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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
redakce Novoměstských novin Vám
přeje hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a úspěchů v osobním i pracovním životě
v novém roce 2012.
Oproti minulému roku si pro nás příroda zatím připravila zimu velmi mírnou.
Díky tomu snad máme o nějaký ten
problém méně a můžeme v klidu přijmout nové informace, které přinášíme.
Některé jsou nepříjemné, jiné poučné
a v dalších snad najdete i rozptýlení
a pobavení.
Redakce
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Foto Petr Slavík

Singltrek mezi nejlepšími na světě
více na str. 12 
Jizerská 50 byla bohatá na dramatické momenty

Na še kočka
Lenka Brezováková
Máme doma kočičku,
Zrovna chytá myšičku.
Maminka ji pochválila,
Že tu myšku ulovila.
Kočička má ostré drápky,
Troufne si na malé ptáky.
Maminka však nadává,
Že je kočka troufalá.
Toto číslo ozdobily básničky žáků
třídy 2. A ze základní školy

Foto Milan Vrkoslav

více na str. 10 b

Zprávy z radnice
Dostavba kanalizace

Malé zvíře
Nela Divínová

V pátek 13. ledna 2012 se sešli zástupci města se zhotovitelem „Dostavby kanalizace“
(ﬁrma Strabag) a jednali o časovém harmonogramu této akce.

V jedné velké díře,
bydlí malé zvíře.
Cupitá si kolem nory,
až ho z toho nožky bolí.

V této chvíli je domluven přibližně tento postup prací:
1. Blahoslavova, Jizerská, Zahradní, Růžová, U Lesa – březen až duben 2012
2. Revoluční, Tovární – květen 2012
3. Švermova, Nádražní, Ondříčkova, Mlýnská – červen až srpen 2012
4. Ludvíkovská – srpen až říjen 2012
5. 5. května, B. Němcové – říjen až prosinec 2012
6. Frýdlantská – březen až květen 2013
7. Celní, Jindřichovická, Plovárenská, Bělohorská,
V Lukách, Ludvíkovská, Kmochova – duben až červen 2013

Žije si sám v hustém lese,
se sousedy nesnese se.
To je přec i známá věc,
je to kmot r jezevec.

Je důležité, aby občané, kteří ještě nezaplatili za projekt přípojky, uhradili částku
3 000 Kč v pokladně města a vyzvedli si zpracovaný projekt u pana Fryce na OVŽP. Také
ti, kteří už projekt uhradili a ještě ho nemají, si ho mohou vyzvednout. Vlastníci nemovitostí si podle harmonogramu prací mohou začít plánovat budování a vlastní výstavbu své
přípojky. Po dokončení jednotlivých etap bude možné připojení. O úhradách přípojek
ve veřejných částech (původně plánováno max. 7 000 Kč za přípojku) rozhodne ZM.
Všechny, kterých se dostavba kanalizace týká, budeme průběžně informovat dopisem
nebo společnými schůzkami.
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Nepojistné sociální dávky

Daň z nemovitosti

Stavební povolení

V souvislosti s realizací sociální reformy
I. došlo od 1. ledna 2012 k přechodu
agend nepojistných dávek, tzv. dávek pomoci v hmotné nouzi, z obcí s pověřeným
obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností na Úřad práce České republiky.
Kontakt: Úřad práce ČR – krajská pobočka Liberec, kontaktní pracoviště Nové
Město pod Smrkem, Palackého 275. Bližší informace k sociální reformě naleznete
na webových stránkách MPSV ČR - http://
socialnireforma.mpsv.cz. Call centrum
MPSV ČR: 844 844 803.

Správní odbor Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem upozorňuje
občany, kteří v roce 2011 získali koupí,
směnou, darem, nebo jiným způsobem
do svého vlastnictví nemovitý majetek (pozemky a stavby), že jsou povinni dle § 13
a 13a zákona č. 338/1992 Sb., nejpozději do 31. ledna 2012 podat příslušnému
správci daně (finančnímu úřadu) úplné
nebo dílčí přiznání k dani z nemovitostí.
Nesplnění této povinnosti je postihováno
správcem daně sankcí podle daňového
řádu.

Bc. Jitka Koutníková
vedoucí sociálního odboru

Ing. Vladislav Petrovič
vedoucí správního odboru

Správní odbor a Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Novém
Městě pod Smrkem upozorňují občany,
že některé stavby, umisťované na pozemcích, mohou podléhat územnímu posouzení, případně ohlášení, nebo stavebnímu
povolení (jedná se také o ploty, kůlny,
pergoly, zahradní domky, atd.). U staveb
postavených bez správního rozhodnutí
je vlastník povinen zažádat o dodatečné
stavební povolení. V případě porušení této
povinnosti může být uložena sankce dle
§ 178 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon.
V současné době se jedná především
o stavby plotů v lokalitě „Na okálech“,
kde někteří občané získali v roce 2011
koupí od města pozemky a na nich budují
oplocení bez příslušného správního rozhodnutí.

Žába na suchu
Natálie Bendigová

Kočka Mí ca
Maxim Popovič

2

týskala si žabka, žabka rosnička:
„Kdyby byla kapka, kapka deštíčka!
Kdyby aspoň rosa přes noc padala,
jak já žabka bosá, jak bych zpívala.“

Naše malá kočka Míca,
Pořád se jen ke mně lísá.
Mňouká, přede, skot ačí,
Byt jí na to nestačí.

Ing. Vladislav Petrovič
vedoucí správního odboru

Když ji pustím na dvorek,
Rozhrabe tam záhonek.
Rozhrabe tam kytičky,
Byly naší babičky.

Novoměstské noviny
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Zprávy z radnice
Z 8. zasedání Zastupitelstva města Nové Město
pod Smrkem, konaného dne 14. prosince 2011
Zasedání zastupitelstva bylo přítomno
13 zastupitelů, 4 zastupitelé byli omluveni.
Po zahájení panem starostou byl schválen
program jednání zastupitelstva a proběhla
volba ověřovatelů zápisu.

Připomínky občanů
Paní Popovičová vznesla připomínku
k používání petard dětmi. Řekla, že je to
šílené, co se po městě děje. Začíná to rámusem kolem školy a táhne se to až na náměstí. „Pokud jim k tomu něco řeknete, tak
jste vykázáni do patřičných mezí.“
Pan starosta řekl, že používání petard
v tomto období řeší zastupitelstvo každý
rok. Snažil se v tom něco udělat. Sám
oslovoval prodejce s tím, aby petardy
dětem neprodávali. Z jejich strany bylo
sděleno, že petardy prodávají v souladu
se zákonem, že je v tom nikdo nemůže
omezovat. Dětem je neprodávají, ale
často je kupují svým dětem jejich rodiče
nebo starší kamarádi. Zbývá pouze apelovat na rodiče dětí, aby si své děti hlídali.
V mnoha případech rodiče ani nevědí, že
jejich děti používají petardy. Npor. Vlk
řekl, že policie provádí od 10.12. mezi
18 a 21 hodinou nepravidelné obchůzky
na náměstí. S prodejci bylo ze strany
policie jednáno, ale opravdu v tom nelze
nic udělat. Pokud to neprodají dětem,
tak jim to koupí rodiče. Mgr. Smutná
řekla, že o tom s dětmi ve škole mluví.
Dodala, že děti zná a pokud je někde
vidí s petardami, tak jim vynadá, ale více
s tím opravdu nelze udělat. Žádná páka
na to, aby si děti petardy nekupovaly,
není. Škola se snaží na děti na prvním
stupni apelovat. Mgr. Svobodová řekla,
že se často setkává s otázkou, jak je
možné, že si děti kupují petardy a jejich
rodiče si chodí pro sociální dávky. To je
zarážející. Dodala, že ví, že to sociální
odbor nevyřeší, ale je to problém. Pan
starosta oponoval a řekl, že podle jeho
pozorování petardy používají ve velké
míře děti rodičů, kteří si nechodí pro sociální dávky a možná bychom to do nich
ani neřekli. Mgr. Smutná dodala, že to
může potvrdit. Mgr. Svobodová řekla, že
majitelé psů platí poplatek za psa. Řekla,
zda by nebylo na zváženou, aby v tomto
období dostávali příspěvek na léky, které
psy zklidní. To, co bylo řečeno o rámusu
z petard, je pravda a psi jsou z toho velmi
vyplašení, stresovaní a není to zaviněním
majitelů. Paní místostarostka řekla, že
si nemyslí, že by pes mohl být dva měsíce
na práškách. To není řešení.
leden–únor 2012

Změna rozpočtu
Předložila Ing. Beranová, vedoucí finančního odboru.
ZM projednalo v souladu s ustanovením
§ 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, návrh změny rozpočtu IV. kolo 2011. Ing. Beranová
seznámila s jednotlivými body rozpočtové
změny – IV. kola. Ing. Beranová sdělila,
že bude provedena úprava v bodu 35 –
místní poplatky – poplatek ze vstupného,
doplněn bod 38 – Spolkový den a vyjmut
z projednávání bod 33 – rozhlas.

Změna rozpočtu 2011 – IV. kolo
25) Dotace z ÚP na VPP
y Navýšení příjmů: o P = 157.253 Kč UZ
13101
y Navýšení výdajů: o V = 157.253 Kč
y Navýšení příjmů: o P = 266.403 Kč UZ
13234
y Navýšení výdajů: o V = 266.403 Kč
26) Dávky hmotné nouze – snížení objemu
transferu na rok 2011, rozhodnutí MPSV
y Snížení příjmů: o P = - 900.000 Kč
y Snížení výdajů: o V = - 900.000 Kč
27) JSDH - přijetí dotace od MV
Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR, neinvestiční
dotace na výdaje jednotek, příspěvek
na udržení akceschopnosti a úhrada
nákladů za uskutečněný zásah
y Navýšení příjmů: o P = 26.373 Kč
y Navýšení výdajů: o V = 26.373 Kč
Tento příspěvek bude rozdělen na jednotky:
JSDH Město
y Navýšení příjmů: o P = 7.573 Kč
y Navýšení výdajů: o V = 7.573 Kč
JSDH Ludvíkov
y Navýšení příjmů: o P =18.800 Kč
y Navýšení výdajů: o V = 18.800 Kč
28) Teplárenská Novoměstská s. r. o.,
úprava rozpočtu
y Snížení výdajů: V = - 497.022 Kč
29) Les, úprava rozpočtu
y Navýšení příjmů: o P = 100.816 Kč
y Navýšení výdajů: o V = 31.273 Kč
30) Spoluﬁnancování projektů, úprava
rozpočtu
y Snížení příjmů: o P = - 3.000.000 Kč
y Snížení výdajů: o V = - 3.000.000 Kč
31) Město: úprava rozpočtu vzhledem
k nerealizování akce „Zateplování MŠ
v roce 2011“ – jedná se o dotažení
účetních záznamů
y Snížení příjmů: o P = - 9.548.000 Kč
(plánované přijetí dotace na MŠ)
y Snížení výdajů: o V = - 9.548.000 Kč
(nebylo potřeba platit úvěr)
Novoměstské noviny

32) Středisko oprav: dotace z Grantového
fondu Libereckého kraje na „Úprava
veřejného prostranství Hajniště“.
y Navýšení příjmů: o P = 90.000 Kč
y Navýšení výdajů: o V = 90.000 Kč
y Vlastní podíl města bude realizován ze
střediska oprav a investic.
33) Rozhlas
y Navýšení výdajů: o V = 26.523 Kč
34) Veřejná zeleň
y Navýšení výdajů: o V = 81.181 Kč,

