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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Zachraňujeme s Kryštofem a ohlasy dětí
Vážení čtenáři,
letošní poslední číslo Novoměstských novin přináší informace o výsledcích voleb do zastupitelst va
města, informace od příspěvkových
organizací, knihovny, hasičů a dalších
spolků. Připraven je také literární příspěvek a poučení z historie našeho
města. Naleznete pozvánku na 3. Novoměstský ples a Vánoční koncert
Janka Ledeckého.
Vánoční smrk na náměstí bude brzy
slavnostně rozsvícen za účasti občanů, dětí a dětských pěveckých sborů
z Mateřské školy a Základní umělecké
školy. Zbývá tedy popřát do nastávajícího času vánočního mnoho štěstí,
klidu a pohody.
Do nového roku 2015 přejeme hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů.
Redakce

Více na straně 2.

Halloween a jiné Mikrozprávy z Ludvíkova
Více na straně 15.

Práce na Staré
poutní cestě
Více na straně 8.

téma čísla
Zachraňujeme s Kryštofem
Na podzim se žáci V. A zúčastnili
projektu Záchranné zdravotnické služby Libereckého kraje „Zachraňujeme
s Kryštofem“. Program byl zaměřený
na preventivně výchovnou činnost v oblasti poskytování první pomoci a probíhal na základně letecké záchranné služby v Liberci na letišti. Během dvou hodin
si děti prohlédly záchranářský vrtulník
i lékařské vozidlo, vyzkoušely si práci
leteckého záchranáře, naučily se, jak
správně poskytnout základní první po-

moc, a v „živém” telefonátu si poslechly, a poté se naučily, jak správně volat
na tísňovou linku 155. Během programu
musel vrtulník dvakrát odletět k zásahu,
což byl pro děti největší zážitek vidět záchranáře v akci. Všem se program moc
líbil a velké poděkování patří členům
týmu letecké záchranné služby za jejich
perfektně připravený program a jejich
milý a trpělivý přístup k dětem.
Lenka Diškantová, třídní učitelka

Ohlasy dětí na akci „Zachraňujeme s Kryštofem“
Na výletě k záchranářům se mi líbilo
všechno, protože všude byla legrace
a zábava.
(Maxim Popovič)

Nejvíce mě zaujalo, když měl Kryštof
18 (vrtulník) dvakrát záchrannou akci,
a také doktorské auto. Bylo to hezké.
(Leon Ďuďa)

Mně se líbilo všechno. Nejvíce asi, jak
vrtulník odlétal a přilétal, jak se slaňuje
a auto doktora.
(Veronika Pospíšilová)

Zajímavé bylo, že jeden přístroj funguje na dvě věci – sleduje tep a tlak krve.
Ještě mě zaujala síla vrtulníku, kterou
potřebuje ke vzlétnutí.
(Matouš Janák)
Nejvíce mě zaujalo, jak vrtulník odlétal
a přilétal a jak z něj vyskakovali, když
nebyl ještě na zemi. A moc se mi líbilo
slaňování ve dvojicích.
(Nikola Kratochvílová)
Nejvíce se mi líbilo, jak se připravovali
do akce, a také, jak nám ukazovali slaňování.
(Karolína Malcovská)

Nejvíce se mi líbilo záchranářské auto
a můj největší zážitek jsem měl z toho,
jak rychlá je akce, když se letí zachraňovat.
(Šimon Woide)

Můj největší zážitek byl, že jsem viděla
vzlétat vrtulník a prohlédla jsem si doktorské auto.
(Pavla Svobodová)

Nejvíce se mi líbilo, jak Kryštof 18
(vrtulník) vzlétal. Zajímavá na tom byla ta
síla vzduchu. A hlavně se mi líbilo dávat
figuríně masáž srdce. Ještě nám pan
záchranář ukázal slaňování a auto a jeho
vybavení, ve kterém jezdí doktor. Byl to
opravdu hezký výlet.
(Jan Tomíček)

Nejvíce mě zaujalo to, jak vrtulník odlétal a přilétal. Dělalo to velký vítr, který
nás málem odfoukl.
(Jakub Zelenka)
Nejvíce se mi líbil vrtulník, jak přilétal
a odlétal. Ta akce byla super.
(Anna Vlková)
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Nejvíce mě zaujalo, když vrtulník vzlétal a přistával a když z něj seskakovali.
(Veronika Jirušová)
Líbil se mi vzlet vrtulníku Kryštof 18
a prohlídka doktorského auta.
(Nela Divínová)
listopad–prosinec 2014

Informace z radnice
Progam
Hasík CZ
v naší škole
Vloni nás oslovila koordinátorka preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje, která naší škole nabídla program
„Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“.
Rádi jsme nabídku přijali a jako v loňském roce, tak i v letošním se program
v naší škole uskutečnil.
První část programu byla zaměřena
na žáky 2. ročníku. Dětem byly předneseny základní informace a poznatky
z oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva ve dvou vyučovacích hodinách, které byly děleny do jednotlivých
tematických bloků. Cílem první části bylo především vytvoření respektu z ohně
a zásady, že oheň dětem opravdu do ruky nepatří. Děti se naučily, jak přivolat
pomoc, prohlédly a oblékly si zásahový
oblek, dozvěděly se, co znamená zvuk
sirény - varovný signál, co dělat při zvuku sirény - varovném signálu, co si vzít
s sebou při opuštění bytu.
Druhá část byla určena dětem 6. ročníku. Výuka byla doplněna o tematiku
náročnější a nebyla už vedena tak hravou formou, jako u mladších žáků. Uvedená část byla rozdělena také na dvě
samostatné hodiny. Vedle poznatků
z požární ochrany obyvatelstva se nově
děti seznámily s tématy zdravovědy,
požární prevence v přírodě a lesními
požáry. V druhé hodině se děti také
dozvěděly, co dělat, když bude nařízena evakuace z místa bydliště, zásady
opuštění bytu v případě evakuace, zásady ochrany při úniku nebezpečných
látek, jak se mají chránit v zamořeném
prostředí a co jsou prostředky improvizované ochrany osob. Cílem programu
u starších žáků bylo uvědomit si zodpovědnost za své jednání, ale i za své
mladší sourozence, naučit se základy
první pomoci při popáleninách a intoxikaci kouřem, jak se zachovat při zvuku
sirény a jak se chránit při úniku nebezpečných látek.
Děkujeme hasičům – instruktorům
programu Hasík CZ – Milanu Götzovi
a Pavlu Götzovi za profesionální přístup,
ochotu a trpělivost při zodpovídání zvídavých dětských dotazů.
Michaela Smutná
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Volby
Počet hlasů pro jednotlivé kandidátní listiny:
Pořadí

Název

Hlasy

Mandáty

1.

Občané pro Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov,
Hajniště a Přebytek

4.145

4

2.

SOS pro Nové Město pod Smrkem

3.172

3

3.

Společně pro naše město

2.963

3

4.

KSČM

2.958

2

5.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

2.354

2

6.

PRO Nové Město Nově

1.923

1

7.

Nově v Novém Městě pod Smrkem

1.804

1

8.

