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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Krátké zprávy z Okrašlovacího spolku
Vážení čtenáři,
máte před sebou letošní poslední
číslo Novoměstských novin. Shromáždili jsme v něm informace z radnice,
od příspěvkových organizací města,
místních spolků a pravidelných přispěvatelů. Naleznete také pozvánku
na 4. Novoměstský ples.
Bohužel přinášíme i smutnou zprávu o ztrátě čestného občana našeho
města.
Na náměstí bude brzy slavnostně
rozsvícen vánoční smrk, proto Vám
do nastávajícího času vánočního přejeme mnoho klidu, pohody a do nového roku 2016 především hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a úspěchů.
Redakce

Zachraňujeme s Kryštofem
Více na straně 2.

V sobotu 12. září jsme doplnili novou
dřevěnou informační ceduli za starou
zničenou (zastávka č. 2 v ycházkové
trasy k pramenům toků na Smrku) k blíz-

ny/vytvořeny cesty mezi těmito radioaktivními prameny a zároveň vyznačeny
značkami. Na úpravě cest, vytvoření
a umístění tabulí se aktivně podíleli V. Tima a O. Vnoučková. Poděkování patří
M. Kratochvílovi, který zajistil ﬁnancování infotabulí.
Ve druhé polovině října byla instalována zpět před kostel zrestaurovaná socha
sv. Jana Nepomuckého. Město získalo od Ministerstva kultury, z programu
Podpora obnovy kulturních památek, ﬁ nanční příspěvek na obnovu této sochy.
Tímto je před kostelem obnovena jak
tato socha, tak i Halbigův kříž, na jehož
obnovu získalo/zajistilo finanční prostředky také Město.

kosti pramene Ztraceného potoka pod
vrcholem Smrku. Zároveň proběhla kontrola i ostatních infocedulí, všechny byly
naštěstí na svém místě. Zajímavostí je,
že vedle infotabule Hájeného potoka přibyla i kovová tabule připevněná do blízkého kamene. Zároveň byly do útulny

Den se složkami IZS
Více na straně 3.

doplněny zalaminované letáky v ČJ, NJ
a v polském jazyce, kde naleznou turisté
informace k Okružní cestě k pramenům
toků a rozvodí.
Další akcí bylo instalování informačních cedulí k radioaktivním pramenům
Michael, Rafael a Samuel. Byly uprave-

T. Málek, www.nmps-os.cz

základní škola
Zachraňujeme s Kryštofem
V pátek 25. září se žáci prvních tříd
zúčastnili akce „Zachraňujeme s Kryštofem“, která se konala v Liberci na základně Letecké záchranné služby. Děti
si vyzkoušely slaňování, telefonovaly
na dispečink záchranné služby, prohlédly si ze všech stran sanitku Amálku a záchranný vrtulník Kryštof a také zažily
odlet a přílet záchranného vrtulníku.
Podmínkou účasti na této akci bylo složit
písničku nebo básničku a na místě ji
zazpívat či odrecitovat. Obě třídy zvolily
níže uvedené básničky. Obě básničky
jdou do soutěže, tak nám držte palce .
Mgr. Lenka Diškantová

I. A
Kryštof
Dobrý den, dobrý den,
dneska máme príma den.
Kryštofa dnes uvidíme
a něco se naučíme.
Zjistíme, jak srdce tluče,
sanitku si prohlídnem.
Změříme tlak naší úče
a už zlobit nebudem.

I.B
Vrtulník Kryštof a sanitka Amálka
Dneska jsou tu jen samé havárky,
proto je v ulicích slyšet siréna sanitky
Amálky.
Ta rychle přijede, lékaři vyskočí
a u té havárky v rychlosti zakročí.

Možná nám i Kryštof vzlétne,
uletí nám čepice.
Vyzkoušíme slaňování
a také masáž srdce.

Kryštof, to je vrtulník, my ho máme rádi,
společně s ním létají pouze záchranáři.
Když dostane hlášení, okamžitě vzletí,
během chvilky přistává, nebojte se,
děti!
Záchranáři vyskočí, raněného vezmou,
na nosítka položí a s Kryštůvkem
vzlétnou.

Dobrý den, dobrý den,
dneska máme príma den.

Buďme rádi, že je máme,
pomoci se včas dočkáme.

Voda známá neznámá
V pátek 23. října se naše třída IX. B
s třídní učitelkou Klárou Chaloupeckou
vydala do nedalekého Oldřichova v Hájích. Vzdělávací program „Voda známá,
neznámá“ se odehrával v ekocentru
STŘEVLIK. Celý program trval tři hodiny. Program se odehrával jak v budově
ekocentra, tak i venku. Venku jsme pomocí virgulí (kovové tyčky) hledali vodu.
Hledání bylo pro celou třídu úspěšné.
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Část programu, která se odehrávala
v budově, se skládala z kvízu, ve kterém
jsme tipovali spotřebu vody jednoho obyvatele na den. Dále jsme z plastových kelímků sestavovali malé čističky vody. Celý
proces ﬁltrace vody je zhruba na pět hodin, naše malé a nedokonalé čističky to
ovšem zvládly za několik minut. Další součástí vnitřního programu byla prezentace
o japonském vědci, který tvrdil, že voda
Novoměstské noviny

má paměť. Například pustil vodě hudbu
od Bacha a poté vodu zmrazil. Když byla
voda zmrzlá, vyfotografoval krystal, který
utvořila (voda nikdy nevytvoří stejný krystal). Tento pokus zopakoval s tou samou
vodou, ale tentokrát pustil rock, ale u této
hudby nevytvořila voda žádný krystal.
Celý dopolední program považuji
za vydařený a velmi zajímavý.
Lenka Jagerová IX.B
listopad–prosinec 2015
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O přeborníka Frýdlantského výběžku
Dne 18. 9. 2015 se ve sportovní hale
v Raspenavě uskutečnil žákovský turnaj ve stolním tenise „O PŘEBORNÍKA
FRÝDLANTSKÉHO VÝBĚŽKU“. I když
termín pátečního odpoledne nebyl nejvhodnější, sjelo se 22 stolních tenistů.
Na ně čekalo 9 stolů, kolem ohrádky,
zkrátka jako na pořádném mistrovství…
Naši školu reprezentovali Josef Malcovský, Ondřej David a Matěj Nevečeřal. Nejdříve byli hráči rozděleni do skupin, kde si zahráli každý s každým. První
dva postoupili dále do hlavní soutěže
– vyřazovacího pavouka. A naši kluci
hráli dobře, neboť Matěj s Ondrou své
skupiny vyhráli a Pepa s profesorským
přístupem skončil druhý. Pak Matějovi
přálo štěstí, neboť na něho vyšel volný
los. Pepík a Ondra svá osmifinále vyhráli, takže všichni byli mezi posledními
osmi. To, že máme jistotu semifinále,
bylo jasné, neboť na sebe narazili Pepa s Matějem. Bitvu obranářů vyhrál
nakonec 2:1 na sety zkušenější Pepa
Malcovský. I Ondra byl blízko semiﬁnále,
když po prohraném prvním setu smetl
v tom druhém svého soupeře. Škoda, že
nadělal při svém podání ve třetím setu
chyb na několik zápasů dopředu a daroval soupeři zadarmo nejméně 4 míčky.
Ondru to mrzelo, spíše štvalo, ale nezbylo, než fandit v semiﬁnále Pepovi. S tím
samým soupeřem.
A téměř shodným způsobem Pepa
taky prohrál. Zase po vyrovnaném boji.
Škoda, neboť vedl ve třetím setu 7:3,
8:4, ale pak zřejmě vidinou vítězství změnil styl hry, začal místo své typické obra-

ny útočit a vyházel, co se dalo. Finále
uniklo o vlásek. Ale možná dobře. Přeci
jen prohrál též s deváťákem. A ve ﬁnále
proti tomuto deváťákovi nastoupil o dvě
hlavy menší klučina z páté třídy a ... toho
velkého kluka porazil. Jako David Goliáše. A myslím si, že by vyřídil i Pepíka.
A protože se nehrálo o třetí místo, tak jej
měl Pepa Malcovský jisté.
Takže jsme si z turnaje přivezli zá-

sluhou Josefa Malcovského třetí místo a další dva byli mezi osmi. Určitě
úspěch. Na to, že jsou všichni „přestávkov ými amatér y“… Ale hlavně, že si
parádně zahráli.
Poděkování patří samozřejmě i panu
Boháčovi z Raspenavy, který celý turnaj
zorganizoval jako předehru tomu sobotnímu, dospěláckému.
M. Beran

Pyžamová párty
Den před podzimními prázdninami vypukla ve třetí třídě naší školy pyžamová
párty. Celé dopoledne jsme po škole chodili v pyžamu, tančili a soutěžili.
Všichni jsme si vyzkoušeli, jak se cítí modelky na módních přehlídkách. Po chůzi
na mole se stala Janča Kalašová MISS

pyžamko a Vojta Lode, který podal naprosto profesionální výkon, Mužem pyžamo. Přednesem nejlepšího vtipu se
Vtipálkem pyžamové párty stal Ondra
Pospíšil. Den jsme si skvěle užili. Těšíme
se, co přijde příště.
Žáci III.A

