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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
máte před sebou další vydání Novoměstských novin. Přinášíme nové
zajímavé informace, ale také něco pro
volné chvíle. Jako obvykle jsme shromáždili informace z radnice, od příspěvkových organizací, spolků a literární příspěvky čtenářů.
V našem městě probíhá projekt dostavby kanalizace, proto se budete
setkávat na různých místech s dopravními omezeními. Prosíme o pochopení
a toleranci.
Během květnových svátků již jsme
zažili několik příjemných letních dnů.
Věříme, že přijdou i další a přejeme
Vám příjemné čtení.
Redakce

Téma čísla:


Pozvánka do MAMIKLUBU
více na straně 9

 Základní umělecká škola
v Novém Městě pod Smrkem
více na straně 10
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hasiči
Ludvíkovské hasičské zprávy za měsíc březen a duben
Měsíc březen nám začal po zdařilém
tradičním plese přípravou na jarní sezónu, po stránce kulturně-společenské,
ale hlavně připravenosti ke všem možným zásahům a soutěžím, také ke všem
možným školením, které každý výjezdový člen musí absolvovat. Tato školení
na úrovni okrsku, okresu, ale i kraje,
jsou zaměřena na dýchací techniku,
motorové pily, profesní řidičské školení
resp. přeškolení, preventivní zkoušky,
školení strojníků a velitelů. Potom již je
každý člen připraven k zásahům. Začaly
již počátkem měsíce března čištěním
kanálů a sklepů po zimním období a také
výjezdem k požáru domku ve Vaňkově
ulici a požáru traktoru v ulici Jindřichovické. Poskytli jsme technickou pomoc
při odstranění olejové skvrny na státní
silnici.

a proto, když nám městský úřad tuto
budovu svěřil pro účely jak veřejné, jako
volby do všech stupňů, společenské
akce, tak hlavně pro zázemí hasičů jako
převlékárnu a repre-schůzovní místnost,
náš výbor plánoval opravy velké místnosti i již zmíněného sociálního zařízení. Vše
začalo nákupem materiálu, zajištěním
ﬁnancí a pak začala demolice původního
zařízení, včetně starých obkladů, vysekání staré části již zarostlého vodovodního potrubí a vyčištění odpadů. Jen při
těchto pracích bylo odpracováno přes
125 hodin. Další postup zajistil zednickou prací p. Luboš Němec, který položil
novou dlažbu a obklady a tím připravil vše
potřebné pro p. Václava Jakuba na instalaci nového přívodu vody, bojleru, pisoárů a záchodů. Jménem výboru jim chci
touto cestou poděkovat za vstřícnost

a odvedenou práci. Pro nás to neskončilo, veškerý úklid, také výměnu plastových oken na záchodech, jsme po vyčerpání ﬁnancí na tuto akci museli zaplatit ze
své pokladny. Díky našemu pokladníkovi
p. Mrkvičkovi, zvanému „Kalousek“, tam
nějaké peníze po plese a dalších akcích
byly. Nyní je třeba provést vymalování
a nátěry dveří. Po skončení bude opět
vše nafoceno a předáno na MÚ.
Mezi dobou přestavby byly vypuštěny
obě nádrže, provedena oprava vozíku
za auto, kontrola žebříků a ostatních
technických prostředků ve zbrojnici. Ne
vše se nám daří, hlavně pro nedostatek
času některých členů kvůli zaměstnání,
ale i tak se s tímto problémem nějak
vypořádáme. Posledním případem bylo
pálení vatry, kdy se projevil nedostatek
lidí při samotné přípravě dříví v lese, při
svozu a také při stavění vatry. Pokud to
někdy někdo dělal, bude vědět, kolik tato stavba dá práce jak s motorovou pilou,
tak i při manipulaci se dřívím. Nakonec
nás překvapila nejen velká účast občanů
z Přebytku, Ludvíkova, Nového Města
a celého okolí, ale i velká účast rekreantů, kteří byli mile překvapeni dobrou
přípravou celé akce, včetně maskovaných čarodějnic skupiny MRSOCHMEL,
a stavěním májky, kterou, jak doufáme,
nám nikdo na další akci, připravené
na 2. června – kácení máje a Dětský
den - nezničí. To vše děláme pro spokojenost nejen dětí, ale i všech dospěláků.
Těšíme se na vaši návštěvu při prohlídce
sociálek a klubovny, i na příští akce.
Jednatel hasičů Ludvíkov Malý st.

Žádný v ýjezd by nebyl možný bez
řádně udržovaného vozidla, jak Avie, tak
i RTO, které byly postupně opravovány
jak samotnými členy, hlavně p. Bařinou a P. Malým ml., tak i větší opravou
u p. Blahy ve Frýdlantu; byla nutná výměna oleje, posilovače řízení, zabudování
navijáku a další úkony na RTO, takže
obě vozidla jsou po TP připravená k výjezdům.
Počátkem března začala přestavba
sociálního zařízení v klubovně. To se připravovalo dlouhodobě spolu s městským
úřadem a vše bylo schválené přes poslance již v loňském roce. Sociálky byly
dlouho, od roku výstavby 1973, velkou
ostudou této jediné budovy, která v Ludvíkově po vyhoření školky, po předání
hospody a obchodu ﬁrmě CiS zůstala,
2
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hasiči
I hasiči se musí chránit
Obce a města, které jsou z pohledu
právních předpisů odpovědné za bezpečnost členů jednotek sboru dob rovolných hasičů obce (města), mají povinnost hasiče vybavit osobními
ochrannými pomůckami.
Při vybavování jednotek SDHo by se
mělo vycházet z pokynu generálního
ředitele HZS ČR, kterým se stanoví podmínky pro poskytování ochranných pracovních prostředků při činnosti na místě
zásahu. Při vybavení členů jednotek se
však musí myslet nejen na ochranu při
práci na místě zásahu, ale i při provádění
praktického výcviku, při prověřovacích
a taktických cvičeních a při využití jednotky pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva. V první řadě musí být člen jednotky
vybaven pracovním stejnokrojem PS II.
To je nakonec dáno i ustanovením § 93
odst. 2 zákona o PO a § 43 vyhlášky
o jednotkách PO. Pokud je však tento stejnokroj vyroben ze směsi bavlny
a syntetických materiálů, nesmí být použit u zásahu!

nosti v organizačním řízení, tzn. především pro odbornou přípravu, kdy člen
nepřijde do styku s ohněm nebo lehce
vznětlivými hořlavými kapalinami. Není
tedy určen pro zásahovou činnost při
hašení požárů nebo zásahu na lehce
vznětlivé hořlavé kapaliny, neboť pracovní stejnokroj II obsahující umělá vlákna (směs bavlny a PES či podobných
vláken) je u požáru a zásahu na lehce
vznětlivé hořlavé kapaliny nebezpečný,
a tedy i nepřípustný. Evropská norma EN
15614 dokonce stanoví, že jako vhodný
materiál zásahového oděvu a pro hašení
požáru se povolují jen oděvy z aramidových vláken, např. z Nomexu, ve kterých
lze provádět hašení požárů ve venkovním prostředí, zejména travních porostů,
stohů a lesních požárů. Jednovrstvé
ochranné oděvy pro hasiče, které jsou
vyrobeny dle ČSN EN 15614, v našem
případě Nomexu, jsou určeny pro požáry na volných prostranstvích, tedy
trávy, lesů, stohu apod. Tyto oděvy tedy
nejsou určeny pro hašení požárů v uza-

kem. K osobním ochranným prostředkům je vhodné členy jednotky vybavit
i ochranným oděvem pro práci v dešti
a obuví pro práci ve vodě.
Vybavování jednotky SDHo společnými ochrannými pracovními prostředky se
odvíjí od činností, které
se po jednotce
otce vyžadují. Společolečné ochranné
né
pracovní
p r o s t ř edk y
nejsou
zpravidla přiiděleny jednoomu členovi, ale
jsou uloženy
tak, aby je mohl použít každý
člen jednotky, pokud vykonává určitou specifickou činnost. Takovými prostředky jsou např. hasičský opasek s karabinou s minimální
pevností 22 kN v podélném směru (pracovní polohovací systém), požárnická
sekyra, izolační dýchací přístroj, přilba
pro práci s motorovou řetězovou pilou,
reﬂexní ochranná vesta, protichemický
ochranný oděv, ochranný oděv proti
ohni nebo sálavému teplu. Ochranné
pracovní prostředky přitom musí odpovídat požadavkům stanoveným právními
předpisy nebo technickými normami.
Faktické možnosti hasiče jsou bez
ochranných pracovních pomůcek značně omezeny. Navíc riskuje, že místo, aby
pomáhal, bude brzy potřebovat pomoc
sám. Hasič bez zásahového obleku, přilby, rukavic a bezpečných bot není hasičem, ale nezodpovědným hazardérem.
Nepoužívání ochranných pomůcek
není hrdinství, ale riskování.
Co stojí ochranné pracovní
prostředky pro jednoho hasiče