ČSSD

1.227

1

Zvolení zastupitelé:
Titul, příjmení, jméno

Název kandidátní listiny

Hlasy

Ing. Kratochvíl Miroslav

Občané pro Nové Město pod Smrkem,
Ludvíkov, Hajniště a Přebytek

379

Pelant Jaromír

Občané pro Nové Město pod Smrkem,
Ludvíkov, Hajniště a Přebytek

325

Maděra Jaroslav

Komunistická strana Čech a Moravy

310

Ing. Petrovič Vladislav

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

299

Mgr. Smutná Michaela

SOS pro Nové Město pod Smrkem

296

Mgr. Žáková Radoslava

Společně pro naše město

289

Ing. Smutný Pavel

SOS pro Nové Město pod Smrkem

281

Hron Miloslav

Občané pro Nové Město pod Smrkem,
Ludvíkov, Hajniště a Přebytek

280

Malý Pavel

Občané pro Nové Město pod Smrkem,
Ludvíkov, Hajniště a Přebytek

280

Suková Miloslava

Společně pro naše město

263

Mgr. Funtánová Martina

SOS pro Nové Město pod Smrkem

248

Ing. Beran Miroslav

Společně pro naše město

244

Kotrbatý Milan

Komunistická strana Čech a Moravy

243

Bc. Steffanová Alena

PRO Nové Město pod Smrkem

237

Plíšek Josef

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

195

Vojáček Miloš

Česká strana sociálně demokratická

192

Kvasnička Tomáš

Nově v Novém Městě pod Smrkem

169

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Nové Město
pod Smrkem, konaném dne 5. listopadu 2014 byl zvolen:
y Ing. Pavel Smutný starostou města, uvolněným pro výkon veřejné funkce
y Ing. Miroslav Kratochvíl místostarostou města, uvolněným pro výkon veřejné
funkce
y pan Jaromír Pelant členem rady města,
y pan Pavel Malý ml. členem rady města a
y pan Josef Plíšek členem rady města.
Celý zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města naleznete na www.nmps.cz
a podrobné informace o výsledcích voleb naleznete na www.volby.cz.
Novoměstské noviny
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Informace z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 22. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem,
konaného dne 17. září 2014
Zasedání zastupitelstva bylo přítomno
15 zastupitelů, 2 zastupitelé byli omluveni.
Nová zřizovací listina JSDH
ZM projednalo návrh nové Zřizovací
listiny JSDH. Pan starosta sdělil, že
důvodem k předložení je, že město je
dle zřizovacích listin dosud zřizovatelem
dvou jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH): JSDH Nové Město a JSDH
Ludvíkov. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje však u nás registruje
pouze jednu JSDH kategorie JPO III/2,
kterou tvoří dvě hasičská družstva s dislokací v hasičských zbrojnicích v Novém
Městě pod Smrkem a v Ludvíkově pod
Smrkem. Nová zřizovací listina byla prokonzultována s HZS LK a s velitelem
JSDH. Důležitý je ve zřizovací listině
celkový početní stav, který je minimálně
24 členů.
JSDH má minimálně:
y 1 velitele jednotky, který může být
členem kteréhokoliv družstva,
y 1 zástupce velitele jednotky
z družstva Nové Město,
y 1 zástupce velitele jednotky
z družstva Ludvíkov.
Družstvo Nové Město má minimálně:
y 3 velitele družstva (včetně možného
velitele jednotky a zástupce velitele
jednotky),
y 3 strojníky,
y 6 hasičů.
Družstvo Ludvíkov má minimálně:
y 3 velitele družstva (včetně možného
velitele jednotky a zástupce velitele
jednotky),
y 3 strojníky,
y 6 hasičů.
Dotace na zateplení tělocvičny
a MŠ
Předložil Ing. Pavel Smutný, starosta
města.
Pan starosta sdělil, že město obdrželo Registrační list a Rozhodnutí
o přidělení dotace z Fondu soudržnosti
a Státního fondu životního prostředí
na tyto projekty:
y Snížení energetické náročnosti
4

objektu ZŠ Tylova 694 – školní
tělocvična, dotace 5.300.000 Kč.
y Snížení energetické náročnosti
objektu MŠ Mánesova 952, dotace
5.800.000 Kč.
Překlenovací úvěry na zateplení
tělocvičny a MŠ
Pan starosta řekl, že v souvislosti
se schválením dotací na akce „Snížení
energetické náročnosti objektu ZŠ Tylova 694 – školní tělocvična“ a „Snížení
energetické náročnosti objektu MŠ Mánesova 952“ je třeba získat prostředky
na proﬁnancování akce. Stavební ﬁrmě
se musí uhradit práce do doby splatnosti
faktur (1 měsíc), ale dotace obvykle přichází na účet města s několikaměsíčním
zpožděním. Tento časový nesoulad mezi
vydanými a získanými prostředky je nutné
překlenout pomocí úvěru. Pokud to nebude nutné, úvěr se čerpat nebude. Do prvního čerpání úvěry město nic nestojí.
ZM následně schválilo smlouvu o úvěru a smlouvu o vyplňovacím právu směnečném mezi městem Nové Město pod
Smrkem a Českou spořitelnou a. s.,
o poskytnutí překlenovacího úvěru na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Tylova 694 – školní tělocvična“.
Pohledávky bytové správy
k odpisu
Předložila Ing. Beranová, vedoucí ﬁ nančního odboru.
Ing. Beranová sdělila, že by tová
správa požádala o odepsání pohledávek za nájemné a služby v celkové výši
2.382.068 Kč. Při kontrole uvedeného
podkladu se zjistilo, že v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
a vyhláškou č. 410/2009 Sb., § 50, 52
lze odepsat pouze částku za zemřelé tzn.
69.563 Kč, u kterých prokazatelně proběhlo dědické řízení a nelze pohledávku
jinak uhradit. Zbylá část pohledávek
BS je součástí účtu 311 0050, protože
u většiny z nich běží žaloba. Skutečný
stav pohledávek je korigován účtem
opravné položky 194 350. Po konzultaci
s auditory byl zvolen postup ponechat
pohledávky nadále na rozvahovém účtu
města, který zobrazuje majetek města.
Podle ustanovení zákona č.128/2000
Sb., o obcích, § 85 písm. f) je ZM příslušné k rozhodnutí o vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než
20.000 Kč.
Novoměstské noviny

Přehled od BS:
zemřelí 69 563; 2002 101 328;
2004 14 748; 2005 103 833;
2007 260 159; 2009 268 375;
2010 377 686; 2011 323 778;
2012 862 598
ZM schválila odpis pohledávky odboru bytové správy za zemřelými občany
v celkové výši 69.563 Kč za úhradu nájemného, včetně služeb.
Různé
Pan starosta přednesl poděkování
Domova U Spasitele Frýdlant za ﬁnanční
příspěvek na podporu chodu zařízení.
Bc. Steffanová se dotázala, na kdy se
plánuje vybudování chodníku v Celní ulici směrem ke hřbitovu. Paní místostarostka odpověděla, že v roce 2016.
Pan starosta dodal, že v současné
době se pracuje na chodnících v Ludvíkovské a Frýdlantské ulici. Probíhá
řízení o umístění stavby. Výzva o dotaci
by měla být na začátku roku 2015. Pak
by se stejným způsobem pokračovalo
na vybudování chodníku v Celní ulici.
Pan starosta řekl, že toto je poslední
zasedání zastupitelstva města v tomto
volebním období a poděkoval všem zastupitelům za práci a popřál jim mnoho
úspěchů v nadcházejících volbách a zároveň je pozval na setkání, které bude
dne 3. 10. od 18 hodin v restauraci
v Dělnickém domě.
Paní Pospíšilová Dana, jako ob čanka Nového Města pod Smrkem,
poděkovala vedení města za jejich práci.
Dále řekla, že shledala, že při práci jak
pana starosty, tak paní místostarostky,
dali tomuto městu všechno. Že nehledali
svůj prospěch, že sloužili tomuto městu.
Dodala, že obdivuje pana starostu a jeho manželku, protože se doma museli
často jenom míjet, což muselo to být
náročné i pro jejich manželství. Hodně si
toho váží a ne jenom ona, ale i další občané Nového Města. Dodala, že se uvidí, jak to půjde dál, protože nejen ona,
ale i další dostali do svých schránek
takový nechutný pamﬂet. Je zřejmé, že
to musel napsat někdo, kdo má hodně
křivý charakter, protože když někdo něco napíše a nepodepíše se, tak je jasné,
že je lhář. To co bylo napsáno by bylo
postižitelné. Dodala, že smeká a děkuje.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php
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Informace z radnice
Opravy povodňových škod 2013
Naše město provedlo za ﬁnanční podpory Ministerstva dopravy ČR opravy
škod vzniklých povodní v roce 2013.
Tyto opravy byly provedeny v Ludvíkově pod Smrkem – opravy dvou částí
místních komunikací a jednoho propustku.
První část provedla firma Strabag,
a. s. – oprava komunikace a propustku
u pana Smrčky – 298 785,30 Kč.
Druhou část provedla firma Eurovia
CS, a. s. – oprava části komunikace
p. p. č. 295 – nad panem Malým –
141 776,91Kč.
Pevně věřím, že obě provedené opravy budou ludvíkovským občanům dobře
sloužit.
Mgr. Radoslava Žáková

Opravy drobných památek
Naše město v letošním roce provedlo opravy dvou památek
– kulturní památky (od 3. 5. 1958) – Halbigův kříž (Revoluční
ulice – naproti vchodu do kostela) a Müllerkarlkreuz v Ludvíkově pod Smrkem.

