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V dnešním čísle najdete: Zprávy z radnice, informace z radnice, ZUŠ,

příspěvky čtenářů

Jubilea
Březen
*******
Bézová, Růžena
Buráková, Anna
Fischerová, Irma
Harzek, Pavel
Janda, Josef
Juhasová, Mária
Pečený Miroslav
Pilný, Jaroslav
Podrazil, Vladimír
Ressel, Erich
Šedová Valerie
Švarcová, Milena
Vaňha, Josef
Vichová, Vlasta

81 let
83 let
84 let
75 let
70 let
84 let
80 let
75 let
70 let
75 let
90 let
82 let
70 let
87 let

Duben
*****
Bílková, Olga
Formanová, Božena
Hniličková, Vlastimila
Hoťová, Anna
Ondráčková, Marie
Polka, Pavel
Šádková, Jiřina

84 let
82 let
80 let
83 let
90 let
75 let
86 let

Zprávy z jednání rady města
Rada města se sešla na jednání dne 21. 12. 2005. Na svém jednání projednala zprávu nezávislého
auditora o provedeném auditu v PO DDM, dále se rada zabývala bytovým pořadníkem, který byl
vyvěšen na úřední desce k připomínkování ze strany občanů, zrušila radu školy při ZŠ Nové Město na
základě zákona 561/2004 Sb. § 167 a projednala zřízení a jmenování školské rady u PO ZŠ. Další
jednání rady města se konalo dne 27. 12. 2005. Rada projednala rozpočtové změny a schválila
pořadník na byty pro 1. pololetí 2006. V roce 2006 se rada města sešla 9. 1. Projednala návrh pravidel
na stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací. Další jednání rady města bylo 23. 1. 2006. Na
tomto jednání byly projednána nápravná opatření , která byla učiněna na základě kontroly provedené
auditorem v PO DDM, projednala žádost Horské služby ČR oblasti Jizerské hory o umístění zařízení
na přenos radiového signálu na rozhlednu na Smrku.Dále rada města projednala žádost o finanční
podporu komunitního centra „Bez rozdílu“ z rozpočtu města. Žádost nebyla doporučena na zařazení
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do rozpočtu města. Rada města jednala také 30. 1. 2006. Na svém jednání schválila vyvěšení
oznámení o prodeji nemovitého majetku města , rada byla seznámena s návrhem rozpočtu pro rok
2006 v jednotlivých kapitolách a připomínky byly zpracovány k dalšímu projednávání. 13. 2. se rada
ne svém jednání zabývala PO SRC, projednala návrh rozpočtu ve druhém čtení, projednala žádosti
Jizersko-Ještědského spolku o příspěvek na čištění meandrů řeky Smědé, projednala a schválila
přílohu č.1/2006 k obecně závazné vyhlášce města č. 4/2004 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v územním
obvodu města. V Různém pan starosta podal informaci ohledně jednání o nemocnici Frýdlant. Po
jednání s poslanci a senátory za Liberecko se podařilo zařadit nemocnici ve Frýdlantě do sítě
veřejných zdravotnických zařízení pozměňovacím návrhem, který je přílohou zákona o veřejných
neziskových ústavních zdravotních zařízeních. Na zasedání rady města, které se konalo 15.2., rada
města projednala návrh rozpočtu města pro rok 2006.

ODPADOVÉ

HOSPODÁŘ STVÍ

! ! ! UPOZORNĚNÍ ! ! !
Místní poplatek za sběr , shromažďování, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem
podle vyhlášky č./2004 – rok 2006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sazba poplatku:
V domácnosti s počtem trvale hlášených obyvatel menším než 4 osoby zaplatí každý
poplatník za každou osobu a kalendářní rok částku 500,-Kč.
V domácnosti s počtem trvale hlášených obyvatel větším než 3 osoby zaplatí každý
poplatník za každou osobu a kalendářní rok 400,-Kč.
Poplatek je možno uhradit ve dvou splátkách:
I. pololetí v termínu do 31.března daného roku.
II. pololetí do 30.června daného roku.
Také je možná dohoda na splátkovém kalendáři u správce poplatku.
Poplatek se platí:
a) hotově do pokladny Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem
b) přiloženou poštovní poukázkou po dohodě se správcem daně
c) bankovním převodem po dohodě se správcem daně
******

Co se děje s odpady po vyvezení barevného kontejneru
Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů, je nutné dále dotřídit. Na tzv.
dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování
(recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady.
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Dotřídění papíru
Papírové odpady, které odložíte do speciálního modrého kontejneru, jsou z mnoha
různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od televize.
Každý druh papíru se také jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na
jednotlivé druhy. Na dotřiďovací lince je pás, po kterém se směs papíru pohybuje, a
pracovníci podél pásu z něj vybírají jednotlivé druhy papíru; někdy z něj musí vybírat i
odpadky, které tam naházejí nezodpovědní občané.
Dotříděný papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papírny.
Dotřídění skla
Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí
dostat žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady ze zelených
kontejnerů se nejprve předtřiďují ručně a jsou odstraněny největší kusy nečistot. Poté
střepy putují na speciální automatickou linku, kde vše řídí počítač a zajistí čistotu
vytříděného skla. Barevné nebo čiré sklo se odváží ke zpracování do skláren.
Dotřídění plastů
I plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze
směsi plastů, putující na pásu, se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren,
které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které
do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují
do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky.
Jak se odpady zpracovávají?

Na úvod si zopakujme: Co je to recyklace?
Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Každý z nás svým
chováním přímo ovlivňuje další "život" odpadu - pokud ho správně roztřídíte,
umožníte tak jeho recyklaci a znovupoužití; pokud ho vyhodíte do popelnice,
odpad se uloží na skládce nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje.
Recyklace papíru
Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru, stejně jako když se vyrábí ze
dřeva, přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát
až sedmkrát.
Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na
vajíčka, toaletní papír apod.
Recyklace skla
Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se
takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho
energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.
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Recyklace plastů
Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a
vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a
spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět
vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě
speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek,
zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.
Recyklace kovů
Kovové odpady ze sběren druhotných surovin či sběrných dvorů putují do hutí, kde
přetaví. Potraviny a barvy, které v nich zbyly, shoří při teplotě 1700°C. Z některých
plechovek tak vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky.
Recyklace nápojových kartonů
Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby:
V papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně
jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry
nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod.
Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které
je možné použít např. jako stavební izolace. Taková linka funguje také v ČR.
Kompletní informace o odpadovém hospodářství v příručce zde .
Zdroj: Ekokom

Co je tedy možné sbírat a kde?
SBĚRNÝ DVŮR v Žižkově ulici
1.) PET lahve - lahve vypláchnout a sešlápnout( uprostřed,u hrdla, u dna)
2.) Papír – kartony, noviny, časopisy a kancelářský papír
3.) Sklo – tabulkové sklo, sklenice a lahve bez uzávěrů
4.) Železo

