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Vám přeje hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a úspěchů v osobním i pracovním životě 

a správné vykročení do nového roku 2011.
Hlavním tématem minulého období byla 

sněhová kalamita. Přestože dnes již ze 
sněhu mnoho nezbylo, přinášíme důležité 

kontakty pro získání informací, kdyby se 
snad podobná situace opakovala.

Připraveny jsou samozřejmě, jako obvykle, 
spousty informací dalších.
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Na konci listopadu minulého roku jsme 
začali být zasypávání vydatnými přívaly 
sněhu. 29. listopadu se započalo s prohr-
nováním komunikací.

Od 9. prosince byly denně prováděny 
odvozy sněhu. Mimo běžně nasmlouva-
nou techniku k prohrnování byly dodateč-
ně využity 3 nakladače a 2 nákladní auta.

15. prosince 2010 byl vyhlášen kala-
mitní stav z důvodu zúžení šířky komuni-
kací sněhem a neschůdnosti chodníků, 
což ohrožovalo bezpečnost účastníků 

silničního provozu. Operační plán zimní 
údržby komunikací pozbyl platnosti a zimní 
údržba se řídila přímou situací. Občané 
byli vyzváni rozhlasem a prostřednictvím 

webových stránek města k omezení provo-
zu svých dopravních prostředků a upozor-
něni na možné přerušení svozu odpadů. 
Práce na zajištění sjízdnosti a schůdnosti 
komunikací však stále pokračovaly.

V rámci vyhlášeného kalamitního stavu 
bylo požádáno o spolupráci i Obvodní od-
dělení Policie ČR. Policisté zjišťovali ma-

Sněhová kalamita
jitele překážejících odstavených aut a vy-
zývali je k přeparkování. Byly zapůjčeny 
dvě sněhové frézy na čištění parkovacích 
míst. Problémy měly vlakové i autobusové 
spoje.

21. prosince byl kalamitní stav zrušen 
a občané byli rozhlasem a prostřednic-
tvím webových stránek města nabádáni 
ke zvýšené opatrnosti při jízdě automobi-
lem a upozorněni na nebezpečí pádu ledu 
a sněhu ze střech domů.

Přesto se vlivem vysoké sněhové po-
krývky a silného větru ještě několikrát 
staly neprůjezdnými úseky krajských silnic 
do Ludvíkova a před Frýdlantem.

Odvozy sněhu se prováděly až do 4. led-
na. 7. ledna přišlo oteplení, déšť a obleva.

Roční náklady na zimní údržbu komuni-
kací se oproti běžně rozpočtovaným díky 
sněhové kalamitě zvýšily téměř na dvoj-
násobek.

Poděkování za neúnavnou koordina-
ci odklízecích prací patří paní Zdence 
Strakové. Dále děkujeme všem, kteří 
se na zimní údržbě místních komunikací 
a chodníků jakkoliv podíleli, především ři-
dičům traktorů s pluhy, řidičům nakladačů 
a nákladních vozů, zaměstnancům od-
dělení komunálních služeb, pracovníkům 
veřejněprospěšných prací a pracovníkům 
veřejné služby. Také bychom rádi poděko-
vali všem vstřícným spoluobčanům, kteří 
ochotně pomohli, ať už přímo, fyzicky ane-
bo alespoň upozorněním na vzniklé pro-
blémy. Speciální poděkování patří místním 
policistům a dále fi rmě Mountfi eld Liberec 
za zapůjčení sněhových fréz.

-SY-
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Na základě rozhodnutí Dozorčí rady 
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. 
ze dne 21. prosince 2010 byly stanoveny 
od 1. ledna 2011 tyto ceny za dodávky pit-
né vody z veřejného vodovodu a odvádění 
odpadních vod veřejnou kanalizací:

Jak byla cena vodného 
a stočného stanovena?

Cena za dodávku pitné vody (vodné) 
i cena za odvádění a čištění odpadních vod 
(stočné) je věcně usměrňována. Do takto 
regulované ceny lze zahrnout jen ekono-
micky oprávněné náklady, přiměřený zisk, 
daň a clo dle zvláštních předpisů. Tímto 
předpisem je každoročně výměr Minis-
terstva fi nancí, 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. 1 000 l). U ceny vodného 
a stočného je uplatňována snížená sazba 
DPH ve výši 10 %. Kalkulace vodného 
a stočného je k dispozici v provozním a zá-
kaznickém centru Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s. na adrese Zahradní 768, 
Frýdlant.

K jakému nárůstu ceny došlo 
u vodného a u stočného?

Pro koncového zákazníka dochází k ná-
růstu ceny vodného o 6,5 % a u stočného 
o 4,4 %.

Proč dochází k tomuto zdražení?
Zdražení vodného a stočného od 1. led-

na 2011 je dáno především nárůstem 
ceny elektrické energie, ceny za odebíra-

Ceny vodného a stočného pro rok 2011

Cena bez DPH s DPH

Vodné 24,06 Kč/m3 26,47 Kč/m3

Stočné 43,00 Kč/m3 47,30 Kč/m3

Celkem 67,06 Kč/m3 73,76 Kč/m3

Porovnání vývoje cen vodného a stočného pro konečné zákazníky 
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. a Severočeské vodárenské 
společnosti, a. s. (Liberec)

-SY-

Kč/m3 
vč. DPH

FVS a. s. SVS a. s.
DPH

vodné stočné celkem vodné stočné 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 %

2011 26,47 47,30 73,76 39,42 35,77 75,19 10 %

nou surovou vodu z vodních toků a ceny 
za PHM. Výrazným faktorem je i odha-
dovaný pokles celkového fakturovaného 
množství vodného o 5 000 m3 a stočného 
o 25 000 m3. V neposlední řadě je nut-
né uvést i opravy vodovodů a kanalizací 
po povodních v srpnu 2010.

FVS, a. s.

Občané, kteří v roce 2010 provedli změ-
ny ve vlastnictví staveb či pozemků nebo 
změnili svoji nemovitost např. stavebními 
úpravami, musí do 31. ledna 2011 podat 
daňové přiznání. Pracovníci majetkových 
daní Finančního úřadu ve Frýdlantu upo-
zorňují na to, že za pozdní podání musí být 
podle daňového řádu od roku 2011 vždy 
uložena pokuta v minimální výši 500 Kč. 
Daň z nemovitostí nebývá vysoká, a proto 
je nepříjemné kvůli drobnému pochybení 
dostat pokutu, která může být vyšší než 
daň samotná.

V souvislosti s daňovým přiznáním upo-
zorňujeme na rozšířené úřední hodiny 
v týdnu od 24. do 28. ledna 2011 na FÚ 
Frýdlant (daň z nemovitostí) takto:

pondělí a středa 8–17 h
úterý, čtvrtek a pátek 8–14 h

FÚ Frýdlant

Daň z nemovitostí

Občanské sdružení pro obnovu 
a rozvoj Nového Města pod Smrkem 
právě vydalo vlastivědnou publikaci 
«Nové Město pod Smrkem – historie 
hornického města».

Autor textu RNDr. Václav Tima, kte-
rý shromažďoval podklady, studoval 
prameny v archívech a spolupracoval 
s místními znalci historie téměř 10 let, 
v ní popsal historii, život obyvatel, pří-
rodu a infrastrukturu města.

Barevnou knihu formátu A4 váza-
nou v tvrdých deskách je možné za-
koupit v papírnictví u paní Čengerové 
za 620 Kč.

-SY-

Vyšla kniha 
o našem městě
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Na zasedání zastupitelstva města bylo 
přítomno 15 zastupitelů, dva zastupitelé 
byli omluveni. Po volbě ověřovatelů zápisu 
a kontrole usnesení zastupitelstvo dále 
jednalo dle schváleného programu.

Majetkoprávní věci
ZM projednalo prodej nemovitých věcí 

z vlastnictví města, schválilo směnu par-
cel mezi městem Nové Město pod Smr-
kem a panem Hai Bui Ngocem a schválilo 
smlouvy o budoucích kupních smlouvách. 
Dále zastupitelstvo města schválilo pro-
dej budovy č. p. 300 včetně pozemků 
z vlastnictví města do vlastnictví občan-
ského sdružení „Školička“ a prodej budo-
vy č. p. 323 včetně pozemků z vlastnic-
tví města do vlastnictví manželů Daniela 
a Lenky Sukových.

Informace o stavu úplatného 
nabytí koupaliště (rybník) 
a okolních pozemků

Na jaře letošního roku bylo vyvoláno 
jednání s panem Martinem Jirákem, který 
je vlastníkem rybníků a okolních pozemků 
v areálu koupaliště. Pan Jirák nabídl městu 
ke koupi horní rybník a okolní pozemky. 
Na základě této schůzky objednalo město 
vyhotovení geometrického plánu na oddě-
lení pozemků, které by byly předmětem 
prodeje. Dále město objednalo vyhoto-
vení znaleckého posudku. Dle znalecké-
ho posudku č. 3552-154/2010 ze dne 
16. 9. 2010 je cena prodávaných pozemků 
(o celkové výměře 33 096 m2) s příslušen-
stvím 976 760 Kč.

Podle posledního sdělení pan Martin 
Jirák nabízí k prodeji pozemky (o celko-
vé výměře 33 096 m2) s příslušenstvím 
za 150 Kč/m2 tj. 33 096 m2 × 150 Kč = 
4 964 400,00 Kč.

