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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
další vydání Novoměstských novin je na
světě. Shromáždili jsme pro Vás informace
o tom, co je v našem městě nového. Pozornost zaslouží údaje o škodlivosti pálení
odpadů doma. Informační leták k tomuto
tématu je vložen v každých novinách.
Děkujeme všem, kteří do našich novin
přispívají, přejeme mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce 2010.
Redakce
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Padá sníh
Sníh padá, až se vše bělá.
Bělá se to jako ovčí vlna,
postavíme sněhuláka.
Magdaléna Horáková

Bílá krajina
Krajina je celá bílá,
haló, už je zima,
děti jezdí na saních.
Honem děti, kdo to ví,
proč je medvěd schovaný?
I ten ježek spí
celou zimu pod listím.
Kateřina Osterová

O singltrecích čtěte na straně 16
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Informace pro občany
Ceny vodného a stočného pro rok 2010
Na základě rozhodnutí dozorčí rady
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
ze dne 17. prosince 2009 byly stanoveny
od 1. ledna 2010 tyto ceny za dodávky
pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací:
Vodné:
22,60 Kč/m3 bez DPH, 24,86 Kč/m3 s DPH
Stočné:
41,20 Kč/m3 bez DPH, 45,32 Kč/m3 s DPH
Celkem:
63,79 Kč/m3 bez DPH, 70,17 Kč/m3 s DPH
Cena vody pitné (vodné) a odkanalizované
(stočné) se stanovuje formou věcného usměrňování. Do takto regulované ceny lze zahrnout
jen ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk, daň a clo dle zvláštních předpisů.
Tímto předpisem je každoročně výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam
zboží s regulovanými cenami. Předepsaná
pravidla regulace se použijí pro kalkulaci cen
za jednotku objemu, kterou je v tomto případě
1 m3 (tj. 1000 l). Kalkulace vodného a stočného je k dispozici v provozním a zákaznickém
centru Frýdlantské vodárenské společnosti,
a.s. na adrese Zahradní 768, Frýdlant.

Obnovené křížky
Našemu městu byla poskytnuta účelová
dotace Libereckého kraje ve výši 89 252
Kč z Grantového fondu – programu č. 7
– Program podpory ochrany přírody a krajiny na Rekonstrukci křížků na staré Slezské
poutní cestě. Podíl našeho města byl ve
výši 9 916 Kč.
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K jakému nárůstu ceny došlo u vodného?
Cena vodného bez daně z přidané hodnoty
se od 1. ledna nezvyšuje. I přes velice nepříznivou celospolečenskou ekonomickou
situaci se podařilo udržet především nákladovost na vodné na stávající úrovni. Pro koncového zákazníka však dochází k nárůstu
ceny vodného o 1%. Tento nárůst souvisí se
zvýšením sazby DPH z 9% na 10%.

Proč dochází k výraznému zdražení stočného? Nárůst stočného o 13% je spojen
pouze s nárůstem ceny za čištění odpadních
vod na ČOV Frýdlant, která není v majetku
a provozování naší společnosti. Výrazný
nárůst nákladů na ČOV Frýdlant je ovlivněn
ukončením výroby v závodu společnosti Slezan Frýdek-Místek, a.s.
FVS a.s.

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

FVS a.s.
vodné

stočné

SVS a.s.
celkem

vodné

stočné

DPH
celkem

2005

20,25

27,86

48,11

26,07

22,37

48,44

5%

2006

21,16

29,68

50,84

28,17

24,38

52,55

5%

2007

21,50

30,98

52,48

29,54

25,59

55,13

5%

2008

22,46

34,80

57,27

32,22

28,10

60,32

9%

2009 - I

23,51

37,66

61,17

34,49

30,05

64,54

9%

2009 - II

24,63

39,56

64,19

-

-

-

9%

2010

24,86

45,32

70,18

37,41

32,60

70,01

10%
-SY-

K rekonstrukci byly v ybrány tři křížky.
První – Gottlobův kříž stojí přímo u silnice
vedoucí z Ludvíkova pod Smrkem na Přebytek. Je po pravé straně v levotočivé zatáčce
nad Ludvíkovem. Pod ním stojí v poli druhý
- Pachtýřův kříž, zvaný také Nájemcův kříž.
Ten třetí naleznete na konci Liščí ulice, vpravo nad tzv. „mlýnem“ (stará cesta na Smrk)
při staré Slezské poutní cestě.

Novoměstské noviny

Restaurátorské práce provedla paní Vanesa Trostová z Bílého Potoka, úpravu terénu
pracovníci města zařazení na VPP. Poděkování patří i panu Petru Smrčkovi, na jehož
pozemcích dva kříže stojí.
Doufáme, že obnovení křížů potěší všechny, kdo mají zájem o naši historii a přírodu.
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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Opravy
a investice 2009
Loňský rok byl ﬁnančně velmi nepříznivý
pro celé naše město. Šetřili jsme, kde jsme
mohli. Na kapitole oprav a investic jsme zrušili akce za jeden a tři čtvrtě miliónu korun.
Pokračovali jsme na přípravě dostavby
a rekonstrukce kanalizace – podali jsme
žádost o finanční podporu z ESF. Zatím
neznáme výsledek.
S omezenými ﬁnančními prostředky jsme
provedli odvodnění budovy knihovny, kde jsme také zrekonstruovali již přestárlé a nevyhovující topení, přispěli jsme na rekonstrukci
osvětlení v mateřské škole a opravu okapů
na základní škole. Opravili jsme zničenou
střechu na bufetu na koupališti a opravili
havarijní stav na silnici v Husově ulici.
Další ﬁnanční prostředky jsme věnovali už
jen jako spolupodíly k obdrženým dotacím
– Rekonstrukce nádvoří u hasičské zbrojnice, Víceúčelové sportovní hřiště u ZŠ,
Zastřešení terasy na přírodním koupališti,
Lezecká stěna a Rekonstrukce křížků na
staré poutní cestě.
Formou dotace města jsme přispěli na
obnovení vitráží v katolickém kostele a opravu střechy evangelického kostela.
Bohužel nám nezbývaly peníze na opravy
silnic, ani na jiné důležité akce.
V letošním roce rovněž očekáváme nedostatek ﬁnančních prostředků, takže budeme
velmi vážit, za co ﬁnance utratíme. Návrh na
akce ﬁnancované z kapitoly Opravy a investice bude předložen k projednání zastupitelstvu města. Přehled schválených akcí
zveřejníme v příštím čísle novin.
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Daňové příjmy města
Příjmy z daní, sdílených ze státního rozpočtu v minulém roce, velmi zahýbaly ekonomikou města. Zatímco původní rozpočet,
schválený na začátku minulého roku, počítal
s příjmy ve výši 30 mil. Kč, nakonec jsme
obdrželi pouze necelých 26 mil. Kč. Začátek
roku 2009 nejprve naznačoval pokračující trend zvyšování daňových příjmů měst
a obcí. Později se však začaly naplno projevovat důsledky ﬁnanční krize, která způsobila problémy mnoha ﬁrmám. To se projevilo
snížením daňových příjmů.
Již v červnu jsme byli nuceni pokusit se
odhadnout další vývoj a na vzniklou situaci
reagovat. Ve výdajích rozpočtu jsme provedli
škrty ve výši téměř 4 mil. Kč. Jak se ukázalo,
naše predikce byla správná, propad se na
konci roku zastavil na 9,4 %. Daňové příjmy byly nakonec téměř stejné, jako v roce
2007! Všechny snahy vlády a parlamentu
o posílení příjmů komunálních rozpočtů vzaly
rázem za své.
Od roku 2007 se však podstatně zvýšily
ceny energií, služeb i dodavatelských prací.
Náklady na provoz a údržbu majetku města
neustále rostou.
Nezbývá tedy, než rozdělit výdaje na nutné

a postradatelné. Co můžeme postrádat?
Snad jen výdaje na investice do zvelebování
a zlepšování města a na opravy a údržbu
majetku města - zatím.
Jakékoliv rozvojové projekty můžeme
realizovat pouze v případě získání dotace.
Pečlivě sledujeme všechny vyhlášené výzvy
na podávání žádostí a snažíme se o dotace
žádat. Zároveň je třeba neustále připravovat
nové záměry, což je závislé na výši rozpočtovaných prostředků, určených na zpracovávání projektových dokumentací. Dopředu
nelze znát zcela přesně podmínky té které
výzvy, proto je nutné mít připraveno projektů
co nejvíce. Realizace pak nezávisí na prioritách, ale na přidělení dotace. Může se tedy
zdát, že některé akce nejsou tolik potřebné
a bylo by lepší udělat něco jiného.
V tomto období je ale rozhodující možnost získání dotací z EU a realizovat to, na
co jsou určeny. Za několik let z EU dotace
již dostávat nebudeme. Pak bude možné
postupovat dle priorit potřeb, ale již pouze za
své. Za evropské dotace budou stavět třeba
v Rumunsku nebo Bulharsku a my budeme
přispívat.
-SY-

Porovnání příjmů z daní, sdílených ze státního rozpočtu v letech 2007 - 2009
[tis. Kč]

2007

2008 kumul. navýš.

2009 kumul. navýš.

leden
únor

2 343

2 928

25,0%

3 134

7,0%

2 249

2 537

19,0%

2 101

-4,2%

březen

1 365

1 646

19,4%

1 227

-9,1%

duben

2 224

2 272

14,7%

2 290

-6,7%

květen

2 044

2 142

12,7%

2 143

-5,5%

červen

2 533

2 077

6,6%

2 138

-4,2%

červenec

3 312

3 490

6,4%

2 557

-8,8%

srpen

2 182

2 086

5,1%

1 812

-9,3%

Bílá deka

září

1 042

1 922

9,4%

2 373

-6,3%

Na poli je bílá deka
a někdo venku dříví seká.
Aby měl čím topit
a zimou se netrápit.
My už jedem na saních,
věčně slyšíme dětský sníh.
Maminka peče vánočku
pro naši milou tetičku.
Tetička jí poděkuje
a pak s námi oslavuje.
Ale já už musím spát,
už si nemůžu jít hrát.
Byl to ale krásný den
Jako nějaký hezký sen.
Za týden budem zdobit stromeček,
pod kterým bude dáreček.
Už se moc, moc těším,
Ale zatím netuším,
co mi Ježíšek přinese
a co nadělí Vanesse.

říjen

1 727

3 033

14,8%

1 595

-11,4%

listopad

2 414

2 553

13,9%

2 488

-10,6%

prosinec

2 193

1 728

10,9%

1 878

-9,4%

25 628

28 414

10,9%

25 736

-9,4%

Veronika Beyerová
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Každý druhý čtvrtek v měsíci v 11 hodin
(od ledna 2010) bude dojíždět do našeho
města – do Domu s pečovatelskou službou
– sociální pracovnice z Centra pro zdravotně
postižené Libereckého kraje, o. s.
Tato pracovnice bude zajišťovat pro klienty i jejich rodinné příslušníky odborné
sociální poradenství, půjčovat kompenzační pomůcky, bude poskytovat informace
postiženým Alzheimerovou chorobou, poradí seniorům, jak postupovat, když je na nich
Novoměstské noviny

pácháno fyzické násilí, psychické a citové
týrání a zanedbávání péče. Poradí i s jinými
záležitostmi.
Toto centrum vede i poradny pro nevidomé a slabozraké, sluchově i zdravotně
postižené.
Poradnu může navštívit ka ždý občan
našeho města. Služba bude poskytována
zdarma.
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
3

zprávy z radnice
Z jednání rady města
R ada města na svém z asedání dne
21. 10. 2009 projednala majetkoprávní
věci, schválila operační plán zimní údržby
na období 2009/2010, v ymezila úseky
místních komunikací (chodníků), na kterých
se pro jejich malý význam nebude zajišťovat
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Dále byla rada města seznámena s informacemi o činnosti Nízkoprahového komunitního
centra v Novém Městě pod Smrkem.

Dne 4. 11. 2009 rada města schválila dotace, projednala majetkoprávní věci,
přidělila volné byty v domě Frýdlantská 59
a schválila odměny ředitelům PO ZŠ a PO
MŠ.
Další zasedání rady města se konalo
18. 11. 2009. RM projednala návrh rozpočtových změn, návrh rozpočtového provizoria pro rok 2010, návrh opatření k udržení
rovnováhy mezi příjmy a výdaji pro následu-

jící roky a návrh na odpis nevymahatelných
pohledávek vzniklých za občany Nového
Města pod Smrkem.
Při svém dalším zasedání dne 2. 12.
2009 rada města projednala majetkoprávní věci, schválila v ýše odměn ředitelům
PO, schválila nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor v bývalých kasárnách
mezi městem a ﬁ rmou Retap s.r.o. a mezi
městem a Českým kynologickým svazem.