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ROZMÍSTĚNÉ V OBCI
V současné době je rozmístěno celkem 11 stanovišť po třech kontejnerech. Jedná se o
kontejnery na sklo , papír a PET lahve. Tyto kontejnery jsou barevně odlišeny a je na nich
podrobný popis, jaký odpad tam lze odkládat.
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Jedná se o tato místa:
Hajniště - u obchodu
Ludvíkov pod Smrkem – u knihovny
Přebytek pod Smrkem – u autobusové zastávky
Nové Město pod Smrkem - ul.Frýdlantská, bývalý internát
- ul. Frýdlantská, bývalý statek
- ul. Zámecká – okály
- ul. Na Výsluní - okály
- u křižovatky ul. Frýdlantská a Mánesova
- u Jizeranu
- ul. Palackého – městský úřad
- ul. Jindřichovická, naproti Dělnickému domu
- ul. Husova, vedle bývalého ESA
- ul. Revoluční, za hasičskou zbrojnicí
- ul. Sokolská, u tělocvičny

Sbor pro občanské záležitosti
Informace o činnosti SPOZ v roce 2005
SPOZ v našem městě ve své činnosti pořádá slavnostní vítání nových občánků do života
v obřadní síni města, loučí se s dětmi předškolního věku, které končí docházku do mateřské
školy, vítá žáky prvních tříd, loučí se s žáky, kteří končí docházku do základní školy v deváté
třídě. Náš sbor nezapomíná ani na občany, kteří se dožívají významných životních jubileí, a
chodí jim osobně blahopřát k 70., 75. a 80. narozeninám a po 80. roce života každý rok.
Představitelé města a členky SPOZu chodí blahopřát manželským párům, které oslavily 50
let společného života- zlatou svatbu, 60 let společného života - diamantovou svatbu, 65 let
společného života - kamennou svatbu. Příbuzní manželských párů, které slaví tato výročí,
mohou požádat matrikářku města o slavnostní ceremoniál svatby v obřadní síni města za
účasti představitelů města a členek SPOZu.
V současné době máme 8 dobrovolných členek. V loňském roce jsme se sešly 6x, abychom
naplánovaly a připravily naše akce. V průběhu roku jsme uspořádaly 2 slavnosti, na kterých
bylo přivítáno 36 nových občánků města. Pro miminka i jejich rodiče si děti ze ZUŠ
připravily krátký kulturní program pod vedením paní učitelek Jarošové a Funtánové. Pro děti,
které končily v mateřské škole, byly zakoupeny knížky, pro žáky 1. tříd byly poskytnuty
finanční prostředky na nákup drobných hudebních nástrojů, sloužících k hudební výuce dle
výběru pí učitelek. Žákům 9. třídy základní školy byly na slavnostním předávání vysvědčení,
které se uskutečnilo v sále ZUŠ, předány poukázky na nákup školních potřeb pro další
vzdělávání, které si mohli zakoupit u p. Čengra. Dále naše členky společně se starostou a
místostarostou města byli blahopřát manželským párům, které oslavily ve čtyřech případech
zlatou svatbu, jedenkráte diamantovou a jedenkráte kamennou svatbu.
Naše členky navštívily a blahopřály k narozeninám 140 občanům a předaly jim drobné dárky.
Nebráníme se dalším podnětům obyvatel našeho města a nápadům, které by obohatily naši
činnost.
Na závěr bychom chtěly poděkovat představitelům města za poskytnuté finanční prostředky a
za spolupráci, bez které by tato činnost nemohla být vykonávána. Velké poděkování patří také
ZUŠ za její vzornou spolupráci se SPOZem.
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Základní umělecká škola
V lednu proběhlo školní kolo flétnové soutěže. Všichni žáci se snažili před porotou předvést
co nejlepší výkon. V okresním kole bude naši školu reprezentovat Ellen Makumbirofa,
Barbora Hofmanová a Adéla Ebermannová.
Přejeme hodně štěstí.

Žákyním výtvarného oboru, které si podaly přihlášku na střední umělecké školy, se podařilo
úspěšně zvládnout talentové zkoušky a byly přijaty.
Blahopřejeme.

Žáci literárně-dramatického oboru se jeli podívat do Liberce na přehlídku divadelních souborů
„Dětská scéna“, aby nasbírali nové zkušenosti a nápady.

Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace, IČ 75048817
Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem 463 65
PLAVECKÝ BAZÉN

Provozní doba od 1.1.2006 !
Pondělí

dopoledne

odpoledne

volný den

volný den

Úterý

Středa

14hod. – 21hod.
19,30 - 21,00 aerobic
9hod. - 12hod.
výuka plavání školy

14hod. - 15,30 Soc.ústav
15,30 - 17,00 senioři
17,00 - 21,00 veřejnost

Čtvrtek

Pátek

14hod. - 21hod.

9hod. - 12hod.

14hod. - 22hod.
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výuka plavání školy
Sobota

9hod. - 12hod.

14hod. - 22hod.

Neděle

9hod. - 12hod.

14hod. - 21hod.

Čtvrtek /ženy/
Masáže /ženy/

dle potřeby

16hod. - 21hod.
17hod. - 21hod.

Pátek /muži/
Masáže /muži/

dle potřeby
pouze sudý pátek

16hod. - 22hod.
17hod. - 21hod.

Sobota /rodiny/

dle potřeby

16hod. - 22hod.

Dále dle potřeby a dle dohody!
SA U N A

OBČERSTVENÍ
Úterý - čtvrtek

16hod. - 21hod.

Pátek - sobota

16hod. - 22hod.

Neděle

Zavřeno

Ostatní otevírací dobu bazénu se návštěvníci občerství v nápojových automatech /prostory před
pokladnou/

Plavání pro školy,mimo provozní dobu– na objednávku min. 1 den předem!
Kontakty: tel.482325482, mobil 776098911 , bazen@nmps.cz, www.volny.cz/nmps.sport.relax

Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace, IČ 75048817
Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem 463 65
C E N Í K: - od 1.2.2006
Plavecký bazén :
1h 30min.

2hod.

Dospělí

50Kč

60Kč

Děti, ZTP

30

40

Záloha na klíč a překročení času: dospělí 50Kč,děti 30Kč!
ZTP/P zdarma, doprovod 30,- Kč
Děti od 1roku do 3let vstup zdarma!
Příplatek za překročení času 10Kč za každých započatých 30 min!
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Pronájem : 2hod. = 1.000,-Kč
Permanentka přenosná s 20 vstupy na 2hod., platná na 2 měsíce 900Kč
Permanentka děti a ZTP 500,-Kč /stejné podmínky jako dospělí/
Do sauny permanentky neplatí!
Možnost zapůjčení ručníku, vysoušeče vlasů : 20Kč

SA U N A
Na 2 hod.