K zásahu by hasiči měli vyjíždět v třívrstvých ochranných oblecích (blůza
i kalhoty). U jednotek typu JPO V či
JPO N však lze členy určené k výjezdu
chránit pouze jednovrstvým ochranným
oděvem pro likvidaci požárů ve venkovním prostředí, případně obleky PS II
z nehořlavých vláken, např. Nomexu. Je
však nutno ještě jednou připomenout,
že pracovní stejnokroj II v bavlněném
provedení je oděvem zejména pro činkvěten–červen 2012

vřených prostorách, např. uvnitř objektů,
garáží apod.!
Nezbytné je také vybavení schválenou
přilbou, vhodnou obuví a zásahov ými rukavicemi. Pro činnosti spojené
s plněním úkolů ochrany obyvatelstva
a civilní ochrany, při kterých nedochází
ke kontaktu s požárem či nebezpečnými
látkami, je však i pracovní stejnokroj II
z bavlny nebo směsných materiálů vyhovujícím osobním ochranným prostředNovoměstské noviny

Přilba

6 900 Kč

Kukla

750 Kč

Oblek

17 230 Kč

Rukavice

2 050 Kč

Obuv

7 200 Kč

Celkem

34 130 Kč
Ladislav Rabina
3

Zprávy z radnice
Z 10. zasedání Zastupitelstva města Nové Město
pod Smrkem, konaného dne 25. dubna 2012
Zasedání zastupitelstva města bylo
přítomno 16 zastupitelů, jeden byl omluven. Po zahájení panem starostou byl
schválen program jednání zastupitelstva
a proběhla volba ověřovatelů zápisu.

klady pro výkon územně plánovacích
činností.
ZM schvaluje Ing. Pavla Smutného
zastupitelem určeným spolupracovat
s pořizovatelem územního plánu.

Nový územní plán – zahájení
prací
Předložil Ing. Smutný, starosta města.
Pan starosta sdělil, že je nutné pořídit nový územní plán města do konce
2015. Pokud by nebyl schválen nový
ÚP, tak se stávající stane neplatným
se všemi důsledky omezení stavební
činnosti. Protože se jedná o náročný
a dlouhodobý proces, je nutné zahájit
jeho pořízení. Situace je dána Stavebním zákonem 183/2006 Sb., v platném
znění a jeho § 188, odst. 1; územně
plánovací dokumentaci sídelního útvaru
nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007
lze do 31. prosince 2015 podle tohoto
zákona upravit, v rozsahu provedené
úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají
platnosti. Pan starosta dále seznámil
zastupitele s mandátní smlouvou na pořízení nového ÚP. Pořizovatelem nového
územního plánu města Nové Město
pod Smrkem bude společnost Europ,
a. s., Liberec, která činnosti související
s pořízením nového ÚP vykoná prostřednictvím paní Simony Stočkové, fyzické
osoby splňující kvaliﬁkační předpoklady
pro výkon územně plánovacích činností,
která byla také pořizovatelem 3. změny
ÚP. Náklady na pořízení budou bezmála
200 tis. Kč + DPH. Další náklady budou
na architekta – urbanistu.

Podílové listy – přeinvestování
Předložil Ing. Smutný, starosta města.
Pan starosta sdělil, že město je majitelem 4.215.148 ks podílových listů fondu IKS Peněžní trh PLUS Komerční banky v současné hodnotě 6.511.139 Kč.
Z důvodu nízkého zhodnocení (desetiny % ročně), byla oslovena Česká spořitelna, jejímž souhlasem jsme vázáni,
aby navrhla přeinvestování do jiných
investičních nástrojů. Byla předjednána
strategie investice. Městu jde o investiční produkty s minimálním rizikem, ale
výnosem vyšším, než je u stávajícího
fondu IKS Peněžní trh PLUS. Zároveň by
měly produkty umožňovat rychlý přístup
k peněžním prostředkům, které by neměly být dlouhodobě vázány.
Pan starosta řekl, že na ZM je přítomen pan Holec, investiční specialista
České spořitelny, a. s., který podá další
informace, doporučí investiční produkty
a optimální rozložení investice.
Pan Holec podrobně seznámil formou
prezentace se situací dluhopisových
fondů a nabídkou pro město vhodných
fondů od ČS:
 Sporobond – investuje především
do státních dluhopisů a dluhopisů
jiných důvěryhodných emitentů. Pro
dosažení možného vyššího výnosu fond investuje i do zahraničních
dluhopisů. Většina z těchto investic je
zajištěna vůči měnovému riziku.
 ČS korporátní dluhopisový OPF –
korporátní dluhopisy investičního
i spekulativního stupně středo a východoevropských ﬁrem s měnovým
zajištěním.
 EGB 0,25%2015 II – střednědobý ﬁxní dluhopis se splatností 3 a čtvrt roku
emitovala Erste Group Bank. Dluhopis
nabízí klientům ke dni emise atraktivní
výnos do splatnosti 2,30 % p. a.
Po projednání bylo navrženo rozdělit
výtěžek z podílových listů fondu IKS
Peněžní trh PLUS do fondu Sporo bond, ČS korporátní dluhopisový OPF
a do střednědobého ﬁ xního dluhopisu
EGB 0,25%2015 II.

ZM schvaluje pořízení nového
územního plánu města Nové Město
pod Smrkem a ukládá odboru výstavby a životního prostředí shromažďovat požadavky k novému územnímu plánu a zveřejnit tento záměr
na úřední desce, v místním tisku
a na webových stránkách města.
ZM schvaluje pořizovatele nového
územního plánu města Nové Město pod Smrkem, společnost Europ,
a. s., Vítězná 770, 460 01 Liberec,
která činnosti, související s pořízením nového ÚP vykoná prostřednictvím paní Simony Stočkové, fyzické
osoby splňující kvaliﬁkační předpo4
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ZM schvaluje prodej všech podílových listů fondu IKS Peněžní trh
PLUS.
ZM schvaluje nákup podílových
listů Investiční společnosti České
spořitelny, a. s., fondu ČS korporátní dluhopisový OPF v hodnotě
1.500 tis. Kč, Sporobond v hod notě 2.000 tis. Kč a dluhopis EGB
0,25%2015 II v hodnotě zbytku z prodeje podílových listů fondu IKS Peněžní trh PLUS.
Změna rozpočtu – I. kolo 2012
Předložila Ing. Beranová, vedoucí ﬁ nančního odboru.
ZM projednalo na základě ustanovení
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů změny rozpočtu města v roce 2012.
Změna rozpočtu 2012: I. kolo
1) Dotace ÚP na VPP
 navýšení příjmů: o P = 45.000 Kč
 navýšení výdajů: o V = 45.000 Kč
 navýšení příjmů: o P =
323.072 Kč
 navýšení výdajů: o V =
323.072 Kč
2) Dotace ZŠ z operačního
programu Vzdělání
pro konkurenceschopnost
 navýšení příjmů: o P =
651.432 Kč
 navýšení výdajů: o V =
651.432 Kč
3) Dotace pro DPS, z Grantového
fondu Libereckého kraje –
programu G 9 na poskytování
pečovatelské služby
 navýšení příjmů: o P = 40.000 Kč
 navýšení výdajů: o V = 40.000 Kč
4) Dotace MPSV pro DPS –
poskytování pečovatelské služby
 navýšení příjmů: o P =
300.000 Kč
 navýšení výdajů: o V =
300.000 Kč
5) Daň z příjmů právnických osob
za obce
 navýšení příjmů: o P =
250.236 Kč
 navýšení výdajů: o V =
250.236 Kč
6) Vratka SFV 2011 – účetní oprava
při zadání do rozpočtu
 snížení výdajů: o V = -29.524 Kč
květen–červen 2012

