cena 10 Kč
www.nmps.cz
číslo 6, ročník 17
Město Nové Město pod Smrkem
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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo Novoměstských novin, shromáždili jsme v něm informace z chodu
města, informace z příspěvkových organizací města a dočíst se můžete také
o prvním roce činnosti J-centra a několik
informací o mateřském centru Korálek.
Již tradičně si můžete přečíst informace od hasičů z Ludvíkova a několik
příspěvků čtenářů. Občanské sdružení
pro obnovu a rozvoj Nového Města pod
Smrkem a okolí přináší zprávu o exkurzi
po sakrálních památkách v našem městě a v Ludvíkově a informuje o umístění
dalších dvou laviček v okolí města.
V nadcházejícím zimním období si jistě
zaslouží pozornost článek o škodlivosti
pálení odpadů.
Dále v tomto čísle naleznete pozvánku
na vystoupení kapely Moravanka a pozvánku na rozsvěcení vánočního smrku
na náměstí, které se uskuteční 27. listopadu.
Do nastávajícího času vánočního Vám
přejeme mnoho štěstí, klidu a pohody
a do nového roku 2012 především hodně
zdraví, lásky, spokojenosti a úspěchů.
Redakce
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Zprávy z radnice
Vítání občánků
Poslední vítání občánků v roce 2011 se
uskutečnilo 1. října 2011. Nové občánky
našeho města přivítala Mgr. Michaela
Smutná, zastupitelka města. Přivítání, jako
již tradičně, připravily členky Sboru pro
občanské záležitosti. Přivítána byla miminka, která se narodila v období od února
2011 do srpna 2011. Celkem se v tomto

období narodilo 18 dětí, z nichž 10 bylo
chlapců a 8 holčiček, v jednom případě se
jednalo o dvojčata.
V únoru se narodili Adam Ďuďa a Natálie Moréová, v březnu se narodili Nikolas
Čonka, Eliáš Plůta, Nancy Pechová a Natálie Slámová, v dubnu přišla na svět Zoe
Himmelová, v květnu pak Jiří Růžička, Tom
Čenger a Martina Valentová. V červnu se
narodil Adam Bareš, v červenci pak Na-

tálie Donovalová, David Baier, Jan a Petr
Matyskovi, Pavlína Resselová a Pavel Bařina. Posledním přivítaným občánkem byla
v srpnu narozená Tereza Tichá.
Všem rodičům nových občánků gratulujeme a dětem přejeme šťastné vykročení
do života!
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

foto: Petr Poštolka

Smrk – Král
Jizerských hor
Vyšlo druhé rozšířené vydání knížky
o Smrku. Knihu napsal bývalý učitel Karel
Nádeník spolu s dalšími autory. Jde o jedinečné, kvalitní a vyčerpávající dílo o hoře
Smrk. Knížka obsahuje velké množství
fotograﬁí a informací o dolování, pomníčcích, rozhlednách, sportu a přírodě na hoře spjaté s naším městem. Garantem
kvality graﬁ cké i obsahové, je vydavatel
Roman Karpaš, který knihu vydal v edici
Klenoty Jizerských hor. Knihu lze zakoupit
v knihovně, lázních nebo v pokladně městského úřadu za 239 Kč.

Renovace areálu SVČ „ROROŠ“
Naše město získalo dotaci z dotačního
programu Rozvoj venkova na renovaci
areálu Střediska volného času „ROROŠ“.
Opraveno bude oplocení, přístupová
cesta a chodník, střecha a fasáda domu. Celkové náklady na opravu jsou

531 349 Kč, z toho bude 90 % zaplaceno
z dotace a 10 % uhradí město. Stavbu
provádí ﬁrma B & F, spol. s r. o., Frýdlant.
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Anotace
Zvýšený zájem o horu Smrk vyvolala
v roce 1892 první dřevěná rozhledna,
která sloužila neuvěřitelných padesát
let. Od září 2003 stojí na vrcholu nová
kovová vyhlídková věž se stejně obdivuhodným výhledem a Smrk se opět stává
magnetem pro tisíce návštěvníků. Jim
i ostatním zájemcům o tuto nevšední horu je určena knížka, kterou držíte v ruce.
Seznámí vás s mnoha zajímavostmi z historie i současnosti, ať už se jedná o kdysi
slavné, ale dávno zaniklé cínové dolování, pomníčky a jiné památky na svazích
hory, vývoj turistiky a sportu nebo nejrůznější přírodovědné pozoruhodnosti. Chybět samozřejmě nemůže ani podrobný
popis výstavby obou rozhleden.
-SY2

Novoměstské noviny
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Zprávy z radnice
Proč nepálit domovní odpad doma?
Během topné sezony se často stává, že
musíme dýchat vzduch prosycený kouřem
z komínů. Obzvláště nepříjemný a dusivý
kouř se nachází v okolí domů, kde někteří
občané spalují odpady z domácností.
Tito lidé topí ve svých domech a bytech
PET lahvemi a dalšími plasty, někteří používají jako palivo dřevotřísku, staré nalakované rámy od oken, barvou natřená prkna
a trámy nebo dokonce železniční pražce
napuštěné olejovými látkami. Tím poškozují zdraví druhých a vystavují se riziku
přestupkového řízení, ve kterém jim může
být uložena pokuta až 30 000 Kč.
Při topení odpadem se velmi r ychle
zanášejí komíny a saze v nich snadno
vzplanou. Hasiči ročně vyjíždí k desítkám
požárů, které vznikly právě od sazí v komíně. Lidé, kteří pálí odpad, poškozují
nejen své komíny, ale především zdraví
své a zdraví jiných, kteří musí znečištěný
vzduch dýchat.
V každé domácnosti vzniká zákonitě
domovní odpad. V ideálním případě ho
lidé roztřídí. Máme tu kontejnery na plastové lahve (PET – polyethylentereftalát),
sklo, papír, kartony a směsné plasty (PE
– polyethylen, PP – polypropylen, PS
– polystyren). Výhodou tříděného odpadu je možnost ho dále zpracovat a využít
např. jako výplně bund a spacáků, do autopotahů, pro výrobu laviček a dokonce
i nábytku. V méně ideálním případě ho lidé
nahází do směsného odpadu, ale naprosto nejhorší variantou je jeho spálení doma
v kamnech či kotli.
Spálením se odpadu nezbavíme, jen
jeho část převedeme do plynné formy
a zbytek do škváry a popílku, které obsahují dioxiny, PCB (polychlorované bifenyly)
a další nebezpečné chemické látky. Teplota v takovémto zařízení je nízká a vzhledem
k nedostatečnému přísunu kyslíku dochází k nedokonalému spalování. Tak vzniká
mnoho jedovatých i karcinogenních látek.
Pálíme-li třeba takové dřevo ze starého
nábytku, dřevotřísku, staré palety, či PVC
(polyvinylchlorid), vznikají dioxiny. Z chemického hlediska jde o obecný název
skupiny toxických polychlorovaných organických heterocyklických sloučenin. Již
minimální množství může mít pro člověka
neblahé následky. Jedná se především
o alergie, poškození nervové, ledvinové
či jaterní tkáně. Velmi špatně se v přírodě
rozkládají a naopak dochází ke kumulaci
(hromadění) v organismech. Pravidelný
„přísun“ těchto látek je živnou půdou pro
rozvoj rakovinného bujení, genetických
mutací, a způsobují i neplodnost.
Pálením plastů a PET lahví se uvolňují
do ovzduší ftaláty, které se používají jako
změkčovadla právě pro výrobu plastů. Tyto
listopad–prosinec 2011

látky poškozují především ledviny a játra.
Hromadí se v těle a následkem mohou být
vrozené vady.
Při spalování PVC vzniká fosgen (dichlorid karbonylu). Při vdechnutí dochází k reakci a fosgen se rozkládá na kyselinu chlorovodíkovou (HCl), která leptá sliznice. Při
nižších koncentracích způsobuje dýchací
potíže, při vyšších dokonce i smrt. Fosgen
se dříve používal jako bojová chemická
látka!!!
V případě, že se chceme zbavit v kamnech koberců, tapet nebo dřevotřísky, uniká do vzduchu formaldehyd (metanal). Ten
má na svědomí rakovinné bujení, vývojové

mutace, dráždí oči a plíce. Také způsobuje
alergie.
Toto je pouze malý výčet následků neodborného domácího pálení odpadků.
Jen my sami rozhodujeme o svém zdraví
a zdraví našich dětí. Není přeci jen lepší
těmto zdravotním problémům předcházet
a odpad třídit nebo rozměrné druhy odpadů zdarma uložit do sběrného dvora?!
Pro ty občany, kteří i nadále budou ohrožovat zdraví svých sousedů, trvá možnost
uplatnění sankcí.
-SY-, Jana Šmidrkalová, Daniel Šmidrkal

Dostavba kanalizace
Dne 14. 10. 2011 schválila Mezirezortní
komise MZe dotaci na dostavbu kanalizace v našem městě ve výši 45 % uznatelných nákladů, tj. 12 274 787 Kč.
Tímto krokem byla završena snaha našeho města získat finanční prostředky
na dostavbu kanalizace.
S přípravou akce se započalo v roce
2007 zadáním projekčních prací, následovalo neakceptování žádosti na SFŽP
v roce 2009, v prosinci 2010 byla podána nová žádost na MZe, v srpnu 2011
bylo výběrové řízení na zhotovitele stavby (vyhrála ﬁrma Strabag, a. s., s cenou
31 194 676,84 Kč), rovněž v srpnu 2011
byla schválena dotace LK ve výši 10 %
uznatelných nákladů, tj. 2 727 730 Kč
a konečně, v říjnu 2011, byla schválena
dotace MZe.
Po podepsání rozhodnutí o přidělení
dotace (27. 10. 2011) budou následo vat další nezbytné kroky: vyřízení úvěru
Novoměstské noviny

(ve výši cca 16 milionů Kč), projednání
a schválení v ZM, jednání se zhotovitelem
stavby – určení harmonogramu stavby, zahájení výstavby (1. 11. 2011–30. 6. 2013),
informování občanů o postupu dostavby,
archeologický průzkum, řešení uzavírek,
dořešení souladu s rekonstrukcí vodovodu, s event. plynoﬁkací a mnoho a mnoho
dalšího…
O všech aktivitách týkajících se dostavby kanalizace se budeme snažit pravidelně informovat na našich webových stránkách, prostřednictvím novin, rozhlasu,
dopisů a osobním jednáním.
S konkrétními dotazy se můžete obracet na p. Fryce – investičního technika
(482 360 358, fryc@nmps.cz) a Mgr. Žákovou – místostarostku (482 360 322,
721 221 840, mistostarosta@nmps.cz).
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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Z 6. zasedání Zastupitelstva města Nové Město
pod Smrkem, konaného dne 31. srpna 2011
Zasedání zastupitelstva bylo přítomno
všech 17 zastupitelů. Po zahájení panem starostou byl schválen program jednání zastupitelstva a proběhla volba ověřovatelů zápisu.
Po kontrole usnesení předložil Ing. Petrovič,
vedoucí správního odboru, majetkoprávní
věci. ZM je projednala a schválila.