60Kč

Záloha na klíč a překročení času : 50Kč
Permanentky do sauny od 1.2.2006 zrušeny!
Možnost zapůjčení prostěradla, osušky, ručníku : 20,-Kč /ks

Masáže – 60,- Kč/20 minut
Kontakty: tel.482325482, mobil 776098911 , bazen@nmps.cz, www.volny.cz/nmps.sport.relax

MATEŘSKÉ CENTRUM „MAMIKLUB“ INFORMUJE:
Vítáme nová miminka - Terezku Engelmannovou a Adámka Dvořáka !!!
Od února jsme zaregistrováni na ministerstvu vnitra jako občanské sdružení,
což nám umožňuje žádat o granty na akce pro děti a vybavení herny.
PROGRAM NA BŘEZEN A DUBEN:
-krakelování obrázků a květináčů
-ubrousková technika
-pletení košíků z pedigu
-velikonoční věnec
-krakelování a mramorování vyfouklých vajíček
-savová technika na tašky a trička
-lití a malování sádrových zvířátek
Na duben plánujeme přednášku o první pomoci, termín upřesníme.
PRO RODIČE S MALÝMI DĚTMI:
Scházíme se každý čtvrtek v 15:00 v sokolovně u volejbalového hřiště v klubovně.
Přijďte si něco vyrobit nebo jen tak popovídat u kafe, děti vítány!

Poděkování
Děkujeme firmě Interbyt – Kapek za sponzorské dary pro vybavení Mateřského centra!!!!
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Pokud se vám na půdě válí nějaké staré lahvičky, květináče, podnosy, krabičky
a podobně, nevyhazujte je, přetvoříme je k nepoznání!
Za MAMIKLUB
Lenka Meinerová a Karin Makumbirofa

Novinky z Poradenského centra pro venkov
Od ledna 2006 poskytuje nové poradenské centrum pro venkov ve Frýdlantě služby těm, kteří
pečují o krajinu a životní prostředí: zemědělcům, malým a středním podnikatelům v místní
produkci, obcím, nestátním neziskovým organizacím včetně svazků obcí a dalším obyvatelům
Frýdlantska.
Zmapovali jsme potřeby a záměry našeho mikroregionu a zatím pomáháme především
v několika oblastech:
- místní produkce, zemědělství, údržba luk a pastvin cestou extenzivního chovu skotu,
ovcí a koz
- péče o veřejná prostranství, zeleň (památné stromy, parky, aleje…)
- péče o krajinu, obnova cenných přírodních míst (rybníky, mokřady, tůně…)
- šetrný cestovní ruch, který přivede návštěvníky do naší krásné krajiny podstávkových
domů
- úspory energie, alternativní zdroje energie především z místních zdrojů (např. dřevní
štěpka)
Pomáháme vzniku projektů, hlavně rozsáhlejších, které spojí několik partnerů, obcí,
organizací, začátečníkům pomůžeme menší projekty i zpracovat. Spolupracujeme s Místní
akční skupinou Mikroregionu Frýdlantsko, protože naše cíle jsou podobné. Pomůžeme
s přípravou projektů do programu LEADER. Odborné a specializované poradenství u
odborníků zprostředkujeme, připravíme i vzdělávací nebo osvětové akce na potřebná témata.
Frýdlantské poradenské centrum zřídila Společnost pro Jizerské hory o.p.s. Liberec
z prostředků programu Ministerstva životního prostředí, financovaného Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem. Spolu s Frýdlantem nabízí obdobné služby dalších pět
poradenských středisek – Dubá, Česká Lípa, Jilemnice, Smržovka a Turnov.
Služby poskytujeme bezplatně, v rámci podmínek našeho působení. Obraťte se na nás, těšíme
se na spolupráci.
Konzultační hodiny:
Pondělí 8.00 – 17.00, jindy dle dohody
Kontakty:
Frýdlant, Havlíčkova 46
Tel.: 482 312 515, 774 678 032, 774 678 033
E-mail: jitka.doubnerova@prvo.cz
iva.androva@prvo.cz
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Ve Frýdlantě se otevírá nové informační centrum a knihkupectví
U Tří pětek
Od 1. března 2006 bude pro obyvatele a návštěvníky Frýdlantska opět otevřeno Městské
informační centrum na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantě. Prostory byly upraveny tak, aby
reprezentovaly město a jeho okolí a návštěvníci se zde cítili dobře. Informační centrum je
rozšířeno o nové knihkupectví U Tří pětek, které naváže na činnost knihkupectví paní Hany
Vítové.

Služby a informace
Městské informační centrum bude i nadále poskytovat turistické informace návštěvníkům, ale také
řadu užitečných služeb pro místní obyvatele. Budou zde k dispozici tištěné jízdní řády autobusových
přepravců a ČSD, nově pak také počítač, kde si zájemci budou moci sami vyhledat příslušné spoje.
Informační centrum však již nebude zajišťovat prodej místenek; probíhají jednání města a ČSAD o
jejich prodeji na autobusovém nádraží ve Frýdlantě. Informační centrum chce postupně rozšiřovat
svou nabídku tak, aby se stalo místem, kde obyvatelé a turisté najdou kompletní informační servis.

Široká nabídka titulů
Knihkupectví U Tří pětek nabídne čtenářům široké spektrum literatury od beletrie, literaturu pro děti a
mládež, literaturu faktu až po hobby a odbornou literaturu. Od srpna bude také poskytovat servis
školákům a studentům a zajišťovat dodávku učebnic, pro které by jinak museli do Liberce.
Samozřejmostí bude objednávková služba na tituly, které knihkupectví nebude mít v běžné nabídce.
Cílem je uspokojit všechny zájemce o knihy na Frýdlantsku tak, aby nemuseli jezdit jinam.

V březnu soutěž o knihu
Všichni, kdo si v knihkupectví zakoupí během března publikace v minimální hodnotě 500 Kč, budou
zařazeni do slosování o knihu. Přijďte k nám a využijte této nabídky. Protože začínáme, budete mít
možnost vyhrát velkou výpravnou publikaci Frýdlantsko od Rudolfa Anděla, Romana Karpaše a
kolektivu v ceně 1 000 Kč.

Otevírací doba: pondělí–pátek 8.00–16.30 hod.
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sobota 8.00–12.00 hod. (od 1. května do 30. září)
KNIHY 555, Rumunská 47/16, 460 01 Liberec
Tel. 485 148 380, fax 485 107 977
www.knihy555.cz, info@knihy555.cz