Zprávy z radnice
pořadové
číslo změny
1
2
3
4
5
6
celkem

zvýšení
příjmů
368 072
651 432
40 000
300 000
250 236

snížení
příjmů

1 609 740

Usnesení: ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 16 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů změnu
rozpočtu města – I. kolo 2012, saldo
29.524 Kč.
OZV o výherních hracích
přístrojích
Ing. Beranová sdělila, že na základě
ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) vydalo ZM obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj
(VHP), nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem ﬁnancí v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem (OZV). Na základě téhož ustanovení
navrhuje ﬁnanční odbor ZM uvedenou
obecně závaznou vyhlášku zrušit. Důvodem zrušení OZV je změna v zákoně
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
ve znění pozdějších předpisů, kdy místní
poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj je zrušen dle § 10 a zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
byl zákonem č. 458/2011 Sb., o změně
zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách
daňových a pojistných zákonů v části páté, změna zákona o místních poplatcích
Čl. IX bod 2.
Pan starosta řekl, že zrušením poplatku z VHP přišlo město v rozpočtu
o cca 700 tis. Kč. Zároveň by měly chodit od Finančního úřadu na účet města
daně z provozu VHP. Ministerstvo ﬁnancí
poskytuje sportovním klubům informace
o výši částky, kterou města dostanou
od FÚ za provoz VHP. Nové Město by
podle těchto informací mělo z daně získat částku 620 tis. Kč. Celkem bychom
tedy tento rok ztratili 80 tis. Kč. Přesto
sportovní organizace a kluby nabyly
dojmu, že město získá navíc 620 tis. Kč.
Pokud daně přijdou, tak jsou vázané
na výdaje do sportu, což město nemá
květen–červen 2012

zvýšení
výdajů
368 072
651 432
40 000
300 000
250 236
0

1 609 740

snížení
výdajů

-29 524
-29 524

saldo
0
0
0
0
0
29 524
29 524

problém doložit (PO SRC, AFK apod.).
K dnešnímu dni však nejsou na účtu
města od FÚ za provozování VHP ﬁnanční prostředky žádné.
Ing. Beranová doplnila, že povolování
provozu VHP městu zůstalo. Před změnou zákona byl místní poplatek za jeden
povolený VHP ve výši 5.000 Kč/čtvrtletí. Správní poplatek mohl být vyměřen
na 6.000, 10.000 nebo 16.000 Kč.
Změnou zákona byl místní poplatek
zrušen a správní poplatek je 5.000 Kč
za např. deset VHP v jednom povolení.
ZM přijalo obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2012, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj (VHP) nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem ﬁnancí
v územním obvodu obce Nové Město
pod Smrkem.

Komunitní plán obcí Frýdlantska
Předložila Mgr. Žáková, místostarostka města.
Paní místostarostka sdělila, že v roce 2011 byl Komunitní plán obcí Frýdlantska (KPF) aktualizován v rámci krajské zakázky v projektu IP 2. Na podzim
ÚŘS aktualizovaný KPF obdržela a provedla řadu dalších úprav. V analytické
části došlo ke změnám dat, v návrhové
části došlo ke změnám ve strategických
cílích a opatřeních. Návrhová část neprošla zásadními úpravami, proto není
nutné dokument znovu schvalovat, pouze vzít na vědomí.
Dále byli zastupitelé seznámeni s Akčním plánem komunitního plánování
na rok 2012. V tabulkách jsou informace
o tom, které služby se podařilo zajistit,
u kterých se zjišťuje potřebnost v území.
Po zjištění informací se bude pracovat
na jejich zabezpečení. V loňském roce
skončil projekt IP 2 a bude pokračovat
projekt IP 3, což znamená, že i pro rok
2013 budou zajištěny ﬁnanční prostředky na služby sociální prevence. Akční
plán také není nutné schvalovat, pouze
ho vzít na vědomí.
Úplný zápis na www.nmps.cz/zm.php

Z jednání rady města
Rada města na svém zasedání dne
7. 3. 2012 projednala majetkoprávní
věci a přidělení bytu ve vlastnictví města.
Dále rada města projednala cenovou nabídku na pořízení územního plánu města
Nové Město pod Smrkem a pověřila starostu uzavřením smlouvy o pořízení ÚP
s ﬁ rmou EUROP, a. s., Liberec. Rada
schválila smlouvu o budoucím uzavření
dodatku smlouvy o nájmu čistírny odpadních vod a kanalizace mezi městem
Nové Město pod Smrkem a Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s.
Další zasedání rady města se konalo
dne 21. 3. 2012, byly projednány majetkoprávní věci, žádosti o přidělení bytů
ve vlastnictví města a žádosti o dotace
z rozpočtu města, z kapitoly „Dotace“,
schváleny byly dotace v celkové výši
85.850 Kč. Dále byly schváleny příspěvky z rozpočtu města, z kapitoly „Kultura“.
Dále rada města projednala a schváNovoměstské noviny

lila návrh na navýšení ceny za uložení stavebního odpadu na sběrný dvůr
na 208 Kč vč. DPH za 1 přívěs za auto.
Na zasedání rady města konaném dne
11. 4. 2012 bylo projednáno přidělení
bytů ve vlastnictví města a majetkoprávní
věci. Rada města také schválila soustavu závazných ukazatelů příspěvkových
organizací zřízených městem (účelově
vázané finanční prostředky z příspěvku města, především na úhradu energií a mzdových prostředků). Tyto prostředky budou při nedočerpání vráceny
na účet zřizovatele. Na základě vlastní
žádosti odvolala rada města z funkce
zástupce velitele JSDHM pana Romana
Lázničku, do této funkce byl jmenován
pan Alan Láznička, do funkce velitele
družstva JSDHM byl jmenován pan Milan Karala ml.
www.nmps.cz/rm.php
5

Zprávy z radnice
Na pomoc ochraně obyvatel
Každý z nás se jednou může ocitnout
v situaci, kterým říkáme mimořádné.
Přicházejí většinou neočekávaně, ale
o to víc mohou ohrozit životy a zdraví.
Mohou způsobit velké škody na majetku
a životním prostředí. Takovou událost
může přinést např. rozsáhlý požár, havárie s únikem nebezpečných látek,
povodeň, orgán, teroristický čin apod.
U těchto událostí nevíme dopředu, kdy
nastanou, a tak nás mohou zastihnout
nepřipravené. Proto bychom měli sebe,
své blízké, případně i další osoby, co
nejdříve seznámit se zásadami, jak se
při mimořádné události zachovat.
OBECNÉ ZÁSADY
 Nerozšiřujte neověřené poplašné
zprávy.
 Snažte se získat informace z oﬁciálních zdrojů (rozhlas, televize, místní
rozhlas) a respektujte je.
 Nepodceňujte je.
 Varujte ostatní ohrožené osoby
ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící či jinak postižené
osoby.
 Netelefonujte zbytečně – telefonní síť
bývá v situacích ohrožení přetížená.
 Pomáhejte sousedům, zejména
starým, nemocným a nemohoucím
lidem.
 Uvědomte si, že největší hodnotu
má lidský život a zdraví, a až potom
záchrana majetku.
 Uposlechněte pokynů pracovníků
záchranných složek.
VAROVNÝ SIGNÁL
V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události jsou lidé varováni především prostřednictvím sirén, tzv. varovným signálem všeobecná výstraha.
Tento signál je vyhlašován kolísavým
tónem po dobu 140 vteřin a může zaznít
třikrát po sobě v asi tříminutových intervalech. Následně jsou informace o tom,
co se stalo, a o hrozícím riziku předávány např. tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného
systému, místním rozhlasem, případně
i rádii, televizí, nebo jiným způsobem.
Kromě varovného signálu „Všeobecná
výstraha“ existuje v České republice ještě signál „Požární poplach“. Tento signál
má být správně vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25
vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25
6

vteřin trvalý tón). Elektronickou sirénou
je signál „Požární poplach“ vyhlašován
napodobením hlasu trubky troubící tón
„HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ “ po dobu jedné minuty.
Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí
zpravidla každou první středu v měsíci
ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem
(nepřerušovaný tón sirény po dobu 140
vteřin).
KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA
Níže uvedené pokyny platí jen tehdy,
pokud zjevně nejde o zemětřesení nebo
povodeň.
1) OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.
Tou může být výrobní závod, úřad,
kancelář, obchod, veřejná budova
i soukromý dům. Jestliže cestujete
automobilem a uslyšíte varovný
signál, zaparkujte automobil
a vyhledejte ukrytí v nejbližší
budově.
2) ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
Když jste v budově, zavřete okna
a dveře. Siréna může s velkou
pravděpodobností signalizovat únik
toxických látek, plynů, radiačních
zplodin a jedů. Uzavřením prostoru
snížíte pravděpodobnost vlastního
zamoření.
3) ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
Informace o tom, co se stalo,
proč byla spuštěna siréna
a varováno obyvatelstvo a co dělat
dále, uslyšíte v mimořádných
zpravodajstvích hromadných
informačních prostředků. V případě
výpadku elektrického proudu
využijte přenosný radiopřijímač
na baterie. Tyto informace jsou
sdělovány i obecním rozhlasem,
popř. elektronickými sirénami.
CO DĚLAT, KDYŽ BUDE
NAŘÍZENA EVAKUACE
 Dodržujte oznámené zásady pro
opuštění bytu.
 Vezměte si evakuační zavazadlo
a včas se dostavte na určené místo.
 Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuací i při použití vlastních
vozidel.
 Uhaste oheň v topidlech.
 Vypněte elektrické spotřebiče (mimo
Novoměstské noviny

ledniček a mrazniček).
 Uzavřete přívod plynu a vody.
 Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají
opustit byt.
 Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku
se jménem a adresou.
 Kočky a psy vezměte s sebou.
 Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře
je předzásobte vodou a potravou.

