhlièitého.
CO vzniká vude, kde dochází k nedokonalému spalování, tedy pøedevím pøi poárech v uzavøených prostorech, je obsaen ve výfukových
plynech, vzniká napø. po výbuchu støelného prachu, je té souèástí
vodního plynu a svítiplynu.
Rychlý jed
Oxid uhelnatý sám o sobì jedovatý není, jeho vysoká jedovatost
vak spoèívá v tom, e má více ne dvousetkrát silnìjí schopnost vázat se na hemoglobin (èervené krevní barvivo) ne kyslík. To znamená, e pokud je CO pøítomen ve vzduchu, pøi nádechu se na krev naváe on a nikoliv kyslík; ten se pak krevním obìhem nedostane k ivotnì dùleitým orgánùm, take dochází k bunìènému duení. Staèí
velmi malá koncentrace oxidu uhelnatého, aby zablokoval schopnost
krve vázat a pøenáet kyslík. To má za následek otravu nedostatkem
kyslíku a následnì i smrt. I pøi pøeití otravy oxidem uhelnatým trvá
odstranìní jedu z krve mnoho hodin a dní. CO velmi ohrouje nenarozený plod, který je vùèi nìmu obzvlátì citlivý. Mozek a jiné ivotnì dùleité orgány nenarozených dìtí pokodí i bez úèinku na matku.
Mladí lidé jsou k oxidu uhelnatému veobecnì citlivìjí ne starí.
Otrava CO se vyskytuje napø. v uzavøených prostorech, kde bìí spalovací motory, nebo pøi patném odvìtrání plynových spotøebièù. Pro
otravu není vyí koncentrace nutná, postaèí i dlouhodobé pùsobení relativnì malé koncentrace.
Symptomy
 lehké rozjaøení nebo naopak otupìlost, ospalost, nepøesná koordinace pohybu
 vìtí pocit sebejistoty, zrychlení srdeèního tepu a dýchání, pocit nepohodlí
 bolesti hlavy, buení ve spáncích, pøíleitostnì nevolnost a zvracení
 tøeòovì èervená lùka nehtù a rty, svalovina do fialova
 bezvìdomí a okový stav, pøi navázání na více jak 60 % hemoglobinu smrt
Pøíznaky otravy
K prvním pøíznakùm otravy dochází tehdy, kdy procento karbonylhemoglobinu (hemoglobinu s CO) v krvi pøekroèí 10 % (co u nìkterých kuøákù není nic neobvyklého).
Otrava se projevuje zejména na orgánech, citlivých na nedostatek
kyslíku: tedy srdci a mozku. Lehèí otravy se projevují bolestmi hlavy,
buením krve v hlavì, tlakem na prsou, závratìmi, pøekrvením ve tváøi. Dostavuje se celková nevolnost, zvracení. Pocity vak nejsou vdy
jen nepøíjemné. Èasto se dostavuje jistý druh opilosti. V tomto stavu
se mùete dopustit trestného èinu.
Pøi tìích otravách se projevuje znaèný sklon k mdlobám. Nejprve
slábnou nohy, èlovìk pøestává cítit pùdu pod nohama, pøedmìty se
zdají vìtí. Tìlesná teplota stoupá a na 42 °C. Aèkoli si postiený
uvìdomuje svou situaci, nemá obvykle dostatek síly ani chuti k útìku
ze zamoøené oblasti a upadá do bezvìdomí, které trvá nìkolik dní, a to
i v pøípadech, e je dotyèný zachránìn. Po probuzení lze nìkdy pozorovat degradaci povahy a intelektu (neurózy, demence). Vìtí nadìji
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na uzdravení bez následkù mají ti, kteøí byli krátký èas v prostøedí
s vyí koncentrací CO, ne ti, kteøí byli dlouhodobì v prostøedí s nií koncentrací. Otrava oxidem uhelnatým je vdy váná. Smrt nastává
zaduením a mùe nastat jak okamitì, tak i po mnoha dnech.
POZOR!
 Pøi vysoké koncentraci CO mùe smrt nastat ji bìhem dvou minut!