POSEC slouží občanům Frýdlantského výběžku již třetím rokem
Již třetím rokem poskytuje odbornou pomoc občanům Frýdlantského výběžku Poradní a
setkávací centrum, které je projektem města Frýdlant.
Zařízení sídlící na nám. T. G. Masaryka (v sousedství České pojišťovny) vyvíjí aktivity
v oblasti prevence, realizuje projekty nabízející odbornou pomoc, provázení či radu lidem
v obtížné situaci a propaguje zdravý způsob života.
V rámci POSECu působí šest programů anonymního, bezplatného a diskrétního poradenství.
V oblasti sociálně právní, pracovně právní, bydlení, mezilidských a majetkoprávních vztahů,
lidských práv, správního řádu a práv spotřebitele poskytuje poradenství Občanská poradna.
Vyplnění volného času nabízí program Pět P, určený dětem školního věku, které vyžadují
zvláštní pozornost.
S dalšími typy poskytovaného poradenství je možné se seznámit ve vývěsce v podloubí
radnice, na nástěnce v přízemí budovy B MěÚ či nejlépe přímo v POSECu.
Co čeká POSEC v nejbližších měsících?
Ve třech termínech proběhnou supervize pro pedagogy a osoby pracující s mládeží. Ve fázi
přípravy je další setkání školních metodiků prevence, dále dubnová akce pro veřejnost
„Začarovaná rodina“, přednášky z oblasti prevence na školách Frýdlantska a výtvarná soutěž
s cílem vytvoření loga POSECu.
Zhodnocení uplynulého roku přinese výroční zpráva 2005, která bude v únoru dokončena.
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Poradní a setkávací centrum je od července 2005 do června 2006 z 80 % hrazeno
ze strukturálních fondů EU, z čehož vyplývá povinnost průběžně zpracovávat monitorovací
zprávy o naplňování projektu. Město Frýdlant na činnost zařízení v tomto období přispívá
částkou 137 tis. Kč.
Pro zajištění činnosti zařízení ve stávající podobě po vyčerpání dotace je nutné získat finanční
prostředky, což je v následujících měsících nejzávažnějším úkolem vedoucí Poradního
a setkávacího centra.

Frýdlant 17/1/06
Ing. Jitka Sochová, vedoucí Poradního a setkávacího centra, tel. 482 311 302, 482 464
069
Mgr. Alena Švejdová, vedoucí kanceláře úřadu, tel. 482 464 066, 728 406 154

Program rozvoje venkovských oblastí – pomoc začínajícím
podnikatelům
V uplynulých měsících proběhly v Turnově a Frýdlantě první kurzy v rámci projektu PRVO.
Co je cílem našeho projektu?
Prvotním cílem našeho projektu je pomáhat lidem v začátcích podnikání a pomoci jim s řešením
problémů. Dalším cílem projektu je pak logicky snížení nezaměstnanosti.

Jaká je konkrétně naše pomoc?
Nabízíme jednak akreditované rekvalifikační kurzy včetně e-learningu pro zájemce o podnikání,
zakončené vypracováním podnikatelského plánu pod vedením zkušených lektorů, Po absolvování
kurzu mohou absolventi získat od banky bezúročnou půjčku. Dále poskytujeme poradenské služby
odborníků formou následné péče.
Plánujeme i další kurzy podle zájmu a potřeb klientů.
Kurzy i služby poskytujeme samozřejmě zdarma.

Co je náplní kurzu?
• Základní legislativa potřebná pro podnikání
• Základy marketingu
• Vedení financí podniku
• Základy komunikace
• Využití internetu v praxi
Kdo projekt financuje?
Projekt je plně financován italskou bankovní nadací Unidea a kromě České republiky úspěšně probíhá
i na Slovensku.

Jak nás mohou případní zájemci oslovit?
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Zájemci nás mohou kontaktovat ve Frýdlantě na tel. čísle 724 103 063 nebo na e-mailu
nemcova@prvo.net
Další kurz bude probíhat v měsíci dubnu až květnu 2006, následně pak na podzim 2006.
Jaké jsou dosavadní výsledky našeho projektu?
Zeptala se manažerka místní kanceláře Frýdlant paní Darja Němcová jedné z absolventek kurzu paní
Hany Kančiové.
Jak vám vyhovovala náplň kurzu?
Každý, kdo se chce vrhnout do podnikání, zde získal potřebný rozhled ve všech možných oblastech,
kterých se podnikání může týkat.

Co říkáte na formu přednášek a výuku lektorů?
Před nástupem na kurz jsem se obávala přísné paní profesorky, školních lavic a zkoušení před tabulí.
Realita byla naštěstí úplně jiná. Čekalo mě příjemné prostředí a přednášky formou věcných diskusí
propojených praktickými zkušenostmi.
Odborní lektoři nám předali spoustu informací a rad do začátku našeho podnikání, které byly díky
živým přednáškám dobře stravitelné i pro naprostého laika.

Jak tedy celkově hodnotíte kurz?
Díky dobře zabezpečené organizaci a příjemné pracovní atmosféře, kterou jste pro nás vytvořila,
považuji tento kurz za velmi přínosný.

Hodláte tedy začít podnikat?
Díky dalším možnostem, které mi plynou z absolvování kurzu (následná péče, poradenství, možnost
získání bezúročného úvěru), mi to nyní nepřipadá nemožné.

Přeji vám tedy mnoho úspěchů do začátku podnikání a těším se na další spolupráci v rámci
projektu PRVO – vzdělávání mladých podnikatelů.

ŠŠK
KO
OLLE
EN
NÍÍ ZZE
EM
MĚ
ĚD
DĚ
ĚLLC
CŮ
Ů
Během posledních třiceti dní došlo k několika vzdělávacím akcím pro podnikatele v
zemědělství a lesnictví. Nejdříve proběhlo školení agrární komory pod záštitou EU ve
Frýdlantě dne 24.1 . Tématem byly možnosti všech dotací v zemědělství a lesnictví. Školení
bylo pro celý Liberecký kraj, ale účast byla mizivá. Proto se Masif /místní akční skupina pro
Leader ČR/ rozhodla uspořádat školení o možnosti žádání dotací v Operační programu a v
programu Leader ČR. Toto školení se konalo v Novém Městě dne 13.2. Přednášely pí. ing.
Tvrzníková, poradkyně Ministerstva zem., a pí. Doubnerová, manažerka Masif. Přednášky se
účastnilo 20 zemědělců. Poslední školení proběhlo opět ve Frýdlantě 17.až 18.2. Školení
pořádala Společnost mladých agrárníků. Tématem přednášky byla optimalizace zemědělství
/vylepšení řízení podniku, možnosti financování/ a diverzifikace /možnosti rozšíření jiného
druhu podnikání a jeho financování/. Přednášející byli z Vysoké školy zemědělské v Praze.
Účast na tomto školení byla opět mizivá. Všechna školení byla bezplatná, protože byla
dotována z EU. Je velmi zvláštní, že není zájem se vzdělávat. Málo zemědělců si uvědomuje,
že až přijde kontrola ze SZIF a oni nebudou připraveni na kontrolu, může se jim stát, že
přijdou o veškeré dotace, a to zpětně až pět let a ještě zaplatí penále/ u některých dotačních
titulů/. Každý rok totiž dochází ke změnám a úpravám podmínek. Zpřísnily se podmínky
správné zemědělské praxe, podle kterých se musí řídit všichni podnikatelé v zemědělství
žádající dotace. Nejbližší školení se koná opět na učilišti ve Frýdlantě 29.3. v 9.00. Tématem
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přednášky by měla být nová legislativa EU Cross-compliance. Agrární komora Libereckého
kraje také pořádá kurz pro práci s počítačem, informace u p.Erlebacha.