úroky
35) Místní poplatky
y Psi – navýšení příjmů: o P = 9.537 Kč
y Lázeň. a rekreač. pobyt – navýšení
příjmů: o P = 4.870 Kč
y Užívání veřej. prostr. – navýšení příjmů:
o P = 3.909 Kč
y Ze vstupného – snížení příjmů: 3.431Kč, navýšení příjmů o P =
1.569 Kč
y Ubytovací kapacity – navýšení příjmů:
o P = 8.300 Kč
y Provozování VHP – navýšení příjmů:
o P = 228.928 Kč
y Odvod výtěžku VHP – navýšení příjmů:
o P = 13.380 Kč
y Správní poplatky – snížení příjmů: o P
= - 274.200 Kč
36) Ostatní změny
y Poskytování služeb a výrobků –
navýšení příjmů: o P = 99.380 Kč
y Pronájem pozemků – navýšení příjmů:
o P = 31.632 Kč
y Pronájem movitých věcí – navýšení
příjmů: o P = 66.843 Kč
y Pronájem majetku – navýšení příjmů:
o P = 17.570 Kč
y Úroky – navýšení příjmů: o P =
24.959 Kč
y Sankční platby – navýšení příjmů: o P =
21.700 Kč
y Vratky transferů – navýšení příjmů: o P
= 26.000 Kč
37) Dotace od MPSV: na úhradu pojistného
pro osoby v ykonávající veřejnou
službu podle zákona č. 211/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi
y Navýšení příjmů: o P = 5.250 Kč
y Navýšení výdajů: o V = 5.250 Kč
38) Kultura: Dotace z Fondu mikroprojektů
Cíl 3 (Česko – Polsko) Euroregionu
Nisa – Setkání spolků – dotace
byla schválena, akce proběhla, byla
předﬁnancována z rozpočtu města,
ale ﬁnanční prostředky město obdrží
až v roce 2012.
y Snížení příjmů: o P = - 497.000 Kč

Zastupitelstvo města změny rozpočtu
schválilo.
X
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Zprávy z radnice
Dokončení z předcházející strany
Pan starosta požádal zastupitelstvo
o pověření rady města k provedení změn
rozpočtu v závěru roku 2011. Pan Kozák se dotázal, do jaké výše ﬁ nančních
prostředků předpokládá RM provedení
rozpočtové změny. Paní místostarostka
řekla, že za kapitolu „Opravy a investice“
to není schopna říci. Vzhledem k vývoji počasí některé akce stále pokračují. To znamená, a myslí tím celý rozpočet, že nehrozí jeho překročení. Vypadá to, že budou
spíše úspory a nejvíce bude asi nutné doladit kapitolu „Opravy a investice“. V této
chvíli je tam asi šest rozjednaných a nevyfakturovaných akcí (kanalizace v ulici Kmochova, úprava prostranství v Hajništi, kanalizace u sokolovny atd.). Nebude nutné
prodávat podílové listy. Z kapitoly „Opravy
a investice“ bude zaﬁnancována dotovaná
akce, která běží v SVČ „ROROŠ“, a která
bude z dotace (MASiF) městu proplacena
až v roce 2012. Ing. Beranová řekla,
že se procházel celý rozpočet a největší
objem změn rozpočtu se provedl dnes.
Paní místostarostka řekla, že do mínusu
rozpočet nepůjde. Dodala, že ví o jednom
překročení výdajů, a to u JSDHM k 30.11.
Je to způsobeno tím, že byly vyfakturovány
opravy z loňského roku a bylo nutné opravovat techniku. Bude to otázka 10 – 15 tis.
Kč. Ing. Beranová řekla, že by neurčovala
objem rozpočtové změny. Nejlepším řešením by bylo, aby se projednávání poslední
změny rozpočtu roku zúčastnil zástupce
FV. Paní místostarostka také navrhla
objem rozpočtové změny neomezovat
a projednat ji za přítomnosti zástupce FV.

Poskytnutí půjčky
ZM na základě ustanovení § 85 písm.
j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích projednalo návrh smlouvy o půjčce uzavřené
mezi městem Nové Město pod Smrkem
a Svazkem obcí SMRK. Pan starosta řekl, že SO má v majetku starší sněžný skútr,
který je užíván několik let k udržování
běžeckých tratí v okolí Nového Města pod
Smrkem. Pro jeho další provoz je nutná
nákladnější oprava. SO Smrk se rozhodl,
že by skútr prodal a zakoupil novější. SO
tímto požádal ZM o poskytnutí bezúročné
půjčky ve výši 80.000 Kč na nákup sněžného skútru. Smlouva by byla uzavřena
na dobu určitou do 31.12.2013. Skútr
bude stát 120 tis. Kč. Mgr. Svobodová
se dotázala, proč jsou ve smlouvě uvedeny různé možnosti splácení půjčky. Pan
starosta řekl, že pro splacení celé půjčky
je zavazující termín do 31.12.2013. Zda
SO půjčku splatí jednorázově, či ve více
splátkách, smlouva neurčuje. Dále pan
starosta řekl, že rolba Jizerské o. p. s. se
pravděpodobně v této sezóně do měs4

ta nedostane, protože libverdský most
je v rekonstrukci. Může ji ale částečně
nahradit skútr, který bude udržovat trasy
v okolí Nového Města a Lázní Libverdy
a bude mezi obcemi přejíždět přes Červený buk. Pan Novotný řekl, že již jednal
s Lesy ČR o místech, kde budou probíhat
těžby, aby nedošlo ke křížení. Z jednání
bohužel vyplynulo, že hlavní těžba probíhá
na Jindřichovickém hřebenu, kde je opravená hřebenovka, se kterou se počítalo.
To teď nepřipadá v úvahu. Bude snaha
dohodnout se s Lesy ČR, aby bez zásahu
strojů zůstala alespoň písková cesta (nejbližší k městu). Použije se část singltreku
u koupaliště. Vznikne tam okruh. Mapa
bude včas zveřejněna.
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí bezúročné půjčky.

Přijetí dotací
Předložila Ing. Beranová, vedoucí finančního odboru. ZM na základě ustanovení § 85 písm. j) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích projednalo přijetí dotací.
Ing. Beranová seznámila s jednotlivými
dotacemi na akce:
1) Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace: Dostavba kanalizační
sítě Nové Město pod Smrkem, identif. číslo EDS: 129D183003214 12.274.000 Kč
2) Smlouva o poskytnutí dotace na úhradu části úroků k úvěrům na oprav y
a modernizace bytových domů číslo
2011 – 1917 – AP (Vaňkova 1051,
1052) – 223.579 Kč
3) Smlouva o ﬁnancování projektu z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR – Polsko)
v Euroregionu Nisa, evidenční číslo
smlouvy: P/2010/08/13: „Spolupráce
spolků a sdružení Nové Město pod
Smrkem – Świeradów-Zdrój“, Dodatek
č. 01 ke smlouvě č. P/2010/08/13 –
21.595,22 Eur.
Zastupitelstvo města následně jednotlivé dotace schválilo.

Přísedící okresního soudu
Pan starosta sdělil, že budou končit
mandáty přísedícím u OS v Liberci panu
Františku Homolkovi a paní Marcele Pelantové. Pan starosta navrhl zvolit pana
Františka Homolku a paní Marcelu Pelantovou přísedícími u OS v Liberci na funkční
období 2012 – 2016. ZM návrh schválilo.

Různé
Bc. Steffanová poděkovala za opravu
rozhledny. Dotázala se na bednu, ve které
je baterie. Paní místostarostka sdělila,
že bedna na baterii je opravená. Rozhledna zatím nesvítí. Nová baterie je zakoupena a přišel i rozdělovač, který byl rozbitý.
Pan Pelant má tento týden dovolenou.
Novoměstské noviny

Pokud nenapadne v příštím týdnu nějaké
větší množství sněhu a bude možné k rozhledně terénním autem vyjet, tak bude
rozhledna svítit. Jsou doplněny teploměry.
Příští rok budou provedeny nátěry. Paní
Suková se dotázala na základě připomínek občanů, zda by se dalo něco udělat
něco s veřejným osvětlením na Malé straně a od Textilany k okálům. Dost často
nesvítí. Paní Pospíšilová řekla, že to při
nárazovém větru nelze ovlivnit. Pan starosta dodal, že pokud dojde k výpadku
při vlhkém počasí a silném větru, dochází
k obnovení funkce teprve, až nepříznivé
podmínky pominou. V opačném případě
zpravidla dochází k opakovaným výpadkům.
Pan Rabina se dotázal, jak to vypadá
s ﬁrmou, která měla zpracovávat v areálu
bývalé Textilany pneumatiky. Zda fungují.
Lidé mají obavy, aby nedošlo k hromadění
pneumatik. Dále řekl, že na chodníku před
Dělnickým domem (u vchodu do sálu) je
plechový poklop. Jeden roh je ohnutý
nahoru. Dotázal se, kdo ponese odpovědnost za úraz, když do toho někdo narazí.
Dále upozornil na shromažďování různé
nepřizpůsobivé omladiny na novém hřišti
pod základní školou. Dotázal se, zda by
bylo možné zajistit nějaký zvýšený dohled.
Dále opětovně upozornil na nádražní objekt u bývalé výtopny. Je ve stále horším
stavu. Paní místostarostka řekla, že se
OVŽP několikrát pokoušel vyzvat majitele
objektu u bývalé výtopny. Je to soukromý
majetek. Pan Suk sdělil, že jeden majitel
je neznámý a druhému se nedaří výzvu
doručit. Paní místostarostka řekla, že
co se týká hřiště, tak tam již bylo s policií
jednáno a byla požádána o provádění
častějších kontrol. K poklopu u Dělnického domu navrhla usnesení uložit vedoucí
komunálního hospodářství zajistit opravu
poklopu v chodníku u Dělnického domu.
Pan starosta sdělil, že nemá aktuální informace o tom, jak funguje provoz na likvidaci pneumatik v areálu bývalé Textilany.
Zástupci ﬁrmy byli na zastupitelstvu, když
žádali souhlas města. Při té příležitosti bylo vysvětleno, že mají pronajatý jen sklad
a mohou skladovat pouze uvnitř skladu,
kde bude umístěn stroj na drcení. Tam
budou mít pouze operativní zásobu pneumatik. Takto mají i povolení k užívání. K tomu, aby mohli provoz spustit, museli získat
povolení od mnoha kontrolních orgánů
a například Inspekce životního prostředí
může kdykoliv zasáhnout, pokud by došlo
k ohrožení životního prostředí.
Bc. Steffanová uvedla, že v objektu bývalého statku v Hajništi (dnes pana Bednáře) mají údajně demontovat auta. Dotázala
se, zda o tom někdo něco ví. Na ÚP je
uchazeč, který tam chodí na dohodu praleden–únor 2012
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covat. Pan starosta řekl, že se tím na poslední schůzi RM zabývala a bylo uloženo
OVŽP stav prověřit. Zápis byl rozeslán
předchozí den před zasedáním ZM. Paní
místostarostka dodala, že o tom hovořila
s paní Volkovou a ta jí sdělila, že není žádné povolení od Živnostenského úřadu. Už
tam několikrát byli, aby zjistili stav, a nikdy
tam nikdo nebyl. Povoleného tam nic ne-

mají a není s kým jednat. Bc. Steffanová
dodala, že prý se tam dělá v noci a pronajaté to má snad občanka Polska. Pan
starosta řekl, že pokud jde o nepovolené
podnikání, musí to řešit Živnostenský úřad
a policie.
Úplný zápis najdete na:
www.nmps.cz/zm.php