 Bìná plynová maska pøed úèinky oxidu uhelnatého nechrání!
První pomoc
1. vyvìtrat, vyvést z prostoru
2. postieného v bezvìdomí uloit na záda na tvrdou podloku
3. zprùchodnit dýchací cesty zaklonìním hlavy, pøedsunutím èelisti,
vytaením jazyka
4. co nejrychleji resuscitovat (umìlé dýchání, masá srdce)
Pomìr pøíèin otrav CO
 15 % nadýchání poárových zplodin
 24 % otrava výfukovými zplodinami automobilù apod.
 61 % nedokonalá hoøení a spalování plynu v karmách, kotlích,
troubách, PB vaøièích
Dùvody zvýené koncentrace oxidu uhelnatého v ovzduí
 malý uzavøený prostor s nedostateèným vìtráním
 nedostateèná úèinná výka komínového prùduchu
 vyústìní komínu pod úrovni vìtrného úhlu (komín není vyveden
nad støechu v dostateèné výce)
 zneèitìný komínový prùduch nebo komínový prùduch provozovaný se závadami (napø. nevyvlokovaný)
 vyústìní spalinových cest pod okny a vedle oken nebo svìtlíkù
 bìh motoru vozidla v uzavøeném a nevìtratelném prostoru èi v blízkosti domu
 tepelná inverze, která udruje spaliny nad zemí
Prevence
 Pravidelná revize komínù
 Pravidelné technické kontroly
 Na zjitìní nebezpeèné koncentrace CO v ovzduí existují CO alarmy.
Ladislav Rabina
technik CTS HZS LK

Vypalování porostù  zákony, rizika, postihy
Zákon è.133/1985 Sb. O poární ochranì, ve znìní pozdìjích
pøedpisù (dále jen zákon o poární ochranì), pamatuje i na vypalování porostù. Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f., tohoto zákona
nesmí fyzická osoba provádìt vypalování porostù, jinak se dopustí
pøestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona a za tento pøestupek jí mùe pøísluný orgán hasièského záchranného sboru, vykonávající státní poární dozor, uloit pokutu do výe 25 000 Kè. Podle
§ 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty ani právnické
a podnikající fyzické osoby. Pøi spalování hoølavých látek na volném
prostranství jsou tyto osoby povinny, se zøetelem na rozsah provádìné
èinnosti, stanovit opatøení proti vzniku a íøení poáru.
Spalování hoølavých látek na volném prostranství, vèetnì navrhovaných opatøení, jsou povinny pøedem oznámit územnì pøíslunému
Hasièskému záchrannému sboru LK, který mùe stanovit dalí podmínky pro tuto èinnost, popøípadì mùe takovou èinnost zakázat. Pøi
poruení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného
zákona. Za tento správní delikt jim mùe být uloena pokuta do výe
500 000 Kè.
Ustanovení zvlátních právních pøedpisù tímto nejsou dotèena 
jedná se napøíklad zákon è. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znìní pozdìjích pøedpisù, zákon è. 289/1995 Sb., o lesích a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù (lesní zákon), ve znìní pozdìjích pøedpisù
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nebo zákon è. 309/191 Sb., o ochranì ovzduí pøed zneèiujícími látkami (zákon o ovzduí), ve znìní pozdìjích pøedpisù.
Oblast ochrany ivotního prostøedí, tj. i pro pøípad pálení na volném prostranství, upravují i jednotlivé obce svými obecnì závaznými
vyhlákami.
Ladislav Rabina
technik CTS HZS LK

Výroèní bilance èinnosti hasebního okrsku
Nové Mìsto pod Smrkem za rok 2008
Hasební okrsek je sloen ze sborù Nového Mìsta, Ludvíkova,
Jindøichovic, Horní Øasnice a Dolní Øasnice. Celý uplynulý rok probíhal ve vech sborech naeho hasebního okrsku mimo Dolní Øasnici
v rámci oslav výroèí zaloení sborù, Nové Mìsto 135 let, Ludvíkov
130 let, Jindøichovice 125 let a Horní Øasnice 140 let. Proto také byla
potøeba koordinace termínù vech soutìí a doprovodných akcí tak,
aby se nepøekrývaly.