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
Evakuační zavazadlo se připravuje pro
případ opuštění bytu v důsledku vzniku
mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží
např. batoh, cestovní taška nebo kufr.
Zavazadlo označte svým jménem a adresou. Obsahuje zejména:
 základní trvanlivé potraviny, nejlépe
v konzervách, dobře zabalený chléb
a hlavně pitnou vodu,
 předměty denní potřeby, jídelní misku
a příbor,
 osobní doklady, peníze, pojistné
smlouvy a cennosti,
 přenosné rádio s rezervními bateriemi,
 toaletní a hygienické potřeby,
 léky, svítilnu,
 náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku,
 kapesní nůž, zápalky, šicí potřeby
a další drobnosti.
Ladislav Rabina
květen–červen 2012

školství
Základní umělecká škola v Novém Městě pod Smrkem
Gratulace
Naše flétnistka Kateřina Zárubová
získala 2. místo v krajském kole Národní
soutěže základních uměleckých škol
České republiky.
Kátě gratulujeme a děkujeme
za úspěšnou reprezentaci školy.

Zpívání pod Smrkem
Ve dnech 29. a 30. března uspořádala základní umělecká škola 10. ročník přehlídky pěveckých souborů “Zpívání pod Smrkem”. Do Nového Města si přijelo zazpívat a zatančit více jak 220 dětí z mateřsk ých, základ ních a základních uměleckých škol zejména z oblasti Fr ýdlantska. Kdo se
přišel ve čtvrtek nebo v pátek podívat, určitě nelitoval. Vystoupení se všem vydařilo a každý soubor si kromě potlesku odnesl i pamětní list a malou odměnu.
Na závěr si všichni s chutí zazpívali společnou písničku.
Městu Nové Město pod Smrkem děkujeme za ﬁnanční podporu této akce.

Pozvánka
V místní knihovně máte stále možnost prohlédnout si výstavu nejlepších prací žáků výtvarného oboru
základní umělecké školy.
V pátek 8. června v 18:00 hod.
Vá s v š e c h n y s r d e č n ě z v e m e
do společenského sálu Dělnického
domu na koncert žáků hudebního
oboru základní umělecké školy.
Ve dnech 19. a 20. čer v na
od 15:00–17:00 hod. bude probíhat v prostorách základní umělecké
školy zápis nových žáků do hudebního a výtvarného oboru. Zveme zejména předškoláky a žáky 1. stupně
základní školy. Bližší informace získáte na webových stránkách školy
nebo přímo v základní umělecké
škole.

květen–červen 2012
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život píše…
Anděl v modrém obleku
Země byla zmrzlá a silnici pokrývala
tenoučká vrstva ledu. Byl konec roku,
krátce před Silvestrem. Blížil se večer
a náměstí jedné obce už se pomalu
nořilo do tmy. Na všech lampách se rozsvěcela obecní vánoční výzdoba a lidé
se pohybovali pomalu, jako by chtěli,
aby se ta stále ještě vánoční atmosféra
nějakým rychlým pohybem nevylekala
a neztratila. Nebo přinejmenším jako by
chtěli, aby na tom náledí neupadli.
Tříčlenná skupina namol opilých mladíků, kteří se s hlasitým povykováním
objevili na horní straně náměstí, tuhle
idylku nezaznamenala. Naopak idylka
zaznamenala je a byla ta tam. Najednou jich bylo všude plno. „Ty vole, to
klouže!“ podílel se o svůj objev s ostatními David, zvaný též pro svoje sklony
k hazardu Pokr. Byl z nich nejopilejší.
„Mám na to nárok, mám narozeniny,“
říkal při každém panáku, který do sebe
ten den nalil. Bylo mu osmnáct a cítil se
dospěle. V uvažování mu ale ještě kus
do dospělosti chyběl. Takže se celé
poklidné náměstí dozvědělo, že to chce
zažít něco „spešl“, a staršímu poklidně
se procházejícímu páru se rozšířily obzory informací, že kdo není spontánní, je
„nesnesitelný suchar“.
Společnými silami se klopýtající, padající a zase vstávající skupinka dostala až
doprostřed náměstí, jehož dominantu –
sousoší Nejsvětější Trojice, majestátně
se tyčící do šestimetrové výšky, osvětlovaly bodáky světel. Někde v těch místech, kde pohled vzhůru vyvolal opravdu
ten správný nesmazatelný dojem z uměleckého díla, podjely Davidovi nohy tak
dokonale, že při pádu na záda cinknul
hlavou o kostkovou dlažbu. A jako blesk
z čistého nebe přišlo osvícení. Mladík
náhle jasně pochopil, že patří mezi Svatou Trojici. „Lezu nahoru!“ skoro jásavě
zvolal do hlavy praštěný čerstvý dospělý,
a jak řekl, tak také udělal. Šlo to pomalu,
protože jak známo, cesta do nebe je klikatá a kamenitá, a je-li ten kámen ještě
navíc pokryt námrazou… Když konečně
oběma rukama objal tyč s gorilou, nejvyšším prvkem celého monumentu, dole
sledující dvoučlenné publikum s hlasitým výskáním zatleskalo. Ovace upoutaly pozornost městského strážníka, který
se objevil na konci náměstí.
Dosažená pozice měla zřejmě vliv
i na další unikátní nápad čtvrtého ze
Svaté Trojice. Těžko říct, jestli i on, tak
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jako kdysi jeho soused, slyšel onu větu:
„Vrhni se dolů, tví andělé tě na rukou ponesou a nedopustí, abys narazil nohou
o kámen…“, nutno říci, že jestli ano, on
se přesvědčit nechal. „A o co, že skočím!“ zakřičel. „Hele, vole, neblbni,“ řekl
dost neuctivě člen jeho doprovodu, čímž
osvíceného pěkně namíchl. „Ty si myslíš,
že neskočím, že!? Ale já skočím!“ zvolal
s rukou vztyčenou vzhůru. Kdyby v tu
chvíli zkameněl, nikdo by neřekl, že tam
vlastně nepatří. „Jménem zákona, okamžitě slezte dolů!“ ozvalo se zdola. Nějaký lidský červ. „Skočím,“ ozvalo se znovu ze shora. Strážník znejistěl. To by mu
tak scházelo. Aby se mu před nohama
rozpláclo tohle opilé děcko. V jeho službě. Ještě by řekli, že nezvládl situaci.
A do nového roku by vykročil bez práce,
s tímhle nadosmrti před očima a možná
i se soudem na krku. No fuj. Osvícení bylo v těch místech zřejmě infekční, takže
strážník vzal telefon a vytočil 150.
Jednotka hasičů, kteří se na místo
dostavili během chvilky, vytypovala nejschopnějšího řečníka. O Petrovi se

říkalo, že by vymámil z jalové krávy tele,
takže přesvědčit jednoho kluka, aby
nedělal blbosti, by pro něho měla být
hračka. Jenže jak se ukázalo, osvícený – to byl jiný kalibr než jalová kráva.
Nepřesvědčilo ho nic. Diskuze ani argumentace smrtelníků se ho nedotýkala,
všechny přísliby byly směšné. Petr došel
k závěru, že horší než vymámit z jalové
krávy tele je přesvědčit o něčem její
mužský protějšek. A pak se to stalo…
Osvícenému ujela noha na zeměkouli,
kterou měla svatá původkyně Trojice
jako podnoží. A protože Země je jak
známo kulatá, šlo to rychle. Pád z nebeských výšin byl nevyhnutelný. Michal
Anděl, hasič, který stál nejblíže předpokládanému místu opilcova dopadu,
přiskočil, aby vlastním tělem zbrzdil jeho
pád. Pecka to byla pořádná. Ležel tam
na zemi a osvícený se válel na něm. Skoro ani nohou o kámen nenarazil. Nestalo
se mu vůbec nic. Zato kdyby chudák Anděl měl křídla, hned tak by si nezalétal.
LR