Pan Vojáček se dotázal, jaký má pan 
Jirák vztah s městem. Aby nedošlo k to-
mu, že pan Jirák řekne, že když nedá 
město 150 Kč/m2, tak si to oplotí a zamezí 
přístup. Nehrozí to? Pan starosta řekl, 
že pan Jirák ví, že stavět plot do vody 
je nesmysl, jednak technický a jednak 
z pohledu jeho podnikatelského záměru. 
Potřebuje, aby k vodě byl přístup. To, že 
se tam dva měsíce v roce lidé koupou, mu 
nevadí. Odkoupení rybníka (koupaliště) 
je iniciativou města, vyvolanou pocitem 
veřejnosti, že by měl být majetkem města. 
Voda je ale veřejně přístupná a p. Jirák 
nemůže znemožnit přístup. Pan starosta 
dále řekl, že navíc rybníkem vede vodoteč 
– pozemek, který je v majetku města. Pan 
starosta promítl katastrální mapu a pan 
Křepelka podal vysvětlení k majetkovým 

poměrům na koupališti. Pan starosta 
dále řekl, že p. Jiráka přesvědčil, že k je-
ho podnikatelskému záměru nemusí být 
vlastníkem rybníka. Stačí, když bude mít 
pozemky s vodní plochou pouze v náj-
mu. Rozhodnutím p. Jiráka je předložená 
nabídka. Částka, kterou zaplatil p. Jirák 
za oba rybníky, není veřejně známá. Město 
je mohlo přes realitní kancelář odkoupit 
za 1,2 mil. Kč. P. Jirák tuto částku zřejmě 
výrazně přeplatil.

Zastupitelstvo města vzalo nabídku pa-
na Jiráka na vědomí.

Souhlas zastupitelstva města 
ve věci bezúplatného převodu 
pozemků 

Pan starosta předložil návrh na bezú-
platný převod parcel pod chodníky – ostat-
ní plocha o celkové výměře 7 850 m2 v ka-
tastrálním území Nové Město pod Smrkem 
v ulicích Frýdlantská, Jindřichovická, Celní 
a Ludvíkovská z majetku Libereckého kra-
je do vlastnictví města dle darovací smlou-
vy č. OLP/2479/2010 (viz příloha). Pan 
starosta sdělil, že pokud nejsou chodníky 
v majetku města, není možné na jejich 
rekonstrukce čerpat dotace. Dále řekl, že 
byla schválena chodníková novela, podle 
které musí chodníky udržovat vlastník. 
K tomu jsou dva právní výklady. Vlastní-
kem chodníku je vlastník pozemku, což by 
byl v tomto případě Liberecký kraj. Druhý 
výklad říká, že je má udržovat město, pro-
tože je postavilo a jsou to tedy jeho stavby. 
Bylo o tom jednáno a jediným řešením 
je bezúplatný převod. Zaměření zaplatilo 
město. Finanční prostředky na zaměření 
byly schváleny v rozpočtu města.

Zastupitelstvo schválilo darovací smlou-
vu č. OLP/2479/2010 o bezúplatném při-
jetí parcel pod chodníky v ulicích Frýdlant-
ská, Jindřichovická, Celní, Ludvíkovská 
ostatní plocha o celkové výměře 7 850 m2 
v katastrálním území Nové Město pod 
Smrkem z vlastnictví Libereckého kraje 
do vlastnictví města Nové Město pod 
Smrkem.

Úvěry na zateplení objektů
ZM po projednání schválilo uzavření 

smlouvy s Českou spořitelnou, a. s. o po-
skytnutí úvěru ve výši 9,548 mil. Kč se 
splatností do 30. 6. 2012 na fi nancování 
zateplení objektu MŠ a zajištění tohoto 
úvěru blankosměnkou a zástavou bankov-
ního účtu zřízeného pro příjem dotace.

ZM po projednání schválilo uzavření 
smlouvy s Českou spořitelnou, a. s. o po-
skytnutí úvěru ve výši 7,625 mil. Kč se 
splatností do 31. 12. 2016 na fi nancování 

zateplení bytového domu Vaňkova 1051, 
1052 a zajištění úvěru blankosměnkou.

Změny rozpočtu
Z M  s c h v á l i l o  z m ě n y  r o z p o č -

tu města za rok 2010 – IV. kolo: na-
výšení příjmů o 1 966 067 Kč, sníže-
ní př í jmů o 5 453 708 Kč, nav ýšení 
výdajů o 2 366 763 Kč, snížení výdajů: 
o 6 373 686 Kč, saldo 519 282 Kč.

Dále schválilo rozpočtové provizorium 
na rok 2011 do doby, než bude schválen 
rozpočet na rok 2011.

Převod RTG přístroje
Pan starosta sdělil, že DSO Mikrore-

gion Frýdlantsko, jehož je město členem, 
přispěl na pořízení nového rentgenového 
přístroje městu Frýdlant. To rentgen pro-
najímá Nemocnici Frýdlant, s. r. o., která 
ho udržuje a opravuje. Protože se však 
nejedná o majetek této firmy, Finanční 
úřad neuzná plně tyto náklady jako ode-
čitatelné položky ze základu pro výpočet 
daně. Ředitel Nemocnice Frýdlant, s. r. o. 
se proto obrátil na město jako jednoho 
z přispěvatelů v rámci Mikroregionu Frýd-
lantsko s žádostí o převod tohoto zařízení 
do majetku Nemocnice Frýdlant, s. r. o.

Pan starosta řekl, že město Frýdlant již 
těsnou většinou schválilo bezúplatný pře-
vod. Další obce nemají jednotný přístup, 
uvažuje se i o úplatném převodu. Nové 
Město pod Smrkem přispělo částkou 
155 720 Kč. Nemocnice Frýdlant, s. r. o. 
by převodem získala majetek v několika-
miliónové hodnotě a tento majetek jí zů-
stane i v případě, že přestane nemocnici 
provozovat.

Pan starosta předložil tři možnosti: 
nesouhlasit s převodem, souhlasit s úplat-
ným převodem nebo souhlasit s bezúplat-
ným převodem.

Zastupitelstvo návrh pana starosty pro-
jednalo a následně souhlasilo s úplatným 
převodem RTG přístroje z majetku města 
Frýdlant do majetku Nemocnice Frýdlant, 
s. r. o.

Pan starosta informoval o záměru Li-
bereckého kraje (LK) zrušit osmileté gym-
názium a čtyřleté přestěhovat do areálu 
Střední školy hospodářské a lesnické 
Frýdlant. Proti tomuto rozhodnutí se zved-
la vlna odporu. Pan starosta požádal 
zastupitele našeho města, aby využili své 
kontakty na zastupitele LK a svým působe-
ním ovlivnili jejich rozhodnutí. LK by ušetřil 
za provoz budovy. Budova není dobře 
udržována, do její údržby nebyly vkládány 
odpovídající fi nanční prostředky. Starosta 

Z 2. zasedání zastupitelstva města Nové Město 
pod Smrkem, konaného dne 15. prosince 2010
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Frýdlantu prohlásil, že pokud by LK gym-
názium zrušil, převzal by ho a provozoval 
Frýdlant. To by ovšem pro Nové Město 
pod Smrkem znamenalo, že by na pro-
voz muselo přispívat dle počtu studentů 
zhruba ¼ nákladů. Další komplikací je, že 
budova patří LK. Mgr. Svobodová sdělila, 
že frýdlantské gymnázium získalo na jistý 
projekt dotaci cca 4 mil. Kč. Má dobrou 
úroveň a studenty dokonale připravuje 
ke studiu na VŠ. Připomínkové řízení běží 
do 14. 2. 2011. Informace jsou na strán-
kách LK.

Pan starosta informoval o vyhlášení ka-
lamitního stavu. Informace byla zveřejněna 
na úřední desce, webových stránkách 
a vyhlášena rozhlasem. Znamená to, že 
přestal platit plán zimní údržby. Po vyhlá-
šení kalamitního stavu se údržba provádí 
dle aktuální situace. Již od 9. 12. 2010 se 
denně odváží sníh z kritických míst. Pro 

město pracují tři nakladače a dva nákladní 
vozy, které sníh odváží. Byly zapůjčeny 
dvě frézy na čištění parkovacích míst. 
V některých ulicích již nebylo možné projet 
traktory s pluhy. Kritická místa je možné 
hlásit na sekretariát MěÚ. Problémy měla 
i .A.S.A. s odvozem komunálního odpa-
du, protože některá místa byla nesjízdná. 
Pan Kozák řekl, že vzhledem k tomu, 
jaké množství sněhu napadlo, zaparko-
vaná auta apod., muselo dojít k vyhlášení 
kalamitního stavu. Nepochopitelné je, že 
1/3 majitelů vozů má garáž, přesto parkují 
na silnicích. Pan Kozák se dotázal, zda 
svazek obcí Smrk začne skútrem upravo-
vat běžecké trasy. Pan starosta sdělil, 
že přesnou informaci nemá. Trasy jsou 
zatím neprůjezdné. Skútr není schopen 
projet ve vysoké vrstvě čerstvého sněhu. 
V loňském roce měl skútr i nějaké tech-
nické problémy. Uvažuje se o zakoupení 
pásů na čtyřkolku a jejím možném využití 

na úpravu běžeckých stop. Pan starosta 
dále řekl, že v rámci vyhlášeného kala-
mitního stavu bylo požádáno o spolupráci 
i OO Policie ČR. Policisté zjišťují majitele 
odstavených aut a vyzývají je k přeparko-
vání. Mgr. Smutná poděkovala paní Stra-
kové a panu Svobodovi za podle ní dobrou 
koordinaci úklidových prací. Paní Straková 
se snažila ochotně vyjít vstříc. Je mnoho 
lidí, kteří vidí vždy jen to špatné, ale jak si 
sama ověřila, neměli řidiči úklidové techni-
ky možnost vystřídání a prohrnování bylo 
náročné. Takto by to mělo být deklarováno 
všem spoluobčanům. Mgr. Smutná podě-
kovala za všechny panu Křepelkovi u pří-
ležitosti odchodu do důchodu za dlouho-
dobou dobrou spolupráci při zasedáních 
zastupitelstva a za sebe za příjemnou 
spolupráci při společenských obřadech.