K tomu vemu je tøeba pøipomenout èinnost výboru okrsku a dalích
zástupcù sborù, kteøí jsou zapojeni v rozíøeném výboru. Výbor okrsku se
schází pravidelnì kadý poslední pátek v mìsíci a projednává jak zprávy
z výkonného výboru OSH, které pøednáí docházející starosta p. Slotík,
tak dalí informace o prevenci. Pøednáel je preventista p. Bláha, který
bohuel z pracovních dùvodù ukonèil èinnost ve výboru. Tímto mu vyjadøujeme podìkování za dlouholetou èinnost preventisty a èlena výboru.
Jeho funkci pøebírá preventista p. Sobotka. Informace o èinnosti mládee
a z velitelské rady je záleitost pana Kneøe. Výbor pracuje v poètu osm
lidí a pracuje dle vypracovaného kalendáøe schùzí. Je také vypracován
plán soutìí a vech spoleèenských akcí v okrsku Nové Mìsto.
Novodobý výbor okrsku byl znovu zaloen v roce 1993, a tak pracuje skoro ve stejném sloení ji 15 let. Nezájem mladích je vidìt jak
ve sborech, tak i pøi práci ve výboru. Není to úplnì pravidlo, viz Jindøichovice, ale mení zájem je vidìt i na úèasti pøi soutìích.
V okrsku Nové Mìsto p. S. je nyní registrováno celkem 265 èlenù,
co je proti roku 2006 úbytek o 55 èlenù. Muù, celkem 162, je o 34
ménì, en 51, to je o 6 více, a dìtí a mládee 620, o 19 ménì. Z této
statistiky je vidìt, e soutìí se zúèastòuje èím dál mení poèet drustev. Drustva muù jsou u vech sborù, drustvo en má pouze Nové
Mìsto a Ludvíkov, drustva dìtí pouze Nové Mìsto. V Dolní Øasnici
se mláde pøipravuje na jarní sezónu, v Ludvíkovì pouze ètyøi dìti
a jsou vykolení vedoucí, Horní Øasnice zatím nepracuje a v Jindøichovicích se pøipravují na práci s dìtmi v novém výboru.
Èlenù výjezdových jednotek je celkem 39, øádnì vykolených
ve vech moných stupních vèetnì dýchacích pøístrojù pøes lékaøské testy. Výjezdù na taktická cvièení bylo est, technických zásahù 14 a výjezdù k poárùm celkem 39. Nejvìtí cvièení bylo na STV Group a.s.
v Hajniti; zúèastnily se vechny jednotky okrsku.
Soutìí v okrsku pro mue bylo osm, s úèastí sborù z polského
Mirsku a z jiných okrskù. Nejvìtí úèast byla pøi noèním útoku
v Novém Mìstì. Soutìní drustva dosahovala dobrých výsledkù
i na soutìích mimo ná obvod.
Náplní práce dobrovolných hasièù nejsou jenom soutìe a výjezdy,
ale také starost o svìøenou techniku. V loòském roce dolo díky mìstskému úøadu a obecním úøadùm k dovybavení sborù materiálem a rùznou technikou, kterou hasièi pro svou práci potøebují. V Dolní Øasnici
dostali z rozpoètu plovoucí èerpadlo, motorovou pilu a obleèení pro
výjezdovou jednotku. Doufáme, e i v Øasnici se doèkají novìjího
auta, protoe staré cisterny potøebují stále více údrby, a také financí
na náhradní díly. V Novém Mìstì dolo k pøevodu vozidla Karosa
z Textilany, k nákupu dalí techniky a obleèení, také nákupu radiostanice a ostatního vybavení pro JPO 2. Z Nového Mìsta bylo pøevedeno
do Ludvíkova vozidlo Avie, do kterého ludvíkovtí hasièi dokoupili
elektrocentrálu a výkonná halogenová svìtla, dalí obleèení pro jednotku a radiostanici. V Jindøichovicích disponují dosud neregistrovaným TA Mercedesem a starí získanou cisternou CAS trambus. Bylo
také zakoupeno plovoucí èerpadlo a zakoupena radiostanice Motorola.