Příležitost pro Frýdlantsko!
1. března 2012 odstartoval v Novém
Městě pod Smrkem projekt „Rovné příležitosti pro Frýdlantsko“. Tento region se
dlouhodobě potýká s mnoha typickými
problémy pohraničí. K těm mimo jiné
patří vysoká míra nezaměstnanosti a zároveň malá nabídka volných pracovních
míst. K nejohroženějším skupinám v tomto smyslu patří hlavně matky s malými
dětmi a ženy v předdůchodovém věku.
Snahou Sboru jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem, který je realizátorem projektu, je tuto situaci alespoň
částečně změnit. Na základě toho vznikl
projekt plně financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.
Do projektu se jako partner zapojilo
město Nové Město pod Smrkem a dále jeden z největších zaměstnavatelů
na Frýdlantsku, ﬁrma CiS Systems.
Cílem je pomoc ženám, které jsou znevýhodněné na trhu práce. Těm, které jsou
nezaměstnané, které uvažují o změně
kvaliﬁkace, nebo například maminkám,
které se vracejí po rodičovské dovolené.
Novoměstské noviny

Během tří let se uskuteční několik
vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů,
podpoří se vznik bytových školek, ženám bude poskytováno bezplatné poradenství v pracovně právních otázkách
a podobně. Podstatnou součástí projektu je motivace zaměstnavatelů v zavádění alternativních pracovních úvazků, jako
jsou zkrácené pracovní úvazky, práce
z domova, a další ﬂexibilní formy zaměstnání. Navíc bude z projektu finančně
podpořen vznik šesti zcela nových pracovních míst.
První z kurzů s tématem Pečovatelka
o děti začal již 14. května. Součástí
všech školení je mimo jiné také zajištění
hlídání dětí v průběhu kurzů.
Další informace lze získat
na stránkách www.jbnm.cz
Kde: Kmochova 682, Nové Město pod
Smrkem
Kdy: březen 2012 až únor 2015
Ing. Petra Michelová
manažerka projektu Rovné příležitosti
pro Frýdlantsko
květen–červen 2012

Zprávy z radnice
Oznámení o pořizování nového ÚP města N. M. p. S.
Všem občanům a vlastníkům nemovitostí na území města Nové Město
pod Smrkem sdělujeme, že v termínu
od 21. 5. 2012 do úterý 31. 7. 2012 mohou podávat své žádosti a návrhy do nového územního plánu města Nové Město
pod Smrkem.
N a z ák ladě pov innos ti s t anove né novým stavebním zákonem (zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu) schválilo Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem

na svém jednání dne 25. 4. 2012, usnesením č. 192/12/ZM, pořízení nového
ÚP města Nové Město pod Smrkem.
Územní plán bude pořízen pro celé
území města, tedy katastrální území
Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov pod
Smrkem a Hajniště.
Pořizovatelem územního plánu
města Nové Město pod Smrkem, je
spol. EUROP a. s. Liberec, se sídlem:
Vítězná 770, 460 01 Liberec, zastoupená paní Simonou Stočkovou, tele-

Dostavba kanalizace
Přibližný časový postup prací:
1. Blahoslavova, Jizerská, Zahradní, Růžová, U Lesa
2. Revoluční, Tovární
3. Švermova, Nádražní, Ondříčkova, Mlýnská
4. Ludvíkovská
5. B. Němcové, 5. května
6. Frýdlantská
7. Celní, Jindřichovická, Plovárenská, Bělohorská,
V Lukách, Ludvíkovská, Kmochova

březen až duben 2012
květen 2012
červen až srpen 2012
srpen až říjen 2012
říjen až prosinec 2012
březen až květen 2013
duben až červen 2013

Pozvánka do knihovny
Nové knihy
Beletrie
Canevari, Rossella: Panika
Deaver, Jeffery: Lovec
Dönhoff, Tatjana: Útěk
Fforde, Katie: Oddechový čas
Francis, Felix: Hazard
Gilbert, Elizabeth: Poslední americký
muž
Hanibal, Jiří: Král a císař
Kallentoft, Mons: Letní smrt
Kamen, Jiří: Kinžál
Marinovová, Zita: Důvěřuj, ale pak se
moc nediv
Mennen, Patricia: Volání Kalahari
Moore, Jane: Láska je ve vzduchu
Müller, Herta: Srdce bestie
Nesbo, Jo: Lovci hlav
Nesvadbová, Barbara: Borůvky
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Parker, Robert B.: Drsná svatba
Pavel, Jan: Proč blijou sloni
Roberts, Nora: Vítěz bere vše
Roth, Henry: Říkej tomu spánek
Roth, Philip: Profesor touhy
Sekyra, Marek: Úvozy
Trollope, Joanna: Muži a dívky
Webb, Katherine: Stíny v noci
Wesley, Mary: Heřmánkový palouk
Naučná
Tilemann, Walter: Maskot roty
Grifﬁn, Vicki: Cesta ke svobodě
Beletrie pro mládež
Jínová, Šárka: Dívka s ohněm,...
Madejová, Renáta: Souhvězdí Něhy
Reichs, Kathy: Virus
Řeháčková, Věra: Kašlu na kluky
Žáček, Jiří: Hrůzostrašné pohádky pro
malé strašpytlíky
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fon: +420 731 547 844, Email: stockova@europ.cz
Na tuto adresu můžete směrovat své
případné dotazy k nově připravovanému
územnímu plánu.
Vaše konkrétní návrhy na změnu
územního plánu (z hlediska vlastníka
pozemku), podávejte prosím prostřednictvím stavebního úřadu na formuláři
„NÁVRH na změnu územního plánu“,
který je k dispozici na stavebním úřadu,
nebo na internetových stránkách obce.
V rámci tohoto termínu mohou dále
občané i jednotlivé ﬁrmy a společnosti,
stejně jako drobní podnikatelé, podnikající na území obce, uvést své připomínky a návrhy k řešení území, vyplněním
jednoduchého „DOTA ZNÍKU“, kter ý
bude sloužit jako jeden z podkladů při
zpracování průzkumů a rozborů k novému územnímu plánu. Získáte ho na stavebním úřadu, nebo na internetových
stránkách obce.
Další podrobnější informace najdete
na internetových stránkách obce.
Simona Stočková

Městská knihovna nabízí svým
čtenářům bohatý v ýběr literatur y
jak z oblasti populárně naučné, tak
i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit
a staňte se čtenáři městské knihovny.
Knihovna dále nabízí veřejně přístupný internet, černobílé a barevné
kopírování pro občany během výpůjční doby a možnost skenovat.
Městská knihovna půjčuje:
pro děti:
pondělí 13:00–17:00 hod.
středa 13:00–15:00 hod.
pro dospělé
pondělí 9:00–11:00 hod.
úterý 9:00–11:30, 13:30–17:00 h.
čtvrtek 9:00–11:30, 13:30–17:00 h.
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Sport a relaxace
Soutěž v lezení
Ve středu 21. března se členové horolezeckého kroužku při SVČ „ROROŠ“
zúčastnili Okresního přeboru základních
škol v lezení, který proběhl na umělé stěně v Hejnicích. Zúčastnilo se ho celkem
58 soutěžících z 11 škol.
Členové našeho kroužku zaslouží pochvalu. Umístili se na velmi pěkných
předních místech. Nejlepší výkon podala Kateřina Jirušová, která ve své kategorii zvítězila. Ve stejné věkové kategorii
byla Anna Woideová druhá, Karolína
Vrátná čtvrtá a Tereza Kvapilová šestá.
V nejmladší věkové kategorii se umístila
Leona Kvapilová na čtvrtém místě.
Z chlapců se v nejstarší věkové kategorii umístil Jiří Smutný na druhém
a Richard Schwedler na sedmém místě.
Ve své kategorii byl Michael Smutný
šestý.
Všem našim lezcům děkujeme za krásné výsledky!
Kateřina Jirušová

Jiří Smutný

Naše občerstvení bude otevřeno oﬁ ciálně od soboty 16. 6. 2012. Mimo
občerstvení budeme ještě provozovat
ubytování v chatkách, ve stanech i v karavanech. V letošním roce se již nebude
na koupališti vybírat vstupné. V horní
části koupaliště ze strany singltreku
se pohybuje velké množství cyklistů
a ostatních návštěvníků Singltrek Centra, proto by nebylo vhodné vybírat vstup
pouze od části návštěvníků.
Přesto můžete využít naše krásné přírodní koupaliště ke koupání, zapůjčení
šlapadel nebo si pronajmout naše plážové hřiště na volejbal. Voda v rybníce

bude dále kontrolovaná hygienickou
stanicí, zdravotní ústav zde bude odebírat vzorky, nemusíte se tedy bát žádné
infekce ani sinic, s tím jsme neměli nikdy
problém.
Přijďte se občerstvit po procházce
v krásné přírodě, anebo po absolvování
singltrekové trasy. Nabídka v našem
bufetu bude podobná jako v minulých
letech.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Kateřina Tymešová