Z jednání rady města
Rada města na svém zasedání dne
9. 11. 2011 projednala majetkoprávní
věci a přidělení bytů ve vlastnictví města.
Dále rada města projednala a neschválila
návrh nájemní smlouvy ﬁrmy RETAP, spol.
s r.o. na pronájem nebytových prostor
a pozemků v areálu bý valých kasáren
v Hajništi. RM trvá na úplném vyklizení
a předání nebytových prostor a pozemků
do 31.12.2011. Rada města schválila
prodloužení nájemní smlouvy firmě STV
GROUP, a. s. do 31.10.2017. Rada města
dále projednala a schválila návrh dohody
o vzájemné spolupráci při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku.
Účelem této dohody je zkvalitnit, zjednodušit a sjednotit vzájemnou spolupráci
mezi městem Nové Město pod Smrkem
a Policií ČR, OO Nové Město pod Smrkem
a současně upravit oblasti a formy vzájemné spolupráce při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku. RM dále
projednala žádost o dotaci z rozpočtu
města pro Mamiklub Nové Město pod
Smrkem na akci „Vánoční dílny 2011 a velikonoční dílny 2012“. RM dále schválila
bezúplatné užívání prostor kanceláří sociálního odboru MěÚ Úřadem práce Liberec
na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012.
Na další schůzi rady města dne 23. 11.
2011 byly projednány majetkoprávní věci
a přidělení bytů ve vlastnictví města. Schůze RM se zúčastnili zástupci Občanského
sdružení pro obnovu a rozvoj Nového

Města pod Smrkem a okolí – RNDr. Václav
Tima, Ing. Tomáš Málek a pí Olga Vnoučková. RNDr. Václav Tima seznámil přítomné s dosavadní činností občanského
sdružení a s plány do budoucna. Hlavním
úkolem občanského sdružení je obnova
historického dědictví Nového Města pod
Smrkem, Ludvíkova pod Smrkem a Hajniště a zvýšení atraktivity Nového Města
pod Smrkem s cílem oživení cestovního
ruchu. Dále rada projednala nabídku KSS
LK bezúplatného převodu silnice ev. č.
III/2919 ležící na pozemku p. p. č. 364
v k. ú. Hajniště pod Smrkem (za benzínovou pumpou přes les do Řasnice), rada
města bezúplatný převod neschválila.
Dále rada města schválila přidělení dotace
pro Mateřské centrum „Korálek“ Nové
Město pod Smrkem na akce „Vánoční
výtvarná dílna pro ženy“ a „Mikulášská
nadílka“.
Rada města se opět sešla na zasedání
dne 7. 12. 2011. RM schválila zveřejnění
seznamu žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 1. 1. 2012 do
1. 7. 2012. Dále projednala žádost bytové
správy o účetní odpis pohledávek za nájemné a služby. V dalším bodu jednání
RM posoudila indikativní nabídky bank
k možnému čerpání úvěru pro realizaci akce „Dostavba kanalizační sítě Nové Město
pod Smrkem“.
Usnesení rady města najdete na:
ww.nmps.cz/rm.php

Hrozí nám zánik
kvůli škrtům,
varují hasiči
Černý scénář pro hasiče: zrušení míst
více než 2500 hasičů a uzavření 149
ze současných 238 hasičských stanic.
Po škrtech, které chystá stát, se takového scénáře obává šéf Odborového
svazu hasičů Zdeněk Oberreiter. Tvrdí,
že rozpočet hasičů se má podle návrhu
v roce 2012 snížit o zhruba 306 milionů
korun, v roce 2013 o dalších zhruba 707
milionů a v dalším roce o zhruba 1,27
miliardy korun. „To znamená téměř konec
hasičského záchranného sboru,“ obává
se Oberreiter.
Stínový ministr vnitra za ČSSD Jeroným
Tejc tvrdí, že by se významně prodloužila
dojezdová doba. Strana se pokusí prosadit zvláštní bod jednání sněmovny, aby
premiér Petr Nečas (ODS), ministr ﬁnancí
Miroslav Kalousek (TOP 09) a ministr
vnitra Jan Kubice informovali poslance
o tom, jak bude ﬁnancován hasičský sbor
v příštích letech.
Strana navrhuje, aby zdrojů peněz bylo
více – na ﬁnancování hasičů by se prý měly podílet například i pojišťovny, které díky
zásahům hasičů šetří peníze.
Ročně by od nich ministerstvo vnitra
mohlo podle p. Tejce dostat nejméně miliardu korun, peníze by šly profesionálním
i dobrovolným hasičům.
Světlé výjimky – zatímco profesionální hasiči se bojí nejhoršího, najdou se
pozitivní příklady. Nové hasičské vozy
dostaly města a obce v našem regionu,
které o to požádaly, a to s 80% slevou.
Naposledy v sobotu 15.10.2011 dostali novou cisternovou automobilovou
stříkačku díky přispění sponzorů dobrovolní hasiči z Hejnic. Na vůz čekali
více než rok.
(čtk,top) LR

Koní ček
Jiří Kozák
Koníček běží po louce,
hřívu má zlatou od slunce.
Koníček běží stále dál,
před sluníčkem se neschová.
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Ceny vodného a stočného pro rok 2012
Na základě rozhodnutí Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. ze dne
20. prosince 2011 byly stanoveny od 1. ledna 2012 tyto ceny za dodávky pitné vody
z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací:

Vodné:
27,53 Kč/m3 bez DPH, 31,39 Kč/m3 s DPH
Stočné: 46,39 Kč/m3 bez DPH, 52,89 Kč/m3 s DPH
Celkem: 73,93 Kč/m3 bez DPH, 84,28 Kč/m3 s DPH
Nárůst ceny elektrické energie, vyšší
cena pohonných hmot nebo dodávky balených vod. Nejen tyto skutečnosti zdraží
vodné a stočné na Frýdlantsku. „V navrhované ceně jsou především kalkulovány
i nutné investice do dodávky pitné vody
a odkanalizování oblasti. Jejich výši pochopitelně ovlivnily povodně z roku 2010.
Cenu zvedá pro koncového spotřebitele
i nová sazba daně z přidané hodnoty,“

vysvětluje ředitel Frýdlantské vodárenské
společnosti, a.s. Ing. Petr Olyšar. Do vodárenské infrastruktury chystá společnost
investovat v následujících letech více než
400 milionů korun. Zdražení mohlo být
i větší, kdyby se nepodařilo získat dotace
z Operačního programu životní prostředí
na dva největší projekty rekonstrukce
úpravny vody Frýdlant a Bílý Potok. Vodné
bude oproti roku 2011 vyšší o 18,6 pro-

Porovnání vývoje cen vodného a stočného pro konečné zákazníky Frýdlantské
vodárenské společnosti, a.s. a Severočeské vodárenské společnosti, a.s. (Liberec)
Kč/m3
vč. DPH

FVS a.s.
vodné

stočné

SVS a.s.
celkem

vodné

stočné

celkem

DPH

2005

20,25

27,86

48,11

26,07

22,37

48,44

5%

2006

21,16

29,68

50,84

28,17

24,38

52,55

5%

2007

21,50

30,98

52,48

29,54

25,59

55,13

5%

2008

22,46

34,80

57,27

32,22

28,10

60,32

9%

2009 - I

23,51

37,66

61,17

34,49

30,05

64,54

9%

2009 - II

24,63

39,56

64,19

-

-

-

9%

2010

24,86

45,32

70,18

37,41

32,60

70,01

10%

2011

26,47

47,30

73,76

39,42

35,77

75,19

10%

2012

31,39

52,89

84,28

42,86

40,44

83,30

14%
-SY-

Informace pro majitele psů
Upozorňujeme všechny majitele psů,
aby nezapomněli uhradit místní poplatek
ze psů na rok 2012 do konce února letošního roku.
OZV č. 5/2006 ukládá povinnost držitelům psů uhradit poplatek ze psů starších 3
měsíců. Roční sazba poplatku činí 500,Kč za prvního psa. Za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele činí sazba 750,Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího
důchodu, činí sazba 200,- Kč.
6

Úleva se poskytuje na prvního psa drženého u rodinného domu ve výši 400,Kč, tzn. že roční sazba poplatku za psa
držitele, který bydlí v rodinném domě, činí
100,- Kč.
Od poplatku se osvobozují poplatníci,
kteří převzali do držení psa z útulku v Hajništi, a to na dobu 1 roku ode dne, kdy se
stali majiteli tohoto psa.
Poplatník je dále povinen ohlásit správci
poplatku jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech do 30 dnů.
Dana Kolenkárová
Novoměstské noviny

centa, stočné zdraží o 11,8 procenta. „Naše celkové režijní náklady se přitom zvýší
pouze o 0,6 procenta, například platy se
nebudou zvyšovat vůbec,“ upozorňuje
Olyšar. V praxi to znamená, že za kubík
vody zaplatí zákazníci 31,39 korun, což
je o 4,92 Kč víc než v roce 2011. Stočné
podraží o 5,59 Kč. Nově tedy bude stát
52,89 Kč. Uvedené ceny jsou všechny
včetně DPH. „Modelová čtyřčlenná rodina, při roční spotřebě 132 kubíků vody,
zaplatí za roční vodné o 649 korun víc.
Roční vodné a stočné v jejich případě
zdraží o 1389 Kč. V měsíčním rozpočtu
tak celkem zaplatí za obě služby víc o 170
Kč,“ upřesňuje modelový výpočet Olyšar.
Podrobné informace o ceně vodného
a stočného od 1. ledna 2012 naleznete
na www.fvs.cz v odkazu „cena vody.“
Převzato z webových stránek FVS, a.s.
www.fvs.cz

Pověst z Řasnického údolí

(

Před dávnými časy nedaleko Krásného Lesa (Schönwald), v místech, kde
ještě nedávno hrabě Clam-Gallas choval
bažanty pro lov a kratochvíli, prý stávalo
honosné rytířské sídlo. Dnes už z něho
nenajdete nejmenší zbytky. V tomto sídle
žil byl statečný, ale krutý rytíř. Jako mladý
bojovný rytíř na mnohých turnajích získal
nemálo cen. Když po letech zestárnul
a jeho hlava zešedivěla, povětšinou jen
sedával na svém sídle. Často míval špatnou, až zlou náladu a jen vzpomínal
na staré časy, kdy býval mladý, krásný
a obdivovaný. Jediným jeho rozptýlením
býval už jen les a lov.
Jednoho zimního večera, když se vrátil
z honu zpět k smrti unavený, před vrata
jeho honosného sídla přišel starý nuzný
žebrák, který poníženě prosil o skromný
nocleh. Tu noc hustě sněžilo a celou
zem pokrývala vysoká bílá peřina. Navíc
vál i ostrý, lezavý vítr. Ale rytíř neznal
slitování, s mnohými nadávkami poručil
nuzáka odehnat.
V noci rytí ř, i když znavený, dlouho
nemohl usnout. Neustále před sebou
viděl tu ubohou postavu nuzáka, který se
navíc svojí studenou hubenou rukou dotýkal jeho čela. Bylo to hrozné, ale když
se pán probudil z nepříjemného snu,
nikoho neviděl. Byl sám!
Příštího rána našli čeledínové nedaleko jeho rytířského sídla sněhem zasypaného a na kost zmrzlého žebráka.
Nedostal se ani k nedalekému lesu, kde
chtěl najít alespoň jakous ochranu před
ostrým větrem. Od té doby starý rytí ř
nenašel klidu, vždy se před ním zjevila
leden–únor 2012

kultura a školství
Zápis k povinné školní docházce
Ve čtvrtek 2. 2. 2012 se od 12 hodin
uskuteční v budově školy v Jindřichovické ulici 535 zápis dětí k povinné
školní docházce. Prosíme zákonné zástupce, kteří se spolu s dětmi dostaví
k zápisu, aby s sebou přinesli svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a 45 Kč
na školní razítko dítěte. K případné žádosti o odklad začátku povinné školní
docházky je třeba do 31. 5. 2012 doložit řediteli školy doporučující stanovisko školského poradenského zařízení
a odborného lékaře.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které
dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školní-

ho roku, může být přijato k plnění povinné
školní docházky již v tomto školním roce,
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozené ho v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky
podle věty druhé je také doporučující
vyjádření školského poradenského
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce (odst. 3, § 36 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, v platném znění).
Není-li dítě po dovršení šestého roku
věku tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný

Zjevení starého žebráka
ta ubohá, sehnutá postava. Pán by rád
unikl tíživým výčitkám a rozhodl se, že
své honosné sídlo prodá tak, jak stojí
i se vším krásným, co v něm bylo. Doufal
a věřil, že jen tak unikne té hrozné představě, která neustále tížila jeho mysl. Ale
kupce nenalezl. I kupcům se zjevovala
postava zmrzlého žebráka, a tak z prodeje i úniku zlému svědomí nic nebylo!
Už velmi starý rytíř, ztrápen svým svědomím, se docela zbláznil. Jedné noci
rozžatou pochodní zapálil své kdysi honosné sídlo, které téměř beze zbytku
úplně shořelo. Rytíř před ohněm neunikl,
ani nechtěl. Navíc na jeho zčernalou
mrtvolu spadla hořící střecha a kromě
popelu nezůstalo z rytíře, ani jeho sídla
vůbec nic.
V závěru autor pověsti, Hermann Blumrich, dodává: V místech, kde snad kdysi
stával zámek, je dnes (30. léta minulého
století, pozn. autora) úplně zanedbané,
nic zde neroste. Působí to dojmem až prokletého místa, kde nic není a už vůbec nic
nepřipomíná honosné rytířské sídlo.
Tam, kde měl kdysi stávat zámek von Etzelů, je dnes jen ubohá louka. Ale východně od hájovny, kde se dnes nachází lesní
školka, když se dobře a pozorně díváte, je
vidět místo vyvýšené asi o 1,5 metru nad
okolní terén. V těch místech mohl (snad)
stát zámek, raději řekněme skromné sídlo
von Etzelů. Podle terénního navýšení lze
vidět dvě další vlny. Zřejmě se jednalo
o zbytky skromného opevnění.
Půjdete-li dále k severu, narazíte na potok Řasnici. Dnes je z těchto míst, vzdálených přibližně 500 metrů, tzv. „Zámecká
leden–únor 2012

louka“. Podle sedláka p. Ferdinanda Kühlmanna, kterému dnes patří, když ještě
býval chlapcem, říčka Řasnička obtékala
toto opevnění. Vzpomíná, že mezi těmito
dvěma valy bylo ještě před 40 lety bahno,
které teprve on vysušil, když se mu podařilo zachytit několik pramenů, které svedl
jinam.
Tehdy obtékaly rybníky, které v těch
místech stály. Východním směrem od pěstebního kousku lesa se nalézala trocha orné půdy. Když se tam začalo orat pluhem,
několik let po sobě se vyorávala vrstva
popela. Ale na tzv. „Zámeckém vrchu“
se nikdy neprováděl žádný archeologický
průzkum a místo je nyní zarostlé travou.
Přední část „zámku“ je na témže místě,
kde dnes bydlí p. Neumann (č.p. 3).
Co se týče již zmíněných šlechticů (jedná
se o tzv. lenní šlechtu) von Etzelů, v archivech je záznam z roku 1491, kdy se jméno
Etzelů poprvé objevuje. Dorothea Etzel
byla kolem roku 1540 manželkou frýdlantského starosty Joachyma Kletta (???).
Roku 1565 byl Kaspar von Etzel vojenským velitelem Frýdlantu. Další jmenovaný
Wolf von Etzel zemřel roku 1574 bezdětný
a s ním končí tento šlechtický rod z Krásného Lesa.
Zůstává na čtenářích, vidí-li v tomto
posledním z Etzelů zmíněného nešťastného rytíře, který zapálil svůj zámek. Tato
pověst možná naznačuje, že právě on by
mohl být tím nešťastným rytířem, a vypadá
to, že tam kdysi řádil velký požár.
Podle pověsti Hermanna Blumricha „Die
Erscheinung“, str. 99 – 101 zpracoval
Mgr. Josef Molák
Novoměstské noviny

zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy
začátek povinné školní docházky o jeden
školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného
školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní
docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok
věku (odst.1, § 37 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, v platném znění).
Mgr. Jindřich Novotný
ředitel školy

ZO chovatelů
poštovních holubů
Dne 12.11.2011 pořádala Základní organizace chovatelů poštovních holubů
Nové Město pod Smrkem v areálu Juniorkemp oblastní výstavu za účasti polských
chovatelů. Bylo vystaveno 104 poštovních
holubů. Nejlepší závodníci v různých soutěžích byli vyhodnoceni krásnými poháry.
Předávání se zúčastnila i místostarostka
města Mgr. Radoslava Žáková. Dále proběhla bohatá tombola. Výstavu navštívila
početná skupina polských chovatelů. V roce 2011 se v různých soutěžích v ČR výrazně prosadili chovatelé naší organizace.
Například v ČR obsadil Jiří Svoboda
1. místo v Mistrovství ročních holubů a Miroslav Jargaš 2. místo v soutěži časopisu
Letu Zdar. Tuto soutěž pořádá Českomoravský svaz poštovních holubů. Myslíme
si, že tato výstava se nám opět povedla.
Jiří Svoboda
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kultura a školství
Popáleniny a opařeniny
Popáleniny řadíme mezi nejzávažnější úrazy. Mohou postihnout
nejen povrch kůže, ale i celý organizmus.
Člověka popáleniny ohrožují především
rizikem rozvoje šoku v důsledku bolesti
a ztráty tekutin. V případě vdechnutí žhavých plynů může dojít k vážnému popálení
dýchacích cest, případně až k otoku plic.
Nebezpečné je také riziko infekcí přes poškozenou kůži, která přestává tělo chránit.
Souběžně s popáleninami se také vyskytuji případy otravy v důsledku inhalace
teplého kouře, páry, jedovatých zplodin
hoření apod.
Popálení vzniká krátkým působením
extrémně vysokých teplot na kůži nebo
delším působením relativně nízkých teplot
na povrchu těla. Při teplotách nad 45°C
dochází u lidské kůže k destrukcím buněk
a při teplotách nad 60°C dochází k jejich
odumírání. Vlivem působení tepla dochází k místnímu poškození kůže a sliznic
a k celkové reakci organizmu, kterou označujeme jako nemoc z popálení. Závažnost
zranění je dána především teplotou a délkou působení.
Zdrojem vysoké teploty coby příčiny
popálení může být plamen, žhavá pevná
tělesa, horké tekutiny, pára či plyny, ale
i mechanické tření či energie „vyzařovaná“, např. sluneční svit, rentgenové záření,
atomová energie… Popáleniny způsobené
vlhkým horkem (parou, tekutinou) nazýváme opařeniny.

První pomoc
Především musíme zamezit další působení tepla. Postiženého odtáhneme
od zdroje tepla, případně jej vyneseme
z prostoru působení vysoké teploty, zejména pokud hrozí nebezpečí, že popálená osoba bude vdechovat škodlivé zplodiny ohně – saze, jedovaté látky, páru apod.
Při hoření člověka, respektive vzplanutí
oděvu, postižený často zpanikaří a utíká,
což podporuje hoření, neboť dochází
k rozdmýchávání ohně. Postiženého musíme co nejdříve povalit na zem. Poloha
vleže je důležitá jako prevence popálení
obličeje a dýchacích cest, protože plameny šlehají vzhůru a postižený je tak nevdechuje. Oděv je nejlépe hasit vodou nebo
bavlněnou látkou, např. dekou nebo kabátem. Není správné hasit umělými látkami,
8

protože způsobuje „příškvary“. Poté je
vhodné šetrně odstranit všechny součásti
oděvu, které nelpí na povrchu popáleniny.
Přiškvařený oděv se však strhávat nesmí,
lze ho pouze na volném okraji odstřihnout
převazovými nůžkami. Také je dobré okamžitě sejmout prsteny, náušnice, náramky
a podobné ozdoby, samozřejmě pokud již
nejsou „spečeny“ s tělesným povrchem.
Pro následný otok tkáně totiž může být jejich odstranění v pozdější době problematické. Při opaření se oděv nasáklý vřelou
tekutinou svléká hned.
Součástí zdravotnické první pomoci musí být zejména vyhodnocení stavu popálení a provedení nezbytných resuscitačních
v ýkonů. Z důvodu prevence zavlečení
infekce do rány by si ošetřovatel měl při
ošetření krýt nos a ústa rouškou. Mělo by
být snahou co nejrychlejší chlazení popálených ploch, nejlépe proudem tekoucí vody. Její kvalita a čistota nejsou rozhodující,
přednost má rychlé zchlazení. Nejúčinnější je do tří minut po úraze. Je možné je provádět např. poléváním, sprchováním nebo
přikládáním mokrých obkladů. K tomuto
účelu je také možné využít speciálních
obkladů. Ochlazování by se mělo provádět
tak dlouho, dokud přináší úlevu, resp.
do vymizení palčivé bolesti. Většinou se
jedná o 15 až 20 minut. Okamžité chlazení
má význam zejména u rozsáhlých postižení obličeje, krku a hrudníku, kde chceme
bránit průniku tepelné noxy (škodliviny)
do hloubky a omezit vznik případných
otoků omezujících krevní oběh a dušení.
Ochlazujeme vždy jen zasažené, ne příliš
rozsáhlé plochy, rozhodně ne celé končetiny a už vůbec ne celý povrch těla. Již tak
existující nedostatečné prokrvení z počínajícího nebo rozvinutého šoku bychom
jen zhoršili dalším snížením průtoku krve.
Ze stejného důvodu nechladíme ledem
nebo ledovou vodou; optimální teplota
chladícího média je 8°C. Vůbec nechladíme při rozsahu popálení větším než 20 %
tělesného povrchu, u dětí od 2 do 10 let
při rozsahu nad 10 % zasaženého povrchu, u batolat při popáleninách nad 5%
zasaženého povrchu a nikdy u novorozenců a u kojenců. Zasažené oči, nos, ústa
vyplachujeme čistou chladnou vodou. Hluboké popáleniny s vyvinutými rozsáhlými
puchýři až odúmrtí tkáně ošetříme suchým
aseptickým obvazem se silnější odsávací vrstvou. Poraněnou horní končetinu
po ošetření znehybníme šátkovým závěsem, ošetřenou dolní končetinu ponecháme ležet nataženou, mírně ji vypodložíme.
Puchýře nepropichujeme a neotvíráme,
hrozí nebezpečí vstupu infekce.
Před transportem popáleného do nemocničního zařízení kryjeme zasažené
Novoměstské noviny

plochy sterilními obvazy nebo rouškami.
Kr y tím zabráníme kontaminaci ploch,
která by mohla vzniknout během transportu. V první pomoci nikdy nepoužíváme,
zásypy, masti apod. Nepoužíváme ani
vláknité materiály (např.vatu), protože by
se přilepily do rány. Při sterilním krytí rukou je nutné mezi prsty vložit tzv.záložky
z gázy. Improvizovaně lze ke sterilnímu
krytí použít i čistý přežehlený kapesník,
prostěradlo, ubrus, šátkový obvaz apod.
Postiženého také uklidňujeme psychicky,
zajistíme klidné prostředí, snažíme se
postiženého udržet v naprostém tělesném
klidu. Z důvodu prevence ztráty tělesného
tepla je dobré postiženého zabalit, nejlépe
do termofólie. Tekutiny nepodáváme ústy,
jen zvlhčujeme rty. Provádíme protišoková
opatření. Nesmíme opomenout ošetřit
přidružená otevřená poranění. Popálenina
větší než dlaň vyžaduje hospitalizaci. Postiženého nikdy sami netransportujeme.
Neprodleně zajistíme příjezd záchranné
služby a transport na chirurgii či na specializované pracoviště.

