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která chce poděkovat městskému úřa-
du za sponzorský dar.

Byl využit ke koupi a instalaci interak-
tivní tabule, která slouží ke vzdělávání 
našich předškoláků a má usnadnit dě-
tem vstup do ZŠ. Využíváme programy 
Všeználek a Abeceda, jejichž pomocí 
se děti připravují k poznávání prostředí 
a seznamování se s okolním světem.

Z příspěvků občanů města na občers-
tvení při akci „Vánoční stromy“ (Náměstí 
a Okály), byla hrazena dětem doprava 
na akci Vánoce v aréně a bude zaplacen 
výlet do Home Kredit Arény, kde si děti 
vyzkouší bruslení, tanečky a navštíví 
solnou jeskyni. Tuto akci zajišťuje A-styl 
centrum Liberec.
Naši předškoláci u interaktivní tabule.

Hlásí se mateřská škola,

Gratulace
Gratulujeme žákyním základní umě-

lecké školy k úspěšnému zvládnutí ta-
lentových přijímacích zkoušek a k přijetí 
na střední umělecké školy.

  Bulířová Eliška – Střední škola 
umělecko-řemeslná a oděvní – Liberec

  Pelikánová Adéla – Střední škola 
tvorby a designu nábytku – Liberec

  Heyda Katharina – Konzervatoř (hra 
na klavír) – Pardubice

Martina Funtánová, ředitelka školy

Základní 
umělecká škola

Recitační soutěž
Petra Stará

Recitační soutěž bude,
přihlaste se, když to půjde.

Tak se děti přihlásily
a básničky nacvičily.
Já do toho také šla,

i když měla trochu strach.

Všechno dobře dopadlo,
básně byly hezké,

vybrat jen tu nejlepší
pro porotu těžké.
Zvítězila odvaha,
kterou děti měly,

že se básně naučily
a veřejně řekly.

Více na straně 3.

Vážení čtenáři,
na sklonku letošní mírné zimy vychá-

zí další číslo Novoměstských novin, 
ve kterém se dočtete o zajímavých 
činnostech v našich školách, o ak-
cích místních spolků, o novinkách 
ze Sportovního a relaxačního centra, 
a poslední zimní dny Vám mohou zpří-
jemnit také příspěvky od pravidelných 
přispěvatelů.

Všem čtenářům přejeme příjemné 
prožití velikonočních svátků.

Redakce

Recitační soutěž
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Pak jsme z daného druhu odpadu také 
vyráběli různé výrobky. Nakonec jsme 
se ve třídách vyměnili a seznámili se 
s tím, co zjistily a vyrobily druhé dvě 
skupiny.

Projektový den se vydařil, víme spous-
ty nového a zajímavého, ve třídách při-
byly krásné nové tašky na tříděný odpad 
a všichni se budeme snažit, aby v nich 
končilo co nejvíce vytříděného odpadu. 
Vždyť to máme k barevným kontejnerům 
tak blízko!

Děkujeme za pomoc, spolupráci a ra-
dy paní Václavkové z MěÚ, která má 
na starosti odpadové hospodářství.

Mgr. Radoslava Žáková
ředitelka školy

Naše škola – Základní škola Nové 
Město pod Smrkem, Textilanská 661, 
příspěvková organizace, se přihlásila 
do projektu „Sněhuláci pro Afriku“.

Začátkem ledna napadl sníh, a tak 
jsme na 9. ledna připravili projektové 
vyučování zaměřené na toto téma. Ce-
lou noc ale vydatně pršelo, ráno foukal 
studený vítr a stavět se nedalo.

Uskutečnili jsme tedy jen polovinu za-
mýšleného – povídali si o smyslu akce, 

o Africe, kreslili a vyráběli sněhuláky 
z různých materiálů a vlastní stavění sně-
huláků jsme odložili na dobu, kdy budou 
lepší sněhové podmínky.

Konečně nastal ten správný den a my 
jsme mohli den před pololetními a nava-
zujícími jarními prázdninami stavět!

Za slunečného čtvrtečního poledne 
jsme postavili tři soutěžní a čtyři ne-
soutěžní sněhuláky. Ty soutěžní jsme 
pojmenovali „Král Smrk I.“, „Tomáš“ 
a „Jack Cutler“.

Jsme rádi, že jsme touto pěknou akcí 
přispěli na nákup kol pro děti v africké 
Gambii. Ať se jim na nich pěkně jezdí 
do školy!

Mgr. Radoslava Žáková
ředitelka školy

školství

Každá škola „v yprodukuje“ velké 
množství odpadu.

Nejinak je tomu i v naší škole, Základní 
škole Nové Město pod Smrkem, Texti-
lanská 661.

Sněhuláci pro Afriku

Dosud jsme ve všech třídách třídili 
pouze papír. Vše ostatní končilo v popel-
nici, a že toho, co se mohlo ještě vytřídit, 
bylo!

Jednalo se o mikrotenové sáčky 
od svačin, kelímky od jogurtů, pet lahve, 
sklo, krabičky od školního mléka aj.

Vymysleli jsme proto „projektový den“, 
zaměřený na třídění odpadů.

Rozdělili jsme se na tři skupiny. Každá 
si dopředu vylosovala druh odpadu, kte-
rým se celý den zabývala. Jedna se za-
bývala papírem, druhá pet lahvemi a třetí 
směsnými plasty a nápojovými kartony.

V pátek 20. února jsme všichni od rá-
na zjišťovali, počítali, zkoumali a sepiso-
vali vše, co víme o daném druhu odpadu. 

Třídíme odpad
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Takové bylo 
mot to letoš -
n ího Národ -
n í h o  t ý d n e 
m a n ž e l s t v í . 
Tato akce pro-

bíhá vždy kolem svátku sv. Valentý-
na v mnoha městech světa. V týdnu 
od 9. do 16. února jsme v našem městě 
pořádali NTM už potřetí. Připomínali 
jsme si důležitost manželství a také to, 
že na dobrém manželství je třeba pra-
covat. V tomto ohledu byl stěžejní úterní 
seminář s manželi Bukovskými, kteří nás 
vedli v tom, jak budovat vztah se svým 
manželským partnerem. V pátek jsme 
zhlédli fi lm „V jednom ohni“ – dojemný 
a povzbudivý zároveň. Tématem filmu 
je – jak jinak – záchrana jednoho man-
želství, které bylo v troskách. Na sobotu 
jsme se velice těšili – už tradičně jsme 

si zašli na romantickou večeři pro man-
želské páry do restaurace Pod Smrkem. 
Večer jsme strávili opravdu příjemně. 
K hezké atmosféře přispělo vystoupení 
žáků ZUŠ, kteří nám zahráli na fl étny. Tý-
den manželství jsme společně zakončili 
na nedělním shromáždění jednoty bratr-
ské, kde se s námi o recept na šťastné 
manželství podělily dva manželské páry. 
Hezký a smysluplně strávený týden nám 

připomíná výstava dětských výtvarných 
prací na téma Dárek pro rodiče.

Naše poděkování patří přípravnému 
týmu NTM (manželé Bukovských, man-
želé Novotných, Š. Himmelová, Z. Pet-
ráková, M. Chmelíková), paní ředitelce 
ZUŠ Mgr. Funtánové a dětem ze ZUŠ, 
těm, kdo zajistili tech. zázemí pro akci 
(manželé Hübscherovi, D. Kozáková, 
M. Nitrová ml.), Sboru jednoty bratrské 
v NMpS , paní učitelce Mgr. J. Osterové, 
její třídě a ostatním dětem, které přispěly 
svými výtvarnými pracemi do soutěže, 
a všem našim milým hostům.

 Na závěr ještě pozvání – přijďte 
se podívat na výstavu dětských prací 
v J-centru. A pokud chcete udělat něco 
hezkého pro své manželství, můžete se 
třeba zúčastnit příštího ročníku NTM. 
Tak zase v únoru!

Za MC Korálek Z. Petráková

ŠKOLSTVÍ

Soutěžící prvních a druhých ročníků 
zažili recitační soutěž na vlastní kůži 
poprvé. Nervozita a napětí recitátory 
naštěstí nevyvedla z míry a recitace se 
zdařila. Všechna vystoupení nás okouz-
lila svou bezprostředností. Druhá ka-
tegorie připravila porotě perné chvilky. 
Spousta soutěžících předvedla výborné 
výkony a vybrat ty nejlepší bylo tvrdým 
oříškem. Úspěšní recitátoři, kteří se 

v obou kategoriích umístili na 1. a 2. mís-
tě, budou naši školu reprezentovat 
v kole okresním, které se bude konat 
v pátek 13. 3. 2015 v Liberci. Děkuje-
me každému, kdo se podílel na přípravě 
soutěžících, ale i babičkám, maminkám 
a tatínkům, kteří své děti na recitační 
soutěž doprovodili nebo rozšířili řady 
publika.

Mgr. Jitka Osterová

Recitační soutěž
Dne 17. 2. 2015 se v ZŠ v Jindři -

chovické ulici uskutečnil šestý ročník 
recitační soutěže žáků 1.–5. ročníků. 
Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 17 re-
citátorů:

1., 2. třídy
Anna Linhartová (I. B), Tomáš Krato-

chvíl (I. B), Samantha Bendigová (I. B), 
Ondřej Krejčí (I. B), Eliška Diškantová 
(II. A), Roman Honzík (II. A)

3., 4. a 5. třídy
Petra Stará (III. A), Klára Kozlovská 

(III. A), Tereza Engelmannová (III. A), 
Aneta Špryňarová (III. A), Ester Bruská 
(IV. A), Tereza Boháčová (IV. A), Simo-
na Resselová (IV. A), Tereza Kozlovská 
(IV. A), Lucie Peterová (IV. B), Michaela 
Hrevušová (IV. B), Matouš Janák (V. A)

Výsledky soutěže:

1. a 2. třídy 3., 4. a 5. třídy

1. místo Eliška Diškantová II. A 1. místo Matouš Janák V. A
Ester Bruská IV.A

2. místo Samantha Bendigová I. B 2. místo Petra Stará III.A
Tereza Kozlovská IV. A

3. místo Roman Honzík II. A
Tomáš Kratochvíl I. B

3. místo Tereza Engelmannová III. A

Šťastně až do smrti? aneb recept na šťastné manželství
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Na účet města byla připsána částka 
65.146 Kč od Libereckého kraje z Fondu 
solidarity EU na nápravu povodňových 
škod, vzniklých při povodni v červnu 2013 
jako příspěvek k vynaloženým prostřed-
kům na opravu komunikace s propustkem 
a mostku v Ludvíkově pod Smrkem. Firma 
Strabag, a. s. provedla opravu komunikace 
a propustku na p. p. č. 178/3 za 300 tis. Kč 

a fi rma KVAPRO spol. s r. o. provedla opra-
vu mostku u domu č. p. 112 za 20 tis. Kč.