Informace o letní sezóně

Naše jarní sezóna v bazénu končí
v sobotu 9. 6. 2012, ale letní prázdniny
bazénu budou letos kratší. Bazén bude
opět otevřen od středy 1. 8. 2012, trošku na zkoušku. Chceme dát příležitost
letním návštěvníkům našeho města (turistům, cyklistům, oddílům na soustředění v Junior campu…), aby mohli využít
naše krásné zařízení a relaxovat třeba
po turistickém výkonu…
Na koupališti proběhne již v sobotu
26. 5. 2012 tradiční Novoměstský sršáň, tuto formu „triatlonu“ pořádá náš
horolezecký oddíl. Podrobnosti najdete
na stránkách www.hknmpsm.cz/srsan.
10
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V. Mlejnková
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Fryyfest 2012
Fryyfest 2012
25. 8. se otevřou brány areálu přírodního koupaliště v Novém Městě pod
Smrkem, kde bude probíhat již čtvrtý
ročník rockového festivalu Fryyfest.
Pořadatelé mají pro letošní rok seznam
skupin takřka uzavřený, ale fanoušci mají ještě možnost si v hlasování na stránkách festivalu vybrat tři oblíbené kapely,
které si díky jejich hlasům budou moci
zahrát na jednou ze dvou pódií.

klad téma Bezpečnost dopravy a silničního provozu či pomoc obětem povodní. Letos se bude jednat o spolupráci
s nízkoprahovým klubem VORAZ, který
zastřešuje organizace Maják o. p. s.
(www.majakops.cz). Posláním klubu je
pomoc dětem a mladým lidem v Novém
Městě pod Smrkem a jeho okolí, kteří
jsou nějakým způsobem ohrožováni
společensky nepřijatelným či rizikovým
Tublatanka

Tak jako vždy festival nabídne kromě
kvalitní hudební produkce i různé outdoorové aktivity. Zároveň by měl návštěvníkům poskytnout i místo k jakémusi odpočinutí a zamyšlení, proto pořadatelé
připravili například stan Jesus Coffee,
kde bude zcela zdarma nabízena káva.
Členové občanského sdružení Fryyfest
se každým rokem snaží zaměřit na určité téma až již propagační, či ﬁnanční
pomocí. V minulých letech to bylo napří-

duchu se představí i křesťanská smečka
MALCHUS z Polska. Ti svůj progresivnější projev obohacují i o nosné melodie a fanoušci se mohou těšit zejména
na živou prezentaci loňského počinu
Caput Mundi. Příznivce česko-slovenské scény dozajista potěší vystoupení
legendární skupiny TUBLATANKA, které bude patřit k ozdobám celého festivalu. K vrcholům budou bezesporu patřit
i koncertní představení kapely KURTIZÁNY Z 25. AVENUE v čele s Tomášem
Varteckým či kultovní street rockové
formace MERLIN, vedené ostříleným
zpěvákem Danem Hor ynou (ex-Vitacit, Pumpa). Desetileté výročí přijedou
s fanoušky oslavit i rockoví IMODIUM.
Velice zajímavou muziku slibují i elektroničtí rockeři LETY MIMO. Zbrusu novým
albem The Gates Are Open se pochlubí jeden z nejtvrdších spolků celého
festivalu, ostravská úderka NAHUM.
Naopak na pohodovější rockovou strunu
zabrnkají SILENT SESSION, BY FAITH
a TEAM 4D. S o něco říznějším rock/
metalem se představí tepličtí HLAHOL,
kteří mají od loňska na kontě nové album
Sveřepina. V rytmu skočného hardcoru
zahrají RUN AWAY MY SON a line-up
doplní i crossoverový RAIN.

Silent Session

Hlahol
chováním. Účastí na festivalu můžete tedy i vy podpořit tento výjimečný projekt.
Stěžejní částí celého Fryyfestu bude
samozřejmě hudební program. Ten bude probíhat na dvou pódiích vybavených
profesionální audio-světelnou technikou. Jako zahraniční hosté se zde představí švédská deathmetalová formace
PANTOKRATOR. Ta potěší především
příznivce progresivnějšího pojetí této
drsné metalové odnože. V podobném
květen–červen 2012
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Je vidět, že se fanoušci mají nač těšit.
Jak ale bylo uvedeno výše, seznam interpretů ještě není zcela uzavřen a šanci
na svou festivalovou účast mají ještě další tři interpreti, kteří obdrží nejvíce hlasů
v anketě na stránkách Fryyfestu.
Pro více informací nejen k samotnému
hlasování stačí navštívit tyto oﬁciální
stránky: www.fryyfest.cz.
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historie
Pověst o dvou loupežnících Schoberovi a Blechovi
Pověst z Jindřichovic pod Smrkem
Z Jindřichovic pod Smrkem (před léty
ovšem Heinersdorfu) do dnešní Srbské
(Wünschendorf) vede krátká cesta. Povede vás za Kamenným vrchem (dříve
Steinberg). Pak cesta prochází lesíkem
a právě tento malý lesík byl rejdištěm
dvou loupežníků. Jeden z nich se jmenoval Schober a druhý Blech. Je zde plno
roztroušených balvanů a skal, takže si
zde loupežníci snadno našli skrýš – takovou docela malou jeskyňku, kde se
schovávali před nepohodou a rozmary
počasí.
Jako správní loupežníci se živili přepadáváním a obíráním pocestných. Brali
nejenom peníze, ale i jiné pěkné věci,
třeba oblečení a také další zboží, které
lidi nesli nebo vezli na trh. Nemysleli
jen na sebe, o lup se nejednou podělili
s jinými potřebnými nebo chudými lidmi.
Přeci jen v nich zbyla trocha toho lidského dobra.
Jednoho dne se vracela domů do Jindřichovic jedna selka. Byla mrzutá, až

rozzlobená. Jak by ne, trh nebyl dobrý.
Neprodala máslo ani vejce a nesla je
zpátky. Tu na ni z úkrytu v lesní houštině vyskočili oba loupežníci, Schober
a Blech. Zprvu po dobrém po ní žádali
peníze a zboží, které nesla zpět k domovu. Ale selka nebyla toho dne jenom
nazlobená, ona byla od přírody i hodně
lakomá. Proto se rozkřikla: „Holoto,
nic vám nedám!“ Teprve nyní se oba
loupežníci rozzlobili: „Jakápak my jsme
holota,... a nedat ani vajíčko?“
Lakomou selku povalili na zem, a že
při posledním lupu ukořistili jen velkou
krabici se špendlíky, napíchali jich, co
se vešlo do nápadně rozložité části
selčina těla, ze které rostou nohy. Selka
tuze naříkala, křičela, jak by také ne, bylo to nejen bolestivé, ale navíc ta hrozná
hanba. Prosila loupežníky o slitování
a dala Schoberovi a Blechovi vše, co
nesla z trhu domů, a ještě byla ráda, že
dopadla tak dobře. Jenom nějaký ten
čásek nemohla pořádně dosednout.
Poz.: Tuto dnes téměř zapomenu-

tou pověst se mi podařilo získat díky
paní Doris Guze z Berlína. Pocházela
z Jindřichovic a vzpomínala, že ji jako
dítě slyšela od dědečka. Pověst může
být stará 150–200 let. Tedy spadá asi
do konce 18. století. Oba loupežníci,
Schober i Blech, podle vzpomínek
loupili na obou částech tehdejší česko-pruské hranice, která vedla právě
přes Kamenný vrch. Zprvu jsem se
domníval, že svůj „hlavní stan“ měli
někde na Heintschlových kamenech.
Ale jejich sídlem údajně bývala malá
jeskyňka, možná štola, mezi Srbskou
a Jindřichovicemi, tedy na opačném
konci Jindřichovic. Ta jeskyňka, podle
paní Bradáčové, byla možná vyústěním podzemní chodby, která vedla až
někam k dnešnímu polskému Grýfowu
(dříve Greifenberg). Ale prý už v době
jejího mládí byla stěží viditelná.
Podle vzpomínek paní Doris Guze
nově zpracoval Mgr. Josef Molák

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Květen
Čiháková Anna
Klimentová Helena
Špitálská Marie
Amrichová Helena
Špiková Anna
Jalovičárová Anastazie
Žišková Miloslava
Barešová Eva
Čech Stanislav
Polková Světla
Formánek Zdeněk
Kolenkárová Marta
Kučerová Zoja
Schwedlerová Annemarie

87
86
85
84
84
82
82
81
81
75
70
70
70
70

Červen
Šmerdová Marie
Pichrtová Marie
Janulíková Libuše
Novotná Anneliese
Kamenický Karel
Horáček Jaroslav
Kovalská Evženie
Mašek Jaromír
Sedláček Miroslav
Šedinová Marie
Vášová Jindřiška
Čáslavská Helena
Kotláriková Milena
Scheuer Leopold
Vančurová Eva