Den se složkami IZS
V pátek 18. září se celý I. stupeň naší
základní školy zúčastnil akce „Den se
složkami Integrovaného záchranného
systému“. Akce se konala ve Frýdlantu a byly zde přítomny všechny složky
Integrovaného záchranného systému.
Děti si prohlédly hasičskou a vojenskou
techniku, vyzkoušely si policejní pouta
(opravdu se z nich nikdo nedostal ),
policejní zásahovou výzbroj a výstroj,
odnesly si své otisky prstů, prohlédly si
potápěčskou techniku a zhlédly výcvik
policejních psů a záchranu osoby z věže
frýdlantské radnice. Počasí nám přálo
a všichni jsme si akci užili.
Mgr. Lenka Diškantová
listopad–prosinec 2015
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 6. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem,
konaného dne 2. září 2015
Zasedání zastupitelstva bylo přítomno
15 zastupitelů, 2 byli omluveni.
Připomínky občanů
V tomto bodu programu proběhla
rozsáhlá diskuze na téma dočasného
ubytování křesťanských rodin z Iráku
v Jcampu.
Úplný zápis z této diskuze najdete
na www.nmps.cz/zm.php
Nákup investičních nástrojů
Pan starosta sdělil, že na trzích proběhla velká korekce a akcie ztratily hodnotu. Proto je nyní vhodná doba k nákupu
investičních nástrojů. V rozpočtu města,
kapitole „Město“, je částka na nákup investičních nástrojů ve výši 3 mil. Kč. Máme zpracovanou nabídku od Ing. Holce,
investičního poradce České spořitelny,
a. s., který je zde přítomen. Ing. Holec
doporučil, jak postupovat a co zakoupit.
Pan starosta sdělil, že v současné době má město podílové listy Otevřeného
podílového fondu (OPF) ISČS korporátní dluhopisový, který byl nakoupen
za 1,5 mil. Kč. Dnes jsou zhodnoceny
o 6,3 % za tři roky, tzn. o 2,1 % ročně.
Pak byl nakoupen Sporobond, který byl
prodán po roce držení se zhodnocením
o 4,6 % a za ty prostředky byl nakoupen
OPF ISČS Konzervativní mix FF, který je
k dnešnímu dni zhodnocen o 3 %. Došlo
k poklesu, na jaře to bylo ještě 6 %. Byla
připravena nabídka za peníze připravené
v rozpočtu nakoupit podílové listy OPF
ČS nemovitostní fond.
ZM schválilo výměnu podílových listů
OPF ISČS korporátní dluhopisový v hodnotě 1.000.000 Kč za podílové listy OPF
ISČS Konzervativní mix FF a nákup podílových listů OPF ČS nemovitostní fond
v hodnotě 3.000.000 Kč.
Prodej kanalizačních přípojek
Ke dni 28.08.2015 je z celkového
počtu 214 přípojek určených k prodeji:
 165 zaplaceno a podepsána kupní
smlouva o prodeji
 25 zaplaceno a nepodepsána kupní
smlouva o prodeji
 24 nezaplaceno (projekt nebo kupní
cena)
Ing. Petrovič řekl, že k 31.08.2015
došlo ještě ke změnám:
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 173 zaplaceno a podepsána kupní
smlouva o prodeji
 22 zaplaceno a nepodepsána kupní
smlouva o prodeji
 19 nezaplaceno (projekt nebo kupní
cena)
Pan starosta řekl, že platnost usnesení byla do 31.08.2015. Teď by se mělo rozhodnout o prodeji zbylých přípojek
a rozhodnout, do kdy bude usnesení
platit a také, zda nezměnit podmínky,
za které se budou přípojky prodávat.
RM o tom jednala a bylo navrženo, aby
došlo k navýšení úhrady za přípojky.
Přípojky v hodnotě do 6.000 Kč uhradit
ve skutečné výši hodnoty přípojky a přípojky v hodnotě nad 6.000 Kč uhradit
jednotnou výší 6.000 Kč.
ZM schválilo prodej kanalizačních
přípojek novým vlastníkům dle seznamu,
který je uveden v Oznámení č. 10/2014
a je součástí písemných podkladů
pro jednání zastupitelstva města dne
02.09.2015. Kupující kupní smlouvu
podepíše a zaplatí kupní cenu nejpozději
do 31.12.2015. Po tomto datu platnost
tohoto usnesení končí a nemovitý majetek určený k prodeji může být znovu
nabídnut k prodeji. Dále ZM schválilo,
aby se občané podíleli na úhradě částí kanalizačních přípojek ve veřejných
pozemcích následovně: přípojky v hodnotě do 6.000 Kč uhradit ve skutečné
výši a přípojky v hodnotě nad 6.000 Kč
uhradit jednotnou výší 6.000 Kč. ZM
uložilo RM, aby se zabývala připojením
občanů na kanalizaci a stanovila termín
pro připojení.
Dražba objektu Palackého 284
Pan starosta řekl, že RM byla předložena informace o dražbě nemovitých věcí a RM doporučila dražbu nemovitosti
budova č. p. 284 na parcele č. 20, parcela č. 20 – zastavěná plocha o výměře
162 m2 zařadit na jednání ZM.
Pan místostarosta řekl, že dům sám
o sobě je staticky normální. Kompletně by bylo potřeba udělat střechu, ta
je napadena čer votočem a houbou,
opravit rozvody vody a elektriky. Velkým
problémem je, že je to v sousedství
MÚ. Úřad by mohl prostory využít pro
služby občanům. Po rekonstrukci by byl
jednoduše udržovatelný a vytápění by
mohlo být připojeno na MÚ. Tím směrem
o domu uvažovali a je na ZM, jak rozhodne. Mgr. Žáková řekla, že je to hrozná
Novoměstské noviny

ruina a je hrozné, že těch 300 tis. Kč je
nejnižší podání. Tak jak se tady snižují
ceny nemovitostí, tak tohle je pro město
nevýhodné. K informaci, kterou podal
pan místostarosta, dodala, že ta střecha
souvisí se střechou MÚ a několikrát se
opravovala část, která sousedí s kanceláří pana Homolky a jde to až do přízemí,
kde má kancelář Ing. Beranová. Neustále tam zatéká, protože ty střechy jsou
spojené a nemůže se to opravit, protože město není vlastníkem toho domu.
Další problém byl neustále s kanalizací.
Oni tam ucpávali odpady, které vedou
přes dvůr MÚ, a neustále docházelo
k vytékání fekálií. Pan starosta se dotázal Ing. Petroviče, co by následovalo,
když by se to nevydražilo. Ing. Petrovič
řekl, že to je již čtvrtá dražba. Postupně se cena snižovala ze 400 tis. Kč
na 350 tis. Kč, jednou nebyla a teď je to
300 tis. Kč. Víc už cenu ze zákona snížit
nejde. Dražby se odteď za tuto cenu
budou opakovat, dokud dům nespadne
nebo by musel ten věřitel od dražby
upustit, což pravděpodobně neudělá.
Není možnost dosáhnout nižšího podání. Dražba by se musela ukončit, musel
by nastoupit druhý v pořadí, který tam
má zástavní právo, a ten by musel znovu nechat udělat ocenění. To je otázka
na léta. Pokud by byl odkoupen, získá
město objekt prázdný, bez závazků.
Pan Pelant řekl, že za zdí toho domu je
nově zrekonstruovaná obřadní místnost.
Pan Vojáček řekl, že by to město mělo
koupit jenom z důvodu, že je to nalepené na MÚ, jinak je to na zbourání. Pan
starosta řekl, že je potřeba rozhodnout,
za kolik. Pan Maděra řekl, že je potřeba
určit, za jakou cenu, protože může být
jiný zájemce, který cenu navýší, a zástupce města to může zabalit a jít domů.
Dodal, že je pro to koupit. Pan starosta
řekl, že pozice samosprávy je při dražbě
znevýhodněná. Zápis ze zasedání je
veřejný, každý si ho může najít a dražby
se může zúčastnit spekulant, může přihazovat, aby se prodejní cena zvýšila.
Dodal, že by navrhoval jít do dražby
pouze za vyvolávací cenu. Pokud se
najde někdo, kdo by měl zájem takovou
ruinu koupit za více než 300 tis. Kč, tak
by s tím snad musel mít nějaký normální
záměr. Dodal, že si myslí, že se nikdo takový nemůže najít. Pan Vojáček se dotázal, zda se ví, jak probíhaly předchozí
dražby, zda někdo zvedl cenu. Pan
listopad–prosinec 2015
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X
starosta řekl, že nebyl žádný zájemce,
proto se to nevydražilo. Ing. Petrovič
řekl, že nikdo nikdy neučinil podání.
Dražby byly neúspěšné.
ZM pověřilo starostu účastí na dražebním jednání o prodeji nemovitosti
budov y č. p. 284 na parcele č. 20,
parcela č. 20, zastavěná plocha o výměře 162 m2 za cenu nejnižšího podání
tzn. 300.000 Kč.
Žádost o dotaci na terénního
pracovníka
ZM projednalo návrh žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR „Podpora terénní práce na rok
2016“.
Pan starosta řekl, že na rok 2015
se podařilo získat dotaci na terénního
pracovníka. Paní Krönerová pracuje
jako terénní pracovník od března 2015,
její práce se osvědčila, proto byl ZM
předložen návrh na schválení podání
žádosti o dotaci, což je jednou z podmínek. Žádá se o dotaci na osobní náklady
na terénního pracovníka.
Celkový rozpočet: 280.000 Kč
Požadovaná dotace: 196.000 Kč
ZM schválilo podání žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR
„Podpora terénní práce na rok 2016“.
Obecně závazná vyhláška
o hazardních hrách
ZM projednalo návrh Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2015 o stanovení veřejně
přístupných míst, kde je povoleno provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné
hry a stanovení podmínek, za kterých je
povoleno provozovat sázkové hry, loterie
a jiné podobné hry.
ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení veřejně
přístupných míst, kde je povoleno provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné
hry a stanovení podmínek, za kterých je
povoleno provozovat sázkové hry, loterie
a jiné podobné hry.
Různé
Pan Vojáček řekl, že slyšel, že pan
Jirák nabídl městu k odkoupení koupaliště. Pan místostarosta řekl, že pan Jirák u něj byl a neoﬁciálně to nabídl. Řekl
cenu 4 mil. Kč za jeden rybník nebo by
měl zájem vzít si do pronájmu celý areál.
Na to mu bylo odpovězeno, že pokud
něco chce, tak ať to podá písemně, aby
listopad–prosinec 2015

se o tom dalo jednat. Na to mu pan Jirák
odpověděl, že když něco podá písemně,
tak to skončí v koši. Zatím to není žádná
oficiální informace. Pan Vojáček se
dotázal, zda 4 mil. Kč za půlku, za horní rybník. Pan místostarosta řekl, že
za horní rybník. Říkal, že 200 Kč/m2.
Něco podobného říkal panu Pelantovi,
s tím se také chtěl setkat. Pan Vojáček
řekl, že je to lehce pozitivní zpráva, že
šel o 1 mil. Kč dolů. Nedávno chtěl prý
5 mil. Kč. Dodal, že pan Jirák tím koupalištěm drží město trochu pod krkem,
že ho drží v šachu. Kdyby bylo města,
bylo by to lepší. Pan místostarosta
řekl, že oﬁciálně nic nenabídl. Pan starosta řekl, že to už tady bylo v minulém
volebním období a znalecký posudek byl
na 1 mil. Kč. Pan místostarosta řekl,
že argumentoval tím, že když to kupoval, tak nevěděl, že tam bude Singltrek.
Myslel, že si kupuje lokalitu, kde bude
mít svůj prostor pro sebe. Že to město
dělá špatně s těmi prostory, že by se to
mělo nějak sjednotit. Má nějakou svou
představu a chtěl znát jeho názor. Pan
Vojáček řekl, že se ztotožňuje s názorem pana Pelanta, který měl na RM
připomínku k užívání sociálního zařízení.
Ví, o co jde, manželka tam pracuje. Pan
Jirák tam má svůj podnikatelský subjekt,
vydělává tam nějaké peníze a měl by je
investovat do nějakého svého sociálního
zázemí. On své zákazníky posílá na sociální zařízení, které je v majetku města
a zaměstnankyně SRC to tam musí uklízet. Párkrát tam viděl ty mladé feťáky,
oni se tam nalejou, pak to tam pozvrací
a ony to druhý den uklízí. Ještě se to
omlouvá tím, že to jsou veřejné záchodky. Tak se tam má dát cedule, že to jsou
veřejné záchodky a město tam může
3× za den poslat uklízet někoho z VPP.
Nejenom, že tam do toho dají nějakou
práci, ale i čisticí prostředky. Pan starosta řekl, že neví, co pan ředitel PO říká svým zaměstnankyním, ale všechno
je to trošku jinak. PO má jednoho VPP
pracovníka, který má uklízet. Záchody
jsou veřejné, jsou otevřeny 24 hodin
denně, stejně jako na Singltreku. Bylo
jednání s panem Jirákem, kterému byl
přítomen i pan ředitel PO, kde se to
jasně dohodlo. Pan Jirák neustále chce
po městě, proto dává branky na most,
aby mu uklízelo jeho pozemky. On mu již
několik let vysvětluje, že město nemůže
posílat své VPP pracovníky uklízet cizí
Novoměstské noviny