Provedené opravy budou označeny 
tabulemi, na nichž bude uvedena in-
formace o předmětu podpory a text: 
„Podpořeno z Fondu solidarity EU – Ná-
prava povodňových škod, červen 2013“ 
a stručný popis předmětu podpory.

-SY-

Ze schůzí rady města
Dne 21.01.2015 se konala první 

schůze rady města v novém roce. Pro-
jednány na ní byly majetkoprávní věci, 
nabídka na zpracování průkazů energe-
tické náročnosti budov ve správě bytové 
správy a přidělení bytů dle seznamu 
žadatelů o byt ve vlastnictví města. Dále 
RM projednala odměňování zastupitelů 
města a doporučila ZM ke schválení pře-
pracovaný návrh. Rada města projedna-
la a následně neschválila vstup města 
do Sdružení obcí Libereckého kraje.

RM na své další schůzi dne 11.02.2015 
schválila přidělení bytů dle seznamu ža-
datelů o byt ve vlastnictví města, souhla-
sila s přihlášením nájemníků z bytového 
domu Myslbekova 3 k trvalému pobytu 
a projednala majetkoprávní věci. Rada 
města dále projednala výsledky výběro-

vého řízení na zhotovitele akce „Snížení 
energetické náročnosti objektu MŠ Má-
nesova 952“ a schválila jako vítěze výbě-
rového řízení fi rmu ADAPTO, spol. s r. o., 
Hejnice. RM souhlasila s podnájmem 
nebytových prostor restaurace v Dělnic-
kém domě třetí osobě za účelem provozu 
restaurace. RM schválila zadání zpraco-
vání architektonické studie jako vize kon-
cepce rozvoje kempu a koupaliště dle 
cenové nabídky společnosti Architekti 
City Upgrade. Dne 11.02.2015 se kona-
la schůze rady města rozšířená o zastu-
pitele města. Jediným bodem programu 
byl návrh rozpočtu města na rok 2015, 
se kterým seznámila přítomné Ing. Bera-
nová a pan starosta.

Úplné výpisy usnesení Rady města 
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

Město obdrželo dotaci 
na nápravu povodňových škod

27. leden byl pro nás katastrofou, když 
nám v ranních hodinách tekly splašky 
z WC stropem na náš majetek. Přivolali 
jsme bytovou správu, která věc řešila, 
byli zavoláni hasiči z Ludvíkova, pan Pe-
lant, který nám zajistil na dva dny ubyto-
vání v Městských lázních. Tímto bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří věc s ha-
várií řešili a pomohli nám s náhradním 
bydlením. I přes to, že to bylo pro nás 
moc náročné (zničené věci, koberec, 
sedačka, elektronika, lůžkoviny, obývací 
stěna…). Děkujeme paní Pospíšilové 
za předání náhradního bytu, takže má-
me střechu nad hlavou. 

Děkujeme Vám všem.
K. Dvořáková, V. Pochopen

Poděkování

Po celý březen každé všední ráno po půl osmé si s námi zahrajte na meteorologa 
z místa vašeho bydliště, prozraďte, jaké u vás vládne počasí, a my vás obdarujeme 
milým dárkem. Začněte ráno s Českým rozhlasem Sever. U mikrofonu se střídá To-
máš Beneš s Honzou Žílou. Po čtvrt na devět voláme známým osobnostem, které 
mají představení nebo koncert na severu Čech. Zpravodajské reportáže, aktuální 
počasí, doprava, zprávy po půl hodině a dobrá nálada nechybí každé všední ráno 
mezi 5.–9. hodinou. Vstávejte s námi a buďte v obraze.

Kde nás naladíte? Na Frýdlantsku a Novoměstsku nalaďte 97,4 FM.

Dobré ráno 
ze Severu

Český rozhlas Sever – vaše rádio 
doma, na cestách nebo v práci

Koučink je moderní a účinná metoda 
osobního rozvoje vhodná pro každého, 
kdo se rozhodl ve svém životě něco změ-
nit nebo vyřešit.

 toužíte naplno rozvinout svůj vnitřní 
potenciál a dosáhnout rychleji 
a efektivněji zvoleného cíle?

 potřebujete zapracovat na větší 
osobní spokojenosti?

 chybí vám odhodlání a energie 
ke splnění vašeho předsevzetí?

 přišli jste o zaměstnání a hledáte nové 
pracovní uplatnění?

 chcete vyřešit problematický vztah 
doma či na pracovišti?

 nalézáte se ve složité životní situaci 
a nevíte, jak se s ní vypořádat?
Nabízím: Výsledkově orientované 

koučování se zapojením neuro-lingvis-
tického programování a koučování me-
todou Naura. Pracuji s dětmi, mládeží, 
dospělými i seniory. Ctím a dodržuji 
etický kodex koučů dle ICF.

Dárek zdarma: 2 hodiny profesionál-
ního koučování na jakékoliv téma pro 
všechny zájemce, kteří mají trvalé bydli-
ště v Novém Městě pod Smrkem.

Kontakt:
Eduard Himmel – certifi kovaný kouč 
osobního rozvoje
Jindřichovická 760
Nové Město pod Smrkem
tel.: 602 947 866
e-mail: koucprozivot@gmail.com
www.koucprozivot.cz
skype: koucprozivot

Životní koučink

informace z radnice
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Jaro je tu a my zahajujeme svoje letoš-
ní turistické aktivity. Nejprve se stručně 
ohlédneme za dovolenou v srpnu 2014 
na kolech v Tauernských Alpách v Ra-
kousku. Využili jsme nabídky CK TRIP 
Jablonec n. N. Naše skupina čítala 20 
osob, z toho 12 členů KČT z Nového 
Města pod Smrkem, a doplnili nás kama-
rádi z Nového Města, Frýdlantu a Liber-
ce. Jsme prostě otevřeni široké veřej-
nosti, chceme takoví být i nadále a rádi 
v našich řadách přivítáme další zájemce 
o turistiku. Zájezd byl organizovaný tak, 
že jsme byli ubytováni v penzionu Heidi 
v St. Martinu. Odtud nás autobus vyvá-
žel do míst startu etap, většinou do vyš-
ších poloh, abychom nemuseli těžko 
stoupat na kolech. Mohli jsme tedy více 

sjíždět, etapy měly zvlněný charakter 
a byly dlouhé od 30 do 55 km. Zdatní 
jednotlivci mohli jezdit etapy dlouhé až 
88 km. Navštívili jsme atraktivní města, 
městečka a horská střediska, jako na-
příklad soutěsku Strubklamm, Tauern-
skou cyklostezku do Bischofshofenu, 
náhorní planinu Postalm, Schladming, 

lyžařské středisko Obertauern, pro-
minentní lázeňské středisko Bad Gas-
tein, vyhlídkový vrchol Bischlinghöhe 
(1834 m) a divoce romantické údolí 
Bluntautal.

Letos chystáme opět mnoho zajíma-
vých výletů a akcí pro členy i veřejnost. 
Nejprve zmíním velké akce:

  25. dubna „Putování Jizerkami“, to 
jsou dálkové pochody konané v rámci 
mezinárodní akce 3 dny – 3 země – 
3 pochody. Trasy máme připraveny 
v délce 11, 15 a 26 km. Zázemí nám 
vytváří společnost UNITAS v Jcampu.

  6. června již 43. ročník výstupu 
na Smrk s tradičním občerstvením 
na vrcholu hory.

Dále máme připraveny dva kulturně 
poznávací zájezdy. První 23. května 
do Polska, kde navštívíme města Jawor 
a Swidnici.

JAWOR – osídlení města sahá do ob-
dobí 5000 let před Kristem. O tom, že 
tu v raném středověku sídlili Slované, 
svědčí název Starý Jawor. 13. století, 
díky i českým starostům, je obdobím 
hospodářského rozvoje. Třicetiletá válka 
zastavila rozvoj města, ten se obnovil dí-
ky vestfálskému míru. V letech 1654–55 
byl postaven jaworskými protestanty 
kostel míru. Zapsán je, tak jako kostel 
ve Swidnici, do seznamu Světového kul-
turního dědictví UNESCO.

SWIDNICE – pochází odtud Anna 
Swidnická, 3. manželka Karla IV. a mat-
ka Václava IV. Její zpovědní tajemství 
údajně zachoval Jan z Nepomuku, čes-
ký zpovědník, který byl později prohlá-
šen za svatého.

Kostely míru byly postaveny ze dřeva, 
slámy a jílu. Bohoslužbu může sledovat 
až 7500 lidí. Další swidnickou památkou 
je katedrála sv. Stanislava a sv. Václava.

Druhý autobusový kulturně poznávací 
zájezd je plánován na 3. října do Prahy, 
spojený s návštěvou Národního tech-
nického muzea.

Týdenní společnou dovolenou plánu-
jeme v termínu 15.–22. srpna, tentokrát 
na jižní Moravu na kolech s ubytováním 
v Dolních Věstonicích. Tato oblast 
nabízí velké množství kulturních a his-
torických památek, sklípky a vinohra-
dy. Tentokrát pojedeme vlastními auty 
a ještě máme volná místa. Zájemci se 
mohou hlásit u pana Jaroslava Maděry, 
tel. 606 059 680.

Celý rok budeme připravovat vycház-
ky a výlety do blízkého i vzdálenějšího 
okolí, na které vás srdečně zveme. Je 
třeba pouze sledovat naši klubovou 
skřínku na náměstí.

Jaroslav Maděra, předseda KČT

sport

Pro letošní sezonu jsme si pro ná-
vštěvníky sportovního a relaxačního 
centra připravili několik akcí, na které 
bychom rádi pozvali všechny, kdo se 
rádi baví, či sportují. 