Na Halbigově kříži jsou obnovené nápisy: Přemožiteli smrti
budiž věčná chvála a dík, že on za všechny hříšníky z poháru
smrti pil. Pohled na tebe mě v dobrém díle vždy posiluje; Ano,
na věky věků, má moje píseň Tebe velebit. Až jednou můj duch
zemi opustí a přes temnou říši stínů se vydá, neoddělí mě
od Tebe (podstavec – severní strana); Syna Božího vlastnictví,
skrze něhož věčný život. To jsem já a toto je má sláva, pro toto
žiji a umřu (podstavec přední strana); Zřízeno podle poslední
vůle Josepha Halbiga, zdejšího měšťana a tkalce, zde 1816
(sokl). Na zadní straně soklu je poznámka, která oznamuje,
že v roce 1934 nechal děkan Öser kříž opravit. Touto opravou
byl nepatrně změněn text (2 přetesaná slova). Nynější restaurátorské práce obnovují z důvodu čitelnosti text z roku 1934.
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Původní texty a překlady by měly být umístěné na informační
tabuli vedle kříže.
V této chvíli se zpozdily restaurátorské práce na opravě kovového kříže. Bude umístěn v nejbližších dnech.
Restaurátorské práce na Halbigově kříži budou stát
133 975 Kč, 100 000 Kč přispěje Ministerstvo kultur y
a 33 975 Kč zaplatí naše město.
Müllerkarlkreuz v Ludvíkově pod Smrkem je dokončen. Je
možné ho najít na pozemku pana Babuky – v lukách nad silnicí
vedoucí přes bývalý vojenský prostor (vlevo nad farmou Peklo,
stojí mezi dvěma lipami, které jsou ze silnice viditelné).
Oprava tohoto kříže stála 59 225 Kč, 41 956Kč přispěl Liberecký kraj, 17 269 Kč zaplatí naše město.
Opravu třetí památky – Schäferova kříže - zajistilo Občanské
sdružení pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smrkem
a okolí.
Tento kříž ležel v mokřinách na konci města směrem na Ludvíkov pod Smrkem. Odtud byl vyzvednut, dočasně uskladněn
v Hajništi, odkud byl převezen k restaurátorovi.
Po opravě restaurátorem byl kříž umístěn na konci města,
směrem na Ludvíkov pod Smrkem (původně stál pravděpodobně u cesty do Ludvíkova p. S. a byl přemístěn během
výstavby trati, nebo až po vybudování nové silnice, kdy stará
cesta ztratila význam).
Na kříži jsou nápisy: Ježíš, má láska, byl ukřižován. Skrze
tvůj kříž a utrpení přivedl jsi nás k nebeské blaženosti. Zřízen
Franzem Schäferem 1854.
Podstavec bude rovněž v listopadu doplněn o nový kříž a budou vedle něj zasázeny dvě lípy malolisté.
Na opravu tohoto kříže přispěl Liberecký kraj a naše město
(21 873 Kč).
Restaurátorské práce na všech třech památkách proběhly
pod vedením BcA. Jana Fedorčáka z České Lípy.
Mgr. Radoslava Žáková
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S Oprava komunikace
v Ludvíkově pod Smrkem
V měsíci říjnu jsme provedli opravu
části místní komunikace v Ludvíkově
pod Smrkem vedoucí od CiS Systems,
s. r. o. k hasičské zbrojnici.
Byla provedena oprava v celé šíři vozovky, včetně vjezdů do CiS a hasičské
zbrojnice. Bylo opraveno parkoviště
u hasičské zbrojnice, napojení na hlavní silnici, byla zrekonstruována revizní

šachta a osazeny poklopy šachet a uličních vpustí.
V měsíci listopadu budou dokončeny
krajnice a zpevněny plochy na parkování
před CiS.
Celkové náklady na opravu byly ve výši 439 730,94 Kč.
Mgr. Radoslava Žáková

Poděkování
Volební uskupení „Společně pro naše
město“ děkuje všem voličům, kteří přišli
k volbám a dali nám hlas.
Získali jsme tři mandáty – Mgr. Radoslava Žáková, paní Miloslava Suková
a Ing. Miroslav Beran.
Slibujeme, že v zastupitelstvu města
budeme příští čtyři roky poctivě pracovat a hájit zájmy našich voličů.
Mgr. Radoslava Žáková
Společně pro naše město

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Listopad
Bakešová Božena
Dankaničová Drahomíra
Horynová Věra
Jelínek Antonín
Jirušová Jiřina
Klicperová Danuška
Lišková Emilie
Marhoulová Marie
Šikulová Jaroslava
Toman Stanislav
Zenkerová Marie
Zítová Irmgard

Prosinec
Brožková Stanislava
Bulířová Eleonora
Fišera Oldřich
Hájková Antónia
Jelínková Božena
Kawulycz Štefan
Knapová Jozefa
Kotlariková Jiřina
Kovář Adolf
Kratochvílová Annemarie
Křečanová Daniela
Veselý Zdeněk
Zollerová Hana

Všem oslavenkyním a oslavencům, kteří v těchto měsících
í í h svá
á ži
životníí jjubilea
bil již oslavili
l ili
či budou teprve slavit, přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
Redakce
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Informace z radnice
Nové Město žádá o dotaci na nového terénního
pracovníka
Od září roku 2014 se Nové
Město pod Smrkem začalo
po boku dalších obcí a měst
Frýdlantska podílet na fungování
takzvaného lokálního partnerství
(LP) založeného Agenturou
pro sociální začleňování
(ASZ). Na základě prvotních
jednání LP a zjišťování potřeb
k systematickému řešení
problematiky sociálního
vyloučení podala rada Nového
Města pod Smrkem na sklonku
října žádost o dotaci na terénního
pracovníka od Úřadu vlády ČR.
Společně s Novým Městem pod Smrkem se LP účastní také město Frýdlant,
obec Bulovka a Višňová. S výjimkou posledně jmenované obce zažádali o dotaci na terénního pracovníka všichni
účastníci LP. Žádosti o terénní pracovníky vycházejí z jednání, kterých se kromě
představitelů měst účastní také vedoucí
úřadů a další úředníci, dále také například Policie ČR, poskytovatelé sociálních služeb či ředitelé škol a pedagogičtí
pracovníci. Právě na zmíněných jednáních vyšlo najevo, že ve Frýdlantském
výběžku žije početná skupina lidí žijících
v situaci sociálního vyloučení, potýkajících se s problémy chudoby, dlouhodobé nezaměstnanosti, nízké kvaliﬁkace,
zadlužení, nevyhovujícího bydlení a podobně. Nedosahují na běžný životní standard, neorientují se v prostředí a nejsou
schopni se vlastními silami z problémů
dostat. Tento stav pak vede k páchání
trestné činnosti, zanedbávání péče o děti, k vandalismu anebo k rozvoji drogové
závislosti a jiných patologií, a právě tyto
aktivity pak mají nepříznivý dopad na život všech obyvatel města.
Cílem ASZ a partnerů LP je těmto
problémům předcházet a zajistit takové
podmínky a možnosti, aby se situace
sociálního vyloučení dále neprohlubovala a problémů nepřibývalo. Jedním
z užitečných a osvědčených nástrojů
je právě zavedení funkce terénního pracovníka při městském úřadě. Pokud by
Nové Město dotaci získalo, mohl by nový
„teréňák“ fungovat už od začátku příštího roku, a to po období následujících
11 měsíců, po vyhodnocení jeho užitečnosti by pak mohl pokračovat i v dalších
letech.
listopad–prosinec 2014

