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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
letošní poslední číslo Novoměstských novin přináší
informace z chodu města, od příspěvkových organizací,
knihovny, hasičů a dalších spolků. Naleznete pozvánku
na 5. Novoměstský ples a koncert Petry Janů.
Vánoční smrk na náměstí bude brzy slavnostně rozsvícen
za účasti občanů, dětí a dětských pěveckých sborů. Zbývá
tedy popřát do nastávajícího času vánočního mnoho štěstí,
klidu a pohody.
Do nového roku 2017 přejeme hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů.
Redakce

Vandal poškodil stromy
v chráněném území
Více na straně 9. S

O sudech a koních z trochu
jiného soudku aneb Barrel race
Více na straně 19. T

Spolky
Okrašlovací spolek Nové Město
pod Smrkem – podzimní novinky
V minulém čísle Novoměstských novin
jsme Vás informovali o nálezu náhrobní
desky faráře Gottfrieda Menzela. Deska
je prozatím uložena v muzeu. Po jejím
vyčistění bychom ji rádi důstojně uložili.
Probíhá jednání s farním úřadem o možnosti vystavení desky, spolu s vysvětlujícím textem, v předsíni kostela.
Při provádění zemních prací v prostorách hřbitova při opravě hřbitovní zdi
byly rovněž nalezeny částečně poškozené náhrobní desky z již zrušených
hrobů. Na žádost OS a se souhlasem
MÚ byly panem Rybarikem připevněny
na východní zeď hřbitova u Klingerova
mauzolea.

Můžeme také oznámit široké veřejnosti, že se podařilo zrestaurovat kříž
na křižovatce v Hajništi a v Jindřichovické ulici (u Likavců). Oba krásné kované
kříže jsou zpět na svých místech. U kříže
v Hajništi byl obnoven letopočet, kdy
byl kříž vztyčen. Číslice a písmo byly

po dlouhé roky nečitelné, pouze při
bočním světle je bylo možné rozeznat.
K úplnému převzetí restaurovaných křížů
zbývají ještě drobné nedodělky, které by
měl restaurátor, pan Fedorčák, v nejbližších dnech odstranit.

Okrašlovací spolek vydává pro rok
2017 i svůj spolkový kalendář, kterým
chce přiblížit spoluobčanům naši činnost a akce, které se nám podařilo uskutečnit.

Za Okrašlovací spolek
M. Remtová
2
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Červánek slavil
V rámci oslav podzimního Mezinárodního dne seniorů slavil také Spolek pro
seniory Červánek v Novém Městě pod
Smrkem. V letošním roce měly oslavy
i další důvod, 5. výročí vzniku spolku.
Od roku 2011, kdy se popr vé sešla
skupinka zakládajících členek, se v budově Jcentra konají pravidelná týdenní
setkání. Jejich náplň je velmi rozmanitá.
Nezbytné je společné povídání u kávy

a zákusku. Svěží myšlení a paměť se
snažíme udržet různými společenskými
hrami a naše těla občas potrápíme společným cvičením. Věnujeme se i různým
výtvarným rukodělným pracím a výrobky
z nich pak zdobíme místo našeho setkávání a děláme radost našim nejbližším.
V rámci vzdělávání někteří z nás absolvovali kurz Senioři komunikují, jehož
účelem bylo naučit se základním dovednostem pro práci s počítači. Ve školicím
středisku Městské policie Liberec jsme
se učili, jak se bránit nežádoucím akti-

vitám našeho okolí. Společně zpíváme.
Vyjíždíme i za hranice Nového Města,
například na setkání seniorů do Liberce,
Chrastavy, polské Nowe Sóli. Navštěvujeme divadelní představení v libereckém Divadle F. X. Šaldy, adventní akce
v Heřmanicích i na Grabštejnu. V roce 2015 jsme spustili projekt Místa našeho mládí, v jehož rámci jsme navštívili
nejen blízkou Višňovou, ale i vzdálenější
Sloup v Čechách a Semilsko. Těšíme
se i z dalších poznávacích a kulturních
zájezdů po Čechách, ale také v Polsku
a v Německu. Ptáte se, jak se na tyto
akce dopravujeme? No přeci naším
listopad–prosinec 2016
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Fešákem! Tak jsme pojmenovali devítimístný VW Transporter, který nám od roku 2014 slouží jako dopravní prostředek
na společná setkávání i výlety. Máme
ale i jednomístný dopravní prostředek,
invalidní vozík, který osedlají ti, kdo mají
s chůzí velký problém.
Společně se snažíme, aby naše činnost byla rozmanitá, aby všichni ti, kteří
mezi nás přijdou, prožili v Červánku
atmosféru přijetí, porozumění, přátelství