První z akcí je „Jarní štafeta“. Navazu-
jeme tím na velikonoční plavání z uplynu-
lého roku. Bohužel se nám nepovedlo 
najít v době Velikonoc vhodný termín, 
a tak se tato akce bude letos konat až 
12. května. Dále pro zájemce připravu-
jeme oblíbený country večer v areálu 
koupaliště. První z večerů se bude konat 
3. 7. 2015 a druhý 4. 9. 2015.

Asi největším projektem, který chys-

táme společně s městským úřadem 
a klubem kulturistů, je zřízení posilovny 
pro veřejnost. Pokud se nám vše podaří, 
bude zkušební provoz zahájen v měsíci 
dubnu.

Na závěr bych všechny rád pozval 
k návštěvě bazénu a sauny v městských 

lázních. Přijďte si zaplavat a posedět 
ve zrenovovaném občerstvení „U bazé-
nu“.

Ing. Pavel Jakoubek, ředitel PO

Informace ze Sportovního a relaxačního centra

Jarní plavecká 
štafeta
12. 5. 2015

od 9.00 do 18.00

Cestujeme s KČT Nové Město pod Smrkem

foto M. Bláha

foto J. Maděra
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Provozní doba
Plavecký bazén Sauna Masáže Občerstvení 

u bazénuráno odpoledne odpoledne
pondělí sanitární den 14.30–18.00 kondiční plavání sanitární den sanitární den sanitární den
úterý

8.00–12.00 výuka 
plavání školy 
a školní zařízení

14.00–20.00 veřejné plavání zavřeno zavřeno

14.00–21.00

středa 14.00–21.00 veřejné plavání společná
18.00–20.00

17.30–20.00 
na objednávku

čtvrtek 14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
15.00–16.00 plavecký oddíl ROROŠ
16.00–21.00 veřejné plavání

ženy
17.00–20.00

pátek 14.00–21.00 veřejné plavání muži 17.00–20.00
sobota 9.00–12.00 veřejné 

plavání
14.00–21.00 veřejné plavání společná

18.00–20.00
zavřeno

neděle zavřeno 14.00–18.00 veřejné plavání zavřeno zavřeno zavřeno
Poznámky:
Kondiční plavání pod vedením instruktora – pouze na objednávku – cena 90,00 Kč /hod.
Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem

Ceník – platný od 1. 1. 2014
Ubytování

Plavecký bazén Sauna Apartmány
1 hod. 2 hod. vstupné – 2 hod. 80 Kč 1 noc 250 Kč

dospělí 50 Kč 70 Kč příplatek pro přechod 
do bazénu

10 Kč více nocí 200 Kč
děti do 15 let, 
ZTP

30 Kč 50 Kč Turistická ubytovna
Zápůjčky 1. 5.–31. 8. s lůžkovinami 190 Kč

senioři – čtvrtek 14:00–15:00 40 Kč ručník, prostěradlo, osuška 20 Kč bez lůžkovin 170 Kč
děti do výšky 100 cm vstup zdarma. Pronájem 1. 9.–30. 4. s lůžkovinami 200 Kč
osoby ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč. do 19.00

700 Kč
19.00–21.00

600 Kč
po 21.00
1000 Kč

bez lůžkovin 190 Kč
záloha na klíč od skříňky 100 Kč. Koupaliště
příplatek při překročení časového limitu 
10 Kč za každých započatých 30 minut.

Masáže chata
č. 1

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 400 Kč
klasická masáž 20 minut 100 Kč 1. 7.–31. 8. 500 Kč

Pronájem bazénu – hodinová 
sazba

ostatní masáže 30 minut 200 Kč chata
č. 2, 3

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 500 Kč
Akce 1. 7.–31. 8. 700 Kč

do 19.00
700 Kč

19.00–21.00
600 Kč

po 21.00
1000 Kč

čtvrtek pátek
– sauna + klasická masáž 150 Kč

chata
č. 4, 5

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 500 Kč
1. 7.–31. 8. 600 Kč

pronájem školy 1 hod. 
(dopoledne)

20 Kč Pronájem – Sokolovna, 
Sportovní hala

stany velký 70 Kč
malý (2 osoby) 50 Kč

Permanentka – neplatí pro saunu základní sazba 1 hod. 210 Kč parkovné 
(vozidlo/
den)

osobní vozidlo 30 Kč
dospělí 15 vstupů po 2 hod.
– přenosná,
platnost 2 měsíce

900 Kč krátkodobý pronájem
(kratší 1 hod.)

250 Kč obytný přívěs 60 Kč
obytné vozidlo 90 Kč

zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly 
NMPS

100 Kč Poplatky
děti do 15 let a ZTP, 
15 vstupů po 2 hod. – 
přenosná, platnost 2 měsíce

500 Kč Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)

5 Kč
osoba/ noc

dlouhodobé pronájmy 
(pravidelná cvičení) – platba dle dohody

Ubytovací poplatek při ubytování 
v areálu koupaliště

20 Kč
osoba / nocZápůjčky

vysoušeč vlasů 20 Kč Sprchy 10 minut 20 Kč
sportovní potřeby 10 Kč krátkodobé (jednorázové) 

pronájmy – platba hotově
Elektrická energie 60 Kč /den

ručník 10 Kč Pes 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
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Sportovní a relaxační centrum

POZVÁNKA 

Jarní štafeta  
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Milí přátelé,
máme-li zhodnotit letošní zimu, asi 

se shodneme na tom, že zrovna nepa-
třila mezi ty nejstudenější. Sněhu bylo 
sice o trochu víc než loni, ale stejně to 
za moc nestálo. Zajímalo by nás, zda 
jsou tyto roky výjimkou, nebo zda jde 
o dlouhodobý trend. Na vyvození něja-
kých závěrů si budeme muset určitě ješ-
tě pár let počkat, ale asi je rozumné se 
pomalu připravovat na to, že se podoba 
zimy mění. A spolu s tím se mění i zimní 
aktivity lidí. 

Zatímco ještě před pár lety by napros-
tou většinu z nás ani nenapadlo v zimě 
(natož ve sněhu) jezdit na kole, teď se 
z toho stává po celém světě stále oblíbe-
nější zábava. Fatbike (v překladu “tlusté 
kolo”) – kolo s velmi širokými pneumati-
kami – bylo vynalezeno na Aljašce pro 
ježdění ve stopách vyjetých sněžným sk-
útrem. Jeho uživatelé v Severní Americe 
brzy zjistili, že se na něm stejně dobře dá 
jezdit i po jemném písku na plážích u mo-
ře a že obojí je velká legrace. K rozšíření 
trendu z Kanady a Ameriky do zbytku 
světa pak stačilo pouhých pár let. Ještě 
loni u nás na “tlustých kolech” ve sněhu 
jezdilo jen několik nadšenců, kteří budili 
velké pozdvižení. Letos už si svůj vlastní 
fatbike řada lidí koupila a mnozí si jej ale-
spoň vyzkoušeli v několika testovacích 
centrech v republice, mimo jiné i u nás 
na Singltreku pod Smrkem.

Turistický ruch díky Singltreku v No-
vém Městě pořád roste, až dosud se 
však jednalo o sezónní záležitost. Lidé 
začali přijíždět někdy v dubnu nebo květ-
nu (podle počasí) a v říjnu zase pomalu 
jezdit na kole přestávali. Fatbike a zimní 
ježdění obecně ale dává naději na to, 
že by turistický ruch nemusel v zimě 
v Novém Městě skoro úplně odumřít 
a přinášel by tak do oblasti celoroční 
příjem a práci pro lidi. Ještě však bude 
pár let trvat, než návštěvníky naučíme, 

že Singltrek je tu i v zimě – že pokud sníh 
není, mohou jezdit na normálních kolech 
(stačí se jen tepleji obléknout) a že po-
kud sníh je, jsou tu tlustá kola.

Ukázalo se, že v letošním zkušebním 
provozu byl o naši malou fl otilu sněžných 
kol docela velký zájem. Vzhledem k to-
mu, že sněhu bylo celkem málo, se dalo 
bez problémů jezdit po modrém okruhu 
na Hřebenáči a většině lidí to úplně 
stačilo, protože fatbike je těžší a jízda 
ve sněhu namáhavější, než když jedete 
na normálním kole. Platí, že v menší 
vrstvě sněhu (tak do 20 cm) se dá jez-
dit normálně po stezkách Singltreku. 
Pokud je sněhu víc, musejí se trasy pro 
ně “rolbovat” sněžným skútrem, nebo 
je možné jezdit po protažených lesních 
cestách. Ale myslet si, že již příští zimu 
poběží zimní provoz na Singltreku ve vel-
kém, by asi byla velká utopie. Zájem lidí 
sice pomalu roste, ale bude to určitě 
ještě pár let trvat, než se fatbiky pořádně 
uchytí v povědomí veřejnosti a než se 
celá tato aktivita vyplatí. Ale na všem, co 
se Singltreku týče, je potřeba pracovat 
dlouhodobě, a ne jen zvažovat okamžitý 
prospěch.

Ale dost o zimě, která pomalu končí. 
Co na Singltreku chystáme na letošní 
sezónu? V první řadě bychom v tomto ro-
ce chtěli výrazně zlepšit služby návštěv-
níkům. Po zkušenostech z minulých let 
víme, že je akutně potřeba pozvednout 
úroveň zařízení kempu. Bylo by vůči 
návštěvníkům určitě přátelštější, kdyby 
se kemp sloučil pod jednoho provozova-
tele. Obecně by jistě bylo nejlepší, kdy-
by také celý prostor koupaliště dostal 
jednotnou vizuální podobu, odpovídající 
jak moderním trendům, tak mezinárod-
nímu významu Singltreku a jeho již za-
vedenému designu. Již loni jsme chtěli 
provést řadu vylepšení pro návštěvníky 
alespoň na pozemcích okolo Singltrek 
Centra, které máme v pronájmu. Jedná 
se zejména o úschovnu kol a pódium pro 
kulturní akce, zatím se to však zadrhlo 
při získávání úředních povolení (respek-
tive získání souhlasu vlastníka pozemku, 
jímž je město). Musíme věřit, že nám le-
tos město vyjde více vstříc, protože tato 
vylepšení by byla jedině ve prospěch 
návštěvníků.

