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Dne 16. února 2013 proběhlo slavnost-
ní vítání nových občánků našeho města, 
narozených od října 2012 do ledna 2013. 
Byl mezi nimi i první letošní občánek Filip 
Mizera, který se narodil 10. ledna 2013 
rodičům Davidovi a Marcele Mizerovým.

Filípek dostal od města jako dárek 
zlatý řetízek s přívěskem Kozoroha. Pře-
jeme mu v životě hodně štěstí a zdraví. 
Rodičům ať dělá jen samou radost.

Všechny nové občánky našeho města 
přivítala Mgr. Michaela Smutná, zastupi-
telka města. Přivítání, jako již tradičně, 
připravily členky Sboru pro občanské 
záležitosti. Přivítána byla miminka, kte-
rá se narodila v období od října 2012 
do ledna 2013. Celkem se v tomto ob-

Vítání občánků
dobí narodilo 11 dětí, z nichž 5 bylo 
chlapců a 6 holčiček.

V říjnu se narodili Ladislav Kavur, Ka-
rolína Kmeťová, Anna Zatloukalová, 
Pavel Láznický a Michaela Tymešová, 
v listopadu Alexandra Balogová a Petr 
Madák. V prosinci přišli na svět Ivo Teplý 
a Natálie Dorberová.

Posledními přivítanými občánky byli 
v lednu narození Filip Mizera a Eva Ben-
digová.

Všem rodičům nových občánků gratu-
lujeme a dětem přejeme šťastné vykro-
čení do života!

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

V Korálku nově hlídáme děti!

více na str. 12 !

Kurz Pracovnice sociální péče

více na str. 16 "

Vážení čtenáři,

na sklonku letošní mírné zimy se 
Vám do rukou dostává další čís-
lo Novoměstských novin, můžete 
se v něm dočíst o činnosti spol-
ků a sdružení působících v našem 
městě, dozvíte se několik zajíma-
vých informací z radnice a zpříjem-
nit poslední zimní dny Vám mohou 
také příspěvky od pravidelných při-
spěvatelů.

Všem čtenářům přejeme proslu-
něné následující dny a příjemné 
velikonoční svátky.

Redakce



2 Novoměstské noviny březen–duben 2013

téma čísla

Mateřské centrum Korálek se v úno-
rovém týdnu od 11. do 17. 2. poprvé za-
pojilo do celonárodní kampaně Národní 
týden manželství. Tento rok s heslem 
„Manželství je umění“. Cílem této kam-
paně je posílit vztahy v manželství, pou-
kazovat na důležitost kvalitního manžel-
ství a podporovat programy a iniciativy, 
které se touto otázkou zabývají.

V rámci našeho centra a našeho měs-
ta jsme se snažili tuto kampaň šířit mezi 
širokou veřejnost.

První akcí bylo vyhlášení vý tvarné 
soutěže pro děti „Spolu je nám dobře“. 
Děti měly za úkol nakreslit svou rodinu 

při činnostech, které spolu rádi dělají. 
Na krásné obrázky dětí se můžete zajít 
podívat do přízemí místní knihovny, kde 
jsou vystaveny.

Druhou vydařenou akcí byl manželský 
seminář „Manželství je umění“. Semi-
nář poukázal na důležitost správného 
vyjadřování lásky tomu druhému. Celým 
podvečerem nás provázela kniha Pět 
jazyků lásky (G. Chapman, 2010). Man-
želé, kteří na seminář přišli, jistě teď už 
vědí, jakým jazykem jejich drahá polo-
vička „hovoří“.

Po úterním semináři následovala třetí 
akce – sobotní romantická večeře pro 
manželské páry. V restauraci Na Ná-
městí byl pro každý pár připravený stůl 
se jmenovkou, tajemnou obálkou, lah-
vinkou kvalitního vína, a vázičkou na kvě-
tinu pro ženu. Přípitek, kytička pro ženu, 
večeře, vzpomínky na milé společné 
zážitky a nakonec společné povídání – 
to vše by se dalo shrnout v jedno: moc 
milý zážitek.

Celá kampaň vrcholila nedělní akcí – 
připomenutím manželského slibu a hap-
peningovou akcí zavíráním zámků.

Celou akcí prošlo 21 manželských pá-
rů. Nejmladšímu manželství bylo 5 a nej-
staršímu 41 let. Jsme rádi, že jsme mohli 
pro manžele připravit tyto akce a říct jim, 
jak si vážíme toho, že spolu zůstali a zů-
stávají dál v manželství, i když to nebylo 
a není vždy snadné, a dál se snaží svůj 
vztah udržovat a zkvalitňovat.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří 
naší novoměstskou kampaň podpořili: 
dětem a pedagogům z mateřské školy, 
ze Základní školy Textilanská, rodičům 
a jejich dětem za milé obrázky, dále 
všem zúčastněným manželským párům, 
restauraci Na Náměstí, sboru jednoty 
bratrské NMpS a celému přípravnému 
týmu.

Za MC Korálek Šárka Himmelová

V loňském roce mateřské centrum Ko-
rálek mírně rozšířilo své prostory. Nyní 
rozšiřuje i své služby.

Doposud zde probíhal program pro 
rodiče s dětmi každou středu a pátek 
dopoledne a tvořivé večery pro maminky 
každý měsíc. Toto zůstává při starém.

Nově mají rodiče možnost nechat si 
své děti pohlídat v bytové školce. Každý 
všední den od 8 do 17h se o děti postará 
zkušená pečovatelka, která připraví pro-
gram přiměřený schopnostem dětí. Pod-
le možností nabízíme i vyzvednutí dítěte 
z MŠ (školní družiny),hlídání nad rámec 
otevírací doby, či pohlídání batolete.

Více informací na www.mckoralek.
webnode.cz, nebo www.rppf.webnode.
cz a tel. čísle 776 027 762.

Únorové manželské pozdvižení

V Korálku nově hlídáme děti!
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Informace z radnice

Na schůzi rady města konané dne 
12. 12. 2012 RM projednala majetko-
právní věci a seznámila se se sezna-
mem žádostí k přidělení bytu ve vlast-
nictví města s plaností od 1. 1. 2013 
do 30. 6. 2013. RM schválila předlo-
žený inventarizační zápis hlavní inven-
tarizační komise a souhrnný inventa-
rizační zápis za rok 2012, dále RM 
schválila dodatek k nájemní smlouvě 
na nájem nebytových prostor Vaňkova 
225 (lékárna) uzavřený mezi městem 
a Sanovia, a. s., Ostrava od 1. 1. 2013 
do 31. 12. 2013. Rada města dále 
projednala a schválila ceny nájmu tá-
borové základny, převod finančních 
prostředků na zimní údržbu v potřebné 
výši z kapitoly „Opravy a investice“ 
na kapitolu „Komunikace“, zakoupení 
párty stanu z kapitoly „Kultura“ a vý-
měnu oken v MŠ.

První schůze v letošním roce se ko-
nala 9. 1. 2013. Byly na ní projednány 
majetkoprávní věci, žádosti o přidě-
lení by tů ve vlastnictví města a byl 
doplněn seznam žádostí k přidělení 
by tu ve vlastnictví města s platnos-
tí od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013. RM 
byla seznámena s dopisem paní Věry 
Mlejnkové, kterým se vzdává funkce 
ředitelky Sportovního a relaxačního 
centra, p. o. k 31. 3. 2013 a uzavřela 
dohodu o ukončení jejího pracovní-
ho poměru. Dále RM vyslovila paní 
Mlejnkové poděkování za dlouhole-
tou, náročnou a zodpovědnou práci 
ve funkci ředitelky PO SRC, schválila 
mimořádnou odměnu, schválila znění 
textu oznámení o vyhlášení výběrové-
ho řízení na funkci ředitele/ky Spor-
tovního a relaxačního centra, p. o. 
a jmenovala členy a náhradníky komise 
pro výběr ředitele/ky. RM projednala 
návrh OZV o zákazu některých činnos-
tí na určeném veřejném prostranství 
a doporučila ho předložit ke kontrole 
dozorovému orgánu. Dále RM projed-
nala a schválila ZŠ možnost podnají-
mat plechovou garáž a zděnou kůlnu 
umístěné na pozemku města v ulici 
Tylova.