i pomoci se vším, co každému, byť v různé míře, přináší podzim života.
Upřímně děkujeme všem, kteří činnost spolku různými způsoby podporují
– máme se kde scházet, máme se kde
vzdělávat, máme se jak dopravovat;
městu děkujeme za každoroční ﬁnanční
podporu našich kulturních a poznávacích aktivit.
Jindřich Novotný, jednatel
Miroslav Čihák
Je tomu už pět let…
Je tomu už pět let, co v Novém
Městě vznik´ klub Červánek.
A jako červánky na nebi ohlašují
krásný den, tak i tento klub je toho
příkladem.
Dědečkové a babičky se tu
scházíme a při kafíčku a dortíčku si
jen tak žvatláme.
Hrajeme tu různé hry a na výlety
jezdíme a tak na příští setkání se
zase velmi těšíme.
Zapomeneme na bolesti a strasti,
které nás životem provází,
vždyť nám je tu spolu dobře a nic
nám neschází.
Aby naše slabší těla trochu okřála,
tak nejmladší členka Pavlína nás
svým cvičením pěkně protáhla.
I když ženy jsou tu v převaze, nám
mužům to nečiní žádné nesnáze.
Cítíme se tu jak doma, vždyť ženy
jsou nám dány od samého Boha.
A tak ať i další roky vedou z milosti
Boží do Červánku naše kroky.
listopad–prosinec 2016

Návštěva města Hünfeld členy
Okrašlovacího spolku N. M. p. S.
Poslední víkend v srpnu navštívili zástupci Spolku sraz bývalých frýdlantských /novoměstských rodáků a jejich
potomků ve městě Hünfeld. Tuto návštěvu jsme využili jak k navazování nových
kontaktů, tak i ke skenování dalších
dokumentů/podkladů v místním archívu
pro případnou další publikační činnost
Spolku.

Zajímavostí „objevenou“ v archívu je
např. nám neznámé vyobrazení náměstí
a svěcení zvonu kostela z roku 1926 (viz
foto).
Při setkání rodáků jsme se setkali
s hraběnkou Agathe Széchényi von
Sárvár-Felsövidék (viz foto), vnučkou
hraběnky Gabrielle Clam- Gallasové
(provdané princezny Auerspergové).
Gabrielle Clam-Gallasová byla jednou
z dcer hraběte Franze Clam-Gallase.
Hrabě Franz Clam-Gallas (* 26. července 1854 Liberec – † 20. ledna 1930
Frýdlant) byl český šlechtic, velkostatkář, majitel zámků Liberec, Frýdlant,
Grabštejn, Lemberk a paláců v Praze
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a ve Vídni. Byl znám jako zdatný správce lesů Jizerských hor, podporovatel/
dobrodinec nejrůznějších českých i německých spolků a institucí (včetně pečujících o sociálně slabé a nemocné).
Z pozice patrona udržoval a podporoval
na třicet kostelů svých panství. V letech 1895–1918 byl členem panské
sněmovny v říšské radě. Od roku 1901
byl císařským tajným radou. V období
I. světové války působil jako člen Řádu
maltézských rytířů na evropských válečných frontách, kde pomáhal raněným
vojákům.