Změna rozpočtu – II. kolo
Z M v s o u l ad u s u s t a n oven í m § 16
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, projednalo návrh změny rozpočtu II. kolo 2011. Pan starosta seznámil
zastupitele s jednotlivými změnami rozpočtu
2011 – II. kolo.

Změna rozpočtu 2011 – II. kolo
6) Dotace z ÚP – celkem 731 441 Kč
y Navýšení příjmů o: P = 377 863 Kč UZ
13101
y Navýšení výdajů o: V = 377 863 Kč
y Navýšení příjmů o: P = 353 578 Kč
UZ 13234
y Navýšení výdajů o: V = 353 578 Kč
7) Dotace pro základní školu Tylova,
transfer na účet ZŠ
y Navýšení příjmů o: P = 977 148,60 Kč
60% záloha
y Navýšení výdajů o: V = 977 148,60 Kč
8) Město: vratka z ﬁnančního vypořádání
za rok 2009
y Navýšení příjmů o: P = 82 577 Kč
na pol. 2223
9) Dotace z grantového fondu
Libereckého kraje na technické
prostředky jednotek sboru
dobrovolných hasičů
y Navýšení příjmů o: P = 54 480 Kč,
z toho:
y Navýšení výdajů o: V = 33 180 Kč
na kapitole JSDH Město
y Navýšení výdajů o: V = 21 300 Kč
na kapitole JSDH Ludvíkov
10) Město – dividendy
y Navýšení příjmů: o P = 81 600 Kč
11) Les – dotace na výsadbu lesních
porostů
y Navýšení příjmů o: P = 31 200 Kč
y Navýšení výdajů o: V = 31 200 Kč
12) Změna územního plánu
y Navýšení příjmů: o P = 169.178 Kč
y Navýšení výdajů: o V = 169.178 Kč
na středisku oprav
13) Výběrová řízení pro kanalizaci –
složení jistoty
y Navýšení příjmů města
o: P = 1 600 000 Kč
y Navýšení výdajů města
o: V = 1.600.000 Kč vrácení jistoty +
úroky, těm, kteří nebyli vybráni
4

14)
y
15)
y

6
7
8
9

Dotace města – kapitola „Dotace“
Navýšení výdajů o: V = 20.000 Kč
Městský úřad
Snížení výdajů o: V = 30.000 Kč

příjmy
+–
731 441
977 149
82 577
54 480

10
81 600
11
31 200
12 169 178
13 1 600 000
14
15

výdaje
+–
731 441
977 149

saldo

0
0
82 577
33 180
21 300
21 300
–21 300
81 600
31 200
0
169 178
0
1 600 000
0
20 000
–20 000
0
–30 000 30 000

Navýšení příjmů:

3 727 625 Kč

Snížení příjmů:
Navýšení výdajů:

0 Kč
3 583 448 Kč

Snížení výdajů:

–30 000 Kč

Saldo:

174 177 Kč

Zastupitelstvo města schvaluje změnu
rozpočtu města 2011 – II. kolo: Saldo
174 177 Kč.

OZV o poplatku z veřejného
prostranství
Předložila paní Kolenkárová, referentka
ﬁnančního odboru.
ZM projednala návrh OZV 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Pan starosta seznámil přítomné podrobně se změnami v OZV. Sdělil, že nutnost
změnit OZV nastala z důvodů platnosti nových zákonů. Po změně zákona nebylo možné poskytovat slevy pro místní podnikatele.
Po projednání ZM přistoupilo k hlasování
a schválilo změnu OZV, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství se změnou
v čl. 5 v odst. 1 bod g) „Za umístění zařízení
lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí a v čl. 5 v odst. 1 bod ch) „Za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce a sportovní akce ve výši sazby z 5 Kč na 1 Kč“.

Závěrečný účet a zpráva auditora
DSO Mikroregion Frýdlantsko
Pan starosta předložil ke schválení zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
a závěrečný účet DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2010. Dle vyjádření auditora
nebyly zjištěny chyby a nedostatky mající
závažnost a vliv na vykázané hospodářské
výsledky a hospodaření s majetkem. ZM závěrečný účet DSO Mikroregion Frýdlantsko
za rok 2010 schválilo.
Novoměstské noviny

Různé
Paní místostarostka sdělila informaci
týkající se realizace projektu „Dostavba kanalizační sítě v Novém Městě pod Smrkem“.
Proběhlo výběrové řízení (VŘ) na zhotovitele
stavby, do kterého podalo nabídku šestnáct
ﬁrem. Vítězem VŘ se stala ﬁrma STRABAG,
a. s. Praha. Nabídka na zhotovení stavby byla
podána na 31 194 676 Kč bez DPH. Výše nabídek se pohybovala v rozmezí od 31 mil. Kč
do 49 mil. Kč. S firmou STRABAG bude
podepsána Smlouva o dílo. Na následujícím
zasedání ZM bude nutné projednat úvěr
na ﬁnancování projektu. Do 30. září je nutné
odevzdat na Ministerstvu zemědělství všechny podklady, které vyžadují, tzn. Výsledek
výběrového řízení, smlouvy apod. Pokud
bude vše pořádku, tak by mělo být rozhodnuto o přidělení dotace. Výše dotace není
zatím známa. Měla by se pohybovat okolo
45–50 %. 10 % z vysoutěžené ceny by měl
přispět Liberecký kraj. Na zbytek akce si
bude muset vzít město úvěr. Stavba by měla
být zahájena 1. 11. 2011. Klimatické podmínky k započetí stavby nemusí být dobré, ale
zahájit se musí, alespoň zřízením staveniště.
Harmonogram prací bude předložen po projednání s ﬁrmou STRABAG.
Paní místostarostka sdělila informace
týkající se povodňových oprav. Sdělila, že
byly podány tři žádosti o ﬁnanční prostředky
na opravy povodňových škod:
1. Oprava kamenného mostu
v Ludvíkově pod Smrkem (dotace
ve výši 90 %)
2. Oprava propustku u Malých
v Ludvíkově pod Smrkem
3. Oprava komunikací, propustku
a dešťové kanalizace

náklady ze
žádosti

výše přiznané
dotace

1.

2 726 267 Kč

2 453 000 Kč

2.

1 095 374 Kč

985 000 Kč

3.

1 392 924 Kč

1 253 632 Kč

Spolupodíl města na těchto opravách
by měl být cca 522 000 Kč. Bude zadáno
poptávkové řízení a ceny budou upřesněny.
Paní místostarostka dále řekla, že probíhají opravy místních komunikací. V letošním
roce byla zvolena jiná metoda, než jsou tryskové vysprávky. Tryskové vysprávky dobře
drží, ale nejsou rovné a ze strany občanů
byly připomínky k odlétajícím kamínkům.
Nasmlouvány byly opravy za 200 000 Kč.
Opravují se nejvíce problematická místa.
Dále bude provedena oprava plochy před
restaurací v Hajništi. Na část opravy získalo
dotaci od Libereckého kraje místní sdružení
ODS.
listopad–prosinec 2011
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Bc. Steffanová upozornila na velké množství náletových dřevin za garážemi u školních
dílen ZŠ v ulici Tylova. Dotázala se, zda je to
na pozemku města. Pan starosta řekl, že se
jedná o pozemek města.
Pan Novotný sdělil, že na křižovatce ulic
Fr ýdlantská – Zámecká se stala drobná
autonehoda. Auta byla odstavena do ulice
Zámecká pod zeď budovy bývalé Textilany.
Při čekání na Policii ČR ze zdi objektu odpadl
kus omítky, spadl na jedno z odstavených
aut a propadl oknem auta do kufru. Pan
Novotný řekl, že to považuje za poslední varování, než se stane něco mnohem horšího.
Požádal přítomného správce objektů pana
Vocela, aby bylo provedeno zabezpečení
objektu. Dodal, že na stav objektu již bylo
upozorněno, stavební odbor měl zaslat výzvu k zabezpečení. Dotázal se pana Vocela,
zda je připraven nějaký plán na zabezpečení
objektu. Pan Vocel řekl, že byl o všem
informován. Byly připraveny podklady pro
majitele. Zatím bude umístěno upozornění
na opadávající omítku. Pan starosta řekl,
že je občany upozorňován na špatný stav
spodního vjezdu do objektu bývalé Textilany
(přemostění Lomnice). Beton je silně zvětralý a vyčnívají z něj dráty. Není to pozemek
města. Dotázal se pana Vocela, zda mají
v plánu povrch upravit. Pan Vocel odpověděl, že jednodušší by bylo pozemek ohradit, aby tam nikdo nechodil, což by nebylo
dobré. Bude připraven nějaký návrh, jak to
technicky řešit, a až jim majitel odsouhlasí ﬁ nancování, bude oprava povrchu provedena.
Pan Pelant řekl, že pan Ostrý ve své žádosti o odkoupení obytného domu Švermova
300 uvádí, že by si dům nejprve pronajal. To
však usnesení neřešilo. Bude to předmětem
dalšího jednání? Pan starosta odpověděl,
že si ověřoval, zda datum, kdy končí platnost
usnesení, není moc brzké, zda bude mít žadatel dostatek času, aby vše stihl, pronajal,
opravil a koupil. Dle dostupných informací je
vše v pořádku.
Paní Husáková řekla, že na náměstí,
ve vývěsní skříňce Libereckého romského sdružení a Mamiklubu, jsou v ybledlé
a zkroucené fotky a plakáty z roku 2009.
U Mamiklubu je to nejhorší.
Paní Suková řekla, že rádio Impuls vysílá
reklamu na Singltrek pod Smrkem a stále
se uvádí nástupní místo u Spálené hospody a Obřího Sudu. Dotázala se, proč není
upoutávka na nástupní místo na koupališti.
Pan starosta odpověděl, že stavba centra
na koupališti se zpozdila. Investor původně
předpokládal, že vše půjde rychleji. Proto
zatím nechtějí reklamu ani značení. Zatím nebyl umístěn ani transparent na objekt města
Jindřichovická 145, který je již vyroben.
Mgr. Svobodová řekla, že obchodníci
na náměstí, hlavně z té strany u parkoviště,
si stěžují, že občané, kteří tam vysedávají
na lavičkách, obtěžují turisty a domáhají
listopad–prosinec 2011