Na své další schůzi dne 23. 1. 2013 

rada města projednala majetkoprávní 
věci, byla seznámena s přehledem 
počtu povolených výherních hracích 
přístrojů a uložila starostovi připravit 
návrh OZV o regulaci hazardu. RM 
projednala protokol z kontroly Krajské 

Z jednání rady města
hygienické stanice Libereckého kraje, 
k terá provedla kontrolu odstranění 
nedostatků na hygienickém zařízení 
dívek a chlapců v objektu 1. stupně ZŠ 
Nové Město pod Smrkem.

plán skutečnost

Spolupodíl povodňové škody Kamenný most 268 400 268 373

Spolupodíl propustek u Malých – Ludvíkov pod S. 105 900 105 829

Spolupodíl propustek, zahrada 198 300 198 291

Spolupodíl oprava komunikací, propustku 74 500 74 500

Oprava trafostanice – Hajniště + další úpravy 155 000 159 334

Opravy rozhledny 100 000 192 956

Odvodnění Kyselky 20 000 13 828

Kříž na pomník k evangelickému kostelu 10 000 10 921

Spolupodíly křížky 40 000 0

ZŠ okna, žaluzie 350 000 678 943

ZŠ vchodové dveře 63 500 65 000

Rozvody vody, odpady, WC č. p. 275 – dokončení 20 000 15 731

Odstranění radonové zátěže – dokončení 20 000 15 130

Garáže na úklidovou techniku – pokračování 700 000 1 596 966

Výměna radiátorů zdravotní středisko 20 000 17 930

Nový územní plán – 1. etapa 300 000 0

Projekty 200 000 63 677

Oprava střechy stávajících garáží 0 22 934

Oprava fasády ZŠ ul. Jindřichovická 0 105 504

Oprava komunikací Ludvíkov pod Smrkem 0 131 780

Nátěr zábradlí Ludvíkov pod Smrkem 0 4 799

Opěrné zdi Ludvíkov pod Smrkem 0 370 989

Oprava kamenného skluzu Ludvíkov pod Smrkem 0 177 009

Oprava klubu mládeže Ludvíkov pod Smrkem 0 19 312

Vodovod ul. Růžová 0 186 622

Odvětrání knihovna 0 9 360

Oprava trafostanice STV Group – Hajniště 0 36 058

Dotace MMR na povodňové škody 4 038 293 4 038 293

Celkem 6 683 893 8 580 069

Čerpání kapitoly
Opravy a investice 2012

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

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
Březen

Kulhánek Miloslav 84
Varousová Irena 84
Lodeová Aurelie 83
Pilný Jaroslav 82
Ressel Erich 82
Wenzová Helena 81
Dolenská Ludmila 70
Lhota Luděk 70

Duben

Bílková Olga 91
Hoťová Anna 90
Formanová Božena 89
Kašpárek František 86
Šteinová Anna 85
Arendáš Jan 83
Kněžáčková Antonie 83
Mucková Jindřiška 81
Sedláčková Marie 81
Liepach Oskar 75
Sláma Gustav 75
Veselovská Jiřina 75
Pokorná Valentina 75
Hilmar Jaroslav 70
Košťáková Božena 70
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služba tuhé palivo plynné palivo – 
komín

plynné palivo – 
turbo

kontrola ** 400 350 230

vymetení 230 180 xxx

čištění kouřovodu *** 150 provádí se s kontrolou xxx

výběr sazí **** 90 provádí se s kontrolou xxx

kouřová zkouška 650

doprava v ceně za služby, při extra příjezdu dle sazebníku fi rmy

Ceník je platný od 20. 2. 2013. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Ceník kominických služeb

Nové Město pod Smrkem
25.–29. března

AHA KOMÍN – odborná fi rma na Vaší straně

** KONTROLA JE, KDYŽ:
na základě Vašeho objednání k Vám dorazí komi-
ník (fi rma), která je v tomto oboru kvalifi kovaná. 
(Objednáváte fi rmu, kterou máte prověřenou – 
určitě si do domu nepouštějte člověka, kterého 
neznáte – co stojí na ulici u vašeho domu a na-
bízí).

Postup je dán
technickými pravidly z 1. 1. 2011:

*** ČIŠTĚNÍ KOUŘOVODU:
Kouřovod, který je čistitelný, má snímatelné víč-
ko, rozebíratelný kouřovod je kratší než 2 m.

**** VÝBĚR SAZÍ:
Cena je za ½ kýble, to je okolo 5 kg (litrů) sazí.

Prodejna
Zámecká 4076

Frýdlant – v bývalém areálu Lesů u zámku

 ! prodej briket z tvrdého dřeva
 AKCE: kup 3×25 kg a dostaň jeden zdarma

 ! kouřovodů
 ! kamen

 ! příslušenství

Kontakt
Hauer kancelář: 482 312042

e-mail: sekretariat@ahakomin.cz,
 obchod@ahakomin.cz
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Hasiči

Výroční valná hromada hasičů se ko-
nala 15. února v hasičské zbrojnici v No-
vém Městě za účasti zástupců sborů 
z okrsku, t. j. Nového Města, Ludvíkova, 
Jindřichovic, Horní a Dolní Řasnice, 
zástupce hasičského sboru Liberec ma-
jora Štancla a starostů obcí.

Po přivítání všech přítomných a schvá-
lení programu byla přečtena výroční 
zpráva hasebního okrsku za uplynulý 
rok.

Celý rok byl ve znamení dobré pří-
pravy školení jednotek a soutěží, dále 
údržby techniky, výstroje a výzbroje 
a dalších pomocných prací pro sbor 
i obecní a městský úřad. Také je třeba se 
zmínit o zajištění všech kulturních a spo-
lečenských akcí, které byly při VVH také 
dobře hodnoceny jak ze strany zástupců 
obcí a města, tak z okresního sdružení 
hasičů při VVH ve sborech.

K tomu je třeba připomenout činnost 
výboru hasebního okrsku a dalších zá-
stupců sborů, kteří jsou zapojeni v roz-
šířeném výboru. Výbor se schází pra-
videlně každý poslední pátek v měsíci 
mimo prázdniny, v pravidelném cyklu 
vždy u jiného sboru, a tak se přesvědčí 
o jeho zázemí a činnosti. Na výborové 
schůzi se projednávají zprávy z výkon-
ného výboru OSH, které podává jako 
docházející člen starosta výboru pan 
Slotík, informace z rady velitelů pan Otta 
Novotný ml. a za prevenci pan Arnošt 
Bulíř. Za mládež pak pravidelně dodá-
vá veškeré informace pan Milan Kneř, 
který také je uznávaným rozhodčím jak 
na soutěžích v okrsku, tak i při okresních 
soutěžích dospělých a mládeže. Haseb-
ní výbor pracuje v počtu 8 lidí a pracuje 
dle připraveného kalendáře schůzí. Je 
také vypracován plán soutěží, společen-
ských a kulturních akcí v celém okrsku 
tak, aby se nepřekrývaly. Současný 
výbor hasebního okrsku byl znovu ob-
noven v roce 1993 za odborné pomoci 
pana Karla Boháče, a tak pracuje z 60 % 
již 20 let ve stejném složení. Malý zájem 
mladých o práci ve výboru jak okrsku, 
tak ve sborech se již několik roků pro-
jevuje v účasti na soutěžích i v dalších 
činnostech ve sborech. V dnešní době 
se ovšem většinou nemohou zúčast-
nit i z důvodů pracovních, když pracu-
jí ve dvou- a třísměnných provozech, 
a pak jsou nemoci a hlavně rodina. Není 
to ale úplné pravidlo, viz sbor v Jindři-
chovicích.

V našem okrsku je nyní zaregistrováno 
v 6 sborech celkem 306 členů, z tohoto 
počtu je 199 mužů, 49 žen, 30 dívek 
a 32 chlapců, což představuje mírný 
nárůst.

Družstva mužů jsou v 5 sborech 
(resp. v 6 – Textilana), družstva žen v No-
vém Městě a Dolní Řasnici, v Ludvíkově 
omezeně, družstva dětí v Novém Městě 
a Dolní Řasnici. V ostatních sborech je 
omezený počet dětí, i když mají školené 
vedoucí. Členů výjezdových jednotek je 
celkem 48, řádně vyškolených ve všech 
možných stupních školení včetně dýcha-
cích přístrojů a lékařských testů.

Výjezdů k požárům bylo v loňském ro-
ce v okrsku celkem 11 (8. 1. dům ve Vaň-
kově ulici, 5. 3. kontejner, 11. 3. rodinný 
dům v Sokolovské ulici – vše v Novém 
Městě; 25. 3. rákosí a 2. 5. tráva u želez-
niční trati v Jindřichovicích; 29. 5. palety 
a rodinný dům v Jiskrově ul., 30. 8. hala 
v Textilaně a požár v teletníku Arnoltice, 
3. 1. technická pomoc na silnicích při vy-
prošťování vozidla na rozcestí silnic No-
voměstská a Dolní Řasnice, další pomoc 
v Jindřichovicích a Ludvíkově, 21. 5. 
technická pomoc v Jindřichovicích, tam 
byl také vyhlášen planý poplach na kouř 
z polské strany). Mimo těchto výjezdů 
byl poplach vyhlášení třetího povod-
ňového stupně v Dolní Řasnici a také 
další pomoc při čištění silnic a odpadů 
na požádání od úřadů nebo organizací 
a také pomoc na odstraňování sněhu 
a rampouchů z budov soukromých ne-
bo fi remních. Všech těchto výjezdů se 
účastnily výjezdové jednotky okrsku. 
Také bylo provedeno jedno námětové 
cvičení okrsku, které kvalitně připravil 
pan Rabina.