Jeho úkolem by mělo být vyhledávat
obyvatele města, kteří jsou ohroženi
sociálním v yloučením a kteří přitom
pomoc nebo radu z nějakého důvodu
sami v yhledají jen zřídka. Následně
s nimi bude pracovat v jejich přirozeném
prostředí. Sociální práce by měla směřovat ke zlepšení životní situace klientů
a také k získání kompetencí potřebných
pro vedení běžného způsobu života.
Terénní pracovník by měl být jakousi
prodlouženou rukou sociálního odboru
Městského úřadu. Konkrétně se od něj
očekává, že bude pomáhat klientům
například s dluhovou problematikou
ve smyslu placení dluhů pomocí splátkových kalendářů, bude podporovat rozvoj
ﬁnanční gramotnosti jako prevenci proti
dalšímu zadlužování, bude vyjednávat
s exekutory, motivovat klienty k získání
zaměstnání a asistovat při kontaktování zaměstnavatelů, směrovat rodiče
ke vzdělávání dětí, a zároveň jim pomůže
vyhledat další navazující sociální služby.

Rovněž vede klienty k plnění povinností,
k osamostatnění a k převzetí zodpovědnosti za jejich život.
Jedná se zkrátka o široký okruh činností, které by měl terénní pracovník
vykonávat denně a dlouhodobě, protože
jedině tak je možné docílit stabilizace
situace jednotlivců a rodin. Dotace může
být udělena až do výše 250 tisíc korun
na rok, přičemž obec se v žádosti zavazuje ke spoluúčasti méně než třetinou
této částky.
Příklady z obcí, kde terénní pracovník
už pracuje (v Libereckém kraji jsou to například Velké Hamry, Česká Lípa nebo
Ralsko), jasně hovoří o tom, že se jedná
o mimořádně prospěšnou službu. Možnost obrátit se na kvaliﬁkovanou pomoc
ve složitých situacích a řešit problém
aktivně, nikoli stylem „to nějak dopadne“, oceňuje celá řada klientů, kterým
terénní pracovníci už dokázali pomoci.
Pavel Pech, lokální konzultant,
Agentura pro sociální začleňování

Ze schůzí rady města
N a s c h ů z i r a d y m ě s t a ko n a n é
22.09.2014 projednala rada výsledky
výběrového řízení na zhotovitele akce
„Snížení energetické náročnosti objektu
ZŠ Tylova 694 – školní tělocvična“. Následně RM schválila jako vítěze výběrového řízení ﬁrmu KVAPRO, spol. s r. o.,
Nové Město pod Smrkem.
Další schůze rady města se konala
08.10.2014. Byly projednány majetkoprávní věci a přidělení bytů ve vlastnictví
města. RM dále projednala možnost
podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora terénní práce, která je
Novoměstské noviny

každoročně vyhlašována Úřadem vlády
ČR. Následně RM s podáním žádosti
souhlasila. V dalším bodě jednání RM
projednala změny rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných městem
a souhlasila s čerpáním investičního
fondu PO ZŠ ve v ýši 9.500 a fondu
PO SRC ve výši 130.000. RM schválila
žádost Okrašlovacího spolku o příspěvek na tisk brožur a žádost o použití znaku města při vydání těchto brožur.
Usnesení rady města najdete
na www.nmps.cz/rm.php
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Ze starého Nového Města pod Smrkem
Jaké bylo prvorepublikové Nové Město pod Smrkem? Přiznejme si, že trochu
jiné než jak ho známe nyní, na začátku
21. století. Bylo to stejně jako dnes menší příhraniční městečko pod nejvyšší
horou české strany Jizerských hor, Smrkem. Obyvatelstvo bývalo trochu početnější, staré Nové Město, známé i pod
německým názvem Neustadt am der Tafelﬁchte nebo jen zkráceně Böhmische
Neustadt mívalo až kolem 6000 obyvatel. Jeho atmosféra bývala velice podobná té dnešní. Staré Nové Město bývalo
podle starých obyvatel tiché. Tak trochu
ospalé. Jako by se zde zastavil čas. Lidé
zde však bývali pohostinní a vždy připraveni k jakékoliv taškařici, která slibovala
rozptýlení zdánlivého klidu. Využívám
vyprávění a vzpomínek pana Herberta
Augustina. Právě letos se dožil krásných
80 let a v dobré paměti si uchoval řadu
vzpomínek na staré Nové Město i celou
řádku jeho zajímavých, mnohdy svérázných obyvatel. Rodiče pana Augustina
bývali zprvu trochu stranou středu města. Obývali menší domek poblíž dnešní
truhlárny pana Ressela v Jindřichovické
ulici. Otec pana Augustina pracoval v lese. Práce to byla namáhavá a přiznejme,
hodně nebezpečná. Zvláště v zimě, kdy
se dřevo sváželo na saních z úbočí hor
do údolí. Podle četných dřevařských

pomníčků si o riziku a nebezpečenství
této práce uděláme snadno představu.
Rodiče pana Augustina měli doma
papouška. Byl to tvor učenlivý a zřejmě
i talentovaný, a tak se záhy naučil mluvit.
A docela dobře a srozumitelně. Tehdy se
uhlí po Novém Městě rozváželo na voze
taženém koňmi. Když uhlíř rozvážel, ozývalo se po ulicích jeho hlasité: „Uhlííííí.
Uhlííííí“! To si prý záhy zapamatoval i Augustinův papoušek, a tak snad již při prvním uhlířovu výkřiku si to prý také musel
zopakovat. A tak uhlíř v domnění žádosti
o uhlí před Augustinovými složil pěknou
fůrku. Augustinovi však měli v té době už
uhlí dost, a tak později bylo právě kvůli papouškovým výkřikům zle a dohady, nejen
o uhlí, ale i jeho znovunaložení na uhlířský
vůz a odvoz k jinému zákazníku. Papoušek prý byl tehdy moc bit. Z trucu prý
zalezl pod kanape. A prý co čert nechtěl,
kocour snědl vytoužený kousek masa
z polévky, právě když se Augustinovi s uhlířem dohadovali, co se složeným uhlím.
Kocour prý tehdy také dostal zasloužený
výprask, a tak i on zalezl trucovat pod kanape. Tehdy se ho měl papoušek zeptat:
„Ty jsi taky objednal uhlí?“
Kdo ví – třeba na tom kousek, kousíček pravdy možná skutečně byl.
Pan Augustin vzpomíná i na svou první
jízdu v automobilu. To bylo tak. Baron