Za celý tým Singltreku Vás zdraví 
a krásné (před)jarní dny Vám přejí 

Hanka Hermová, Tomáš Kvasnička 
a Petr Soška. Foto Petr Soška

Tlouštíci na zimním Singltreku pod Smrkem
Fakta k článku Tlouštíci na zim-
ním Singltreku pod Smrkem

Z posledního odstavce článku autorů 
Hanky Hermové, Tomáše Kvasničky 
a Petra Sošky jako by mělo vyplynout, 
že město brání v rozvoji lokality kempu 
a koupaliště. K tomu bych rád uvedl ně-
kolik skutečností:

11. června 2014 došly na MÚ návrhy 
smluv s podnájemcem o právu provést 
stavbu pochozího pódia a letní úschovny 
kol. Objekt úschovny kol byl ovšem posta-
ven na pozemku města již několik měsíců 
předtím. Smlouvy byly zmatečné, proto 
musely být předem posouzeny právníkem. 
26. června právník nedoporučil Radě 
města smlouvy uzavírat a zároveň shodně 
se stavebním úřadem doporučil, aby Rada 
města případně pouze přijala usnesení 
o souhlasu s umístěním staveb, nebo po-
žadovala odstranění stavby. 16. července 
Rada města schválila souhlas s umístěním 
dočasných staveb pochozího pódia a letní 
úschovny kol na pozemku města.

11. února 2015 Rada města schválila 
zadání zpracování architektonické stu-
die rozvoje kempu a koupaliště společ-
nosti Architekti City Upgrade. Poptávka 
a výběr vhodného zpracovatele probíhal 
již dlouho předtím.

Pavel Smutný, starosta města

Vyjádření stavebního úřadu 
k článku Tlouštíci na zimním 
Singltreku pod Smrkem

V květnu 2014 odbor výstavby a životní-
ho prostředí obdržel stížnost na založení 
černé skládky na parkovišti u koupaliště 
a zároveň podnět k prověření legálnosti 
výstavby nového objektu na pozemku 
města vedle Singltrek centra.

27. května byl pan Kvasnička vyzván 
ke zjednání nápravy. Dne 5. června pro-
běhlo místní šetření spojené se schůzkou, 
při němž stavební úřad vyzval podnájemce 
pozemků, aby doložil potřebné doku-
menty k legalizaci černé stavby a zároveň 
odstranil nepovolenou černou skládku 
a zabezpečil myčku kol. Myčka kol byla za-
bezpečena proti úniku znečištěných vod 
v měsíci červenci 2014. V říjnu 2014 byla 
odklizena černá skládka na parkovišti.

Podnájemce pozemků však dodnes 
stavebnímu úřadu nedodal požadované 
dokumenty, proto o povolení umístění 
staveb nebylo dosud rozhodnuto.

Radim Suk, vedoucí odboru výstavby 
a životního prostředí

cestovní ruch
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(pokračování z minulého čísla)
Poslední kapitolu našeho vzpomínání 

ukončíme… třeba školstvím. V Novém 
Městě bývala škola německá, kterou na-
vštěvovala velká většina prvorepubliko-
vých školáků. Teprve mnohem později 
byla otevřena i škola česká. Ta stávala 
na dolní, severní straně novoměstského 
náměstí. Asi to byla skromná školička. 
Kolik dětí ji navštěvovalo, to ke své velké 
lítosti také nevím.

Německá škola stávala na místě dneš-
ní ZŠ v Jindřichovické ulici. Byla pocho-
pitelně větší, navštěvovalo ji také mno-
hem více žáků. Škola fungovala, snad 
bez větších problémů, až do květnových 
dnů roku 1945.

Po osvobození však bylo se školstvím 
zcela jinak. Vyučovacím jazykem byla 
pouze čeština a děti německých starou-
sedlíků, kteří nebyli odsunuti do Němec-
ka, a ovládaly pouze němčinu, do školy 
nechodily. Měly tedy povinné prázdniny. 
Ale za tu dobu, tedy do jednoho roku, 
byly nuceny se českému jazyku naučit. 
Existoval zde jakýsi doučovací kroužek 
českého jazyka. Dobrovolně vyučovaly 
německé děti dvě slečny a prý si s dět-
mi, které na tento dvouhodinový kroužek 
docházely, daly hodně práce a měly pro 
ně porozumění.

Takovou dobrou vílou byla pro němec-
ké školáky také paní učitelka Bílková. 
Nebála se zdlouhavé práce a někdy 
i těžkostí, ale německé děti vcelku češti-
ně, nelehkému to jazyku, naučila. Pak už 
děti mohly nastoupit do české základní 
školy.

Později v měšťance (tak se říkáva-
lo škole od 5. ročníku) pan Augustin 
dodnes trochu s úsměvem vzpomíná 
na učitele Roberta Čermáka. Byl zá-
roveň ředitelem školy v Novém Městě 
a byl to člověk těsně před důchodem. 
Sám vyučoval – matematice a hudební 
výchově. Vždy nosíval dosti obnošené 
manšestráky, které mu neustále padaly. 
Takže při hudební výchově, když chtěl 
něco zahrát na housle, a hrával prý dob-
ře, nějakou českou písničku, nevěděl, 
co má držet dříve. Jestli housle nebo 
kalhoty, což pochopitelně mezi dětmi vy-
volávalo nevázané veselí. Pan učitel Čer-
mák se také hodně i mimo školu věnoval 
dětem. I německým. Jako inteligentní 
člověk odmítal ničení německých knih. 
Pochopitelně bylo to barbarské. Knihy 
určené ke skartaci přebíral a zachránil 

Ze starého Nového Města pod Smrkem
tak jistě nejednu cennou práci. Němec-
kým dětem pak rád tyto knížky půjčoval. 
Tak zachránil hodně knih, třeba Karla 
Maye („Vinnetou“ a mnoho jiných). Pře-
vážně německé autory, kteří byli mezi 
dětmi a mládeží, zvláště v pohraničí, 
hodně populární.

Čtenář jistě odpustí, vrátím-li se malou 
douškou ještě k novoměstskému ná-
městí. Na náměstí stávala stará dřevěná 
budova radnice. Později, asi na přelomu 
19. a 20. století, byla přestavěna na by-
telnou, zděnou budovu. V její dolní části 
(tedy v přízemí) bývávala restaurace. 
Ovšem nebyla to restaurace s kuchyní 
a obsluhou, ale pouze výčep. Budova 
radnice byla v dolní části náměstí a na je-
jí střeše stávala věžička, o něco později 
osazená hodinami. Vypráví se, že při své 
návštěvě se císař Josef u radnice zasta-
vil a podíval se na věžní hodiny. Vytáhl 
poté své hodinky a s úsměvem zjistil, že 
se časy jeho hodinek i hodin radničních 
úplně shodují, což s pochvalou kvitoval.

Později budova radnice hodně obrost-
la popínavým břečťanem. Nebyl stříhán, 
a tak hodně zakrýval okna a v radniční 
budově bylo neustále šero. Na radnici 
dlouho pracoval i strýc pana Augustina, 
jistý pan Prokop Ratz. Byl to v té době již 
starý člověk, téměř nebo snad dokonce 
sedmdesátiletý. Pan Augustin ho vzpo-
míná jako velkého hudebníka a znalce 
klasické hudby. Vždy rád hrával v novo-
městském kostele o štědrovečerní mši. 
Tuším, že hrával na housle, dokonce 
snad první housle, což je důležitý post 
každého orchestru. A o vánocích prý 
v kostele hrál početný soubor hudební-
ků, snad čtyřicetičlenný!

Západní strana novoměstského ná-
městí bývávala zastavěna dřevěnými 
domy s podloubím. Dnes by to byla jedi-
nečná památka, bohužel byla necitelně 
stržena a nahrazena nevzhledným do-
mem. Jistě, rekonstrukce by byla hodně 
náročná, v neposlední řadě i fi nančně, 
ale bylo by to „něco“! Dříve v jednom 
z těchto domků žil i jistý pan Tschiedel, 
původně zručný malíř porcelánu a vášni-
vý entomolog. Městu kdysi věnoval vel-
kou sbírku motýlů z celého světa. Dnes 
by byla asi velice cenná. Kde však skon-
čila…? Na konci těchto domků míval svůj 
párkařský kiosek pan Richter. Prodával 
párky vynikající kvality a jedinečné chuti, 
které prý voněly po celičkém náměstí. 
Byl to již starý člověk, také asi sedm-

desátiletý, a když prodával své výborné 
párky, prý vždy míval na hlavě vysokou 
bílou čepici. Jednoho dne dostal prý 
pohled až z daleké Ameriky, snad z New 
Yorku, možná až ze západního pobřeží 
USA, to už si bohužel pan Augustin ne-
vzpomíná. Na lístku byla velikánská po-
chvala pana Richtera, i jeho výborných 
párků. V Americe asi takové nebyly. Pan 
Richter býval prostě nepřehlédnutelný!

Tam, kde dnes stojí nové domy, vy-
stavěné v 70. letech minulého století, 
bylo dříve volné prostranství, které se 
nazývalo „Sanger Wiese“, tedy Pěvecká 
louka. Často zde totiž vystupovaly různé 
pěvecké soubory, zájezdová divadla, 
stavěly svá šapito i cirkusy a o něco 
málo později (asi ve 20. letech minu-
lého století) se pořádala i první filmo-
vá představení v Novém Městě. Byla 
to atrakce prvého řádu. Pan Augustin 
podle líčení svých příbuzných dodnes 
s úsměvem vzpomíná, že prý když se 
z fi lmového plátna vynořilo rychle jedou-
cí auto, které se řítilo jako by na diváky, 
lidé z první řady až poplašeně utíkali 
ze svých míst. Takový byl první dojem 
z fi lmu i kina. Pan Augustin sám dodnes 
velice rád vzpomíná na své první fi lmové 
představení. To bylo někdy na podzim, 
dozrával oves a on, ještě velmi mla-
dý, se nemohl dočkat večera. Jak sám 
vzpomíná, tehdy mu mohlo být 5, max. 
7 roků. Do biografu tehdy šel se svým 
otcem a on si připadal jako v pohádce. 
První barevný film se objevil v našich 
kinech asi v roce 1944 nebo 1945. Byla 
to obrovská – na tu dobu – novinka. 
V nedělních odpoledních se prý hrávaly 
pohádky a filmy pro děti a mládež. Ty 
však on sám moc nepamatuje. Ale stále 
ještě vzpomíná na svůj první zhlédnutý 
celovečerní fi lm. Byl to jeden z trilogie 
husitských fi lmů, „Jan Hus“, kde hlavní 
roli vytvořil nezapomenutelný Zdeněk 
Štěpánek. V té době velice prosazoval 
husitství jako vrcholnou dobu českého 
státu tehdejší ministr školství a kultury 
Zdeněk Nejedlý. 