se nějakého finančního příspěvku. Dále,
přestože jsou na náměstí veřejné záchodky,
využívají k vykonání své potřeby keřů přímo
na náměstí. Nedělá to dobrou reklamu městu. Paní místostarostka řekla, že město
nemá žádnou OZV o zákazu konzumace
alkoholu na veřejném prostranství. Ing. Petrovič sdělil, že jako přestupek je to možné
řešit v případě, že někdo podá podnět (oznámení, stížnost). Výsledkem projednaného
přestupku je udělení pokuty, která není většinou zaplacena. Jiný postih v podstatě není
možný. Je to neřešitelný problém. Možná by
pomohla vyhláška, na základě které by mohl
být dán podnět Policii ČR pro porušování
vyhlášky. Paní místostarostka řekla, že to
tam policisté řeší, ale nemají se o co opřít.
Pan Salaba řekl, že přišel říct, jací jsou
ve městě zloději. Někdo mu ukradl slepice
a zničil celou zahradu, a to opakovaně. Dodal, že se obrátil na policii a ta s tím nic nedělala. Policie by snad měla pomáhat a chránit.
Dodal, že potkal policistu, řekl mu, co se
stalo, že zloději nechodí ve dne, ale v noci,
a ani mu prý neodpověděl. Proto to přišel
říct zastupitelstvu. To, co se tady děje, není

v Polsku ani v Německu. Dodal, že mu bude
v říjnu 80 let a nepřeje si, aby mu někdo
přišel blahopřát. Pan Vocel ml. dodal, že
se jim z areálu Textilany ztratilo také 10 hus.
Paní Suková se dotázala, kdo by měl
provést odklizení skla po dopravní nehodě?
Místostarostka odpověděla, že policie
vyzývá majitele komunikace. Paní Suková
řekla, že je to na křižovatce Frýdlantská –
Zámecká, spíše v Zámecké. Paní místostarostka řekla, že to uklidí město.
Paní Suková ještě upozornila na díru
u dolního vjezdu do objektu bývalé Textilany.
Pan Vocel řekl, že to bylo zakryté, ale desky
někdo rozbil. Bude to zasypáno.
Bc. Steffanová řekla, že část obecního
lesa nad vodárnou je v hrozném stavu. Jsou
tam velké kopřivy, je to zarostlé a vypadá to
hrozně. Mohlo by se to trochu upravit. Pan
starosta řekl, že je to borovicové houští,
které se bude prořezávat. Je to hospodářský les. Je zpracován Lesní hospodářský
plán (LHP), ve kterém je určeno, co se bude
v lese dělat.
Úplný zápis najdete na:
www.nmps.cz/zm.php.

Z jednání rady města
Rada města na svém z asedání dne
21. 9. 2011 projednala a schválila platbu za ubytování na ubytovně v Lesní ulici
č. p. 654 ve výši 2 600 Kč/měsíc s platností
od 1. 11. 2011. Dále RM projednala a schválila zveřejnění oznámení o prodeji a nájmu
nemovitého majetku města na úřední desce
města. Rada města také projednala a schválila plán zimní údržby na období 2011/2021.
V dalším bodě jednání RM provedla otevírání
obálek s nabídkami na odkoupení traktoru
AGT 835T. Podáno bylo pět nabídek, RM
schválila kupní smlouvu na prodej traktoru
včetně příslušenství za cenu 106 000 Kč.
Rada dále projednala a neschválila doplnění
ceníku za služby na víceúčelovém sále v Dělnickém domě o položku „Nadstandardní
služba – zásah správce vyžadovaný pořadatelem“ v ceně 200–1 000 Kč dle náročnosti
a trvání. Rada města dále projednala a povolila mateřské škole výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třech třídách MŠ, v každé o 4 děti.
Na dalším zasedání 5. 10. 2011 rada města projednala majetkoprávní věci a přidělení
bytů ve vlastnictví města. Dalším bodem
jednání bylo výběrové řízení na renovaci
areálu střediska volného času „ROROŠ“.
Výběrové řízení na zhotovitele akce proběhlo
27. 9. 2011, hodnotícími kritérii byla cena,
doba realizace a záruční doba. Podány byly
tři nabídky. RM schválila vítěze výběrového
řízení, ﬁrmu B&F, spol. s r. o., Frýdlant. RM
dále projednala a schválila návrh ceníku
pro komerční využívání dopravních strojů
města pro občany a ﬁrmy. RM také schválila
Novoměstské noviny

nájemní smlouvu na pronájem nebytových
prostor v přízemí objektu městské knihovny
mezi městem Nové Město pod Smrkem
a o. p. s. Člověk v tísni, příspěvek Jizerské
o. p. s. na údržbu lyžařské běžecké magistrály pro zimní sezónu 2011/2012 ve výši
30 000 Kč a schválila dotace z rozpočtu
města pro Horolezecký klub, Základní školu
Nové Město pod Smrkem a Senior klub.
Dne 19. 10. 2011 se konala schůze rady
města rozšířené o zastupitele. Schůze byla
svolána z důvodu zvážení navýšení vkladu
města do Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. na podporu realizace podnikatelského záměru FVS, aby mohlo dojít např.
k rekonstrukci úpravny vody v Bílém Potoce
(rezerva vody pro Nové Město pod Smrkem)
a ve Frýdlantu. Přítomní byli seznámeni ředitelem FVS Ing. Petrem Olyšarem s konceptem podnikatelského záměru Frýdlantské
vodárenské společnosti, a. s. pro období
2011–2015. Dále rozšířená rada projednala
připravované prodeje nemovitého majetku.
RM projednala a schválila žádost Správy
železniční dopravní cesty v Liberci o vyjádření k návrhu na zrušení železničního
přejezdu v drážním km 16,057 trati SŽDC,
s. o. Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem
na účelové lesní komunikaci v k. ú. Hajniště
pod Smrkem. Přejezd není bezpečný z důvodu nedostatečných rozhledových poměrů,
je velmi málo využíván a existuje náhradní
objízdná trasa.
Usnesení rady města najdete na:
www.nmps.cz/rm.php.
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J-centrum – první rok od otevření
30. října 2011 to byl přesně 1 rok, kdy
Jednota bratrská v Novém Městě pod
Smrkem otevřela pro veřejnost J-centrum. Pro ty, kteří nevědí, jedná se o bývalé kino. Rád bych vám prostřednictvím
tohoto článku J-centrum představil.
Bývalé kino koupil místní sbor jednoty
bratrské v roce 2007 s cílem vybudovat
zde multifunkční centrum, které přinese
tomuto městu nové možnosti. Záměrem
bylo ﬁnancovat projekt z evropských fondů. I přes to, že byl projekt velmi dobře
zpracovaný a splňoval veškerá kritéria
k získání peněz, v roce 2009, při udělování ﬁnancí, jsme evropskou dotaci nezískali. Před námi se tedy objevila zásadní
otázka: co dál?
Téhož roku jsme se tedy rozhodli vydat
se dobrodružnou cestou a J - centrum
v ybudovat vlastními, velmi omezenými
prostředky. Záměrem bylo otevření centra
ještě na podzim roku 2009, ale příprava budovy do provozuschopného stavu
trvala nakonec o jeden rok déle. V říjnu
minulého roku se nám podařilo J-centrum
pro veřejnost otevřít.
Při oﬁ ciálním otevření jsme jasně deklarovali, že J-centrum není nový „kostel“
jednoty bratrské.
Naše město není příliš bohaté, pro
mnohé přespolní možná nemá co nabídnout, ale i proto jsme se rozhodli, že skrze
tento objekt chceme nějakým způsobem
tomuto místu pomoci , něco nového mu
dát. Vytváříme a budeme dále vytvářet
projekty a díla, kterými bychom rádi lidem v tomto městě nabídli nové možnosti
a mnohým také novou naději. To je to,
o co nám jde.
Prostor y J-centra nabízíme k v yužití
i organizacím ve městě, takže různá představení zde čas od času zhlédnou děti
z mateřské nebo základní školy. I v tomto
smyslu jsou dveře této budovy otevřené.
Je to již rok, kdy jsme ve spolupráci
s libereckou obecně prospěšnou společností Maják otevřeli nízkoprahový klub
Voraz. Posláním klubu je pomoci dětem
a mladým lidem ve věku 13–26 let, kteří
vykazují, nebo jsou ohrožováni společensky nepřijatelným či rizikovým chováním.
Za 1 rok své existence má nízkoprahový
klub v Novém Městě pod Smrkem evidováno 90 klientů! Klub Voraz dále pořádá
mnoho jednorázov ých akcí, například
3. prosince 2011 velký hiphopový koncert Street battle.
V listopadu 2010 zahájilo svou činnost
mateřské centrum Korálek. Klub je určen
pro maminky a děti. Kromě pravidelných
setkání klubu v pondělí a ve středu, pořádá MC Korálek i další akce, jako tvořivé
dílny, přednášky, burzy oblečení aj.
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V říjnu 2011 se v prostorách J-centra
rozběhly již podruhé kurzy anglické konverzace s Kenem a Lindou Stapletonovými. Pravidelný kurz, kde je možné procvičit si a zlepšit svoji angličtinu s rodilými
mluvčími z USA.
Novinkou je založení klubu Červánek.
Klub je určen seniorům v tomto městě.
Náplň klubu je různá, dle přání seniorů:
ruční práce, stolní hry, povídání při kávě
nebo čaji apod. Klub probíhá každé pondělí od 14 do 16 h. v předsálí J-centra.
Z aktivit, které připravujeme, zmíním
alespoň některé. Od nového roku bychom rádi realizovali projekt, který má pomoci ženám ve Frýdlantském výběžku lépe se uplatnit na trhu práce. Další projekt
bude zaměřený na pomoc těm, kteří se
ocitli v tíživé ﬁnanční nebo sociální situaci.

Výběr z nejbližších akcí
v J-centru:
2. prosince 2011 – MC Korálek
– Výroba adventních věnců
3. prosince 2011 – NZDM Voraz
– Street battle
10. prosince 2011 – o. s. Fryyfest
– Zimní mini Fryyfest
Jan Michel, ředitel J-centra
www.jbnm.cz

Korálek byl v knihovně
Naše mateřské centrum se zapojilo
do celostátního projektu Celé Česko čte
dětem. A jak? Zavedli jsme pravidelné
předčítání pohádek, básniček a říkadel
dětem do našich aktivit. Abychom předčítání trochu oživili, vydali jsme se s dětmi v rámci našeho počteníčka do místní
knihovny. Mezi dveřmi nás přivítala milá
slečna knihovnice a usadila nás v dětském oddělení. Krátce jsme si připomněli,
proč dětem předčítat pravidelně, a poté
nám slečna knihovnice představila místní
knihovnu a seznámila nás s nabídkou služeb knihovny.