Z 19. zasedání Zastupitelstva města
Nové Město pod Smrkem, konaného dne 25. 11. 2009
Na zasedání zastupitelstva města bylo
přítomno 16 zastupitelů, jeden zastupitel
byl omluven. Po volbě ověřovatelů zápisu
a kontrole usnesení jednalo zastupitelstvo
dle schváleného programu.
Připomínky občanů
Pan Czerwinski vznesl připomínku k bodu
programu „Vyhlášky o dani z nemovitostí“.
Řekl, že v minulosti již bylo navrženo zvýšení daně z nemovitostí. Tenkrát proti tomu
protestoval, uvedl pár pádných důvodů,
proč neměla být daň z nemovitostí zvýšena.
Nikdo na to nedbal a zvýšení bylo odhlasováno. A teď se bude opět jednat o zvýšení.
Nesouhlasí s dalším navýšením a řekl, aby
vedení města a zastupitelé nebyli vykonavateli příkazů pochopů shora a věčně občany
neutahovali. Žijeme tady všichni a nikdo
nechce zvyšování. Dnes je na programu
jednání další zvýšení daně z nemovitosti.
Pan starosta řekl, že pan Czerwinski proti
nav ýšení koeficientu daně z nemovitostí
neprotestoval při schvalování vyhlášky, ale
až půl roku po jejím schválení. Daň se totiž
vybírá až v následujícím roce po schválení vyhlášky. Dnes se naopak bude jednat
o snížení daně z nemovitostí. Parlament
zvýšil daň z nemovitostí na dvojnásobek
a my se dnes budeme snažit o to, aby daň
pro místní občany zůstala ve stejné výši jako
v roce 2009.
Pa n L o d e s e d ot á z a l, j a k d o p ad l a
poslední exper tiza stromů u sokolovny
a co bude následovat po sněhové kalamitě. Na stromech stále jsou houpající se
suché vět ve. Pan starosta odpověděl,
že expertiza doporučila vyhlásit stromořadí za v ýznamný krajinný pr vek. Dendrolog navrhl způsob, jak provést ošetření
stromů. Není potřeba provádět kácení.
Stromy neohrožují osoby ani majetek. To
je výsledek expertizy. Druhá věc je provedení ošetření stromů. Na to ﬁ nanční prostředky nebyly letos rozpočtovány. Jedná
se o vysokou částku. V majetku města je
hodně stromů v mnohem horším stavu. Od
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sněhové kalamity se nedělá nic jiného, než
že se ošetřují poničené stromy. Finanční
prostředky na ošetření stromů u sokolovny
bude nutné hledat v rozpočtu příštího roku
po seřazení priorit. Vypadá to však, že to
nebude nejdůležitější věc, kterou bude
potřeba udělat. Paní Straková řekla, že
kvůli pracovní neschopnosti jednoho ze
zaměstnanců se práce na ořezech stromů
zdržely. Na ořez v ysokých stromů bude
muset být použita plošina s dosahem 20
m, kterou objednají hasiči.
Pan Malý se zeptal, zda by mohlo být
ze strany města uděláno nějaké nápravné
opatření týkající se vyhořelého domu pana
Dostála v Ludvíkově pod Smrkem. Objekt
není oplocen a je ve velmi špatném stavu. Ze
zbylé střechy opadávají tašky a ohrožují procházející občany. S panem Dostálem není
rozumná řeč. Snad by reagoval na výzvu
stavebního odboru.
Pan Lode se dotázal, komu patří buňka na
hřišti u sokolovny. Ta se tam rozpadá. Jestli
je znám majitel, vyzvat ho k odstranění. Pan
starosta odpověděl, že celý pozemek hřiště
u sokolovny je několik měsíců ve vlastnictví
města.
Pan Selnekovič se dotázal jménem paní
Bondarové, zda v Novém Městě pod Smrkem probíhá, jako ve Frýdlantu, plánovaný
svoz nebezpečného odpadu. Pan starosta
odpověděl, že svozy byly organizovány 2x
ročně. Byly vyhlašovány rozhlasem a oznamovány na plakátech a v Novoměstských
novinách. Zájem byl minimální, proto byly
svozy zrušeny. Nebezpečný odpad je možné
odevzdat ve sběrném dvoře.

Vyhláška o dani z nemovitosti
Předložila Ing. Jaroslava Beranová, vedoucí
ﬁnančního odboru.
Zastupitelstvo města projednalo dvě varianty: a) ponechání daně z nemovitosti na
úrovni roku 2009, b) ponechat v platnosti
stávající vyhlášku, čímž by došlo ke dvojnásobnému zvýšení daně z nemovitosti (na
základě novely zákona). Varianta b) by znamenala pro občany Nového Města pod Smrkem čtyřnásobné navýšení daně z nemovitosti pro rok 2010 oproti roku 2008.
ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2009 a Obecně závaznou vyhlášku č.
3/2009, díky kterým byla daň z nemovitosti
pro příští rok ponechána na stejné úrovni
jako v roce 2009.

Majetkoprávní věci
Předložil pan Miroslav Křepelka, vedoucí
správního odboru a pan Fr yc, investiční
technik.
Byl schválen prodej parcel 713/1, 713/2,
317/3, 1009/5, 171/2, 93/2, 1336, 1435/5,
571, 545/2, 1327, 1328/2, 1328/1, 2555,
514 a 1272 z vlastnictví města do soukromého vlastnictví.

Rozpočtové změny
Předložila Ing. Jaroslava Beranová, vedoucí
ﬁnančního odboru.
Na základě ustanovení zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, v souladu s § 16
je potřeba provést změny rozpočtu města.
Návrh rozpočtových změn roku 2009 – IV.
kolo:

Novoměstské noviny

3. změna územního plánu
Pan starosta sdělil, že pořizovatel (Investorsko inženýrská a.s.) připravil seznam podnětů a návrhů na pořízení 3. změny územního plánu (ÚP). ZM musí schválit konečný
seznam návrhů na změny. Některé návrhy
jsou navrženy na vyřazení. Jedná se o návrhy bezpředmětné, o které sami navrhovatelé
již nemají zájem, nebo o návrhy na změnu
komunikací, které by měl řešit až nový ÚP.
Pan starosta dodal, že oproti zaslaným materiálům pro jednání byl z návrhu na vyřazení
vyjmut návrh č. 3/3 (lesopark). Pořizovatel
sdělil, že tento návrh může být v seznamu
podnětů ponechán, i když pravděpodobně
dojde k jeho vyřazení některým z dotčených
orgánů.
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Příjmy

Změna
1
2
3
4
5

+
303 540
2 848
650 000
50 372
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Výdaje
-

+
303 540
2 848
650 000
50 372
55 000
20 000

-64 260

Rozdíl
-

-64 260
15 000

7
8

-3 300 000
-399 393

9
10
Celkem

-3 300 000
-399 393
-1 000 000
200 000

-766 900
1 006 760 -4 530 553

1) Dotace na mzdové prostředky z Úřadu práce
navýšení příjmů o 303.540 Kč
navýšení výdajů o 303.540 Kč
2) Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí - neinvestiční dotace na
úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu
navýšení příjmů o 2.848 Kč
navýšení výdajů o 2.848 Kč
3) Dotace na výplatu sociálních dávek
Ministerstva práce a sociálních věcí
navýšení příjmů o 650.000 Kč
navýšení výdajů o 650.000 Kč
4) Dotace Libereckého kraje pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů - příspěvek na akceschopnost
navýšení příjmů o 50.372 Kč
navýšení výdajů o 50.372 Kč
5) Říjnová sněhová kalamita – navýšení
výdajů v rozpočtu města
navýšení výdajů na komunikacích o 55.000 Kč
navýšení výdajů na veřejné zeleni o 20.000 Kč
6) JSDH – náklady vzniklé s provozem
auta Opel
snížení příjmů za reklamu o 64.260 Kč
snížení výdajů za nájem o 64.260 Kč
navýšení výdajů na pojištění o15.000 Kč
7) Podílové listy
snížení příjmů města o 3.300.000 Kč
snížení výdajů města o 3.300.000 Kč
8) Snížení výdajů na středisku oprav
– předpokládaná realizace v roce 2010
Snížení příjmů z úvěru na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště o 399.393 Kč
Snížení výdajů z úvěru na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště o 399.393 Kč
Snížení výdajů o1.000.000 Kč
9) Sportovní relaxační centrum – navýšení příspěvku města na provoz
navýšení výdajů o 200.000 Kč
10) Snížení příjmů města na dotaci
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1 296 760 -4 763 653

0
0
0
0
-55 000
-20 000
0
-15 000
0
0
1 000 000
-200 000
-766 900
0
-56 900

Rekonstrukce nádvoří a výměna vrat
v hasičské zbrojnici – vyúčtování s SZIF
bude provedeno v roce 2010
Snížení příjmů o 766.900 Kč
Celkem:
Navýšení příjmů o:
Snížení příjmů o:

1.006.760 Kč
4.530.553 Kč

Navýšení výdajů o:
Snížení výdajů o:
SALDO:

1.296.760 Kč
4. 763.653 Kč
- 56.900 Kč

Rozpočtové provizorium
Předložila Ing. Jaroslava Beranová, vedoucí
ﬁnančního odboru.
Paní Ing. Beranová uvedla, že pokud
nebude schválen rozpočet města před
1. lednem rozpočtového roku, musí být stanoveno v souladu s ustanovením § 13 odst.
1, 2, 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové provizorium, které
platí do doby schválení rozpočtu města.
Návrh rozpočtového provizoria
pro rok 2010:
1. Celkové běžné výdaje města v období
do schválení rozpočtu města nepřesáhnou
částku 5.000.000 Kč za měsíc.
2. Do schválení rozpočtu města nebude realizována žádná nová investice, pouze budou
dokončeny investice z roku 2009.
3. Zákonné mandatorní výdaje budou realizovány dle potřeby.
4. Budou spláceny jistiny a úroky půjček:
Komerční banka: splátka jistiny + úroky 3,26 %
za bazén.
Česká spořitelna: splátka úvěru na nádvoří
hasičské zbrojnice + úroky dle předpisu
České spořitelny.
Česká spořitelna: splátka úvěru na víceúčelové sportovní hřiště a lezeckou stěnu.
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Úroky budou spláceny dle předpisu České
spořitelny.
5. Pokud dojde k vyúčtování a zaplacení
dotace na úvěry na nádvoří hasičské zbrojnice, víceúčelové sportovní hřiště a lezeckou
stěnu, město okamžitě doplatí případné úroky a doplatky tak, aby byly tyto krátkodobé
investiční úvěry uzavřeny a ukončeny i s tím,
že případně překročí limit v bodě 1.
6. K překlenutí okamžitého nesouladu mezi
příjmy a výdaji města se bude používat kontokorentní úvěr od České spořitelny.
7. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné
v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města po jeho
schválení.
Odpis pohledávek
ZM schválilo na svém 19. veřejném zasedání dne 25. 11. 2009 odpis nevymahatelných pohledávek bytové správy za zemřelými osobami za roky 2001 – 2009 ve výši
103.966 Kč.
Kontokorentní úvěr
Ing. Beranová, vedoucí ﬁnančního odboru, předložila ZM k projednání návrh Úvěrové
smlouvy o kontokorentním úvěru od České
spořitelny, a.s. Úvěr slouží k překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou
finančních zdrojů provozního charakteru
v části běžného rozpočtu schváleného na
rok 2010.
ZM schválilo Úvěrovou smlouvu o kontokorentním úvěru od České spořitelny, a.s. ve
výši 2.000.000 Kč, období čerpání úvěru od
01.01.2010 do 31.12.2010.
Úprava zřizovacích listin příspěvkových organizací (PO)
Návrh předložila Mgr. Žáková, místostarostka města.
Paní místostarostka na základě právního
výkladu navrhla úpravu zřizovacích listin,
organizační struktura PO a zákoník práce všem ředitelům neumožňuje jmenovat
zástupce. Ředitelé mohou pouze stanovit
zástupce, kterému nevznikají žádné ﬁnanční
nároky. Pokud zastupuje po dobu delší než
čtyři týdny, vzniká mu nárok na příplatek
ředitele, který by byl vyplacen zpětně.
ZM schválilo změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací v bodě 4.2 u školských PO a v bodě 4.3 u PO SRC. Slova
jmenuje a odvolává budou nahrazena slovem
stanoví.
Různé
Pan Neumann sdělil, že v ulici Jiskrova už
tři dny nesvítí veřejné osvětlení. Pan starosta odpověděl, že k výpadkům VO dochází
i opakovaně při silném větru. Paní Neumannová řekla, že to trvá už tři dny a jinde to svítí.
Pan starosta řekl, že k výpadkům dochází
v různých částech města. VO je připojeno na
více soustav. Paní místostarostka dodala,
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že je potřeba výpadky VO nahlásit na BS,
která zajistí opravu.
Pan Kozák řekl, že pan Jirák naházel větve
ze stromů, které byly poškozeny důsledkem
kalamity, za plot areálu, aby je odklidil někdo
jiný. Pan starosta se dotázal, ve kterých
místech to je. Pan Kozák odpověděl, že
u spodního rybníka, směrem k potoku. Pan
starosta řekl, že pozemek mezi rybníkem
a potokem je také majetkem p. Jiráka. Pokud
jsou větve tam, tak jsou na jeho pozemku.
Paní Straková řekla, že to zjišťovala. Větve jsou na jeho pozemku. Stejné to je i na
hrázi koupaliště. Tam byly větve sneseny
na hromady, ale odklízet je město nebude.
Paní místostarostka se dotázala pan Suka,
zda je možné pana Jiráka vyzvat. Pan Suk
odpověděl, že není na základě čeho. Větve
jsou na jeho pozemku. Paní místostarostka dodala, že je možné ho pouze požádat
o odstranění z morálního hlediska proto, že
se v těchto místech pohybují občané.
Pan Malý se dotázal, jak postupují práce týkající se projektu „Geotermální energie“. Pan starosta odpověděl, že práce na
projektu pokračují. Město je členem Společnosti pro výzkum geotermální energie.
Vloženou ﬁ nanční částku ve výši 100.000
Kč za město uhradila společnost RESEC
Jindřichovice pod Smrkem, která zastupuje
město po odborné stránce. Tento projekt
spadá do resortu Ministerstva školství – projekty na vědu a výzkum. Na Ministerstvu
školství se vyskytly problémy. Ministerstvo
školství naprosto zanedbalo příprav y na
čerpání ﬁnančních prostředků z EU. Na tyto
finanční prostředky zatím nebyl vyhlášen
žádný dotační program. Společnost pro
výzkum geotermální energie má již více jak
rok připraven projekt, který je již i několikrát
zkonzultovaný. Žádost má i velkou šanci na
úspěch. V létě proběhlo setkání vědecké
rady. V okamžiku, kdy bude vyhlášena výzva,
bude možné podat žádost. Pak několik měsíců trvá, než příslušný orgán vydá rozhodnutí.
V podstatě je to ve fázi, kdy se neví vůbec
nic. Společnost je připravená, existuje,
a proto, aby měla ﬁnanční prostředky, vyvíjí
komerční činnost.
Pan starosta sdělil, že v neděli od 17 hodin
proběhne na náměstí rozsvícení vánočního
stromu. Zazpívají děti z pěveckých sborů
– Podsmrkáček a Smrček. Budou podávány
teplé nápoje – čaj a svařák.
Mgr. Svobodová se dotázala, zda nově
budované hřiště pod tělocvičnou ZŠ je již
oficiálně předané a otevřené. Paní místostarostka odpověděla, že nové hřiště
pod tělocvičnou není dokončené. Chybí
dokončit finální úpravu povrchu. Tu není
možné provést z důvodu nízkých teplot.
Je potřeba, aby denní teploty byly dva dny
nad 10 stupňů, noční nesmí poklesnout
pod 5 stupňů a nesmí pršet. Pokud budou
ještě vhodné klimatické podmínky, tak bude
položení povrchu provedeno. Pokud ne,
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bude povrch položen až v jarních měsících.
Není v zájmu města požadovat po firmě,
aby povrch položila i za cenu nedodržení
technologického postupu. Mgr. Svobodová
se dotázala, zda je hřiště volně přístupné
veřejnosti. Paní místostarostka odpověděla, že hřiště je volně přístupné. Vyskytly se
problémy s oplocením, které jsou řešeny.
Mgr. Svobodová řekla, že z počátku byla
velice ráda, že tam děti chodí. Většinou to
byly děti, které nechodí do kroužků, a že
hřiště splnilo svůj účel. Bylo tam deset dětí,
z toho čtyři měly cigaretu v ústech a ještě
stačily kopat do balónu. Byly to děti ve věku
od 9 do 14 let. Mgr. Svobodová si myslí, že
by u hřiště měla být nějaká pravidla. Měla
by být pověřena nějaká osoba, která by na
hřiště dohlížela. V případě, že nebudou pravidla dodržována, by mělo být dítě z prostoru
hřiště vykázáno. Přelézání je nebezpečné
a navíc zjistila, že pletivo nedrží. Stačí rána
fotbalov ým míčem a pletivo se poškodí.
Myslí si, že by se to mělo dát do pořádku,
protože než ﬁrma položí povrch, hřiště bude
poničené. Paní místostarostka řekla, že
oplocení hřiště je řešeno. Oplocení bylo
vybráno jako nejkvalitnější a bodování (spoje) opravdu nedrží. Firma STRABAG pošle
ﬁrmu, která oplocení dělala, a situace bude
řešena. Pokud hřiště zamkneme, budou
děti lézt přes plot a dojde k jeho zničení.
Pan starosta dodal, že pravidla chování
se vyvěsit mohou, ale chování dětí to moc
neovlivní. Bude to stejné, jako na dětském
hřišti. Paní místostarostka řekla, že není
možné mít na hřišti trvalého správce. Hřiště
je pro veřejnost, bez správce. Tak to bylo
koncipováno. Co se týká oplocení, je dobře,
že se závada vyskytla před dokončením,
protože se s ní dá lépe něco dělat, než kdyby se ukázala až po předání. Pan Vojáček
řekl, že když šel na zasedání, asi deset dětí
si kopalo na náměstí. Tam by taky měla být
nějaká pravidla chování. Mgr. Svobodová
řekla, že pokud chceme děti k něčemu vést
a nechceme, aby demolovaly, na co přijdou,
nějaká pravidla by měla být stanovena a v tu
chvíli má každý šanci jim říci „nedodržuješ
pravidla, odejdeš ze hřiště“. Stejným způsobem to funguje i v Chřibské. Chřibská je
daleko menší vesnice než Nové Město pod
Smrkem. Tím nechtěla říci, že Nové Město
pod Smrkem je vesnice, ale mnohdy si říká,
že vesnice jsou na tom lépe než města,
co se týká aktivit. Tam to funguje. Je to
závislé na správci, který to prochází a řekne
„nedodržuješ pravidla, jdeš ven“. Dodala,
že to tak nemusí být. Pokud někdo najde
jiné řešení, budou obyvatelé města jenom
rádi. Vybudování hřiště stálo hodně peněz.
Když viděla ty puberťáky s cigaretou v puse,
vzpomněla si na jednu exkurzi do Německa,
kde byli všichni nadšení, že se jim podařila
jedna úspěšná akce, a to založit centrum
pro puberťáky. Když do toho centra přišli,
řekla si, že to se k nám dostat nesmí. Děti
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si mohly do centra nanosit, co chtěly, např.
židle, stoly atd., co kdo doma vyřadil. Měly
tam také počítačovou učebnu a vedle počítačů byly položeny popelníky. Kolem toho
chodily menší děti do další učebny. Tehdy
jsem si říkala, že to u nás tak nebude, ale už
se k tomu blížíme. Pan starosta řekl, že se
obává toho, že město nebude mít peníze na
to, aby byl placen správce, který bude hlídat
děti, aby nekouřily na veřejném prostranství.
Pravidla včetně zákazu kouření ale samozřejmě vyvěšena budou. Mgr. Smutná řekla,
že se domnívá, že funkci takového správce
může dělat každý zastupitel. Jednou jsme
občany zvoleni. Pokud někdo něco takového uvidí, tak jim to prostě řekněte. Sama
neustále děti na něco upozorňuje a dokonce
už jedno malé dítě z hřiště vykázala. Pokud
by byl problém, tak by to rodičům vysvětlila. Pokud někdo něco takového vidí, ať to
řeší. Je možné i zavolat třeba policii. Pan
Vojáček řekl, že on v ystupuje z pozice
občana, ona z pozice učitelky a určitě má
více respektu. Mgr. Smutná odpověděla,
že nemá. Ing. Woide řekl, že to také občas
dělá. Paní místostarostka řekla, že bude
požádána policie, aby prováděla v odpoledních hodinách na hřišti pravidelnější kontroly. Mgr. Smutná podotkla, že policie v těchto místech funguje. V minulém týdnu byli ve
škole třikrát. Neřešily se sice problémy na
hřišti, ale na pozemku za hřištěm. Z jednání,
kterému byla přítomna, však bylo zřejmé, že
na tuto oblast policie dohlíží.
Mgr. Svobodová řekla, že se vrátí k požáru domu Frýdlantská 270, který je ve vlastnictví města. Dotázala se, zda bude po vinících požadována náhrada za způsobenou
škodu. Paní Pospíšilová odpověděla, že
nehořel dům, ale kůlna. Bylo zjištěno, že
kůlnu zapálily dvě nezletilé děti. Kůlna bude
opravena (střecha bude plochá) a po provedení opravy a doložení dokladů bude škoda
uhrazena pojišťovnou. Pokud bychom chtěli
škodu požadovat po vinících, muselo by se
město soudit s rodiči dětí. Mgr. Svobodová
se dotázala, zda jsou v tomto obytném domě
společné prostory zajištěny na zámek, aby
se do nich děti nedostaly (sklep, půda). Paní
Pospíšilová odpověděla, že sklep je pouze
na kliku a půda je také otevřená, protože jedna nájemnice je majitelkou několika koček,
které se po půdě volně pohybují. Je pouze
na rodičích zajistit, aby děti do společných
prostor nechodily. Mgr. Svobodová řekla,
že není možné každého nájemníka hlídat.
Dodala, že když bydlela v panelovém domě
(Mánesova 930), byly společné prostory
(sušárna, mandl) zamčeny a ne každý měl
od toho klíč. Klíč se půjčoval a u mandlu se
převzetí podepisovalo. Zda by nebylo možné
toto ošetřit i v jiných domech. Pokud budou
mít děti, které způsobily požár, volný přístup
na půdu, tak se obává, že celá řada domů
nad domem č. p. 270 může být neustále ve
stresu. Paní Pospíšilová odpověděla, že
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zprávy z radnice
tyto děti si mohou klíč od maminky kdykoliv
vzít. Mgr. Svobodová řekla, že RD, který
je připojený, opravdu hořel. Má fotodokumentaci. Dům patří rodině, která do oprav
investovala obrovské množství práce a ﬁnancí a po požáru opět investují. V této řadě je
i její dům, do kterého také investovala dost
peněz. Byla by velmi nerada, kdyby se to
opakovalo. Paní Pospíšilová odpověděla,
že domy jsou spojeny požární zdí a kdyby
hořelo na půdě, shoří dům města. Střecha
druhého domu hořela proto, že požár vznikl
v kůlně, nad kterou střecha sousedního
domu přesahuje. Je možné zajistit zamykání
půdy, ale nikomu to nezabrání na ni chodit.
Mgr. Svobodová přesto požádala o provedení opatření tak, aby společné prostory
nebyly volně přístupné.
Paní Suková sdělila, že Nízkoprahové
komunitní centrum začalo opět pracovat.
Pracuje tam paní Demeterová. Paní místostarostka řekla, že provoz centra nebyl
přerušen, centrum fungovalo. Pracovali tam
dva zaměstnanci LRS z Liberce.
Mgr. Svobodová řekla, že je topná sezóna, a požádala, aby byly do domu č. p. 270
dány letáčky s informací, čím se má topit
a čím ne. Bylo řečeno, že jediná možnost
je osvěta. Pan starosta dodal, že není problém tu kampaň zopakovat, na webových
stránkách je článek stále. Paní Pospíšilová
dodala, že bude nájemníkům informace
zaslána poštou na dodejku, aby bylo zřejmé,
že informaci dostali.
Pan Neumann se dotázal, dokdy se bude
zavádět digitalizace příjmu televize. Pan starosta řekl, že na to zastupitelstvo ani město
nemá žádný vliv. Pan Pelant odpověděl, že
je to věc Českých radiokomunikací. Pan
Vojáček řekl, že je potřeba zakoupit anténu
a settopbox. Pan starosta řekl, že digitální
signál ve městě je a pan Vojáček může po
zasedání poradit. Paní Suková řekla, že
na komíně bývalé Textilany je umístěna také
nějaká anténa. Dotázala se, jestli se jedná
o nějaký převaděč. Pan starosta řekl, že
by se mělo jednat o internetový převaděč
nového poskytovatele.

Druhá vlna výběrových řízení
na poskytovatele sociálních služeb
LIBERECKÝ KRAJ – Třem tisícům sociálně potřebných lidí zlepší podmínky života
projekt s názvem Služby sociální prevence
v Libereckém kraji. Celkový objem ﬁ nančních prostředků, jež Liberecký kraj přidělí
organizacím zabývajícím se sociální prevencí
v následujících třech letech, činí rekordních
225 miliónů.
Na základě první vlny výběrových řízení
v průběhu léta 2009 bylo uzavřeno celkem
23 smluv s poskytovateli sociálních služeb
za celkových 130 mil. Kč.
Radou Libereckého kraje byla 30. 11.
2009 vyhlášena druhá vlna s předpokládaným objemem 80 mil. Kč. Hodnocení
nabídek a rozhodnutí o výběru poskytovatelů
sociálních služeb bude uzavřeno do konce
února 2010.
„Spuštění samotného projektu předcházelo pečlivé zmapování sociální situace
na území celého Libereckého kraje. Náš

projekt je zaměřen právě na služby sociální
prevence a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociálním
vyloučením. Cílem poskytování těchto
služeb je napomoci ohroženým skupinám
se plně zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života. Některým skupinám
také umožnit se vrátit na trh práce,“ vysvětluje Pavel Petráček, krajský radní pro resort
sociálních věcí a menšin.
Projekt, který je podporovaný z Evropského sociálního fondu ČR, má devět vytypovaných cílových skupin. Jsou to mimo jiné
osoby se zdravotním postižením, etnické
menšiny, osoby bez přístřeší nebo osoby,
které se vrátily z výkonu trestu.
Poskytovateli sociálních služeb mohou být
registrovaná profesionální zařízení, zabývající se sociálními službami. Vybíráni jsou na
základě zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Další informace:
Pavel Petráček, radní pro resort sociálních věcí,
tel: 485 226 355, mail: pavel.petracek@kraj-lbc.cz
JUDr. Ludmila Šlechtová, vedoucí odboru,
tel: 485 226 540, mail: ludmila.slechtova@kraj-lbc.cz
Miroslav Kroutil, projektový manažer,
tel: 485 226 519, mail: miroslav.kroutil@kraj-lbc.cz

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

Vločky
Vločky po nebi plujou,
do okna nám nakukujou,
a když v noci spíme,
tak je nevidíme.
Renata Jakubová

Středisko Rané péče poskytuje v Libereckém kraji služby především rodinám dětí
s postižením nebo ohrožením vývoje v oblasti zrakové, mentální a pohybové. Částka devět
miliónů korun pomůže pěti stům podpořených osob na území celého kraje.
leden – únor 2010
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Proč nepálit
domovní odpad
doma?

Během topné sezony se často stává, že
musíme dýchat vzduch prosycený kouřem
z komínů. Obzvláště nepříjemný a dusivý
vzduch se nachází v okolí domů, kde někteří
občané spalují odpady z domácností.
Tito lidé topí ve svých domech a bytech
PET lahvemi a dalšími plasty, někteří používají jako palivo dřevotřísku, staré nalakované
rámy od oken, barvou natřená prkna a trámy,
nebo dokonce železniční pražce napuštěné olejovými látkami. Tím poškozují zdraví
druhých a vystavují se riziku přestupkového
řízení, ve kterém jim může být uložena pokuta až 30 000 Kč.
Při topení odpadem se velmi rychle zanášejí komíny a saze v nich snadno vzplanou.
Hasiči ročně vyjíždí k desítkám požárů, které
vznikly právě od sazí v komíně. Lidé, kteří
pálí odpad, poškozují nejen své komíny, ale
především zdraví své a zdraví jiných, kteří
musí znečištěný vzduch dýchat.
V ka ždé domácnosti v zniká zákonitě
domovní odpad. V ideálním případě ho lidé
roztřídí. Máme tu kontejnery na plastové lahve (PET – polyethylentereftalát), sklo, papír,
kartony a směsné plasty (PE – polyethylen,
PP – polypropylen, PS – polystyren). Výhodou tříděného odpadu je možnost ho dále
zpracovat a využít např. jako výplně bund
a spacáků, do autopotahů, pro výrobu lavi8