Asi nejhùø jsou na tom s technikou a celým zázemím v Horní Øasnici.

Celková situace je tam patná jak ve výboru, tak i v celém sboru,
ale i tam dokázali v soutìích i pøi oslavách obstát. Jetì hùøe na tom
jsou hasièi z bývalé Textilany; i kdy nevlastní ádný materiál, pøesto
pomáhají jakýmkoliv zpùsobem pøi poárních akcích a scházejí se
na schùzkách a na valné hromadì.
Valné hromady v okrsku se konaly dle nahláených termínù, pøíspìvky a hláení z valných hromad byly odeslány na OSH. Pøi údrbì
techniky, výstroje, výzbroje, èitìní nádrí, investièních, kulturních
a spoleèenských akcích, besedách a v prevenci bylo celkem odpracováno 1 272 hodin a k tomuto èíslu neevidovaný poèet hodin pøi výjezdech
a rùzných koleních. Vechny sbory v okrsku se úèastní kulturních akcí.
Jsou to pøedevím poární plesy a zábavy, pálení vatry a Dìtský den,
které jsou poøádány ve vech sborech, v Dolní Øasnici se poøádají tradièní Øasnické pouti a lápoty, v Novém Mìstì poslední táborák,
v Ludvíkovì stavìní máje pøi pálení vatry, kácení máje 31. kvìtna. Dalí
akcí bylo Asterix a Obelix dobývá Ludvíkov, koncem srpna Poslední
prázdninový táborák aneb indiánské léto, v prosinci Mikuláská nadílka pro dìti a dospìlé a na Silvestra nohejbalový turnaj pod irákem.
To je výèet aktivit sborù naeho okrsku za rok 2008. Vechny tyto
akce by se nám nepodaøilo uskuteènit bez pomoci sponzorù a finanèní
pomoci obecních, mìstských a krajských úøadù z rozpoètù a grantù.
Samotná pøíprava vech tìchto aktivit se neobejde bez vynaloení
èasu a obìtavosti naich aktivních èlenù, a proto jim alespoò touto cestou za celý výbor okrsku dìkujeme.
Vechny sbory jsou i pro letoní rok pøipraveny dle svých návrhù
plánu èinnosti pokraèovat ve své dobrovolné práci. Na závìr bych
chtìl jetì jednou podìkovat vem rodinným pøísluníkùm za trpìlivost a pochopení, vem sponzorùm, firmám a úøadùm za finanèní podporu, vem aktivním, ale i ostatním èlenùm za jakoukoliv pomoc, také
vem pøátelùm hasièù za jejich pøízeò. Vem drustvùm pøejeme co
nejlepí výsledky pøi soutìích, èlenùm výboru za dobrou pøípravu
vech spoleèenských akcí a vem obèanùm, ètenáøùm Novomìstských
novin jen ty nejlepí zprávy.
Jednatel hasebního okrsku Pavel Malý st.

Zprávy od hasièù z Ludvíkova za období
listopad 2008 a únor 2009
Mìsíc listopad byl ukonèen
pøípravou na zazimování techniky, údrbou výstroje a výzbroje,
uskuteènilo se dokonèení oplocení cvièitì u nádre, sbìr eleza
a také vykácení vzrostlých stromù
na místním høbitovì, kde po dlouhodobém jednání s mìstským úøadem a katolickou diecézí dolo
k povolení vykácet je. Byly také
výjezdy k poárùm v Luci, dalímu poáru propanbutanové láhve
v Novém Mìstì, zahoøení od elektroinstalace v klubovnì Ludvíkov
a k dopravní nehodì u Nového
Mìsta. Mìsíc prosinec zaèal Mikuláskou nadílkou, kdy nai hasièi v pøevleèení za Mikuláe
a èerty pøi nadílce v klubovnì pøedali dìtem dárky, pøedevím od
rodièù. Ti si pochvalovali tuto nadílku jako lepí, ne kdy èerti
chodili po Ludvíkovì a Novém
Mìstì do pozdních hodin. Veèer
následovala Mikuláská nadílka
pro dospìlé. Skupina MR  SO  CHMEL se opìt pøedvedla ve svých
zajímavých pøevlecích. Kdo pøiel z Ludvíkova, Mìsta nebo Hajnitì,
urèitì nelitoval. Veèer skonèil Mikuláskou diskotékou.