pozemky a cizí majetky. Proto se na té
schůzce dohodli a rozešli se s tím, že si
každý bude uklízet své. On si bude uklízet svou hráz, své pozemky a PO města
si bude uklízet své záchody, svou pláž.
Neplynulo však mnoho dnů a na mostě
se opět objevila branka. Tzn., že první
kdo porušil dohodu, která nebyla nijak
napsaná, ale u jednání bylo dost lidí,
i zástupce ze Singltreku, byl pan Jirák.
Pak slyšel, i když to jsou takové povídačky, že po městě neustále zaměstnankyně PO říkají, že musí uklízet záchodky
po zákaznících pana Jiráka. Nejde to
rozlišit. Nerozlišíte, jestli jde na záchod
obyvatel kempu, který si koupí pivo u pana Jiráka, nebo cyklista ze Singltreku
nebo někdo místní. To nejde rozdělit.
Pan Vojáček řekl, že ten problém je
naprosto zásadní a on utekl k nějakému
mostu. Tam jde skutečně o to, že tam
jsou dva podnikatelské subjekty provozující restaurační zařízení. Pan Kvasnička podotkl, že tři. Pan Vojáček řekl,
že tři, ale že teď mluví o těch dvou. Oba
provozují restaurační zařízení, konkurují
si tam a jeden provozuje sociální zařízení
na své vlastní náklady, ze svého zisku.
Pan Kvasnička řekl, že i Singltrek. Pan
Vojáček dodal, že se to tedy týká i Singltreku. A teď ten třetí subjekt tvoří zisk,
provozuje restaurační zařízení a nemá
zajištěno žádné sociální zařízení a se
souhlasem města posílá své zákazníky
na jejich sociální zařízení. Pan starosta
řekl, že pan Vojáček opakuje to, co nestále opakují všichni po městě. Neustále
to slyší ze všech stran. Šel si tedy zjistit,
jak je to možné. Je to úplně jednoduché. Pan Jirák, když si postavil ten svůj
provoz, tak musel žádat stavební úřad,
musel žádat hygienu. Podíval se, co
tam uvedl, když nemá záchody. Je tam
uvedeno, že 200 m daleko jsou veřejně
dostupné záchody. On své vlastní záchody podle našich zákonů prostě mít
nemusí. Proč se o tom pořád diskutuje?
Pan místostarosta řekl, že nelze odlišit
moje a tvoje lidi a záchodky také nejde
zavřít. Pan Vojáček řekl, že každý, kdo
tam projde, může ten záchod použít, to
je v pořádku, ale není v pořádku, že se
na tom pan Jirák nepodílí.
Pan Maděra požádal vedení města,
aby do rozpočtu pro rok 2016 zařadilo
opravu ulice Kmochova. Pan starosta
řekl, že to bude věcí kapitoly „Opravy
a investice“. Pan místostarosta řekl, že
5
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X
je potřeba dát dohromady nějaké řešení.
Už na to několikrát koukal. Je hrozně
úzká. Auta tam stojí na chodnících a ty
jsou v podstatě nepoužitelné. Některé
domy mají schodiště do chodníku. Bylo
by dobré, kdyby se do toho zapojili i majitelé domů. Pan Maděra řekl, že to, že
jsou tam pro něj neznámé vztahové věci,
neznamená, že se nebude uvažovat
o opravě silnice. Pan místostarosta
odpověděl, že se o tom uvažuje, ale je
potřeba to vyřešit. Pan Maděra dále
řekl, že je tam stále větší problém i se
zimní údržbou. Navrhl spojit se s nějakým projektantem komunikací a řešit to
sníženým nájezdem na chodník a chodník vyspádovat opticky. Pan starosta
řekl, že chtěl navrhnout, aby byl pozván
projektant a svoláni lidé z ulice. Bylo tam
navrhováno, v rámci dopravní prostupnosti, řešení zjednosměrněním ulice.
Mělo se to týkat více ulic, ale setkalo se
to s odporem občanů. Ten projekt stále
existuje. Pan starosta se dotázal, zda
pan Maděra navrhuje nějaké usnesení.
Pan Maděra řekl, že usnesení být nemusí, jenom by chtěl, aby oprava ulice
Kmochova byla zařazena do rozpočtu
na rok 2016.
Paní Likavcová řekla, že chce jenom
připomenout, že Jindřichovická ulice je
hodně úzká, hlavně most u Bulířů. Je
to tam dost nebezpečné. Zda by bylo
možné tam dát nějaký retardér nebo
dopravní značení. Pan starosta řekl, že
by doporučoval přečíst si zápis z předchozího zastupitelstva. To samé zde již
někdo říkal. Paní Likavcová řekla, že
za ní byl minulý týden pan Křiklava. Žádal, aby to přednesla na ZM, zda by bylo
možné dát tam nějaké dopravní značení,
nebo do té zatáčky zrcadlo apod. Pan
starosta řekl, že v zápise z RM bylo uvedeno, že se připravuje projekt na řešení
dopravní situace v Jindřichovické ulici
od Plovárenské ulice směrem k parkovišti u koupaliště. Most je majetek Kraje.
V zápisu ze ZM bylo uvedeno, že se
na to ptala paní Bulířová. To by musela
KSS udělat větší most, to jinak řešit
nejde. Může se dát dotaz na KSS LK,
zda by bylo možné do zatáčky umístit
zrcadlo. Pan místostarosta řekl, že se
také řešil nájezd na parkoviště a cesta
k Singltreku. Pan Kvasnička řekl, že by
to rozporoval. Teď tam všichni jezdí pomalu vzhledem k tomu, v jakém je cesta
stavu. Až bude cesta v dobrém stavu,
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tak tam budou jezdit rychle. Jak cyklisté,
tak automobilisté. Něco se tam stane.
Dojde na jeho slova.
Paní Likavcová řekla, že před veřejnými záchodky stojí zelená felicie. Je
to šílený vrak a lidé si na to stěžují. Pan
starosta řekl, že to projedná s vedoucím policie.
Mgr. Funtánová řekla, že by chtěla
poděkovat za žáky, pedagogy a rodiče
za zrealizování zabezpečení hlavních
vchodových dveří ZUŠ. Velice jim to
po všech stránkách pomohlo. Děti a učitelé jsou v bezpečí a navíc to chrání
i majetek.
Pa n í S u ková ř e k l a , ž e n a v á ž e
na Mgr. Funtánovou. Minulý týden seděla odpoledne v kanceláři. Ve školce
už nikdo nebyl, zabezpečení bylo mimo
provoz, a najednou stál ve dveřích chlap
jak hora, kterého viděla prvně v životě
a začal tam na ní hartusit. Dodala, že se
na to zabezpečení také zaměřila a bude
ho ve školce také realizovat. Dále poděkovala městu a ZM za realizaci zateplení
školky.
M g r. S m u t n á t a ké p o d ě ko v a l a
za opravu podlahy v jedné třídě. Dále
požádala o zařazení do rozpočtu 2016
do kapitoly „Opravy a investice“ investici na opravu školních věžních hodin.
Rozpočet by panu místostarostovi poslala. Je tam od jedné firmy. Už pan
Novotný to chtěl realizovat. Rozpočet je
na 80 tis. Kč.
Pan Pelant požádal pana starostu,
zda by mohl při jednání s ředitelem policie zaintervenovat o posílení policistů
v Novém Městě. Připomenout, že město
vyšlo policii vstříc odpuštěním nájmu
za služebnu. Pan starosta řekl, že problém je úplně někde jinde. Na každém
zastupitelstvu se o tom mluví. Nemají
lidi, nikdo sem nechce jít. Pan Pelant
řekl, že je odvádějí na ty stáže. Mgr. Žáková řekla, že tabulkově tu jsou, fyzicky
ale ne.
Paní Suková řekla, že ví, že parkoviště u MŠ ještě nebude ani do příštího roku, ale teď je to tam hrozné. Ví,
že rodiče mohou parkovat u Textilany,
ale nechtějí tam parkovat. U paneláku
se také více rozmohlo parkování. Pan
starosta řekl, že parkoviště se projektuje, probíhá inženýrská činnost, je to
i v rozpočtu. Pan místostarosta řekl,
že projektantka nedala dohromady ještě
všechny vyjadřovačky. Např. s TeplárenNovoměstské noviny

skou se řeší teplovod. Pod plánovaným
parkovištěm je teplovod. Parkoviště
bude stát 100 tis. Kč a přeložka by stála
400 tis. Kč. Parkoviště se tedy udělá
bez přeložky teplovodu, použije se zámková dlažba, kterou by v případě oprav
bylo možné rozebrat.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php

Odešel
vážený člověk

Dne 12. září ukončil svou poslední
túru v horách pan Karel Nádeník, novoměstský rodák, dlouholetý učitel
naší základní školy, historik a patriot,
publicista, milovník vážné hudby, fotograf a velký znalec Jizerských hor,
Smrku především. Cestu na tuto horu
mnohokrát vyšlapal a je nesporné, že
vícekrát než on na ni nikdo nevystoupil. Jeho knížku „Smrk, Král Jizerských hor“ mají doma mnozí z nás.
Zastupitelstvo Nového Města pod
Smrkem udělilo panu Nádeníkovi dne
14. května 2008 Čestné občanství
města jako ocenění jeho morálních
a lidských hodnot, jako poděkování
za dlouhodobé zásluhy o popularizaci města a okolí, za celoživotní působení při výchově a vzdělávání dětí,
za propagaci Nového Města pod
Smrkem, Jizerských hor a zvláště hory Smrk, o nichž vydal řadu publikací,
brožur, letáků a článků v odborných
časopisech.
Byl velmi skromný člověk a zcela
jistě by si nepřál být oslavován. Jsem
však přesvědčen, že za bohatství poznatků a radost, kterou nám přinesl
svým dílem, si tuto malou vzpomínku
zasloužil.
Čest jeho památce.
Pavel Smutný
listopad–prosinec 2015

Zprávy z radnice
Ze schůzí rady města
R ad a m ě s t a na své schů zi dne
30.09.2015 projednala přidělení bytů
mimo Seznam žadatelů a majetkoprávní
věci. Dále rada projednala a schválila
na základě podaných nabídek ﬁrem návrhy na rozdělení provádění zimní údržby
pro období 2015–2016 a návrh operačního plánu zimní údržby na stejné období.
Rada města dále projednala návrhy nájemních smluv na pronájem nebytových
prostor – objekt č. 2, jiná stavba bez čp
v k. ú. Hajniště pod Smrkem a nebytové
prostory Jindřichovická 145. Dále byla rada města seznámena s prezentací architektonické studie uspořádání areálu koupaliště s názvem „Plovárna Nové Město
pod Smrkem“. Rada města projednala
žádost ředitele PO SRC o instalaci kamery se záznamovým zařízením do prostoru
za sportovní halou. RM schválila žádost
firmy Restaurace Nové Město, s. r. o.
o započtení pohledávek města vzniklých
z titulu nedoplatku na vodném a stočném
v roce 2014 a z titulu nezaplacených
záloh za vodné, stočné a dodávku tepla
v roce 2015. Rada schválila realizace investičních akcí, které budou ﬁnancovány
z rozpočtu města, kapitoly „Opravy a investice“, první akcí je „Parkovací plocha
ulice Mánesova“ – jedná se o parkoviště
u mateřské školy o počtu 8 parkovacích
míst, druhou akcí je „Vydláždění dvora
a parkoviště pro OO Policie ČR“ – jedná
se o dvůr a parkovací místa za budovou
Jindřichovická 145, kde parkují policisté.
Dále byly projednány žádosti ředitelky
PO ZŠ o souhlas k přijetí finančního
daru od společnosti Woman for woman,
o. p. s., který je účelově vázán na úhradu
obědů ve školní jídelně pro 3 žákyně ZŠ,
žádost o souhlas se stavebními úpravami
přístavby budovy školy v Jindřichovické
ulici, které spočívají ve výměně ztrouchnivělého trojdílného okna bývalého bytu
za garážová vrata a žádost o vyhlášení
volného dne ředitelkou PO ZŠ na den
16. listopadu 2015.