ček a dokonce i nábytku. V méně ideálním
případě ho lidé nahází do směsného odpadu, ale naprosto nejhorší variantou je jeho
spálení doma v kamnech či kotli.
Spálením se odpadu nezbavíme, jen jeho
část převedeme do plynné formy, a zbytek
do škváry a popílku, které obsahují dioxiny,
PCB (polychlorované bifenyly) a další nebezpečné chemické látky. Teplota v takovémto
zařízení je nízká a vzhledem k nedostatečnému přísunu kyslíku dochází k nedokonalému
spalování. Tak vzniká mnoho jedovatých
i karcinogenních látek.
Pálíme-li třeba takové dřevo ze starého
nábytku, dřevotřísku, staré palety či PVC
(polyvinylchlorid), vznikají dioxiny. Z chemického hlediska jde o obecný název skupiny
toxických polychlorovaných organických
heterocyklických sloučenin. Již minimální
množství může mít pro člověka neblahé
následky. Jedná se především o alergie,
poškození nervové, ledvinové či jaterní tkáně. Velmi špatně se v přírodě rozkládají
a naopak dochází ke kumulaci (hromadění)
v organismech. Pravidelný „přísun“ těchto
látek je živnou půdou pro rozvoj rakovinného bujení, genetických mutací a způsobují
i neplodnost.
Pálením plastů a PET lahví se uvolňují
do ovzduší ftaláty, které se používají jako
Novoměstské noviny

změkčovadla právě pro výrobu plastů. Tyto
látky poškozují především ledviny a játra.
Hromadí se v těle a následkem mohou být
vrozené vady.
Při spalování PVC vzniká fosgen (dichlorid
karbonylu). Při vdechnutí dochází k reakci
a fosgen se rozkládá na kyselinu chlorovodíkovou (HCl), která leptá sliznice. Při nižších
koncentracích způsobuje dýchací potíže,
při vyšších dokonce i smrt. Fosgen se dříve
používal jako bojová chemická látka!!!
V případě, že se chceme zbavit v kamnech
koberců, tapet nebo dřevotřísky, uniká do
vzduchu formaldehyd (metanal). Ten má na
svědomí rakovinné bujení, vývojové mutace,
dráždí oči a plíce. Také způsobuje alergie.
Toto je pouze malý výčet následků neodborného domácího pálení odpadků. Jen my
sami rozhodujeme o svém zdraví a zdraví
našich dětí. Není přeci jen lepší těmto zdravotním problémům předcházet a odpad
třídit, nebo rozměrné druhy odpadů zdarma
uložit do sběrného dvora?!
Pro ty občany, kteří i nadále budou ohrožovat zdraví sv ých sousedů, tr vá možnost
uplatnění sankcí.
-SYJana Šmidrkalová,
Daniel Šmidrkal
leden – únor 2010
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Jak zacházet s topidly a komíny
Topná sezóna začala a hasiči již zasahují
u prvních požárů souvisejících s provozem
topidel a komínů. Pamatujte, že pokud jste
si nenechali vyčistit komín a zkontrolovat
topidlo, je nejvyšší čas to udělat a sehnat si
kominíka.
Žádná topná sezóna se bohužel neobejde
bez mnoha požárů souvisejících s topidly
(ať už na plynná, kapalná nebo pevná paliva
či elektrické spotřebiče) a komíny. Kromě
technických závad na nich má významný
podíl i lidská neopatrnost či neznalost.
Za prvních šest měsíců roku 2009 evidovali hasiči celkem 423 požárů, které
souvisely s provozem topidel a komínů. Je to
nejvíce od roku 2006. Tyto požáry za sebou
zanechaly škody za 61.306 mil. Kč, dva lidé
zemřeli a 44 přitom bylo zraněno.
V roce 2008 zasahovali hasiči u celkem
729 požárů (3,5 % ze všech požárů), které
souvisely s provozem topidel a komínů. Škody způsobené těmito požáry se vyšplhaly
na téměř 108 mil. Kč. Při těchto požárech
přišlo 5 lidí o život a 76 osob bylo zraněno.
Lidé bohužel mnohdy zapomínají na preventivní vyčištění komínů a rovněž při užívání
topidel si často počínají neopatrně. Jednou
z nejčastějších příčin vzniku požáru v této
oblasti je např. umístění hořlavých látek
příliš blízko topidla. Svou roli hraje i fakt,
že někteří občané přešli z plynového nebo
elektrického vytápění opět na topení pevnými látkami (dřevo, uhlí), aniž tomu přizpůsobili komín.
Zanedbaná údržba
a kohout je na střeše
Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto
požárů patří nesprávná obsluha topidla
(v roce 2008 to bylo 146 případů), manipulace se žhavým popelem (104 požárů), umístění hořlavých látek v blízkosti (77 případů)
nebo špatné umístění či instalace topidla (54
případů), dále zazděný trám v komíně nebo
spáry v komíně (90 případů). Častou příčinou vzniku požáru byly také jiskry z komína
nebo vznícení sazí (114 požárů). Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na technických závadách komínů, kouřovodů a topidel,
které způsobují požáry nebo úniky zplodin.
Stačí zanedbání údržby nebo chvilka
nepozornosti a ohnivý kohout může „spolknout“ celý váš domov. Proto neuškodí, když
si zopakujeme základní pravidla užívání topidel a komínů.
Ještě před topnou sezónou by si měl
každý vyčistit kamna a seřídit kotel topení.
Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín
vede nejen ke špatnému hoření, ale roste
i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na
půdě. U plynových kotlů je navíc nutná jak
čistota komínových průduchů, tak předepsaného tahu komínu.
leden – únor 2010

Mnoha neštěstím může zabránit, když
si sami zkontrolujete, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda
fungují uzávěry komínových dvířek. Uživatel
je povinen zajistit pravidelné odborné revize
a kontroly stavu spotřebičů nebo čištění
a kontroly komínů podle jednotlivých typů
tepelných spotřebičů. Zatímco u elektrických spotřebičů můžete leccos zkontrolovat
sami (např. přívodní šňůry, zásuvky i dimenzování pojistek proti případnému zkratu),
pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn a revizi komínu ponechte raději na
odborníkovi.
Péče o komíny je nezbytnost
Komíny, o které se vlastník objektu
řádně nestará, mohou být příčinou požárů. Povinnosti vlastníků, správců a uživatelů budov a dalších objektů i uživatelů
spotřebičů paliv ve vztahu k čištění komínů jsou stanoveny zvláštním předpisem,
kterým je vyhláška Ministerstva vnitra č.
111/1981 Sb., o čištění komínů a ČSN 73
4205 Komíny.
Vyhláška o čištění komínů stanoví lhůty pro
čištění komínů a kontrolu jejich stavu. Komíny, do kterých jsou zapojeny spotřebiče na
paliva tuhá a kapalná do výkonu 50 kW, se
musí čistit šestkrát ročně a s výkonem nad
50 kW čtyřikrát ročně. Jsou-li do komínu
zapojeny spotřebiče na paliva do výkonu 50
kW, pak se – pokud jsou opatřeny komínovou vložkou – kontrolují dvakrát ročně a do
výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát. Komíny odvádějící
spaliny z kotlů s výkonem nad 50 kW se
mají kontrolovat čtyřikrát ročně. Jsou-li do
komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu
50 kW v rekreačních domcích a chatách
a nejsou-li užívány celoročně, stačí kontrolu
a čištění provádět alespoň jednou za rok.
Za bezpečný provoz spotřebičů paliv
odpovídá každý uživatel. Ten je povinen
ohlásit správci objektu každé nové připojení spotřebiče paliv ke komínu a plnit
vyhláškou vyjmenované povinnosti.
Správce každého objektu je povinen
umožnit kominické ﬁrmě podmínky pro řádné čištění a kontrolu komínů, zejména volný
a bezpečný přístup ke komínům. Následně
musí odstranit závady komínů a spotřebičů
paliv, které byly zjištěny při čištění, kontrole
nebo zkoušení komínů, a zajistit, aby se
nepoužívaly komíny a spotřebiče, u nichž
byla zjištěna závada bránící bezpečnému
užívání, a to až do jejího odstranění.
Podle výše citované vyhlášky o čištění komínů je kominík povinen řádně
provádět čištění komínů a při každém
čištění provádět i kontrolu stavu komínů.
U komínů, do kterých jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, se jen kontroluje
jejich stav. K vyhláškou stanoveným povinNovoměstské noviny

nostem kominíků patří kromě čištění komínů
ve stanovených lhůtách i zkoušení komínů,
čištění kouřovodů a kouřových tahů, vybírání
sazí z komínových sběračů a samozřejmě
také upozorňovat uživatele spotřebičů paliv
na příčiny nehospodárnosti spalovacích
procesů. Při čištění komínů je také stanovena povinnost kontrolovat, zda stavebním
provedením komínů a umístěním dřevěných
součástí stavby není ohrožena požární bezpečnost objektu, zvláště při prostupech
komínů půdními prostory a střechou, zda
je zajištěn bezvadný průchod pro vymetací
nástroje, zda byly odstraněny závady zjištěné při předchozím čištění atd. Kominický
podnik by měl správci či uživateli spotřebiče
paliv vydat o výsledku zkoušení komínů a připojených spotřebičů potvrzení. Potvrzení se
vydává i o zjištěné závadě. Pokud je zjištěn
havarijní stav komínového zdiva, je povinností kominíka upozornit správce objektu a příslušný stavební úřad na tento stav s návrhem
na opatření.
Ještě připomínám, že na komíny a jejich
příslušenství není dovoleno připevňovat
jakákoliv zařízení, která nepatří k příslušenství komína, kromě jímajícího zařízení
hromosvodu a anténního zařízení podle ČSN
34 2820. Ty lze umístit na zděný komín po
konzultaci s příslušným kominickým podnikem. Pokud je komínový plášť kovový, musí
být uzemněn podle ČSN 34 1390.
Jaké zásady respektovat!
Při prvním zatopení v sezóně kotel a komín
raději příliš nenamáhejte a topte méně intenzivně.
Při užívání topidel bychom neměli zapomenout na dodržování několika bezpečnostních zásad:
U nesmírně důležité je nechat si pravidelně čistit komín a kontrolovat jeho technický
stav. Nečistoty v komíně totiž mohou snadno
způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo
otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým. Pro
ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste
měli provést čištění a kontroly komínů
a topidel alespoň před začátkem topné
sezóny a po jejím skončení.
U Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je spolehnout se na odborníky – kominíky. Ti by
měli provést revizi komínu i v případě, že se
chystáte ke komínu připojit jakýkoliv spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva. O provedení čištění vydá kominík doklad.
U Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném
stavebně technickém stavu, tj. komínový
plášť by měl být udržován celistvý a neprodyšný, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno omítnut. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komínu, dodržujte
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návody a technické podmínky stanovené
výrobcem tepelných spotřebičů. I v případě
komína může mít zanedbání neblahé následky. Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do
komínového tělesa může díky nekontrolovatelnému uvolňování zplodin způsobit vážné
poškození zdraví.
U Zásada bezpečné vzdálenosti platí také
pro komínové těleso, hořlavé látky by od něj
měly být v půdních prostorách vzdáleny nejméně 1 metr – riziko zvyšují zejména textil,
papír a seno. Do komínového zdiva nesmí
zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné
stavební prvky (např. trám). Požáry často
vznikají například žhnutím trámů zazděných
v komíně (obvyklé zejména u starších staveb).
U Za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne
kominík.
U Při instalaci a údržbě topidel je potřeba
se řídit návodem výrobce, který musí být
připojen ke každému výrobku. V žádném
případě neinstalujte topidla bez odborné
pomoci.
U Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších
předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí
a podlahových krytin. Podrobnosti lze nalézt
v příloze vyhlášky č. 23/2008 Sb. Jakékoliv
hořlavé látky a předměty, které se mohou
vznítit (ba i obyčejný hadr) by se měly skladovat pokud možno co nejdále od topidel.
V žádném případě se nesmí odkládat na
topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé
předměty. Pozor na barvy a laky!
U Topné těleso na pevná paliva by se mělo
zabezpečit ochrannou (nehořlavou)
podložkou pod topidlem, která znemožní
vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým
z kamen zapálit okolní předměty.
U Uživatelé plynového systému vytápění by
měli respektovat lhůty revizí plynových spotřebičů (zpravidla jednou za 3 roky) a pra-

videlně kontrolovat, zda spotřebiče správně
fungují. Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynů může dojít k otravě. Uživatelé
plynového kotle musí minimálně jednou
ročně zajistit kontrolu celého spalovacího
procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí
pojistného ventilu či termostatu konče.
U Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. U některých
druhů topidel (např. u karmy) hrozí v případě
nedostatečného odvětrávání otrava oxidem
uhelnatým.
U Každé topidlo a komín je konstruováno
na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud se přechází z jednoho
druhu paliva na druhý (např. z plynového
vytápění na topení dřevem), vždy je potřeba
nechat si u odborníků zkontrolovat, zda je
komín pro tuto změnu vhodný.
U Pro topení se nesmí používat nic, co
do kamen nepatří – např. biologický či jiný
odpad (sláma, umělohmotné lahve apod.).
Má to nejen nezanedbatelné ekologické
důsledky, ale zvyšuje se i riziko poškození
kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž
roste také nebezpečí vzniku požáru.
U Pozor je třeba také dávat při spalování
vlhkého dřeva, komín se přitom zanáší větším množstvím sazí a tím se zvyšuje i riziko
požáru. Klesá jeho výhřevnost, odpařená
voda navíc negativně působí na tepelnou
techniku a proces spalování.
U Kamna na pevná paliva nesmíte nikdy
zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin
(např. benzínu), vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění.
Pozor na samovznícení paliva
Některá paliva mají sklon k samovznícení.
Nejnáchylnější k samovznícení je méně kvalitní, především hnědé uhlí a brikety. Úplně
nejnebezpečnější jsou briketové třísky a zlomky, proto se jejich skladování
nedoporučuje.

Samovznícení podporuje především ukládání paliva ve velkých hromadách, vlhkost,
nestejnoměrná zrnitost nebo přítomnost
zbytků jiných hořlavých materiálů, např. dřeva, papíru, slámy apod. Proto se tuhé palivo
musí skladovat odděleně od jiných druhů
paliv nebo hořlavých či hoření podporujících
látek. Nesmí se např. mísit černé a hnědé
uhlí, rovněž se nesmí mísit dřevo a uhlí apod.
Plochy, na kterých je palivo skladováno, musí
být urovnány, vyčištěny, zbaveny porostu
a uválcovány, aby se na nich nedržela voda.
Podkladem nesmí být železitá škvára, jíl, cihlová drť nebo další materiály, které prokazatelně zrychlují proces samovznícení. Protože
samovznícení nepříznivě ovlivňuje i vlhkost,
nesmí se naskladňovat palivo, jež obsahuje
vysoké množství vody. Musí se také dbát na
to, aby prostory pro skladování byly zajištěny
tak, aby do zásob paliva nezatékala voda.
Nad uskladněným palivem musí být volný
prostor, aby bylo zajištěno odvětrávání.
Ten, kdo skladuje tuhé palivo, je povinen
sledovat, zda nedochází k jeho samovznícení. Kontroly by měly probíhat u nově dovezeného paliva každý den, později v týdenních
intervalech. U briket se dokonce doporučuje
v prvních třech dnech provádět kontroly
každých šest hodin. Samovznícení se projeví vytvářením vodní páry, které je nejvíce
viditelné v ranních hodinách. Z hromady také
může být cítit dým (pozor na jedovatý CO
– oxid uhelnatý) nebo lze zaznamenat zvýšenou teplotu. Zvýšení teploty na povrchu
lze poznat např. dotekem ruky, účinnější
však je sledovat teplotu zasunuté tyče. Aby
se zvýšená teplota projevila, musí však být
tyč zasunuta 15 – 30 minut. Dojde-li ke zvýšení teploty na 40-50°C, je nutné hromadu
ochladit přeházením nebo přenesením na
volné místo. Při dosažení teploty 65°C se již
jedná o vznícené palivo bez možnosti dalšího skladování.
Rabina Ladislav
vrchní asistent HZS LK