Práce na Staré poutní cestě
V letošním roce členové našeho
Okrašlovacího spolku zahájili pr vní
z navrhovaných brigád na úpravě Staré
poutní cesty. Sešli jsme se 12. 7. 2014
na místě, kde kdysi stávala hájovna.
Bylo nevlídno, po dešti a práci tudíž
znepříjemňoval podmáčený povrch
cesty. Přesto se podařilo třem členům
po dvouhodinové práci vyčistit přibližně
100 metrů cesty, vyhrabat a vytrhat trávu a kopřivy a vyřezat náletové dřeviny.
Další akci, k terá se uskutečnila
o prázdninách, byly úpravy na radonových pramenech, kde bylo potřeba opravit škody vzniklé těžbou dřeva. Brigádu
zorganizovala paní Vnoučková, za vydatné pomoci rodinných příslušníků.
Víc pracovních brigád se nepodařilo
uskutečnit. Doufáme však, že příští rok
budeme úspěšnější.
Za Okrašlovací spolek
M. Remtová
8
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Klinger byl prvním vlastníkem automobilu v Novém Městě, tehdy samozřejmě
v Neustadtu. Nebyl jen prvním automobilistou, ale také celkem zdatným turistou.
Autem se dovezl až do Liščí uličky a odtud chodíval neděli co neděli na Smrk.
Ročně absolvoval těchto výstupů na padesát i více. Když se vracel z cesty
do města, vždy u Augustinových požádal
o sklenku vody, pak nasedl do auta a odjel do svého bydliště (dnes se mu říká
„Zámeček“ nebo „Klingerův zámeček“).
Ale stalo se i to, že vzal tehdy malého
Herberta na klín a kus cesty ho svezl.
To byla první jízda pana H. Augustina
autem. Rád na to dodnes vzpomíná.
30. léta byla vůbec dobou převratných
vynálezů a objevů. Již ve 30. letech se
objevovala letadla. Byly to většinou dvojplošníky, především armádní letouny.
Jak to bylo s jejich piloty, přesně nevím,
ale slyšel jsem, že do pilotního výcviku
byli zasvěcováni především chlapci již
s určitým výcvikem, třeba plachtařským,
a ryze českým rodokmenem. Cizí příslušníci nebo mládenci tzv. cizích menšin nebyli prý do vojenského leteckého
výcviku vůbec připouštěni. Nezná přesně tato armádní nařízení. Jisté ale je, že
tehdy v československých vojenských
letkách létávali i sudetští Němci, z nichž
někteří pak v době 2. světové války sloužili u německé Luftwaffe. V té době se
však častěji na novoměstském nebi objevovala zařízení lehčí vzduchu. Tedy balóny a vzducholodi. To byla vždy událost,
která měla vždy velký počet pozorných
obdivovatelů. Jeden z balonů se jednou
snesl a klesal u novoměstského hřbitova. K přistávajícímu balónu se hrnul
početný dav, ale vzduchoplavci vyhodili
několik pytlů pískové zátěže a znovu se
rychle vznesli do výšky.
V té době byl také zaznamenán průlet velké vzducholodi, zřejmě Zeppelinu, nad Novým Městem. Jak p. Augustin vzpomíná, bylo to někdy v letech
1938 nebo 1939, tedy krátce po vzniku
tzv. protektorátu. Na novoměstské obloze se objevilo dlouhé velké těleso
doutníkového tvaru. Bylo veliké, přímo
obrovské. Pan Augustin odhaduje jeho
průměr téměř na 20 metrů. Přilétl ze
západní strany, ale cíl jeho cesty byl pochopitelně neznámý.
Pokračování příště.
Podle vzpomínek pana Herberta
Augustina sepsal Mgr. Josef Molák
listopad–prosinec 2014

Provozní doba
Plavecký bazén
ráno
odpoledne
pondělí sanitární den
17.00–20.00 kondiční plavání
úterý
14.00–20.00 veřejné plavání
středa
14.00–21.00 veřejné plavání
čtvrtek 8.00–12.00 výuka
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
plavání školy
15.00–16.00 plavecký oddíl ROROŠ
a školní zařízení
16.00–21.00 veřejné plavání
pátek
14.00–21.00 veřejné plavání
sobota

Sauna
odpoledne
sanitární den
zavřeno
zavřeno
ženy
18.00–20.00
muži
18.00–21.00
společná
18.00–20.00
zavřeno

9.00–12.00 veřejné 14.00–21.00 veřejné plavání
plavání
neděle zavřeno
zavřeno
Poznámky:
Kondiční plavání pod vedením instruktora – pouze naobjednávku – cena 90,00 Kč /hod.
Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem

Ceník – platný od 1. 1. 2014
Plavecký bazén
1 hod.
2 hod.
dospělí
50 Kč
70 Kč
děti do 15 let,
30 Kč
50 Kč
ZTP
senioři – čtvrtek 14:00–15:00 40 Kč
děti do výšky 100 cm vstup zdarma.
osoby ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč.
záloha na klíč od skříňky 100 Kč.
příplatek při překročení časového limitu
10 Kč za každých započatých 30 minut.
Pronájem bazénu – hodinová
sazba
do 19.00
19.00–21.00
po 21.00
700 Kč
600 Kč
1000 Kč
pronájem školy 1 hod.
20 Kč
(dopoledne)
Permanentka – neplatí pro saunu
dospělí 15 vstupů po 2 hod.
900 Kč
– přenosná,
platnost 2 měsíce
děti do 15 let a ZTP,
500 Kč
15 vstupů po 2 hod. –
přenosná, platnost 2 měsíce
Zápůjčky
vysoušeč vlasů
20 Kč
sportovní potřeby
10 Kč
ručník
10 Kč

Sauna
vstupné – 2 hod.
80 Kč
příplatek pro přechod
10 Kč
do bazénu
Zápůjčky
ručník, prostěradlo, osuška
20 Kč
Pronájem
do 19.00 19.00–21.00 po 21.00
700 Kč
600 Kč
1000 Kč
Masáže
klasická masáž 20 minut
100 Kč
ostatní masáže 30 minut
200 Kč
Akce
čtvrtek pátek
– sauna + klasická masáž
150 Kč
Pronájem – Sokolovna,
Sportovní hala
základní sazba 1 hod.
210 Kč
krátkodobý pronájem
250 Kč
(kratší 1 hod.)
zvýhodněná cena
100 Kč
turnaje – sportovní oddíly
NMPS
dlouhodobé pronájmy
(pravidelná cvičení) – platba dle dohody
krátkodobé (jednorázové)
pronájmy – platba hotově

Masáže
sanitární den
zavřeno

Občerstvení
u bazénu
sanitární den

14.00–21.00
17.30–20.00
na objednávku
14.00–22.00
zavřeno

16.00–21.00

zavřeno

zavřeno

Ubytování
Apartmány
1 noc
více nocí
Turistická ubytovna
1. 5.–31. 8. s lůžkovinami
bez lůžkovin
1. 9.–30. 4. s lůžkovinami
bez lůžkovin
Koupaliště
chata
1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10.
č. 1
1. 7.–31. 8.
chata
1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10.
č. 2, 3
1. 7.–31. 8.
chata
1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10.
č. 4, 5
1. 7.–31. 8.
stany
velký
malý (2 osoby)
parkovné osobní vozidlo
(vozidlo/
obytný přívěs
den)
obytné vozidlo
Poplatky
Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)
Ubytovací poplatek při ubytování
v areálu koupaliště
Sprchy 10 minut
Elektrická energie
Pes

250 Kč
200 Kč
190 Kč
170 Kč
200 Kč
190 Kč
400 Kč
500 Kč
500 Kč
700 Kč
500 Kč
600 Kč
70 Kč
50 Kč
30 Kč
60 Kč
90 Kč
5 Kč
osoba/ noc
20 Kč
osoba / noc
20 Kč
60 Kč /den
20 Kč / den

Sportovní a relaxační centrum
příspěvková organizace
Ludvíkovská 38
463 65 Nové Město pod Smrkem
IČ 75048817
Kontakty:
mobil: 725 785 801, 776 098 911
e-mail: nmps.sport.relax@centrum.cz
www.ubytovani-relax.com
listopad–prosinec 2014
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Osudy muzea v Novém Městě pod Smrkem
po druhé světové válce
O zřízení muzea se začalo uvažovat
krátce po výstavě uspořádané v rámci
lidových slavností v roce 1910. Brzy
se přistoupilo k realizaci a 28. července 1912 bylo muzeum otevřeno. Za dlouhou dobu své existence si získalo řadu
příznivců a jeho zajímavá a bohatá minulost si bezesporu zaslouží pozornost
i dnes. Následující řádky pojednávají
o poválečné historii této instituce, která
se nachází v budově na severovýchodním rohu Mírového náměstí.