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

Dne 24. 11. 2010 se konalo první za-
sedání nově zvolené rady města. Byly 
projednány majetkoprávní věci, změny 
rozpočtu PO a přidělení bytů ve vlastnictví 
města. Dále RM schválila užívání neby-
tových prostor bývalého Domu mládeže 
v Ludvíkově pod Smrkem Sborem dobro-
volných hasičů Ludvíkov pod Smrkem pro 
jím organizované činnosti a potřeby. Rada 
města se seznámila s dopisem nájemníků 
panelových bytů Vaňkova 922, 923 a 924, 
které jsou ve vlastnictví fi rmy CPI BYTY, 
a. s.

Další zasedání rady města se kona-
lo 1. 12. 2010, byl na něm projednán 
a schválen návrh zásad pro přidělování 
bytů do nájmu; tyto změny se týkají zru-
šení bodového systému. Žádosti budou 
v seznamu podle data podání, přidělovány 
budou radou města. Dále RM projednala 
majetkoprávní věci a přidělení bytů v obyt-
ném domě Frýdlantská 59.

Poslední zasedání rady města v uply-
nulém roce se konalo 29. 12. 2010. Rada 
města na něm schválila seznam žádostí 
na přidělení obecního bytu s platnos-
tí od 1. 1. 2011 a zřízení internetového 
převaděče na objektu obytný dům Lud-
víkovská 35 společností A-net Liberec, 
s. r. o. Dále RM schválila důležité změny 
rozpočtu a ceník pečovatelských služeb 
DPS Nové Město pod Smrkem s platností 
od 1. 2. 2011.

Usnesení rady města najdete na www.
nmps.cz/rm.php

Rada města
Aktuální informace o nesjízdných úse-

cích silnic naleznete na www.doprav-
niinfo.cz, př ípadně na www.doprava.
mapy.cz nebo www.tudyne.cz. Bohužel 
ne na všech portálech se vždy zobrazí 
všechna omezení, proto je lépe projít více 
portálů. Hlásit problematické úseky hlav-
ních krajských silnic můžete zimní dispe-
čerské službě Krajské správy silnic Libe-
reckého kraje, cestmistrovství Frýdlant, 
tel. 482 312 068. Tam se také dozvíte 

nejvíc o předpokládaném vývoji dopravní 
situace.

Aktuální výluky na železnici lze sledo-
vat na www.cd.cz, ČD on-line, omezení 
provozu.

Informace o tom, zda pojede či ne-
pojede autobus, Vám posky tnou na 
tel. 482 312 897 – ČSAD Frýdlant.

 -SY-

Jak získat aktuální info o dopravě?

Od pondělí 24. 1. 2011 a dále každé ná-
sledující pondělí bude úřadovat v přízemí 
budovy městské knihovny fi nanční a po-
jišťovací poradkyně. Úřední hodiny budou 
od 13,00 do 17,00.

Občané se mohou na poradkyni obra-
cet v těchto záležitostech:
1) konzultace, zpracování odborných 

studií a posudků
2) nabídky a zpracování těchto smluv:

a. pojištění majetku (aut, rodinných 
domů, bytových domů i jednotek, 
domácností atd.)

b. pojištění občanské (živelní 
zajištění, úrazové připojištění, 

pojištění pracovní neschopnosti 
atd.)

c. pojištění podnikatelských rizik 
(fi rem i jednotlivců OSVČ)

d. pojištění úvěrů a hypoték
e. penzijní připojištění se státním 

příspěvkem
f. stavební spoření se státním 

příspěvkem
g. zpracování žádostí v poskytování 

úvěrů (pouze bankovní sektory) 
a hypoték

Kontakt: 777 989 782
nebo avagnerova@atlas.cz

Finanční a pojišťovací poradkyně
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Téma čísla – komíny

Vážení spoluobčané,
pozor na rozdílnost pojmů „REVIZE 

a KONTROLA“ spalinové cesty. Jsou to 
dva naprosto odlišné úkony, které mohou 
provádět osoby s určitou odbornou kva-
lifikací. Tento odborně způsobilý člověk 
vše musí dokladovat razítkem, případně 
osvědčením. Více v článku.

Stanovisko Společenstva 
kominíků ČR k informacím 
ve sdělovacích prostředcích 
v souvislosti s Nařízením vlády 
č.91/2010 Sb.

Vzhledem k tomu, že se v minulých týd-
nech objevily ve sdělovacích prostředcích 
(MF Dnes) ne vždy úplně přesné informa-
ce o novém legislativním předpisu Naří-
zení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách 
požární bezpečnosti při provozu komínů, 
kouřovodů a spotřebičů paliv (částka 34 
Sbírky zákonů České republiky ze dne 
2. dubna 2010), považuje Společenstvo 
kominíků spolu s Hospodářskou komorou 
za nutné uvést některé záležitosti sou-
visející s prováděním kominických prací 
na pravou míru tak, abychom zabránili 
nesprávné a nepřiměřené reakci vlastníků 
a provozovatelů spotřebičů paliv.

Především se nejedná o novou povin-
nost.

Starat se o řádný stav komínů byla tra-
diční povinnost občanů již od dob Rakous-
ka-Uherska. Poslední legislativní předpis, 
který tuto povinnost ukládal, byl zákon 
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Pokud je tento fakt pro většinu veřejnosti 
nový, svědčí to o tom, jak občané své po-
vinnosti zanedbávali.

NV č. 91/2010 nezavádí povinnou kon-
trolu komínů, ale stanovuje podmínky pro 
bezpečné provozování komínů, kouřovodů 
a spotřebičů paliv tak, aby nedošlo k ohro-
žení zdraví a životů uživatelů spotřebičů 
paliv a jejich majetku.

V této souvislosti je třeba si uvědomit, že 
provozovatel zanedbáním uvedených po-
vinností ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní, 
kteří bydlí v jeho sousedství.

Ve srovnání s dosud platnou, ale tech-
nickým rozvojem již překonanou vyhláš-
kou č. 111/1981 Sb. o čištění komínů, 
která byla prováděcím předpisem k záko-
nu č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
a ukládala povinnosti kominickým pod-
nikům, provozovatelům spotřebičů pa-
liv a určovala intervaly provádění čištění 
komínů, nové nařízení vlády podstatně 
zmírňuje požadavky na četnost provádění 
kominických prací a navíc umožňuje pro-
vádět čištění spalinových cest odvádějí-
cích spaliny od spotřebičů na pevná paliva 
o výkonu do 50 kW svépomocí.

ZE 
u to 
hou
va-
ěk

Revize a kontrola 
spalinové cesty

Na druhé straně ale zvyšuje požadavky 
na odbornou úroveň osob oprávněných 
k provádění kontrol a revizí spalinových 
cest, což jistě celá řada občanů ocení 
kladně.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. v § 5 
Revize spalinové cesty uvádí, že revizi spa-
linové cesty provádí odborně způsobilá 
osoba , která je držitelem živnostenského 
oprávnění v oboru Kominictví a která je 
zároveň revizním technikem komínů, spe-
cialistou bezpečnosti práce – revizním 
technikem komínových systémů, nebo 
revizním technikem spalinových cest.

Revize spalinové cesty provádí odborně 
způsobilá osoba dle § 5 Nařízení vlády 
v těchto případech:

  před uvedením spalinové cesty 
do provozu nebo po každé stavební úpra-
vě komína,

  při změně druhu paliva připojeného 
spotřebiče paliv,

  před výměnou nebo novou instalací 
spotřebiče paliv,

  při komínovém požáru,
  při vzniku trhlin ve spalinové cestě 

a při vzniku podezření na výskyt trhlin 
ve spalinové cestě.

Kontrolu spalinové cesty podle § 2 a její 
čištění podle § 3 provádí odborně způ-
sobilá osoba, kterou je dle § 4 Nařízení 
vlády č. 91/2010 Sb. držitel živnostenské-
ho oprávnění v oboru Kominictví. K této 
činnosti postačí živnostenský list v oboru 
Kominictví a nevyžaduje se osvědčení 
revizního technika. Stejná odbornost je 
předepsána i pro čištění spalinových cest.

Na webových stránkách Společenstva 
kominíků ČR www.skcr.cz, sdružujícího 
více než 700 kominíků v České republice, 
jsou uvedeny seznamy členů Společen-
stva – odborně způsobilých osob, kteří 
mají platné osvědčení revizních techniků 
komínů vydaných SKČR a IVBP Brno, 
osvědčení certifi kovaných revizních tech-
niků komínových systémů anebo osvěd-
čení Hospodářské komory ČR o národní 
kvalifi kační zkoušce Revizní technik spa-
linových cest dle zák. č. 179/2006 Sb., 
o ověřování a uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání.

Členové Společenstva kominíků ČR 
jsou vybaveni členskými průkazy, ve kte-
rých kromě jména, adresy a fotografi e je 
uvedeno, zda majitel průkazu je nebo není 
revizním technikem.

Seznamy kominických firem, zveřej-

ňované v deníku MF Dnes, jsou neúplné 
a v mnoha případech nepřesné, jsou po-
sbírány z různých, ne vždy spolehlivých 
zdrojů, a jsou proto pro občany málo 
přínosné.