Ředitel Celního úřadu v Liberci žádá občany o spolupráci
Vážení občané.
V souvislosti ke zvyšujícím se počtům případů nelegální přepravy komunálních odpadů
z členských států Evropské unie na území České republiky vás žádáme o spolupráci –
poskytnutí informace k řešení této problematiky.
Chtěli bychom vás upozornit, že Celní ředitelství Ústí nad Labem zavedlo na své operační
středisko speciální telefonní linku s nepřetržitou dobou výkonu služby (tel. 485 211 969), na
kterou lze sdělovat podezření z nelegální přepravy odpadů ze zahraničí.Tyto informace lze
také sdělovat v době od 7.00 do 15.30 hodin na Celní úřad Liberec na telefonní číslo
485 218 203.
V případě obdržení informací o přepravě nebo o možných úložištích odpadů, vykazujících
známky zahraničního odpadu, ve vaší územní působnosti, neprodleně poskytněte informaci na
výše uvedená telefonní čísla.
Zjištěné poznatky budou využívány celními orgány nebo předány příslušným státním
orgánům, které v této oblasti mají širší působnost (např. Česká inspekce životního prostředí).
Předem děkujeme za pomoc při eliminování přepravy odpadů na území naší republiky.
S pozdravem
CR Oldřich Hrubý, ředitel Celního úřadu Liberec

čtenáři
JAK
KE

SVÉMU

SMRK
NÁZVU

PŘIŠEL

I PŘÍRODA MLUVÍ. Nejen lidé a další živí tvorové se dorozumívají mezi sebou. Rozmlouvají
spolu i celé krajiny a jejich dominanty, jako právě hory, které obklopují naše malé městečko. Těmto
rozhovorům přírody však rozumí jen málokdo. Především ti lidé, kteří jsou vnímaví, citliví a
s přírodou jsou snad denně v úzkém vztahu. Kteří prostě s přírodou žijí ! Právě oni vidí, cítí, co je pro
přírodu dobré nebo naopak, co jí škodí. Rozumět přírodě je dobré. Vždyť i člověk je neoddělitelnou
součástí přírody, ze které vzešel a postupně se zdokonaloval. Sám člověk, každý z nás by se měl
k přírodě rozumně a ohleduplně chovat ! I když jí třeba slovo od slova rozumět nebude !
Řečí přírody je např. bublání potoků a potůčků, kvapících v kamenitých korytech i v docela
malých stružkách.Je to i dunivý hřmot balvanů, padajících z prudkých svahů hor. Samozřejmě je to
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zpěv ptactva, podzimní troubení vysoké zvěře (jelenů) na horských loukách. Je to šumění listí i celých
korun stromů v poryvech větru.
A jak že si povídají krajiny i jednotlivé hory ? Rozmlouvají také mezi sebou. Ale jejich řeč je
klidná, pomalá. Rozvážná a možná tak trochu filozofická. Jistě, mají na takové rozhovory právo. Stojí
tu téměř neměnně desítky, ba celé stovky milionů let. Pozorují proměny krajiny i lidskou snahu o
přeměnu přírody „k obrazu svému“.
Jednou, snad to bylo právě v takový nevlídný podzimní čas, spolu rozmlouvaly dvě sousední
hory – vysoký Smrk s nedalekým Paličníkem. Slunce se pomalu sklánělo za obzor, krajina se zešeřila,
potemněla. Pomalu se na jizerskohorskou krajinu snášela chladná, temná noc. Jen vítr ševelil ve
zbytcích žlutých a červených listů, které ještě tu a tam zůstávaly ve větvoví stromů na horských
úbočích. Občas bylo možné zaslechnout vyzývavé troubení jelena. Svolával své soky k soubojům o
přízeň laní.
Paličník se mohutného Smrku přímo zeptal :“Jak jsi přišel k takovému podivnému jménu ? Smrk je
přec strom, k hoře se myslím moc nehodí.“ Smrk, mohutná táhlá hora, nejvyšší v Jizerských horách,
Paličníku pomalu, klidně odpověděla :“Inu, vždycky jsem neměl jméno Smrk. Jména jsou nám horám
lidmi propůjčená a krátce česky „Smrk“ se vlastně jmenuji až od roku 1945.“
Zvědavý Paličník se nedal jen tak odbýt a vyzvídal dále : „Dobře. Ale jak tě lidé jmenovali předtím,
jistě i před rokem 1945 jsi nějaké jméno nesl !“ Smrk si s odpovědí dával trochu na čas. Snad si
srovnával všechna ta jména, letopočty, události a mnohdy přímo tragické, osudové, dotýkající se lidí,
kteří si tuto drsnou krajinu zvolili za svou domovinu. A tak po delší odmlce pokračoval ve svém
vyprávění :“ Nejprve mne lidé nazývali H e i d e l b e r g , to je Vřesová hora. Moje kamenité svahy a
úbočí často kryje hustý vřesový koberec. A řeknu ti, je nádherné zahledět se do rozkvetlého vřesu
v teplém, slunném dnu pozdního léta. Ta jemně fialová barva vřesu ti prozáří celičký den.“ Smrk se už
nenechal dále pobízet a ve vyprávění pokračoval sám :“Další události a další panstvo na frýdlantském
zámku přinesly do tohoto kraje novou historii i nová jména. Sám dobře víš, že po mém hřebenu už od
raného středověku vedla zemská hranice. Stýkaly se zde, přímo na mém vrcholu, hranice Čech, Saska
a Slezska. V roce 1622 získal Frýdlant a dál i celé Liberecko vysoce postavený, přísný pán - Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. Řeknu ti, že to byl velice zajímavý člověk.
Rozporuplný! Na Frýdlantu se zdržoval málokdy a vždy jen na krátký čas. Za své sídelní
město si totiž zvolil, a postupně rozšiřoval a hlavně zveleboval Jičín. V plánu měl dokonce zde
založit univerzitu. Albrecht – vévoda frýdlantský, ale kraj zveleboval. Ano ! Byl to především
válečník. Ale dobře z vlastní zkušenosti poznal, že války a všechna ta válečná tažení může
vést, bude-li mít plnou pokladnici. Právě Frýdlantsko se v té době (20. a 30. léta 17. století)
stalo vévodovou hospodářskou pokladnou, která zásobovala jeho (tedy císařské) vojsko.
Stejně jako se Albrecht z Valdštejna dovedně, umně staral o své dvory, kamenolomy, hutě,
výrobny zbraní a hospodářského nářadí, stejně tak jako o ovčíny, skot, rybníky, staral se i o
hranice a jejich vyměření. Nu, bylo to jeho panství ! Právě on, vévoda Albrecht, poslal na můj
vrchol panské úředníky, kteří zde umístili velkou tabuli se znaky sousedních zemí, které se
zde, právě na mém vrcholku, stýkaly.Tohle se událo roku 1628 . V té době také proběhla
jednání, jedna z vůbec prvních, o vytyčení přesné hranice mezi sousedícími zeměmi. „Tehdy“,
zvolna v povídání pokračovala mohutná hora, „na mém vrcholku stál obrovitý smrk.
Opravdový král smrků ! Tento veliký smrk byl později nazýván smrkem Dresslerovým a také
podle toho, že právě na něm byly umístěny tabule se znaky sousedních zemí, byl znám i pod
názvem Tabulový smrk. Ovšem. To jméno bylo už dobře známé. Dokonce jedny z prvních
průvodců po horách, připomínám, českých průvodců, tehdy ještě málo navštěvovanou
krajinou a krajinou málo známou, právě tyto průvodce mne jmenovaly Horou u Obrázku, Ale
pro místní německé obyvatelstvo se užíval téměř výhradně název Tafelfichte. Tedy –
Tabulový smrk. Ale to už král jizerskohorských smrků dávno nestál. Byl vyvrácen bouří, která
se přehnala po mém, stejně jako po tvém hřebenu v roce 1790 .
- Paličník se krátce zamyslel. Jeho vrcholové skály byly temné, hrozivé. „Tvoje jméno se
opravdu často měnilo. Ale co zemská hranice ? Ta, stejně jako před dávnými časy vede po
tvém vrcholku i dnes ?“ A Smrk odpověděl : „No ano, hranice ! Spory o tu pomyslnou čáru se
táhly celých tři sta let. Skončeny byly až roku 1845 , kdy hraniční řekou se stala Jizera, ale to
až na mém úpatí. V té době to však byla hranice už jen mezi dvěma státy – Čechy a
Slezskem.“
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Co tak sousedící hory rokovaly a vzpomínaly, vystřídal nový den končící noc.
Z východní strany probouzely první sluneční paprsky horské stráně a žulové skály. Unavené
hory ještě prohodily : „Bylo toho povídání dost a dost. Někdy si ale ještě musíme připomenout
i další, pestré dějinné události se jmény, která tyto události provázely. Prostě, bude si dobré
čas od času zavzpomínat. Vždyť máme na CO !“
Volně přeloženo a upraveno panem
PhMr Josefem Molákem
podle knihy :“Aus Neustadts
Vergangenheit“
vydané r. 1924 (Neustadt)
Autor : Oberlehrer (řídící
učitel) Emil
Neumann