Druhá světová válka a její výsledky
s sebou přinesly mnoho změn. Pro Nové
Město pod Smrkem měla zásadní vý-

znam zejména poválečná výměna obyvatelstva, neboť došlo v důsledku odsunu
obyvatel německé národnosti a příchodu nových osídlenců k „počeštění“ obce. Po válce byl správcem muzea okresní archivář František Kalina. Veřejnosti
bylo muzeum znovuotevřeno po provedení oprav, konkrétně 22. srpna 1948.
Ovšem i v průběhu prací se umožňovalo
výpravám nahlédnout do sbírek, a to
za dozoru správce nebo městského
zřízence pana Čmuchálka. Ze 17. srpna
toho roku se nám dochoval text, který byl
určen pro zveřejnění v tisku:
„V neděli dopoledne dne 22. srpna 1948 o 10. hodině otevírá MNV v Novém Městě pod Smrkem své museum.
Zdejší bývalé horní město chová
ve svých sálech bohaté sbírky, které
se stanou obdivem nejširšího zájmu
obecenstva.
Správce František Kalina věnuje velkou péči všem sbírkám a uspořádání
od doby revoluce zabralo mnohé dlouhé měsíce, aby musejní sbírky byly
schopny přístupu občanstva.

Zvláště vědci budou míti příležitost
posouditi cenné sbírky.“
Františka Kalinu, jenž sepsal historii Nového Města, poté ve funkci
správce muzea vystřídali Walter Mende a Bohumil Koptík. Ze zápisu ze
zasedání Místního národního výboru
v Novém Městě pod Smrkem, konaného 24. září 1959, lze vyčíst, že se
B. Koptík zajímal mj. o pořádání školních výprav do muzea. Byl to také on,
kdo převzal od manželky zemřelého
archiváře Františka Kaliny jeho zápisy
k historii města a v červenci 1959 je
pro zachování opsal. F. Kalina své
dílo totiž pro těžkou chorobu nestačil
dokončit.
V muzeu bylo k vidění vše, co souviselo
se zdejším životem, tedy nábytek, kroje,
předměty denní potřeby, zbraně, archiválie, knihy, obrazy i předměty z majetku
významných osobností obce. Sbírky se
průběžně doplňovaly o dary lidí z města
a okolí. Měli na nich velkou zásluhu také
přírodovědec a kněz Gottfried Menzel
a Franz Tschiedel se svou sbírkou mo-
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Z historie
týlů. Jedním z nejhezčích míst v muzeu
byla místnost domácího tkalce. Měla trámový strop, ruční tkalcovský stav, postel
s nebesy, kachlová kamna s vyobrazením dvouhlavého orla, stůl s Lutherovou
biblí, mechanický betlém a další objekty.
Do roku 1962 doplňoval vybavení též
model dřevěné rozhledny a původní
turistické chaty na Smrku. Ve dvacátých
letech 20. století ho vytvořil expedient
Adolf Ehrlich, zaměstnanec místní textilní továrny. Na novoměstské muzeum
vzpomíná paní Stanislava Brožková:

nému zrušení muzea. V provozu nebylo
už po několik předchozích let. Pro Nové Město pod Smrkem to znamenalo
mj. ztrátu mnoha cenných exponátů.

„Tady bylo tak krásné muzeum. Tady byl pan Koptík a on psal krásné
básničky. On pro to muzeum žil úplně. A tenkrát si pamatuji, že přišlo, že
muzeum tady nemůže být. Ale to bylo
udržované, opravdu v pořádku. Ti krásní motýli a ty sbírky, jaké tam byly. Byla
tam textilanská taková jako výroba.
U stavu byl panák. Opravdu bylo krásné to muzeum. Dole i v poschodí to
bylo. A říkali, že to se nemůže udržovat.
Tenkrát si pamatuji, že jsem byla v radě
a my jsme to nechtěli pustit. […] Oni to
odsud odvezli, že to bude všechno v Liberci v muzeu. […] Tolik věcí se zničilo.
[…] Pamatuji si, že jsem tam kolikrát
šla nebo s dětmi jsem tam chodila. […]
Bylo přízemí a první poschodí. Jenom
muzeum tam bylo a nic jiného. A ten
pan Koptík tam normálně i bydlel v jedné místnůstce dole v přízemí. A tam
nic jiného nebylo, jenom to muzeum.
[…] Tenkrát jim to nikdo nepodepsal
tady. Radní ani jeden s tím nesouhlasil.
A oni, že to dají zaplatit, takovým tím
stylem, úplně panovačně. Přijeli, že to
odvezou. […] Potom se tady udělalo takové to maličké muzeum vedle knihovny. Ale to bylo nádherné, těch motýlů.
[…] To byly skleněné nádoby a v tom
byli preparovaní a popsaní motýli. Bylo
to německy a ten pan Koptík to právě
všechno ještě překládal do češtiny.
Ten pro to úplně žil.“
Jak zmiňuje paní Brožková, začátkem
sedmdesátých let skutečně došlo k úpl-

Některé byly prodány do starožitnictví,
zlikvidovány nebo se ztratily.
Činnost muzea se obnovila tepr ve
v devadesátých letech. Společně s knihovnou se tak dnes nachází v prvním
patře jedné budovy. Byly zde zřízeny
dvě skromněji zařízené expozice. Prv-
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ní z nich nese název Historie Nového
Města pod Smrkem a seznamuje návštěvníka s důležitými body z minulosti
obce a s řadou pro město významných
staveb. Druhá expozice se nazývá Příroda a zajímavosti Frýdlantského výběžku.
Ukazuje přírodní zajímavosti v okolí,
líčí dějiny dolování ve štolách a od roku
2005 nalezneme i zrestaurovaný model
původní dřevěné rozhledny na Smrku, již
ovšem bez turistické chaty. Model rozhledny se dočkal vystavení díky tomu,
že se při rušení muzea dostal, oddělený
od původních podstavců, do sklepa
místní školy. Tam ho našel jeden ze zdejších rodáků a přechovával ho přes třicet
let ve svém domě.
Každé expozici patří samostatná místnost. Mají společný způsob prezentace,
založený na velkém množství obrazového materiálu s doprovodnými texty
k jednotlivým tématům či historickým
fotograﬁím.
V roce 2000 byla v předsálí muzea
a knihovny otevřena malá galerie. Budova muzea má v současnosti širší využití
a veřejnosti tato instituce slouží i po více
než sto letech.
Mgr. Tomáš Hnilička
www.nmps.xf.cz

Prameny a literatura:
 Prameny:
a) archivní prameny:
y Městské muzeum Nové Město pod Smrkem, expozice: Historie Nového
Města pod Smrkem.
y Městské muzeum Nové Město pod Smrkem, expozice: Příroda a zajímavosti
Frýdlantského výběžku.
y Osobní archiv Tomáše Hniličky.
y Státní okresní archiv Liberec, fond: Městský národní výbor Nové Město pod
Smrkem.
b) rozhovory s pamětníky:
y Rozhovor autora se Stanislavou Brožkovou, 22. 9. 2012.
 Literatura:
y NÁDENÍK, Karel – JELÍNEK, Rostislav: Nové Město pod Smrkem: 100 let
Nového Města pod Smrkem ve fotograﬁi, 1. vyd. Nové Město pod Smrkem,
Městský úřad Nové Město pod Smrkem 2001, ISBN 80-902887-2-3.
y NÁDENÍK, Karel – JEŘÁBEK, Karel: Nové Město pod Smrkem: Epizody ze
života města a jeho obyvatel, 1. vyd. Nové Město pod Smrkem, Městský
úřad Nové Město pod Smrkem 2004.
y NÁDENÍK, Karel, et al.: Smrk: Král Jizerských hor, 1. vyd. Liberec, Roman
Karpaš 2008, ISBN 978-80-87100-04-2.
y NEDOMANSKÝ, Ludvík, et al.: Nové Město pod Smrkem: 400 let 1584–
1984, 1. vyd. Nové Město pod Smrkem, Městský národní výbor Nové Město
pod Smrkem 1984.
 Internet:
y Nové Město pod Smrkem [online], [vid. 3. 10. 2014], dostupné z:
http://www.nmps.cz/.
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Pozvánky
Sportovní a relaxaþní centrum, pĜíspČvková organizace,
Ludvíkovská 38, Nové MČsto pod Smrkem 463 65, Iý 75048817