A to je asi konec našeho malého vzpo-
mínání. I Nové Město má svou historii, 
sice krátkou, začala se psát až v roce 
1584, ale snad mi dáte za pravdu, že 
pestrou a rozmanitou. Škoda jen, že 
dnešní město zdaleka už není tím, čím 
bývávalo v minulosti.

Podle vzpomínek pana Herberta 
Augustina sepsal Mgr. Josef Molák

z historie
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Začátek roku nás opět zastihl u hod-
nocení roku minulého a příprav na rok 
2015. První schůze výboru, první sobotu 
v lednu, byla určena na přípravu výroční 
valné hromady hasičů Ludvíkova, přípra-
vu občerstvení, zprávy od starosty, veli-
tele, pokladníka a také volby do nového 
výboru. Konala se 14. ledna od 17 ho-
din v klubovně hasičů za účasti nejen 

členů sboru, ale také pozvaných hostů 
ze sborů v hasebním okrsku, zástupců 
městského úřadu, starosty a členů ra-
dy a také zástupce okresního sdružení 
Liberec p. Slotíka, člena docházejícího 
do rady okresu. Starosta sboru p. Ba-
buka přednesl obsáhlou zprávu o čin-
nosti. Jednotku a její činnost představil 
velitel p. Novák Petr. Byla zhodnocena 
brigádní činnost při opravě chaloupky 
u nádrže, úprava zbrojnice zevnitř a také 
odizolování a napojení odpadů do kana-
lizace, úprava prostranství pro vybudo-
vání nového cvičiště za klubovnou; to 
nyní splňuje i hygienické předpisy jak 
pro sociální zařízení, tak i pro občerst-
vení při všech akcích. Zmíněna byla také 
údržba všech prostranství, sekání trávy, 
čištění nádrží a péče o budovu zbroj-
nice a klubovny. V loňském roce také 
došlo k výměně 8 oken, které fi nancoval 
v rámci oprav městský úřad; jen 3 okna 
platil náš sbor. V letošním roce budou ze 
střediska oprav ještě vyměněny hlavní 
dveře, které si to opravdu za 43 roků 
zaslouží. Také byla obnovena část tech-
niky, repasované čerpadlo do CAS, 

svítilny na ochranné přilby, hadice, vzdu-
chový vyváděcí přístroj, zásahové oble-
ky, zdravotnická nosítka. Došlo k opravě 
spojky a startéru na Avii, vyvaření kabiny 
u CAS. V neposlední řadě pak za pod-
pory městského úřadu bylo zakoupeno 
vozidlo Ford Tranzit, náhradou za tech-
nicky již nevyhovující hasičské auto Avie.

S technikou, kterou náš sbor vlastní, 

byly provedeny zásahy při čištění nádrží, 
čištění odpadů a sklepů nejen v Ludvíko-
vě. Další ze 17 výjezdů byly na dopravní 
nehody, technickou pomoc, k požárům 
v okrsku i mimo a také k námětovým 
cvičením. Družstvo se účastnilo ná-
cviků a cvičení v požárním sportu jak 
v okrsku, tak i mimo něj a se střídavými 
výsledky skončilo na 3. místě. V rámci 
Superpoháru naše družstvo skončilo 
na pěkném devátém místě. Další činnost 
se týkala různých školení – na profesní 
průkazy řidičů, na dýchací přístroje, 
školení velitelů a strojníků, preventistů, 
radioprovoz v požární ochraně a další. 
To vše je evidováno na HZS LK přímo 
na KOPIS (krajské operační a infor-
mační středisko), kam přichází veškeré 
informace ze sborů o technickém stavu 
vozidel a schopnosti výjezdu jednotky. 
Na základě těchto informací jsou jed-
notky svolávány k zásahům. Nejen touto 
činností žije náš sbor, ale také kultura 
a sport je pro nás to „ořechové“. Ples 
v únoru, pálení vatry a stavění máje, zva-
ní na kácení máje, Dětský den a pomoc 
při oslavách v Novém Městě, soutěž 

o pohár starosty sboru, poslední prázd-
ninový táborák a sjezdy masek s pod-
titulem „Konec vodníků v Ludvíkově“. 
V klubovně akce Halloween, mikulášská 
besídka jak pro děti, tak i pro dospěláky, 
na Štěpána výstup na Smrk a tradiční 
Silvestrovský nohejbal.

Pokladníkem p. Mrkvičkou Josefem 
byla perfektně připravena prezentace 
pokladní zprávy. Po předání oceně-
ní k životním výročím a dlouholetému 
členství byla schůze po diskuzi ukonče-
na. Perfektně připraveným pohoštěním 
od skupiny MRSOCHMEL a dalších 
členů byl rok 2014 ukončen starostou 
sboru p. Babukou Andrejem, který po-
děkoval jménem svým i jménem výboru 
za podporu všem rodinným příslušníkům 
i všem sponzorům, v neposlední řadě 
městskému úřadu a radě Nového Města 
pod Smrkem.

Hned za týden se v klubovně konala 
přípravná schůze rozšířeného výboru 
hasebního okrsku Nové Město pod Smr-
kem na výroční valnou hromadu okrsku 
na den 21. února 2015 do klubovny 
v Ludvíkově.

14. února náš sbor pořádal již tra-
diční hasičský ples v sále Dělnického 
domu v Novém Městě, který náš výbor 
připravoval několik měsíců dopředu 
zajištěním hudby, sálu, sponzorů, tom-
boly, vaření půlnočního guláše a výběru 
tradiční scénky v podání skupiny MR-
SOCHMEL. Vstupenky byly rozprodány 
již v půl osmé, a tak někteří zájemci 
nemohli zhlédnout představení „Křemí-
lek a Vochomůrka“. Hodnotná tombola 
předčila předchozí léta, a to díky všem 
malým i větším sponzorům, především 
pak fi rmě CIS Systems. V průběhu plesu 
byly všechny přítomné dívky a paní ob-
darovány květinou, kterou jim za celý ha-
sičský sbor předal valentýnský andílek.

Poděkování patří všem hostům za vel-
mi slušné chování v průběhu plesu, 
na sociálním zařízení a také při stolování, 
také pořadatelům a obsluze. Již nyní 
máme zajištěnou hudbu a sál na rok pří-
ští a opět se budeme těšit na dobře se 
bavící občany a plný sál.

Další sobotu se v klubovně konalo 
školení členů výjezdových jednotek 
okrsku na dýchací techniku a radio-
provoz. Přednášejícím byl člen našeho 
sboru a profesionální hasič HZS Libe-
rec p. Babuka, který školení provádí již 
po několikáté.

Hasiči Ludvíkov info za leden a únor
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Ihned po skončení nastoupila četa 
uklízečů s přípravou na podvečerní vý-
roční valnou hromadu okrsku společně 
s výzdobou pro zástupce ze všech sborů 
– Nového Města, Ludvíkova, Jindřicho-
vic, Horní a Dolní Řasnice, kteří s sebou 
přivezli i zástupce dětí a mládeže, také 
starosty nebo zástupce obcí, zástupce 
OSH Liberec, HZS LK PS Raspenava.

Valná hromada byla zahájena zprávou 
starosty okrsku p. Slotíka. Byla uve-
dena statistika o počtu členů, kterých 
bylo ke dni 31.12.2014 celkem 282, 
z toho 171 mužů, 56 žen, 6 dorostenců 
a 55 dětí. Stav se oproti roku minulé-
mu mírně zvýšil. Počet výjezdů byl 42, 
na technické zásahy a požáry, spadlé 
stromy a větve, čerpání vody ze sklepů, 
také k otevírání bytu a hledání pohřešo-
vaného atd. Jednotlivé sbory pomáhaly 
ve svých obcích při různých pomocných 
pracích a kulturních a společenských 
akcích.

Práce při údržbě svěřeného majetku, 
jako opravy techniky a dalšího materiálu, 
úpravy hasičských budov a pozemků, 
jde do tisíců dobrovolně odpracovaných 
hodin. Další hodiny jsou odpracovány 
při pravidelných školeních všech stupňů 
včetně nekonečné práce s mládeží jako 
v Novém Městě a Dolní Řasnici. Soutěže 
v požárním sportu začínají již od nejmen-
ších dětí, které výborně reprezentují 
náš okrsek v okresním i krajském kole; 
také dospělí mají svou okrskovou soutěž 
o putovní pohár okrsku, který v loňském 
roce vyhrály Jindřichovice před Novým 
Městem, Ludvíkovem a Dolní Řasnicí.

Okrskový strojník p. Salaba informo-
val o stavu techniky ve všech sborech, 

www.zlikvidujauto.cz

603 846 092

VÝKUP VOZIDEL
ZA HOTOVÉ

• odtah vozidel zdarma
• prodej náhradních dílů

odtahové služby• 

•  • •  •OSOBNÍ NÁKLADNÍ AUTOBUSY

• výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal

• vystavení dokladu k zákonnému
odhlášení vozidla z registru

VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ

pokladník p. Komárek podal zprávu 
o stavu pokladny okrsku, velitel okrsku 
p. Rabina svou zprávu o jednotkách 
a výjezdech pro nepřítomnost jen po-
slal. Po doplňovacích volbách do vý-
boru okrsku zhodnotila činnost okrsku 
zástupkyně OSH Liberec pí Stříbrná 
a poděkovala za celoroční práci. Za ha-
sičský záchranný sbor Libereckého 
kraje z požární stanice Raspenava pro-
mluvil p. Hanzl a samotný závěr provedl 
jak za sbor Textilany, tak i jako starosta 
okrsku p. Slotík s ujištěním, že okrsek 
bude pracovat dle usnesení z VVH.