Novoměstské noviny

S dětmi jsme se přemístili na barevný
„kobereček“ a chvíli si četli v knížce plné
říkadel a prohlíželi knížku o létajícím drakovi. Maminky měly možnost pořídit si
průkazku do knihovny – což tři z nás udělaly a zároveň si zapůjčily několik knížek.
Návštěva tedy splnila svůj účel – ukázat
maminkám, že je u nás ve městě možnost
mít doma krásné knížky pro děti, které člověk nemusí složitě shánět a draze kupovat.
Děkujeme a těšíme se na další milé
setkání.
Za MC Korálek Šárka Himmelová

listopad–prosinec 2011

kultura a školství
MC Korálek o. s.
Jednou z aktivit, které fungují pod střechou J-centra, je mateřské centrum Korálek. Na konci loňského roku ho založilo
několik maminek s malými dětmi. Smyslem je nabídnout především maminkám
na mateřské dovolené příjemné prostředí,
kde se mohou scházet, učit se novým
dovednostem a využívat svých znalostí,
schopností a nápadů, a tím vyjít z určité
sociální izolace, kterou mateřská dovolená často přináší. Dětem pomáhá získávat
nové kamarády, vztahy a zkušenosti, učí
je fungovat v kolektivu, připravuje je na návštěvu mateřské školy. V rámci každého
setkání je pro děti připraven krátký program (např. zpívání, tancování, pohádky,
vyrábění, čtení atd.). Po krátkém programu
si děti mohou společně hrát a maminky

posedět, dát si čaj nebo kávu a probrat
v klidu všechno, co je zajímá.
Během minulého roku navštívilo naše
MC několik desítek maminek a jejich dětí.
Kromě pravidelných setkání se nám podařilo uspořádat několik jednorázových akcí,
jako například burzy oblečení nebo výtvarnou dílničku pro děti. Na zahradě J-centra
jsme za pomoci šikovných tatínků postavili
malé dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami a mašinkami, takže jsme v létě mohli
s dětmi trávit čas na čerstvém vzduchu.
Za zmínku stojí také oblíbené a hojně navštěvované podvečerní speciály pro ženy,
které rády tvoří. Mnohé ještě donedávna
netušily, co je to ketlování, scrapbooking
nebo decoupage. Šikovné a vytrvalé maminky si tak mohou vyrobit vlastnoruční šperky, dekorace nebo
dárky. Pro všechny ostatní
je k dispozici „Obchůdek
pro radost“, kde je možné si
spoustu výrobků zakoupit.
Od letošního září máme
v Korálku otevřeno již dvakrát týdně. Naší prioritou
zůstává zaměření na děti.
Zapojili jsme se do celostátní kampaně „Celé Česko čte
dětem“ a objevujeme kouzlo
čtení rodičů s dětmi. Od listopadu se v našem programu opět objeví „Angličtina
pro nejmenší“. Na středu

30. listopadu připravujeme velkou oslavu
1. výročí otevření Korálku a 5 prosince
přijde za dětmi do Korálku Mikuláš.
Všechny, kteří by se rádi dozvěděli
víc, zveme na naše nové webové stránky www.mckoralek.webnode.cz, ne-

bo ještě lépe k návštěvě vždy v pondělí
a ve středu od 9.30 do 12 hodin v prostorách J-centra.
Za tým maminek Petra Michelová

Páteční speciály pro ženy
Ráda bych vám představila naše tvůrčí
večery v rámci mateřského centra Korálek. Scházíme se vždy poslední týden
v měsíci od 18 hodin.

jemné, vždy se něco nového přiučíme
a samozřejmě probereme spousty – pro
nás velmi důležitých – témat.
Pokud máte tedy chuť kreativně strávit jeden večer v měsíci ještě s dalšími
podobně naladěnými ženami, neváhejte
a přijďte mezi nás. Těšíme se na vás.
Za MC Korálek Lucie Dankaničová
Mateřská škola, základní umělecká
škola a město Nové Město pod
Smrkem Vás zve

na slavnostní rozsvěcení
vánočního smrku
na náměstí, které se uskuteční v neděli
27. listopadu 2011 od 17 h.
Přijďte si zazpívat společně
s dětmi z pěveckých sborů Smrček
a Podsmrkáček, připraveny budou
také teplé nápoje.

V loňském roce jsme vyráběli fotoalbum
pomocí techniky scrapbook, dále jsme
tvořili z ubrouskové techniky, drátovali,
ketlovali a vytvářeli podzimní a vánoční
výzdobu. Společné večery jsou moc přílistopad–prosinec 2011
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Učebna snů

Zahrada – naše oáza

Naše škola se zapojila do druhé šance
v projektu Nadace ČEZ. V prvním kole
jsme neúspěšně žádali o finanční podporu na rekonstrukci a modernizaci polytechnické učebny. Vstupenkou do druhé
šance pro všechny zúčastněné školy je
natočení šedesátivteřinového videa. Každá škola s největším počtem hlasů svého
videa v každém regionu získá finanční
podporu a totéž i jedna škola v regionu
doporučená porotou.
Můžete - li, podpoř te, prosím, naši
snahu. Naše soutěžní video a informace o tom, jak hlasovat, jsou na stránce
http://ucebny.cezregionum.cz/. Děkujeme všem, kteří nám věnují svůj čas i hlas.
Mgr. Michaela Smutná

Na projekt Zahrada – naše oáza jsme
získali ﬁnanční příspěvek od Nadace pro
záchranu a obnovu Jizerských hor a města
Nové Město pod Smrkem. Cílem projektu
bylo zrekultivovat zahradu u školní budovy
v Jindřichovické ulici a osadit ji výukovými
prvky. Na samotných úpravách se podíleli především žáci naší školy. Na školní
zahradě je vysazeno 100 sazenic habrů
obecných, které vytváří v části zahrady
živý plot. Vybudován je dřevěný hotel pro
brouky, prožitková stezka a kulánkový plot.
K příjemnému posezení poslouží určitě
i nová zahradní zástěna a nové dřevěné
lavice.
Mgr. Michaela Smutná

Pozvánka do knihovny
Nové knihy
Beletrie
Bismuth, Nadine: Vzala jste si psychopata
Březinová, Anna: Rytířka z Voračova
Cimický, Jan: Testament hraběnky
Tiefenfeldové
Cleverly, Barbara: Zločin v amﬁteátru
Cobb, Thomas: Crazy heart
Collins, Jackie: Miláček žen
Černá, Jaroslava: Anežka a král
Červenka, Zdeněk: Změna je život
Denemarková, Radka: Kobold
Divakaruni, Chitra Banerjee: Vládkyně
koření
Feehan, Christine: Nebezpečné proudy
García Márquez, Gabriel: Zpráva
o jednom únosu
Gier, Kerstin: Nevinné lži
Gray, Claudia: Na druhé straně
Green, Jane: V dobré i zlém
Haran, Elizabeth: Místo na slunci
Heath, Rachel: Příkladná anglická žena
Hill, Melissa: Kavárna na hlavní třídě
Hohlbein, Rebecca: Vzhůru k nebesům
Hrůzová, Barbora: Písmenková polévka
Káňová, Dana: Zlý sen
Khoury, Raymond: Spása templářů
Klein, Zoë: Kresby v prachu
Kostova, Elizabeth: Zloději labutí
Kraus, Ivan: Vedlejší nebe
Krentz, Jayne Ann: Rozmary osudu
Matějček, Petr: Povídky z jiné dimenze
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Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti populárně naučné, tak i z beletrie.
Přijďte se sami přesvědčit a staňte se
čtenáři městské knihovny.
Knihovna dále nabízí veřejně přístupný internet, černobílé a barevné kopírování pro občany během výpůjční doby
a možnost skenovat.
Městská knihovna půjčuje:
pro děti
pondělí 13:00–17:00 hod.
středa 13:00–15:00 hod.
pro dospělé
pondělí 9:00–11:00 hod.
úterý
9:00–11:30, 13:30–17:00 hod.
čtvrtek 9:00–11:30, 13:30–17:00 hod.
Myers, Tamar: Šamanovy ženy
Pancol, Katherine: Žluté oči krokodýlů
Pascoe, Judy: Strom
Price, Katie: Na lásku nevěří
Procházková, Zdenka: Chuť na lásku
Ralston, Aron: 127 hodin
Rose, M. J.: Strážci paměti
Slavíček, Jiří: Zvonění klíčů
Suter, Martin: Kuchař
Sveland, Maria: Zahořklá megera
Szalaiová, Romana: Láska na výsluní
Šabach, Petr: S jedním uchem naveselo
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Teremová, Lenka: Někdo mě vede za ruku
Tomsová, Kamila: My, sex a podpatky
Toon, Paige: Svatební horečka
Twelve Hawks, John: Zlaté město
Vondruška, Vlastimil: Klášterní madrigal
Zářecký, Tomáš: 15 minus
Zweig, Stephanie: Děti z Rothschildovy
aleje
Dospělí naučná
Echagüe, Jorge: Rostliny v květináčích
Fojtík, Ivan: Aikidó
Toušlová, Iveta: Toulavá kamera 12
Kopecká, Slávka: Fenomén Bohdalka
Lester, Paul: Lady Gaga
Mládež beletrie
Cassidy, Cathy: Lásky jedné rusovlásky
Emerson, Kevin: Oliver Nocturno
Garcia, Kami: Kronika prokletých zaklínačů
Hašek, Jaroslav: Švejk
Král, Robin: Šimon chce být krotitelem
Kšajtová, Marie: Matýsek a Majdalenka
Lukavská, Milena: Kde je doma Hajaja
Macků, Iva: Normální porucha
Pechová, Ladislava: Nejmilejší české
písničky
Peinkofer, Michael: Team X-treme
Prchalová, Eva: Hromnice
Provazníková, Věra: Listopadová pohádka
Shepard, Sara: Roztomilé malé lhářky
Stolarz, Laurie: Bílá je barva kouzel
Swift, Jonathan: Gulliverovy cesty
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kultura a školství
Základní umělecká škola

Famiredo

Představujeme
hudebně-pohybovou výchovu

V pondělí 24. října se konal další ročník
pěvecké soutěže FAMIREDO. Tentokrát
se zúčastnily děti nejen z Nového Města
pod Smrkem, ale i z Hejnic. Konkurence
byla tedy veliká a porota neměla jednoduché rozhodování. Všichni soutěžící dostali
sladkou odměnu, diplom a ti nejlepší si
mohli vybrat hudební CD.
Děkuji panu Pavlu Smutnému za pomoc
při přípravě soutěže a za účast v porotě,
paní Miloslavě Sukové a slečně Kateřině
Jirušové za účast v porotě.
Městu Nové Město pod Smrkem děkuji
za ﬁnanční příspěvek na odměny pro soutěžící zpěváky.