Rada města byla na své schůzi dne
21.10.2015 seznámena se Strategickým plánem sociálního začleňování Mikroregionu Frýdlantsko pro roky 20162018, dále projednala majetkoprávní
věci a uložila OVŽP vyzvat vlastníky nemovitostí, u kterých je technicky možné
připojení na kanalizaci a nemají smlouvu
s FVS, a. s., k doložení způsobu likvidace a dokladů o likvidaci odpadních
vod. RM schválila zadání vypracování
energetického posudku, vypracování
projektové dokumentace pro stavební
řízení, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, vypracování
soupisu prací oceněného a neoceněného a zajištění inženýrské činnosti ve sta-

vebním řízení na akci „Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových
konstrukcí Základní školy Tylova“. Rada
projednala a schválila žádost Horské
služby ČR o umístění větrné turbíny
na konstrukci rozhledny na Smrku, dále
rada schválila mimořádný příspěvek
DSO Mikroregion Frýdlantsko na zajištění akutní interní péče v nemocnici Frýdlant ve výši 23.214 Kč. RM neschválila
připojení k projektu „Navýšení kapacit
pro nouzové zásobování Frýdlantského výběžku pitnou vodou“ z ﬁnančních
důvodů a pro nedostatek skladových
prostor.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

Pozor na občanky a pasy
Od 10. prosince 2015 do konce roku
bude celostátní odstávka systému cestovních dokladů a občanských průkazů
s biometrickými prvky. O vydání těchto

dokladů nebude možné žádat. Více informací naleznete na www.nmps.cz.
-SY-

Kotlíkové dotace
Liberecký kraj brzy začne poskytovat občanům dotace na výměny kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním.
Zájemci, kteří by chtěli vyměnit svůj
starý kotel za nový, ekologičtější, příp.
s automatickým přikládáním paliva, mohou své žádosti připravovat již nyní.

Podrobné informace a pokyny můžete
získat na semináři, který pro žadatele
o dotaci z programu Kotlíkové dotace pořádá Liberecký kraj ve Frýdlantu
14. 12. 2015 od 15 h v zasedací místnosti radnice. Další informace naleznete
na www.nmps.cz.
-SY-

Pozvánka
Farní sbor českobratr ské círk ve
evangelické v Novém Městě p. S., Blahoslavova 325, Vás zve 12. prosince
v 18.00 na koncert pěveckého sboru
Veselost, 24. prosince v 16.00 na štědrovečerní bohoslužby s koledami.
listopad–prosinec 2015
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IČ 75048817
Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace, Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem 463 65,

POZVÁNKA
Vážení příznivci sportu,

dovolujeme si Vás pozvat na 3. ročník netradiční akce konané pod názvem:

Mikulášské plavání
Motto:

nejlepší relax před Vánočním šílenstvím je trocha sportu

Zahájení:

4.12.2015 v 08:00

Termín:

4.12.2015

Místo:

bazén - městské lázně

Ukončení:

5.12.2015 v 08:00

Organizační výbor:

Pavel Jakoubek, Lukáš Pazděra, Eliška Walterová, Marie Vojáčková, František
Petrányi. Další zájemci, ochotní pomoci s organizací průběhu akce jsou vítáni.

Organizační pokyny:
-

V průběhu akce jsou všichni účastníci povinni se řídit platným provozním řádem

bazénu a pokyny organizátorů;

-

Plave se ve třech drahách, volným stylem, s tím, že se každý plavec vždy při obrátce

dotkne rukou stěny bazénu;
-

Každý může uplavat tolik, na kolik se cítí – těm, kteří chtějí plavat více, doporučuji
noční hodiny;

-

Štafetový systém, jeden doplave, další začíná;

Nesmí dojít k přerušení plavání (alespoň jedna dráha musí být stále obsazena;

Plavat se dá i opakovaně (kdo doplave, může si odpočinout a zkusit to znovu);

Jednotlivé bazény se sčítají a výsledný údaj nám ukáže, jakou vzdálenost jsme za 24
hodin

uplavali.

Výsledky

Novoměstských novin;
-

budou

zpracovány

a

zveřejněny

v nejbližším

čísle

Každý účastník pamětní obdrží certifikát;

V rámci akce je organizována soutěž pro družstva žáků základních škol v kategoriích

mladší žáci (1.-3. třída), starší žáci (4.-6. třída) a nejstarší žáci (7.-9. třída).

Pokud jste se rozhodli pro účast na této akci, prosím kontaktujte nás na adrese
bazen@nmps.cz,

nebo

na

telefonním

čísle

776098911,

případně

osobně

v budově

městských lázní. Přihlásit se mohou jednotlivci, rodiny, skupiny. S přihláškou lze zaslat i
případný počet osob a čas, který by Vám vyhovoval. Páteční dopoledne je vyhrazeno pro
děti ZŠ. Dětské sportovní a zájmové kroužky přednostně od 12:00 do 17:00.

Zájemci o účast v nočních hodinách jsou vítáni.
Zdravotní zabezpečení akce:
Na bezpečnost budou dohlížet plavčíci Lukáš Pazděra a František Petrányi.
Těšíme se na Vaši účast.
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mateřská škola
Podzim v MŠ

603 846 092

VÝKUP VOZIDEL
ZA HOTOVÉ

Léto je pryč a vítá nás podzim. I my
jsme v mateřské škole přivítali známé
i nové dětské tváře. Některé zpočátku
s pláčem, nyní s úsměvem. Docházka
do MŠ není jen o kamarádech, hrách
a učení se novému, je i o spoustě akcí
a dobrodružství. Každý den v dětské
společnosti je pro nás zážitkem a pro
děti je neopakovatelný den, který stráví
ve společnosti kamarádů a lidí, kteří
jim předávají to nejlepší ze sebe. Hned
v září se díky příznivému počasí podařilo zaměstnancům MŠ uspořádat pro
děti Šmoulí les. V rytmu šmoulích hitů
a ve znamení modré barvy děti plnily
různorodé úkoly, za jejichž splnění je
čekala odměna. Dále se předškoláci zúčastnili každoroční přehlídky ZIS
ve Frýdlantu. Opět se mohli na chvíli stát
hasiči, záchranáři či policisty.
V měsíci říjnu navštívil MŠ fotograf.
Dále děti zhlédly divadlo v Dělnickém
domě. Novinkou pro letošní rok jsou
soutěže pořádané MŠ pro rodiče s dětmi. Každý měsíc je zadáno nové téma.
Pr vní vlaštovkou byla v ýroba skřítka
Podzimníčka. Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným kreativním
rodičům i dětem za nádherné skřítky,
kterých se sešlo opravdu mnoho. Jeden
hezčí než druhý. Proto si zaslouží své
čestné místo v průchodu mezi budovami, kde je mohou obdivovat i návštěvníci
MŠ. Všichni zaměstnanci MŠ se již těší
na další krásné výrobky dětí a rodičů.

• OSOBNÍ • NÁKLADNÍ • AUTOBUSY •
• vystavení dokladu k zákonnému
odhlášení vozidla z registru
• odtah vozidel zdarma
• prodej náhradních dílů
• odtahové služby

VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ
• výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal

www.zlikvidujauto.cz
listopad–prosinec 2015
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Zveme rodiče a jejich děti 9. 12. 2015
od 15 hodin ve školní jídelně na Vánoční
dílničky.
Za MŠ napsala Bc. Markéta
Konkusová
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SVČ „ROROŠ“
Sportovní camp-turnajový víkend 2015
V sobotu a neděli 3.–4. 10. 2015 se
v sokolovně SRC v Novém Městě pod
Smrkem uskutečnil Sportovní camp-turnajový víkend.

Iniciátorem akce byl dobrovolnický
projekt pana Martina Čeledy, zaměstnance společnosti KNORR-BREMSE
Česká republika a zároveň člena badmintonového kroužku SVČ ROROŠ,
kam již druhým rokem chodí pravidelně
hrát jeho manželka Edita a syn Martin.
Společnost sponzorovala jak sportovní vybavení pro kroužky s celoroční
činností, tak i krásné ceny za turnaje.
Děkujeme za pomoc a podporu sportovních aktivit, za možnost získat další
sportovní zkušenosti a zážitky.

I. Špálová zástupce SVČ „ROROŠ“
M. Čeleda dobrovolník
KNORR-BREMSE
Celá akce začala v sobotu v 9.00 hodin a odstartovalo se velké klání ve třech
disciplínách:
Šipkový turnaj
Žádný z účastníků nikdy šipky nehrál
v takovém rozsahu, někteří šipku drželi
poprvé v životě, a přesto odehráli 30 kol
na nejvíce nastřílených bodů. Učili se
správné technice hodu, postoji na čáře,
držení šipky, jak správně zaměřit cíl,
kolik fází má vlastní hod a jak je důležitá koncentrace. Turnaje se zúčastnilo
10

17 hráčů ve dvou kategoriích a zde jsou
výsledky pořadí:

V I. kategorii do 6. třídy získala 1. místo Jana Tichá – 1358 bodů, 2. místo
Šimon Woide – 1346 bodů, 3. místo
Jakub Dvořák – 1342 bodů, 4. místo
Hana Hanušová – 1334 bodů, 5. místo
Jakub Svoboda – 1300 bodů, 6. místo
Veronika Jirušová a Simona Resselová
– 1224 bodů.
Ve II. kategorii od 7. třídy: 1. místo
Martin Čeleda – 1373 bodů, 2. místo
Lukáš Černík – 1348 bodů, 3. místo Jan
Smutný – 1343 bodů, 4. místo Matyáš
Dankanič – 1312 bodů, 5. místo Alexandr Romaněnko – 1273 bodů, 6. místo
Martin Dvořák – 1220 bodů, 7. místo
Kateřina Zárubová – 1204 bodů, 8. místo David Bartoš – 1167 bodů, 9. místo
Kryštof Mazánek – 1123 bodů, 10. místo Matěj Mazánek – 182 bodů.
Výsledky sledoval a turnaj řídil: Martin
Čeleda, Ivana a Václav Hanušovi.
Turnaj ve stolním tenisu
Druhá disciplína, která o víkendu zaplnila sokolovnu, byl turnaj ve stolním tenisu. Hrálo se na 5 setů „každý s každým“
ve dvou skupinách a pokračováním byl
společný turnaj o nejlepšího hráče stolního tenisu, kterým se stala Kateřina
Zárubová.

První skupina: 1. místo Jana Tichá,
2. místo Jakub Svoboda, 3. místo Lukáš
Černík.
Novoměstské noviny
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Druhá skupina: 1. místo Kateřina Zárubová, 2. místo Alexandr Romaněnko,
3. místo Jan Smutný.
Nad turnajem dohlíželi Eva a Jaroslav
Koblásovi – vedoucí kroužku stolního
tenisu
Badmintonový turnaj
Třetím sportem k nahlédnutí byl badmintonový turnaj. V obou kategoriích
se hrálo na dva hrané sety do 15 bodů
„každý s každým“ a mokrých triček se
na radiátoru sušil dostatek. Deset hráčů
se vystřídalo na jednom kurtu a délka
jednoho setu trvala 7–9 minut. Sehrálo se celkem 21 zápasů = 42 setů =
1726 výměn. Nejvíce odehraných výměn, a to ve stejném počtu, měl Martin
Čeleda – 250 a Martin Dvořák – 250.