Co dalšího nás čeká? Již nyní se jedná 
o přestavbě vozidla Ford Tranzit na do-

pravně-zásahovou verzi, naváží se hlí-
na na dokončení cvičiště, odzimování 
techniky a příprava ostatního materiálu 
na jarní sezónu. Také se jedná o přípra-
vě na akci pálení vatry a stavění máje, 
vše v předstihu. I když je zatím ještě zi-
ma, úkoly dané valnou hromadou chce-
me splnit. Chtěl bych závěrem popřát 
všem občanům do roku 2015 co nejmé-
ně požárů, dopravních nehod a jiných 
nečekaných událostí. Uděláme vše pro 
prevenci i pro zmírnění následků. Jsme 
připraveni ochránit jak životy, tak i Váš 
majetek.

Za SDH Ludvíkov a hasební okrsek 
jednatel MaP st.
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(pokračování z minulého čísla)

Tetřev
Dnes se necíti l nejlíp. Přesto šel 

do kavárny, neboť jej čekalo příjemné 
setkání. Dobře udržovaný šedesátník, 
hladce oholená tvář, vlasy stále ještě 
tmavé. Pruhovaný svetr měl hozený přes 
opěradlo. Tričko oslnivě bílé barvy tak 
dobře ladící s opálenou pletí. Seděl 
sám, před sebou měl rozložený scénář. 
Tužkou si dělal poznámky. Upíjel přitom 
z velkého hrnku silnou kávu a občas 
ucucnul whisky z těžké sklenice. Po-
hlédl ke vchodu a zaregistroval od dveří 
přicházející vysokou blonďatou dívku. 
Dívka se na okamžik zastavila. Obličej 
se jí rozjasnil, když jej spatřila, a hned 
k němu zamířila. Muž galantně povstal 
a pozdravil ji s lehkou úklonou. Dívka 
pozdrav opětovala. Odtáhl židličku, aby 
si mohla sednout. Pak se na ni zkouma-
vě podíval, hezky ostře do očí. Tenhle 
styl fl irtování miloval, měl jej nacvičený 
a provedl jej za svůj život mnohokrát. 
Dívka ustála oční kontakt, posadila se 
a položila malou kabelku před sebe. 
Koketně odhodila pramen dlouhých 
vlasů na stranu a upřela na něj záři-
vý pohled plný očekávání. Muž si sedl 
ke své kávě a znovu se na dívku podíval. 
(Tak o čem si budeme povídat, holka? 
Vypadáš dobře, akorát jsi moc vysoká. 
No, to se upraví, když sedíš. Takže, já 
teda začnu). “Zrovna dělám poznámky 
k svému scénáři, o kterém si popovídá-
me.” (Panebože, co to tady vykládám, 
vždyť to není můj scénář. Ale to je jedno, 
to nepozná, stejně si dneska všichni 
na něco hrajem. Sakra, nějak mi lítá 
tlak, až se mi dělají mžitky před očima). 
Dívka se k němu důvěrně naklonila přes 
desku stolu. Jemný parfém mu olízl nos. 
Trochu odtáhl papíry k sobě, aby zvýšil 
napětí, které se na chvilku vytvořilo. Upil 
trochu zlatavého nápoje a zálibně mlask-
nul. “Víte, námět na tento scénář mě 
napadnul už v dávném mládí”, usrknul 
kávu. Dívka si trochu odsedla, zvednu-
tou rukou přivolala obsluhu a objednala 
si kávu. “Kolik let vám bylo – tenkrát?”, 
nahodila pomlčku ve zvídavé otázce. 
Muž se malinko zamračil. (Tenkrát? To 
jako že je to strašně dávno, že jsem už 
starej? Co jí řeknu... řeknu, že mi bylo 
čtrnáct let). “To mně bylo – počkejte, to 
je už strašně dávno – asi deset let mně 
bylo. Jo, deset mi bylo. Víte, mě divadlo 

zajímalo už odmalička.” Očima přejel její 
hezkou tvářičku, lemovanou dlouhými 
blond vlasy. (Má výrazný modrý očiska, 
takový sopránový, modrý stíny se k nim 
moc hodí. Pěkná kočka. To mě docela 
lichotí, když po mě jedou mladý holky. 
Už při prvním setkání mě zaujala. Bože, 
jak jsem ji našel? Nebo ona našla mne? 
Ale ta vejška!). Dívka se koketně usmála. 
“Myslíte, že bych mohla dostat roli? Říkal 
jste přece, že je to ve fázi obsazování?”, 
zažadonila příjemným altovým hlasem. 
“Už jsem se vám pochlubila, že mám 
školu s hereckým zaměřením?” Promnul 
si tvář a klepl ukazovákem do papíru. 
“Zrovna dělám na obsazení a myslím, že 
bych pro vás něco měl.” (Tokám jako tet-
řev, slibuju nesplnitelný, nic není hotový, 
kecám, co mi slina na jazyk přinese... no 
hlavně že ta holka přišla... ) Dívka vstala 
od stolku, nachýlila se přes jeho rame-
no, až ho na tváři zašimraly její vlasy. 
Jemná vůně opět podráždila jeho smy-
sly. “Dovolíte,” rychle hrábla prstíkem 
a nalistovala přední stránku. “Ale tady 
ještě není obsazení, to máte někde jin-
de?”, trochu od něj poodstoupila. “Tohle 
je pracovní verze,” usekl nepříjemné od-
halení. “Ještě dělám nějaké úpravy v tex-
tu, v podstatě je to hotové, můžeme začít 
zkoušet,” dokončil větu a pohledem se 
opřel do jejího poprsí. (Ta holka dovede 
zvednout tlak... co se to se mnou děje, 
nějak mě píchlo na prsou... ) Zhoupl se 
v židli dozadu, pozvedl kávu ke rtům, ale 
nenapil se a vrátil hrnek na stolek. Tvář 
se mu stáhla do úšklebku, hlava pokles-
la ke hrudi. Zalapal po dechu a pravač-
kou se chytnul u srdce. (Proč po mně 
jedou vysoký holky... sakra, to mě to 
tam pálí!). Dívka si všimla změny v jeho 
obličeji i ten posunek. “Co je to s vámi, 
nějak jste poblednul, není vám špatně?”, 
dodala starostlivě. Pozvedla mu obličej, 
pak mu sáhla na zápěstí a zkušeně na-
hmátla tep. “Já vám zavolám sanitku, 
to se mi vůbec nelíbí.” Rychle vytáhla 
z kabelky mobil a vymačkala číslo. Muž 
se chytil za hrdlo a sesunul se na židli. 
(Panebože, co se to se mnou děje, já 
omdlím.... taková pěkná hol... ). Scénář 
sklouzl ze stolu na zem.

Středem náměstí se přihnala sanitka 
s ječící sirénou. Prudce zastavila před 
kavárenskou zahrádkou. Osádka vozu 
vyskákala z auta. Černovlasý mladík 
ve zmačkané košili a rozevláté bundě, 
který se jim přimotal do cesty, skoro ne-
stihnul uskočit. Posádka sanity rozrazila 
dveře kavárny. 

Rumíček
Probudil se ráno s pocitem zma-

ru. Včera odpoledne zašel jako vždy 
do hospůdky na nějaké to pivíčko, jak 
rád s oblibou říkával. Proložil to několika 
malými rumy, které jej spolehlivě dostaly 
do povznesené náladičky. Kamarádi 
kolem něj, rumové kolečko střídalo ko-
lečko. Domů došel pozdě v noci. Ani se 
pořádně nesvlékl a upadl do rozestlané 
postele. Skoro okamžitě usnul. Ráno... 
mlhavé myšlenky, černé vlasy několikrát 
prohrábl prsty. Studená voda ho trochu 
postavila na nohy. V rychlosti si vyčistil 
zuby, aby zahnal pachuť minulého veče-
ra. Marně se snažil urovnat zmačkanou 
košili. To jsme to zas včera vymňoukli! 
Chtělo by to něco... Hodil na sebe bun-
du s nápisem Never Again na zádech. 
Rázné zabouchnutí dveří, klíč zarachotil 
v zámku. Už docela čiperně přešel ná-
městí. A hele, tady mají už otevřeno, tuh-
le kavárničku dobře znám, občas sem 
zajdu. Sáhnul po dveřní klice. Sanitka! 
Co se to tady děje? Bacha, vždyť mě 
porazíte! Kam všichni letíte?! Posádka 
sanitky jej odstrčila a hnala se do útrob 
kavárny. Pomalu se vydal za nimi, ze zvě-
davosti i z potřeby. Letmo koutkem oka 
uviděl na zemi ležícího muže v bílém trič-
ku, u něj klečel lékař. Ještě zaregistroval 
pěknou dlouhovlasou blondsku, která 
stála na ležícím a držela v rukou nějaké 
papíry. To mu stačilo. Šel rovnou k pul-
tu. Na tváři vyloudil úsměv. “Zdravíčko! 
Dám si jedno pivčo, jako, a rumíčka.” 
Obsluha odtrhla oči od saniťáků a zača-
la točit pivo. “Tak co, jak jde život jako?” 
pokračoval v konverzaci. Saniťáci poklá-
dali muže na nosítka a rychle jej odnášeli 
ven. Číšnice pohodila hlavou směrem 
k doktorovi, který balil svoje věci. “Ale 
jde to, až na tohle...” Přišoupla natočené 
pivo před mladíka. Vedle se objevil pa-
nák rumu. “Nojo, pivíčko hezky po ránu, 
jako, takovej vyprošťováček,” a převrhl 
do hrdla panáka. Vzápětí se chopil skle-
nice s pivem. “Na zdravíčko, fešando,” 
potituloval obsluhu u barpultu a zhlubo-
ka se napil. Číšnice němě kývla a sle-
dovala dění před kavárnou. Venku se ro-
zeřvala siréna a rozblikala modrá světla. 
Mladík vzal sklenici a usadil se u okna. 
Na venkovní podestě před kavárnou 
zahlédl sedící starší dámu a muže s holí. 
Oba hleděli za odjíždějící sanitou Takhle 
bych nechtěl dopadnout, pomyslel si 
dvojsmyslně. Rázně dopil zbytek piva 
a kývl na obsluhu. “Ještě jednou-oboje.” 
“Tak takhle jako si představuju začátek 

Jednohubky II. 

příspěvky čtenářů
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krásnýho novýho dne, jako.” “Prachy 
moc nemám jako, ale von nám vždycky 
někdo půjčí,” zafi losofoval si pro sebe. 
Na stolku před ním přistálo další piviště 
a panák rumu. Muž jej vzal a přes světlo 
z okna zálibně pozoroval jeho zlatavou 
barvu. Pak zavřel oči, krátce nasál vůni 
a obsah vlil do úst. Mlasknul a zapil to 
mocným douškem piva. “Tak to otočíme 
ještě jednou, jako, vlastně už potřetí,” 
zasmál se svému fórku. Dívka za pultem 
jenom pokrčila rameny a natočila další 
pivo. “Kde na to bereš? Teda alespoň 
doufám, že na to máš,” optala se. Mladý 
muž se pátravě zahleděl na dívku. “No, 
něco mi půjčí brácha jako, něco vydě-
lám na brigádách a tak,” rozptýlil obavy 
obsluhy. “A ještě jednou dokola,” rozhlé-
dl se kolem sebe, ale nikoho dalšího už 
neviděl. Příliš brzo na panáky. Otočil se 
k obsluze. “Změna, místo rumu slivovici! 
Změna je život jako.” Ach, ta fi losofi e. 
“Takže dáme si jednu slívku, jako, jednu 
slivovičku, ne?” Pozvedl sklínku a podí-
val se skrz sklo na číšnici. “Už ani ne-
pamatuju, jako, kdybych si něco každej 
den nedal, jako.” Dívka se na něj přísně 
koukla. “Život je boj jako, a my musíme 
furt bojovat jako,” dodal jako na omluvu.