Pozn. : Ve vyprávění o jménu hory Smrk je vzpomenuta řeka Jizera. Jizera dala celému
pohoří jméno – Jizerské hory. Její jméno není od původních německých obyvatel.
(viz. „Novoměstské noviny“ – září až říjen r. 2004). Jméno je mnohem, mnohem
starší. Tyto kraje a hlavně povodí řek, mezi nimi i Jizery ,osídlili na přelomu tisíciletí,
před a po Kristu naši předchůdci, Keltové. A v keltštině jméno „Isera" znamená :
Bystrá, prudká“. Stejně jako je tok Jizery u jejich pramenů.

Městské muzeum Frýdlant
Občanské sdružení Frýdlantsko
vyhlašují 3. ročník soutěže

O NEJLEPŠÍ MAZANEC

FRÝDLANTSKA

Pravidla:
 účastníkem může být každý obyvatel Frýdlantska (včetně nejbližších obcí „za tunelem“)
 soutěžním příspěvkem je ukázka domácího velikonočního mazance, kterou účastník / účastnice
přinese
v sobotu 15. dubna 2006 v 11:00 hodin do Městské galerie ve Frýdlantě.
Ukázka musí být přiměřená pro hodnocení 4-člennou porotou.
 povinnou součástí soutěžního příspěvku je recept, podle kterého byl mazanec upečen
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 nepovinnou (avšak vítanou) součástí je ukázka, recepty, dokumentace apod. dalších tradičních
velikonočních pokrmů a způsobů výzdoby domu tak, jak se ve Vaší rodině traduje

Přijďte – soutěžíme nejen o slávu, ale především abychom se setkali a bavili společně !
Navíc se můžete podílet na připravované publikaci – právě Váš mazanec se může stát
nesmrtelným!

I TAKOVÁ JE Jizerská padesátka (J50)