Bohužel neexistuje centrální evidence, 
neboť členství v profesních komorách není 
povinné.

Zákazníci, kteří své povinnosti při pro-
vozování spotřebičů a spalinových cest 
doposud nezanedbávali, nemají problém 
najít kominíka, protože s ním udržují trvalý 
kontakt.

Pokud jde o spekulace sdělovacích pro-
středků, týkající se předpokládané výše 
cen za kominické služby, jsou více než 
zavádějící.

Ceny jsou ze zákona smluvní a každá 
kominická fi rma do nich musí zakalkulovat 
i  veškeré vedlejší náklady spojené s pro-
vedením prací a služeb včetně dopravy. 
Ničím nepodložené cifry pouze vyvolávají 
u našich zákazníků pocit nejistoty.

Ceny v příštím roce budou pochopitelně 
vyšší vzhledem k výraznému zvýšení roz-
sahu prací, ale protože zároveň dochází 
k prodloužení intervalů jejich provádění, 
nebude zvýšení cen pro naše zákazníky 
nijak razantní.

Jak je tedy z výše uvedených skuteč-
ností zřejmé – Nařízení vlády č. 91/2010 
Sb. o podmínkách požární bezpečnosti 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je 
předpis, který nejen že snižuje počet čiš-
tění spalinových cest, ale občanům dává 
i větší volnost v dané problematice (mož-
nost čištění komínů na pevná paliva s při-
pojeným spotřebičem výkonu do 50 kW 
svépomocí). Zároveň jim zaručuje větší 
odbornost řemeslníků, kteří objednané 
práce u nich mohou provádět (požadova-
ná odborná způsobilost kominíků).

Je až s podivem, jak některá média 
o tomto předpisu dokázala spekulovat 
a jaké reakce tyto spekulace ve veřejnosti 
dokázaly vyvolat.

To, že někteří již zapadající politici, či vy-
cházející redaktoři a chroničtí dopisovate-
lé dokázali bez jakékoliv znalosti kritizova-
ného předpisu a souvisejících skutečností 
vést « vysoce odborné» debaty, však již 
překračuje míru vkusu.

Jde totiž o majetky a zdraví občanů.

S přáním krásného dne za Společenstvo 
kominíků ČR cechmistr pro Liberecký 

kraj Marek Hauer
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Kultura

Nabízí tyto služby:
  osobní asistence
  odlehčovací služba
  půjčovna kompenzačních pomůcek
  poradna pro osoby se zdravotním 

postižením
  prodej baterií do sluchadel
  drobné opravy sluchadel – 1. pondělí 

v měsíci možná konzultace v Liberci s pa-
nem Paurem (Svaz sluchově postižených 
a nedoslýchavých Praha)

  právní poradna – 1. středa v měsici

Změna termínu bude včas oznámena.

Termíny návštěv DPS Nové Město 
pod Smrkem (11,00–12,00)

  13. 1. 2011
  10. 2. 2011
  10. 3. 2011
  14. 4. 2011
  12. 5. 2011
  9. 6. 2011
  14. 7. 2011
  11. 8. 2011
  8. 9. 2011
  13. 10. 2011
  10. 11. 2011
  8. 12. 2011

Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje, o. s.

Byl pátek 26. listopadu 2010, čas 19.30 
hodin. Před sálkem v Základní umělecké 
škole v Novém Městě pod Smrkem ner-
vózně přešlapovalo několik členů Docela 
malého divadelního souboru. Po scho-
dech do patra stále stoupají další a dal-
ší diváci. Není divu, chystá se premiéra 
nového divadelního pásma, jehož název 
je poněkud dlouhý a možná zavádějící: 
Wassermann, Polednice, Štědrý večer 
paní Novákové. Mezitím do sálku přichá-
zejí poslední opozdilci, sedadla jsou skoro 
všechna zaplněná, odhadem šedesát lidí. 
Ozývá se zvonek ohlašující začátek před-
stavení. Na scénu se zasvěcují ostré re-
fl ektory, z reproduktorů zní úvodní skladba 
první hříčky.

Tak nějak vypadal začátek další premi-
éry Docela malého divadelního souboru. 
Počáteční tréma, tak dobře známá všem, 
kteří mají co do činění s nějakým veřejným 
vystoupením, je pryč. Úvodní hříčka navo-
dila tu správnou atmosféru, kterou jsme 
podvědomě očekávali. Lidé se smějí a ba-
ví už od počátku, herci nasadili to správné 
zahřívací tempo, aby se divák nenudil. 
Ozývá se odměňující potlesk, hudební 
předěl otevírá další hříčku. Smích se ozý-
vá i zde, což kvitujeme s povděkem. Další 
hudební předěl, rychlá přestavba scény, 
kterou dělají všichni aktéři a otevřeně ji 
přiznávají. Tentokrát trochu složitější, hlu-
boce lidský příběh opuštěné staré ženy. 
I tady se diváci smějí. Trochu nás to zaráží, 
protože jsme tento příběh koncipovali váž-
něji. Postupně smích mizí a v závěru, kdy 
poněkud „zahaprovala“ technika zvukaře, 
snad některým lidem trochu zamrazilo 
v zádech nad lidským příběhem a jeho 
koncem. Tak to bylo  míněno, tak jsme to 
chtěli sdělit divákovi. Možná, že to trvalo 

Docela malý divadelní soubor

Pozvánka 
na šermířský 
ples

Dne 19. 3. 2011 se koná v Novém Městě 
pod Smrkem v sále Dělnického domu šer-
mířský ples. Začátek ve 20.00. Vstupné 
80 Kč. Lístky jsou v prodeji od 15. 2. 2011 
u paní Lucie Vobejdové (tel. 737 575 809).

déle, než jsme zamýšleli, možná jsme 
nebyli tak sdělní.

Představení skončilo, herci se děkují 
publiku, diváci ještě chvíli sedí, snad čeka-
li něco dalšího. Pravda, představení není 
dlouhé, necelou hodinu, ale to byl náš zá-
měr, aby nám divák neusnul a byl neustále 
vtahován do dalšího děje. Vždyť je přece 
známo, že divákova vnímavost klesá zhru-
ba po deseti minutách, pak nutně musí 
přijít změna a nové vyburcování.

Členové Docela malého divadelního 
souboru tvoří docela malý kolektiv. Je nás 
pouhých osm. Jak jste si možná všimli, za-
pojili jsme do hry i naši nepostradatelnou 
dobrou duši, obětavou ženu a nápovědku 
paní Janu Ovesnou. Jsme si vědomi svých 
nedostatků jak v herecké, tak organizační 
práci, ale věřte, že se snažíme, seč mů-
žeme. Neboť taková herecká práce, to je 
devadesát procent talentu a zbytek nějaká 
ta herecká macha.

Jako soubor existujeme už pátým rokem 
a v každém se snažíme nabídnout divákům 
něco nového. Snad se to podařilo i nyní. 
Ostatně, zaplněný sálek ZUŠ a pohled 
do hlediště se známými tvářemi nás pře-
svědčuje, že máme mnoho stálých příz-
nivců, dokonce i několik Frýdlantských, 
a bez všech těchto lidí si nelze představit 
zúročení naší práce. Svým způsobem 
potěší věcné a mnohdy zasvěcené připo-
mínky od diváků, protože nám občas chybí 
i jakási sebereflexe a pohled z divácké 
stránky tomu jen pomůže.

Jako režie a tak trochu vedoucí musím 
znovu poděkovat všem aktérům, kteří 
vydali ze sebe vše, na co jim schopnosti 
a síly stačily. Takže hezky jmenovitě a pod-
le abecedy: děkuji Blance Bartošové, 
Marii Čechové, Miroslavu Kalinovi, Janě 

Ovesné a manželům Evě a Ladislavu Za-
zvonilovým za odvedenou práci.

Téměř roční práce je pryč, dostavuje se 
jakási postdivadelní kocovina. Najednou 
je prázdno, hezké chvilky skončily, diváci 
odešli, prázdný sálek, prázdno v hlavě. 
Nebo spíše plno emocí, co mohlo být 
lepší a proč nebylo, co bude dále, jestli 
něco bude, výčitky i naděje? Jako každá 
kocovina i tato přejde. Znovu se sebere-
me, poradíme, jak dále. Již dopředu víme, 
co bychom chtěli dělat jako další předsta-
vení. Takže trochu klidu před Vánocemi 
a po Novém roce opět do díla. Diváci, 
zůstaňte nám věrní, děkujeme za přízeň 
a v hledišti nashledanou!

Mimochodem, nevíte o zájemcích, kteří 
by chtěli dělat s námi divadlo či techniku? 
Rádi vás přivítáme ve svém kruhu. Kontakt 
u uvedených jmen kdykoliv, ve středu 
zkoušky.

Šmi-dra©
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Kultura

Nové Město pod Smrkem určitě v po-
řádání kulturních akcí na vrcholu svých 
možností není a nutno podotknout, že 
proti jiným obcím na Frýdlantsku nejsou 
jeho kulturní možnosti zdaleka vyčerpány. 
Na druhé straně to však nejhorší není. 
Především zjara a v letních měsících ani 
Novoměstsko na kulturní úbytě neumírá. 
V čase adventním je to však zcela jiné. 
Snad k tomu přispívá sváteční atmosféra, 
očekávání lepšího a lidé, ti především, 
mají k sobě tak nějak blíže. Právě v tomto 
předsvátečním čase pěkné kulturní zážitky 
jsou mimořádné a pro mnohé z nás vítané. 
Dovolíte-li, rád bych připomenul několika 
slovy poslední adventní víkend, přesněji 
sobotu 18. prosince 2010, poznamena-
ného velkou přírodní pohromou, která po-
stihla prakticky celý Frýdlantský výběžek.