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Jaro
Motto:
Kdo radost k sobì pøipoutá,
otrhá køídla ivota.
Kdo ale radost políbí v letu,
rozbøesk vìènosti zaije tu.
William Blake

Dalí týden bylo promítání ze soutìí a jiných kulturních a spoleèenských akcí z vydaného DVD celoroèní èinnosti. Po skonèení nám pan
Mrkvièka promítl zajímavé diapozitivy ze své mise v Afghánistánu a Peru.
Dalí diapozitivy ze svých výstupù na hory a velehory pøedvedl pan Hradil.
Pøed koncem roku pøichází období bilancování celoroèní práce, inventarizace majetku, návrh rozpoètu pro dalí rok a ukonèení zprávou pro valnou
hromadu, která se konala 27. prosince v klubovnì hasièù Ludvíkov za
úèasti zástupcù okolních sborù (p. Rabiny  velitele hasebního okrsku,
p. Komárka za Dolní Øasnici, p. Kozlovského za NMpS) a èlenù sboru,
kterých je u nás registrovaných celkem 64. Dolo také k odmìnìní nìkterých èlenù za celoroèní práci. Druhý den poté se 10 stateèných shromádilo k výstupu na Smrk, který u poøádáme nìkolik let. Za mrazu a ve velké mlze jsme se na Smrku setkali se svými známými a pøedevím
s p. Nádeníkem, který v ten den byl na svém 55. výstupu v roce. Na konci
roku jsme pøipravili tradièní Silvestrovský nohejbal za úèasti sedmi drustev z Horní Øasnice, Nového Mìsta, zástupcù Prahy, Vìtrova
a Ludvíkovákù. Pod irým nebem a pøi horké polévce a svaøáèku vyhrálo
favorizované drustvo Ludvíkova, ale vichni si èerstvý vzduch po vánoèních svátcích pochvalovali. Kdy jsme se rozcházeli s pøáním do Nového
roku, netuili jsme, co nás v prvních dnech èeká. Ji ráno nás probudila siréna a první poár zaèal. Zaèal v Ludvíkovì u p. Dostála. Ve velkém mrazu se støechu nepodaøilo zachránit, ale vynesli jsme nejzákladnìjí a nejnutnìjí vìci pro ivot a nedolo ani k ohroení zvíøat, lidí a okolních budov. V polovinì ledna jsme mìøili síly pøi pøátelském utkání hasièù mezi
Ludvíkovem a Novým Mìstem na frýdlantském zimním stadionu. Za krásného, ale mrazivého poèasí si jak hokejisté, tak i dìti uili bruslení na nepøíli kvalitním ledì. Únor nezaèal pro výjezdovou jednotku dobøe. Dne
9. února zaèala hoøet skládka odpadù v Boleslavi u Viòové. Jednotky
z Ludvíkova a Nového Mìsta se støídavì úèastnily jak pøi samotném poáru, tak i pøi dohaování po dobu tøí dnù. Dalí zásahy naich èlenù se týkaly
pomoci pøi úklidu snìhu ze støech u firmy CIS jak v Textilanì a na zámeèku, tak i z poární zbrojnice v Ludvíkovì. Jako kadoroènì poøádá ná sbor
tradièní poární ples v Dìlnickém domì v Novém Mìstì. Letos se konal
21. února. První cenu v tombole pøedstavovala televize LCD. Ludvíkovská
boule, známá hudba Romantik a hlavnì kulturní vloka v podání naí skupiny MR  SO  CHMEL, kde byla pøedvedena scénka nazvaná Limonádový Joe, to ve pøivedlo na ples plný sál divákù, kteøí se urèitì nenudili.
Tím skonèila zábava a opìt nastupuje jarní pøíprava na dalí práci, pøevánì zamìøenou na protipoární èinnost.
Jednatel hasièù Ludvíkov Pavel Malý st.