Hasiči Ludvíkov – informace za listopad a prosinec
Začátek měsíce listopadu znamenal pro
náš sbor dokončit maximálním úsilím veškeré naplánované akce a tím ukončit rok 2009.
Dne 31. října se konalo velké taktické námětové cvičení na STV Group v Hajništi za účasti všech sborů hasebního okrsku, výjezdové
jednotky HZS LK PS Raspenava a dalších
sborů Frýdlantského výběžku a SDH Krásná
Studánka. Další výjezd byl k rannímu požáru
chatky v Novém Městě dne 25. listopadu, kterého se zúčastnily jednotky Nového
Města a Ludvíkova. Tím byla v tomto roce
ukončena činnost jak jednotky, tak i soutěžního družstva a začala inventura veškerého
materiálu a zařízení. Znamená to zazimování
techniky - čerpadla, vozidla a budovy, oprava a údržba technického materiálu, hadice,
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žebříky, oblečení, vysílačky, lana a další
potřebné vybavení výjezdové jednotky. Také
oprava a zateplení vrat u zbrojnice souvisí
s připraveností na výjezdy. Další naplánovanou akcí před dokončením byl úklid prostranství cvičiště u nádrže a rozřezání železa, jeho naložení a odvoz na šrotiště. Další
členové pomáhali při odstraňování popadaných větví, popřípadě i stromů poškozených
po sněhové kalamitě z října, vše povolené od
městského úřadu. Toto odstraňování trvalo
až do prvních mrazů v prosinci.
V měsíci listopadu a prosinci proběhlo
také několik proškolení, potřebných ke všem
funkcím ve sboru. 7. – 8. 11. se konalo
školení velitelů a strojníků preventistů v Ludvíkově, pan Sobotka získal třídnost 2. stupně
Novoměstské noviny

a může proškolovat v okrsku další preventisty. Další okresní seminář preventistů se
konal 5. 12. v Liberci.
Potom přišly na řadu také plánované
odpočinkové společenské akce. V listopadu
se sešli aktivní členové sboru k celoročnímu hodnocení své činnosti při výjezdech
a cvičeních. Pátého prosince, na Mikuláše,
náš sbor uspořádal společenskou besídku
v klubovně. Této akce se zúčastnil mimořádný počet dětí i s rodiči. Přesto, že ze zdravotních a služebních důvodů se nemohla
zúčastnit naše skupina Mrsochmel, společná nadílka měla za účasti šesti čertů, anděla
a Mikuláše ohlas jak u dětí, tak u dospělých
a všichni se těší na příští rok. Sotva skončila
mikulášská besídka, výbor sboru připravil
leden – únor 2010

téma čísla – topení
v čele s Andreou Novákovou sbírku pro dětský domov ve Frýdlantě. Tam také hasičskou
Avií odvezli větší množství dárků, oblečení
a dalšího materiálu, které dětem při předání
udělaly velkou radost. Všichni členové si
od dětí odvezli nezapomenutelné dojmy
a malé dárečky a také příslib, že na naše
akce pro děti v příštím roce určitě přijedou.
Podle kulturního kalendáře se dne 26. prosince uskutečnil tradiční vánoční výstup
na Smrk, kterého se zúčastnilo celkem 14
členů a příznivců hasičů. Pěkné počasí nám
přálo až na vrchol, kde jsme byli jako první,
ale na rozhledně již začalo foukat a počasí
se změnilo na mlhavé a studené, což nás
popohnalo domů. Dalším důvodem, proč
pospíchat domů, bylo ukončení roku naší
výroční valnou hromadou, která se konala
již večer v klubovně. Pozvali jsme si nejen
členskou základnu, ale i další hosty ze sboru okrsku, okresu a městského úřadu. Za
městský úřad se dostavila místostarostka pí
Žáková, za okresní sdružení hasičů v Liberci
jeho starosta p. Navrátil, za hasební okrsek
jeho starosta p. Slotík, za hasiče Nového
Města velitel a také velitel okrsku p. Rabina;
za ostatní sbory přišla omluvenka, ale přijeli
zástupci sboru z Větrova, kteří udržují blízké
kontakty při všech našich akcích. Výroční
valná hromada byla zahájena přivítáním
všech zúčastněných a minutou ticha za
zemřelé členy p. Kaderu a p. Nováka Jaroslava. Ve volbách na další období byli mimo
jednoho člena, opětovně zvoleni do nového
výboru všichni členové; starostou byl zvolen

p. Babuka. Ten přednesl zprávu o činnosti
za uplynulé období, rok 2009, a také návrh
plánu práce na rok 2010. Zprávu hospodáře
a revizora o hospodaření za rok 2009, jako
vždy velmi dobře připravenou a zpracovanou, přednesl hospodář sboru p. Mrkvička.
V diskusi došlo k několika připomínkám ze
strany členů, které budou v dalším pravidelném jednání výboru řešeny. Pak přišel
okamžik poděkování za celoroční aktivitu jak
našeho sboru, tak i jednotlivců. Velitel sboru
p. Novák a starosta p. Babuka odměnili za
věrnost členy p. Dostála Jana, Zemánka
Tomáše a Stehna Jardu medailí za 10 let,
čestné uznání SDH dostala Dobrovičová
Dana a k životnímu výročí bylo popřáno dárkem a kyticí i pí Zemánkové. Došlo také na
velitele Petra Nováka, který od OSH Liberec
dostal medaili za příkladnou práci. Od sboru Ludvíkov byl také odměněn dárkem za
dlouholetou spolupráci i životnímu výročí p.
Rabina Ladislav. Dalším odměněným byl p.
Malý Pavel st., když z rukou místostarostky
pí Žákové od městského úřadu obdržel plaketu za obětavou práci v hasičském sboru.
Paní Žáková také poděkovala celému sboru
za celoroční práci pro město při oslavách
Nového Města, při kalamitách a požárech,
při hospodaření s materiálem ve zbrojnici
a jeho inventurou, v kulturní a společenské
aktivitě ve městě a v neposlední řadě za
zásah při havárii ve zdravotním středisku,
kde velitel Novák a zástupce Malý ml. havárii
odstraňovali. Starosta hasebního okrsku p.
Slotík a p. Rabina se připojili s poděkováním

za dobrou prezentaci při všech zásazích
u požárů, havárií, taktických cvičení a soutěží v okrsku i mimo něj. Starosta okresu
p. Navrátil hodnotil naši výroční schůzi jako
již tradičně dobře připravenou, s dobrými
celoročními výsledky jak na poli soutěžním,
hasebním, tak i účastí na všech přeškoleních, která okresní výbor naplánoval a která
jsou součástí v ýcviku a činnosti hasičů.
Výroční valnou hromadu zakončil p. Babuka
poděkováním všem členům za celoroční činnost a všem rodinným příslušníkům za trpělivost při nepřítomnosti jejich blízkých v rodinném kruhu. Připomenul nejbližší úkoly, které
nás čekají, tj. tradiční hasičský ples 27. února 2010, hokej ve Frýdlantu v měsíci únoru,
dětský karneval na sněhu atd. Poděkování
platí všem sponzorům, jak z Ludvíkova, tak
z Nového Města; také díky grantům od krajského a městského úřadu, bez nichž by se
nepodařilo všechny naše akce uskutečnit.
Jako poslední akce roku 2009 se konal na
hřišti u nádrže v Ludvíkově již tradiční turnaj
v nohejbalu za účasti 6 družstev. Vyhrálo
smíšené družstvo Ludvíkova před Větrovem
1. Další byli Ludvíkov 2, Větrov 2, Dědové
a Pražští trpaslíci. Závěrem popřál p. Babuka vše nejlepší do nového roku všem hasičům a příznivcům. K přání všeho nejlepšího
v novém roce pro všechny občany našeho
Nového Města a okolí se připojuji i já.
Pavel Malý st.
jednatel

Pozvánka do knihovny
Z nabídky nových knih
v novoměstské knihovně
Naučná dospělí
Cinger, František:
Arnošt Lustig zadním vchodem
Kodas, Michael: Zločiny na vrcholech
Vodička, Milan: Den, kdy došly prachy
Toulavá kamera 8.
Beletrie dospělí
Alcott, Louisa May: Malé ženy
Allende, Isabel: Inés, má drahá
Alpsten, Ellen: Prameny touhy
Anonym: Můj život s puberťáky
Berling, Peter: Ráj asasínů
Brown, Sandra: Růžový víkend
Brown, Sandra: Milenec ze snů
Carlyle, Liz: Opovrhovaná
Cartland, Barbara: Srdce v sázce
Cílek, Roman: Úkol pro spolehlivého kata
Davies, Peter Ho: Velšanka
Doetsch, Richard: Zloděj víry
Enright, Anne: Shledání
Faulks, Sebastian: Případ Engleby
Formanová, Martina: Ten sen
Gardner, Earl Stanley: Případ jackpot
Garwood, Julie: Kořist
Gordimer, Nadine: Začni žít
leden – únor 2010

Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury. 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.
Hartley, Andrew James: Mykénská maska
Holt, Anne: To, co je moje
Jehlíková, Blanka: Hrabě Albert Hodic
Jindra, Jaromír: Zajatec osudů
Johansen, Iris: Pandořina dcera
Jones, Kristina: Bez sestry neodejdu
Kessler, Leo: Velký útěk
Kessler, Leo: Vlčí smečka
Novoměstské noviny

Kopelman, Jay: Z Bagdádu, s láskou
Kubátová, Táňa: Abstinentka
Lahcene, Meriem: Stále na útěku
Laurens, Stephanie: Dáma jeho srdce
Longinová, Helena: Růžová kočka v kleci
Macura, Ondřej: Netopýři
Maguire, Emily: Posedlost
Mann, Reva: Rabínova dcera
Marlowe, Emma: Jak chutná vášeň
McCullough, Colleen: Bez důkazů
Olenič, Ivan P.: Únos
Osoblaha, Marek: Zbrojíř Velkého Karla
Parker, T. Jefferson: Psanci z L.A.
Pham Thi, Lan: Bílej kůň, žlutej drak
Pilcher, Rosamunde: Kolotoč
Pokorný, Vít: Ahoj mami
Resnick, Rachel: Závislá na lásce
Sheehan, Jacqueline: Ztráty a nálezy
Steel, Danielle: Milost
Svobodová, Božena: Co z podrážky nejde
Tamminen, Petri: Strýčkova ponaučení
Terrell, Heather: Zloděj map
Tichá, Jinda: Stín buše
Townsend, Sue: Královna Camilla
Tropper, Jonathan: Všechno se mění
Váňová, Magda: Přítulný Zajíček
Vine, Barbara: Astin deník
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základní škola
Zápis do 1. ročníku základní školy
Ve smyslu § 46 odstavce 1 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se v budově základní
školy v Jindřichovické ulici 535 uskuteční
ve čtvrtek dne 28. ledna 2009 od 12
hodin zápis do prvního ročníku základního
vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte obdrží
osobní pozvánku.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud
mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne
šestého roku věku v době od září do konce
června příslušného školního roku, může
být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně
tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to
jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí
dítěte narozeného v období od září do
konce prosince k plnění povinné školní

Základní škola Nové Město p. S.
příspěvková organizace
Tylova 694, PSČ 463 65,
tel. 482 325 192, fax 482 325 711
e-mail: zs.nmps@volny.cz, http://
zs.novemestops.indos.cz
Sborovna:
Tylova 694, tel.482 325 960
Odloučená pracoviště:
ZŠ Jindřichovická 535, tel. 482 325 711
Školní družina:
Mánesova 952, tel. 606 146 678
docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte
narozeného od ledna do konce června
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce
(§ 36 odstavec 3 školského zákona).

Básničky dětí ze 4. A
Toto číslo Novoměstských novin obohatily básně dětí ze třídy 4.A. Děkujeme jim za ně.

Ježíšek

Zima

Vločky

Není to děda ani pán,
Ježíš jede sám.
Nese nám dárečky,
pod stromeček vánočky.

Od Ježíše padá sníh,
pojedeme na saních.
Až sníh roztaje,
pojedeme na kole.

Vločky padají a padají,
děti je namalují.
Potom půjdou ven,
venku je to jako sen.

Renata Jakubová

Vít Procházka

Kateřina Hejtíková

Něco málo o nás – ZŠ Textilanská 661
Vzděláváme děti, vzděláváme sebe, jezdíme na výlety, pořádáme akce pro děti,
vyjíždíme za kulturou a sportem. Naše škola
je uvnitř vyzdobená a barevná. Nechybí ani
v ýtvarná a počítačová učebna, pracovní
dílna, a také nové lavice a židle. Vytváříme
slušné a tvořivé prostředí pro všechny děti
naší školy. Jsme přístupni rodičům, veřejnosti a všem přátelům školy. A nyní stručně
o našich aktivitách.
V srpnu 2009 jsme se zúčastnili novoměstských oslav. Náš stánek prezentoval
drobné výrobky, ruční a výtvarné dovednosti
dětí. Na začátku září jsme využili pěkného
počasí a vydali jsme se na přírodovědněvlastivědný pěší výlet do Žijícího skanzenu
v Jindřichovicích. Regionální přebor v přespolním běhu ve Frýdlantě úspěšně reprezentovali dva žáci. Nikola Balogová obsadila
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1. místo v přespolním běhu na 1.000 m.
Martin Feri obsadil 3. místo na 1.500 m.
Kulturní a společenskou akcí v říjnu byla
návštěva ﬁlmového představení v libereckém
multikině Cinestar. Regionálního přeboru
ve stolním tenise v Liberci se zúčastnili 4
žáci. Nejlépe se umístil A. Řehák, druhý
ve své skupině. Od září na škole probíhá
projekt Chceme žít bez...(kouření, alkoholu,
rasismu, drog...). Každý učitel si vybral dané
téma a svou hodinu si důkladně a s rozmyslem připravuje. Děti se tak učí komunikovat,
přemýšlet, poznávat sami sebe, zdravě žít,
pracovat ve skupině, ve dvojicích, skládají,
vybarvují, třídí, vyhledávají na internetu.
Nafocené materiály následně publikujeme
ve školním Časopísku.
To bylo Něco málo o nás!
IM
Novoměstské noviny

Zákonný zástupce je povinen přihlásit
dítě k zápisu k povinné školní docházce,
a to v době od 15. ledna do 15. února
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku. (§ 36 odstavec 4
školského zákona).
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku
tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
a požádá-li o to písemně zákonný zástupce
dítěte do 31. května kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku, odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok,
pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře.
Začátek povinné školní docházky lze odložit
nejdéle do zahájení školního roku, v němž
dítě dovrší osmý rok věku.
Mgr. Jindřich Novotný
ředitel školy