Naše základní umělecká škola, tedy
ZUŠ v Novém Městě pod Smrkem, poskytuje v současné době vzdělávání ve výtvarném a hudebním oboru. Výtvarný obor
navštěvuje v tomto školním roce 28 žáků,
obor hudební pak 126 žáků.
Co si můžeme představit pod pojmem
hudebně-pohybová výchova? Pro vysvětlení je třeba začít od Adama, tedy od systému vzdělávání na základních uměleckých školách.
Žák hudebního oboru mladší sedmi let,
tj. šestiletý, pětiletý, výjimečně čtyřletý,
nejprve dva roky navštěvuje takzvanou
přípravnou hudební výchovu. Po ukončení přípravného studia navštěvují žáci I.
cyklus, který trvá 7 let. Na ten navazuje
cyklus II., čtyřletý. Po ukončení každého cyklu skládá absolvent závěrečnou
zkoušku a obdrží závěrečné vysvědčení.
Nejtalentovanější žáci mohou mít vlastní
absolventský koncert.
A teď zpět k přípravné hudební výchově.
Ta je dotována dvěma hodinami týdně.

V jedné vyučovací hodině se učí ve skupině (obvykle ve skupině deseti až patnácti
dětí) základům hudební teorie. Ve druhé
vyučovací hodině může žák navštěvovat
jeden ze tří předmětů, popř. i více předmětů současně, a to:
 přípravu ke hře na hudební nástroj
 přípravný sborový zpěv
 hudebně-pohybovou výchovu
Ve školním roce 2011/2012 navštěvuje
hudebně -pohybovou v ýchovu 10 dětí
ve věku od čtyř do šesti let. Scházíme se
vždy ve čtvrtek od 15.00 do 15.45 hodin
v koncertním sále. Děti se učí reagovat
pohybem na hudbu, vystihnout rytmus,
změnu tempa, výšky. Hrají na Orffovy nástroje – ozvučná dřívka, prstové činelky,
triangl atd. Učí se zpívat dětské písničky
a vyjádřit je pohybem.
A čím se děti v hudebně-pohybové výchově zabývají nejvíce v těchto týdnech? Už se
připravujeme na „Velký vánoční koncert“,
na kterém vystoupíme společně s ostatními
žáky naší ZUŠ. Přijďte se nás podívat v prosinci do sálu Dělnického domu.
Soňa Jarošová

Martina Funtánová

Moravanka
Město Nové Město pod Smrkem pořádá v sobotu 17. 12. 2011 od 17 h v sále
Dělnického domu vystoupení populární
kapely Moravanka. Občané, jejichž věk je
70 let a vyšší, si mohou vyzvednout vstupenky zdarma v pokladně městského úřadu do 25. listopadu 2011. Po tomto datu
budou vstupenky v předprodeji za 30 Kč
rovněž v pokladně MěÚ a v knihovně.
-SY-

Terénní programy společnosti Člověk v tísni o. p. s
y Nevíte si rady na úřadech?
y Jste zadluženi a nedaří se Vám dluhy
splácet?
y Nemůžete sehnat vhodné bydlení
nebo práci?
y Mají Vaše děti problémy ve škole?
Společnost Člověk v tísni o. p. s. Vám
může bezplatně nabídnout sociálně právní
poradenství, doprovod na instituce, pomoc při sepisování žádostí, vyjednávání
s věřiteli, asistenci při hledání bydlení
a práce. V Nové Městě pod Smrkem začali pracovat terénní sociální pracovníci Michal Řeháček (777 782 065), Eva
Sanetrníková (734 428 387), Josef Helistopad–prosinec 2011

indorfer (734 428 384), se kter ými si
můžete sjednat schůzku u Vás doma,
nebo v prostorách Městského muzea,
Palackého 276, v přízemí, každou středu
mezi 14.00 a 16.30 hodinou. Tato služba
je poskytována na základě zákona o soci-

álních službách, nevlastníme byty a neposkytujeme ﬁnance.
Pro více informací o naší službě neváhejte kontaktovat koordinátorku služeb
Veroniku Arnoštovou, mail veronika.arnostova@clovekvtisni.cz, tel. 777 782 069.

Projekt „IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji“
reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 je spoluﬁnancován
Evropským sociálním fondem prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR
Novoměstské noviny
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příspěvky čtenářů
Proti toku času
Rád jezdím na kole. Dost často si tyto
výlety zpestřuji tím, že naložím kolo na střechu auta a vyrážím někam. Tentokrát to bylo
do Kostelce nad Černými lesy. K tomu městu mám poněkud nostalgický vztah, protože
jsem tam prožil osmnáct let od stavu nula.
Proto se tam rád vracím, takříkajíc proti toku času. Vzpomínáte na ten starý ﬁlm Řeka
čaruje? Tak u mne to je něco podobného,
jen nemládnu nebo to u mne nefunguje.
Jenom u mne?
Ten den se projevil nesporný vliv Golfského proudu s přihlédnutím k impulzům
primérním regionálním té které geofyzikální
substance a vývoji kupovité oblačnosti.
Zkrátka bylo příšerné vedro, i když slunce bylo střídavě pod mraky. Moje první
kilometry vedly přes obec Jevany, okolo
hotelu, který se kdysi jmenoval Zotavovna
Moskva a posloužil v padesátých letech
ﬁlmařům k jedné scéně ve ﬁlmu Dovolená
s Andělem. Vzpomínáte na příjezd rekreantů k zotavovně? Tak to byla ona. Dnes
hotel zeje prázdnotou, i když je opraven.
Pak údolím Jevanského potoka hlubokými
lesy podél vodních ploch a toků, až jsem
se dostal do obce Hradec, přesněji řečeno
k hotelu Propast. Ten stojí na břehu rybníka
stejného jména, který je napájen Jevanským potokem. Nyní byl rybník vypuštěn,
provádělo se odbahňování dna. Byl to
zajímavý pohled, protože jsem jej znal vždy
jako ponurý a jakýmsi zeleným marastem
zarostlý rybník, obklopený lesním porostem na nevysokých vrcholcích. Hleděl jsem
na jeho bahnité dno částečně odtěžené,
ostrov uprostřed a loužičky v okolí. Před
hotel zrovna přijela početná skupinka cyklistů a všichni se vhrnuli do restaurace,
neboť byla zrovna vhodná doba k jídlu. Já
jsem však pokračoval dále. Dorazil jsem
na náměstí městečka Stříbrná Skalice.
Přivítalo mne nedávno
hezky upravené malé
náměstí se starou radnicí s hodinami. V podloubí mne zvala k návštěvě
restaurace, ale odolal
jsem. Nikde nikdo. Připomněl jsem si jinou
scénu z ﬁlmu Dovolená
s Andělem, která byla
nasnímána zrovna tady
blízko náměstí. To byla
ona scéna s Vladimírem
Rážem, jak si jde v yzvednout dopis na poštu. Opět vzpomínáte?
A už frčím z kopce
dolů směr Sázava. Ale
dříve, než do ní dojedu, zastavuji se ve známé kultovní restauraci
10

Na Marijánce. Nezklamala mne, bylo skoro
plno. Cyklisté i motorkáři, dávali si jídlo i nápoje, mladé servírky kmitaly přímo ukázkově. Osazenstvo se ještě rozmnožilo o právě
po Sázavě připluvší děcka s vedoucími z jakéhosi tábora. Měli asi deset kánoí, které
uvázali hned pod restaurací a s radostným
štěbetáním se vrhli k neobsazeným stolům
vevnitř i venku pod stromy. Vedoucí kolem
nich starostlivě poskakovali a krotili jejich
bujný temperament. V souvislosti s touto restaurací je třeba se zmínit o specialitě tohoto zařízení, tzv. zvracecím záchodě, ale to
je nutno vidět. Dopil jsem svoji kávu a opět
vyrazil. Směr Sázava, město Sázava.
Přijel jsem na kole do města Sázava
v poledních hodinách. Projel jsem město
a ocitnul se na břehu Sázavy. Po jejím levém břehu jsem se dostal po úzké stezce
až k jezu. Kdysi zde byl náhon na mlýn. Ten
jez patřil ke staré sklárně bratří Kavalierů,
Josefa a Vladimíra. Sklárna byla uvedena
do provozu v druhé polovině 19. století. Hutě se jmenovaly Vladimír, Josef a František.
Ta poslední byla nejstarší. Dnes po nich není téměř ani památky, ale já si jednu z nich
pamatuji ze svého mládí, kdy jsem k hutím
jezdil na kole z Kostelce nad Černými lesy
a díval se se zaujetím, jak se vyrábí laboratorní technické sklo. Pak jsem se opatrně
probíral na skládkách za hutí a vybíral ty
nejméně poškozené baňky, křivule a jiné
vzácné kousky chemického skla. Vy nevíte,
že jsem byl blázen do chemie?
Naproti přes řeku se vypínal Sázavský
klášter s vysokou věží. Chvilku jsem pokoukal na vodáky, jak projíždějí opatrně
šlajsnou, a pak jsem se vydal ke klášteru,
který před téměř tisíci lety nechal postavit
kníže Oldřich. Místo, kde strávil svůj život
a také zemřel sv. Prokop. V 18. století byl
klášter zrušen a postupně byl přestavován
na zámek. Mne však hlavně zaujal klášterní
kostel Panny Marie ze 14. století s vysokou
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věží a nedostavěnou jižní lodí. Je to zvláštní
pocit: hledíte na kostel beze střechy, s vysokými pískovcovými oblouky gotických
oken bez výplně. Ten pískovec je rudé barvy a říká se mu arkóza. Na třech stěnách
kostelní věže jsem si postupně vyhledal tři
kameny s vytesanými hvězdičkami. Kdo je
všechny najde, prý se mu splní tajné přání. Přál jsem si… Nedaleko mne stály dvě
turistické dámy v nejlepších letech, hlavy
zakloněné v ostrém úhlu a hleděly pátravě
vzhůru. Hledaly hvězdičky, tedy na těch
kamenech. Nedalo mi to a opatrně jsem se
jich zeptal, zda-li je chtějí ukázat. „Ne, ne,
nechceme, to by pak neplatilo – to přání”…
„Hmm, tedy, jaksi… kde jsou… asi… tak
přibližně?” Slitoval jsem se a ukázal postupně dvě a nakonec i tu třetí. Vypadalo to,
že si v tu chvíli ty dámy něco přejí. Vypadalo
to, že jejich přáním asi nebudu já. Rozloučili jsme se s úsměvem a já vyrazil dále.
Směrem na východ lehce stoupající silnicí nad klášterem, v lese, je odbočka
na vesničku Talmberk. Té dominuje zřícenina hradu, postaveného někdy na začátku
14. století. Z hradu jsem ale viděl jen zbytky
zdiva, ukryté mezi korunami stromů vysoko
nad obcí. Ruiny hradu posloužily jako levný
stavební materiál pro okolní chalupy, takže
z něj mnoho nezůstalo. Chtěl jsem pak
dojet do Ratají nad Sázavou a do Ledečka.
Víte, že slovo rataj znamenalo kdysi „oráč“?
Pak jsem si vzpomněl, že nedaleko odsud
je obec Samopše, kde jsem byl coby čerstvě osmnáctiletý na pionýrském táboře
jako oddílový vedoucí. Takže hurá směr
Samopše.
Ten tábor jsem nenašel. Vím, že byl u Sázav y, ale po tolika letech… tak že jsem
přijel jen na břeh Sázavy. Přede mnou se
nad řekou klenul most, spíše lávka pro
pěší. Byla v ybudována koncem 70. let
jako visutá lávka s lany s pevnými konci,
držícími mostovku a zachycenou na dvou
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sport
příbřežných pylonech. Dřevěná mostovka
je tvořena z prken místy vyhnilých, pod
nimiž se odrážela zelená hladina Sázavy.
Proti mostu, ukr yta v zeleném příkrovu
stromů, se vinula železnice, onen známý
posázavský Paciﬁk. Zrovna byl slyšet hluk
přijíždějího motoráčku a skřípění brzd.
Vzápětí se na lávce objevilo několik postav,
které svým krokem rozhoupaly mostovku.
Hleděl jsem na hladinu řeky, po které připlouvalo množství kánoí s osádkami. Tiše
jsem hleděl dolů a záviděl jim tu pohodu.
„Ahóóój“, ozvalo se ke mně vzhůru. Zvednutá pádla a ruce mě zdravily po vodácku.
„Ahóóój“, křičím dolů na odpověď. V tu
chvíli mi ani nevadilo, že jsem onen tábor
nenašel. Hleděl jsem na zelenou hladinu,
na kajaky, na ty mladé tváře v nich a tiše jim
záviděl. Ještě pár minut jsem postál a pak
opět na kolo směr Rataje.
Můj záměr však nevyšel, protože ze zatažené oblohy se začal snášet déšť, zprvu
drobný, později hustý. Stačil jsem se schovat pod rozložitou lípou v blízkosti pietně
obnoveného pomníčku obětem I. světové
války: „Našim bratřím, kteří zahynuli pro
nás budoucí, věnuje vděčná obec Samopše a hasiči”.
Přetrpěl jsem tam skoro hodinu. S deštěm se vzduch nepříjemně ochladil. Pak už
nezbylo nic jiného, než se v drobném dešti
vydat zpátky k výchozímu bodu mého výletu – do Kostelce nad Černými lesy. Jako
naschvál, když jsem dorazil k autu, přestalo
pršet a objevily se zbytky zapadajícího slunce. Výlet byl u konce, osmdesát kilometrů
v nohách, příjemné zážitky v hlavě, stotřicet
kilometrů autem domů. Zpátky po toku času do současna.
©Šmi-dra