Soutěží v požárním sportu bylo v okrs-
ku celkem 8, v letošním roce s menší 
účastí než jiné roky, ale kvalita byla 
i s vystupováním hasičů dobrá, což do-
kazují výsledky a také bezúrazovost. 
Také v soutěžích mimo okrsek se uká-
zala pěkná umístění. Nejvíce obsazená 
soutěž již tradičně je noční útok v Novém 
Městě.

Náplní práce dobrovolných hasičů 
nejsou jenom soutěže a výjezdy, ale ta-
ké starost o svěřenou techniku, výzbroj 
a výstroj a další svěřený majetek jako 
hřiště, klubovny, pozemky a zbrojnice. 
V loňském roce došlo díky obecním 
a městským úřadům k dovybavení sbo-
rů jak materiálem a různou technikou, 

tak i granty poskytnutými k podpoře 
dobrovolné práce ve prospěch všech 
aktivit. V každém případě je výjezdová 
technika zastaralá a je nutné nejen ze 
strany obecních a městských úřadů, 
ale i Okresního a Krajského úřadu v Li-
berci podpořit aktivitu sborů na okrajo-
vých místech, jako je náš okrsek, no-
vější technikou. Vozidla jsou udržovaná 
s největší snahou a náklady, ale je jen 
otázkou času, kdy jim odzvoní hrana; 
repasované náhradní díly asi už nebu-
dou dlouho sloužit. Dlouhodobá otázka 
vybavení hasičů v Horní Řasnici je výhle-
dově na dobré cestě, přes zastupitelstvo 
dochází k jednání.

Také starost o zázemí díky městskému 
a obecním úřadům nezůstala pozadu. 
V Ludvíkově byla provedena oprava pod-
lahy ve zbrojnici, kompletní přestavba 
sociálního zařízení, a také vybudováno 
nové oplocení u požární nádrže.

V Dolní Řasnici byla opravena a zaří-
zena nová klubovna a šatna pro výjez-
dovou jednotku. Také v Novém Městě 
a Jindřichovicích se pořádaly brigády 
na opravu techniky a veškerého svěře-
ného majetku.

Z kulturních a společenských akcí je 
třeba jmenovat zajištění plesů, pálení 
vatry, dětské dny, tradiční „Šlápoty“ 
v Dolní Řasnici, „Asterix a Obelix“ v Lud-
víkově, poslední prázdninové táboráky, 
stavění máje, kácení máje, mikulášské 
nadílky nebo Silvestrovský nohejbal pod 
širákem. Také zajištění Rally Lužické 
hory nebo akce Fryyfest v Novém Měs-
tě bylo poměrně náročné. Toto je jen 
krátký výčet společenských akcí, které 
dobrovolní hasiči ve svém volném čase 
jak pro sebe, tak i pro širokou veřejnost 
dělají. To se ale nedá dělat bez zápalu, 
a také nejen díky grantům z obecních, 
městských a krajských úřadů, ale i díky 
všem malým i velkým sponzorům.

V letošním roce oslaví většina sborů 
svá výročí založení; Nové Město oslaví 
140 let při soutěžích v měsíci srpen tak 
jako Jindřichovice, kde byl sbor zalo-
žen před 130 lety. Horní Řasnice bude 
mít výročí jako nejstarší založený sbor 
v okrsku 145 let a v Ludvíkově budou 
veškeré kulturní a společenské akce 
směrovány k oslavám 135 let po celý 
rok.

Příprava všech těchto akcí se neobe-
jde bez vynaložení času a obětavosti 
našich aktivních členů, a proto jim touto 

Informace z hasebního okrsku Nové Město p. Smrkem
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Hasiči

cestou za celý výbor okrsku děkujeme. 
Sbory budou v letošním roce i nadále dle 
svých návrhů plánu činnosti pokračovat 
v dobrovolné práci ve prospěch občanů 
a společnosti.

Ještě jednou děkuji všem členům 
za dobrou práci, všem rodinným přísluš-

níkům za trpělivost a pochopení, všem 
sponzorům, fi rmám a úřadům za fi nanč-
ní podporu, všem aktivním, ale i ostat-
ním členům a příznivcům za jakoukoliv 
pomoc. Družstvům přejeme co nejlepší 
docílené výsledky při soutěžích, členům 
jednotek při výjezdech co nejméně zra-

nění a členům výboru dobrou přípravu 
všech společných akcí.

Všem čtenářům Novoměstských novin 
jen dobré zprávy a hodně zdraví.

Za výbor hasebního okrsku jednatel 
Malý Pavel st.

Vážené dámy, pánové, kolegyně, 
kolegové a vážení hosté,

dovolte mi, abych Vás všechny přivítal 
na dnešní VVH jako velitel JSDH a jsem 
rád, kolik se nás tu v hojném počtu sešlo. 
Hasiči jsou sice dobrovolnou organizací, 
ale oproti jiným zájmovým organizacím 
mají úplně jiné poslání. Tím je povinnost 
členů JSDH města aktivně se podílet 
na ochraně životů, zdraví a majetku jak 
našich občanů, tak zahraničních hos-
tů, podílet se na předcházení požárům 
a na jejich likvidaci, včetně likvidace 
záplav nebo polomů. Je to činnost velmi 
nebezpečná a také velmi nedoceněná. 
Jako každý rok opakuji: „Hasiči jsou 
lidé, kteří chodí tam, odkud jiní utíkají!“ 
Veškerá činnost naší jednotky probíhá 
ve spolupráci s HZS LK, PS Raspenava, 
s Dolní a Horní Řasnicí, Jindřichovicemi, 
včetně příhraničních jednotkek SDHo 
s PR měst Mirsk a Lešná. Smlouvy mezi 
městy byly již podepsány v souladu se 
smlouvou mezi ČR a PR o spolupráci 
a vzájemné pomoci při požáru, kata-
strofách, živelních pohromách a jiných 
mimořádných událostech. Při plnění to-
hoto poslání nasazují vlastní život a obě-
tují mnoho ze svého soukromí ve pro-
spěch všech. Za to si zaslouží uznání 
od společnosti. Společnou minulostí 
s pouty vzájemných tradic v konfrontaci 
s přítomnosti žijí tisíce profesionálních 
a dobrovolných hasičů. I v novém tisícile-
tí je hasič v mysli lidí spojen s obávaným 
a nebezpečným soupeřem – ohněm, zá-
plavami a jinými pohromami. V životním 
tempu dnešní doby je užitečné se občas 
zastavit a zamyslet, zvláště když k tomu 
nutí významné výročí.

V roce 2013 uplyne 140 let (1873) 
ode dne, kdy byl založen hasičský sbor 
(České hasičské jednoty Čech a Mora-
vy). Sto čtyřicet let je dlouhé období, 

v kterém stejnokroj oblékalo postup-
ně několik generací. Kolik však obě-
tavosti, práce, lidských tragédií, ale 
i radosti a šťastných okamžiků se za nimi 
skrývá! Musíme obdivovat ušlechtilou 
snahu, houževnatost a vytrvalost na-
šich předchůdců, kteří přes mnohé 
překážky, a dokonce zlobu a nenávist, 
prosadili možnost vytvoření JSDH k rea-
lizaci svých nejhumánnějších myšlenek, 
ve snaze co nejlépe chránit životy i ma-
jetek všech. Nikdy v celém jeho vývoji se 
nenajde období, kterým by dobrovolné 
hasičstvo procházelo zcela bez nesnází. 
Vždy nás provázely určité vlny nepřízně, 
nepochopení a dokonce likvidačních 
snah z různých stran – včetně nedostat-
ku peněz od vlády. Jen nesmírná oběta-
vost hasičů dokázala překonat všechny 
nástrahy a získávat příznivce.

Hasič stojí na stráži, aby pomohl všem, 
vždy a všude, vystavuje nebezpečí svůj 
život pro záchranu druhých, ve jménu 
lidskosti. Ve svém povolání, ať už jde 
o profesionála nebo dobrovolníka, zů-
stává hasič člověkem se všemi dobrými 
i špatnými vlastnostmi. Společenské po-
slání hasiče však před něj jako člověka 
staví jednoznačný požadavek, že musí 
rozvíjet, a to velmi intenzivně, tu dobrou 
stránku své povahy, protože musí být 
připraven podat pomocnou ruku v kaž-
dé chvíli a všem, kdo pomoc potřebují, 
nedbaje, že za to sklidí nevděk a nepo-
rozumění. Dokáže-li hasič takto zformu-
lovat svůj vztah k poslání, které na sebe 
dobrovolně vzal, pak na to, co podniká 
k všeobecnému prospěchu, smí a měl 
by umět být hrdý, jestliže udělal sám 
všechno pro to, aby na svoje poslání byl 
dobře připraven, dobře vyškolen a vy-
cvičen, že toto poslání může vykonávat 
kvalifi kovaně a že svému poslání může 
dostát se ctí. Jen z takto připravených 

hasičů mohou vzniknout a vyvíjet čin-
nost dobré a akceschopné jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů.