Co je nového
v knihovně
pro děti a mládež
Městská knihovna nabízí i dětem a mládeži bohatý výběr literatury jak z oblasti
populárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se
sami přesvědčit a staňte se čtenáři městské
knihovny. Otevírací dobu neleznete na předcházející straně.
Naučná mládež
Arnold, Nick: Lidské tělo
Deary, Terry: Stín šibenice
Poskitt, Kjartan: Šifry
Pritchard, Louise: Jak mluvit koňskou řečí
Rákosníková, Jiřina: Studánko rubínko
Täubner, Armin: Tangrami
Täubner, Armin: Kirigami
Beletrie mládež
Brezina, Thomas: Záhada sněžné příšery
Brezina, Thomas: Případ pro tebe a Klub
Tygrů
Clegg, Douglas: Mordred – Artušův bastard
Cross, Gillian: Ztraceni
Černík, Michal: Kyky ryký, dobrý den
Decastelo, René: Dům
Eislerová, Jana: Staré pověsti české
Kahoun, Jiří: O autech
Kahoun, Jiří: Jak se mají včelí medvídci
Krolupperová, Daniela: Draka je lepší
pozdravit anebo O etiketě
Nepil, František: Co vyprávěla noc
Riordan, Rick: Percy Jackson
Theisen, Manfred: Královna pirátů
Štíplová, Ljuba: 4 tajemství Čtyřlístku
Váchová, Šárka: Chaloupka na vršku
leden – únor 2010

základní škola
Zrcadlo výživy v základní škole
Projekt Zrcadlo výživy probíhal na Základní škole v Novém Městě pod Smrkem od září
do půlky listopadu. Zapojili se do něj všichni
žáci 1. stupně a obě 7. třídy z 2. stupně. Děti
byly seznámeny se zásadami zdravé stravy.
Proběhly ochutnávky mléčných výrobků,
nápojů, a dokonce tropického ovoce a zeleniny. Dále děti připravily podle vlastních
receptů různé druhy salátů a pomazánek.
Některé třídy navštívily Žijící skanzen v Jindřichovicích pod Smrkem, kde se seznámily

se starodávným způsobem zpracování obilí
a s chovem drobného zvířectva. Největší
zážitek si odnesli asi ti, kteří měli příležitost
vyzkoušet si, jak se dojí koza.
Žáci 4. a 5. tříd prováděli na škole průzkum,
který se týkal stravování dětí v dopoledních
hodinách. Sledovali, co děti konzumují k snídani a ke svačině. Ankety se zúčastnilo přes
130 žáků. Výsledky průzkumu nebudou asi
překvapivé, protože naše děti svačí nejčastěji sušenky nebo čokoládu a pijí sladké

nápoje. Nejoblíbenějším ovocem se stalo
jablko a v zelenině zvítězila okurka.
Dokladem, že se projekt líbil, jsou názory
napsané ve slohových pracích žáků 4. tříd.
„Moc se mi to líbilo. Přineslo nám to radost,
učení a zjišťování, co děti jedí. Chtěla bych
to dělat i příští rok. Je to dobrá práce. Chtěla
bych tuto práci prožít ještě jednou.“
Mgr. Jitka Babcová

Výsledky dotazníků:

leden – únor 2010
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Klub českých turistů
Z naší činnosti aneb Co není vidět
Mnozí z vás vědí, že naše činnost není jen
pořádání klubových akcí, jako jsou výlety
po okolí či jinde, ale také poněkud méně
viditelná činnost. Tou je například každoroční organizace velké mezinárodní turistické
akce pod názvem Tři dny – tři země – tři
pochody (3D3Z3P). Tuto akci pořádají tři
země: Polsko, Česko a Německo, koná
se v polovině dubna a jak název napovídá,
jde o tři samostatně organizované akce na
příslušných územích ve dnech jdoucích po
sobě. V roce 2010 bude uspořádán již desátý ročník. Vždy, po každé akci a v návaznosti
na následující, se pořádající země střídají
v konání kontrolních a setkávacích schůzek
zástupců turistických organizací, které tuto
akci zajišťují.
Podzimní schůzka roku 2009 připadla
na naše přátele v Německu. Ti nás pozvali
na návštěvu do Žitavy. Přijely jako vždycky
jednotlivé delegace z pořádajících zemí.
Polští turisté reprezentují především oblast
Lubaně. Ze strany německé nutno vyzdvihnout patrona a zakladatele této akce, pana
Manna, kterému je hodně přes osmdesát
let a přijíždí až z Mnichova! Ostatní jsou
převážně ze Žitavy. Z naší strany to byli tři
členové KČT, předseda KČT pan Kozák
a členové výboru pánové Sommer a Šmidrkal, a zástupce pořadatele města Nové
Město pod Smrkem, místostarostka paní
Mgr. Žáková.
Žitava (Zittau) je starobylé město, jehož
historii bychom mohli datovat už od roku
1255, kdy byla původně osada povýšena na
královské město králem Přemyslem Otakarem II. Leží na soutoku dvou řek, Mandavy

lomná rychlá jízda (naše průvodkyně Uschi
umí jezdit!) ulicemi Žitavy výpadovkou podél
klikatící se úzkokolejky směrem na Oybin.
Ten jsme však jen projeli, zříceniny starobylého hradu na pískovcových skalách
nechali jejich osudu a jeli jsme dál, na místo
naší schůzky. Tím byl kopec – hora Hvozd
(Hochwald), viditelná z Nového Města pod
Smrkem jako známý útvar ploché vyvýšeniny
s dvěma body na okrajích – vyhlídkovou věží
a chatou na druhé straně. Kopec leží na
hranici Česka a Německa. Auta se vydrápala
příkrou asfaltkou až po patu vyhlídkové věže
do výšky 749 metrů n.m. V chatě přimknuté
k věži jsme měli rezervovaná místa pro naše
jednání. Jednotlivé strany zhodnotily naše
současné aktivity a nastínily budoucí. Také
jsme si vyměnili mezi sebou drobné i větší
dárečky. Ze strany německé to například
byly proslavené drážďanské štóly, z české
strany drobnosti ve formě upomínkových
předmětů s vánočním nádechem. Vzhledem
k tomu, že máme mezi sebou lidi schopné
se domluvit jak německy, tak polsky, nejsou žádná jednání nesrozumitelná nikomu,
překlad stíhá překlad a když něco nejde,
nastoupí porozumění a ruce. Zkrátka, po
zhruba tříhodinovém jednání, přerušeném
přestávkou na oběd s nezbytnými německými specialitami, jsme se přátelsky rozloučili,
kus cesty zase jeli spolu, až jsme se dostali
každý do svého domova s pocitem dobře
odvedené práce. Takže, ať se jubilejní 10.
ročník 3D3Z3P, který bude ve dnech 23. až
25. dubna 2010, vydaří nejméně tolik, jako
předchozích devět!
Šmi-dra©

Podzim už je za námi

Vločky ve tmě

Anděl

Podzim už je za námi,
avšak zima před námi.
Děti mají zimu rády,
stali se z nich kamarádi.
A všechny ty ozdobičky
A i trochu vonné svíčky.

Vločky ve tmě bloudí,
ale nikdy nezabloudí.
Jsou tak malinké a droboulinké.
A když je člověk chytí,
tak hned roztají.
Ale někdy dokáží vytvořit hromádku
pro naši milou Amálku.
My máme sníh rádi,
stali se z nás kamarádi.
Kéž by byl sníh napořád,
vždy odchází v březnu spát.
Už se těším na příští rok,
až vločky se mnou budou znovu držet krok.

Letí, letí andělíček,
otevře ti památníček.
Vloží do něj kytičku,
a odletí k nebíčku.

Veronika Beyerová

Zima
Zima, zima zimovitá je hodně bílá.
Poslouchejte – letí Santa.
Hodně dárků donese,
buďte hodní, nebo Vám nic nepřinese.
Magdaléna Horáková
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a Lužické Nisy, a její jedna historická část
leží dnes i na polském území pod názvem
Porajow (německy Grossportisch). Už název
Žitava nám evokuje slovanské kořeny tohoto
slova, a skutečně se toto město nazývalo od
slova „žito“, později de Sitavia (za vlády rodu
Ronovců). V dobách největší slávy za NDR
mělo až 45.000 obyvatel; nyní pro nedostatek pracovních příležitostí se počet obyvatel zredukoval na cca 25.000. Má mnoho
krásných historických památek, zejména
kostelů, z nichž některé byly velmi nákladným způsobem zrenovovány. Za zmínku stojí
i sedmipatrová budova Solný dům, ve kterém
je nyní velká knihovna s historickými tisky.
Také se mu říká město kašen, je jich tam
několik a pocházejí z let 1585 až 1710. Ale
dost historie, vraťme se do současnosti.
Jako součást poznávání přátel si naše
průvodkyně Uschi vybrala historickou budovu radnice, postavenou ve stylu novorenesance v letech 1841 až 1845. Zaparkovali
jsme před radnicí bez poplatku (nebyl potřeba) a naše „průvodkyně“ vytáhla z kapsy
objemný svazek klíčů. Odemkla jimi vstupní
kovanou bránu a postupně ostatní dveře,
až jsme se ocitli v hlavním sále, kde zasedá
městská rada. Sál to je opravdu mohutný,
do výšky má nejméně 15 metrů, na délku
asi 30 metrů, čtyři řady stolů se židlemi,
nahoře galerie, po stěnách busty v nadživotní velikosti, od velikánů starých Řeků až po
bývalé vysoké představitele města, v oknech
barevné vitráže. Pak jsme postupně prošli
chodbami, na kterých bude v květnu roku
2010 instalována výstava u příležitosti 10.
výročí konání pochodu 3D3Z3P, složená
i z našich příspěvků. A už nás čekala krko-

Veronika Beyerová
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Monika Kawulyczová

Sníh
Sníh, snížeček, snížeček,
Sjedeme si kopeček.
Pojedeme na Sněžku,
Sjedeme si cestičku
A upadnem na šišku.
Vít Procházka
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Sportovní a relaxační centrum
příspěvková organizace, IČ 75048817, Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem 463 65
PLAVECKÝ BAZÉN
Provozní doba – od 1.1.2010

dopoledne

odpoledne

Pondělí

8.00 – 12.00 výuka plavání školy

zavřeno

Úterý

8.00 – 12.00 výuka plavání školy

14.30 – 16.00 senioři
16.00 – 19.30 veřejnost
19.30 – 21.00 aerobic

Středa

8.00 – 12.00 výuka plavání školy

14.00 – 21.00 veřejnost

Čtvrtek

8.00 – 12.00 výuka plavání školy

14.00 – 21.00 veřejnost

Pátek

8.00 – 12.00 výuka plavání školy

14.00 – 22.00 veřejnost

Sobota

9.00 – 12.00

14.00 – 21.00 veřejnost

Neděle

9.00 – 12.00

14.00 – 20.00 veřejnost

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

SAUNA + MASÁŽE
Úterý

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

9.00 – 12.00, 16.00 – 20.00

Středa

masáž lávovými kameny, med, čokoládové baňky, 9.00 – 12.00, 16.00 – 20.00
klasická masáž

Čtvrtek (ženy)

dle dohody
masáže klasická (ženy), pedikúra

16.30 – 20.00
16.30 – 20.00

Pátek (muži)

dle dohody
masáže klasické (muži)

16.30 – 22.00
16.30 – 21.00

Sobota (rodiny)

dle dohody

16.30 – 20.00

OBČERSTVENÍ
Úterý – čtvrtek

14.00 – 21.00

Ceník od 1. listopadu 2009

Pátek

14.00 – 22.00

Plavecký bazén

1 hod.

2 hod.

Sobota

14.00 – 21.00

70 Kč

zavřeno

Dospělí
(přecházení do sauny zakázáno)

50 Kč

Neděle
(nebo dle dohody)

Děti, ZTP

30 Kč

50 Kč

Záloha na klíč dospělí 50 Kč / děti 30 Kč
ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč
Děti do výšky 100cm vstup zdarma
Příplatek za překročení času 10 Kč za každých započatých 30 min
Pronájem: 1hod. = 600 Kč, po 19.00 hod. 500 Kč (dále dle dohody)
Permanentka přenosná s 15 vstupy na 2 h., platná na 2 měsíce 900 Kč
Permanentka děti a ZTP 500 Kč (stejné podmínky jako dospělí)
Do sauny permanentky neplatí!
Možnost zapůjčení ručníku, vysoušeče vlasů: 20 Kč,
Možnost zapůjčení rukávků, míče: 10 Kč
Sleva pro důchodce – 1 x týdně (úterý) od 15.30 do 17.00 hod. – cena 40 Kč
Cena pro školy – pronájem 1 hod. dopoledne – cena 20 Kč za 1dítě
Aerobic – 1,5 hod. cena 60,-Kč

Sportovní a relaxační centrum
Ludvíkovská 38
Nové Město pod Smrkem 463 65
Kontakty:
mobil: 725 785 801, 776 098 911
e-mail: bazen@nmps.cz
www.volny.cz/nmps.sport.relax
leden – únor 2010

Sauna
Na 2 hod.
(možnost přechodu do bazénu dle pravidel)

80 Kč
příplatek 10 Kč

Zapůjčení prostěradla, osušky, ručníku :

20 Kč/ks

Masáže: klasická masáž

100 Kč/20 min.

ostatní masáže:

180 Kč /30 min.

Čtvrtek, pátek – sauna + masáž

140 Kč

Novoměstské noviny
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Singltrek získal ocenění
Projekt Česko-polského singltreku pod
Smrkem získal Cenu Euroregionu NeisseNisa-Nysa 2009. Vyhodnocení druhého
ročníku soutěže, ve které se hledají nejhodnotnější přeshraniční projekty, se letos
konalo před Vánocemi v německém městě
Bischofswerda. Mezinárodní porota vybrala
nejhodnotnější přeshraniční projekty v pěti
vyhlášených kategoriích z celkem 35 přihlášených projektů.
Vítězem v kategorii Cestovní ruch a sport
se stal Svazek obcí SMRK a Świeradów
Zdrój se svým projektem sítě úzkých stezek
pro milovníky horských kol, které by měly
být vybudovány v lesech mezi Novým Městem pod Smrkem a Świeradów Zdrójem.
Jsou šetrné k přírodě a jejich plánovaná
délka má být čtyřicet kilometrů. Letos již byla
otevřena první část singltreků. Více informací, mapy, fotograﬁe a video naleznete na
www.singltrekpodsmrkem.eu
-SYVíce o vítězném projektu
Svazek obcí Smrk (Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda) obdržel
z Fondu mikroprojektů regionu Nisa v rámci
programu přeshraniční spolupráce 20072013 Česká republika – Polsko Cíl 3 dotaci
ve výši 24 530 EUR (650 000 Kč) na zpracování technické dokumentace pro další
rozšíření stezek pro terénní cyklistiku, tzv.
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singltreků, o 40 km v oblasti Nového Města
pod Smrkem a polského Świeradów-Zdróje.
O přidělení ﬁ nančních prostředků rozhodl
dne 16. 6. 2009 Euroregionální řídící výbor
FMP. Svazek obcí Smrk vloží do tohoto projektu svůj vlastní podíl ve výši 4 329 EUR
(114 718 Kč).
Projekt navazuje na prvních 13,5 km stezek, jejichž výstavba probíhá v současné
době díky investici Lesů České republiky
s. p. v okolí Lázní Libverda a Nového Města
pod Smrkem.
Ve výběrovém řízení na zpracování technické dokumentace uspěla ČEMBA (Česká
mountainbiková asociace), která spolupracuje s jedním z největších světových expertů
na singltreky, Daffydem Davisem z Walesu.
Davis, který projektoval singltreky ve Walesu,
Kanadě, japonském Naganu i v londýnském
olympijském parku, byl za svou práci povýšen
britskou královnou do šlechtického stavu.
Tato technická dokumentace bude podkladem pro realizaci výstavby singltreků.
Lesy ČR, Svazek obcí Smrk, ŚwieradówZdrój a Lasy Państwowe - Nadleśnictwo
Świeradów uzavřely letos v červnu partnerství, v rámci kterého požádaly o finanční
dotaci z prostředků EU v rámci programu
přeshraniční spolupráce CÍL 3 Česká republika – Polsko.
Singltreky jsou úzké přírodní stezky vinoucí se terénem po vrstevnicích a splývající
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s krajinou. Jsou šetrné k přírodě, pro jejich
výstavbu je třeba pouze minimální množství
dodatečného stavebního materiálu. Vyžadují
minimální údržbu a jsou určeny širokému
spektru cyklistů, kteří preferují neasfaltové komunikace a kteří vyhledávají zážitky
z užšího kontaktu s přírodou. Ve vztahu
k v ynaloženým investičním prostředkům
a provozním nákladům jsou singltreky výjimečným produktem cestovního ruchu díky
své vysoké efektivitě.
Singltreky účelně rozvíjejí rekreační funkci
lesa. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že
obdobné projekty dokázaly přitáhnout i do
málo navštěvovaných a vzdálených oblastí
velký počet cyklistů a i u místních obyvatel
probudily zájem o terénní cyklistiku. Kvalitní
singltreky přitahují uživatele po všechna
roční období. Sjízdné jsou i v zimě, dokud
nenapadne větší množství sněhu.
Celý projekt si klade za cíl vytvořit v této příhraniční oblasti pr vní síť účelově
navržených singltreků v kontinentální Evropě
o celkové délce více jak 50 km a přilákat
do této atraktivní, ale dosud turisticky málo
využívané části Jizerských hor větší počet
návštěvníků. Dalším cílem projektu je rozvoj
podnikatelských aktivit v oblasti cestovního
ruchu prostřednictvím zvýšené návštěvnosti
tohoto regionu.
Blanka Nedvědická
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Divadelní činnost v Novém Městě pod Smrkem
Počátky činnosti před rokem 1945 nejsou zcela známy, činnost souboru v NMpS
proto hledejme po roce 1948, kdy došlo ke
sloučení tehdejšího ochotnického Divadelního souboru Kollár s novými zájemci pod
hlavičkou Závodního klubu ROH Textilana.
Hrálo se v prostorách tělocvičny a na jevišti
v Dělnickém domě. V roce 1950 bylo zřízeno jeviště a hlediště v bývalém hostinci
„Najmanka“, v letech 1952 – 1954 byla
vybudována točna na jevišti a společenské
místnosti. U příležitosti otevření tohoto sálu
byla sehrána hra Hrátky s čertem a využita
točna.
Soubor se později přejmenoval na Divadelní soubor SZK ROH Textilana. V 70. letech
vznikl taneční a baletní soubor Jizerka, pracující s dětmi, s profesionálním baletním
mistrem Jaroslavem Novotným. Po rekonstrukci světelného parku, rozvodů elektřiny,
topení, vybudování osvětlovací a zvukařské
kabiny a úpravě stávajících balkonů v roce
1984 divadelní činnost polevila. Po revoluci
v roce 1989 došlo k uzavření prostor divadla
a skončila i činnost divadelního souboru.
S činností souboru je neodmyslitelně spjato mnoho jmen. Uvádíme vždy podle abecedy. Za režii (v závorce počet představení) to
byli Jiří Bláha (3x), Jaroslav Fric (1x), Karel
Janda (proﬁ režie 4x), Vladislav Kobera (14x),
Jaromír Opatovský (16x). Marie Šmerdová

(14x), Pavel Šmidrkal (6x), Jiřina Štekrová
(10x), Miroslav Véle (6x), Josef Vokoun (1x).
František Žák (3x), spolupracovali i příslušníci tehdejší vojenské posádky Hajniště. Z herců pak Ladislav Bahník, Jolana Bachňáková
(Žárská), Krista Bláhová, Anita Bruská, Pavel
Cerman, Věra Daněčková, Marie Janouchová, Jaroslav Kadlec, Miroslav Klicpera, Věra
Kopecká (Popíková – Šmidrkalová), Vladimír
Kosek, Jaroslava Lenhartová, Jaromír Opatovský, Karel Plechač, Petr Sládek, Slávka
Sládková, Eduard Smolný, Ilona Součková
(Knížáková), Vlastimil Sváda, Vladimír Šefr,
Jaroslava Šimičková (Karpíšková), Marie
Šmerdová, Pavel Šmidrkal, Drahomíra Špálová, Ivona Špálová, Vlasta Štěpánková,
Olga Šváchová, Miroslav Véle, Bedřich
Žárský, za techniku Zdeněk Heckenberger,
Miroslav Kalina, Jan Karpíšek, Josef Souček, Karel Stupka, Petr Špála, nápovědky
Jana Heinrichová, Jana Ovesná, Mirka Prášilová, Vítězslava Sládková a ještě mnoho
dalších, kteří divadlem jen lehce proletěli.
Mnozí z uvedených nás už navždy opustili,
mnozí už nemají zájem nebo nemohou.
Soubor se zabýval vytvářením divadelních
inscenací pro dospělé i děti, uváděl pásma
poezie (Máchův Máj, Šrámek), estrády k různým příležitostem (MDŽ, závěr roku), to vše
hlavně pro novoměstské diváky. Soubor se
zúčastňoval divadelních přehlídek (4. roč-

níky Divadelního Máje v NMps, Frýdlantské
divadelní dny, Hrádecký divadelní podzim,
Hodkovické jaro 1972, přehlídka v Žatci),
ale i zájezdových představení. V letech 1945
– 1955 uvedl 34 představení, od roku 1956
do roku 1967 40 akcí. Po přestávce od roku
1970 do 1989 bylo vytvořeno 11 představení a pásem poezie. Poslední představení
se konalo 18. 11. 1989 na Hrádeckém divadelním podzimu, pak po revoluci divadelní
činnost utichla na dlouhých 15 let. Přesto
z uvedeného výčtu provedených představení
čiší nezměrná píle a úsilí, korunovaná často
významnými úspěchy na přehlídkách a tisíci
spokojených diváků. Zvláště pak je nutno
vyzdvihnout režisérskou a hereckou činnost
Jaromíra Opatovského a Marie Šmerdové.
V roce 2005 vznikl Docela malý divadelní
soubor se členy Marií Čechovou, Ilonou
Stejskalovou, Pavlem Šmidrkalem (režie
a vedoucí) a Evou a Ladislavem Zazvonilovými, později se přidali Blanka Bartošová,
Miroslav Kalina (technika) a Jana Ovesná
(nápovědka). V současnosti je studováno
jedno představení ročně a uvedeno na jevišti
základní umělecké školy. Bylo vytvořeno 5
představení, z toho jednou pohostinně.
Kontakt: vedoucí a režie Pavel Šmidrkal,
U Střelnice 959, Nové Město pod Smrkem,
mobil +420 723 160 643 nebo 482 325
021, e-mail: smi.dra@seznam.cz

Koncert drážďanského pěveckého sboru
V sobotu dne 31. října zavítal do Nového
Města pod Smrkem mužský pěvecký soubor
z Drážďan. Tento soubor, složený z horolezců, si říká „Skalní hejlové“. Vystoupení se
konalo v novoměstském římskokatolickém
kostele; za to patří dík místnímu faráři panu
M. Sajovi, kter ý umožnil souboru zpívat
v pěkném prostředí s dobrou akustikou.
Něco málo o hostujícím souboru: jedná
se o poměrně velké mužské pěvecké těleso,
čítá 60 zpěváků. Zpěváci jsou navíc aktivní
saští amatérští horolezci. O jejich kvalitách
svědčí mj. i to, že čas od času vystupují
v pořadech německé televize. Pěvecký soubor vznikl již ve 20. letech minulého století.
Záhy se soubor stal jedním z významných
hudebních těles nejen v Drážďanech. V roce
1927 vedl „Skalní hejly“ významný saský
hudební pedagog Kurt Kämpfe. Pod jeho
vedením soubor vystupoval až do konce 50.
let. Roku 1962 se novým vedoucím souboru
stal p. Wolfgang Wehmann, který pěvce řídí
do dnešních dnů. V repertoáru souboru je na
200 písní. Čerpají z německé klasické hudby, lidových písní i hudby duchovní. Téměř
všechny písně mužského pěveckého tělesa
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oslavují přírodu, lásku k horám a domovině.
I ve složité době druhé světové války si soubor uchovával svou velmi dobrou úroveň.
Zde mám na mysli především velký nálet
spojenců v únoru 1945, kdy město Drážďany bylo prakticky úplně zničeno.
Přestože „Skalní hejlové“ zpívali pouze
německy, domnívám se, že jejich vystoupení
se většině přítomných posluchačů líbilo. Přispěla k tomu nejen dobrá kostelní akustika,
ale i samo prostředí, které velmi vyhovovalo
(a líbilo se) i hostujícím zpěvákům.
Zde musím poděkovat hlavnímu organizáNovoměstské noviny

toru celé akce, kterým byl Bedřich Preisser.
Při svých cestách po Jizerských horách
doprovázel zpěváky-horolezce a s panem
Wehmannem domluvil jejich v ystoupení
v novoměstském kostele. Připomínám, že
pěvecký soubor vystoupil zcela zdarma (!)
a navíc sám věnoval menší ﬁnanční částku
na údržbu našeho kostela.
Někdy je slyšet, že Nové Město pod Smrkem je „mrtvým městem“. Nic mimořádného
se zde neděje a nejednou sám mám dojem,
že kulturně za jinými míst y Fr ýdlantska
bohužel trochu pokulháváme. Uspořádá-li
se nějaká pěkná, hodnotná kulturní událost,
nejednou narážíme na až nepochopitelný
nezájem. To se potvrdilo již v červenci loňského roku, kdy v bývalém divadle vystupoval (opět zcela zdarma) velký berlínský
dechový orchestr. Návštěva cca 30 diváků
byla přímo trapná. Vystoupení „Skalních
hejlů“ mělo návštěvnost podstatně lepší,
rozhodně si však hodnotný, pěkný zážitek
zasloužil naši větší pozornost.
Za občanské sdružení KSONN (Kulturní
sdružení občanů německé národnosti)
Herbert Augustin
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kultura
Deník Jiřiny Menšlové
Listopad 1957, Městečko pod Smrkem
Už mám kamarádku a taky kamarády…
Prolomilo se to na konci října. Trubač mi
jednou o malé přestávce hodil klubko živých
slepýšů zezadu za blůzu. No jasně, čekali,
jak se ztrapním a budu ječet. Vytrhla jsem
blůzu ze sukně a slepýši dopadli na zem. Se
zvednutým nosem jsem si šla sednout na své
místo. Jiří Žalman mi věnoval první obdivný
pohled svých čokoládových očí, zatímco Jirka Trubač shrabával dohromady rozlézající
se slepýše.
Tak tohle na ně platilo; konečně jsem se
tedy dočkala. Hadů se bojím, jako každá
holka; jsou tak studení a museli se pěkně
praštit o zem, jak jsem je vytřepala. Jenže
průšvih teprve byl. Do třídy vtrhla Trubačová
a křičela, jestli někdo neví o slepýších z přírodovědného kabinetu. A uviděla Trubače,
svého syna, jak je drží v rukách. Přilítla
k němu, z každé strany mu vrazila pořádnou
facku a musel utíkat ty slepýše vrátit.
„Soudružko učitelko,“ řekla jsem jí,
když se usadila za katedru. „Trubač za to
nemůže, já jsem chtěla živé slepýše vidět,
protože v Praze jsme v kabinetu živá zvířata
neměli…,“ lhala jsem a šlo to úplně samo.
Taková byla má touha zalíbit se svým novým
spolužákům. Trubačová na to řekla něco,
co mě trochu naštvalo. Řekla, že si na mne
bude dávat pozor.
Pak se na mne uprostřed hodiny obrátil
Jiří Žalman a jen tak málo se usmál. Ve mně
se rozezvučela ﬂétna a souvětí souřadná mi
byla naprosto ukradená. Snila jsem o budoucí dospělosti a o oslnivých podobách lásky.
No, a to dopoledne mne a Jarku Havrdovou pozval Trubač a Žalman na první výpravu
do dolovací šachty na Měděnci.
Listopad 1957, Nové Město
Babi mi ten výlet do opuštěné sloje zakázala. Mně se tam už odpoledne taky přestalo
chtít. Takhle divoce jsem si to zas nepředstavovala. Ale jít jsem musela.
Když jsme byli v půli stráně pod Měděncem, ozval se od pionýrského tábora hlásek
babi. Mávala něčím a byla jen ve svetru
a kuchyňské zástěře. Šla jsem jí dolů naproti. Celá schvácená mi beze slova podala
hornický kahan i se sirkami… Nic neřekla,
otočila se a šla zpátky.
Když jsem se s hornickým kahanem vrátila
k Jarce Havrdové, Jirkovi Trubačovi a Jirkovi
Žalmanovi, zpozorovala jsem, že ocenili moji
babi víc než já. Potom zpod bund vytáhli
skutečné louče, které sami dělali. Osobně
jsem si představovala, že vejdu do jeskyně
ve stoje, teď už také vybavena světlem z hornického kahanu. Jediné, co budu muset
překonat, bude strach z neznáma…
Skutečnost byla jiná. Vchod do opuštěné
sloje byla nenápadná, docela malá dírka ve
stráni. Černá a táhlo to odtamtud studeně…
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(pokračování z minulého čísla)

První, s hořící loučí a po břiše, zmizel v černém otvoru Žalman, za ním Trubač a pak
Jarka Havrdová. Byla jsem hrozně rozčilená
a sama. Buď teď nebo nikdy, řekla jsem si.
A vzplazila jsem se se svými kudrlinkami,
nádherným svetrem s norskými vzory a frajerskými manžestráky do neznáma za svými
odvážnými spolužáky.