Titul nezhatilo ani vsetínské
odstoupení
21.–22. října se na Valašsku pod názvem
Partr Rally Vsetín odehrálo poslední dějství
Mistrovství České republiky ve sprintrally.
Jeho součástí je také K4 Pohár ČR, kterého
se letos premiérově účastnila také frýdlantská posádka Josef Zimmermann – Pavel
Zalabák s vozem Citroen C2R2 Max.
Do Vsetína přijela bojovat o co možná
nejlepší výsledek, který by jí v případě pódiového umístění zajistil posun na absolutní
bronzovou pozici šampionátu. Při neúčasti
doposud třetí posádky Dohnal – Vaňhara
byl tudíž cíl jasný – dovézt vůz v pořádku
do cíle. Začátek soutěže vypadal velice slibně. Jeden z největších soupeřů chyboval
již po několika kilometrech první rychlostní
zkoušky, na třetí pak odstoupil další soupeř.
Frýdlantské posádce se naskytla možnost
vybojovat první absolutní vítězství této sezony. Bohužel, ještě na téže vložce jí vystavila stop
technika, kdy při prudkém
pravém výjezdu na hlavní
silnici praskla levá poloosa
vozu. Další pokračování
v soutěži bylo nemožné.
I přes tento bezpochyby smolný závod se však
talentovaná posádka Zimmermann – Zalabák stala
absolutními vítězi své třídy
SA2 a zakončila sezónu
ziskem titulu. K jeho získání pomohlo pět vítězství
(Krkonoše, Vysočina, Kostelec n. O., Třebíč, Jesení-

ky). Zde všude nenašli Frýdlantští přemožitele a na své konto si tak připisují doposud
největší úspěch své rallyové kariéry.
Nemalou zásluhu na tomto skvělém výsledku mají především mechanici, sponzoři, ale také fanoušci a rodiny týmu. Ten se již
pomalu začne připravovat na další sezónu,
která by se měla nést v duchu přestupu
do vyšší kategorie soutěží, konkrétně Mistrovství ČR ve sprintrally. Zde by tito borci
chtěli poměřit síly s domácí soutěžáckou
elitou. K tomu by jim měla pomoci také změna techniky, kdy citroëna nahradí výkonnější Renault Clio R3.
Doufáme, že sezóna 2012 bude neméně
plodná a kvalitní, jako ta právě uplynulá.
Budeme držet palce.

text a foto: Petr Poštolka
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Václavková Dáša

Prosinec
90
88
86
85
83
81
81
80
75
75
70
70

Vondráček Štěpán
Řízková Jaroslava
Kovář Adolf
Veselovská Lidie
Bulířová Eleonora
Knapová Jozefa
Křečanová Daniela
Kotláriková Jiřina
Jalovičár Alois
Jalovičár Štefan
Jelínková Božena
Lošťák Miloslav
Novotný Milan
Partynglová Eva

90
85
85
84
82
82
82
81
80
80
80
75
75
70

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

listopad–prosinec 2011
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sport a relaxace
Spolu 2011
V říjnu Základní škola Nové Město pod Smrkem uskutečnila akci „Spolu 2011“,
k te r á p r o b ě h l a v p o n d ě l í
17. a 24. 10. v novoměstské
sokolovně. Finančně tento
projekt podpořily Liberecký
kraj a město Nové Město pod
Smrkem. V projektu jsme se
snažili zapojit naše nejmladší
školáky – žáky 1. a 2. ročníků – a především jejich rodiče do sportovního soutěžení.
Soutěžila rodinná družst va
v několika disciplínách. Sportovci postupně měřili své síly
v opičí dráze, slalomu s vajíč-

kem na lžíci, slalomu ve dvojici
se svázanýma nohama, hodu
na cíl, skákaní v pytlích a švihadlové odpojované. Na vítěze
i všechny účastníky čekaly ceny, malá sladkost i diplomová
ocenění. Díky ﬁnanční podpoře jsme pořídili další sportovní
náčiní a vybavení pro hodiny
tělesné výchovy za 10 000 Kč.
Opakované velké poděkování
patří především všem zúčastněným rodičům, kteří si zopakovali tělocvik ze školních let
a vše zvládli na výbornou.
Mgr. Michaela Smutná

liberec

františka

divadlo

xavera
šaldy

listopad 2011
1. úterý
K8/OB/5
2. středa
4. pátek
K11/O/4
5. sobota
K6/9
6. neděle
RD/7
8. úterý
K8/OB/6
9. středa
K3/12
10. čtvrtek
K10/OB/5
11. pátek
K5/13
12. sobota
13. neděle
15. úterý
OB/5
16. středa
17. čtvrtek
K4/11
18. pátek
PŠ
19. sobota
20. neděle
22. úterý
O/5
23. středa
Č/
24. čtvrtek
25. pátek
K11/O/5
26. sobota
PŠ2
27. neděle
28. pondělí
29. úterý
K2/12

G. Vermelho – NIKDY NEKONČÍCÍ PŘÍBĚH
fantastické taneční divadlo, konec ve 21.00 h.
P. Stone, J. Styne, B. Merrill – SUGAR, muzikál o prohibici,
gangsterech, blondýně a dvou nezaměstnaných muzikantech,
konec ve 21.40 h., zadáno pro ČSOB
Ch. W. Gluck – ORFEUS A EURYDIKA
premiéra, konec ve
tento titul není součástí premiérového předplatného
S. O`Casey. J. Krejčík – PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY
slavná česko-irská komedie, konec ve 21.10 h.
J. M. Barrie, P. Khek – PETR PAN A VANDA
magická pohádka – výpravný muzikál pro malé i větší,
Host: Divadlo AHA! Praha, začátek v 15.00 h.
F. Lehár – VESELÁ VDOVA
láska nebo peníze? – poněkud komplikované námluvy
v jedné z nejslavnějších operet všech dob, konec ve 21.40 h.
H. Ibsen – DIVOKÁ KACHNA
štěstí rodiny na prvním místě - komedie se špatným koncem,
konec ve 21.45 h.
G. Puccini – MADAMA BUTTERFLY
zamilovaná, prokletá a oklamaná… japonská tragédie
v originále, konec ve 21.45 h.
G. Vermelho – NIKDY NEKONČÍCÍ PŘÍBĚH
fantastické taneční divadlo, konec ve 21.00 h.
BIG BAND JAM 2011 – big band Luboše Ottla, pod taktovkou
Marka Ottla
S. O`Casey. J. Krejčík – PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY
slavná česko-irská komedie, začátek v 17.00 h.
G. Puccini – MADAMA BUTTERFLY
zamilovaná, prokletá a oklamaná… japonská tragédie
v originále, konec ve 21.45 h.
PERCUSSION SHOW, vystoupení souboru bicích nástrojů
ARIES ve spolupráci s DFXŠ k Mezinárodnímu dni studentstva
G. Verdi – RIGOLETTO
opera v originále, konec ve 21.45 h.
NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
premiéra baletu podle stejnojmenného románu
Ch. de Laclose, konec ve 21.00 h.
W. Shakespeare – ROMEO A JULIE
„Julie, má lásko, proč stále jsi tak krásná?“, konec ve 22.10 h.
J. Beneš – NA TÝ LOUCE ZELENÝ
hudební komedie s Josefem Zímou, začátek v 16.00 h.
Ch. W. Gluck – ORFEUS A EURYDIKA
konec ve
S. O`Casey, J. Krejčík – PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY
slavná česko-irská komedie, konec ve 21.10 h.
G. Feydeau – DÁMSKÝ KREJČÍ, situační komedie
o nepolepšitelném lháři, konec ve 21.10 h., zadáno pro KB
A. Rubinstein – DÉMON
démon si vás najde…, konec ve 21.30 h.
NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
2. premiéra baletu podle stejnojmenného románu
Ch. de Laclose, konec ve 21.00 h.
P. Stone, J. Styne, B. Merrill – SUGAR
muzikál o prohibici, gangsterech, blondýně a dvou
nezaměstnaných muzikantech, začátek v 16.00 h.
R. Cooney – RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
neurologická komedie, konec ve 21.25 h.
Molière – LAKOMEC
komedie o Harpagonovi a spol., konec ve 21.35 h.