Stupně popálení
I. STUPEŇ
- je charakterizován pouhým zčervenáním pokožky – kůže je zarudlá. Oblast je
zduřelá a bolestivá. Hojení trvá 3 – 5 dnů,
bez následků.
II.a, II.b STUPEŇ
- je charakteristický tvorbou puchýřů,
a to buď puchýřů s tenkým krytem, růžovou spodinou a s tekutým obsahem svědčícím o poškození povrchových vrstev,
nebo puchýře jsou sušší, tmavě červeně
zbarvené a jsou patrné drobné výhledy
a to signalizuje poškození hlubokých vrstev. Při postižení větších ploch vzniká
popáleninový šok. Poraněná plocha je
značně bolestivá a při protržení puchýřů
vzniká riziko infekce. Hojení trvá zpravidla 10 – 20 dní. II.a stupeň se zhojí bez
následků, po hloubkovém popálení ( II.b
stupeň) bývají viditelné jizvy.
III. STUPEŇ
- se vyznačuje poškozením kůže v celé
hloubce a odumřením tkáně, zuhelnatěním – kůže je suchá, tvrdá,studená,
často pergamenovitého vzhledu, necitlivá
na dotyk a bolest, barvy voskově bílé až
hnědo-černé, došlo ke zničení receptorů
vnímajících bolest. Boj o život a následná
léčba tr vá týdny až měsíce, poraněný
prodělá desítky operací, následky bývají
často katastrofální, zůstávají jizvy.
L. Rabina, D. Dvořáček, DiS.
leden–únor 2012

kultura a školství
Pozvánka do knihovny
Nové knihy
Beletrie
Beráková, Zora: Ozvěna
Binchy, Maeve: Šarlatové pírko
Bradford, Barbara T.: Příliš silné pouto
Brasheres, Ann: Poslední léto
Březinová, Anna: Prokletí harému
Cabot, Meg: Nenasytná
Coelho, Paulo: Alef
Cooper, Glenn: Kniha duší
Coulter, Catherine: Takovým patří svět
Dreyer, Eileen: Neohlížej se
Eco, Umberto: Pražský hřbitov
Edwardson, Ake: Pokoj č. 10
Etxebarría, L.: Beatriz a nebeská tě(les)a
Francis, Dick: Křížová palba
Fulghum, R.: Drž mě pevně, miluje mě zlehka
Geda, Fabio: V moři jsou krokodýli
Gelinek, Josepf: Ďábelské housle
Gluchovskij, Dmitrij A.: Metro 2034
Haig, Matt: Radleyovi
Heitmann, Tanja: Ranní červánky
Hejzlarová, Taj-ťün: Na Řece
James, Syrie: Dracula, má láska
Kaminer, Wladimir: Ruské disko
Keleová-Vasilková, Táňa: Duhový most
Kelsey, L.: Padesátka není sprosté slovo
Kepler, Lars: Paganiniho smlouva
Kermack, Sidonie: Protože tě nemohu
přestat milovat
Knitlová, Jana: Pátý list čtyřlístku
Klevisová, Michaela: Dům na samotě
Koontz, Dean R.: Záblesk
Körnerová, Hana Marie: Setkání v Opeře
Kříž, Jaroslav: Ztracená v noci
Lecká, Iva: Deník šílené matky
Lee, Linda F.: Deník nevěsty
Lyons, CJ: Urgentní péče
Murakami, Ryu: Nekonečná, téměř průzračná modř
Noble, Elizabeth: Dívka od vedle
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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.
V lednu 2012 byl spuštěn ON-LINE katalog Městské knihovny Nové
Město pod Smrkem (w w w.katalog.
nmps.cz), tím došlo ke zkvalitnění přístupu místních i vzdálených uživatelů
ke knihovnímu fondu. V ON-LINE katalogu můžete zjistit, zda je vámi hledaná
kniha ve fondu knihovny, zda je přístupná nebo právě vypůjčená. Pokud je
kniha půjčená, může si čtenář přes své
čtenářské konto tuto knihu rezervovat.
Přes čtenářské konto lze výpůjčky také
prodlužovat. Bližší informace o nové
službě je možno získat v knihovně.
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 h.
čtvrtek 9:00 - 11:30, 13:30 - 17:00 h.
Novák, Zdeněk: Útěk z Čečny
Monyová, Simona: Srdceboly
Obermannová, Irena: Tajná kniha
Osbourne, Sharon: Pomsta
Pattillo, B.: Jak mi pan Darcy zlomil srdce
Patterson, James: Devátý soud
Patterson, James: Uvidíš, zemřeš
Serno, Wolf: Ranhojičova láska
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Soukupová, Petra: Marta v roce vetřelce
Steinbeck, Thomas: Ve stínu cypřiše
Tsiolkas, Christos: Facka
Uher, František: A třetí taky krade
Viewegh, Michal: Maﬁe v Praze
Dospělí naučná
Flowerdew, Bob: Jak na plevel bez
chemie
Kovařík, Jiří: Má krev patří Napoleonovi
Kulhánková, Jitka: Mizející Ladak
Lampsos, Parisoula: Můj život se Saddámem Husajnem
Mandžuková, Jarmila: Co nám chybí,
když...
Mára, Jiří: Ve stopách vikingů
Messner, Reinhold: Na vrcholu
Mikšík, Michal: Atlas hub
Moody, Raymond A.: Doteky věčnosti
Moravec, Václav: Nejslavnější piráti
Mládež beletrie
Blade, Adam: Beast quest
Braunová, Petra: Rošťák Oliver
Brezina, Thomas: Příběh pro tebe a Klub
tygrů
Cabot, Meg: Allie Finklová
Deutsch, Stacia: Šmoulové, ﬁlmový
příběh
Emerson, Kevin: Oliver Nocturno 2
Funke, Cornelia: Inkoustová smrt
Hutrová, V.: Jak andělům zlomit křídla
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 4
Kirschnerová, Denisa: Hurvínkova cesta
do Tramtárie
Krejčí, Jan: Ema má Emu
Krolupperová, Daniela: Bubáček
Pauley, Kimberly: Pořád mi pijou krev
Slabý, Zdeněk Karel: Strašidelné pohádky
Stucliff, Rosemary: Orel Deváté legie
Štroblová, Jana: Pyžamo pro tygra
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SPORT
Jizerská padesátka
Aby bylo jasno, nejedná se o ženskou
postavu středního věku poněkud pejorativně či familiérně nazvanou jako padesátka,
bližší lokalizace jizerská. Jde o slavný
závod v běhu na lyžích, který měl letos již
svůj 45. ročník.
Ten, kdo pozoroval letošní vrtkavé počasí, určitě zaznamenal náhlé zvraty v jeho
chování. Počátkem ledna byly teploty
skoro deset stupňů nad nulou a sníh se
držel opravdu jen v těch nejvyšších partiích Jizerek. Pak zase střídavě sněžení
i déšť, zkrátka, vypadalo to, že letošní
Jizerská 50 nebude nic moc, pokud vůbec
bude. A najednou se to stalo, sníh se sypal
po krajině, na horách i v NMpS.
Nutno předeslat, že ten letošní závod
měl obzvláště obtížné podmínky pro závodníky, ale i pro celou armádu lidiček
okolo závodu. Než se pustím do vlastního
popisu, musím říci několik čísel. Závodu
se letos zúčastnilo 4227 závodníků, zatím
nejvíce v novodobé historii tohoto závodu.
Původně bylo přihlášeno dokonce 4800
závodníků, ale počasí či jiné zrádnosti
učinily v počtech mírné korekce. A ještě
jedna zajímavost: bylo přihlášeno 370 žen.
Sobota 7. ledna 11 hodin dopoledne,
náměstí NMpS. Ze všech stran přicházejí
mladí i ti starší, někteří mají běžky v ruce,
jiní jen tak s batohem či jiným báglem
na zádech nebo v ruce. Autobus již přistává k chodníku a celá parta více jak 45 lidí
se naloďuje na jeho palubu. Směr Smědava. Autobus se škrabe v serpentinách stále výše, občas se bezpečně - nebezpečně musí vyhýbat protijedoucím vozidlům
včetně jednoho autobusu. Vše zdárně
překonáno, jsme u chaty na Smědavě.
Parkoviště nabitá osobními auty, vozy České televize a jinými překážejícími auty.
Docela hustě padá sníh, okolo parkoviště
vysoké mantinely ze sněhu. Vystupujeme
a hurá do chaty. Uvnitř příjemný usměvavý
personál se s námi vítá jako se starými
známými. Ubytování, prakticky celá chata
je naše. Pak oběd, a po krátké vycházce
po okolí začíná příprava na naši budoucí
činnost. Rozumějte, my sem nejedeme
na rekreaci, my jsme totiž důležitá součást
akce J50, jak se zkráceně říká Jizerské
padesátce. Celý náš tým pod vedením
zkušených vůdců pánů J. Maděry a M.
Kozáka zajišťuje obsluhu dvou občerstvovacích stanic pro závodníky a stanoviště
kontrolních bodů až po Jizerku a jedno
stanoviště mazačů lyží.
Hlavní přípravné práce na druhý den se
odehrávají ve večerních hodinách. To se
totiž musí připravit x desítek kg banánů
(nakrájet na tři dílky), oloupat množství pomerančů (naporcovat na tálky), rozčtvrtit
jakési cereální tyčinky a oplatky, „přerazit“
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tatranky na tři části. Pak se teprve můžeme
spolu bavit poněkud volněji a nevázaněji,
tedy za zvuků kytary, zpěvu a jiných zvuků,
všeobecného štěbetání a mluvy. Večerka
maximálně v 01:00 hodin, neboť ráno je
budíček v 7 hodin. To ještě - nebo už zase
- padal venku sníh, poněkud mokrý.
Neděle 8. ledna ráno, snídaně a vynášení 40 barelů po 50 litrech horké vody
jako základ pro výrobu čaje a iontových
nápojů pro závodníky. Krabice a krabice
ovoce a sušenek, sypkých ingrediencí pro
čaj a ionťák, horký hovězí vývar, gelové
povzbuzováky a lomcováky pro výkon. To
vše se pomocí sněžného skútru rozveze
na dvě občerstvovací stanice. Jedna je přímo na Smědavě na křížení silnice s cestou
z Jizerky na Knajpu (30 km závodu), druhá
o kilometr dále na Kůrovci na soušské
silnici (15 km závodu). K tomu patří 7 skládacích stolů. À propos, sníh stále padá,
viditelnost mizerná, teplota okolo nuly.
Drobné potíže časové, protože závod startuje v 9 hodin v Bedřichově a my nejsme
ještě „zabydleni“ na svých stanovištích.