Víc jak pět metrů toho plazení po loktech
nebylo a už jsem je uviděla, jak stojí v černém prostoru s loučemi nad hlavou. Když
jsem se postavila a připojila se k nim, Jirka
Trubač řekl, že jsme první holky, které sem
vlezly. Z toho, jak divně tu duní jeho hlas, se
dá tušit, jak moc velký je ten temný prostor.
Jirka Žalman si stále prohlížel něco na té
stěně, kudy jsme sem vlezli.
Když jsme se vysoukali ze sloje ven, tak se
šeřilo, mezi stromy rudě prosvěcovaly červánky. Stmívalo se, a to se mi vždycky začne
srdce svírat smutkem. Dole pod kopcem,
u Kolomazníkovic obchodu, tam, kde se
naše cesty rozcházely, se ke mně obrátil Jiří
Žalman s něčím, co bylo zabaleno v kapesníku. Opatrně rozhrnul kapesník a já poprvé
v životě uviděla zblízka netopýra s očima jako
korálky a zubatou tlamičkou. Jirka mu ještě
roztáhl křídlo a mé ohromení bylo dokonalé.
„A dáš mi ho?“ zeptala jsem se a přitom jsem pátrala v jeho krásných, podivně
dospělých očích, po něčem… Ale po čem
vlastně? Jiří Žalman neuhnul pohledem, to
se mi moc na něm líbilo, a beze slova mi
podal netopýrka. Pak zahnul k náměstí, kde
už svítily lampy.
Cítím se přemožena a unavená. Poznávám, že je těžké unést štěstí.
Babi byla hrozně ráda, že jsem se vrátila
v pořádku. Zítra půjdu do školy v sukni;
všechno se musí ze mne vyprat. Babi mi po
Novoměstské noviny

večeři pomáhá natočit vlasy na papírky a já
jí vyprávím všechno o tom výletu. Nejvíc ji
uklidnilo, že se mi tam vlastně nic nestalo,
a že to už nikdy nebudu opakovat. Netopýra
jsme pustili ven kuchyňským oknem.
Prosinec 1957, Moje štěstí pod Smrkem
Pošťačka přinese formulář s telefonní
výzvou a tam je hodina. Já přijdu o něco dřív
na poštu a když na mne úřednice od okýnka
zavolá, vběhnu do dřevěné kabinky, co voní
čokoládou a zvednu sluchátko. To volá mamka nebo taťka z pražského bytu. Včera mi
řekli, abych vyřídila Trubačům, že ten kožich
pro jejich dceru Janu taťka sehnal, a že
si pro něj, jak začnou vánoční prázdniny,
mohou přijet. Jana je už na jedenáctiletce,
dojíždí každý den do Liberce. Nosí krásný
ohon a trochu si maluje pusu.
Ráno, když jsem šla do školy přes náměstí, tak od západu foukal mrazivý vítr. Bílá
horská zima je tady. Ten pravidelný průvod
lidí zezdola od vlaku jakoby měl jednotně
zabořené nosy do límců nebo šál. I ta hodně
výstředně zmalovaná slečna, co prodává
v drogerii pod rohovým holičstvím.
Smrk i Měděnec jsou od včerejška v bílé
mlze.
Pod drogerií se ke mně přidali Jirka Žalman s Dančevsk ým. S Dančevsk ým se
nebavím, je to blb a sprosťák. Žalmanovi
jsem řekla, že bych chtěla nahoru na Smrk,
že jsem tam v zimě nikdy nebyla. Řekl mi,
že je to ve sněhu dost obtížné a stejně tam
seshora nic není vidět, protože tu dřevěnou
rozhlednu už nejde použít. A zabralo by to
celý den.
„A to tě vaši nepustěj,“ řekla jsem první
a on zakýval hlavou. Už jsem věděla, že musí
být každou neděli se svými rodiči.
„Hele, vona je do tebe blbá!“, začal se
posmívat Dančevský, kterého jsme vedle
sebe do té doby strpěli.
„Ty balíku, starej se o sebe!“, nedala jsem
se a hodila jsem po něm svou tašku. Honza
Dančevský se přikrčil úlekem a zmizel ve
vysokých dveřích naší školy.
„Když mi bylo pět, tak jsem podobného
hajzla přeprala a namočila jsem mu hlavu
do vany s nehašeným vápnem. A už si na
mne nikdy nedovolil.“
„Protože oslepl,“ usmál se hořce Jirka
a příběh o sprosťákovi Bartlovi z Prahy na něj
očividně dojem neudělal.
„Ale neoslepl. Jeho máma mu to vymyla,
jen už si nedovoloval…,“ vysvětlovala jsem
sice pravdivě, ale schlíple.
Když začala čeština, svítili jsme ve třídě,
v litinových kamnech v rohu to jen hučelo
a za okny hustě sněžilo. Paní učitelka Trubačová musela mít krásné sny, protože byla
svěží a krásná. Když jsem se na ni dívala, nic
jsem si nepřála víc, než být někdy jako ona.
Krásná a sebejistá.
UU
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z nových knih o regionu
UU
Únor 1958, Nové Město pod Smrkem
Přijel za mnou taťka na dva dny z Prahy.
Jeden den jsme byli s lyžema až u Kyselky
a pak pod Spálenou hospodou; a druhý den
mě omluvil z vyučování a jeli jsme lyžovat do
Liberce na Ještěd. Jsem ráda, že už to mám
za sebou. Není mi s ním dobře. Taky si myslí,
že mám ráda Trubače.
Na vánoční prázdniny mě do Prahy přivezli
Trubačovi. Pan Trubač je ředitel naší školy.

Trubačovi mají Volhu. Vzadu na sedadle jsem
jela do Prahy já a Jirka Trubač. Oni jeli pro
ten Janin kožíšek, co jim můj taťka sehnal
a naši pro ně udělali takový slavnostní oběd.
Já zůstala doma a oni pak odjeli ještě do
Prahy nakoupit vánoční dárky a vraceli se
zpět do Nového Města.
Těch deset dnů jsem se doma cítila zvláštně. Jako bych mezi ně už nepatřila. Pořád
jsme jen jedli, trochu jsem jim vyprávěla

o bezvadných učitelích, které máme. Přivezla jsem žákajdu se samýma jedničkama.
Hrozně jsem se těšila zpátky k babi a dědovi.
Tady jsem neměla žádný svůj koutek. Jindra
si pořád hrál s elektrickým vláčkem a autíčkama...

(Pokračování v příštím čísle)
Jiřina Sedláčková

Frýdlantsko se představuje na starých pohlednicích
Unikátní soubor téměř 300 starých
pohlednic Frýdlantska přináší nová kniha
libereckého nakladatelství KNIHY 555.
Prostřednictvím historických pohlednic nás
autoři knihy – přírodovědec a spisovatel Miloslav Nevrlý a publicista a nakladatel Pavel D.
Vinklát - provedou celým Frýdlantským výběžkem a zčásti i Jizerskými horami. Z mnoha
soukromých sbírek i některých institucí byly
pečlivě vybrány ty nejkrásnější a nejzajímavější pohlednice, které dokumentují dobu od
počátku 20. století do čtyřicátých let. Čtenář
navštíví nejen všechna města a obce oblasti
– Frýdlant, Bílý Potok pod Smrkem, Hejnice,
Lázně Libverdu, Raspenavu, Nové Město
pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem,
Dětřichov, Heřmanice, Kunratice, Višňovou,
Černousy, Arnoltice, Pertoltice, Krásný Les,
Horní a Dolní Řasnici, Bulovku, ale také
jejich jednotlivé části a zapomenuté osady.
Pohlednice zachytily i významná místa jižního
okraje Frýdlantska – Jizerských hor, jako jsou
Smrk, Smědava, Paličník, Frýdlantské cimbuří, Ořešník, údolí Černého potoka, Velký
Štolpich... V několika případech se publikace
dotýká i sousedního polského území.
Čtenáře jistě zaujmou snímky z dob, kdy
se v obcích nacházely výstavné podnikatelské vily, obytné domy, významné hostince,
v provozu byly mnohé průmyslové podniky,
z nichž leckteré po roce 1945 vzaly za své.
Stejně tak dopisnice přinášejí pohledy do
frýdlantské zvlněné krajiny a podhorských
území, které se rovněž proměnily ve druhé
polovině minulého století necitlivými zásahy
tehdejší komunistické společnosti.
Poutavý text, přeložený do němčiny, většinou na tuto proměnu krajiny upozorňuje,
vysvětluje ji a tím jistě přináší mnoho nového
a zajímavého místním obyvatelům i všem
návštěvníkům Fr ýdlantska. Kniha se tak
stává jistým průvodcem po trochu opomíjeném území Frýdlantského výběžku, jednoho
z nejsevernějších míst naší země. Zvláště
pro sběratele pohlednic a znalce je v závěru
knihy sestaven soupis vydavatelů, fotografů
a výrobců pohlednic, nechybí ani dvojjazyčný místopisný rejstřík měst, obcí a krajinných
lokalit. Věříme, že kniha potěší všechny
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zdejší obyvatele i ostatní zájemce o historii
tohoto neprávem opomíjeného koutu Libereckého kraje.
Album starých pohlednic – Frýdlantsko
je pak již 22. svazkem jednotné ediční řady,
mapující zajímavé oblasti naší země. Z našeho regionu již vyšly svazky věnující se Jizerským horám, Lužickým horám a Ještědu,
Krkonoším, Podkrkonoší, Českému ráji či
Českosaskému Švýcarsku.
Vázaná celobarevná publikace, českoněmecký text, formát 23 x 21 cm, 156 stran,
cena 495 Kč, vyšla 8. prosince 2009.
Autoři publikace
RNDr. Miloslav Nevrlý (*1933), přírodovědec a dlouholetý pracovník Severočeského muzea v Liberci, se také celý život věnuje
vlastivědné literatuře. Kromě v ýjimečné
a čtenářsky oblíbené Knihy o Jizerských
horách napsal řadu odborných i naučných
publikací, průvodců, map a stovky článků. Je autorem knih Karpatské hry, Větrné
toulání, Nejkrásnější sbírka, Chvály Zadní
země, Kryštofovo Údolí – putování časem
a krajinou, Zašlá chuť morušek, Připomínky
zašlých časů – Pomníčky Jizerských hor ad.
Žije v Liberci.
Mgr. Pavel D. Vinklát (*1959), původním
povoláním učitel, publicista a nakladatel,
se od dětství zajímá o regionální vlastivědu.
V letech 1996–2000 redakčně i autorsky
zajišťoval časopis Jizerské a Lužické hory,
od roku 2002 je redaktorem měsíčníku
Krkonoše – Jizerské hory. Se svou ženou
Novoměstské noviny

Květou Vinklátovou vlastní nakladatelství Knihy 555, kde zastává pozici nakladatelského
redaktora. Je autorem či spoluautorem publikací: Krajiny Jizerských hor, Raspenava,
město na Smědé, Jizerskohorské přehrady
a katastrofa na Bílé Desné, Kronika trampingu v Jizerských horách, 1934–2004, 150 let
hospodářské komory v Liberci, 1851–2001;
z ediční řady Album starých pohlednic je
spoluautorem knih o oblastech: Západočeské lázně, Olomoucko, Jeseníky, Křivoklátsko a Český kras, Krušné hory, Orlické
hory. Píše rovněž poezii, kterou soustředil
do sbírky Vesmír ve sklenici medu. Žije
v Bílém Potoce.
Pohlednice
Většina v knize publikovaných pohlednic
pochází ze sbírek sběratelů a vlastivědných
nadšenců Rostislava Jelínka z Ferdinandova
a Petra Kurtina z Jablonce nad Nisou. Dále
do souboru poskytli své pohlednice: Městské muzeum Frýdlant, Obecní úřad Heřmanice, Luděk Antoš, Michal Brojír, Miroslav
Jech, Antonín Güttler, Milan Krčil, Bohumil
Mádle, René Steckel, Josef Strnad, Irena
Vaňková, Pavel Vursta.
Spolupráce
Na knize spolupracovali místní znalci
a zástupci obcí a institucí: Iva Beranová,
Miroslav Jech, Eva Jureková, Karel Nádeník,
Anna a Jaroslav Havránkovi, Jaroslav Koráb,
Günther Krause, Marie Matušková, Vladimír
Mlch, Vladimír Stříbrný, Irena Vaňková.
Výstava
Výstava Frýdlantsko na starých pohlednicích vznikla za podpory měst, obcí: Frýdlant,
Raspenava, Nové Město pod Smrkem, Hejnice, Lázně Libverda, Višňová, Jindřichovice
pod Smrkem, Horní Řasnice.
Prodej
Knihu můžete zakoupit v městské knihovně, nebo místním papírnictví za 495 Kč.
Publikaci si můžete také objednat na dobírku
(poštovné a balné hradí nakladatelství) na
adrese: KNIHY 555, Rumunská 47/16,
460 01 Liberec, tel. 485 148 380, info@
knihy555.cz, www.knihy555.cz.
Objednávky přijímá: Šárka Čiková, tel.:
777 797 875, 485 148 380.
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Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Leden
Stanislava Slámová
Božena Nováková
Božena Štěrbová
Školastika Sekerášová
Františka Istenáková
Jaroslav Marhoul
Josef Plíšek
Christiana Resselová
Valtrauda Vohnoutová
Vlastimila Kúrňavová
Milan Rodak
Lýdie Svádová

91
88
87
85
81
80
80
75
75
70
70
70

Únor
Věra Poláková
Irmgard Gutbierová
Gertruda Petrušová
Marie Jersáková
Zdenka Pospíšilová
Františka Senešiová
František Váša
Janina Botíková
Anna Bartáková
Jiří Režný
Marie Habardíková
Ferdinand Istenák
Bedřich Preisser
Krista Němečková
Jiří Novotný
Zdeněk Polcar

88
87
87
85
85
85
85
84
83
83
81
80
80
75
70
70

Všem jubilantům
přejeme mnoho zdraví,
štěstí a osobní
spokojenosti
do dalších let.

V NOVÉM ROCE 2010
PŘEJEME VŠEM
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ

A SPOKOJENOST

Základní umělecká škola
v Novém Městě pod Smrkem

O Vánocích

Ježíškovi

Sníh padá zas a zas, už nastal Vánoční čas.
Děti zpívaj koledy a chodí bruslit na ledy.
Sáňkují a skotačí, lyžujou a čekají,
až zas zvonek zazvoní a dárky si rozbalí.

Ježíšku, Ježíšku,
přijď k nám do domečku.
Přines nám dárečky
i hodně radosti.

Ivana Rybínová

Už je zima
Rychle, zima už je tady,
říká – připrav dárky, Naty.
Říká, říká pavouček.
Monika Kawulyczová

Markéta Vítková
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