Hasiči byli, jsou a budou. Nikdo nemá 
právo ničit něco, co naši předchůdci 
i za těžkých podmínek vytvořili. Věřím, 
že dobrovolní a profesionální hasiči ru-
ku v ruce napomohou k odstraňování 
minulých chyb a budou ještě lépe plnit 
své ušlechtilé poslání. K hasiči pak bude 
mít občan úctu a jeho práce a poslání si 
vážit, stejně jako celá společnost. Nechť 
každý hasič jedná v souladu s tím, co 
považuje za svou povinnost, v souladu 
se svým srdcem a svědomím!!

Hasič je rytíř 21. století. Je připraven 
psychicky i fyzicky zvládnout to, co by 
ostatní ani nenapadlo. „Hasič je ten, 
kdo jde tam, odkud jiní utíkají.“ „Hasič 
je ten, koho vyhlížíme, když už sami 
ztrácíme naději.“ „Hasič je ten, komu 
věříme v tom, v čem jsme pohořeli.“ 
Hasič je rytíř 21. století…

Hasič je člověk, který žije na světě 
dvakrát, pro sebe a pro druhé. A proto 
právě příklad hasičův jest pravým příkla-
dem správného pochopení života lidské-
ho… „Lidé pochybují o tom, co říkáte, 
ale uvěří tomu, co uděláte.“

Hasiči umírají, aby ostatní mohli žít.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval 

všem, kdo se na dobré práci nejvíce 
podíleli. Velký dík patří i jejich rodinným 
příslušníkům za to, že měli pochopení 
pro práci, která byla ve velké většině 
na úkor rodinného volna. Vám všem přeji 
v novém roce hodně zdraví, štěstí a ro-
dinné pohody.

Ladislav Rabina, velitel JSDH
V Novém Městě pod Smrkem 

12. 1. 2013

Zpráva velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
města Nové Město pod Smrkem za rok 2012
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V letošním roce budeme při všech 
společenských akcích oslavovat 135 let 
založení sboru v Ludvíkově. Tradice nás 
zavazuje stále udržovat sbor v aktivní 
činnosti, což se nám jistě daří. Dokazují 
to naše výsledky jak z činnosti výjezdové 
jednotky, která i přes pracovní vytížení je 
stále připravena k výjezdu na zavolání, 
tak i účasti soutěžního družstva v sou-
těžích jak v okrsku, tak i mimo něj. Pra-
covní aktivita byla poměrně velmi dobrá, 
v loňském roce, jak již bylo uveřejně-
no, byla opravena podlaha ve zbrojnici 
a opravena a natřena vrata, vybudováno 
nové oplocení u nádrže, za účasti měst-
ského úřadu provedena generální opra-
va sociálek v hasičské klubovně a další 
práce při opravě a údržbě svěřeného 
majetku, jako jsou vodní plochy a po-
zemky, technika a výzbroj. V kulturním 
a společenském dění jsme nezůstali 
pozadu a pro veřejnost jsme připravili 
celkem 8 akcí s pozitivním ohlasem.

Výroční valná hromada se konala 
15. ledna v hasičské klubovně v Lud-
víkově; mimo členy sboru se zúčastnili 
i zástupci sborů Nového Města a Jindři-
chovic, zastupitelka města paní Smutná 
a také zástupce Okresního sdružení 
hasičů Liberec pan Boháč. Podrobnou 
zprávu o činnosti za uplynulý rok před-
nesl starosta sboru pan Andrej Babuka 
a velmi očekávanou zprávu o hospoda-
ření, zajímavě a podrobně přednesenou 
i s podrobnou prezentací na širokém 
plátně náš pokladník pan Mrkvička. 
Před ukončením valné hromady byla ta-
ké ohodnocena činnost některých členů 
jak za jejich aktivitu, tak i za dlouholeté 
členství u sboru. Celkové hodnocení 

činnosti našeho sboru provedl v závěru 
pan Karel Boháč. Vyjádřil se velmi po-
chvalně k celkovému stavu jak za sebe 
jako dlouholetého docházejícího zástup-
ce z okresu, tak i ze zpráv okresního 
sdružení.

Brzy potom začaly starosti výjezdové 
jednotce k čerpání vody ze sklepů v No-
vém Městě i v Ludvíkově, shazování sně-
hu a rampouchů ze střech soukromých 
a fi remních. Jednotce byl také vyhlášen 

planý poplach, ke kterému ale nevyje-
la. Při čerpání vody došlo k poškození 
čerpadla a tím k odhlášení výjezdové 
jednotky z výjezdu. Ihned další den by-
lo čerpadlo demontováno a odesláno 
k opravě. Jako náhradu jsme dostali čer-
padlo repasované, které je již zabudova-
né, zbývají zajistit a usadit nové ventily.

Další čas v uplynulých dvou měsících 
strávili členové výjezdového družstva při 
školeních na používání dýchací techni-
ky, školení strojníků a velitelů, profesní 

školení řidičů a další školení potřebná 
pro chod sboru. Výbor také vypraco-
val a předal na městský úřad rozpočet 
na rok 2013 a požadavky na opravy přes 
bytovou správu.

Po skončení valné hromady začala 
příprava na největší akci v roce 2013, 
tradiční hasičský ples, který se konal 
v sobotu 23. února v sále Dělnického 
domu. Každý, kdo někdy pořádal tako-
vou akci, určitě ví, kolik starostí je s tím 

spojeno. Zajistit hudbu a sál je třeba 
v předstihu několika měsíců. Zajistit 
výzdobu, občerstvení, obsluhu a také 
připravit naši pravidelnou scénku pro 
zpestření plesu, kterou obstarala skupi-
na MR-SO-CHMEL, znamenalo zapojit 
co nejvíce členů a také pomoc hasičů ze 
sboru Nového Města. Scénka se jme-
novala ,,Nemocnice na kraji Ludvíkova“ 
a měla opět velký ohlas mezi přítomnými 
spokojenými hosty plesu. Tombola byla 
díky sponzorům velmi bohatá. Rád bych 
tímto poděkoval firmě CiS SYSTEMS, 
fi rmě CRYSTALEX Jablonec, železářství 
Svoboda, podnikatelům Zeman, Pichr-
tová, Šmídová, Asijské bistro Horizont 
a všem dalším dárcům do tomboly.

Po půlnočním guláši a výborné hudbě 
z Frýdlantu JVS BAND se všichni v klidu 
rozešli domů. Nedělní úklid sálu byl 
pro nás závěrem úspěšné akce. Ale již 
nyní se musíme přichystat na přípravy 
k pálení vatry, tzn. výroba, dovoz dříví 
a samotné stavění vatry, také příprava 
techniky na soutěže a výjezdy jednotky, 
čištění nádrží a ostatní práce na klubov-
ně a zbrojnici .

Jednatel SDH Ludvíkov
Pavel Malý st.

Hasiči

Hasičské zprávy z Ludvíkova za měsíc leden a únor
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Výhody sběru:
Abychom se vyhnuli tomu, že se ob-

lečení po nějakém čase stane jen oby-
čejným odpadem, můžeme jej sbírat 
a následně dál využívat. Tím pádem se 
podaří:

 ! snížit množství netříděného komunál-
ního odpadu

 ! ekologicky a společensky zlepšovat 
naše životy

Způsob systému organizovaného 
sběru:

 ! Speciálně upravené, bezpečné a es-
tetické kontejnery

 ! Maximální možná recyklace odpadu 
a jeho zužitkování

 ! Snížení množství komunálního odpa-
du

 ! Bohaté zkušenosti z jiných zemí (Ra-
kousko již od r. 1999, 6.000 tun texti-
lu/rok, dále Slovensko, Maďarsko)

 ! Umístění kontejnerů – parkoviště 
u nákupních center či škol – místa 
v blízkosti obecních institucí 

Do kontejneru patří použité oblečení, 
tj. kabáty, kusy spodního a vrchního ob-
lečení, páry bot, použité textilní výrobky, 
např. deky, závěsy, povlečení . Veškeré 
zde uložené textilie musí být:

 ! čisté,
 ! suché,
 ! v dobrém stavu,
 ! složené a uložené v igelitových pytlích
 ! páry bot přivázaných k sobě.

Do kontejneru nepatří krejčovský od-
pad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné 
oblečení, koberce nebo matrace.