Konečně jsme všichni na svých místech, vše připraveno. Čekáme na první
závodníky. A už je to tady! Náš čas Č
09:43. Z Kasárenské po soušské silnici
se řítí skupinka dlouhých mladých chlapců s dlouhými holemi a strojovými tempy
rukou a nohou. Kamery České televize
na skútrech před i za nimi, snímají možná
i detaily obličejů - Česká televize pořizuje přímý přenos na ČT4. Řveme na ně
bojové pokřiky, které je však nechávají
chladnými. Nic od nás nechtějí, mají své
doprovody, které se o ně starají. První
z nich profrčí stanovištěm na Kůrovci v 43.
minutě po startu! Dlužno podotknout, že ta
celá horda závodníků startuje po vlnách,
aby se všichni nepoprali na trati mezi sebou. Pak už rozhoduje fyzička, mazání lyží
a někdy i ostré lokty či máchání tyčkami.
Do hodinky je všechno jinak. Nekonečná
pestrobarevná závodnická vlna za vlnou,
lítáme všichni jako utržené vagony, největší poptávka je po iontových nápojích
nebo čaji. Závodníci se tlačí mezi sebou,
bacha na špičky lyží, někdo poděkuje,
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jiný nadává, protože stopa prakticky přestala existovat, je to jedno kluziště ujetého
a ušlapaného sněhu, protože je dost měkký. Prakticky od oné doby průjezdu prvních závodníků se obsluha občerstvovací
stanice nezastaví. Přijíždějí závodníci, kteří
jsou na pokraji svých fyzických sil, někteří
to vzdávají a jedou přímo na Smědavu. Nekončící směsice závodníků, na každé stanici je 14 lidí, kteří se snaží ze všech svých
sil vyhovět všem, kteří něco požadují. Sníh
se v přestávkách sype z nebe, vrtulník
s kamerami ČT k nám ani nevzlétl, velmi
nízká oblačnost. Okolo po trati prolétne
s veselými výkřiky i bývalá běžkyně Zuzana Kocumová, někde tam v tom mumraji
běží herec David Vávra či známý kardiochirurg Jan Pirk (63 let) nebo zubař Roman
Šmucler. A taky tam je nejstarší závodník,
nějaký pan Burda, přes osmdesátku let.
Neplést si se známým časopisem! Z naší
strany křik „ionty“, „čaj“, „sušenky“, ze
strany závodníků směs češtiny, němčiny,
angličtiny, slovenštiny, občas nadávka,
poděkování, prosba. Cvakání holí, výstroje, výkřiky nevole, šustění lyží. A do toho
se tiše sype sníh - mokrý. Ještě že nebyl
vítr!
Už je daleko po poledni, závodníci poněkud řídnou, někteří se k nám prakticky
došourají a vedou s námi i sousedské
řeči, aby mnohdy zastřeli svůj skutečný
psychický i fyzický stav. A tak jim v žertu
nabízíme „guláš se šesti“, někteří, a je
jich hodně, si nechávají do úst vsunout
sušenku, když byli vyzváni slůvkem „ááá“.
Jdeme jim naproti v ústrety. Pak přijmou
potravu jako hostii a dojetím jim zvlhne
i zrak. Říkáme jim pohodáři, i když letos
o nějaké pohodě nemůže být ani řeč.
Od Kasárenské se k nám blíží pomalým
tempem poněkud shrbená postavička
starého pána. Poznávám jej, jede každým
rokem, letos už po 43.! Oproti loňsku už
nemá na rukou pracovní rukavice, nýbrž
normální. Krátce pohovoříme a děda,
občerstven na těle i na duši, se vydá pomalým tempem na další kilometry trasy.
V duchu mu přeji, aby to zdárně dokončil.
Konečně je konec! Po závodnících už
není ani vidu ani slechu, jenom v našem
nejbližším okolí jsou závěje prázdných
plastových kelímků, letos od hnědé přes
bílou po modrou, pestrobarevná záplava,
vše nutno pečlivě uklidit. Mezi tím i jiné
odpadky nerozložitelné. Tvoříme rojnici
a po likvidaci stolů sbíráme vše mrtvé i živé do pytlů, skútr to odváží do kontejneru
na Smědavě. Vracíme se zpátky na naší
základnu. Naši kamarádi, kteří jsou na 30
kilometru na Smědavě, mají ještě plné
ruce práce a obsluhují závodníky, kteří
přijíždějí z Jizerky. Část z naší party jim
leden–únor 2012

sport a kultura
Street battle 2011
pomáhá, ostatní jdou na pozdní oběd. Ale
i oni mají okolo třetí hodiny konec, najíst,
napít, sbalit si svoje věci. Pod okny chaty
se trousí značné množství závodníků, kteří
pro špatné podmínky závod vzdali. Některé přivážejí skútry z Jizerky. Čekají na ně
přistavené autobusy, které je dopraví zpátky do Bedřichova. Bylo jich okolo stovky.

Zbývá naložit materiál, zbylé potraviny,
sudy na náklaďák. Rozloučíme se s našimi
dočasnými hostiteli - majiteli chaty Smědava, nasedat do autobusu. Sníh zase nebo
ještě padá, a dolů serpentinami a opět autobus v protisměru, konečně Nové Město
pod Smrkem. Prší, prší, prší.
Jizerská 50 je minulostí, za rok nashle?
Ale ano, vždyť je to docela prima, někomu
pomoci a dělat dobrou věc, i když nám
některým by té pomoci už bylo skoro zapotřebí také.
Prvním závodníkem v cíli byl Stanislav
Řezáč v čase 2:21:49,2 (vloni první závodník Nor Aukland, v čase 2:05:40,2, Řezáč
byl třetí). Nejrychlejší z žen letos byla
Norka Svendsonová v čase 2:42:19,7. Z.
Kocumová byla 13!
Závod je součástí prestižních závodů
světových sérií Worldloppet, FIS Marathon
Cup a Ski Classics.
Celkem na letošní ročník padlo 8000 l
čaje, 8000 l ionťáku, 4,5 tuny sušenek,
400 kg hovězího masa na polévku, 750 kg
chleba, 700 kg banánů, 600 kg pomerančů.
Počasí: na draka, na ..., dřina, dřina,
dřina, utrpení, jak pro závodníky, tak pro
obsluhy, občas improvizovačky, ale dalo
se to přežít - pro obě strany - snad. Alespoň nevím o žádném nepřeživším.
Takový byl ve stručnosti průběh naší
jizerské anabáze, taková byla J50 2012.

V sobotu 3. 12. 2011 se v prostorách
J-centra v Novém Městě pod Smrkem
odehrál hip-hopový koncert pro mladé
lidi s názvem Street battle. Tato akce byla organizována místním nízkoprahovým
klubem Voraz a Majákem o.p.s. Hlavní
myšlenkou projektu bylo v regionu Frýdlantského výběžku udělat akci pro mladé
lidi od 13 let, která by je zaujala a poskytla
jim dobrou alternativu trávení volného času. Cílem projektu bylo oslovit především
skupiny problematické mládeže, které
často tráví svůj volný čas více či méně rizikovým způsobem (výtržnictví, konzumace alkoholu, užívání tzv. „lehkých drog“,
atd...). Právě tato cílová skupina v našem
regionu postrádá relevantní kulturní akce
a programy.
Součástí projektu Street battle byly
i týdenní přednášky s lektory primární prevence z libereckého Majáku na Základní
škole v Novém Městě pod Smrkem a také
na středních školách ve Frýdlantu.
Samotný koncert Street battle měl za cíl
představit mladým lidem hip -hopovou
subkulturu jako alternativu nerizikového
trávení volného času. Většina účinkujících „profesionálů“ byli mladí lidé ve věku
do 20 let, kteří během koncertu mluvili
o tématech, jako jsou rizika užívání tzv.
„lehkých drog“ či o problematice nelegálního grafﬁti. Dalším cílem bylo aktivní zapojení a podpoření místních mladých lidí,
kteří se věnují hip-hopu. Během večera
tedy společně s pozvanými „profesionály“
vystoupili i místní rapeři (nezapomenutelná
byla Sandra Karalová, která sklidila velké

ovace mladého publika) a tanečníci breakdance.
Program koncertu, který trval více než
dvě a půl hodiny, byl velmi bohatý a skládal se ze skvělého beat-boxu v podání
bboy Afro, ještě lepšího rapu v podání Mc
Darce a zlatým hřebem večera bylo beze
sporu break-dance klání mezi skupinami
Wessani (Praha) a Charakter ﬂow (Třinec).
Svým rapem nás pobavil i b-boy Timmy ze
zmíněné taneční skupiny Wessani. Většina
vystupujících se po skončení programu
aktivně zapojila do rozhovorů s jednotlivými mladými lidmi v rámci prostoru nízkoprahového klubu Voraz.
Akci navštívilo kolem stovky mladých lidí
z Frýdlantského výběžku. A jejich reakce
byly velmi pozitivní. Proto bychom myšlenku Street battlu rádi přenesli i do příštího
roku, kdy bychom chtěli zorganizovat akci
s podobným zaměřením a ještě větším
zapojením místních mladých lidí.
Martina Dvořáková, DiS.
vedoucí Nzdm Voraz

©Šmi-dra
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Život píše …
Dobře provedená instruktáž
Jen málokterý hasičský sbor se může
pochlubit tím, že má v majetku buldozer. Vím
ale o sboru, který ho sice také nevlastní, ale
má ve správě buldozer patřící obci. Dnes už
sice téměř historický, ale přes všechno stále
funkční – tedy provozuschopný, a protože
jsou mezi hasiči vlastníci oprávnění k řízení
strojů tohoto typu, nebylo pro starostu nic
snazšího, než dát buldozer hasičům. A hasiči se starali – zánovní mašinu sovětské
výroby DT 75 přejmenovali na Renolda, kromě nového laku dostal i novou buldozerovou
radlici a pak už byl jenom krůček k tomu, aby
plnil své poslání.
A tak hasiči a „jejich“ buldozer začali
pracovat s tímto strojem tam, kde obec
potřebovala: úpravy terénu a hlavně práce
při sanaci skládky – víceméně hrnutí domovního odpadu, který na skládku přivážely
kuka vozy z okolí. Tedy nic neobvyklého.
Buldozer sloužil, také sice někdy zlobil, ale
fakt je, že motor tohoto stroje šlapal jako hodinky a šoférsky řečeno „chytal na škrtnutí“.
A právě to se pro Renolda a jeho obsluhu
mohlo stát tragickým.
Ale po pořádku. Přicházel podzim, příroda vydávala plody a pro sousední zemědělský podnik nastala doba sklizně kukuřice
na siláž. A protože chyběl stroj na dusání,
obrátili se o pomoc k hasičům. Vidina zisku

v podobě přísunu peněz do sborové pokladny a k tomu ještě pečínky z prasátka byla tou
správnou motivací a slovo dalo slovo. A tak
byl Renold s obsluhou v osobě Tomana –
zkušeného hasiče a strojníka - přesunut
na nové působiště. Vše fungovalo, siláže
přibývalo, buldozer chodil jako hodinky –
a jak už to bývá, když je nejmíň potřeba,
vypovědělo službu startování. Žádný problém, po ukončení práce se Renold postavil
z kopce a pak stačilo malé drknutí a motor
naskočil a bylo to. Tak to šlo jeden den, druhý den, Tomanovi to nedělalo žádné potíže.
Jenže povinnosti zavolaly Tomana jinam,
a tak musel nastoupit náhradník, protože
sklizeň pokračovala a záskok na jeden den
v podobě Luboše byl tím správným řešením.
A tak při skončení směny přišel Luboš pro
instruktáž, co a jak s buldozerem, a hlavně
ohledně startu, když ten startér ještě pořád
není opravený. A začaly se dít věci, na které
vzpomínají oba aktéři a s nimi i ostatní hasiči
s mrazením v zádech.
Renold stál zaparkován na mírném kopečku, Toman vysvětlil a zařadil správný
převodový stupeň, reverzní páku pojezdu
zasunul na pozici „vpřed“ a patmatovsky
řekl – a je to! Hele, teď už stačí, aby do tebe
strčil někdo tady tím nakladačem, já ti ukážu, kam se opřít lžící, ať to nepomuchláte.