Není to žádná přesmyčka ani slovní rébus, ale docela prozaicky zkratka pro největší běžkařský
závod v Česku, Jizerská padesátka, už 39.ročník.
Podobně jako v minulých letech, i letos bylo město a jeho představitelé požádáni o pomoc při
zajištění kontrol na trati a tentokrát už dvou občerstvovacích stanic. A tak se dalo dohromady 40 lidí,
kteří v sobotu dopoledne 14.ledna odjeli zvláštní linkou na Smědavu. S lyžemi i bez, v podstatě
natěšení na neopakovatelné zážitky s pocity dobře vykonané práce. A další výjimka: poprvé v historii
byly přibrány ženy a děvy, aby svou pečlivou rukou hospodyněk a ochránkyň rodinného krbu
pomohly k zajištění bezchybné funkce občerstvovaček. Mnoho z nich nevědělo, do čeho jdou. I taková
je J50.
Ubytovali jsme se na horské chatě Smědava, kde pro nás bylo vytvořeno -jako vždy- velmi příjemné
prostředí jak ke spaní a stravování, tak i k nějaké té večerní zábavě. Slunce zářilo na zasněžené Jizerky
a slibovalo, že i druhý den, tedy v neděli, bude stejné počasí. Po obědě mnozí z nás tohoto nádherného
počasí využili a vyrazili si na běžkách po okolí. V okolí chaty bylo plno spokojených běžkařů, ale i
nemálo pěších a psů. Chata praskala ve švech, fronta na jídlo a pití nebrala konce. Ne tak pro nás, kteří
jsme byli obsluhováni přednostně. I taková je J50.
Večer pak nastaly přípravy pro příštní den. Sedm beden pomerančů, bratru tak 70-80 kg, tolikéž
banánů, rozbalit několik tisíc minitatranek, srovnat do krabic. Pak čtyři kytary a dvě foukací
harmoniky, zpěvy a nějaké to pivko a jiné nealko a alko nápoje. I taneček byl. A do pelechu, ráno se
vstává na sedmou.
Po snídani začal ten správný předstartovní šrumec. Přistavený sněžný skútr s vlekem, naložit stolky,
dvě desítky padesátilitrových izolovaných sudů s horkou vodou na čaj a ionťák, krabice s přepůlenými
banány a napytlíkovanými dílky pomerančů, připraveno minulý den. Plastové kelímky, kbelíky,
naběračky, minitatranky. Rozvézt po stanovištích, Bombardier si to mete šedesátkou na sněhu, vyložit
a zpět. Občerstvovačka č.1 na Hraniční kousek od Kasárenské, zhruba na 17. kilometru, druhá pak na
Smědavě, kilometr asi třicátý. Určení lidé se rozjíždějí na běžkách na svá kontrolní stanoviště.
V devět hodin třeskl startovní výstřel v Bedřichově. Předpoklad průjezdu prvních běžců na první
občerstvovačce byl asi okolo půl desáté (!!). Mráz okolo -10°C, nalitý ionťák se mění v ledovou tříšť,
oloupanými banány by šly zatloukat hřebíky, pomeranče zamrzly do oranžové masy. Počasí se rychle
zkazilo, zatáhla se obloha a začal foukat ledovec. To to hezky začíná. I taková je J50.
Po deváté hodině se ve stopě objevuje první očíslovaný závodník. Vysvětlilo se však, že je to
předjezdec, který vyrazil o půl hodiny dřív. Zatím dobrý. Hurá, slunce vylezlo z nízkých mraků a hned
je svět hezčí.
Několik minut po půl desáté avizujeme první závodníky. Dlouháni, dlouhý skluz, modré kombinézy,
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prosviští okolo naší stanice bez zastávky. Elegantní styl, naprosté soustředění do stopy, mizí rychle z
dohledu. Mají své servismany po trati, naši pomoc nepotřebují. Chvíli se nic neděje. Ale jen do času.
Objevují se ti o něco pomalejší, celý balík. A už křičíme jak na nádraží: čaj, horkej čaj, ionťák,
tatranky, banány, pomeranče! Někdo vezme, kupodivu nejvíc jde na odbyt řádně vychlazený iontový
nápoj. Pochopitelně, vždyť závodníci mají před sebou ještě přes třicet kilometrů, nahoře fouká ostrý
vítr a sil kvapem ubývá. I taková je J50.
Začala ta správná mela. Tisíce párů lyží a hůlek se svými majiteli se dere k našim stolkům a
vyžaduje si naše služby. Další změna proti loňsku: žádný nehudruje, není sprostý, i poděkuje. Alespoň
já jsem to tak vnímal. A žene se to dál. Hlavní "balík" nemá konce. Přibývá fousáčů s namrzlými
rampouchy a soply ve tváři, jako když se otevře říše dědy Mráze. Lítáme jako utržený vagon, fofrem
připravovat další a další várky teplého čaje, ale i teplého ionťáku. Dochází i na zmrzlé pomeranče a
banány i tatranky. To trvá tak asi 30-40 minut, ale nikdo to nevnímá, není čas na nic jiného. Okolí
tratě je poseto hnědými prázdnými kelímky od nápojů, tubami od běžeckých dryjáků - povzbuzovačů,
lahvičkami, plasty. Sníh jakoby rozkvetl, ale poněkud smutnými barvami. Pak začíná hlavní nápor
povolovat a nastává čas "pohodářů", tedy těch, kteří jedou podle hesla: Není důležité zvítězit, ale
zúčastnit se. Pozastaví se, popijí, prohodí slovo a jedou dál. I taková je J50.
Slunce lehce prohřívá naše těla, ale ani to není potřeba, protože pohyb byl značný. Na trati je klid,
poslední opozdilci projíždějí, sbíráme tisíce kelímků od nápojů a jiné svinstvo, abychom nepopudili
ochranáře, ale i sebe. Všechno je snědeno a vypito. Vypito a rozbryndáno bylo skoro 600 litrů nápojů,
snědeno a i zašlapáno do sněhu 40 kg banánů a totéž pomerančů. Minitatranky jsem nestačil spočítat.
To všechno jen na naší občerstvovací stanici. Po trati jich bylo pět.... I taková je J50.
Na druhé občerstvovačce mají napilno, a protože už máme sbaleno, uklizeno, jdeme jim pomoci.
Tam se už nápor běžkařů potrhal, ale přesto závěje plastových kelímků, výkřiky obsluh a zvláštní
svistot lyží, cinkání hůlek a funění závodníků nebere konce. Přijíždí skútr Horské služby se sáněmi.
Pod přikrývkou kdosi leží. Jen mu koukají žluté lyžařské brýle přes škvírku. Pak jej lifrují na chatu. I
taková je J50.
Je okolo druhé odpoledne. Slunce vykonalo svou krátkou dráhu nízko nad obzorem a kloní se k
západu. Úklid bince po závodnících, zpátky na chatu. Pozdní oběd, po lokále se pomalu pohybuje
starší hubený vysoký lyžař s dekou na sobě. Byl to onen ležící - spící z těch skútrových sání. Vida ho,
dědu čiperu, dostal dvě kafe a už má roupy! I taková je J50.
Dopijeme, Jardovi k jeho narozeninám dáme asi deset štamprdlat, až je z toho přepadlý a rozlévá je
do prcků a rozdává, protože po vypití takového množství byl jel tak akorát na ARO. Balíme, čekáme
na autobus do údolí, konec, za rok nashle. I taková je J50.
Do hlavního závodu se přihlásilo 3333 závodníků z 33 zemí, nakonec jelo 3939 závodníků. Celkem
jelo 4118 lyžařů. Mlelo se anglicky, holandsky, německy, česky i japonsky, zněla švédština,
estonština, hlavní slovo měli Italové, protože závod jeden z nich vyhrál. Druhý byl Nor, třetí Estonec.
Náš Beran měl špatnou mázu a doběhl až devátý. Ale mazal si sám. I taková byla J50.
Šmi-dra©