Za své zásluhy byl za života mnohokrát
oceněn. Od císaře Františka Josefa I.
získal Rytířský kříž rakouského Leopoldova řádu, od bulharského cara Ferdinanda Řád sv. Alexandra. Francouzský
prezident mu propůjčil komandérský kříž
řádu za zemědělské zásluhy.
Další setkání rodáků je plánováno
na léto roku 2018.
T. Málek, člen Výboru OS
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 12. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem,
konaného dne 14. září 2016
Zasedání bylo přítomno 13 členů, čtyři
zastupitelé omluveni.
Připomínky občanů
Pan Nitra: Přišel jsem se zeptat na ulici Kmochova, jestli je plánována nějaká oprava. Paní Pospíšilová: Já se
k tomuto dotazu přidávám. Také tam
bydlím a naposledy se povrch silnice
dělal před 58 lety. Je fakt, že nechodím na zasedání a nevím, zda se o tom
již nehovořilo. Pan místostarosta: Je
připraven rozpočet a měla by se udělat minimálně jedna polovina, ta vrchní
část. Je tam problém v tom, že ta ulice
je úzká, málo lidí využívá svých vjezdů
k domům a parkují na silnici. Tím se
stává neprůjezdnou. Plánuje se alespoň
jedna polovina. Paní Pospíšilová: Já
bydlím v té druhé polovině, která se dělat
nebude. Pan místostarosta: Pokud to
vyjde, bylo by lepší udělat celou, ale to
se bude rozpočtovat na příští rok. Pan
starosta: Tato akce se připravuje již
několik let. Při schvalování rozpočtu se
na to narazilo, ale akce zatím zůstala pod
čarou. Nezbyly na ni peníze. Vzhledem
k problému, jaký tam je (úzká komunikace a mnoho parkujících aut), jsme chtěli,
aby projektanti posoudili, jak to vůbec
celé uchopit, aby ta oprava po provedení měla nějakou trvalou hodnotu. Vypadá
to, že se bude muset ulice zjednosměrnit, aby se tam dalo parkovat a zůstávala
průjezdná. Věříme tomu, že se v příštím
roce dostane do akcí nad čarou a oprava se zrealizuje. Pan místostarosta:
Celá oprava by měla stát cca 4 mil. Kč,
jako ulice Revoluční. Pan starosta: Přípravné práce na opravu Revoluční ulice
trvaly téměř 4 roky.
OZV poplatek za lázeňský nebo
rekreační pobyt
Předložila Ing. Beranová, vedoucí ﬁ nančního odboru.
Pan starosta: Zabývala se tím RM
a navrhla navýšení lázeňského a rekreačního poplatku na dvojnásobek,
tzn. navýšení z 5 Kč na 10 Kč, a uložila finančnímu odboru připravit novou
OZV. Jeho výši může ještě upravit ZM.
Ing. Beranová: Zákon povoluje maximálně 15 Kč. Pan starosta: Připravil
jsem přehled, jak jsou na tom s výší uby4