Takovou první adventní záležitostí bývá 
již tradiční rozsvěcení vánočního stromu 
na našem náměstí. Zde bych rád trošinku 
pochválil městský úřad, že se ani z měst-
ského lesa nekácí vzrostlý strom, ale 
město využívá stromu, který již desítky let 
zdobí naše pěkné náměstí. Další kulturní 
a zábavné pořady následují. Vystupují 
malí zpěváčci z místní lidové školy umění 
a také již vyzrálý pěvecký soubor Veselost 
pod taktovkou Jaroslava Havránka. Mne 
přesto zaujala právě už výše zmíněná so-
bota, kdy těch kulturních akcí bylo více, ba 
možno říci víc, než by jeden stihl.

Prvním, což bych rád vyzdvihl, byl zájezd 
Klubu českých turistů do sklárny Novotný 
v Heřmanicích. I Heřmanice byly velkou 
vodou silně poškozeny, stejně tak i místní 
sklárna, která se zaměřuje na výrobu ba-
revného užitkového skla. Turisté zájezdy 
do místní sklárny pořádají tradičně a jedná 
se o pěkné zakončení četných výletů, ne-
jen do Českého ráje, ale v poslední době 
i do vzdálenějšího Českého středohoří, 
kde lze nalézt mnohá turisticky přitažlivá 
místa. Zájezd spojený s možností nákupu 
vánočních překvapení v Heřmanické sklár-
ně byl prostě jedinečný a v předvánočním 
shonu více než vítaný.

Také odpolední podnik nazvaný Setkání 
s hvězdami byl mimořádně pěkný. Pro-
gram vytvořený spojenými silami Gymná-
zia a Základní umělecké školy ve Frýdlan-
tu, pod vedením dobře známého ředitele 
ZUŠ Frýdlant Vladimíra Hrdiny, zaměřený 
na typicky český vánoční (krkonošský) 
folklór, byl vtipný, ale co na něm osobně 
já vidím milého, hodnotného, byla jeho 
neformálnost a bezprostřednost.

I druhá část programu, o kterou se 
postaraly fl étny dětí z Liberce, vedených 
A. Tichou, přes trochu dětské váhavosti 
byla velmi působivá. Počáteční, možná 
trémou způsobený drobný výpadek plně 
vynahradila amatérská liberecká pěvecká 
skupina Zničehonic (vedoucí p. Jaroslav 
Koutský). Předvedla hezké, milé, opět 

krkonošské vánoční koledy, které oče-
kávanou vánoční náladu vhodně podtrhly 
a všechny přítomné, bylo jich odhadem 
šedesát, možná více, naladily.

Zde je třeba poděkovat všem zúčastně-
ným jednotlivcům a souborům, ale jme-
novitě nejen p. faráři Adamu Balcarovi, 
v jehož evangelickém kostele se vystou-
pení konalo, ale i magistru Pavlu Semerá-
dovi, kterého si opomíjené Novoměstsko 
dovedlo získat, ale hlavně vyprovokovat 
k dobrému a užitečnému. Lze si jen přát, 
abychom podobných vystoupení užili čas-
těji a více.

Prosinec 2010
Mgr. Josef Molák

Prosincové kulturní dění v Novém Městě pod Smrkem

Všem oslavenkyním a oslavencům, kteří v těchto měsících svá životní jubilea již oslavili či budou 
teprve slavit, přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.

Redakce

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Leden
Slámová Stanislava 92
Nováková Božena 89
Sekerášová Školastika 86
Istenáková Františka 82
Marhoul Jaroslav 81
Kobrlová Dagmar 80
Vrabec Borislav 80
Kotrbatá Emílie 75
Cimplová Milada 70

Únor
Poláková Věra 89
Gutbierová Irmgard 88
Jersáková Marie 86
Pospíšilová Zdenka 86
Senešiová Františka 86
Váša František 86
Botíková Janina 85
Bartáková Anna 84
Režný Jiří 84
Habardíková Marie 82
Istenák Ferdinand 81
Lodeová Aurelie 81
Preisser Bedřich 81
Kamenická Milada 80
Marková Jarmila 75
Hlava Jaroslav 70
Vnouček František 70

Poděkování
Chtěla bych všem místním i přespolním 

oznámit, že u nás ještě žijí hodní a pocti-
ví lidé. Dcera 8. 1. 2011 ztratila mobilní 
telefon. Paní Těšínská mi zavolala, že ho 
našla. Kolik lidí se najde, kteří Vám toto 
oznámí a sami si ten nález nenechají? Pro-
to si myslím, že by to všichni měli vědět. 
S pozdravem Lucie Vobejdová.
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Z nabídky nových knih 
v novoměstské knihovně
Dospělí beletrie
Balogh, Mary: Nečekaná svatba
Balogh, Mary: Vášnivé námluvy
Brežná, Irena: Nejlepší ze všech
Březinová, Ivona: Držkou na rohožce
Clem, Bill: Odvrácená tvář
Cristen, Marie: Požár v klášteře
Davis, Lindsey: Žalobci
Deaver, Jeffery: Příští oběti
Delinsky, Barbara: Proč má dcera?
Dvořák, Otomar: Kacířská královna
Feeham, Christine: Zimní soumrak
Graham, Caroline: Smrt darebáka
Gray, Claudia: Akademie Evernight
Green, Jane: Druhá sezóna
Hawach, Melissa: Let vážky
Heldt, Dora: Dovolená s tátou
Howard, Linda: Stíny úsvitu
Kessler, Leo: Únik do Říše
Lowell, Elizabeth: Stříbrná hladina
Morrison, Toni: Milosrdenství
Neiderman, Andrew: Živá voda
Percha, Igor von: Christina Marie
Poberová, Slávka: Životy na schovávanou

Podhorcová, Oldřiška: Co vzrušuje velké 
holky
Rose, M.J.: Reinkarnovaný
See, Lisa: Dívky ze Šanghaje
Sparks, Nicholas: Poslední píseň
Urbaníková, Eva: Všechno nebo nic
Whitton, Hana: Hrdost do vínku

Dospělí naučná
Kurowski, Franz: Tankové bitvy 2. světové 
války
Marquard, Trudel: Vaříme zdravě bez 
lepku
Guiness World Records 2010

Děti beletrie
První čtení
Böhm, David: Ticho hrocha
Brzáková, Pavlína: Helinda a Klekánice
Hohlbein, Wolfgang: Letopisy Elfů
Holán, Petr: Vyprávěnky čubičky Kvídy
Ježková, Alena: Řecké báje
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 3
Lorencová, Zdenka: O brýlích Haničkách 
a ustrašeném zrcátku
Potter, Beatrix: Dobrodružství králíčka 
Petra
Sage, Angie: Příběh Septimuse Heapa 5
Skala, Martina: Medvídek Kuma
Šrut, Pavel: Pan Kdybych hledá kamaráda
Toman, Marek: Můj Golem
Wilson, Nathan: Pampeliškový oheň

Pozvánka do knihovny

Městská knihovna nabízí svým čte-
nářům bohatý výběr literatury. Přijďte 
se sami přesvědčit a staňte se čtenáři 
městské knihovny.

Knihovna dále nabízí veřejně přístup-
ný internet, černobílé a barevné kopíro-
vání 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.

Krátká připomínka s omluvou
Omlouvám se čtenářům „Novoměst-

ských novin“, číslo 5, ročníku 16., z ob-
dobí září až říjen 2010 a doplňuji, na co 
jsem možná neúmyslně zapomněl. Pře-
devším literárním zdrojem článku a jeho 
inspirací mi byla útlá knížečka nazvaná: 
„BÜCHER VERZEICHNIS“ Der Anna Klin-
gerschen Volksbücherei in Neustadt a. d. 
Tafelfi chte, tedy: KATALOG lidové knihov-
ny v N.M.p.Sm. (vydáno v Novém Městě, 
roku 1929).

K článku musím uvést, že jsem mohl 
vycházet až ze 3. svazku „Katalogu…“, 
který stručně zachycuje historii a hlavně 
knižní fond knihovny, na svou dobu pestrý, 

bohatý a zajímavý. Uvádím, že svazeček 
„Bücher Verzeichnis“, mimochodem má 
89 stran, psaných švabachem, jsem zís-
kal díky svému dobrému známému, který 
dříve pracoval v antikvariátu. Zachytil jen 
jeden, bohužel poslední díl. Dva další 
předcházející díly asi budou nenávratně 
ztraceny. Je to velká škoda nejen pro his-
torii knihovny, ale celého Nového Města 
pod Smrkem.

V závěru mi dovolte poděkovat panu 
Hansi Liebschovi za velmi cenné připo-
mínky. Ostatně, jsem si jich vědom. Mu-
sím přiznat, že moje vědomosti o Ignáci 
Klingerovi a rodině Klingerů nejsou úplné. 

Ale snažím se a budu se snažit dozvědět 
se o této významné podnikatelské rodině 
více i v jejich původním bydlišti. A nakonec 
mi snad i p. Liebsch dovolí dotaz k jeho asi 
hlubokým znalostem o rodině Klingerů. Ví 
něco bližšího o baronu Hubertu Klingerovi 
v. Klingerstorff? Baron se narodil 18. led-
na 1920 a zemřel ve Vídni 18. března 
1998. Jak příbuzný byl s novoměstskými 
bratry Oskarem, příp. Ottomarem?