Pro srovnání: při 5 zápasech naběhal
hráč po kurtu zhruba 5–8 km. Nelze
samozřejmě tento údaj zevšeobecňovat. Je to jenom pro představu, jaký asi
výkon podá hráč badmintonu. A badmintoňáci podávali pořádný výkon a výměny
byly herně i divácky zajímavé.
I. kategorie: 1. místo Šimon Woide
– 17 b., 2. místo Veronika Jirušová –
15 b., 3. místo Simona Resselová –
10 b., 4. místo Jakub Dvořák – 6 b.,
II. kategorie: 1. místo Martin Dvořák
– 26 b., 2. místo David Bartoš – 22 b.,
3. místo Matyáš Dankanič – 20 b.,
4. místo Martin Čeleda – 17 b., 5. místo
Matěj Mazánek – 13 b., 6. místo Kryštof
Mazánek – 10 b.
Pořadí by pravděpodobně dopadlo
jinak, kdyby Matěj neměl smůlu. Vykloubené rameno není žádná legrace a Matějovi přejeme brzké uzdravení.
O roli rozhodčího se podělily: Jana
Ovesná, Edita Čeledová a Ivona Špálová.
Turnajovou atmosféru doplňovali rodiče a prarodiče, kteří se přicházeli na své
ratolesti podívat, a mladší sourozenci si
mohli vyzkoušet, mimo turnajové sestalistopad–prosinec 2015

sport
13. krajské dožínkové slavnosti

vy, všechny tři sporty. Nedělní tréninkové sportoviště střídaly dvouhry a čtyřhry,
badmintoňáci hráli stolní tenis a naopak,
dospěláci hráli s dětmi i proti nim, oblíbená „obíhačka“ zakončila sportovní
víkend a došlo na udělování cen.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na realizaci akce, kteří podpořili tento
projekt, protože jsme si všichni užívali
radost z pohybu, nadšení a zdravou
únavu.
Hezký den vám přeje Ivona Špálová
a fotografie najdete na našem webu
http://ddm-roros.rajce.idnes.cz/.

V sobotu 5. září 2015 se konaly
13. krajské dožínkové slavnosti ve Frýdlantu.
Okresní organizace včelařů oslovila
včelaříky z Nového Města pod Smrkem,
a tak se kluci z včelařského kroužku podíleli na bohatém dožínkovém programu.
Stanoviště měli v altánu v pěkném parku
u řeky Smědé.
Dospělí se zajímali o cvičný úl. Výklad
včelařského instruktora Vojty Mazánka
byl zajímavý, posluchači pokládali dotazy a diskutovali o životě včel.
Do včelařských soutěží se zapojovaly
především děti. Poznávaly včelařské
pomůcky, určovaly rostliny významné
pro včelí pastvu, prověřily si teoretické
znalosti ve vědomostní soutěži.
Na včelí louce si „včelky“ vyzkoušely,
co to dá práce nanosit do úlu z květů
pyl. Za odměnu účastníci dostali domácí
medové perníčky, které upekly Ivana,
Lenka a Laura v našem DDM.
Včelaříci se na stanovišti střídali, aby
navštívili další zajímavá místa slavností.

Zprávy z AFK
Vážení čtenáři,
blíží se konec roku 2015. Dovolte mi
informovat Vás o činnosti AKF, o tom, jak
si naše fotbalová družstva vedla v podzimní části rozehraných soutěží a o činnosti fotbalového klubu v našem městě.
Začnu mladšími žáky. Ti trénují poctivě pod vedením trenéra J. Těšínského
a v okresním přeboru hrají důstojnou
roli. Družstvo staršího dorostu hraje
v soutěži 1.A třídu krajského přeboru,
ale ne vždy s dobrými výsledky. Trenér
Radek Suk má jasno, špatná tréninková
morálka hlavně starších hráčů, a také
naopak v družstvu pravidelně nastupují
fotbalisté, kteří věkově spadají do kategorie starších žáků.
Co se týče postavení v tabulce, v družstvech dospělých je na tom B tým pod
vedením Martina Částka podstatně lépe
než A tým, a po několika letech je v popředí okresní soutěže.
A tým dospělých opět rozdává body soupeřům, nepomohla ani změna
na trenérském postu. Tým pod vedením
Davida Jalovičára a Jiřího Jiruše dohraje
podzimní část soutěže okresního přeboru ve spodních patrech tabulky. Příznivci
listopad–prosinec 2015

Zblízka si prohlédli obrovskou zemědělskou techniku, obdivovali zručnost studentů lesnické školy Hejnice, prověřili si
znalosti o lese, vyzkoušeli si dojení krav,
prohlédli si výstavu dobytka, králíků
a domácích opeřenců.

Zkušení dlouholetí členové včelařského kroužku David B., Bedřich K., Vašek
Ř., Honza S., Kr yštof M., Šimon W.
a Laure S. z Francie vzorně reprezentovali mladé včelaře Libereckého kraje.
Fotodokumentace: Laure Stephan
(YS)

Informace ze SRC
klubu budou věřit, že po kvalitní zimní
přípravě si své postavení v tabulce notně
vylepší a opustí sestupové pozice.
Zimní příprava všech našich družstev
proběhne za využití haly SRC a areálu
AKF, případně UMT ve Frýdlantě.
V současné době probíhá ve spolupráci s DDM v Novém Městě pod Smrkem a AFK náborová akce dětí prvního
stupně ZŠ se zaměřením na fotbal. Vedení fotbalového klubu by chtělo v následujícím ročníku opět přihlásit kategorii
přípravky a případně doplnit kategorii
mladších žáků.
Blíží se zima, a tak je čas na zazimování areálu, jeho vybavení, ošetření
a údržbu strojů a techniky. V letošním
roce se podařilo realizovat několik finančně nákladných projektů v areálu
AFK za podpory města NMPS a BS, ale
také živnostníků Pavla Láznického, Ivana
Garčice a několika málo členů AFK.
Jménem vedení AFK děkujeme všem
zainteresovaným za podporu v letošním
roce. Doufáme, že v následujících letech
se nám podpory dostane opět.
Předseda klubu AFK
Josef Jalovičár
Novoměstské noviny

Děkujeme za přízeň všem, kdo v letní sezoně navštívili
naše zařízení v prostorách kempu u koupaliště. Věřím, že jste byli s našimi službami v letních měsících spokojeni a že
se za nějakých 5 měsíců v kempu opět
potkáme. Pro příští sezonu připravujeme další setkání se skupinou „Sešlost“
a mnoho jiných zajímavých akcí.

Pro zlepšení nálady v době předvánočního šílenství jsme pro zájemce připravili již třetí ročník netradiční akce pod
názvem: „Mikulášské plavání“. Akce se
koná dne 4. 12., všichni jsou srdečně
zváni. Podrobnosti se dočtete v tomto
vydání Novoměstských novin.
Ing. Pavel Jakoubek
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hasiči
Hasiči Nové Město
Sbor dobrovolných hasičů zastává
v Novém Městě ve spolupráci s kolegy
z Ludvíkova důležitou roli v organizaci
a prožívání společného kulturního života. Je nositelem největších a nejdůležitějších tradic v obci. Zároveň také
reprezentuje město nejen v nejbližším
okolí, a to pravidelnou účastí na soutěžích v požárním sportu a na námětových
cvičeních. Také se věnuje výchově mladých hasičů, kteří skvěle reprezentují
sbor a tím i město. Těchto akcí je během
každé hasičské sezóny přibližně deset.
Kromě toho si jednotka SDH stále zachovává i svou primární úlohu – u požáru a odstraňovaní následků živelných
pohrom. Dovolte mi shrnout náš činný
rok do dvanácti stručných bodů na seznámení se s naším SDH. Věřím, že vás
budeme na těchto stránkách v každém
z následujících čísel seznamovat s naší
činností mnohem podrobněji.

Březen
Hlavní náplní činnosti v březnu je příprava na soutěžní sezónu. Členové soutěžního družstva za v ydatné pomoci
ostatních členů provádí kontrolu výzbroje a výstroje po dlouhé zimě a připravují
ji na novou letní sezónu.
Duben
V tomto měsíci se již otepluje a nám
začíná kolotoč akcí a soutěží. Jako první
akce pro širokou veřejnost je příprava
na „Tradiční pálení čarodějnic“. Tomu
předchází jeden až dva víkendy brigád
strávených s motorovou pilou a kládou
na rameni. Soutěžáci odjíždí do Kozlan
na první soutěž sezony.
Květen
Májový měsíc nezačíná stavěním májky, ale úklidem po čarodějnicích. Uklidí-

me zbylé dřevo, které používáme na dalších akcích během roku. Začíná příprava
na „Dětský den s hasiči“. Soutěžáci,
pokud jim to pracovní povinnosti dovolí,
ladí formu.
Červen
Dětský den s hasiči pořádáme vždy
v neděli nejblíže k datu Mezinárodního
dne dětí. V červnu se hasičské soutěže
rozběhnou do plných otáček a následují
v rychlém sledu za sebou téměř každý
víkend. Také my pořádáme první soutěž
„O pohár velitele jednotky“.
Červenec
Za účasti novoměstského sboru pokračují hasičské akce v okolních obcích
a městech. Značná část měsíce je však
již ovlivněna přípravami na naši největší
akci „Noční požární útok“. Této soutěže

Leden
Každý nov ý rok začíná pro novo městský sbor výroční členskou schůzí
za účasti většiny členů. Při této příležitosti dochází ke zhodnocení činnosti
za uplynulý rok a vytyčení základních bodů práce pro rok stávající. Tato schůze je
největším setkáním členů v celém roce.
Únor
Tento měsíc je pro nás trochu v duchu
odpočinku a plánování. Samozřejmě ale
nezahálíme, práce na technice a údržbě
svěřeného materiálu je věčný koloběh
prolínající celým rokem.
se zúčastňují SDH z širokého okolí a nejen Libereckého kraje. Do našeho města
dorazí až 30 týmů, což je něco kolem
dvou set soutěžících a spousty fanoušků. Díky nim prožíváme úžasnou noc až
do poledne, kdy od nás odjíždí poslední
kolegové a kamarádi.
Srpen
Již po mnoho let je hlavní akcí srpnového času „Memoriál pánů Kavúra, Krále
a Tomíčka“. Tato soutěž je na počest našich předchůdců, kteří se velkou měrou
zasloužili o náš sbor. Soutěž je zároveň
zařazena do seriálu Superpohár. Sedm
soutěží, kterých se od jeho založení pravidelně naši soutěžáci zúčastňují. Pro mladé hasiče připravujeme soustředění, které mají vždy poslední prázdninový víkend.
12
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hasiči
Hasiči Ludvíkov za měsíc září a říjen
Září
První podzimní měsíc je spojen s koncem dospělácké hasičské letní sezóny.
Mladí hasiči mají napilno, nově příchozí
prvňáci se seznamují s uzly, topograﬁí,
zdravovědou a mnohými dalšími vědomostmi, které patří k hasičině. Letos
přišel nápad od vedoucí mládeže uspořádat „Večerní požární útok mladých
hasičů“. Od nápadu bylo jen kousek
k realizaci a povedlo se. Vyhlášení proběhlo ve 23h.
Říjen
Pořádáme menší soutěž mladých
hasičů „Netradiční předbraňák“. Mládežníci se pod vedením vedoucích
připravují na velký braňák do Lužce.
Poskytujeme občerstvení na „Středověkém jarmarku“.
Listopad
Letošní listopad je nezvykle hodně
nabitý. Poslední akcí, kterou pořádáme
v letošním roce, je „Halloweenská Oldies Party“ na sále v Dělnickém domě.
Mladí hasiči mají velkou soutěž v Lužci
a další týden O předvánočního kapra na frýdlantském náměstí. Soutěžáci si
jedou do Frýdlantu pro třetí místo Superpoháru 2015.
Prosinec
Prosinec je v SDH měsícem volna. Nekonají se žádné stěžejní pravidelné akce, nanejvýš drobné příležitostné. Často
právě v této době mají členové SDH čas
věnovat se svým rodinám.