2. středa
K9/Č/7
3. čtvrtek
8. úterý
K2/11
10. čtvrtek
11. pátek
12. sobota
K6/10
17. čtvrtek
K10/Č/6
20. neděle
21. pondělí
30. středa

J.-L. Lagarce – PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
V MODERNÍ SPOLEČNOSTI, skvělá zábava na věčné téma,
konec ve 20.30 h.
M. von Mayenburg – TVÁŘ V OHNI
zapálení a vyhořelí, konec ve 20.30 h., derniéra
V. Rada, J. Žák – Z TAJNOSTÍ ŽIŽKOVSKÉHO PODSVĚTÍ
gangsterská detektivka, konec ve 21.20 h.
P. Rut – KABARET R. I. P. aneb Drahý Kadle, kampak
dneska po divadle?, konec ve 20.30 h.
T. Dianiška, B. Holiček – PŘÍSNĚ TAJNÉ: HRUBÁ
NEMRAVNOST aneb Jak Alan zachránil svět a narostly mu
kozy, konec ve 20.15 h.
L. Klemola – KOKKOLA
tohle je Finsko dnes – ledová komedie, konec ve 21.30 h.
V. Rada, J. Žák – Z TAJNOSTÍ ŽIŽKOVSKÉHO PODSVĚTÍ
gangsterská detektivka, konec ve 21.20 h.
P. Rut – KABARET R. I. P. aneb Drahý Kadle, kampak
dneska po divadel?, konec ve 20.30 h.
DIVADLO A MY – beseda k muzikálu Balada pro banditu,
pořádá Klub přátel činohry i pro veřejnost
A. Strindberg – SLEČNA JULIE
je jedna noc v roce, kdy se může stát všechno – a jedno
ráno po ní, konec ve 20.40 h., derniéra

ZÁJEZDY:
1. 11. Praha – Přísně tajné: hrubá nemravnost
14. 11. Praha – Přísně tajné: hrubá nemravnost
22. 11. Děčín – Rodina je základ státu

ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ
7. a 8. 11. Český Honza – MD

Další informace o programu můžete získat na
WWW.SALDOVO-DIVADLO.CZ, WWW.LIBERECMEBAVI.CZ
a WWW.NEJLEPSI-ADRESA.CZ

Zřizovatelem Divadla F. X. Šaldy je statutární město Liberec.
Umělecká činnost divadla se uskutečňuje za finanční podpory Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

program
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Divadlo F. X. Šaldy v Liberci
OPERA – ČINOHRA –
BALET
Nebojte se, neváhejte, vyberte si a vstupte!
Inscenace operní i muzikálové, taneční divadlo klasické
i moderní! Dramata i komedie
činoherní. Nové i ty ověřené!
Divadlo Františka Xavera Šaldy
vás s otevřenou a širokou náručí vítá. Hrajeme pro všechny
generace. Každý si u nás najde své téma i svůj styl. Nemusí
se vám líbit všechno, ale vždy
si vyberete, jak podle svého
založení, tak podle své momentální nálady a věřte, že vás
nezklameme. Soubory činohry, opery i baletu obdržely
za posledních deset let nejedno celostátní ocenění.
Operní soubor, který reprezentoval DFXŠ na prestižním
festivalu OPERA 2011 v Praze, zde získal obě hlavní ceny
– jak kritici, tak diváci udělili libereckému představení
Pucciniho opery Edgar cenu
za nejlepší inscenaci festivalu.
Ve dvacetileté historii festivalu
jsme druhé divadlo, kterému

Novoměstské noviny

se podařilo získat obě ceny
najednou.
Nejprestižnější divadelní
ocenění u nás, ceny Thálie,
obdrželi v roce 2010 za své
výkony na jevišti členové souboru DFXŠ Markéta Tallerová
a Pavel Vančura. Velké úspěchy sklízíme i v zahraničí, kde
bývá na naše inscenace vyprodáno.
Pestrý svět Divadla F. X. Šaldy si vás podmaní. Všechny
informace najdete na našich
webových stánkách včetně fotograﬁí členů souborů, programů, informací o inscenacích
i charakteristik jejich obsahů.
Proto klikněte na www.SALDOVO-DIVADLO.cz. A nemáte-li internet, pak vám v divadle
zodpovíme všechny dotazy
a v pokladně najdete náš časopis Xaver, kde máte rovněž
podstatné informace včetně
těch nejčerstvějších.
Kontak t y: Marketing –
485 104 188, Pokladna divadla – 485 101 523
Hurá do divadla. Divadlo
F. X Šaldy žije.
listopad–prosinec 2011

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 15. 9. 2011
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 důchodci
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 2011

Pátek

14.00–22.00

Plavecký bazén

1 hod.

2 hod.

Sobota

14.00–21.00

70 Kč

14.00–20.00

Dospělí
(přecházení do sauny zakázáno)

50 Kč

Neděle

Děti, ZTP

30 Kč

50 Kč

Dále dle potřeby a dohody!

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

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
listopad–prosinec 2011

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

Novoměstské noviny
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hasiči
Zprávy od hasičů Ludvíkov
Začaly prázdniny, které se bohužel nás,
dobrovolných hasičů, tak dalece nedotýkají. Někteří se sice dostanou na svou
rodinnou dovolenou, ale i tak je třeba držet
pohotovost pro případné havárie. A tyto
pokračovaly již od počátku prázdnin, kdy
došlo během několika týdnů k dalším
povodním, i když ne v tak velkém rozsahu;
ale i tak došlo k novým škodám na majetku
občanů i majetku obecním, k těm ještě
neodstraněným z loňského roku. Naše
jednotka vyjížděla celkem 5x, většinou
v nočních hodinách, k odstraňování větví,
čerpání vody ze sklepů a zajištění průtoků
vod nejen na Novoměstsku, ale i ve Višňové, Předláncích a dalších obcích. Další
výjezd byl na havárii nákladního vozidla
v části Ludvíkova, kde došlo k prasknutí
olejové vany a v celé délce byl použit prášek Vapex. Posledním výjezdem v prázdninovém čase byl ranní výjezd k požáru
u paní Staré, kde došlo k zahoření v kůlně,
ale ohrozilo i další obydlí. Mimo toho se
soutěžní družstvo účastnilo soutěží v rámci hasebního okrsku v Horní Řasnici; jak
muži, tak i ženy skončili na druhém místě
a v Dolní Řasnici na místě čtvrtém. Po každé soutěži je třeba veškerou techniku také
ošetřit a připravit na další akce.
Také v tomto roce byla požární nádrž
v Ludvíkově již po několikáté vypuštěna
a napuštěna kvůli naplaveninám z několika
prudkých dešťů. Otázka požární nádrže
na Přebytku je stále otevřena. Správa
chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
se sídlem v Liberci zaujímá jiné stanovisko
než my, dobrovolní hasiči a občané Ludvíkova a Přebytku. Původně byla vybudována jako koupaliště pro dětský tábor a občany na Přebytku. Nyní tato nádrž slouží
výlučně k chovu čolka horského (Tritu rus
alpestris) a ropuchy obecné (Bufo bufo),
a CHKO Jizerské hory navrhuje podle
zákona zákaz škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje těchto jedinců. Všichni
občané a rekreanti z Ludvíkova a Přebytku
mimo pana Hakra ml., který o tento velkochov jako ochranář přírody požádal nadřízené úřady, již několikrát navrhli řešení
chovu, a to tak, že CHKO a občan Hakr
vybudují pod nádrží a cestou od Ludvíkova
do Libverdy rybníček, kde tyto chráněné živočichy mohou nerušeně chovat.
Dle petičního listu, kde je podepsáno 88
občanů a rekreantů, je viditelné, jak neuváženě bylo v Liberci od stolu rozhodnuto
a nám v chráněné oblasti, jak občanům,
tak dobrovolným hasičům, nevyhověno
v tak jednoduché otázce, jako je zachování hasičské nádrže k účelům, ke kterým
má sloužit. To povede k dalším jednáním
o účelu zařízení pro další léta.
Další plánovaná a částečně sponzorova14

ná akce se uskutečnila dne 27. srpna, což
byl konec dovolených a školních prázdnin,
pod názvem Poslední prázdninový táborák
a sjezd v maskách. Výborem hasičů byl
dlouhodobě připravován a znamenal pro
nás satisfakci za méně podařenou akci kácení máje. Po sjezdu
masek od Suchánků směrem k hasičské nádrži, kde bylo
pracně připravené
zázemí pro soutěže
a občerstvení, se jako naschvál opět silně rozpršelo a to znamenalo celou akci
přerušit. Ale všichni
pořadatelé okamžitě
celé zázemí přemístili
do víceúčelové klubovny, kde pokračovaly soutěže a vyhodnocení pro děti a také
občerstvení a volná
zábava. Je jen velká škoda, že větší
veřejnost neviděla
naše nové hasičské
vozidlo pro nejmenší
členy našeho sboru a ostatní děti nejen
z obce, ale i okolí. Toto překrásné dřevěné
autíčko je výtvorem našeho sponzora, který již dříve našemu sboru věnoval dřevěný
vláček; ten náš sbor předal mateřské školce do Raspenavy, která byla v loňském
roce vyplavena. Jedná se o majitele bývalé ﬁrmy Kovozávody, který nyní vystupuje
ve sdružení Ludvík. Jemu patří naše, ale
i rodičovské poděkování.
Myslím si, že výčet aktivit našeho sboru
za prázdninovou dobu je dostačující. Ale
i nadále pracujeme na dalších akcích a plné přípravě na jakékoliv nenadálé situace,
které, jak víme, mohou nastat kdykoliv.
V měsících září a říjen se členové sboru
sešli při opravných pracích vrat u zbrojnice, zabudování dřevěného hasičského
autíčka pro děti u nádrže, u opravy soutěžní mašiny, zabudování vyprošťovacího
navijáku na cisternu, na základě domluvy
s paní místostarostkou také na vytrhání
kořenů u božích muk na cestě do Hajniště,
která se v současné době opravují, dále
ke sběru železa v Ludvíkově. Ten nám pomohl k investici na zakoupení krbových kamen do stávající klubovny proto, abychom
omezili vytápění elektřinou u akumulačních kamen a tím uspořili poměrnou část
ﬁnancí z rozpočtu sboru a města. Za tímto
účelem bude také vyvložkován komín; již
nyní je položena dlažba a obklady a tím je
vše připraveno na samotné vyvložkování
ke konci měsíce.
Novoměstské noviny

Naše jednotka se také zúčastnila školení velitelů a starostů v Heřmanicích,
školení strojníků a školení celé jednotky
při okrskovém aktivu. Pravidelně se účastníme schůzí hasebního okrsku, který se
konal v září ve zbrojnici v Novém Městě

a v říjnu na hřišti Dolní Řasnice za účasti
všech zástupců sborů okrsku. Jednotka
také vyjížděla k spadaným větvím směrem
na Raspenavu, k námětovému cvičení
okrsku a také k zásahu u tragicky zemřelé
pí Kafkové v paneláku. Byla také dokončena a připravena inventura za rok 2011
a převzata za městský úřad paní Kolenkárovou.
Opět jsme se spojili s panem Hakrem
a domluvili se na vyčištění nádrže koncem
listopadu s tím, že v jarním čase bude nádrž znovu vyčištěna od naplavenin a bude
celoročně udržována tak, aby bylo možné
kdykoliv čerpat vodu pro zásahy všech
sborů v případě požáru.
Co plánuje náš výbor na další období
do konce roku? Bude tradiční Mikulášská
nadílka v klubovně s programem, tradiční
výstup na Smrk dne 26. prosince a také
Silvestrovský volejbal 31. prosince. Také
příprava na zhodnocení činnosti za uplynulý rok na výroční valné hromadě, která
se uskuteční po Novém roce 14. ledna.
Protože další vydání Novoměstských
novin vyjde až po Novém roce, chci jménem výboru sboru dobrovolných hasičů
Ludvíkova popřát do Nového roku všem
občanům, všem čtenářům a příznivcům,
také všem sponzorům a dobrovolným
hasičům všechno nejlepší, hodně zdraví
a spokojenosti v roce 2012.
Za sbor SDH Ludvíkov jednatel Malý
Pavel st.
listopad–prosinec 2011

kultura
Exkurze po sakrálních památkách
V sobotu 24. září se konal výlet po sakrálních památkách NM a Ludvíkova. Byla to akce spolku Patron, který požádal
Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj
Nového Města pod Smrkem a okolí o zajištění. Sraz byl na náměstí v 9:30 a sešlo
se celkem 24 lidí. Pan RNDr Václav Tima
připravil mapku s plánem cesty s doprovodným textem a u všech zastávek nám
podal obšírný výklad.