Co se posléze děje 
s nashromážděným oblečením?

 ! Shromážděné věci jsou skladovány 
v pytlích na suchém místě

 ! Vše je odváženo v kamionech a pro-
dáno fi rmě, specializované na třídění

 ! Praxe je prakticky stejná, jako praxe 
ostatních fi rem a charitativních orga-
nizací, provozujících sběr použitého 
oblečení

 ! Shromážděné použité oblečení a tex-
tilní výrobky mohou stále plnit svoji 
původní funkci, jednotlivé kusy lze 
nosit a dostanou se zpátky na trh jako 
zboží z „druhé ruky“. Zbytek, který 
svou původní funkci již plnit nemůže, 
je nastříhán na menší kusy a recyklo-
ván jako pomůcky pro úklid, nebo 
je recyklován pro opětovné použití 
v textilním průmyslu, a v neposlední 
řadě slouží jako zdroj energie.

 ! Společnost .A.S.A. hradí z peněz zís-
kaných z prodeje použitého oblečení 
náklady spojené se sběrem a pře-
pravou a dále přispívá na charitativní 
účely.

Při projektu využití textilu spolupracu-
je společnost .A.S.A. již od roku 2011 
s Diecézní charitou Brno. Za tuto dobu 
se podařilo využít přes 141.000 kg pou-
žitého oblečení z Jihomoravského kraje.

odpadové hospodářství

Sběr použitého oblečení od obyvatel pomocí 
speciálních sběrných kontejnerů
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školství

Poznáváme sousedy
Mateřská škola se zapojila do projektu mateřské školy 

z města Boleslawiec v Polsku.
Spolupráci zaháji-

ly paní učitelky, které 
ve dnech 1.–3. břez-
na poznáva ly prá -
ci mateřských škol 
v Polsku. Společně 
si v yměňovaly zku-
š enos t i  a  námět y 
na práci v Swieradově 
Zdroji.

Dále pokračujeme 
výjezdem dětí z No-
vého Města pod Smr-
kem do Boleslawce 
a opětovnou návště-
vou dět í  z  Po lska 
u nás, v naší školce.

Novoměstská MŠ se v únoru zúčast-
nila výtvarné soutěže „Spolu je nám 
dobře“, vyhlášenou Mateřským centrem 
Korálek na podporu Národního týdne 
manželství, který letošní rok začínal 
11. 2. Děti si pod vedením paní učitelky 
mohly vybrat z velké škály výtvarných 
technik, kreslily a malovaly svou rodinu 
při různých dětmi oblíbených činnos-
tech. Do soutěže bylo vybráno za MŠ 
5 obrázků od autorů: Hany Hanušové, 
Jany Kalašové, Vojtěcha Lodeho, Da-

vida Novotného a Adély Wondrákové. 
Všechna dětská díla je možno zhlédnout 
ve vestibulu místní knihovny.

A protože máme rádi výtvarný projev, 
v každém z nás je kousek soutěživého 
ducha, v nejbližších měsících plánujeme 
zúčastnit se i dalších soutěží – Ve světě 
pohádek, Ze života včel, Cestou dvou 
bratří… Naším mottem je: „ Není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se .“

Za MŠ NMpS Lada Bulušková

Mateřská škola se účastní výtvarných soutěží i výstav

Hana Hanušová, 6 let

Představujeme...

Hrajeto
Instrumentální soubor „Hrajeto“ vzni-

kl v září roku 2011. Navštěvují jej žáci 

od třetího ročníku základního studia hry 
na hudební nástroj. V tomto roce má 
dvacet členů, mezi nimi jsou klavíristé, 
houslisté, fl étnisté, kytaristé a akorde-
onisté.

Základní umělecká škola
Hra v souboru je pro žáky velmi nároč-

ná, neboť musí dobře zahrát nejen svůj 
part, ale zvládnout i souhru s ostatními 
nástroji a respektovat dirigentská gesta. 
Přijít včas na zkoušku, mít v pořádku no-
ty, pomoci mladšímu spolužákovi naladit 
nástroj, nepokazit „to“ ostatním... tím se 
děti v souborové hře učí také zodpověd-
nosti, spolupráci a toleranci.

Repertoár souboru vychází z muzi-
kantské vyspělosti žáků a nástrojového 
obsazení. Hraje skladby jak z oblasti 
vážné hudby, tak populární či lidové. 
Instrumentální soubor Hrajeto můžete 
slyšet na koncertech základní umělecké 
školy.

Martina Funtánová

Zápis dětí do mateřské 
školy

Dne 23. května 2013 od 13.00 do 15.30 hodin
se uskuteční zápis dětí na školní rok 2013–2014
do Mateřské školy v Novém Městě pod Smrkem
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Sportovní a relaxační centrum

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

PLAVECKÝ BAZÉN Provozní doba – od 1. 11. 2012

dopoledne odpoledne

Pondělí 8.00–12.00 výuka plavání školy zavřeno

Úterý 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–21.00 veřejnost

Středa 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–21.00 veřejnost

Čtvrtek 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–15.00 senioři

15.00–21.00 veřejnost

Pátek 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–21.00 veřejnost

Sobota 9.00–12.00 14.00–21.00 veřejnost

Neděle zavřeno 14.00–20.00 veřejnost

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

SAUNA + MASÁŽE

Úterý masáž na obj. (nebo dle dohody) 16.00–20.00

Středa masáž 16.00–20.00

Čtvrtek (ženy) sauna

masáže klasické (ženy), pedikúra

17.00–20.00

17.00–20.00

Pátek (muži) sauna

masáže klasické (muži)

17.00–22.00

17.00–21.00

Sobota sauna společná 17.00–21.00

OBČERSTVENÍ

Úterý–čtvrtek 14.00–21.00 Ceník od 1. ledna 2012

Pátek 14.00–22.00 Plavecký bazén 1 hod. 2 hod.

Sobota 14.00–21.00 Dospělí (přecházení do sauny zakázáno) 50 Kč 70 Kč

Neděle 14.00–20.00 Děti, ZTP 30 Kč 50 Kč

Dále dle potřeby a dohody!

Záloha na klíč dospělí 50 Kč / děti 30 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.ubytovani-relax.com

www.facebook.com/SportovniARelaxacniCentrum

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 bazén, sauna: 1hod. = 600 Kč,

            po 19.00 hod. 500 Kč, po 21.00 hod. 800 Kč

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

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

Do sauny permanentky neplatí!

Možnost zapůjčení ručníku, vysoušeče vlasů: 20 Kč

Možnost zapůjčení rukávků, míče: 10 Kč

Sleva pro seniory – 1× týdně (čtvrtek) od 14.00 do 15.00 hod. – cena 40 Kč

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

Sauna

Na 2 hod.

(možnost přechodu do bazénu dle pravidel)

80 Kč

příplatek 10 Kč

Zapůjčení prostěradla, osušky, ručníku: 20 Kč/ks

Masáže: klasická masáž 70/100 Kč /20 min.

ostatní masáže: 200 Kč /30 min.

Čtvrtek, pátek – sauna + masáž 150 Kč
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Tato povídka, jistě pravdivá, byla pů-
vodně nazvána

Silvestrovsý večer

(nebo prostě „SILVESTR“)
(Pokračování z minulého čísla.)
Děkan Hocke-Wenzel řekl kuchařce, 

ať k večeři ohřeje jen ty suché nudle 
od oběda, on že počká na kaplana. Brzy 
nato se u stolu objevil i kaplan a hleďme, 
jitrnice nesl s sebou. Jídla se však ani 
nedotkl, popíjel jen jedno pivo za dru-
hým s prohlášením, že mu dnes vůbec 
nic nechutná. Děkan ho začal litovat 
a v duchu si říkal: „No tohle jsem neče-
kal, že si to tak vezme k srdci,“ a ke kap-
lanovi jen pronesl: „No tak, Pepíku? Ty 
se tváříš, jako by ti uletěly včely. *) Vždyť 
právě tak vypadáš!“ Kaplan se vrtěl a jen 
povzdechl: „Abych při takovýmhle jídle 
neměl špatnou náladu. Když jsem na-
hoře seděl nad tím balíčkem jitrnic... ale 
však to znáte. Půst je půst! Ale nyní je už 
půl deváté, tak konečně bychom snad 
mohli ty jitrnice sníst. Přiznávám, že jsem 
maličký kousek ochutnal a řeknu vám, 
pane děkane, že jsou výborný. Jak se 
u nás říkávalo: Jako mandla. Jsou sice 
trochu ostřejší, ale jak říkám, moc dob-
rý!“ Děkan Hocke-Wenzel s chutí popa-
dl talíř, ale první jitrničku úslužně nabídl 
kaplanovi. Ten však odmítl. „Ne, ne, můj 
pane! Já už v životě na nic mastného 
o postním dnu ani nesáhnu! Ani na sa-
lám. Stanu se úplně jiným člověkem!“ 
„Ale, ale! To snad ne,“ divil se děkan. 
Kaplan však pokračoval: „Až u zpovědi 
svaté řeknu, co se mi dnes přihodilo.“ 
„No tak! Řekni to hned a uvidíš, jak se 
ti uleví,“ povídal děkan. „No když to 
chcete hned vědět, nic zapírat nebudu! 
Nemohu! Pane děkan! Dneska jsem 
velice zhřešil. Neměl jsem na ty suchý 
nudle nejmenší chuť, a ty jitrnice tak 
nádherně voněly. Přiznávám, pane dě-
kane, jsem jen velice slabý muž. Téměř 
jsem tomu hroznému pokušení podlehl.“ 
„Tak už to nech, Pepíku, být,“ pravil 
děkan a sám rychle vzal do ruky nůž. 
Kaplan ale pokračoval: „Také jsem tak-
hle sedl ke stolu, také jsem vzal do ruky 
nůž a už už jsem chtěl jednu z těch 
jitrniček ochutnat. Pojednou strašná 
rána, až jsem spadl na podlahu. Asi 
jsem byl dlouho v bezvědomí. Nic pak 
nevím. Po probrání se jsem si uvědomil, 
že před hříchem jíst maso mne zřejmě 
ochránila ruka Páně. Právě ona na mne 
tak prudce dopadla! Proto jsem se sám 