Po prázdninách a dovolených začala
příprava na dokončovací práce v klubovně, zbrojnici i na pozemcích. V klubovně a kolem ní se dokončily práce
úklidové, v nejbližší době se připravuje výsadba keřů a dalších rostlin před
klubovnou a celková úprava pozemku
za ní. Ve zbrojnici byl proveden generální
úklid, vystěhování nepotřebného materiálu a nyní je tam vzorný pořádek. Na dětském hřišti byly dokončeny úpravy, nyní
se jedná o přepracování a úpravu houpačky, na dospěláckém hřišti bylo vyměněno pletivo na sloupech a vysekán
pozemek, tak jako na cvičišti a u nádrže.
V minulém čísle jsem zapomněl na důležitého sponzora z těch, kteří měli největší zásluhu na výstavbě dětského hřiště.
Je jím město Nové Město pod Smrkem.
Děkujeme.
I když se zdálo, že se nic jiného neděje, nebyla to pravda. Začaly inventury:
pro městský úřad, která byla inventurní
komisí se správkyní majetku úspěšně
dokončena, a dalšího majetku sboru; ta
proběhla koncem měsíce října. Znovu
došlo k výjezdům na obtížný hmyz, takže
letošní počet výjezdů na hmyz se uskutečnil 13×. To bylo občany hodnoceno
jako velmi dobré a záslužné.
Byla provedena technická prohlídka, díky opravám, na kterých má hlavní zásluhu p. Bařina a řidiči, proběhla
úspěšně, ale další opravné práce je
nutné na cisterně naplánovat přes rozpočet. Také oprava čerpadel si vyžádá

hodně času a ﬁnancí. Podporu hledáme
i u sponzorů, kteří by naši ﬁnanční situaci mohli zlepšit. Jedním z nich by mohla
být fa CiS, která nás vždy požádá o různé výpomocné práce, jako odstraňování
sněhu ze střech nebo likvidaci vos, také
asistenční službu při ohňostroji a v neposlední řadě při stěhování ﬁrmy, které
proběhlo koncem října.
31. října se konal „Halloween v Ludvíkově“, tato akce je pořádána pro děti;
těch se i s rodiči sešla plná klubovna,
tematicky vyzdobená podzimními a halloweenskými motivy. Některé děti přišly
v maskách, jiné si je vyrobily na místě.
Na děti čekalo focení v maskách, diskotéka, soutěže a hlavně ceny ve formě
drobných hraček a triček, ale také sladké občerstvení ve formě „halloweena“
(želé dort s červy, očima a slizem), který
měl u dětí velký úspěch.
Protože se blíží konec roku, chtěl bych
již nyní pozvat občany na společnou
Mikulášskou nadílku, která se bude konat 5. prosince v klubovně, na tradiční
výstup na Smrk 26. prosince a v neposlední řadě také na Silvestrovský
nohejbal. Tím bychom ukončili rok bohatý jak na kulturní akce, tak na opravy
a výstavbu hřišť, soutěžního a dětského
a zbrojnice.
Závěrem bych chtěl popřát všem příznivcům a všem občanům vše nejlepší jak
k Vánocům, tak i do nového roku 2016.
Jednatel SDH Ludvíkov MaP

Závěrem:
Jak jsem již zmínil, v září jsme poprvé
v historii mladých hasičů uspořádali
„Večerní požární útok mladých hasičů“
podle dosavadních zjištění je to prvenství, když ne celosvětové, tak alespoň
v ČR žádný jiný sbor takovou soutěž
neuspořádal. O mladých hasičích podrobněji v některých z následujících
vydání. Určitě si naši pozornost zaslouží. Nemohu udělat výjimku a musím říct
následující slova: Všichni nebo alespoň
většina z nás ví, že za každou akcí,
přípravou a provedením stojí kus práce
a moc obětovaného času. Proto chci
všem, kteří se na uvedených akcích
podíleli poděkovat. A zároveň poděkovat městu Nové Město p/S. za ﬁnanční
podporu.
listopad–prosinec 2015
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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.
Čtenáři mohou využívat ON-LINE katalog na adrese www.katalog.nmps.cz. V ON-LINE katalogu můžete zjistit, zda je vámi hledaná kniha ve fondu knihovny, zda je
přístupná nebo právě vypůjčená. Pokud je kniha půjčená, můžete si přes své čtenářské konto tuto knihu rezervovat. Přes čtenářské konto lze výpůjčky také prodlužovat.
Bližší informace o této službě je možno získat v knihovně.
Nové knihy
Dospělí beletrie
Abbott, Rachel: Spi sladce
Barron Stephanie: Jane Austenová
a muž v kněžském rouchu
Cílek, Roman: Zásnuby se smrtí
Furnivall, Kate: Odvrácená strana slunce
Gardner, Lisa: Neboj se
Gilman, Susan Jane: Zmrzlinová
královna
Green, John: Příliš mnoho Kateřin
Harris, Robert: Index hrůzy
Homes, A. M.: Kéž je nám odpuštěno
Kepler, Lars: Stalker
Kepnes, Caroline: Ty
Kleypas, Lisa: Dívka s hnědýma očima
Kor, Eva Mozes: Děti, které přežily
Mengeleho
Masterton, Graham: Rozbití andělé
Mlynářová, Marcela: Dokud držím
pohromadě

Naisi, Azar: Jak jsme v Teheránu četly
Lolitu
Nesbo, Jo: Krev na sněhu
Nesser, Hakan: Muž bez psa
Niedl, František: Útěk do pekel
Ohlsson, Kristina: Davidovy hvězdy
Parsons, Kelly: Škůdce
Sacardoti, Daniela: Stůj při mně
Shotwell,, Vivien: Vídeňské nokturno
Smith, Wilbur: Řeka bohů
Šikulová, Veronika: Místa v síti
Zajícová, Zuzana: Tančím u tyče
Zapletal, Zdeněk: Život a doba soudce
A. K.
Dospělí naučná
Bollmann, Stefan: Ženy a knihy
Hausdorf, Hartwig: Čínský Roswell
Kosačík, Tomáš: Břicháč Tom
Loren, Sophia: Včera, dnes a zítra
Příkazská, Tereza: Tvoříme po celý rok
Toulavá kamera

tel.: 482 360 344
e-mail: knihovna@nmps.cz
web: www.nmps.knihovna.cz

Městská knihovna půjčuje:
pro děti:
pondělí
středa
pro dospělé:
pondělí
úterý
čtvrtek

13:00–17:00 hod.
13:00–15:00 hod.
9:00–11:00 hod.
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.

Mládež beletrie
Brezina, Thomas: Velký případ pro tebe
a Klub Tygrů
Čechura, Rudolf: Příhody maxipsa Fíka
Howard, A. G.: Šepotání
Kaiblinger, Sonja: Smrťák Harry
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky
Komendová Jitka: Láska na prodej
Nilsson, Frida: Gorila a já
Pitro, Martin: Staré řecké báje a pověsti
Poborák, Jiří: Čtyřlístek a elixír
neviditelnosti
Satrapi, Marjane: Strašidla se bojí
měsíce

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Listopad
Bakešová Božena
Bílková Olga
Jelínek Antonín
Jirušová Jiřina
Klicperová Danuška
Marhoulová Marie
Moláková Lívia
Šikulová Jaroslava
Zitová Irmgard
Zounarová Růžena

Prosinec
Brožková Stanislava
Bulířová Eleonora
Dolenský Jiří
Fišerová Jarmila
Frydrychová Emilia
Hübst Milan
Hutlová Miloslava
Knapová Jozefa
Knížková Marta
Kotláriková Jiřina
Kovář Adolf
Slámová Zdeňka
Štěpánková Marie
Veselý Zdeněk

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
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Provozní doba – od 12. 10. 2015 do 31. 12. 2015
Plavecký bazén
ráno
pondělí zavřeno
úterý
středa
výuka pro základní
čtvrtek
a mateřské školy
dle harmonogramu

odpoledne
zavřeno
14.00–21.00 veřejné plavání
14.00–21.00 veřejné plavání
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
15.00–16.00 DDM Roroš
16.00–21.00 veřejné plavání
pátek
14.00–21.00 veřejné plavání
sobota 9.00–12.00 veřejné plavání 14.00–21.00 veřejné plavání
neděle zavřeno
14.00–19.00 veřejné plavání
Poznámky:
Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem

Sauna
odpoledne
sanitární den
zavřeno
zavřeno

Občerstvení
u bazénu
sanitární den
sanitární den
zavřeno
14.00–21.00
16.00–18.00 na obj. 14.00–21.00

ženy 17.00–21.00

18.00–20.00 na obj. 14.00–21.00

muži 17.00–21.00
18.00–20.00 na obj. 14.00–21.00
17.00–21.00 smíšená zavřeno
14.00–21.00
15.00–18.00 smíšená zavřeno
zavřeno

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

Masáže

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

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 2015
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Cestovní ruch
Podzimní zamyšlení nad stezkami Singltreku
pod Smrkem
V těchto dnech už to moc nevypadá,
že by se snad léto ještě chtělo vrátit,
a tak pomalu můžeme prohlásit, že letošní vrchol sezóny na Singltreku pod
Smrkem je za námi. Návštěvnost se
s chladnějšími dny vždy rychle snižuje
a přijíždějí hlavně fajnšmekři, kteří se
pro výjimečné zážitky nebojí překonat
trochu nepohodlí a kteří – stejně jako
my – mají tolik rádi výhledy na vybarvené
kopce masivu Smrku. Jen škoda, že se
nedá kochat panoramaty moc dlouho,
protože jak se člověk přestane pohybovat, rychle se do něj dá zima.
Právě tyto krásné podzimní a již znatelně klidnější dny nám umožňují více se
soustředit na expertní práci související
jak přímo se Singltrekem pod Smrkem,
tak s našimi dalšími projekty v jiných
regionech. Je potřeba toho v terénu
stihnout co nejvíc předtím, než napadne sníh, protože pak už se toho moc
na stezkách nevyzkoumá ani nevyprojektuje.
Letos na podzim jsme si začali vyhodnocovat stav stezek po několika letech
velice intenzivního provozu. Uteklo to
jako voda, ale nejstarší okruh (od Obřího sudu přes Spálenou hospodu a Hubertku) je v užívání již 6 plných sezón,
oﬁciálně byl otevřen v listopadu 2009.
V průběhu let 2010–2012 byly postupně vybudovány a do provozu uvedeny
všechny další sekce stezek Singltreku
pod Smrkem, jako poslední vznikl okruh
na Hejnickém hřebeni.
Podle původních rozvojových plánů
Singltreku pod Smrkem měla vzniknout
ještě dvě další rozšíření, jedno na Jindřichovickém hřebeni a jedno vedoucí
pod vrchol Smrku. Obě tato rozšíření
by vyžadovala velice citlivý přístup vůči
tamním unikátním biotopům a krajinnému rázu, a pochopitelně následně také
velice přísný dozor při výstavbě, aby
nedošlo k větším zásahům, než by bylo
nezbytně nutné. Avšak tyto plánované okruhy zůstaly zatím jen na papíře.
I takto je však stávající rozsah stezek
pro destinaci mezinárodního významu,
jíž Singltrek pod Smrkem stále ještě je,
z hlediska své atraktivity pro návštěvníky
dostačující. Každý kilometr stezek navíc
by ve stávající situaci nefunkční správy
a údržby stezek znamenal další zátěž
a rizika pro zúčastněné obce.
16