S těmi slovy naskočil do nakladače a popojel k buldozeru, nadzvednul lžíci a mírně
do něj drknul a bylo to!! … Motor naskočil,
buldozer se rozjel a docela svižným tempem
zmizel v křoví.
Oba aktéři zůstali jako opaření, neschopní pohybu, a i kdyby nakrásně schopni pohybu byli, asi by to nebylo nic platné, protože
Renold už byl v prachu. Jo, kdyby to bylo
na volném poli... Ale nedaleko za tím roštím
bylo velké zahradnictví s řadou skleníků
a různých budov. Oba zkoprnělí aktéři slyšeli jen praskot skla, bourání zdí a poté vrnění
motoru s podivnými zvuky. Toman už svým
duševním zrakem viděl, jak buldozer projíždí
skleníky, budovy a mizí s jejich pozůstatky
v polích. Naštěstí měla tato příhoda pro
Tomana, Luboše, ale i pro hasiče z nejmenovaného sboru dobrý konec.
Když pominul první šok, proběhli oba
roštím a to, co viděli, bylo jako scéna z komedie. Buldozer zapíchnutý radlicí v kupě
koksu před kotelnou zahradnictví, pásy
vyhazující koks do stran a zděšené pohledy
pracovníků zahradnictví. Scéna byla ukončena pomocí prkna, kterým se podařilo
plynovou páku vrátit do polohy STOP. Startér dali do opravy, a co vydělali, tím zaplatili
vzniklou škodu.
Ladislav Rabina

sání splátek dluhů by mu nezůstalo víc, než
životní minimum. A živit muže, kterého v době, kdy se ﬁrma slibně rozjížděla, milovala
„čistou láskou“, tedy rozhodně nebyla její
představa.
Jožin seděl na dřevěné bedně, načínal
třetí láhev vodky a rekapituloval. Nechali mu
jen pár tisíc v hotovosti, které měl doma,
lednici, protože v ní měl antibiotika, nějaké
oblečení a nechali by mu snubní prstýnek,
ale ten ještě neměl. Jinak přišel o všecko.
Včetně střechy nad hlavou. Peníze neměl
nikde ulité, neměl vlivné známé, neměl vilu
na Seychelách. Neměl žaludek na podrazy.
A měl toho dost. „A končím!“ bouchl lahví
do bedny. Byl rozhodnut. Chtěl to mít za sebou. Bezbolestně.
Říká se, že nejpříjemnější smrt je umrznutím. Člověk usne, nic ho nebolí, a už
se neprobudí. Ale taky se říká, že alkohol
devastuje mozkové buňky. Pravda bude asi
obojí. Byl konec léta, Jožin si vzal poslední
láhev vodky a vydal se do lesa umrznout.
Jakmile uklouznul na skále a skončil
natažený v bažině pod srázem, rozhodl se
Jožin, že místo svého posledního odpočinku už našel. Lehl si trochu pohodlněji,
koukal na oblohu a čekal na smrt. Hvězdy

svítily a nedaleko houkala sova. Bahno studilo a vodka v útrobách hřála. A pak uslyšel kukačku. Ku–ku. Vzpomínal na slova
babičky, jestli to znamená jeden nebo dva
roky života… nebo se to počítá ve dnech?
… dva dny se mu tady ležet nechtělo. „Kukačka chodí večer spát, Pepíčku, jestli ji
chceš slyšet, musíme jít do lesa se sluníčkem,“ vytanula mu na mysli další babiččina
slova. Se sluníčkem… Ku–ku. Mobil! Měl
ho v bundě, takže mu zůstal. Jožin si tam
nastavil kukání na příjem esemesek teprve
nedávno a ještě si na to nezvykl. Třeba mu
Laur píše, že s ním chce žít, i když nemá
nic než dluhy… třeba mu zákazník píše, že
našel řešení. Zvědavost mu nedala a podíval se. Telefonní operátor mu sděloval
údaje k platbě. A ve druhé zprávě informaci, že jestli do zítřka nezaplatí minulý účet,
zablokují mu číslo. „Syčáci“! procedil mezi
zuby a myslel tím všechny mocné tohohle
systému, který opravdové zločince nechává pohodlně žít a s poctivci nemá slitování.
A rozhodnut někomu za tuhle nespravedlnost od plic vynadat, vytočil 158….
Při posledním hovoru, který mu operátor
ještě umožnil, si Jožin nedával pozor na jazyk, takže ho dvoučlenná policejní hlídka

Jožin z bažin
Na Jožina toho bylo už nějak moc. Jako soukromý podnikatel ve stavebnictví
skončil. A přitom to vypadalo tak slibně!
V době, kdy se každý snažil ušetřit každou
korunu, instaloval do domů systémy, které
šetří energie. Byly drahé, ale po čase by se
investované peníze lidem vracely a úspory
by byly nepřehlédnutelné. Teď měl před
sebou obrovskou zakázku, jejíž realizace
by pro jeho malou firmu zajistila stabilitu
a v době nejistoty a celosvětové krize také
slušnou životní úroveň. Jožin vsadil všecko
na jednu kartu, vzal si několikamilionovou
půjčku, nakoupil materiál, nechal vyrobit
kvanta specifických součástek, potřebných pro zakázku… a sázku prohrál. Asi nepřízeň hvězd, nebo co. Areál, kde měl svůj
systém instalovat, vyhořel. „Jistě chápete,
že za těchto okolností nemohu smlouvě dostát,“ sdělil mu suše zákazník. Takže žádné
zálohy, žádné splátky. Že za těchto okolností nemůže ani Jožin dostát své smlouvě
s bankou, banku jaksi nezajímalo. Když
mu po likvidaci ﬁrmy přišli v bytě, který už
mu nepatřil, udělat exekuci, opustila ho
přítelkyně. Protože Jožin už nikdy od žádné
banky půjčku nedostane, a ať by pracoval
kdekoli a měl jak chtěl vysoký plat, po oče12
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hasiči
Hasičské zprávy z Ludvíkova za listopad a prosinec
Od minulé zprávy se v našem sboru uskutečnila řada dalších akcí. Výbor sboru se
sešel jako každý měsíc první sobotu v měsíci listopadu. Po kontrole usnesení z minulé schůze zjistil, že ne všechno, co jsme
si předsevzali, je splněno. Byla konečně
vypuštěna nádrž na Přebytku; také v Ludvíkově, ale tam vzápětí dobré duše opět
naházely jak kamení, tak i větve a kbelík.
Děkujeme. Byla brigáda na úklid v hasičárně i v převlékárně, na zazimování techniky,
údržbu výzbroje a výstroje, což bylo nutné
nejen před zimním obdobím, ale také při přípravě na inventuru pro MÚ. Jeho zástupce,
pí Kolenkárová, také tuto inventuru majetku
převzala. Byla provedena oprava ruční brzdy, výměna oleje a pneumatik na autě. Výbor
připravil předběžný návrh na rozpočet pro
příští rok, který bude předložen městskému
úřadu. Také se zabýval přípravou na Mikulášskou nadílku, na Silvestrovský nohejbal
a v předstihu na výroční bilancování činnosti
našeho sboru, které se bude konat v lednu.
Konec listopadu začal vložkováním komínu
ve společenské místnosti klubovny, výměnou garnýží, záclon, opravou odpadů od záchodů a odpadů z kuchyně. V prosinci se
konala již tradiční Mikulášská nadílka za velmi pěkné účasti rodičů a dětí; jediné místo
nezůstalo volné. Než přijel Mikuláš s čerty,

našla do půl hodiny. Po kotníky v bažině
snažili se Jožinovi „pomoct“. Po rvačce, kdy
už měli policisté bláto na hlavě a na cestě
byli hasiči, se „záchranářům“ podařilo zalehnout Jožina a nasadit mu pouta. Hasiči
pak museli jeho intenzivní touhu po umrznutí
také překonat vahou těl a zamáčknutého
v bažině ho svázali lanem. Vzpouzející se
hnědou larvu pak museli ještě vytáhnout
na sráz a zase pevně připoutat k nosítkům.
Kilometr od lesa, kam už mohla sanitka,
převzali Jožina zdravotníci a ti už se s ním
neprali. Po koňské dávce sedativ namíchaných v krvi s několika koňskými dávkami
vodky Jožin spal jak zabitý.
Probudil se dost pozdě. Marně vzpomínal, co se včera dělo. Pamatoval si jenom,
že si moc přál umřít. Teď ležel v čisté teplé
posteli, všude kolem něj bylo zářivě bílo,
dveře byly bílé, polstrované a v nich stojící dlouhovlasý bílý anděl se usmál a řekl
„Za chvíli bude oběd.“
„Povedlo se mi to,“ pomyslel si Jožin
s uspokojením. „Jsem v nebi.“ A spokojen
s tímto zjištěním znovu tvrdě usnul.