S poděkováním a omluvou
Mgr. Josef Molák

(24. listopadu 2010)
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Úvodem bych chtěl jménem hasičů 
Ludvíkova popřát všem občanům Nového 
Města a okolí do roku 2011 vše nejlepší, 
hodně zdraví, co nejméně požárů a pří-
rodních katastrof a pěkné počtení v Novo-
městských novinách.

Dne 28. prosince náš sbor dobrovol-
ných hasičů při své výroční valné hromadě 
hodnotil celoroční činnost své základny. 
Za účasti hostů MÚ p. Smutného, pí Žáko-
vé a také zástupců hasičů p. Slotíka, po-
věřeného za starostu okresu P. Navrátila, 
velitele okrsku p. Rabinu a starostku ha-
sičů města pí Královou, rovněž zástupce 
z Radiměře, začala valná hromada před-
nesením zprávy starostou sboru p. Babu-
kou Andrejem.

Naše členská základna má ke konci 
roku celkem 73 členů všech věkových 
kategorií – od 1 roku až po nejstaršího 
člena p. Kobrleho, který se dožívá 86 
let. V oblasti požárního sportu se naše 
družstvo sice zúčastnilo mnoha soutěží 
v okrsku i mimo okrsek, ale pro pracovní 
vytížení nebylo vždy možné připravit na ně-
které soutěže celé družstvo, a tím je druž-
stvo sesazené z předních pozic soutěží 
v okrsku. Tato naše dobrovolná činnost 
však není jenom v soutěžích. Výjezdové 
družstvo se účastní různých odborných 
školení při přípravu na mimořádné událos-
ti, jako například školení strojníků, velitelů, 
také prodloužení způsobilosti strojníků 
a preventisty, školení vedoucích mláde-
že a družstva na dýchací techniku, také 
školení radioprovozu v požární ochraně 
a chování u zásahu. Další činnost byla 
u námětových cvičení – na STV Group 
v Hajništi, v Boskovicích nad Mohelkou 

na plnění závěsného vaku pod vrtulníkem, 
a také při simulované dopravní nehodě 
s velkým počtem zraněných v Krásném 
Lese. Ale hlavní náplní výjezdové jednotky 
jsou výjezdy k událostem, kterých bylo 
celkem 15. Jedenkrát k dopravní nehodě, 

7× technická pomoc, 6× požár a 1× planý 
poplach. Všem členům, kteří zasahovali 
při těchto mimořádných událostech, patří 
poděkování, hlavně za srpnové povodně, 
kdy jednotka a další členové sboru ope-
rovali nejen v Ludvíkově, Novém Městě, 
Přebytku a Hajništi, ale také v Hejnicích, 
Ferdinandově, Raspenavě, Luhu a Lužci, 
ve Višňové a Předláncích, ve Vísce, Min-
kovicích, Heřmanicích a Poustce. Veškerá 

činnost jednotky, osobní nebo humani-
tární, byla řízena integrovaným systémem 
nebo krizovým štábem kraje a města. 
Jen při této pomoci, která trvala 15 dní, 
bylo odpracováno 1 014 hodin a další při 
opravách vozidel a údržbě techniky. Bylo 
najeto 1 600 km a možná stejný počet 
kilometrů nachodili pěšky. Další členové 
působili v některých obcích při osobní 
nebo humanitární pomoci.

Další aktivitou sboru byly akce ve pro-
spěch sboru a obce, jako několikeré čiště-
ní nádrže v Ludvíkově i na Přebytku, čiště-
ní kanálů v Ludvíkově, odčerpávání sklepů 
jak v Novém Městě, tak i v Ludvíkově, jarní 
sběr železa, celoroční příprava a údržba 
techniky, opravné práce na požární zbroj-
nici, stěhování a úklid v klubovně po vý-
měně elektroinstalace a malování, při 
úpravě prostranství u nádrže atd. V oblasti 
práce s mládeží se nám pro nedostatek 
dětí a nezájem přestalo dařit. Tři mladé 
hasičky dochází do kroužku mladých ha-
sičů do Nového Města. To samé se týká 
i družstva žen, kde mladých hasiček ubývá 
a ze dvou družstev žen se sotva složí jedno 
družstvo.

V oblasti kulturní a společenské se nám 
dařilo lépe. Myslíme si, že některé akce 
již po několik let opakované, a také akce 
nové, jsou hodnoceny jako velmi pěkné. 
Bezesporu největší a jako první v roce je 
tradiční hasičský ples, který se již po ně-
kolik let koná v Dělnickém domě v Novém 
Městě koncem února. Podle ohlasu měl 
opět velmi dobrou úroveň, hlavně s kultur-
ní vložkou v režii p. Mrkvičky – tři světové 
hvězdy Madonna, Michael Jackson a Tina 
Turner. Také další akce, tradiční pálení 
vatry s účastí čarodějnic a průvodem dětí 

Hasiči z Ludvíkova bilancovali rok 2010
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s lampiónky k vatře a pozdější stavění máj-
ky, přilákaly dostatek občanů. 29. květ-
na se konalo kácení máje s dopoledním 
zvaním po obci v kostýmech s koňským 
povozem, který zaujal projíždějící a pro-
cházející, bylo podáváno víno a koláčky 
a pozvání na odpolední program a večerní 
kácení. Další větší akcí byla pohárová 
soutěž v požárním sportu za účasti sborů 
z okrsku i mimo okrsek a velké účasti divá-
ků. Vše se konalo na pozemku p. Zemana 
za kostelem v Ludvíkově, kde dříve bývaly 
parkury. Počátkem července se náš sbor 
prezentoval na 7. ročníku srazu Matýskářů 
v Dolní Poustevně. Jedná se o vozidla 
hasičská (cisterna). Na tomto srazu se 
pořádají soutěže jako vrh pneumatikou, 
jízda na vodě a další netradiční soutěže. 
Zúčastnění členové obsadili přední místa 
a také v soutěži vozidel vyhráli soutěž Miss 
Matýsek. Pak ale přišlo období povodní. 
Na přípravu posledního prázdninového 
táboráku již nezbylo dostatek času, ale 
i tak se tato akce uskutečnila. Koncem 
měsíce října jsme se zúčastnili společně 
s hasiči Nového Města posezení s večeří 
a bowlingem ve Frýdlantu, kam nás pozval 
městský úřad za odměnu po povodních. 
Zúčastnil se p. Smutný a pí Žáková a po-
děkovali všem přítomným jménem rady 
města a jménem občanů. Tam i zpět nás 
odvezl autobusem pan Šeda, bez jakého-
koliv nároku na odměnu.

Mikulášská nadílka se konala již potřetí 
jako společenská v hasičské klubovně 
za hojné účasti dětí i dospělých nejen 

z Ludvíkova, ale i ze širokého okolí. Je jen 
škoda, že klubovna na takové akce není 
větší. Pět čertů s andělem a Mikulášem 
v podání našich členů určitě přítomné 
pobavilo.

Poslední kulturní a společenská akce se 
konala 11. prosince při netradičním pojetí 
rozsvícení vánočního stromku před klu-
bovnou v Ludvíkově. Netradiční stromek 
představoval p. Sobotka v ozářené mas-
ce stromku, kterou skupina Mrsochmel 
vytvořila i s doprovodným programem. 
Hlavní náplní ale bylo symbolické předání 
dřevěného vláčku přítomné ředitelce ma-
teřské školky v Raspenavě, kde při srpno-
vých povodních přišli o vše. Tento vláček 
v hodnotě asi 30 000 Kč je společným 
dárkem sdružení občanů Ludvík a hasičů 
Ludvíkova.

Třetí svátek vánoční byl pro některé od-
vážné hasiče a občany rezervován pro tra-
diční výstup na Smrk. Většina došla ve vel-
kém sněhu až k „tanku“, ale dál to již nešlo; 
tento výstup v nejbližší době uskutečníme. 
Ale i přes velké množství sněhu jsme se 
nevzdali již šestnáctého ročníku Silves-
trovského nohejbalu pod širákem. Tento-
krát se zúčastnilo 8 družstev a za sněžení 
a zimy, ale při svařáčku a buřtguláši jsme 
celý turnaj do odpoledních hodin dohráli. 
Toto byla poslední naše akce v roce 2010, 
ale již nyní začínají přípravy na společen-
ské události v nastávajícím roce 2011.

Všechny tyto akce by se nám nepo-
dařilo uskutečnit bez pomoci sponzorů 
a fi nanční pomoci grantů od městského 

a krajského úřadu a okresního sdruže-
ní hasičů a také dalších občanů, kteří 
nám fandí. Samotná příprava se neobejde 
bez vynaložení času a obětavosti našich 
členů, proto všem alespoň touto cestou 
za celý výbor děkujeme. Chceme také 
poděkovat celému výboru našeho sboru, 
všem aktivním členům, kteří společnými 
silami zajistili celou koordinovanou činnost 
sboru, a také jejich rodinným příslušníkům 
za pochopení. Přejeme jim  všechno nej-
lepší a hodně úspěchů v nastávajícím roce 
jak v osobním životě, tak i na poli sportov-
ním, abychom všechny akce, které nás 
v tomto roce čekají, zvládli stejně dobře 
jako v roce minulém.

Plánované akce na rok 2011
26. února – tradiční hasičský ples – Děl-

nický dům v NMpS
30. února – pálení vatry u nádrže
28. května – kácení máje spojené s Dět-

ským dnem
18. června – soutěž v požárním sportu 

O pohár starosty hasičů Ludvíkova
27. srpna – poslední prázdninový tábo-

rák a sjezd masek
5. prosince – společná mikulášská na-

dílka v klubovně
26. prosince – výstup na Smrk
31. prosince – tradiční Silvestrovský 

turnaj v nohejbalu pod širákem

Za výbor hasičů Ludvíkov
jednatel Malý Pavel st.