sobě zapřisáhl, že v době půstu již ne-
vezmu do úst nic masitého. A aby mi to 
nebylo líto, tady těch jitrnic, tak jsem je 
hustě posypal jedem na krysy.“ Nyní se 
polekal děkan Hocke-Wenzel: „To snad 
ne!“ „Ale ano! Udělal jsem to právě tak, 
jak říkám. Taková krysa pojde do pěti 
minut, člověk, odhaduji, by zemřel asi 
po pěti hodinách!“ Hocke-Wenzel, nyní 
už řádně poděšený, začal křičet: „Bóže, 
já jsem otrávenej. Pomóc, pomóc. Já už 
jednu z těch nešťastnejch jitrnic snědl!“

Ke křiku se nyní přidala i kuchařka. 
„Ale já za nic nemůžu, já přeci nic ne-
věděla!“ Kaplan si však rady věděl. Jak 
by také ne, vždyť sám byl strůjcem toho 
celého poprasku. Rychle běžel do ku-
chyně a cestou z plna hrdla křičel: „Mlí-
ko, kde máme mlíko!“ Přinesl velikánský 
krajáč mléka a podávaje ho děkanovi 
přikázal: „Pane děkane! Rychle ho ce-
lý vypijte! Lepší by určitě bylo takový 
podmáslí!“ Kuchařka hned se ozvala: 
„Naštěstí jsou ho ve sklepě dva vel-
ké hrnce.“ Zděšený děkan Hocke jen 
sténal: „To ne, jen to ne! Já podmáslí 
nesnáším!“

„Ale, ale můj milý pane, snad nechce-
te zemřít,“ prohlásil kaplan. „Todle je 
přeci ten nejlepší lék na otravu krysím 
jedem!“

Děkanovi nezbylo nic jiného, než sta-
tečně popadnout plný hrnec a podmáslí 
vypít. A nebylo ho právě málo!

Po nějaké chvíli se kaplan skleslého 
faráře zeptal: „Tak co? Už je to lepší?“

„No mám pocit, že musím puknout,“ 
prohlásil Hocke-Wenzel. Kaplan jen su-
še konstatoval: „Tak to bude dobrý. Jed 
musí ven.“ A po malé chvíli klidně dodal: 
„A tímhle jsme si vyrovnaní.“ A sám se 
s chutí pustil do jitrnic. Jeho nadřízený 
a nyní i vytrestaný, mlsný děkan se jen 
zmohl: „No tohle! Co to má znamenat?“

„To znamená jen tohle. Pravda, ty jitr-
nice jsou maličko ostřejší, ale v žádným 
případě nejsou jedovatý.“

„Ale to jste mne hrozně vylekal!“ Kap-
lan rozmluvu už chtěl skončit: „Vždyť vy 
mne taky. A tímhle jsme si, pane děka-
ne, kvit!“

Poslední slovo si přeci jen vzal děkan 
Hocke-Wenzel: „Tak to zase ne! Vyrov-
naní určitě nejsme! To v žádném přípa-
dě. Že jsi Pepíku sežral všechny jitrnice, 
tak to ti možná prominu, ale že jsi mne 
„napumpoval“ tím strašným podmáslím, 
právě když ve sklepě mám soudeček 
vynikajícího vínka, připravený na dnešní 
oslavu konce roku, tak tohle ti dlouho, 
moc dlouho neodpustím!“

Podle překladu p. Herberta Augustina 
volně přepracoval Josef Molák

Pozn. * Zde německé úsloví říká: 
„Jako by mu slepice sezobaly chleba.“

Povídky o děkanu Hocke-Wenzelovi

(Pokračování z minulého čísla)
Maminka byla nejstarší ze sourozen-

ců, proto musela záhy pomáhat v do-
mácnosti i na poli. Měla ještě bratra a se-
stru. Její maminka se k ní chovala dost 
tvrdě. Všichni byli odmalička vychovává-
ni k práci, starosti o domácnost i statek. 
Maminka si později rozšířila základní 
vzdělání, které získala na malé školičce 
ve vesnici, o takzvanou rodinnou školu, 
„rodinka“ se tehdy říkávalo. Tam se dívky 
učily vařit, domácím pracím, ale i ekono-
mice provozu domácnosti. Dodnes mám 
uschován jeden její sešit, ve kterém jsou 
recepty na vaření s fi nanční rozvahou, 
jak takové jídlo pořídit, aby vyšlo co nej-
levněji. Bratr maminky později šel ve šlé-
pějích svého otce – stal se z něj rolník. 
Ale to je už jiná kapitola. Druhá mamin-
čina sestra nežila dlouho. Často stonala 
a záhy zemřela. Já jsem ji nezažil.

Statek, ze kterého maminka pochá-
zela, byl poměrně velký. Původní nízký 
podlouhlý domek byl zbourán a na jeho 
místě děda nechal postavit velký dům 
s krásnou, lehce zelenou tvrdou omítkou 
a velkými okny. Ke statku patřila rozlehlá 
pole a pastviny, malý lesík, pár tažných 
koní, chlév s osmi či desíti strakatými 
krávami, chlívky s prasaty a několika 
kozami, množství slepic, hus a kachen, 
králíci. Širokými dřevěnými vraty s bran-
kou se vcházelo na rozsáhlý dvůr. Vpra-
vo stál již zmíněný jednopatrový výstavný 
dům, dalo by se říci vila. Patřila mezi nej-
honosnější stavby ve vsi. Hned vedle do-
mu byla budova z režných neomítnutých 
cihel a v ní chlévy a chlívky a přípravna 
stravy pro zvířata. Krytý prostor sloužil 
k úschově velké tmavě červené mlátičky 
na obilí, fukaru a lisu na slámu. V patře 
nad chlévy se skladovala vymlácená 

Když si tatínek maminku bral
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sláma a seno. V zadní části dvora byla 
obrovitá roubená stodola, krytá slamě-
nými došky. Trámy byly z letitých dubů, 
které možná pamatovaly selská povstání 
v kraji. Před stodolou byl přístřešek 
na zemědělské stroje – pohrabovačka, 
sekačka, secí stroj, samovaz, čert, plu-
hy, válce, brány, plečka, valník a žebři-
ňák, všechno tahali koně. Stál tam také 
krásný kočár nebo spíše bryčka, dřevě-
ná krásná věc, bez střechy, se sedadly 
proti sobě. Kdysi byla bryčka krásně 
žlutá, později barva zešedla. Můj děda ji 
používal zřídkakdy. Pamatuji si, když nás 
jako rodinu odvážel k vlaku na stanici. 
To zapřáhl dva koně, Karla a Vaška, a už 
se jelo. Kola lehce šustila po udusané 
písčité cestě, kopyta koní klapala a vítr 
lehce čechral vlasy cestujících a hřívy 
koňů. Děda občas práskl bičem nad 
jejich hlavami. Těch pár kilometrů bylo 
jako v pohádce.