Ladislav Rabina
leden–únor 2012

mohly děti zhlédnout pohádky na širokém
plátně, obdržely malé pohoštění a po příchodu Mikuláše dostaly po přednesení
básniček, resp. písniček slíbené dárečky;
někdy to bylo i s pláčem před Mikulášem,
andělem a pěti čerty, kteří naháněli strach
i dospělým. Akce byla pro nás úspěšná,
rodiče, hlavně z města, byli velmi spokojeni.
Dříve se Mikuláš konal po rodinách a na některé se dostalo až v pozdních hodinách, ale
tato společná nadílka v klubovně je daleko
lepší pro obě strany.
Hned potom začala práce na zabudování ventilátoru, zabezpečení do celé budovy a vymalování víceúčelové místnosti
po všech úpravách. Místnost, kde se konají
veškeré společenské akce, schůze výboru
hasičů Ludvíkov nebo hasebního okrsku,
ale také volby do všech stupňů zastupitelstev, je nyní opravdu velmi pěkná. Že to
představuje spoustu odpracovaných hodin
je zřejmé. Horší je skutečnost, že na tyto
práce je čím dál méně lidí, členů, kteří při
vstupu do našeho sboru dle pravidel naslibovali pomoc, ale v současné době to nedodrželi. Proto také výbor rozhodl o návrhu
na zrušení členství některých rádoby hasičů, kteří se vyhýbali činnosti sboru. To vše
se bude navrhovat a schvalovat na výroční
valné hromadě.
Nesmím zapomenout na prosincový výjezd jednotky k požáru traktoru do Nového
Města, také k požáru do Krásného Lesa, výjezd ke spadaným větvím na frýdlantské cestě. Na druhý svátek vánoční, t.j. na Štěpána,
jsme v sestavě 11 lidí provedli již tradiční výstup na Smrk, kde jsme se v pravé poledne
sešli s dalšími kamarády z Města a popřáli
si do Nového roku se slibem, že za rok se
na Smrku opět sejdeme. Velké zklamání
Novoměstské noviny

nám způsobil nejen mokrý sníh, který výstup
ztěžoval, ale také velká mlha a v neposlední
řadě narušená střecha, kudy tekla voda
do místnosti dá se říct proudem. Po krátkém
odpočinku jsme se vrátili stejnou cestou domů. Přes všechny nepříjemnosti to byl opět
krásně prožitý den.
Poslední společná brigáda se týkala přípravy a dovozu dříví jak do zmíněných krbových kamen, tak i na poslední společenskou
akci, tradiční Silvestrovský nohejbal, jednu
z posledních akcí hasičů v našem okrese
pod širým nebem. Koná se každý rok za jakéhokoliv počasí. Tak se konal i poslední
den v roce 2011 za menší účasti 6 družstev;
další odradila spousta rozmoklého sněhu,
který jsme již od ranních hodin museli odhrnovat a znovu provizorně nalajnovat. Při
výborné polévce, bramborácích a svařáčku,
zapálené hranici a celkem pěkném počasí
byl však turnaj bez zranění dohrán, a spokojení hráči i diváci, kterých bylo dostatek
po vánočním vyvětrání, potleskem odměnili
vítězné družstvo s názvem M.i. z Hejnic,
stejně jako druhé družstvo z Ludvíkova,
zvané „Dědkové“, třetí družstvo Větrova 2,
čtvrtý Větrov 1, páté družstvo z Prahy z názvem ČČ alias čečenci a poslední družstvo,
místní „Alkotrans“.
Další dny se budeme plně věnovat přípravě na rok další, a ten začíná bilancováním
roku uplynulého při výroční valné hromadě
14. ledna v Kulturním domě v Ludvíkově.
Závěrem této zprávy bych chtěl pozvat jak
všechny příznivce hasičů, tak občany města
a okolí na náš ples hasičů Ludvíkova, který
se bude konat 25. února v sále Dělnického
domu v Novém Městě pod Smrkem.
Jednatel SDH Ludvíkov P.M.st.
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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 1. 1. 2012
dopoledne

odpoledne

Pondělí

8.00–12.00 výuka plavání školy

zavřeno

Úterý

8.00–12.00 výuka plavání školy

14.00–21.00 veřejnost

Středa

8.00–12.00 výuka plavání školy

14.00–21.00 veřejnost

Čtvrtek

8.00–12.00 výuka plavání školy

14.00–15.00 senioři
15.00–21.00 veřejnost

Pátek

8.00–12.00 výuka plavání školy

14.00–21.00 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 na obj.
(nebo dle dohody)

16.00–20.00

Středa

masáž

16.00–20.00

Čtvrtek (ženy)

sauna
masáže klasické (ženy), pedikúra

17.00–20.00
17.00–20.00

Pátek (muži)

sauna
masáže klasické (muži)

17.00–22.00
17.00–21.00

Sobota

sauna společná

17.00–21.00

OBČERSTVENÍ
Úterý – čtvrtek

14.00–21.00

Ceník od 1. ledna 2012

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 seniory – 1× týdně (čtvrtek) od 14.00 do 15.00 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.ubytovani-relax.com
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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

70/100 Kč /20 min.

ostatní masáže:

200 Kč /30 min.

Čtvrtek, pátek – sauna + masáž

150 Kč

Novoměstské noviny
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sport a relaxace
Singltrek pod Smrkem se zařadil
mezi sedm nejlepších míst pro MTB na světě
Čtvrtého listopadu 2011 Singltrek
pod Smrkem neboli síť rekreačních
stezek pro cyklisty v lesích Libereckého kraje - společný projekt Lesů
ČR a Svazku obcí Smrk – zaznamenal
obrovský úspěch v právě vydaném seznamu nejlepších destinací pro terénní
cyklistiku, uveřejněného tento týden
Mezinárodní organizací IMBA (International Mountain Bicycling Association). Tím, že je Singltrek pod Smrkem
v tomto seznamu zařazen, stává se vůbec první evropskou mountainbikovou
destinací, která toto prestižní ocenění
získala. Destinace, které publikovaný
seznam obsahuje, byly vybrány za vzor
a mohou se díky tomu chlubit značkou
kvality IMBA Ride Center. Prestižní
ocenění pro Singltrek pod Smrkem
bude znamenat celosvětovou propagaci a zvýšený zájem terénních cyklistů
z celého světa.
Veřejností oblíbená síť rekreačních stezek pro cyklisty se nachází v blízkosti Nového Města pod Smrkem a Lázní Libverda
v Libereckém kraji.
Singltrek pod Smrkem prošel náročným
hodnotícím procesem prováděným experty IMBA jako lokalita poskytující nejlepší
podmínky pro terénní cyklistiku celé škále
uživatelů, od začátečníků až po zkušené bajkery. Kvalitní síť stezek, navržená
renomovaným projektantem Dafyddem
Davisem, kterou Singltrek pod Smrkem
disponuje, je přitom mezi uchazeči o toto
ocenění samozřejmostí. Do elitní ligy světových destinací Singltrek pod Smrkem
posunulo kvalitní zázemí nově otevřeného
Singltrek Centra v Novém Městě pod
Smrkem.
Singltrek pod Smrkem vznikl v partnerství Lesů ČR, obcí Fr ýdlant, Lázní
Libverda a Nového Města pod Smrkem.
Později se přidal i polský Świeradow-Zdrój
a Lasy Państwowe. Přípravu projektu řídí
čeští experti, kteří přitom spolupracují se
špičkami z oboru, zejména s Velšanem
Dafyddem Davisem.
Do sezóny 2012 bude Singltrek pod
Smrkem vstupovat s 60 kilometry speciálně navržených stezek pro terénní cyklisty
všeho věku a schopností. Singltrek pod
Smrkem si za krátkou dobu získal oddané
příznivce nejen v Česku, ale také v sousedním Polsku a nedalekém Sasku. Ti
všichni na Frýdlantsko, pod horu Smrk,
přijíždějí za maximálním prožitkem z jízdy
na kole spojeným s kvalitním zázemím
a službami.
leden–únor 2012

Foto Petr Slavík

Foto Miloš Lubas

Citace:
Chris Bernhardt z organizace IMBA
Ride Centre okomentoval udělení statusu Singltreku pod Smrkem: „IMBA se
snaží celosvětově propagovat modelové
příležitosti pro terénní cyklistiku. Singltrek
pod Smrkem je mezi nimi výjimečný. Přestože zatím nedosahuje rozsahu sítí stezek
v Americe, dokázal za velmi krátkou dobu
vybudovat podmínky pro terénní cyklistiku, které svou kvalitou a rozsahem v Evropě nemají obdobu. Singltrek pod Smrkem
je model budoucnosti evropského MTB.“
Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec k ocenění
dodává: „Když jsme před několika lety
začínali na projektu Singltrek pod Smrkem
společně pracovat, připravovali jsme v lesích něco úplně nového a neozkoušeného. Abychom ostatní přesvědčili, všechny
části projektu jsme realizovali v nejvyšší
dostupné kvalitě. Ani ve snu by nás ale
nenapadlo, že se jednou jako jediní Evropané zařadíme mezi světovou špičku.
Pro Lesy ČR je poctou patřit mezi moderní
a pokrokové správce lesa, kteří veřejnosti
nabízejí ty nejkvalitnější možné podmínky
k rekreaci.“
„Singltrek pod Smrkem mění způsob,
jakým se ve střední Evropě jezdí na horském kole,“ komentuje udělení certiﬁkátu
expert na tvorbu stezek Tomáš Kvasnička, který stojí za konceptem a ideou
singltreku. „V centru této změny stojí zábavná a udržitelná přírodní stezka - singltrek. IMBA nás ocenila za to, že jsme jako
první Evropané měli odvahu takové stezky
navrhnout, postavit a nabídnout i s kvalitním zázemím cyklistům všeho ražení.“
Převzato z webových stránek
Lesy České republiky, s. p.
www.lesycr.cz

Foto Petr Slavík
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Kultura
Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Leden
Slámová Stanislava
Nováková Božena
Sekerášová Školastika
Marhoul Jaroslav
Vrabec Borislav
Drbalová Eva
Suková Marie
Vencl Zdeněk
Jersák Bohumil
Toušková Irena

93
90
87
82
81
80
80
75
70
70

Únor
Poláková Věra
Gutbierová Irmgard
Jersáková Marie
Pospíšilová Zdenka
Senešiová Františka

90
89
87
87
87

Váša František
Botíková Janina
Bartáková Anna
Režný Jiří
Habardíková Marie
Istenák František
Lodeová Aurelie
Preisser Bedřich
Kamenická Milada
Kiss Ladislav
Štěpánková Vlasta
Tvrdá Marta
Hinerová Cecylia
Knížáková Alžběta
Pospíšil Romuald
Tchuř Miloslav
Králová Anna
Rojšl Zdeněk

87
86
86
85
83
82
82
82
81
80
80
80
75
75
75
75
70
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

Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj NMpS
V závěru minulého
roku vydalo OS další dvě brožury a tím
došlo k rozšíření řady
brožur původně v ydaných v roce 2010.
K již známé brožuře
„Osud krajiny v křížích a božích mukách
– Ludvíkov pod Smrkem jako příklad“
jsou nově k dispozici i „Osud krajiny v křížích a božích mukách – Nové Město pod
Smrkem“ a „Pomníčky a pomníky v okolí
N.M.p.S.“.
Autory textů obou nově vydaných jsou
H. Langrová a V. Tima. Brožury obsahují
mnoho fotografií a hlavně mapy, podle
kterých může čtenář najít jednotlivé kříže
a pomníky ve městě a nebo jeho okolí. Základní literaturou, z které autoři čerpali, byl
Festschrift zum Heimatsfeste 1910 N. a.
T. a Soupis kaplí, soch a křížů z roku 1835
včetně dodatku z roku 1856.
Při dohledávání pramenů nám aktivně
pomohl archivář litoměřického biskupství
Martin Barus. Při „překladu“ originálního
soupisu křížů z psané verze tehdejšího
novogotického kurzívního písma (kurent)
do současné němčiny nám pomohl KlausMichael Neumann z Berlína (autor německé knihy o N.M.p.S.).
Při realizaci projektu tisku nových brožur jsme využili finanční podpory města

N.M.p.S., o které rozhodla rada města.
V současné době jsou všechny tři dosud
vydané brožury přeloženy do němčiny.
Přeložila je Eva Balcarová. Zatím je otázkou, zda budou vydány ještě brožury pouze s německým textem nebo s oběma jazykovými mutacemi v každé brožuře. Vše
samozřejmě závisí na výši budoucí ﬁnanční podpory a časových možnostech členů

OS a jejich spolupracovníků. Brožur y
v německé verzi budou sloužit ke zvýšení
návštěvnosti turistů z nedalekého příhraničí a tím k oživení cestovního ruchu v oblasti Novoměstska. O místech distribuce se
zájemci dozví buď na web stránkách nebo
na nástěnce OS na náměstí.
Tomáš Málek
www.nmps-os.cz
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