Podrobné vyhodnocení stavu stezek
v tuto chvíli ještě nemáme dokončeno
a necháme si jej někdy na příště. Avšak
už teď je možné říci, že na tom stezky
Singltreku pod Smrkem zatím celkově
i přes zanedbanou údržbu nejsou tak
špatně, ačkoli několik havarijních úseků,
které znamenají nebezpečí pro návštěvníky, jsme našli. Důvodem, proč stezky
i po letech velmi intenzivního provozu
a zanedbané údržby ještě stále drží, je
kvalita, s níž byly naplánovány. Za tuto
kvalitu projektu vděčíme našemu učiteli
a hlavnímu designerovi Singltreku pod
Smrkem, Dafyddu Davisovi a jeho nesmírně pečlivému, zkušenostmi podloženému způsobu práce.
Až teď po letech dokážeme docenit
další aspekt Dafyddova přístupu ke stezkám: Stezky, které navrhuje, skutečně
jsou odolné. V porovnání s ostatními
projekty, které vznikají v jiných místech
v České republice, má Singltrek pod
Smrkem velmi nízkou potřebu údržby,
přestože má zdaleka nejvyšší návštěvnost. Zatímco na jiných projektech se

z vybržděných míst stávají nebezpečné
díry v řádu dnů a týdnů, na Singltreku
to trvá několik let. Při hodnocení stavu
stezek zjišťujeme, že to, jak na tom které
úseky jsou, závisí především na použitém stavebním materiálu (druhu štěrku)
a na kvalitě zhotovení. Údržba, která
byla až dosud na stezkách prováděna,
na jejich aktuální stav prakticky nemá
vliv, protože nebyly prováděny potřebné
odborné úkony. Údržba probíhá spíše
nahodile než systematicky a má tendenci řešit problémy menší důležitosti, asi
proto, že dají méně práce. Občas byly
bohužel provedeny i vyloženě škodlivé zásahy. Velice si vážíme lidí, kteří
na údržbě stezek odvádějí fyzickou práci
a je skutečně škoda, že je jejich práce
často zbytečná. Pokud by měli kvaliﬁ kovanější vedení, jistě by to bylo lepší
nejen pro Singltrek pod Smrkem a jeho
návštěvníky, ale i pro smysluplnost jejich
nasazení.
Přejeme Vám krásně vybarvené podzimní dny.
Zdraví Vás celý Singltrek tým.

foto Hana Hermová
Novoměstské noviny
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příspěvky čtenářů
Vzpomínka na vojnu aneb sraz po 50 letech v Hajništi
Naše vzpomínky na léta prožitá v Hajništi nás dovedly k tomu, abychom
opět přišli a tyto vzpomínky uskutečnili
na srazu vojáků po 50 letech. Tohoto
srazu se zúčastnilo 24 chlapců. Někteří zde sice již několikrát na menších
srazech byli, ale většina přišla poprvé.
Pozvánek bylo odesláno pro bývalé kamarády v bývalém Československu asi
60, od Košic až po Cheb, ale bohužel se
více než polovina vrátila pro nedohledání
nebo, jak nám bylo sděleno, adresáti
bohužel již zemřeli. A proto nás potěšilo,
že jsme se setkali aspoň v počtu 24, který doplnily i manželky nebo jiní rodinní
příslušníci. Další kamarádi buď z důvodů
zahraničních dovolených nebo z důvodů
zdravotních se nemohli této akce zúčastnit. Plánování akce začínalo již v lednu,
ale poslední omluvné telefony, a také
poslední nedohledaný dopis se objevil
až dva dny před srazem.
Sraz začal již v pátek 28. srpna ubytováním všech kamarádů a poznání bylo
buď vizuální nebo po hlase, ale většinou to bylo po moravsku „a tož kerý ty
si“. Hospoda byla také vodítkem, které
všichni poznali, protože i v Novém Městě
se mnohé změnilo, tam, kde byly domky, jsou dnes paneláky, kde byl holič
a drogerie, je Jizeran, na jižní stráni
alias Hoﬂade ještě nebyly řadové domky, v obchodech byli čeští obchodníci,
nebyl Singltrek a nebylo tolik ubytování.
Také Textilana nebyla v tak hrozném
a žalostném stavu, ale zase bylo vidět,
že ke spoustě změn k dobru ve městě
došlo.
Po ubytování a seznámení jsme se
s kamarády domluvili na další den. Ten
začal pro nás tři, mě za severní a východní Čechy a Moravu, Belu Varjassiho
za Slovensko a Jindru Blažka za západní, střední a jižní Čechy a za naše
„mazáky“, a tím jsme se setkali prakticky
se třemi ročníky. Hlavní sraz začal již
po snídani a na plánovaný oběd v Dělnickém domě se dostavili ještě další.
Po obědě jsme odjeli do kasáren, kde
nám městský úřad umožnil vstup do bývalých objektů, které jsme dokonale
za dva roky poznali. Pan Petr Svoboda
byl ochoten prostor otevřít a také vysvětlit poslední historii kasáren, za což
byli všichni po vzpomínkách na vojnu
a prohlídce zanedbaných kasáren velmi
vděčni. V těchto prostorách jsme prožili
krásné chvíle, jak při vycházkách, kde
listopad–prosinec 2015

k nám byli lidé vstřícní, tak ve sportu.
Ve fotbale hrálo vojenské družstvo soutěže, vyrostl zde vynikající fotbalista Venca Mařan, který hrál i za Slovan Liberec.
Také lyžařské závody v Libverdě a vedoucí mládeže ve škole v Novém Městě.
V celém okolí byla známá hudba Severka
s výborným zpěvákem Frantou Boubelem, který zpíval i s hudbou Ládi Bareše,
také družstvo hasičů bylo na soutěžích
v Novém Městě a okolí. Také jsme byli
vybráni do poddůstojnické školy do Michalovců a vykonávali funkce velitelů.
Můžu naprosto jistě napsat, že všichni velmi rádi vzpomínali na léta nejen
ve strážní službě na Chlumu, na cvičišti
známém jako Amerika, a na ranní rozcvičky na „buzerplace“. Také jsme nezapomněli na rozvody do strážní služby,
na pohotovost, při které jsme hlavně využívali fotbalové, dnes již zarostlé hřiště,
vojenskou klubovnu s kulečníkem a kinosálem. Kdo nezažil vojnu a neumí se
o sebe postarat, nemá nač vzpomínat, to
bych dnes přál všem mladým chlapcům
alespoň na chvíli. Abychom nezapomněli na naše vycházky, tak jsme se vypravili
do blízké hospůdky „U Kornouta“, kde
jsme také nějaké pěkné chvíle prožili.
Navštívili jsme hřbitov v Novém Městě,
kde jsme po prohlídce hřbitova a Klingerovy obřadní síně a hrobky položili kytky
ke hrobům Pepika Grepla a Jury Smutného, a uctili památku všech známých
kamarádů, velitelů a také civilních zaměstnanců. Potom jsme společně odjeli
do Ludvíkova, kde jsme měli hlavní sraz.
Od rána již bylo vše připravené v klubovně hasičů, kde perfektní guláš připravila manželka se synem a snachou
Bela Warjasiho z Bratislavy, bezchybnou
Novoměstské noviny

obsluhu po celé odpoledne zajistil náš
Pepa Mrkvička a Bohuna Chmelová,
i s promítáním na plátno z dodaných materiálů. Ovšem největší překvapení nám
přichystal poslední velitel v kasárnách
p. Beran, který mi zapůjčil kroniku z kasáren, kde vlastně začínaly naše ročníky. Za toto patří dík nejen jemu, ale také
bývalým kronikářům. Pan Beran měl být
jedním z pozvaných hostů, bohužel byl
na dovolené. Dalšími hosty, které jsem
pozval, byli bývalý náčelník prostoru
p. Rabčan – bohužel nemocný, pan Štefan Dian – nemohl z rodinných důvodů,
major Petr – nepřijel; přišli ale manželka
Jury Smutného Lída a syn Pavel a také
náš bývalý proviantní náčelník p. Tchůř.
Po přivítání všech hostů a rodinných
příslušníků jsme ještě jednou uctili minutou ticha památku všech zesnulých
a potom již začala ta veselejší část srazu. Při vynikajícím gulášku, koláčcích,
vínečku a pivečku jsme si při promítání
z dodaných materiálů opět osvěžovali
paměť. Nekonečné dohady, kdo je kdo
na fotkách, se protáhly až do chvíle, kdy
nám zahrál na harmoniku Karel Vlčků,
známý hudebník z naší kapely a z Valašska, a připomenul nám naše pochodové
písničky.
Odpoledne uteklo jako voda a všichni
se postupně, i když neradi, rozloučili,
přesvědčení, že i v dalších letech se
určitě sejdeme. Za krásný sraz nám,
kteří jsme sraz připravovali, poděkovali,
za krásné počasí zase my a my zase
všem těm, kteří nám vyšli jakýmkoliv
způsobem vstříc.
Belo Warjassi, Jindra Blažek,
Pavel Malý st.
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POLIBEK
Léto zářilo sluncem, rtuť teploměru
olizovala tropickou třicítku. Vzduch byl
nehybný, květy jasmínu z parku šířily
po okolí pronikavou vůni. Po chodníku
se líně míjeli chodci. Míjeli i restauraci
U modré koule, která je zvala do svých
prostor.
Uvnitř do modra laděné místnosti bylo příjemné klima. Hudba dotvářela decentní atmosféru. Personál se neslyšně pohyboval a splňoval nesčetným
hostům jejich přání s obdivuhodnou
rychlostí. Bylo co nabízet. Zvěřinová
terina s brusinkovou omáčkou a bylinkovým salátem, hovězí ﬁlé v houbovém soté s kroketami z modrého sýru.
Na závěr třeba Chateau Teysson Pomerol Controlee či Frankovka barrigue
ročník 1998, pozdní sběr.
U stolku s v ýhledem do ulice se děl intelektuálský týpek. Jméno Petr,
střední věk, hnědé vlasy, hladce oholená tvář, tričko modré barvy. Černá
káva v modrém hrníčku. Občas přečetl
pár řádek z novin. Mrknul z okna, když
jeho pozornost upoutal nevídaný zjev.
Po protějším chodníku šla pomalu žena. Byl to výstavní kus. Takovou poznáte i podle odhodlaného výrazu, který
všem kolemjdoucím naznačuje, že by
měla jet v otevřeném červeném žihadle
typu BMW. Její tvář byla přesně tak
nezávislá a tajuplná, jak to radili v Cosmopolitanu na straně 23. Přes rameno
měla tašku natočenou tak, aby bylo
vidět písmena Z AR A. Lenka, neboť
tak se dívka jmenovala, šla pomalu,
přičemž se jemňounce chvěla skla výkladních skříní. Občas pohodila hřívou
černých vlasů, až to přerušilo na pět
či deset vteřin dodávku elektrického
proudu v nejbližším okolí. Zastavila
se naproti restauraci, přešla ke vchodu a nakoukla dovnitř. Pak zmizela
ze zorného pole našeho intelektuála.
Ten zklamaně začal upíjet kávu. Vtom
se otevřely dveře a v nich stála ona!
Rozhlížela se, kde by zakotvila. Pohled
jejích lehce zúžených očí se na sekundu zastavil u jeho stolku a vyslal signál.
Pomalu se rozvlnila k němu. Bílé kraťasy od Tommyho Hilfigera v kontrastu
k opáleným nohám byly úžasné, modrým proužkem lemované tílko od ﬁrmy
ZARA s hlubokým výstřihem doplňovalo zjev. Dívka se zastavila před Petrem, upřela na něj tmavé oči: „Mohu
si přisednout?“ Vstal a pravil relativně
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pevně bez vzrušení: „Ano, jistě, samozřejmě.“ Odsunul jí židli. Nenápadně
vypnul prsa do výbojného postoje a dal
na odiv hrstku svalů na pažích, aby bylo vidět, že občas použil činky, složené
pod postelí. „Prosím,“ vyzval krásku.
Poděkovala a nenuceně se posadila.
Z tašky vyňala mobil. Podívala se, zda-li jí nepíše kámoška, i když se viděly
asi před pár minutami, ale co kdyby.
Pak se na Petra zářivě usmála. Vzápětí
tu byl číšník. „Vzhledem k teplotním
poměrům bych doporučoval nugátovou zmrzlinu s ovocem a mátou,“ nabídl
číšník. Dívka poký vla: „Prosím ještě
kávu a minerálku,“ a očkem hodila
po Petrovi. Ten jen pozoroval střídavě
svoji kávičku, a to zjevení naproti, a připravoval si slovní šrouby do její hlavinky. Což třeba takhle: „Cítíla jste tu
nádhernou pronikavou vůni jasmínu?“
Lenka vzhlédla od mobilu s otázkou
v očích. „V Tunisku, zastrčí-li si muž
větvičku jasmínu za levé ucho, značí to,
že je volný pro ženy a dívky,“ pokračoval. Číšník přinesl zmrzlinu a tím poněkud narušil rozvíjející se debatu. „A vy
jste byl v Tunisku?“ zeptala se. „Ne,“
odpověděl Petr, „ale hodně čtu a také
se pokouším psát,“ dodal skromně.
Lenka zabořila lžičku do zmrzliny, strčila ji do pusy a smyslně olízla. Číšník
tiše odplul, asi pro kávu. „A co čtete
nyní?“ odrýpla kus zmrzliny a dialogu.
„Teď například Dějiny sexuality.“ Lenka
pohlédla na Petra: „Od toho brilantního
francouzského esejisty, ﬁlozofa Michela Foucaulta?“ ledabyle prohodila. Ona
ví, o čem je řeč! Číšníkova ruka s modrým hrníčkem kávy přistála po levici
Lenky. Vzápětí následovala lahvinka
minerálky. Ruka zmizela, číšník také.
„Víte, že podle statistik Světové zdravotnické organizace myslí žena na sex
v průměru třicetkrát denně, kdežto
muž v průměru každých osm minut?“
pokračoval Petr. Zmrzlina tiše roztávala
v Lenčině žaludku, její ručka míchala
kávu. Medovým hlasem načala dialog:
„Muži si často v ysvětlují sebemenší
známky zájmu od žen jako výzvu k milostnému v ýpadu. Ono je to jinak,“
zchladila otazník v jeho očích. „To je jen
instinktivní chování žen, protože muže
provokují, aby on sám ukázal, o co mu
jde.“ Petr usrkl svou kávu a zpozorněl.
„Myslíte Proteův efekt s tak zvaným
kopulačním civěním?“ Lenka lehce
Novoměstské noviny