Na náměstí jsme byli seznámeni se stručnou historií vzniku města a upozorněni
na některé významné domy. Z náměstí
jsme pokračovali kolem MÚ ke kostelu sv.
Kateřiny. Nový farář Jacek Wszola nám
umožnil prohlídku. Chtěli jsme se podívat
i na věž. Dostali jsme se jen k hodinovému
stroji, patro nad ním mělo už zabedněná
okna a na tmu jsme nebyli vybaveni. Podívali jsme se do kamenné budovy fary,
kde je upravena společenská místnost pro
setkávání. Pokračovalo se k Menzelovu pomníku, Jomrichově vile. Od ní je dobře vidět
chátrající objekt bývalé tiskárny Textilany.
Od opraveného kříže v Jindřichovické
ulici a kříže za Mázlovkou na staré cestě do Dětřichovce jsme přešli ke znovu
postavenému kříži v Celní ulici a pokračovali na hřbitov ke Klingerově hrobce.
Přišli jsme pozdě a už se nedostali dovnitř. Na hřbitově jsme se podívali v rohu
hřbitova na menší hrobku rodiny Mazelů,
majitelů porcelánky v NM, v druhém rohu
rodiny Klingerova zetě Josefa Krause,
úspěšného pokračovatele v rozšiřování
textilní továrny. Pan Preissler nás upozornil
ještě na několik hrobů výrazných novoměstských rodáků.
Vrátili jsme k potoku Lomnice a šli proti
toku, na kterém dříve stálo několik malých
průmyslových objektů: drtírna kůry, mlýn
listopad–prosinec 2011

na olejnatá semena, pila a brusírna pil.
Na kraji lesa při bývalé Poutní cestě stojí
opravený Schwertnerův kříž a lavička.
Původnímu kříži se moc nepodobá, je
sestaven z částí, které zůstaly zachovány.
Poutní cesta, po které jsme pokračovali
směrem na západ, míjí bývalou Liščí farmu
a zbytky Pechovy hájovny. Při výstupu z lesa na Horních pastvinách se otevře krásný
výhled na Nové Město. Na rozcestí u Spálené hospody se krátce občerstvujeme.
Odbočíme na chvilku z plánované trasy
k bývalému skokanskému můstku a buku
s v yřezanou siluetou myslivce. Má se
za to, že představuje pruského myslivce,
kterého zastřelil jeden z bratrů Wildnerů
při pašování zboží přes hranice.
Pod novou vodárnou zamíříme ke zchátralým lipám, kde při poutní cestě stával Bílý kříž. Přes louky dojdeme k Neumannovu
kříži, který byl opraven jako první v roce
2007. O něco dále se opět zdržíme prohlídkou kamenného mostu ze všech stran
a stálým přelézáním ohradníků. Po vytržení spodního kamene pilíře při loňské
povodni most pomalu klesá. Snad přijde
záchrana včas.
Poslední zastávka je u Resslovy kapličky na vyvýšeném místě u bývalé poutní
cesty s vyhlídkou na dolní část Ludvíkova.
Čas pokročil a někdo spěchá na vlak. Farář Jacek Wszola při prohlídce novoměstského kostela slíbil, že by mohl další týden
otevřít kostel v Ludvíkově. Necháváme
proto ludvíkovské památky na další sobotu
a vracíme se přes kamenný most a louky
mezi starou Poutní a novou silnicí. Ještě jsme si
prohlédli nově vykopaný
Schäferův kříž, nalezený členy spolku Patron
už v roce 2002. Prošli
jsme ještě Máchovou ulicí a zkratkou do Husovy
ulice k prohlídce kříže.
Kolem šestnácté hodiny
jsme se na náměstí rozloučili a rozešli.
Na další sobotu 1.října měl opět spolek Patron dohodnutou exkurzi
s Mgr. Goliášem po radioaktivních pramenech.
Sraz byl u lesa na Jindřichovické silnici v 10:30. Sešlo se opět
přes dvacet lidí. Pan Goliáš, který se zabývá hledáním radioaktivních pramenů, nám
připravil vyčerpávající odbornou přednášku o jejich vzniku a objevování. Volně
přístupné radioaktivní prameny nejsou
obvyklé. Pro Nové Město je to příležitost
k jejich využití. Více se dočtete v minulých
Novoměstských novinách.
Novoměstské noviny

Po prohlídce jsme se přesunuli do Ludvíkova. K otevření ludvíkovského kostela
nedošlo, ač farář slíbil, pro zaneprázdnění
tak neučinil. Kostel s kaplí a hřbitovem
jsme si prohlédli zvenku. Pan Tima spolu
s panem Preisslerem pověděli o historii
dávné i nedávné. Při zdi kostela je nově
opraven památník padlým z první světové
války. Opravu vyvolali pan Sommer s panem Preisslerem a pracovali na ní se členy
spolku Patron.
Přešli jsme k náhonu uprostřed obce,
který byl opraven z ﬁnancování EU, podle
kterého jsme došli k domu číslo 28, kde
v zahradě stojí tři památné stromy, lípa,
buk a kaštan. Kamenné torzo sloupkových
božích muk je dnes sloupkem branky.
Původně v něm byl obrázek svatého Josefa podle jména majitele hospodářství.
Kousek níž v bývalém statku čp. 26 v zahradě stojí památná Horákova lípa a v ní je
zarostlý křížek.
Cestou po raspenavské silnici k Dolní
kapličce jsme si pověděli o historii Müllerkarlova kříže. Stával u staré cesty z Ludvíkova do Raspenavy, dnes stojí uprostřed
pastvin. Dolní kaplička, pěkně opravená
v roce 2010, stojí na staré Zhořelecké
poutní cestě poblíž bývalé Scholzovy hospody. O něco výše směrem na Přebytek je
už jen podstavec kříže s čitelným nápisem,
z něhož se dovídáme, že ho zřídil Anton
Neumann v roce 1881. Přesunuli jsme se
do zatáčky nad Ludvíkovem ke Gottlobovu
a Pachtýřovu kříži. Oba byly opraveny v roce 2009. Putování jsme zakončili na Ludvíkovském vrchu, kde nám Preissler ukázal
hezký v ýhled na Smrk. Upozornil nás

na rozkopané pozůstatky nedokončeného
kulometného hnízda, které budovalo české vojsko po vyhlášení mobilizace v září
1938. Rozloučili jsme se u Gottlobova kříže kolem 17. hodiny unavení a spokojení.
Oba výlety byly velmi zajímavé a navíc
nám v obou přálo i počasí.
Za OS Olga Vnoučková
15

Kultura
Opravené pomníčky
Koncem října dokončila paní Vanesa Trostová restaurátorské
práce na čtyřech pomníčcích. Dva se nacházejí v Novém Městě
pod Smrkem – Anny Hőhne („nad Škodovými“) a Blumrichův (nad
benzínkou). Zbylé dva jsou u silnice mezi Ludvíkovem pod Smrkem
a Hajništěm – Pohlův a Hőllbauerův.
Na křížky získalo naše město a Občanské sdružení pro obnovu
a rozvoj Nového Města pod Smrkem a okolí dotaci Libereckého
kraje, každý ve výši 50 000 Kč. Opravy stály 163 150 Kč. Rozdíl
mezi dotací a skutečností uhradilo město.
Při restaurování pomníčků je snaha zachovat co nejvíce jejich
původní vzhled. Někdy se to daří, jindy to není možné, protože části
chybí (většinou hlavně kříže), a nemáme dobové fotograﬁe.
To se nám nyní stalo u Blumrichova pomníčku, u kterého se
nedochoval vrchní díl s křížem a jedna část byla tak poškozena, že
doplnění kamene minerálním tmelem nelze provést. Aby mohla být
pomníčku vrácena dřívější podoba, potřebovali bychom fotograﬁi
původního vzhledu. Pokud ji někdo má, tak bychom velmi prosili
o její zapůjčení.
Dalším „křížem“, který bude restaurován (1. polovina roku 2012),
je kříž v zahradě evangelického kostela. Na ten získalo příspěvek
z Nadace VIA Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj Nového
Města pod Smrkem a okolí. K realizaci si ho vybrali a patrony se
stali individuální dárci do Fondu dědictví, architekti Igor a Zdeňka
Přerovští.
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka města

Nové lavičky
Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smrkem a okolí
(dále jen OS) splnilo jeden ze svých úkolů
a dne 6. října rozvezlo poslední dvě lavičky
po okolí Nového Města. Na celkové mapce jsou to lavičky číslo sedm a osm.
Sedmá lavička je v horní části Ludvíkova
na severovýchodním cípu lesíka na hřbetu
Závorníku. Je z ní pěkný výhled na Ludvíkov, Nové Město, Hajniště a Jindřichovický hřeben. V severozápadním cípu lesíka
je také krásný výhled od Hajniště přes
Chlum, Pekelský vrch a v pozadí západní
část Jizerských hor. Tam už ale musíte
postát.
Osmá lavička stojí v Hajništi těsně pod
tratí při cestě k modřínům (bývalé oboře).
Výhledy jsou jižním směrem na Měděnec,
Svinský vrch, Závorník, Pekelský vrch
a Chlum, za kterými jsou vrchy západních
části Jizerských hor.
Přejeme pěkné toulky po okolí Nového
Města pod Smrkem.
Za OS Olga Vnoučková
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