32=9É1.$
Vážení pĜíznivci sportu,
dovolujeme si Vás pozvat na další roþník netradiþní akce konané pod názvem:


0LNXOiåVNpSODYiQt,,
nebo také

0LNXOiåNpSODYiQt
Motto:

Na lenošení bude o vánocích þasu dost, teć je tĜeba se ještČ hýbat

Termín:
Zahájení:

28.11.2014
28.11.2014 v 09:00

Místo:
Ukonþení:

mČstské láznČ
29.11.2014 v 09:00

Organizaþní výbor:
Pavel Jakoubek, Lukáš PazdČra, Eliška Walterová, Marie Vojáþková
a další zájemci, kteĜí jsou ochotni pomoci s organizací prĤbČhu akce jsou vítáni.
Provedení:
- V prĤbČhu akce jsou všichni úþastníci povinni se Ĝídit platným provozním Ĝádem bazénu
a pokyny organizátorĤ;
- Plave se ve tĜech drahách, volným stylem;
- Každý mĤže uplavat tolik, na kolik se cítí
- Pro ty z Vás, kdo si chtČjí poĜádnČ zaplavat, doporuþuji noþní hodiny;
- Štafetový systém, jeden doplave, další zaþíná;
- Nesmí dojít k pĜerušení plavání (alespoĖ jedna dráha musí být stále obsazena);
- Plavat se dá i opakovanČ (kdo doplave, mĤže si odpoþinout a zkusit to znovu);
- Jednotlivé bazény se sþítají a výsledný údaj nám ukáže, jakou vzdálenost jsme za 24
hodin uplavali;
- Výsledky budou zpracovány a zveĜejnČny v nejbližším þísle NovomČstských novin;
- SamozĜejmČ bude po celou dobu pĜipraveno obþerstvení v cenách dle platného ceníku
obþerstvení v lázních;
Pokud jste se rozhodli pro úþast na této akci, prosím kontaktujte nás na adrese
bazen@nmps.cz, nebo na telefonním þísle 776098911, pĜípadnČ osobnČ v budovČ mČstských
lázní. PĜihlásit se mohou jednotlivci, rodiny, skupiny. S pĜihláškou lze zaslat i pĜípadný poþet
osob a þas, který by Vám vyhovoval. Páteþní dopoledne je vyhrazeno pro dČti ZŠ.
DČtské sportovní a zájmové kroužky pĜednostnČ od 12:00 do 17:00.
Zájemci o úþast v noþních hodinách jsou vítáni.
Zdravotní zabezpeþení akce:
Na bezpeþnost budou dohlížet plavþíci Lukáš PazdČra a František Petrányi.

TČšíme se na Vaši úþast.
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Cestovní ruch
Bude se Singltreku pod Smrkem dařit i v příštích letech?
Podzim je deﬁnitivně tady. Konec sezóny tu už může být co nevidět, tak si vážíme
každé chvíle, kdy se dá ještě jezdit na kole a užívat nádherné přírody, zbarveného listí
a jasného světla. Návštěvníci Singltreku se vracejí z vyjížděk sice trochu promrzlí, ale
naprosto užaslí. Všechna roční období mají své kouzlo, ale barevný podzim ve svazích Smrku je nezapomenutelný.

Když jsme před sedmi lety začali
v Česku mluvit o stavění stezek, jen
opravdu málo lidí nás bralo vážně. Nějaké pěšinky v lese že by mohly nastartovat
cestovní ruch? Mnozí z těch, kteří nad
naší vizí tenkrát kroutili hlavou, se dnes,
když vidí úspěch Singltreku pod Smrkem, ve svých lokalitách také snaží podobný areál vybudovat. Když jsme začali
pracovat na projektu Singltrek, mysleli
jsme si, že nejtěžší bude stezky naplánovat a postavit, a pak že už to nějak půjde.
Následně se ale ukázalo, že úplně
nejobtížnější na tom všem je zajistit pro
stezky správnou péči a správu, aby dokázaly mnoho let vydržet intenzivní provoz a aby destinace dokázala obstát
na trhu v rychle rostoucí konkurenci
jiných podobných areálů. Bohužel přes
veškeré naše úsilí a obrovský stres se to
u nás zatím nepovedlo. Ze správcovské
organizace, která se měla především
starat o stezky, se stal nástroj boje o to,
kdo by měl být hlavní autoritou Singltrelistopad–prosinec 2014

ku pod Smrkem, jednat s komerčními
partnery, určovat toky financí, mluvit
do médií, zkrátka být vnímán jako šéf.
Rozumíme tomu, že šéfovská pozice
je velice lákavá, zejména pro lidi, kteří jsou již dlouho zvyklí velet. Je však
v zájmu destinace i celého regionu, aby
o odborných a strategických záležitostech Singltreku pod Smrkem rozhodovali lidé, kteří donedávna o cyklistické
branži a stezkách nevěděli vůbec nic?
Člověk bez vědomostí a zkušeností by
možná destinaci dokázal udržet pár let
záplatovanou nad vodou, ale šlapat vodu
neznamená plavat a vítězit. V zájmu celého regionu je to, aby v Singltreku pod
Smrkem měl hlavní slovo člověk, který
se v této problematice vyzná.
Destinace potřebuje strategické plánování. Občas je v jeho zájmu nutné přijmout i obhájit nepopulární rozhodnutí.
Pokud má Singltrek pod Smrkem úspěšně fungovat dlouhodobě, nemohou jej
řídit ti, kteří v něm vidí především své
Novoměstské noviny

vlastní obchodní zájmy a nebo ti, kteří
se rozhodují především podle toho, jaký
prospěch jim to přinese u voličů v nejbližších volbách.
Jaké je naše poučení ze situace kolem
Singltreku? V příštích projektech na jiných místech už se nebudeme spoléhat
na gentlemanské dohody a stanovíme
mnohem přesnější a přísnější pravidla,
jak má co vypadat. Zájemců o destinace
je hodně, a to nejen těch, kteří chtějí
spolupracovat se značkou Singltrek.
Všichni tito lidé vývoj a problémy Singltreku pod Smrkem vnímají a budou se
jich chtít vyvarovat. Je velice pravděpodobné, že v příštích letech, ať už naším
přičiněním, nebo přičiněním někoho jiného, vznikne destinace lepší než Singltrek pod Smrkem, navíc poučená z jeho
problémů, takže o pořádný batoh zátěže
lehčí a ﬂexibilnější.
V českých podmínkách se tak zopakuje situace první destinace tohoto typu
v Británii, velšského Coed-y-Brenin,
který je nyní nazýván “nultou” destinací.
Několik let po svém vzniku se Coed-y-Brenin vznášel na opojné vlně úspěchu,
obrovské oblíbenosti a návštěvnosti. Nese ale mnoho rysů průkopnického projektu, který kvůli svému zkostnatělému
řízení a usnutí na vavřínech nedokázal
udržet krok s novými destinacemi. Návštěvníci začali dávat přednost bližším,
lépe dopravně dostupným destinacím
a z Coed-y-Brenin se stalo středisko
regionálního významu obtížně bojující
o živobytí a místo na slunci.
To, že se při realizaci prvního projektu
stanou věci, s nimiž nikdo předem nepočítal, je zákonité. To, že se z některých
takových věcí stanou zásadní problémy,
je také normální. A to, že se z takových
problémů lidé snaží poučit a příště se
jich vyvarovat, je logické a správné. Bytostně si nepřejeme, aby Singltrek pod
Smrkem, na němž jsme nechali velký
kus srdce, potkal osud Coed-y-Brenin.
Proto investujeme obrovské množství
času, energie a nervů do řešení místní situace. Je ale možné, že Singltrek
pod Smrkem je natolik rozvrácen, že již
napravit nepůjde, a že zlaté časy svítají
jiným destinacím.
Krásné dny pozdního podzimu Vám ze
Singltreku přejí
Tomáš Kvasnička, Hanka Hermová
a Petr Soška
Foto: Petr Novák
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Kultura
Pozvánka do knihovny
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.
V loňském roce byl spuštěn ON-LINE katalog Městské
knihovny Nové Město pod Smrkem (www.katalog.nmps.cz),
Nové knihy
Dospělí beletrie
Backman, Frederik: Muž jménem Ove
Benková, Jana: Haló, ta tvoje láska
Bilyeau, Nancy: Koruna
Březinová, Taťána: Příběhy domu
Celona, Marjorie: Chybějící díl
Coben, Harlan: Šest let
Cunningham, Michael: Tělo a krev
Čepelka, Oldřich: Maléry a já
DeMille, Nelson: Noční pád
Deveraux, Jude: Vzpomínka
Enger, Thomas: Instinkt dravce
Green, Sally: Half bad
Hlach, Jan: Netleskej
Jackson, Joshilyn: Smolný rok
Johnson, Jane: Sultánova žena
Kallentoft, Mons: Páté roční období
Kalogridis, Jeanne: Inkvizitorova žena
Kate, Lauren: Slza
Kelk, Lindsey: Zbožňuju Londýn
Läckberg, Camilla: Andělíčkářka
Laukkanen, Owen: Profesionálové
Legardinier, Gilles: Všechno je jinak
Lorentz, Iny: Lvice
Lovett, Charles C.: Dobrodružství
milovníka knih
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tím došlo ke zkvalitnění přístupu místních i vzdálených uživatelů ke knihovnímu fondu. V ON-LINE katalogu můžete zjistit, zda
je vámi hledaná kniha ve fondu knihovny, zda je přístupná nebo
právě vypůjčená. Pokud je kniha půjčená, může si čtenář přes
své čtenářské konto tuto knihu rezervovat. Přes čtenářské
konto lze výpůjčky také prodlužovat. Bližší informace o nové
službě je možno získat v knihovně.