12 Novoměstské noviny leden–únor 2011

sport a relaxace

Vánoční fl orbalový turnaj
Dne 18. 12. 2010 se konal v Hejnicích 

5. ročník Vánočního fl orbalového turnaje. 
Neoficiální florbalový tým FLAME Nové 
Město pod Smrkem přihlásil do turnaje 
dvě družstva, která nebyla rozlosována 
do stejné skupiny. Týmy A a B se tak 
po postupu z 2., respektive 3. místa utkaly 
hned v prvním vyřazovacím kole o postup 
do semifi nále. Áčko potvrdilo svou formu 
a svoji rezervu ve vzájemném zápase po-
razilo výsledkem 5:1. Pro B tým to byla 
rozlučka s turnajem. Tým A se utkal v se-
mifi nále s týmem COCOTS, který porazil 
díky rychlým gólům  2:1. Ve fi nále áčko 
nastoupilo proti VIŠŇOVÉ. Zápas byl veli-
ce opatrný. Tomu také odpovídal  výsledek 
1:1 po základní hrací době. V samostat-
ných nájezdech novoměstský brankář 
nepustil žádný gól a po dvou trefách no-
voměstských bylo rozhodnuto, že putovní 
pohár míří do našeho města.

Co je FLAME Nové Město pod 
Smrkem?

Neofi ciální fl orbalový tým, jehož členové 
se pravidelně jednou týdně scházejí a baví 
se tímto novodobým sportem.

Zprávy z FLAME Nové Město pod Smrkem
Jaké jsou dosavadní úspěchy?

Tým se zúčastnil od roku 2008 již třech 
ročníků Vánočního fl orbalového turnaje. 
Umístil se jednou na 2. a jednou na 1. mís-
tě. V létě 2010 uspěl na turnaji ve Smržov-
ce a přivezl si diplom za 3. místo. Tým si 
drží vzájemnou spolupráci s fl orbalovým 
týmem Bastafi dli ze Smržovky, který hostil 
Nové Město již v několika přátelských 
utkáních.

Jaké jsou plány do budoucna?
  Získat sponzory pro lepší zázemí 

a podporu tohoto sportu (mantinely, dre-
sy, možnost pořádání turnajů).

  Získat podporu ze strany města for-
mou lepších podmínek pronájmu novo-
městské tělocvičny

  Nabídnout možnost hraní fl orbalu 
veřejnosti a získat nové příznivce.

Co by členové týmu vzkázali 
veřejnosti?

„Kdo si přijde zahrát?“

Kde najdu více informací?
www.fl ame-nm.chytry.cz

Za FLAME tým, Martin Laurin

Až do konce února obdrží lidé pojištění 
u VZP výraznou 50% slevu z dvouhodi-
nového vstupného do bazénu. Dospělí 
návštěvníci zaplatí jen 35 Kč a děti 25 Kč. 
Zlevněné vstupné získáte u pokladny ba-
zénu po předložení průkazu pojištěnce 
VZP.

Další slevu máme pro děti z mateřských 
škol celého Frýdlantského výběžku. Po-
kud se zúčastní výuky plavání v našem 
bazénu, získají také 50 %slevu, za 10 
vyučovacích hodin rodiče zaplatí pouze 
350 Kč. Naše novoměstská školka tuto 
nabídku již využívá a pro velký zájem bude 
pokračovat ještě dalším kurzem.

„HODINA PLAVÁNÍ 
a NÁŠ PARTNER 

VZP ČR VAŠE 
ZDRAVÍ ZACHRÁNÍ“

Výrazné slevy 
v bazénu – 
pojištěnci VZP 

Horní řada zleva: Martin Hájek, Petr Tichý, Jiří Špitálský, Roman Lakomý, Martin 
Laurin, Jan Škareda, Vojtěch Veselý

Dolní řada zleva:  Petr Farský, Michal Lakomý, Leoš Hradec
Ležící zleva: Jan Režný, Josef Bukovský
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sportovní a relaxační centrum

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

PLAVECKÝ BAZÉN Provozní doba – 2011

SAUNA + MASÁŽE

OBČERSTVENÍ

dopoledne odpoledne

Pondělí 8.00–12.00 výuka plavání školy zavřeno

Úterý 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.30–16.00 senioři; 16.00–20.00 veřejnost
20.00–21.00 aerobic (sudé út.)

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 zavřeno 14.00–20.00 veřejnost

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

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

16.00–20.00

Středa masáž lávovými kameny, med, čokoládové 
baňky, klasická masáž

16.00–20.00

Čtvrtek (ženy) sauna
masáže klasické (ženy), pedikúra

16.30–21.00
17.00–20.00

Pátek (muži) sauna
masáže klasické (muži)

16.30–22.00
17.00–21.00

Sobota sauna páry / sauna společná 16.00–18.30 / 18.30–21.00

Úterý – čtvrtek 14.00–21.00

Pátek 14.00–22.00

Sobota 14.00–21.00

Neděle 14.00–20.00

Dále dle potřeby a dohody!

Ceník od 15. září 2010

Plavecký bazén 1 hod. 2 hod.

Dospělí
(přecházení do sauny zakázáno)

50 Kč 70 Kč

Děti, ZTP 30 Kč 50 Kč

Záloha na klíč dospělí 50 Kč / děti 30 Kč

ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč

Děti do výšky 100 cm vstup zdarma

Příplatek za překročení času 10 Kč za každých započatých 30 min

Pronájem: 1hod. = 600 Kč, po 19.00 hod. 500 Kč (dále dle dohody)

Permanentka přenosná s 15 vstupy na 2 h., platná na 2 měsíce 900 Kč

Permanentka děti a ZTP 500 Kč (stejné podmínky jako dospělí)

Do sauny permanentky neplatí!

Možnost zapůjčení ručníku, vysoušeče vlasů: 20 Kč

Možnost zapůjčení rukávků, míče: 10 Kč

Sleva pro důchodce – 1× týdně (úterý) od 14.30 do 16.00 hod. – cena 40 Kč

Cena pro školy – pronájem 1 hod. dopoledne – cena 20 Kč za 1 dítě

Aerobic – 1 hod. cena 60 Kč

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: 200 Kč /30 min.

Čtvrtek, pátek – sauna + masáž 150 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
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Příspěvky

Jizerská padesátka 2011
Budík v mobilu nekompromisně vyhrává 

melodii a ještě k tomu vibruje. Mám jej 
sice pod polštářem, ale přesto jej slyším 
včas. Za okny smědavské chaty je tma 
tmoucí, ale to nikoho nezajímá. Prudkým 
světlem stropní lampy probudím zbytek 
osazenstva pokoje. Je neděle 9. ledna 
2011 a šest hodin ráno.

V kuchyni smědavské chaty kuchaři 
napouštějí nekonečná množství vřelé 
vody do 15 konví. Každá konev má obsah 
padesát litrů. Ne, nejsme na zabíjačce, 
to se jenom připravuje základ budoucí-
ho čaje a iontových nápojů. Jsme totiž 
na počátku několikahodinového marato-
nu nejslavnějšího závodu na lyžích v Če-
chách – Jizerské 50. Pro nás maratonu 
občerstvovacího, protože obsahy konví 
spolu s kilogramy loupaných pomeran-
čů, kousků banánů, sušenek, čokolády, 
rozinek, hovězího vývaru budou sloužit 
závodníkům na občerstvovacích stanicích 
jako stimul pro další nekonečné kilometry 
ve sněhové stopě. Začátek jejich putování 
je v Bedřichově, cíl tamtéž, ale musí urazit 
neskutečných padesát kilometrů v ohro-
mujícím chumlu 4 000 závodníků.

Asi kilometr od chaty je rovný úsek 
silnice, pokrytý souvislou sněhovou po-
krývkou, ostatně jako celé okolí. Letos 
je sněhová nadílka více jak dostatečná. 
Stopa je upravena rolbou do tří, čtyř stop. 
Tam bude naše stanoviště občerstvovací 
stanice pro závodníky. Jsme na dvanác-
tém kilometru od startu v Bedřichově. 
Sněžný skútr naváží vše potřebné pro 
vybudování stanice. Je to šest stolů, 
patnáct konví s horkou vodou, krabice se 
sušenkami, banány, kelímky, rozpustným 
čajem, práškovým iontovým nápojem. 
Vše se rozmístí na strategická místa podél 
trati v délce cca 60 metrů. Naše skupina 
se rozděluje po dvojicích i trojicích, je 
okolo osmé ráno. Obloha je zatažena 
vysokou oblačností, teplota okolo tří nad 
nulou. Stopa je lehce zledovatělá. Stoly 
se zaplní připravenými kelímky, sušenka-
mi, rozinkami, čokoládou. Netrpělivě po-
dupáváme v udusaném sněhu a vyhlížíme 
první lyžaře. Start závodníků je v devět, 
první vlna se očekává za třičtvrtě hodiny.