MĚSTO MOTÝLŮ
Byl nádherný letní den. Slunce stálo vysoko na obloze. Rozsáhlá
louka u lesa vydechovala pronikavou vůni květů a trávy, lehounký
větřík ji čechral a tráva připomínala mořské vlnky. Hmyz ospale
pobzukoval nad travinami, chvílemi na ně sedal a nasával vonný
nektar z nesčetných květů. Ve skupinkách se všude třepetali motýli,
které vábily luční květy.
Po cestě z nedalekého městečka šli táta a syn. Byli nalehko, otec
měl přes rameno torbu, chlapec v ruce síťku na motýly. Pohled na
třepotající se motýly, živící se květním nektarem, je vždycky
uchvacoval, jejich barevná křídla a tvary je uváděly v nadšení.
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Cesta končila na okraji louky. Rozhodli se, že půjdou směrem k
lesu. Chlapec si nachystal síťku a vydal se pomalou chůzí vysokou
travou, aby příliš nepoplašil poletující motýly. Otec kráčel za ním,
připraven odebrat ulovenou kořist do torby. Vtom chlapec ztuhl v
pohybu a beze slova ukázal přes trávu směrem k lesu. V dáli proti
temnějšímu lesu se cosi zářivě třpytilo. Vydávalo to záblesky jako
zrcátko, nastavené proti slunci. Co to může být? Jak se ten úkaz
přibližoval za neustálého třpytu, záhy oba zjistili, že je to nějaký
hmyz s velkými křídly. Čím více se zářící objekt přibližoval, tím
více byl rozlišitelný. Byl to motýl. Ale jaký motýl! I na dálku se
dalo rozpoznat, že je ohromný. Jak se stále více přibližoval k oběma
užaslým divákům této nádherné podívané, počala ještě více vynikat
jeho velikost a barvy.
Oba pozorovatelé se přikrčili do trávy, aby je motýl hned
nezjistil. Občas opatrně vykoukli nad trávu, kterým směrem letí.
Motýl jakoby přitahován letěl blíž a blíž, až jeho obrovitá křídla
se šuměním vířila vzduch téměř nad oběma pozorovateli. Dva páry
křídel pokrytých nádherně zbarvenými šupinkami se lehce třepotaly ve
vzduchu. Rozpětí křídel bylo dobrých třicet centimetrů! V tu chvíli
se chlapec rychle vztyčil a máchl po motýlovi síťkou. Cítil v duši
pramalou naději, že jej chytí, protože byl tak obrovský a síťka
malá, ale touha zmocnit se jej byla veliká. Prudký náraz síťkou
srazil motýla k zemi. Ten začal divoce bít křídly, ale chlapec se
cítil být vítězem. Přimáčkl síťku na motýla. To už mu pomáhal otec a
oba tlačili síťku k zemi. Motýl se chvěl a jeho spirálovitě stočený
sosák se napřimoval a zase svinoval. Otec si pojednou nevěděl rady,
jak ho chytit, aby nepoškodil křehké tělíčko s krásně vybarvenými
křídly, ale současně pocítil zvláštní strach z tak nezvykle velkého
tvora. Stočený sosák motýla se náhle napřímil a zabodl se otci do
předloktí. Ten rychle ucukl, ale bylo pozdě. Drobná ranka začala
intenzivně pálit. V několika vteřinách zčervenala a červeň rychle
postupovala po celém těle. Otec se popadl se za hrdlo a zvrátil se
nazad.
Chlapec stále držel síťkou motýla. Ten bil křídly o poznání
slaběji, sil mu kvapem ubývalo. Syn se otočil a až teď si všiml
tátova chování. Vykřikl úlekem, pustil síťku a vrhl se k němu.
Nadzvedl mu hlavu, ale otec jen přerývaně dýchal a chroptěl. Synek
hrůzou oněměl, stále držel tátovu hlavu v náručí. Náhle jakoby se
setmělo. Nad nimi se třepetalo množství motýlů, obrovských jako ten
na zemi. Slétali se odkudsi, srocovali se do hejna. Bylo jich plno,
obloha plná blesků. Začali prudce dorážet na chlapce, který v panice
sebral ze země síťku a mával s ní okolo sebe. Pak ji zahodil a
prchal z místa napadení. Jako ve snách běžel polní cestou k prvním
domům
městečka.
Přitom
se
občas
ohlédl,
zdali
jej
motýli
nepronásledují. Doběhl skoro bez dechu k nejbližšímu domku a zabušil
s posledních sil na dveře. Po chvilce se otevřely dveře a z nich
vykoukl muž. Žil tu sám a proto byl poněkud nedůvěřivý. Když viděl
zděšeného chlapce a slyšel, jak mu přerývaným hlasem vypráví, co se
mu stalo, jen nevěřícně kroutil hlavou. Pak odešel do domu zavolat
telefonem pomoc.
Chlapec stál před domem, vyčerpán během. Muž vyšel před dveře, aby
chlapci sdělil, co zařídil. Přitom zaregistroval koutkem oka jakýsi
temný stín nad nimi. Pohlédl na oblohu a oči se mu rozšířily
překvapením i zděšením. Nad uličkou se v paprscích slunce zjevilo
stále houstnoucí mračno třpytících se tvorů s ohromnými křídly.
Šumot muže jakoby přikoval k zemi. Pojednou jeden z motýlů vyrazil k
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útoku a prudce slétl k muži. Svinutý sosák se rychle napřímil a
zabodl se muži do hlavy. V okamžení muž se zachroptěním klesl k zemi
a držel se za hrdlo. Chlapec rychle vběhl do domu a prudce zavřel
dveře. Motýli jako na povel se rozletěli uličkami městečka...
Je to už několik let, co je městečko vylidněné. Louka za městem už
mnohokrát rozkvetla a zase odkvetla. Jen motýli, ti nádherně
vybarvení motýli poletují v teplých dnech prázdnými uličkami mezi
polorozpadlými domy, ve slunci hýří barvami a tak krásně se třpytí.
Věřte tomu, protože se ještě občas podívám do komory na síťku na
motýly.
Šmi-dra©

Pozvánka do knihovny

logo čtenář

****************************

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 černobílé a barevné kopírování pro občany během výpůjční doby, možnost
skenovat, v dohledné době bude knihovna nabízet faxovací službu.
Městská knihovna půjčuje:
pro děti: pondělí 13 - 17 hod.
středa 13 - 15 hod.
pro dospělé: pondělí 9.00 - 11.00 hod.

úterý 9.00 - 11.30 hod.
čtvrtek 9.00 - 11.30 hod.

13.30 - 17.00 hod.
13.30 - 17 hod.

Městská knihovna upozorňuje občany na novou službu - veřejně přístupný internet. Možnost využití
této služby má každý občan města. Internet je přístupný ve výpůjční době knihovny.

Beletrie
*******
Cornwell, B.
Brown, D.
Brown, D.
Brown, D.
Starling, B.
Cornwell, B.
Grant, J.
Box, D. J.
Váňová, M.
Coelho, P.
Formánková, M.
Monyová, S.
Andrews, V.
Shreveová,A.
Simmel, J.
Johnson, S.
Corman,A,
Trollope, J.
Rašek, A.
Calmel, M.
Calmel, M.
Sutcliffe,K.
Gardner, E. S.

Kacířka
Andělé a démoni
Digitální pevnost
Pavučina lží
Mesiáš
Onkvizitor
Červený trpaslík 4.
Sběratel trofejí
Když ptáčka lapají
Alchymista
Opuštěné – konečně šťastné
Octomilky
Půlnoční let
Střípky skla
S lásku k vlasti nejdál dojdeš
Skandální vztah
Dokonalý rozvod
Skandální láska
První nevěra
Ples vlčice
Ples vlčice II.
Má jediná láska
Konečné zúčtování
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Nix,G.
Zahn, T.
Zahn, T.
Zahn, T.

Gabriel
Star Wars
Star Wars
Star Wars

Mládež beletrie
*************
Zweig, S.
Bryant, B.
Cabot, M.
Blyton, E.
Lovis-Miler, K.
Čtvrtek, V.
Disney, W.

Rodiče jsou taky lidi
Dívky v sedlech
Mediátor
Dobrodružství na Killimoounu
Rok modrého medvěda
Maková panenka a motýl Emanuel
Úžasňákovi

Naučná
*******
Breinhost, W.
Bendl, K.
Bendl, K.
Dlouhý, B.

Jak přežít manželství
Události třetího tisíciletí
Události třetího tisíciletí
Architektura zahrady

Mládež naučná
************
Walz, I.
Kimpton, D.

Kreslíme zvířátka
Velká kniha scoubidou
Mazané kódy

Vychází jednou za dva měsíce. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího měsíci vydání. Vydává MěÚ
Nové Město pod Smrkem, odpovědný redaktor: Ilona Vokounová, redakční rada: Ing. Karel Jeřábek, I.
Vokounová, J. Zelenková, J. Maděra.
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