Na třetí straně dvora byla maštal pro 
dva koně – valachy, a dále kůlna, která 
sloužila jako dílna a sklad všelijakých po-
divuhodností, které jsem později straš-
ně rád prozkoumával. Na ni navazoval 
starý špýchar. Byl sroubený z dubových 
klád, vyspárovaných obílenou mazani-
nou. V zimě na špýchaře viselo maso 
poraženého prasete, v létě sloužil jako 
sýpka a sklad obilí. Od něj se táhla velká 
předzahrádka, království mé babičky. 
Bylo tam množství růží, vedle záhony se 
zeleninou, pivoňky, několik keřů rybízu 
a angreštu, ale i několik kotců s králí-
ky. Vše bylo chaotické, ale malebné. 
Chodíval jsem s babičkou na trávu pro 
králíky, na kopřivy, které pak sekala 
na takové rotační sekačce, připevněné 
na starých sáňkách. Kopřivy dávala hu-
sám a kachnám. Ještě dnes cítím jejich 
zvláštní kořenitou vůni a jako zvukovou 
kulisu babiččin zpěv. Ostatně, ten se 
ozýval i v chlívku pro prasata, když pro 
ně připravovala šlichtu a v pařáku vařené 
brambory. Ty pak takovým esíčkovi-
tým nástrojem rozšťouchala na drobno. 
Vůně vařených brambor taky patřila 
ke vzpomínkám na dětství.

Vzpomínám si rovněž na záplavy kytek 
v domácnosti babičky. Šlo převážně 
o pelargonie, které jsem neměl rád pro 
jejich nepříjemnou „vůni“. Depresivním 
dojmem na mě působila i druhá před-
zahrádka, která byla tvořena převážně 
keři myrty, protože tento keř bývá často 
na hřbitovech. Taky si pamatuji v létě 
množství much v kuchyni, které babička 
hubila vykuřováním takovým speciálním 

prostředkem. Musela se však odstranit 
zrcadla, protože by oslepla.

Maminku jsem měl strašně rád, do-
slova jsem na ní visel ještě mnoho let, 
než jsem nabral jiné zájmy. Stačilo, aby 
se ode mne vzdálila, aniž řekla kam, 
a už jsem spustil mohutný pláč a jal se 
ji hledat. To mě pak babička zavedla 
na zahradu, a když se ozvala kukačka, 
tak mi tvrdila, že je to moje maminka a já 
jí musím odpovědět. Já jsem pak kukal 
jako echo a bylo po breku.

Tatínek vstoupil do života mé maminky 
docela náhodou. Bydlel totiž se svými 
rodiči v nedaleké vesnici a jednou ma-
minku objevil na jakési vesnické zábavě. 
Rodiče mé maminky ani rodiče tatín-
ka však nebyli tomuto seznámení nijak 
příznivě nakloněni. Projevily se tu totiž 
stavovské rozdíly. Zatímco maminka byla 
ze zámožné rodiny vesnického statkáře, 

tatínek pocházel z nemajetné rodiny. 
Jeho tatínek se dlouhá léta potloukal 
po světě, byl až v Jižní Americe a ba-
bička byla na všechno sama. Zpočátku 
žili v Liberci v Horním Růžodole, pak 
se přestěhovali do oné vesničky. Děda 
se pak vrátil domů a pracoval na drá-
ze jako pomocný dělník. Babička byla 
v domácnosti, starala se o ni a velikou 
zahradu a o mladší tatínkovu sestru. 
Když můj budoucí tatínek projevil o moji 
budoucí maminku zájem, nevypadalo to 
z počátku nijak nadějně. Dalo by se říci, 
že tatínek už tehdy svou tvrdohlavostí 
a ambiciózností si prosadil svoje. Ma-
minka byla měkká a mírumilovná povaha 
a tatínka bezmezně obdivovala. A tak se 
vzali. Co bylo dál, o tom až příště.

Šmi-dra©

„Já se snad ani dom nedostanu,“ hud-
roval naštvaně Felix a neochotně se 
smiřoval s představou, že bude nocovat 
v kůlně s Barykem. Klíč nakonec se 
značnou ztrátou sil v jedné z kapes bun-
dy našel. Ale nohy ho sotva nesly, ruce 
moc neposlouchaly, jazyk se těžce v ús-
tech obracel, zato oči odváděly hned 
dvojitou práci a Felix nebyl schopen se 
ze dvou zámků, které viděl, trefit ani 
do jednoho. V pálenici dneska koštovali 
loňské vzorky slivovice a tam přece ne-
mohl chybět! Zvlášť, když se s Jankem 
Kocúrem vsadil, že ta jeho slivovička 
je lepší. A že to uznají všichni. ,,O dvě 
fl aše, že není,“ zapýřil se Kocúr a bylo.

Když už chtěl Felix dobývání svého 
obydlí vzdát, rozsvítilo se okno v pokoji. 
Florián! Záchrana! Felix úplně zapo-
mněl, že už se jeho nájemník po víkendu 
vrátil. Za chvíli už byl v teple. Plácnul se-
bou na postel a sáhl po cigaretě. Po těle 
se mu rozlévalo teplo z pokoje, v těle ze 
slivovice a v plících nikotin. Felixe spoje-
ní těchto tří druhů blaženosti velmi brzy 
uspalo. Vědomí se propadlo do hlubin 
spánku, napjaté svaly se začaly uvolňo-
vat... a cigareta vyklouzla Felixovi z prstů 
a zapadla do záhybu levého rukávu.

Po nějaké době Felix ucítil další vlnu 
tepla. Bylo nesrovnatelně intenzivnější, 
ale s nirvánou nemělo pranic společné-
ho. Když otevřel oči, zjistil, že na něm 
hoří košile. Materiál měl do azbestu da-
leko, a tak plameny brzy obalily Felixe jak 
šípkový keř hrad s Růženkou. Vypotácel 

se z pokoje neschopen sebezáchrany. 
Košt byl bytelný, všecky vzorky slivovice 
poctivě řetízkovaly a na Felixovi byla ta 
kvalita znát. Na vodu si nevzpomněl. 
Jediné, co udělal, bylo, že začal bušit 
na dveře nájemníkova pokoje. A Florián 
ho ten večer zachránil podruhé. Jedním 
kýblem vody hořícího Felixe uhasil. Jen 
to zasyčelo. Felix se probral natolik, že 
byl schopen Floriánovi poděkovat a po-
slat ho spát s tím, že ,,To je dobré, nic 
sa nestalo.“ Sám se pak chystal padnout 
zpět do postele. Pohled na něj byl ale 
tristní. Peří z poškozeného polštáře se 
válelo všude kolem a očouzený a zbída-
čený Felix Strnad vypadal, jako by bylo 
oškubáno z něj. A že ho nešetřili!

„Zavolám záchranku,“ prohlásil rezo-
lutně Florián, protože on na koštu nebyl 
a úsudek měl tedy nezkalený. Záchran-
ka pak odvezla Felixe s popáleninami 
druhého stupně do nemocnice a ještě 
tu noc jej sanitka převezla ze všeobecné 
nemocnice na speciální lůžko do po-
páleninového centra v krajském městě. 
S neustálou péčí zdravotní sestřičky. 
Od hrozící možnosti přespání s Barykem 
to byl vzestup úrovně nocování přímo 
nevídaný.

Dvě lahve Jankovy slivovice si Felix 
mohl vyzvednout, až ho po pár týdnech 
pustili z nemocnice. Felixovi po této 
události ve vesnici nikdo neřekl jinak než 
hořící pták Fénix.

LR

Fejeton – Oškubaný fénix
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Pozvánka do knihovny
Březen – měsíc čtenářů

Jak je již kaž-
doroční tradicí, 
měsíc březen je 
věnován čtení, 
čtenářství a kni-
hám. Knihovny 
nabízí své služ-
by celoročně, ale v tomto měsíci se sna-
ží propagovat nabídku svých služeb in-
tenzivněji. Cílem každé dobré knihovny 
je nabídnout knihovnické a informační 
služby občanům každého věku.

Městská knihovna v Novém Městě 
pod Smrkem poskytuje svým čtenářům 
a návštěvníkům tyto služby: půjčování 
knih a časopisů v dětském oddělení, 
v oddělení pro dospělé čtenáře a půjčo-
vání knih v rámci meziknihovní výpůjční 
služby; poskytování prostoru ke studiu 
v rámci prezenčního fondu knihovny; po-
skytování informací prostřednictvím in-
formačního centra; výstavní a propagač-
ní služby v prostorách budovy knihovny; 
pořádání výchovně vzdělávacích akcí 
pro děti předškolního a školního věku; 
připojení k internetu; možnost tisku, ko-
pírování a skenování.

V rámci akce „Březen – měsíc čte-
nářů“ se čtenářů a návštěvníků naší 
knihovny chceme zeptat na spokojenost 
s poskytovanými službami a na to, co 
jim v knihovně chybí. Pokud nám chcete 
svými nápady pomoci zlepšit služby, 
přijďte do knihovny a vyplňte krátký ano-
nymní dotazník s názvem „Proč chodíte 
do knihovny?“.

V březnu jsme pro vás také připravili 
výprodej vyřazených a darovaných knih. 
Knihy si můžete přijít vybrat ve výpůjč-
ních hodinách do předsálí knihovny. 
Cena jedné knihy je 5 Kč.