91
88
85
85
84
83
82
82
80
80
80
75
75
75
75

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
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historie
Liberecko v letech 1938–1945
V září 1938 byly přepadeny celnice
v Jindřichovicích, Srbské a Habarticích.
V Jindřichovicích však byli celníci připraveni a zasypali útočící Němce granáty
a spustili na ně palbu z kulometů a pušek. Tři Němci byli zraněni. Stejného
dne, 21. září 1938, byla přepadena
i celnice v Srbské, zde padli tři celníci, zraněn byl celník Hošek z Nového
Města pod Smrkem, který zemřel druhý
den ve frýdlantské nemocnici. Celnici
bránil Uher z Frýdlantu a Novotný z Dolní
Řasnice s kulometem a puškou, padlo
zde 13 německých vojáků a 20 jich bylo
zraněno. V roce 1940 byl padlým Němcům odhalen pomník. Padlí Němci jsou
pochováni v polské Lešné.
Dne 23. září 1938 byla přepadena
celnice v Habarticích. Padli zde 3 němečtí vojáci a 7 jich bylo zraněno. Celnici velel vrchní respicient Kaplan. O oči
přišel celník Krásný.
Od 1. do 10. října obsadila německá
armáda Liberecko. Dne 6. října navštívil
Hitler Liberec, Frýdlant, Nové Město
pod Smrkem a Jindřichovice pod Smrkem. Starosta Jindřichovic uspořádal
zabíjačku pro Hitlera, Göringa, Himmlera, Henleina a Canarise.

květen–červen 2012

V roce 1939 zřídili Němci polní letiště
mezi Novým Městem a Ludvíkovem. Dne
1. 9. 1939 startovala bombardovací a stíhací letadla na Polsko. Bylo tam 10 bombardérů a 10 stíhaček. Od 1. 11. 1938
začala výroba zbraní v jindřichovické
továrně na zbraně. Vyráběly se kulomety
do letadel a součástky. Pracovalo zde
asi 1 500 vězňů české i německé národnosti.
Padlí celníci ze Srbské byli po válce
v roce 1945 povýšeni o 1 stupeň a vyznamenáni řádem Hrdina Československa. Těmito vyznamenanými celníky byli
velitel Václav Čep z Dolní Řasnice, Josef
Vojta z Horní Řasnice a Bohumil Hošek
z Nového Města pod Smrkem.
Hošek bydlel v jednom domě, jak
se jde ke koupališti. Po válce tam byla plechová deska. Velitelství finanční
stráže bylo v Novém Městě. Bylo tam
12 celníků. Některá jména jsou známa,
např. Josef Marek, Zlotík, Stoklasa, Hošek, Čep, Vojta, Vrštala, Novotný, Uher.
Přepad jindřichovické celnice organizoval jindřichovický starosta Mudroch. Bylo mu to prokázáno, ale nedalo
se s tím nic dělat, protože od 1. října
1938 obsazovala Liberecko německá
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armáda. Novotný zahynul v roce 1942
v koncentračním táboře Buchenwald.
V roce 1940 21. září byl odhalen pomník padlým Němcům v Srbské. Oslav
se zúčastnil velitel Liberecka Konrad
Henlein, Canaris, Himmler, Heydrich,
K. H. Frank a Göring. Střílely se slavnostní salvy padlým Němcům. Oba ordnéři ze Srbské, Šulc a Karmasin, padli
v následném útoku na celnici v ohni
palby kulometu Uhra a Novotného. Jsou
pochováni v Lešné. Na pomníku v Srbské bylo napsáno, že Češi přepadli německou celnici a zabili 13 Němců.
Už v roce 1938 bylo zřízeno popraviště frýdlantského lomu. Největší poprava
se uskutečnila dne 20. 4. 1940. 30 vězňů v Henleinově vile popravili gilotinou
a oběšením. Poslední poprava se uskutečnila 30. 4. 1945.
Nejvíce vězňů popravili za heydrichiády v roce 1942. Píše se, že na Liberecku
bylo popraveno za války až 6500 vězňů.
Události jsou sepsány podle knih Oty
Holuba „Stůj, ﬁnanční stráž“ a „Rovnice
řešená zradou“, archivu města Liberce
a Frýdlantu a vyprávění obránců celnic.
Jiruše Otakar
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kultura a školství
Tip na výlet
Je čas přemýšlet nad tím, kam na výlety.
Měl bych jeden tip a také vám jej sdělím.
Upozorňuji však předem, že je nutné mít
auto i kolo. Autem se dostanete na místo
startu, kolem to všechno objezdíte.
Tou lokalitou je Polabí, přesněji řečeno
cyklostezka mezi městy Nymburk a Poděbrady. My se rozhodneme pro výchozí bod
Nymburk. Auto necháte stát na jednom
z četných parkovišť, třeba u obchoďáku
za Labem.
Nejprve trochu o Nymburku. Je to poměrně velké město se 14 000 obyvateli, hezkým
upraveným náměstím a historickým jádrem,
které je památkovou zónou. Víte, že Nymburk se původně jmenoval Svinibrod? Důvodem bylo pasení prasat na jednom z břehů
Labe. Vy se trochu pokocháte uličkami
města, prohlídnete si náměstí a sjedete (už
na kole) před starým betonovým mostem
z roku 1912 vlevo na navigaci. Minete staré
městské hradby z bílé opuky a červených
cihel. Začíná zmiňovaná cyklostezka, vedoucí po pravém břehu Labe do Poděbrad.
Záleží jenom na nás, zdali chcete pokračovat po tomto břehu Labe nebo přejdete
na druhý břeh okolo vodní elektrárny se
čtyřmi Francisovými a jednou Kaplanovou
turbinou. Elektrárna stačila zásobovat město elektrickým proudem až do roku 1951. Vy
pojedete po levém břehu. Musíte však vzít
kolo na rameno a vydrápat se po ocelových
schodech a lávku přes zdymadlo. Stezka
je určena jen pro cyklisty a in-line bruslaře.
Však jich také potkáte nepočítaně. Dokonce
pro některé obyvatele obou měst slouží
stezka jako způsob dopravy z a do zaměstnání, potkáte tady i bruslící maminky s kočárky. Je-li příhodné počasí, proud cyklistů, ale
teď více in-line bruslařů je značný.
Po asi 400 m minete rozlehlý komplex
budov, hřišť a loděnic, které patří sportovnímu klubu. Zde můžete nalézt profesionální basketbalisty, ﬂorbalisty, hokejisty,
kanoisty, a to jak v mužské, tak v ženské
podobě.
Cesta okolo Labe je velmi příjemná.
Labe líně teče proti vám, břeh je od stezky
vzdálen jen několik metrů. Voda je zelená a neprůhledná, občas vidíte u břehu
lekníny či rákos. Povrch stezky je na této
straně velmi dobrý, asfaltový, jen místy
zvlněný kořeny stromů, které nadzvedávají
povrch. Po cestě narazíte na jednu prudší
zatáčku a dřevěný můstek, ale není to nic
zvláštního.
Na Labi můžete potkat výletní loď. Jmenuje se Král Jiří a proti proudu se plazí
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docela pomalu. Dříve tu pluly lodě s uhlím.
Užíváte si pohledů po okolí či na vodu,
zdravíte cyklisty, oni zdraví vás. Po 9 km
se před vámi objevuje silniční betonový
most nedávno renovovaný a vyzdvihnutý
o několik metrů výše pro předpokládanou
lodní dopravu po Labi. Pochází z roku
1953. Most podjedete a po pár stech
metrech jste u poděbradské elektrárny
a zdymadla. Jdete nebo jedete po koruně
tělesa elektrárny, pokoukáte do hloubky
pod vámi, kde se valí voda přes hranu jezu.
Obě stavby jsou z let 1913 až 1918. Až se
dosyta vykoukáte, přejdete na druhou stranu. Tam vás čeká spirálová betonová lávka
a po ní sjíždíte na druhý břeh. Uhnete vlevo
a ocitáte se pod poděbradským zámkem.
Zde je současně i kotviště pro výletní loď.
Pozdravíte labutě a jdete na kafe. Ovšem to
se musíte vydrápat po prudkých schodech
na parkoviště vedle zámku a už jste na náměstí. Hned u výjezdu z náměstí na Prahu
je příjemná kavárnička se slunečníky.
Poděbrady, to je poklidné město se
světoznámými lázněmi. Mají zhruba tolik
obyvatel jako Nymburk. Na srdce jsou Poděbrady – pamatuje na onen slogan z minulých let? Můžete navštívit zdejší zámek
nebo pojezdit po městě. Káva je vypita,
zmrzlina dolízána, vezmeme si kolo a hurá
na kolonádu. Hlavní cesta, to je široká alej
s vysokými stromy, napravo jsou lázeňské
domy, nalevo vodotrysky, nově založené
plochy osázené mladými stromky.
Po poděbradském korzu mezi stinnými
lipami v parném dopoledni hrkala kolečka obrovitého béžového kufru-troleje,
který za sebou táhla pohledná dívka.
Parno k zalknutí, ale dívka měla na sobě
navlečený zimní kabát s kožešinovou
kapucí, přičemž nohy v džínách končily
v lehkých sandálech. Na zádech jí trůnil
velký černý batoh a přes rameno měla ještě zavěšenou objemnou brašnu.
V obličeji měla bolestínský výraz raněné
laně. Ušla asi deset kroků, zastavila se,
udělala jakýsi rituální taneček okolo pojízdného kufru, přehmátla na druhou ruku
a pokračovala v tažení bagáže. Ušla opět
asi deset kroků a celý rituál se opakoval
včetně patřičné grimasy ve tváři. Takto
prokráčela s malými přestávkami celou
kolonádu, až nakonec k mé i její úlevě
zmizela za dveřmi jednoho z vysokých
domů, skrytého vpravo za korunami lip.
Asi přijela z Norska.
Politovali jsme onu dívčinu a vracíme se
zpátky na břeh Labe. My totiž pojedeme
Novoměstské noviny