kývla hlavinkou, černé vlasy se eroticky stočily do vlnek. Petrovi začal pumpovat ohr yzek r ychlostí dvaceti litrů
za minutu. „Ano, přerušovaný pohled
očí vzhůru a dolů. Následují úsměvy,
synchronizace pohybů těla. Ženy často pohazují hlavou, muži zase vypínají
hruď jako opice.“ Petr mimoděk zatáhl
hruď. „Ve dvou třetinách případů ale
zahajují námluvy ženy. Jsou v tom podobné samičkám šimpanzů, ale jsou
raﬁnovanější a lstivé,“ dokončil chabou
obranu mužského pohlaví. Lenka upila
minerálku, pohlédla na Petra: „Muži
jsou vlastně zmutované ženské zárodky. Kdyby neexistoval chromozom Y,
vymřeli by. Část genů v chromozomu
Y způsobuje silnějšímu pohlaví to známé pospávání na pohovce, pití piva
a čtení novin. Rozklad chromozomu Y
bude mít za následek vyhynutí mužů už
za 50 nebo 60 milionů let.“ Chmurné
vyhlídky Petrových mužských následníků. Lenka mírným zvednutím ručky
přivolala číšníka. „Platím, prosím,“
ukončila debatu. Vstala, přistoupila
k Petrovi a vtiskla mu středně dlouhý
(3 vteřiny), velmi příjemný (pro Petra),
překvapivý polibek. Zkoprnělý Petr jen
němě zíral na Lenku. Seděl u své studené kávy, čerstvých novin a horečně
přemítal, zda-li pusa se eventuelně
doplní. Třeba jinde a jindy. „Nashledanou,“ ukončila Lenka myšlenkový pochod Petra, lehce mu pokynula prsty
a odkráčela.
Petrovi v tu chvíli bylo najednou
smutno jako kosmonautu Pelčákovi,
když mu řekli, že do vesmíru deﬁnitivně
poletí Remek. „Mohl to být alespoň začátek krásného přátelství,“ vzpomněl
si na citát Humphreyho Bogarta z ﬁ lmu Casablanca. Chtěl se zdunět jako
klokan. Přesunul se k baru a poručil
si whisky s ledem. Po nějakém čase
se otočil ke vchodu a zaregistroval
do dveří nakukující nádhernou blondýnu. Její tvář vypadala přesně tak, jak
radili v posledním čísle Cosmopolitanu
na straně 23. Na sobě měla minisukni
s nařasenými záhyby, tričko od Benettona, opálená kůže kontrastovala se
světlým oblečením. Zvědavě pokukovala po místnosti, pak okem zavadila
o Petra a pomalu se k němu vlnila. „Je
zde volno?“ zeptala se medovým hlasem. Petr jen němě přikývl.
©Šmi.dra
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Vidmo v Jizerských horách
S laskavým svolením redakce časopisu Krkonoše – Jizerské hory zveřejňujeme
článek pana Karla Nádeníka, vydaný v únoru 2012.
Počasí uplynulého podzimu přálo milovníkům horské přírody. Přestože byla
značná část naší republiky často pod
hustým příkrovem mraků, na pohraničních horách svítilo sluníčko a bylo teplo.
Při jednom ze svých výšlapů na vrchol
Smrku (10. listopadu 2011) jsem si všiml,
že téměř nehybná inverzní vrstva mraků
pode mnou, která zahalovala okolní
vesnice a městečka, sahá zhruba k vrcholové skále Ořešníku (800 m n. m.).
Rozhodl jsem se, že další ráno vyrazím
na Frýdlantské cimbuří a Polední kameny, s úmyslem pořídit nějaké snímky, jak
okolní skály a kopce vyčnívají z mraků.
Za poměrně nevlídného chladného
rána jsem kolem osmé hodiny v yšel
z Hejnic. Po opravené Kozí stezce jsem
dorazil po hodině k hornímu vodopádu Černého potoka a odbočil po žlutě

který byl patrný na vrstvě mraků pode
mnou, jsem neviděl jen kříž se siluetou,
ale kolem i kruhové spektrum barev –
jakousi gloriolu.
Shodou okolností jsem zaslal jeden
ze záběrů novoměstskému starostovi
a vášnivému horolezci Pavlovi Smutnému, který mě poučil, že se podobný
přírodní jev nazývá vidmo a že se mezi
horolezci vypráví, že spatření svatozáře
nad svým stínem znamená předzvěst
smrti. Pokud však někdo uvidí vidmo třikrát, je prý nebezpečí zažehnáno. Budu
tedy doufat v to dobré.
O podobných atmosférických úkazech, ovšem mimo oblast Jizerských
hor, pojednávají dva články z našeho časopisu – „Odhalené halové jevy“ od Aleny Zárybnické (KJH 3/2008) a „Není
duha jako duha“ od Jana Vaňka (KJH

Pohled z Frýdlantského cimbuří 11. listopadu 2011 na jev
zvaný vidmo
značeném turistickém chodníku na Frýdlantské cimbuří. Tepr ve na samém
vrcholu hřebene jsem zahlédl první sluneční paprsky a modrou oblohu. Byl
jsem zvědavý, jaké výhledy se mi naskytnou, a proto jsem vylezl na nejbližší vyšší
skálu. Přestože vál silný, místy nárazový
vítr, exponoval jsem první záběry nejen
na skaliska ležící pod Fr ýdlantským
cimbuřím, ale i na vyčnívající Paličník
a vzdálenější Smrk. Zaujaly mě stíny,
které při nízko svítícím slunci vrhaly obě
skály na vrstvu mlhy. Přešel jsem posléze na skálu s křížem, z níž se mi naskytl
pohled, jaký jsem zažil v Jizerských
horách poprvé. Podobný zajímavý meteorologický úkaz jsem dosud znal pouze
ze sv ých túr v Dolomitech. Na stínu
vrcholového kříže a mé vlastní postavy,
listopad–prosinec 2015

5/2008). Zvídavým čtenářům se tak dostává odborného vysvětlení podstaty podobných přírodních efektů v atmosféře.
Zpětným ohybem světelného paprsku
na vodních kapkách vzniká gloriola neboli glórie, duhový prstenec okolo stínu
předmětu či osoby vrženého na vrstvu
mraků. Pozorovatel logicky musí stát
mezi Sluncem a oblačností. Jev je nazýván také Brockenské vidmo, přízrak či
strašidlo, podle nejvyšší hory německého Harzu, 1 142 m vysokého Brockenu,
kde bývá, díky značnému počtu oblačných dní během roku, často pozorován.
(Jan Vaněk)
Protože mám v oblasti Brockenu přítele, který je i velkým milovníkem Jizerek,
požádal jsem jej, aby mi zprostředkoval
něco bližšího o Brockenském přízraku.
Na jeho telefonický dotaz se mu dostalo
od služby konajícího meteorologa odpovědi, že o takovém úkazu sice ví, ale
sám ho ještě nespatřil. Z toho usuzuji,
že zahlédnout vidmo je také trochu štěstí
a náhoda.
Karel Nádeník

Vidmo mezi skalisky Frýdlantského cimbuří se stínem
autora článku

Vánoce na Smrku v roce 1894
Po následujícím výstupu na rozhlednu se nabídla návštěvníkům netušená,
vzácná a nádherná přírodní podívaná,
která všechny uvedla do skutečného
nadšení. Jak na jedné straně dřevěné
rozhledny houstla mlha a na opačné
se vítězně prodíralo slunce, vytvářel
se severovýchodním směrem v mlze
uvnitř stromů ve vzdálenosti přibližně
130–140 metrů a po dobu několika
minut jistý druh duhy v nádherných
a dokonalých barvách. Tento barevný
oblouk se neobjevil v obvyklé podobě,
nýbrž ve tvaru oblouku nad bránou
o průměru 6 metrů. Uvnitř něho se ukázal stín rozhledny a každá na ní stojící
postava.
Novoměstské noviny

Všechny pohyby, mávání rukama,
hůlkami atd., které prováděly nahoře
stojící osoby, se rýsovaly jako siluety
stejně překvapivě jasně, takže návštěvníci žasli nad nikdy nevídanou podívanou. Toto popsané zjevení by mohlo
mít stejnou příčinu jako tzv. „Brockenské strašidlo“, kde se na kapičkách
vody odrážejí sluneční paprsky a vržený stín věže tvaru lešení se jeví jako
ledový palác s krystalovými sloupy.
Tento úkaz bylo možné pozorovat jen
z nejvyššího patra rozhledny, z nižších
plošin už nikoliv.
Fr. J. Raaz (výtah z ilustrovaného
časopisu Gebirgsfreund, ročník VII.,
č. 2/1895)
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Vítání občánků
První vítání občánků v nově zrekonstruované obřadní síni se konalo v sobotu
24. října 2015. Krásný projev přednesla zastupitelka města Mgr. Michaela Smutná.
Přivítala 4 chlapečky, kteří se dostavili se svými rodiči a prarodiči. Kulturní program
si s dětmi připravily paní učitelky ze ZUŠ Mgr. Martina Funtánová a Nadyia Betashki.
Petříkovi, Vladimírkovi, Jiříkovi a Radečkovi přejeme hodně zdraví.
za SPOZ Edita Čeledová
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