Pro dětské čtenáře jsme připravili 
výtvarnou soutěž na téma „Jak vypadá 
knihožrout?“. Lze použít jakoukoliv vý-
tvarnou techniku, fantazii se meze nekla-
dou. Hotové obrázky mohou děti ode-
vzdat v knihovně do čtvrtka 11. dubna.

Dále mohou dětští čtenáři vyplnit malý 
literární kvíz, a to buď na připravené for-

muláře v dětském oddělení, nebo na we-
bové stránce www.nmps.knihovna.cz, 
a hotový ho přinést do konce března 
do knihovny.

Závěrem pár zajímavostí 
ze statistiky:

 ! v knihovním fondu je k výběru 16 367 
svazků, z toho je 11 041 knih beletrie, 
5 326 knih naučné literatury, v loň-
ském roce bylo pořízeno 483 nových 
knih,

 ! knihovna odebírá 16 titulů periodik 
(např. Zahrádkář, Dům a zahrada, Re-
ceptář, Živá historie, 100+1, Magazín 
2000 záhad…),

 ! v roce 2012 knihovnu navštívilo cel-
kem 4 369 návštěvníků, z toho bylo 
3 160 návštěvníků půjčovny, 573 ná-
vštěvníků internetu, 312 návštěvníků 
kulturních a vzdělávacích akcí (hlavně 
akce MŠ a ZŠ) a 324 návštěvníků on-
line služeb (vstup do katalogu a čte-
nářského konta). Webovou stránku 

knihovny navštívilo 3 902 uživatelů,
 ! celkem bylo v loňském roce vypůj-
čeno 8 427 knih, z toho 5 936 knih 
dospělým čtenářům a 1 695 knih 
dětem, vypůjčeno bylo dále 796 kusů 
periodik,

 ! během roku 2012 bylo vyřízeno 59 
požadavků meziknihovní výpůjční 
služby,

 ! v roce 2012 bylo registrováno 226 
čtenářů, z toho 82 mladších 15 let,

 ! nejstaršímu čtenáři bude letos 89 let, 
nejmladší „čtenářka“ oslaví v dubnu 
2 roky,

 ! nejpilnější čtenářka roku 2012 si 
vypůjčila celkem 209 knih, v dětském 
oddělení patří titul nejpilnějšího čte-
náře třináctileté slečně, která během 
roku přečetla 94 knih,

 ! otvírací doba pro veřejnost je poměr-
ně vyváženě využita, z návštěvních 
dnů knihovny je nejvíce využíváno 
pondělí, jen o pár desítek méně ná-
vštěv bylo v loňském roce ve čtvrtek. 
Nejvíce čtenářů navštěvuje knihovnu 
mezi 9. a 10. hodinou dopolední 
a 14. a 15. hodinou odpolední,

 ! nejžádanějšími knihami v loňském 
roce byly „Opiju tě rohlíkem“ od Si-
mony Monyové, „Pomsta“ od Sharon 
Osbourne a „Černobílý svět“ od Ka-
thryn Stockett, které byly vypůjčeny 
shodně 9×. V dětském oddělení byl 
nejčastěji půjčovnou knihou druhý díl 
„Deníku malého poseroutky“ od Jeffa 
Kinneyho, nejoblíbenějším dětským 
autorem je však Thomas Brezina, 
v první dvacítce nejžádanějších titulů 
se jeho jméno objevilo celkem 13x. 
Z periodik byl nejvíce půjčován časo-
pis Magazín 2000 záhad.
Všem čtenářům přejeme hodně mi-

lých čtenářských zážitků nad knihami, 
které vám pomohou přenést se přes 
konec zimy a přiblíží slunečnému jaru.

MV

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 hod.,
 13:30–17:00 hod.
čtvrtek 9:00–11:30 hod.,
 13:30–17:00 hod.
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Českobratrská církev 
evangelická v Novém 
Městě p/S letos nově 
otevřela hodiny evange-
lického náboženství pro 
žáky mladšího školního 
věku. Děti se scházejí 
každý pátek od 14.00 
na faře evangelického 
kostela v Blahoslavově ul. 325 (mimo dobu školních prázd-
nin). Učí se o Bohu, o duši, která se modlí, o člověku, který 
poznává sám sebe, a pak také o tom, co je společné všem 
lidem. Čtou si v biblické dějepravě. Samy přicházejí na to, jaký 
je smysl daného bib-
lického příběhu, jaké 
jsou v něm postavy, co 
je charakterizuje, atd.. 
Někdy se něco naučí 
nazpaměť, posledně 
např. 23. žalm. Na svát-
ky obvykle secvičujeme 
divadelní představení. 
Rodiče, jejichž děti by 
o tyto hodiny měly zá-
jem, nechť se přihlásí u mě na faře nebo na tel. 482 325 176, 
736 223 217.

Mgr. Adam Balcar, evangelický farář

Hodiny evangelického 
náboženství

V poslední době se na nás obrátilo několik lidí 
s dotazem na postup prací na knize o Novém Měs-
tě p. S. s německým textem.
K tomuto projektu uvádím následující:

 ! překlad z českého originálu zajistily rodilé mluvčí E. Balca-
rová a M. Matějka

 ! fi nancování překladu zajistilo město N. M. p. S. a fi rma CiS 
SYSTEMS, s. r. o.

 ! připomínky k přeloženým textům dodali předseda němec-
kého sdružení G. Herbig, dále D. Gärtner, zodpovědná 
za N. M. p. S., a kulturní referent sdružení F. Neumann

 ! přeložený text byl předán ke konečné korekci a sjednocení 
obou samostatně překládaných částí

 ! byly vyžádány cenové 
nabídky na zajištění výtisku 
v různých variantách (dle 
počtu výtisků)

 ! město Hünfeld a německé 
občanské sdružení přislí-
bili odkoupit významnější 
počet výtisků

 ! očekává se doplnění před-
mluv od zástupců obou 
měst, zástupců obou sdružení a možná i dalších
Při aktualizaci fotografi í do knihy je možno vyfotit i zajímavé 

momenty v Novém Městě (viz foto u článku)

Tomáš Málek, www.nmps-os.cz

OS pro obnovu a rozvoj 
NMpS a okolí

Ve dnech 5. 10.–8. 12. 2012 proběhl 
ve Frýdlantském výběžku, konkrétně 
v Novém Městě pod Smrkem, v pořadí již 
2. kurz, a to Pracovnice sociální péče 

se zaměřením na přímou obslužnou 

péči, pořádaný projektem Rovné příle-

žitosti pro Frýdlantsko.
Kurz byl plně rekvalifi kační, pořádaný 

kvalitním vzdělávacím centrem s akre-
ditací.

Pro účastnice byl zcela bezplatný, 
zaměřený především na nezaměstnané 
ženy, ženy po mateřské dovolené a ženy 
v předdůchodovém věku, kterým by zvý-
šená kvalifi kace mohla pomoci v uplat-
nění na trhu práce, a to zejména v oblasti 
sociální péče.

Zájem o účast v kurzu byl dvakrát větší 
než možná kapacita a bylo pro nás těžké 

odmítat další vážné zájemkyně.
C e l kem s e  zú č a s t n i l o  10  žen 

(4× NMpS, 3× Frýdlant, 1× Hejnice, 
1× Horní Řasnice, 1× L. Libverda), které 
kurz v plném rozsahu absolvovaly. Z to-
ho 5 nezaměstnaných – 2 dlouhodobě, 
5 brzy končící MD. Některé, přesněji 
polovina, měly pouze základní dosažené 
vzdělání. Průměrný věk byl 35 let, z toho 
nejmladší 20 a nejstarší 51 let.

Obsahem kurzu bylo: gerontologie, 
geriatrie, charakteristika práce s klien-
tem, techniky pečovatelské práce, první 
pomoc, sociálně právní minimum atd. 
Součástí byla také exkurze a nezbytná 
praxe.

Účastnicím byl poskytnut příspěvek 
na hlídání dětí, příspěvek na dopravu 
a občerstvení. Ze závěrečných dotazní-

ků vyplynulo, že ženy hodnotí kurz jako 
velmi prospěšný a že se chtějí v oblasti 
sociální péče skutečně ucházet o práci. 
Některým se dokonce podařilo před-
běžně domluvit pracovní místo tam, kde 
absolvovaly praxi.

Od března 2013 je také plánován 
jazykový kurz němčiny, se stejnými 
výhodami. Myslíme si, že německý jazyk 
je pro získání zaměstnání v naší lokalitě, 
vzhledem k zaměstnavatelům a blízkosti 
hranic s Německem, velmi užitečný. 
A tak se na nové zájemce a zájemkyně 
budeme opět těšit!

Za RP pro Frýdlantsko Sylva 
Bukovská, organizátorka kurzů.

Zpráva o kurzu Pracovnice sociální péče