Dvoumìsíèní zpravodaj
Mìsta Nové Mìsto pod Smrkem

Jaro se blíí a s ním i radost ze
slunce, svìtla, tepla. I kdy se nám
zrovna nedaøí, první jarní teplý
sluneèný den nás vdycky najednou naplní radostí, která se ozve z nitra naeho civilizací potlaèeného a zotroèeného já. Tehdy pocítíme, e jsme na pøírodì úzce závislí a ta závislost nás pøi tom nijak neobtìuje. Vrací nám ztracenou svobodu, svobodu pohybu ivota. Jaro probudí snìenky, narcisky,
vèelky. Mláïata nabudou síly. A èlovìk to ve touí promìnit ve slavnost.
Pohantí Slované vynesou Moranu, aby pohøbili dravou bystøinou smrt.
Dívky se nechají pomladit (odtud pomlázka), chlapci se nechají otuit studenou vodou. Vechny taneèky a koledy se toèí okolo plodnosti a ivota  proutky se ohýbají, vajíèka se malují, dìti se honí a zdobí se barevnými pentlemi.
Køesané pøinesli svátek vzkøíení. Kristus se nechal obìtovat jako
obìtní pùvodnì idovský beránek, aby tøetího dne vstal z mrtvých
a vstoupil na nebesa, aby tak pøijal vládu od Boha svého Otce  Stvoøitele
nebe i zemì. A nás z toho jímá závra.
Význam jarní obìti je prastarý. Jak pohané, tak køesané, tak idé si uvìdomovali, e obì, a u obìti Morany, nebo Syna èlovìka, nebo prvorozeného beránka bez vady, je pro poèátek ivota klíèová. Asi nemá smysl míchat
vechny tyto symboly dohromady. Takové slovansko-køesansko-idovské
Velikonoce by vypadaly asi dosti bizarnì. Kde se drí jak køesansko-idovské, tak pohanské svátky, soustøedí se ty køesansko-idovské na Velký pátek, Bílou sobotu a Nedìli vzkøíení, a ty slovanské se odsunou na pondìlí.
Z toho, e státním svátkem je ale u nás Velikonoèní pondìlí, a ne u Velký
pátek, je vidìt, e Èei jsou spíe pohantí Slované, neli køesané. Odkud se
ale bere ve vech tìchto tradicích motiv obìti? Obì figuríny ze slámy, vylehání pomlázkou, snìdení vejce jako zmaøeného zárodku ivota, ukøiování, snìdení beránka bez vady a potøení jeho krví veøejí domù Izraelcù, aby
poutní démon jako nástroj boího hnìvu nezahubil prvorozeného syna v rodinì? Vechna tato náboenství slaví poèátek ivota skrze obìti  ivot za ivot, krev za krev, vláda jara za vládu zimy. Nìkdo nebo nìco musí skonèit,
aby nìco mohlo zaèít, aby se nìkdo mohl zrodit a pøeít strastiplný zaèátek.
Vytratilo se nám pak jaro jako radost? Jako ivot, který se vrací? Ne.
Obì radost nevytìsnila, ale umonila. Proto se k radosti z jara mùe pøipojit vdìènost za to, e já smím ít, i kdy jsem si to nezaslouil, e u
jsem tu dávno nemusel být. Nìkdo mi zajistil místo pod sluncem. A komu toto dojde, je ze samé radosti a vdìènosti ochoten sám sebe nasadit,
aby i on sám dával ivot, rozdával ho kolem sebe. Vichni mùeme jen
tak doít, prosím, ale mùeme taky naplnit ten svùj ivot vdìèností a sebevydaností, a tedy obìtavostí. Bez ní není ivot k dýchání, ale je zajat
starostí a strachem o sebe sama.
Proto Vám, obèané Nového Mìsta pod Smrkem, ze srdce pøeji, abyste
byli takto vnitønì svobodní a nemìli strach o zachování svého ivota,
i kdy se ekonomická situace kolem nás opìt zhorila. Pokud se semkneme, pùjde vechno snadnìji a lépe.
Adam Balcar, kazatel Evangelické církve v NMpS
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