Nad mraky, které pokrývají souvisle 
oblohu, se jako malá tečka vznáší leta-
dlo. Je to součást přenosového systému 
televizního signálu po Evropě. Kdesi mezi 
kopci se rozléhá dunění motoru helikop-
téry, která se, zatím ukryta mezi stromy 
a vrcholky, pomalu přemisťuje nad naši 
stanici. Je to neklamné znamení, že první 
závodníci jsou již blízko od nás. Najednou 
helikoptéra zaburácí nad našimi hlavami, 
pomalu klesá. Kamera na jejím nose bed-
livě mapuje dění pod sebou v přímém pře-

nosu ČT. Vítr od listů vrtule sráží ze stolků 
kelímky, převrací krabice se sušenkami. 
Na odbočce z Kasárenské se objevují 
první běžci. Okolo nás v obrovském tem-
pu proletí první skupinka závodníků. Je 
jich asi 15–20, mladí kluci, vysocí, štíhlí, 
pohledy soustředěné na stopu. Dlouhé 
rozmachy hůlek, ladný pohyb a snad ani 
žádná známka únavy. Jsou to profíci, 
první z nich je Nor Auckland s číslem 42. 
Později se dozvídáme, že se «utrhl» na de-
vátém kilometru a prakticky až do cíle 
svoje prvenství nepustil. Jeho čas na dva-
náctém kilometru byl 
41 minut od startu! 
Jako správný profík 
ignoruje naši stanici 
s občerstvením, má 
svého zásobovače 
a servismana. Uváží-
me-li, že od startu je 
skoro stálé stoupání, 
je to obdivuhodný vý-
kon. Během několi-
ka desítek minut se 
objevují početnější 
skup ink y nadr že -
ných běžců, dostá-
vají od nás v rychlém 
tempu vše, co sta-
nice poskytuje. Nej-
častěji je to iontový 
nápoj. Odhazované kelímky pokrývají 
sníh v nejbližším okolí, některým závodní-
kům se lepí na skluznice. S obtížemi a na-
dáváním je strhávají ze skluznice a opět 
vyrážejí směrem na Jizerku. Je to asi 7 km 
a závodníci budou mít zhruba polovinu 
tratě za sebou.

Ale hlavní nápor nás teprve čeká. Už 
jsou tady! Desítky, stovky lyžařů a lyža-
řek se derou mezi stolky, natahují ruce 
po kelímcích, vykřikují své požadavky 
česky, německy, anglicky. Mnohdy jen 
upírají své pohledy na nás, aby pak mlčky 
očima poděkovali za poskytnuté služby. 
Narážejí do sebe, šlapou si po běžkách, 
rozmachují se hůlkami, občas prohodí 
peprnější slovo. Mezi touto skrumáží lítá-
me jako utržený vagon a snažíme se všem 
vyhovět. Ten největší frmol trvá asi půl 
hodiny, nelze to ani odhadnout, ani změ-
řit, není čas. Nápoje rychle mizí z konví, 
příliv běžců se nijak neztenčuje. Záplava 
hnědých plastových kelímků pokrývá nej-
bližší okolí, k ní se přidávají vyprázdněné 
tuby od energetických gelů. Naše pokřiky 
s nabídkou sortimentu zanikají v šustění 
lyží, cinkání hůlek, prudkém oddychování 
unavených závodníků, babylonskému 
mumraji řečí. Občas zazní i nelichotivá 
slova a křik, výhružné mávání hůlkami, 
nervy závodníků pracují naplno.

Konečně se nápor zmírňuje. Nyní se za-
čínají objevovat takzvaní pohodáři. Jedou 
si svým tempem, pokecají s námi. Mnoho 
jich je však unaveno, někteří už na pokraji 
svých sil. A do cíle je ještě strašně daleko 
– přes třicet kilometrů! I obsluhy mají čas 
na lehké zrekreování svých sil. Pár z nás 
vyráží naproti závodníkům směrem na Ka-
sárenskou silnici s krabicí oplatek v ruce. 
Opozdilí běžci někdy s díky přijmou čoko-
ládovou oplatku přímo do úst, ale touha 
po napití převažuje. To už nám zásoby 
nápojů rychle docházejí.

Najednou jsou stopy od Kasárenské 
prázdné. Ticho je občas přerušeno na-
šimi pokřiky na opozdilé závodníky. Pro 
personál občerstvovací stanice Kůro-
vec to znamená ukončení provozu. Za-
znamenáme ještě posledního (možná) 
závodníka a začínáme balit. Skládáme 
stoly, sesbíráme tisíce kelímků, desít-
ky tub a jiného odpadu do pytlů, aby 
ochranáři neměli příčinu nám vynadat 
za znečišťování přírody. Sněžný skútr vše 
navozí zpět na základnu na Smědavě. 
Přemisťujeme se na druhou občerstvova-
cí stanici na Smědavě. Tam se vše opa-
kuje jako před několika desítkami minut 
u nás. Pomáháme našim kamarádům až 
do proběhnutí posledního běžce. Závod-
níci zde musí překonat prudké stoupání 
na Knajpu.

Teprve teď nastává čas na relaxaci. 
Vše je uklizeno, sedíme v jídelně chaty, 
přicházejí i naše kontroly z okolí závodu. 
Pozdní oběd je odměnou za frmol na sta-
nicích. Před chatou čeká autobus, aby 
nás odvezl domů. Jizerská padesátka je, 
alespoň pro nás, ve fi nále. Letos to byl už 
44. ročník.

První neděli v lednu 2012 nás tady zase 
najdete.

Šmi-dra©
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Příspěvky

Dne 11. 12. 2010 uspořádala Základní 
organizace chovatelů poštovních holubů 
Nové Město pod Smrkem oblastní výstavu 
poštovních holubů. Konala se v bývalých 
prostorách tábora za účasti polských cho-
vatelů z příhraničí, kteří jsou členy naší or-

ganizace. Bylo vystaveno 118 špičkových 
závodníků z celé oblasti Sever.

Dále proběhlo vyhodnocení nejlepších 
závodníků a chovatelů za účasti starosty 
Nového Města pod Smrkem Ing. Pavla 
Smutného. Při této příležitosti byla loso-

vána bohatá tombola. I přes nepříznivé 
počasí byla účast nad očekávání dobrá. 
Chovatelé si mohli nakoupit různé produk-
ty pro svoje holuby od fi rmy z Polska. Celá 
akce byla přítomnými hodnocena kladně.

Jiří Svoboda

Základní organizace chovatelů poštovních holubů

Tělesně postižení z Nového Města pod Smrkem, občanského 
sdružení EASY HANDICAP HELP, v rámci své sociální rehabilita-
ce vyrobili dárky pro naše nejmenší v MŠ Raspenava, ve školce, 
která byla v létě letošního roku vyplavena. Z darovaného materiálu 
ušili ve své dílně povlečení, různé kapsáře do šatny na oblečení 
a peřinky do kočárků a postýlek.

Největší radost holčičkám i chlapcům udělaly dárky k Mikuláši. 
Postižení jim upletli oblečky na panenky, chlapcům vyrobili pexe-
sa a nakoupili různá autíčka. Tím udělali radost nejen dětem, ale 
i sobě, protože si uvědomili, že i sami postižení mohou být svojí 
prací někomu platní.

Pavla Maděrová

Postižení postiženým
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Historie

V Ludvíkově, kromě řady božích muk, kterých je v mém sou-
pisu celkem 9 (slovy: devět), bývalo uváděno ještě dalších 10 
(slovy: deset) tzv. polních křížů. Soupis již dříve pořídili pracovníci 
Frýdlantského městského muzea a já soupis převzal od p. Gün-
tera Krause. Kromě těchto drobných sakrálních památníčků však 
v Ludvíkově existoval od začátku 20. století ještě jeden významný 
památníček, bohužel již nedochovaný a dnes ani nepřipomínaný.

Stával před ludvíkovskou školou do 17. října 1908 a připomí-
nal 60. výročí vlády císaře Franze Josefa I. Jednalo se o prostý 
přírodní kámen, podle článku cituji: „ve formě špičaté kuželky“. 
Vysoký byl 1 metr a 70 cm. Byl umístěný na základně čtvercového 
tvaru o hraně 1 metr. Celý pomníček míval pěknou úpravu, chrá-
něný byl řetězovou ohrádkou. Býval udržovaný. Na kameni hlásala 
tabulka: „Ku vzpomínce 60. výročí jubilea vlády císaře Franze 
Josefa I. 1848–1908“ (v něm.: Zur Erinnerung an das 60 jährige 
Regierungsjubiläum sr. Majestät Franz Josef I. 1848–1908).

Tato tabulka po vzniku samostatné Československé republiky 
28. října 1918 musela být odstraněna. Nic nesmělo připomínat 
staré rakousko-uherské mocnářství a jeho představitele, císaře 
pána především. Na původní přírodní kámen byla později umístě-
na tabulka se jménem Hanse Kudlicha, poslance říšského sněmu 
a velkého bojovníka za práva drobných zemědělců.

Jubilejní kámen v Ludvíkově

Pomníček Hanse Kudlicha v Bulovce.

Pomníček, později poškozený, stával na místě vpravo od lud-
víkovské školy asi do 50. let minulého století. Pak byl bohužel 
nenávratně zničený a dnes nic jeho místo nepřipomíná.

Rád bych v závěru připomenul, že podobných „výročních po-
mníčků – kamenů“ se na Frýdlantsku dochovalo více. Nám asi 
nejblíže je např. pomníček v Dolní Řasnici, hodně podobný tomu 
ludvíkovskému. Další nalezneme třeba v Arnolticích, což je prostý 
malý kámen ve středu obce, na kterém jsou uvedeny jen roky 
1840–1910; jiný je poblíž železničního přejezdu v Oldřichově 
a jistě by jich bylo daleko více.

Pozn.: Obsah celého dlouhého článku z Friedländer Zeitung 
z 17. října 1908 uveřejníme v některém z dalších čísel Novoměst-
ských novin

Zpracoval a foto dodal Mgr. Josef Molák, podle pramenů, 
které nezištně poskytl p. Bedřich PreisserVýroční pamětní kámen Franze Josefa v Arnolticích.