ještě kousek dále proti toku Labe.
Po cyklistické stezce na pravém břehu
Labe jela na kolech dvojice. Urostlý tatínek na horském kole jel pomalu za malou
holčičkou, mající tak 6 let. Dítě šlapalo
jak mohlo, po tváři se mu koulely slzy
jako hrachy a do nekonečna opakovalo
ma-min-ka, ma-min-ka. Táta jen mlčky
následoval svoji dcerku. Daleko před
nimi jela ona zmíněná maminka, rovněž
na kole, a na dětské sedačce za sedlem jí
pořvával malý klouček, mající tak čtyři roky, po tváři se mu koulely slzy jako hrachy
a cosi nesrozumitelně vykřikoval do zad
své mlčící matky. Myslím, že to bylo tata, ta-ta. Docela hezký sobotní výlet, tak
říkajíc rodinný.
Nedaleko Poděbrad se do Labe vlévá
Cidlina. Na trase je pár romantických hospůdek a občerstvovacích staniček, tak se
tam zastavíme. První je letní restaurace.
Stolky a lavice jsou pod korunami stromů.
Většinou bývají obleženy cyklisty a bruslaři.
Oba cyklističtí rodiče se svými ratolestmi sedí nedaleko mne, děti jsou na výsost
spokojené, protože mají zmrzlinku, taťka
usrkává pivo, mamka nějakou limonádu.
Po krátké přestávce jedeme dále. Soutok
je na dohled a my jedeme po pravém břehu
Cidliny. Pak nám řeka uhýbá a asfaltová
stezka nás spolehlivě dovede do Libic nad
Labem. Další šipky nás zavedou na Slavníkovské hradiště. To vzniklo na rozhraní
8. a 9. století, byl zde palác, tři chrámy,
mincovna, hospodářské objekty. Pak však
přišel den, kdy Slavníkovské knížectví bylo
krvavě vyhlazeno. To se stalo v roce 995.
Památník zde byl postaven v roce 1965.
Před základy kostela stojí bronzové sousoší v nadživotní velikosti. Představuje bratry
– sv. Vojtěcha a sv. Radima. Hradiště je
od roku 1989 národní kulturní památkou.
Abychom měli výlet pestřejší, v Poděbradech podjedeme silniční most po pravém
břehu Labe a jedeme zpátky do Nymburka
po této straně. Tady je cyklostezka o něco
horší co do kvality povrchu a také se nevine
tak blízko Labe, mnohdy se mu vzdaluje.
Už jsme v Nymburku. Pokud parkujeme
na levém břehu Labe, starý betonový most
si můžeme prohlédnout zespodu nebo
přejet, ale spíš přejít, po moderní betonové
lávce zpátky do města.
Je čas k odjezdu domů. Autem jsme najeli asi 260 km, na kole něco okolo 30 km,
ale stálo to za to. Zkuste to i vy!
Smi-dra©
květen–červen 2012

kultura a školství
Pozvánka do MAMIKLUBU
Milé maminky a děti, přijměte pozvání
do našeho Mateřského centra MAMIKLUB a přijďte na několik posledních
setkání před prázdninami. Setkáváme
se pravidelně každé úterý a čtvrtek v přízemí knihovny (dveře za rohem vpravo).
Na programu je vždy nějaká výtvarná
dílna, hraní, dovádění a blbnutí . K dispozici je kuchyňský koutek, dobře vybavená herna a koutek na posezení u kávy
a tvorbu zaručeně originálních „hand
made“ věciček.

Program na červen:
Sítotisk na textil – ruční výroba šablon
do dřevěného rámu, tisk na trička a tašky, kurz paličkování a aplikace krajky
na černý samet a do rámečku, šitá krajka z korálků na trička, výlet.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme novoměstskému Sboru
pro občanské záležitosti za ﬁnanční dar
na hračky!!!
Děkujeme Krajskému úřadu Liberec
za několik grantů na výtvarné a sportovní potřeby!!!
Pozn.: Naše Mateřské centrum Mamiklub nemá nic společného s Jednotou
bratrskou.
Lenka Meinerová, MAMIKLUB

Program, fotograﬁe a další informace
najdete také na facebooku „Mamiklub –
Nové Město pod Smrkem“.

Program na květen:
Výroba textilních hraček z kanafasu,
plněných levandulí, starší děti ubrousková technika na látkový pytlíček – naplnění bylinkami, dvojité prostírání pod horký
hrneček naplněné hřebíčkem a skořicí,
gravírování skleněných svícnů a setkání
na zahradě u grilování

květen–červen 2012

Novoměstské noviny

15

kultura a školství
První jarní výlet
Ve středu 28. 3. 2012 jsme s dětmi
ze třídy Hvězdiček a Sluníček podnikli
první jarní výlet. Vyrazili jsme si vláčkem
do Dolní Řasnice. Počasí nám přálo,
celou dobu se na nás usmívalo sluníčko.
Hned, jak jsme vystoupili z vláčku, vydali
jsme se na statek za paní Malou, která

nám ochotně ukázala koně v ohradě, kozy, kočičku, kravičku Princeznu s jejím
telátkem Jolankou a čtyři prasečí kamarády. Někteří z nás si při této návštěvě
ucpávali nos. Kozy se nechaly od dětí
pohladit, ba i nakrmit tvrdým rohlíkem
či chlebem. Paní Malá odměnila děti

za statečnost a nebojácnost sladkou
dobrůtkou – koláčkem z lineckého těsta. Dále jsme pokračovali na slibovaná
jehňátka. Cestou k nim děti zbaštily
dobrůtky, které jim nachystaly maminky. Kamarád Jára se svým dědečkem
nám odchytili dvě jehňátka, která jsme
si mohli zblízka prohlédnout, pohladit a někteří i pochovat. Když jsme se
s jehňátky rozloučili, pozorovali jsme,
jak volají na svou maminku ovečku, a ta
k nim běžela naproti. Abychom si trošku
odpočinuli, poseděli jsme na zahradě
u paní učitelky. Tam jsme stihli zkontrolovat králíky, slepice s kohoutem, rybičky
v rybníčku, morče Fandu.
Čas u z vířátek nám r ychle utekl
a my se museli vypravit zpátky na vlak
a do školky. Se všemi jsme se rozloučili,
dali batoh na záda a vypravili se k vlakové zastávce. Děti odcházely plné nových
zážitků, těšily se do školky na oběd
– kdo by se také netěšil na palačinku
s nugetou. No a snad někdy brzy zase
huráááááááááá na výlet.
Iva Farská

Občanské sdružení
pro obnovu a rozvoj
Nového Města
pod Smrkem a okolí
V neděli 27. května 2012 od 11hod. bude za účasti veřejnosti slavnostní odhalení nově zrekonstruovaného kříže před evangelickým kostelem. Po krátké informaci za účasti veřejnosti
bude navazovat cesta po sakrálních památkách s návštěvou
např. ev. kostela, kat. kostela, fary a Klingerova mauzolea včetně zastavení u křížů
při této trase. Zveme tímto veřejnost
v tuto neděli na připravené slavnostní
odhalení a následnou cestu po sakrálních památkách v N. M. p. S.
Tomáš Málek
www.nmps-os.cz
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