Lutz, John: Zvrat
MacDonald, Ann-Marie: Kam létají
vrány
Mankell, Henning: Usměvavý muž
Marklud, Liza: Prime time
Menasche, David: Mělo to smysl
Mlynářová, Marcela: Požitkářka
Morton, Kate: Tajemství letního
odpoledne
Parks, Adele: Stalo se včera v noci
Patterson, James: Dvanácté zlo
Penny, Louise: Zátiší
Potter, Alexandra: Na stejné vlně
Pratchett, Terry: Dlouhá válka
Preston, Douglas: Bílý oheň
Roberts, Nora: Rudý šál
Stevens, Taylor: Loutka
Štráfeldová, Milena: Guláš pro
Masaryka
Theorin, Johan: Mlýny osudu
Wodehouse, P. G.: Děvče do nepohody
Mládež beletrie
Braunová, Petra: Kuba nechce prohrát
Brezina Thomas: Poklad posledního
draka
Březinová, Ivona: Danda má hlad
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tel.: 482 360 344
e-mail: knihovna@nmps.cz
web: www.nmps.knihovna.cz
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.

Cabot, Meg: Allie Finklová – holčičí
pravidla
Kennedy, Emma: Wilma detektivem
Kšajtová, Marie: Matýsek a Majdalenka
Reschová, Stanislava: Veselá kopa
pohádek
Riordan, Rick: Bohové Olympu
Shepard, Sara: Roztomilé malé lhářky
Vydrová, Markéta: Můj skřítek Šalvěj
Wilson,
Wil
Wi
lson,, Jacq
lson
JJacqueline:
acq
que
uelililine
ne:: Lí
Lízinka
ziink
nka
ka
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Hasiči
Mikrozprávy z Ludvíkova za měsíc září a říjen
Již máme po soutěžích a po vol bách, celý sbor se připravuje na závěr
roku, který bude opět bohatý - na školení, výroční valnou hromadu, kulturní
a společenské akce. V uplynulých
měsících se konaly poslední soutěže
jak v okrsku, tak i mimo něj, v nichž naši
hasiči získali v umístění přední místa jednalo se o Superpohár v Raspenavě
a v Hejnicích a o pohárovou soutěž
v Dolní Řasnici. Na školení velitelů a sta-

Z popovodňových ﬁnancí byl vyřešen
další problém, a to oprava cesty od kostela až ke zbrojnici. Za účasti zástupce
MÚ byla provedena inventarizace majetku jak ve zbrojnici, tak i v klubovně. Akce
Poslední prázdninový táborák a tradiční
sjezdy v maskách byla vyhodnocena
jako velmi úspěšná a zároveň se naše
kulturní skupina MRSOCHMEL připravila na „Halloween“, který se ale konal
o týden dříve, už 25. října. Celá akce

Co nás čeká ještě v tomto roce?
Dokončení zazimování veškeré techniky, cyklické školení jednotky v Liberci, provedení technické prohlídk y
na tranzitu, dokončení přívodu elektriky
k boudě na nádrži a úklid po dokončení
odizolování zbrojnice. Z kulturních akcí
to bude Mikulášská besídka v klubovně,
tradiční v ýstup na Smrk na Štěpána
a tradiční jubilejní Silvestrovský nohejbal.

rostů byl sbor opět pochválen za aktivitu. Jednotka vyjela na požár balíků
v Novém Městě, k technickému zásahu na únik nebezpečných látek v Ludvíkově a na uvolněnou střešní krytinu
v Novém Městě. Mimo tyto zásahy se
členové účastnili brigády na dříví do krbu
v klubovně, čištění nádrže, sekání trávy
na všech pozemcích, úklidu ve zbrojnici a přípravy na odizolování zbrojnice
a svodu do kanalizace. Také vyklizení
klubovny jako příprava na volby a po volbách bylo naší záležitostí.
Naše cisterna prošla přes svoje stáří
po dalších opravách technickou kontrolou. Po dlouholetých požadavcích jsme
dostali jako náhradu, za již odepsanou
avii, zánovní auto Ford Tranzit ve velmi dobrém stavu. Okamžitě nastoupili
řidiči a všichni společně auto vybavili
základní výbavou pro zásahy. Děkujeme
touto cestou jak MÚ, tak i radě a zastupitelstvu za vyřešení našeho problému
s vozidlem, jakož i za postupnou úpravu
odizolování zbrojnice.

byla velmi dobře organizovaná panem
Mrkvičkou a paní Chmelovou, dobré
koláče a pěkná výzdoba z dýní, dobrá
nálada dětí i dospělých byla pro nás
všechny odměnou.

Chtěl bych touto cestou poděko vat všem členům, sponzorům a všem
příznivcům hasičů, popřát již nyní
k vánočním svátkům a k Novému roku
co nejvíce zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za SDH Ludvíkov MaP. st.
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Mateřská škola,
Základní umělecká škola
a Město Nové Město pod Smrkem
Vás zve na

slavnostní rozsvícení
vánočního smrku
na náměstí, které se uskuteční

v neděli 30. listopadu od 17 h.
Přijďte si zazpívat společně s dětmi z pěveckých
sborů Smrček a Podsmrkáček, připraveny budou
také teplé nápoje.
Novoměstské noviny. Dvouměsíční zpravodaj Města Nové Město pod Smrkem. Schváleno pod číslem MK ČR E11812.
Toto číslo vyšlo 24. 11. 2014. Náklad 400 ks. Příští vydání: leden–únor 2015. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího
měsíci vydání. Vydává Město Nové Město pod Smrkem. Odpovědný redaktor: Vojáčková Marie (e-mail: knihovna@nmps.cz).
Redakční rada: Marie Vojáčková, Jiřina Zelenková, Ing. Pavel Smutný (-SY-). Graﬁka a tisk: www.jabloneckatiskarna.cz.
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