Dopoledne se přehouplo k odpoled-
nímu času. Ze dveří kavárny se vypo-
tácel mladý černovlasý muž. Rozevlátá 
bunda, nápis Never Again na zádech se 
poněkud pokroutil. Prohrábnul si vlasy 
a krhavým zrakem se rozhlédnul. Pak 
vratkým krokem vyrazil na náměstí. Kam 
ještě zajdeme, jako, ty hlavo vypitá? 
Okolo něj proudily lidské potůčky a slé-
valy se v říčku a ta jej vzápětí pohltila 
do svých vod. Never Again...

© Šmi-dra

Frýdlantsko je hospodářsky slabá ob-
last s narůstajícími sociálními problémy. 
Odborné studie popsaly na Frýdlantsku 
celou řadu míst, jejichž obyvatelé jsou 
ohroženi zhoršeným přístupem ke kva-
litnímu bydlení, práci nebo vzdělávání 
– takzvaných sociálně vyloučených lo-
kalit. Snižující se životní úroveň, spojená 
především s dlouhodobou nezaměstna-
ností, s sebou přináší nebezpečí nárůstu 
sociálního napětí.

Svazek obcí se proto rozhodl jednat 
a v minulém roce požádal o spolupráci 
a pomoc vládní Agenturu pro sociální 
začleňování. V roce 2014 byla podpora 
schválena a pět pilotních obcí – Frý-
dlant, Nové Město pod Smrkem, Višňo-
vá, Bulovka a Habartice – zformovalo 
takzvané Lokální partnerství. Jeho aktiv-
ními účastníky jsou starostové a vedoucí 
sociálních odborů městských úřadů, ve-
dení škol, úřad práce, policie, neziskové 
organizace poskytující sociální služby 
a MAS Frýdlantsko, účastní se i zástupci 
Krajského úřadu Libereckého kraje. 
Pracovní skupiny, vedené konzultanty 
z Agentury pro sociální začleňování, bě-
hem druhé poloviny roku 2014 mapovaly 
potřeby a diskutovaly o vhodných opat-
řeních jak v obcích, tak v jednotlivých 
problémových oblastech: zaměstnávání, 
vzdělávání, sociální služby, bezpečnost 
a bydlení. Východiska pro svou činnost 
v podobě závazných priorit pak v lednu 
2015 schválilo celé Lokální partnerství. 
Na jejich základě a také na základě de-
tailního terénního výzkumu, který na Frý-

dlantsku zpracovává tým odborníků 
a který bude záhy publikován, připravují 
pracovní skupiny konkrétní kroky a opat-
ření směřovaná k většímu začlenění 
obyvatel vyloučených lokalit. 

Prvním konkrétním krokem je zřízení 
funkce terénních pracovníků ve Frýdlan-
tu a Novém Městě pod Smrkem, kteří 
se budou od března 2015 soustředit 
na praktickou pomoc lidem ve složitých 
životních situacích, za svými klienty by 
přitom měli docházet do jejich domovů. 
Mezi další nadějné záměry patří vybu-
dování sociálního podniku, dále vznik 
systému prostupného zaměstnávání, 
zavedení aktivit spojených s účinnou 
prevencí kriminality, volného času dětí 
a mládeže a mnohé další. Od roku 2015 
se k původním pěti obcím v Lokálním 
partnerství přidávají některé další obce 
v regionu – Kunratice, Dětřichov a další. 

Frýdlantsko bude s podporou Agentu-
ry plánovaná opaření postupně naplňo-
vat, a to až do roku 2017, kdy spoluprá-
ce Frýdlantska s Agenturou skončí.

Z a j ímá Vás to to  téma? Jedná -
ní pracovních skupin jsou otevřená 
a aktivní účastníci vítáni. Pozvánky 
a všechny aktuální informace najdete 
na www.frydlantsko.cz.

Kontakt:
Jitka Doubnerová
MAS Frýdlantsko
tel.: 702 062 657
e-mail: LP-Frydlantsko@seznam.cz
Tisková zpráva je aktuální k 3. 2. 2015

Sociálnímu vyloučení chce 
Frýdlantsko čelit společně

Významná životní jubilea našich spoluobčanů

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

Březen
Čech Jaroslav
Kulhánek Miloslav
Lodeová Aurelie
Pilný Jaroslav
Toman Jiří
Varousová Irena
Wenzová Helena

Duben
Arendáš Jan
Formanová Božena
Hoťová Anna
Kašpárek František
Kněžáčková Antonie
Mucková Jindřiška
Pospíšilová Christa

Režná Marie
Sakryt Milan
Sedláčková Marie
Tutzký Manfred
Veselá Ruth Olga
Windrichová Marie

příspěvky čtenářů
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Březen – měsíc 
čtenářů

Jak je již každo-
roční tradicí, měsíc 
březen je věnován 
č ten í,  č tená ř s t v í 
a knihám. Knihovny 
nabízí své služby celoročně, ale v tomto 
měsíci se snaží propagovat nabídku 
svých služeb intenzivněji. Cílem každé 
dobré knihovny je nabídnout knihovnic-
ké a informační služby občanům každé-
ho věku.

Městská knihovna v Novém Městě 
pod Smrkem poskytuje svým čtenářům 
a návštěvníkům tyto služby: půjčování 
knih a časopisů v dětském oddělení, 
v oddělení pro dospělé čtenáře a půjčo-
vání knih v rámci meziknihovní výpůjční 
služby; poskytování prostoru ke studiu 
v rámci prezenčního fondu knihovny; po-
skytování informací prostřednictvím in-
formačního centra; výstavní a propagač-
ní služby v prostorách budovy knihovny; 
pořádání výchovně vzdělávacích akcí 
pro děti předškolního a školního věku; 
připojení k internetu; možnost tisku, ko-
pírování a skenování. Již několik let mo-
hou čtenáři využít také on-line katalog 
na adrese www.katalog.nmps.cz, kde 
mohou zjistit, zda je jimi hledaná kniha 
ve fondu knihovny, zda je přístupná nebo 
není-li právě vypůjčena. Pokud je kniha 
vypůjčena, může si ji čtenář rezervovat 
přes své čtenářské konto.

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

Pozvánka do knihovny
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.

Pár zajímavostí ze statistiky
  v knihovním fondu je k výběru 

17.064 svazků, z toho je 11.800 knih 
beletrie a 5.264 knih naučné literatury. 
V loňském roce bylo pořízeno 
437 nových knih,

  knihovna odebírá 15 titulů periodik, 
(např. Zahrádkář, Dům a zahrada, 
Pěkné bydlení, Receptář, Živá historie, 
Lidé a Země, 100+1…),

  v roce 2014 knihovnu navštívilo 
celkem 3.518 návštěvníků, z toho 
bylo 2.464 návštěvníků půjčovny, 
265 návštěvníků internetu, 
273 návštěvníků kulturních 
a vzdělávacích akcí (hlavně akce MŠ 
a ZŠ) a 516 návštěvníků on-line služeb 
(vstup do katalogu a čtenářského konta. 
Webovou stránku knihovny navštívilo 
2.373 uživatelů,

  celkem bylo v loňském roce 
vypůjčeno 6.338 knih, z toho 
5.662 knih dospělým čtenářům 
a 1.557 knih dětem, vypůjčeno bylo 
také 1.119 kusů periodik,

  v roce 2014 bylo vyřízeno 
57 požadavků meziknihovní výpůjční 
služby,

  v roce 2014 bylo celkem 
232 registrovaných čtenářů, z toho 
95 mladších 15 let,

  nejstaršímu registrovanému čtenáři 
v loňském roce je 90 let, nejmladší 
čtenářka letos oslaví čtvrté narozeniny,

  nejpilnější čtenářka loňského roku 
si vypůjčila celkem 281 knih a brožur, 
nejpilnější čtenářka v dětském oddělení 
přečetla 62 knih,

  otvírací doba pro veřejnost je 
stejně jako v minulých letech poměrně 
vyváženě využita, z návštěvních dnů 
knihovny je nejvíce využíváno pondělí. 
Nejvíce čtenářů navštěvuje knihovnu 

mezi 9. a 10. hodinou dopolední 
a 14. a 15. hodinou odpolední,

  nejžádanějšími knihami v loňském 
roce byly „Osudu neutečeš“ od Ivy 
Hlaváčkové, „Manžel, který štěká, taky 
kouše“ od Aleny Jakoubkové, „Cukr 
a sůl“ a „Dva životy“ od Táni Keleové-
Vasilkové, všechny byly vypůjčeny 8×. 
Nejčastěji půjčovanými knihami cizích 
autorů byly knihy „Out“ od japonské 
autorky Natsuo Kirino a „Co bude 
dál“ od amerického autora Johna 
Katzenbacha, které byly vypůjčeny 
shodně 7×. V dětském oddělení patří 
již několik let mezi nejvíce půjčované 
knihy série „Deník malého poseroutky“, 
v loňském roce se k němu přiřadily 
série „Kronika prokletých zaklínačů“ 
a „Roztomilé malé lhářky“. Nejvíce 
půjčovaným periodikem loňského roku 
je časopis „100+1“, v těsném závěsu 
za ním je „Magazín 2000 záhad“.

Všem čtenářům přejeme hodně mi-
lých čtenářských zážitků nad knihami, 
které vám pomohou přenést se přes 
konec zimy a přiblíží slunečnému jaru.

MV

kultura
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Zdravotní středisko s lékárnou nachá-
zející se ve Vaňkově ulici slouží obyva-
telům Nového Města pod Smrkem již 
čtvrt století a stává se tak mj. důležitou 
součástí místní historie. Následující řád-
ky si kladou za cíl zavzpomínat na vznik 
tohoto objektu a připomenout jeho vý-
znam pro město.

Pro uvedení do historického kontextu 
se nejprve podívejme na situaci v osm-
desátých letech. Například k roku 1985 
zajišťoval zdravotnickou službu obvodní 
lékař, závodní lékařka pečující o tzv. ote-
vřený závodní obvod pro Textilanu a obec 
Jindřichovice pod Smrkem, dětský lékař 
a dětská lékařka, která od druhé po-
loviny roku 1984 obstarávala školní 
zdravotní službu. Péči o zuby se věnovali 
dva lékaři zubního střediska. Na ženský 
obvod dojížděl dvakrát týdně ženský 
lékař a od 1. června 1985 byla rozšířena 
ordinační doba gynekologické ambu-
lance o jednom ordinování odpoledne, 
a to za účelem preventivních prohlídek. 
Úroveň poskytovaných zdravotnických 
služeb byla hodnocena příznivě. Časté 
střídání obvodního lékaře ovšem způso-
bovalo nespokojenost občanů. Jednalo 
se o dlouhodobý problém, u něhož se už 
roku 1983 předpokládalo, že je vyřešen 
nástupem doktora, který bydlí přímo 
v Novém Městě pod Smrkem. Ostatní 
lékaři v minulosti totiž dojížděli. Součástí 
preventivní péče o zdraví měla být před-
školní tělesná výchova a tělocvik školní 
mládeže. Za slabší složku prevence se 
považovala sportovní činnost střední vě-
kové skupiny a starších občanů. K roz-
voji sportovní činnosti všech věkových 
kategorií mělo pomoci vybudování spor-
tovního areálu u základní školy.

V roce 1989 prospělo situaci ve zdra-
votní péči otevření lékárny v budově 
nového zdravotního střediska, fungují-

cího od roku 1990. S uvedením lékárny 
do provozu se pojí následující úryvek 
z obecní kroniky:

„Od pondělí 18. září 1989 slouží 
občanům Nového Města pod Smrkem 
nová moderní lékárna, vystavěná ná-
kladem 2 500 000,– Kčs v akci „Z“. Lé-
kárna je součástí budoucího zdravot-
nického střediska a byla jako první část 
tohoto komplexu předána k užívání. 
Její vnitřní prostory plně vyhovují mo-
derní koncepci lékárenského provozu.

Z prostorné čekárny lze pohodlně 
přistupovat k prodeji léků bez předpisů 
i k výdeji na předpis. Léky na předpis 
se vydávají v oddělené části vždy jedi-
nému pacientovi. Vzniká tak možnost 
lépe seznámit každého s předepsaný-
mi léky, s jejich užíváním, podáváním, 
účinky atd. Zanedbatelný není ani klid 
působící na pacienta při tomto stylu 
výdeje.

Dále tu je galenická laboratoř, jejíž 
vybavení umožňuje přípravu léků v nej-
vyšší kvalitě. Architekt také pamatoval 
na sklad léčiv, pracovnu pro vedoucího 

lékárníka i sociální zázemí. Nové Měs-
to pod Smrkem tak dostalo další část 
tolik potřebné občanské vybavenosti. 
Byl však nejvyšší čas, vždyť stará lékár-
na stojí od roku 1896.“

Na výstavbu zdravotního střediska si 
podobně jako mnozí další místní oby-
vatelé dobře pamatuje paní Stanislava 
Brožková:

„My jsme tam chodili na brigády uklí-
zet. Uklízet, rovnat dřevo a podobně. 
[…] Uklízeli jsme a myli jsme to tam, 
když se to potom dávalo dohromady. 
Byli jsme rádi, že tady bude konečně 
něco takového.“

Budování tohoto zařízení se skutečně 
účastnilo mnoho lidí. Při okolních po-
zemních pracích významně pomáhali 
též žáci z místní základní školy, kteří pla-
nýrovali prostranství a vysazovali růže, 
okrasné stromky a keře. O několik let 
později pak byly nad lékárnou a zdra-
votním střediskem postaveny nové byty, 
čímž celý objekt získal prakticky součas-
nou podobu.

Mgr. Tomáš Hnilička
www.nmps.xf.cz

Vzpomínka na vznik zdravotního střediska s lékárnou 
ve Vaňkově ulici

Prameny a literatura:
  I. Prameny:

  a) archivní prameny:
 Městský úřad Nové Město pod 
Smrkem, umístění: spisovna, obecní 
kronika, 2. díl zachycující roky 1985–
1987.

 Městský úřad Nové Město pod 
Smrkem, umístění: spisovna, obecní 
kronika, 3. díl zachycující roky 1988–
1991.

 Osobní archiv Karla Nádeníka.
 Osobní archiv Tomáše Hniličky.
 Státní okresní archiv Liberec, fond: 
Městský národní výbor Nové Město 
pod Smrkem.

 Základní škola Nové Město pod 
Smrkem, umístění: ředitelna, školní 
kronika zachycující školní roky 
1972/1973–1992/1993.

  b) rozhovory s pamětníky:
 Rozhovor autora se Stanislavou 
Brožkovou, 22. 9. 2012.

II. Literatura:
 NÁDENÍK, Karel – JELÍNEK, 
Rostislav: Nové Město pod Smrkem: 
100 let Nového Města pod Smrkem 
ve fotografi i, 1. vyd. Nové Město pod 
Smrkem, Městský úřad Nové Město 
pod Smrkem 2001,
ISBN 80-902887-2-3.

historie
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sbor pro občanské záležitosti

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informovala 

o činnosti Sboru pro občanské záleži-
tosti v roce 2014.

Během loňského roku dobrovolnice, 
které ve sboru pracují, navštívily celkem 
170 oslavenců (55 mužů a 115 žen), ať 
už se jednalo o jednotlivce nebo man-
želské páry.

Ve dvou rodinách jsme byly gratulovat 
manželům, kteří svůj sňatek uzavřeli 
před 50 lety a slavili tak „zlatou svatbu“. 
Jedni manželé svoji zlatou svatbu oslavili 
za přítomnosti celé rodiny a přátel v ob-
řadní místnosti MěÚ.

Navštívily jsme:
 47 občanů starších 70 let
 107 občanů starších 80 let 
 10 občanů starších 90 let 
Nejstarším občanem Nového Města 

pod Smrkem je žena, která letos v lednu 
oslavila 96 let. Všem jsme předali dárko-
vý balíček, květinu a přání.

V loňském roce se nám podařilo 
uspořádat troje vítání občánků, kde 
jsme v sedmi obřadech přivítali do ži-
vota 41 miminek, z toho 20 holčiček 
a 21 chlapečků. Prvním narozeným 
občánkem Nového Města pod Smrkem 
v roce 2014 byl Jakub Dvořák, který 
dostal od města darem zlatý řetízek 
s přívěskem Vodnáře, stříbrný tolar s vě-
nováním a sadu platných mincí s rokem 
ražby 2014. Všechna přivítaná miminka 
dostala plyšovou hračku a knížku a ma-
minky kytičku.

Vítání dětí i jubilejní svatební obřady 
jsou spojeny s kulturním programem, 
který si pro Vás připravují děti a paní uči-
telky ze ZUŠ, za což jim patří velký dík.

V květnu jsme se podíleli na rozlou-
čení s předškoláky, kteří opouštějí ma-

teřskou školu a nastupují do 1. třídy 
základní školy, a to zakoupením knížky 
na památku.

Závěrem bych chtěla touto cestou po-
děkovat také všem, kteří se na přípravě 
výše uvedených akcí podíleli. Na prvním 
místě to jsou členky SPOZ, které tyto 
činnosti vykonávají rády, dobrovolně 
a ve svém volném čase. Dále to jsou 
zastupitelé města Mgr. Michaela Smut-
ná, Mgr. Radoslava Žáková a Ing. Pavel 
Smutný, kteří svým projevem tyto slav-
nostní akty zpříjemňují.

za SPOZ Edita Čeledová

V sobotu 28. února 2015 se uskuteč-
nilo v obřadní síni MěÚ první letošní vítání 
občánků našeho města, kteří se narodili 
od poloviny září 2014. V úvodu obřadu 
všechna miminka představila matrikářka 
Jarmila Bartáková, jmenovitě to byl Pav-
lík, Vaneska, Gabrielka, Michalka, Ni-
kolka, Anička, Magdalénka a Zdeněček. 
Zastupitelka města Mgr. Michaela Smut-
ná přednesla slavnostní řeč a popřála 
rodičům hodně trpělivosti při výchově 
jejich dětí. V průběhu obřadu vystoupily 
s kulturním programem děti ze ZUŠ. 

Rodiče vítaných občánků se podepsali 
do pamětní knihy a obdrželi malý dárek 
pro miminko v upomínku na tento den. 
Všechny přítomné maminky obdržely 
kytičku.

V pátek 6. března 2015 byl panem sta-
rostou Ing. Pavlem Smutným a členkami 
SPOZ přivítán první letošní občánek 
Nového Města pod Smrkem. Narodil 

se 2. února a jmenuje se Jakub Suk. 
Na vítání ho doprovodili tatínek Daniel, 
maminka Lenka a sestřička Lucinka. 
Kubíček dostal na památku zlatý dukát 
k narození dítěte s rokem ražby 2015, 
knížku a plyšovou hračku.

za SPOZ Edita Čeledová

Sbor pro občanské záležitosti

Vítání občánků