tovacích poplatků v okolních městech.
Poplatek z ubytovací kapacity je v okolí
převážně stejný nebo nižší. RM rozhodla
ponechat jeho současnou výši. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt je
v okolí převážně 2× až 3× vyšší. V minulém roce se na obou poplatcích vybralo
cca 100.000 Kč. Pokud dojde k navýšení lázeňského a rekreačního poplatku
na 10 Kč, mohlo by to přinést do pokladny města dalších téměř 70.000 Kč.
Usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním
poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt.
Různé
Pan místostarosta: Dnes proběhla
ve Frýdlantu schůzka mezi zástupci obcí
a společností KORID. Proběhla tam informace o tom, že si město bude muset
požádat o zastávky, které chce, aby byly
ve městě provozovány. Říká se tomu
„Stanovení zastávky“. O které si město
nepožádá, budou zrušeny. Dále byla při
jednání se společností KORID sdělena
informace, že se připravuje dálkový spoj
Nové Město pod Smrkem – Praha.
Mgr. Žáková: Chtěla jsem se zeptat,
proč jsme vysoudili tak málo na tom
Retapu? Jaké bylo odůvodnění toho
rozsudku? Ing. Petrovič: Podle toho, co
říkal JUDr. Vodička, je to tak, že nebylo
možné zcela jednoznačně prokázat v plném rozsahu užívání. Paní Straková:
Pak tam byly ty průtahy. Ing. Petrovič:
Byly tam průtahy, nějaké částečné promlčení a pak největší část byla v tom,
že nebylo možné prokázat pronájmy
pozemků. Pan starosta: Já bych neřekl,
že jsme vysoudili tak málo. Do soudního
sporu se šlo s tím, že bude uvedena
maximální částka, která se vypočítala ze
všech objektů a pozemků. Firma Retap
má městu uhradit 209.448 Kč + úroky
(cca 100.000 Kč), což bude celkem
asi 300.000 Kč, a město má uhradit
90.898 Kč za soudní výlohy, protože
soud nevyhrálo. Pan místostarosta:
Řešilo se, zda se odvolat. V tom spisu
je velké množství položek a je to těžko
dohledatelné. Kdyby se město odvolalo a soud dopadl stejně, tak město
opět musí uhradit ten soudní poplatek.
Některé položky jsou neprokazatelné.
Takhle město získá zpět alespoň těch
200.000 Kč. Mgr. Žáková: Já tomu rozumím. Podalo se to k soudu, abychom
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byli správní hospodáři a abychom měli
doklad, že se to nenechalo jenom tak.
Pan starosta: Musím říci, že jsme se
zodpovědně snažili. U soudu jsem byl
jako svědek já, Mgr. Žáková a paní Straková. Měli jsme fotograﬁe a další důkazy, že ty pozemky a objekty Retap užíval.
Soud si pozval další svědky, např. paní,
která tam dělala revizi hasicích přístrojů,
zaměstnance ﬁrmy, apod. a soud prostě
rozhodl, že něco Retap užíval a něco
ne. Bylo doloženo maximum toho, co
šlo. Mgr. Žáková: Říkal jsi, že tam byl
vypracován znalecký posudek na výši
nájemného? Pan starosta: Ten znalecký posudek nemáme, ten měl k dispozici
jenom soud. Ing. Petrovič: Nemáme,
ale ta cena byla soudním znalcem určená tak, jak si ji představovalo město.
Pan starosta: Soud dal ocenit plný rozsah a ten znalec potvrdil, že město výši
nájemného určilo správně, ale nakonec
soud rozhodl, že užívání části nemovitostí se neprokázalo.
Bc. Steffanová: Kdy bude zahájena výstavba chodníku v Celní ulici?
Pan místostarosta: Zítra 15. září bude předáno staveniště ﬁ rmě SILKOM,
spol. s r. o., Frýdlant. Pan starosta:
Výstavba chodníku v ulici Celní bude
probíhat do poloviny roku 2017. Při zpracování projektu byly problémy. Získali
jsme dotaci, ale na SFDI měli k projektu výhrady a vyškrtli nám kus chodníku od mostu až ke hřbitovu, protože
na mostě by byl chodník moc úzký a nesplňoval by bezpečnostní předpisy. Pan
místostarosta s projektantem ale našli
řešení, které se podařilo prosadit. Dále
nám neuznali zatrubnění, že to není součást chodníku, ale s tím jsme víceméně
počítali, protože se to již stalo při stavbě
chodníků v ulici Ludvíkovská. Poměr
dotace vychází 70 % SFDI a 30 % město.
Pan místostarosta: VŘ vyhrála firma
Silkom, spol. s r. o., s nabídkovou cenou
5.900.000 Kč. Předpokládaná cena
od projektanta byla 9.200.000 Kč.
Pan Maděra: Měl jsem také jednu
připomínku, ale tu mi vzali občané, a tou
je oprava ulice Kmochova. Pan místostarosta: Jak již bylo řečeno, to bude
otázka rozpočtu příštího roku.
Bc. Steffanová: Ulice 5. května je
také ve špatném stavu. Pan místostarosta: Na tu zatím není projekt.
Pan Vojáček: Chtěl bych se zeptat,
co s tou budovou ZŠ Textilanská. Jestli
listopad–prosinec 2016
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se to bude prodávat, nebo co s tím? Pan
starosta: RM se tím zatím nezabývala.
Rozhodli jsme, že se bude temperovat, aby nechátrala. Zatím to ještě není
města. Mgr. Žáková: Budova je města,
ale je tam majetek, který ještě není převedený na město. Pan Vojáček: Chtěl
bych se ještě zeptat Mgr. Smutné, jak se
podařilo nebo daří provádět tu změnu?
Mgr. Smutná: Nechci působit velmi
optimisticky, ale zatím nevidím problém.
Jeden žák byl přeřazen do běžné třídy,
jeden žák přišel z Libverdy. Výuka probíhá, ale stále se ještě přemísťují nějaké
věci, které budou potřeba až příští rok.
Pan Vojáček: Takže standartní chod
školy to nijak nenarušilo? Mgr. Smutná:
Vůbec ne, naopak některé hodiny tělocviku mají spojené s naší třídou. Ty děti
nejsou zvláštní, vůbec. Naopak bych
řekla, že některé jsou, nevím, jak bych
to řekla, hodnější, vstřícnější, pokornější, nevím. Pan starosta: ZŠ musela
během prázdnin uskutečnit dvě stěhovací akce. Přestěhování školní družiny
(ŠD) z budovy MŠ do budovy ZŠ v ulici
Jindřichovická a speciální třídu ze ZŠ
Textilanská do budovy ZŠ v ulici Tylova.
Bylo toho na ZŠ během prázdnin hodně.
Mgr. Smutná: Je tedy fakt, že nemáme
dodělány ještě všechny úpravy, ale to
se netýká speciální třídy. Protože byla
do budovy v Jindřichovické ulici přemístěna ŠD, tak bylo potřebné zařídit, aby to
bylo pro děti bezpečné. Musí se vybudovat nové druhé dveře s bezpečnostním
zámkem a komunikátorem tak, aby se
rodiče nepohybovali svévolně po budově. Dříve to tam nebylo, protože tam
fungoval zvonek, na který reagoval pan
školník. Komunikátor již tam je, ale zatím
tam ještě nejsou druhé dveře. Upravovaly se podlahy v kuchyňce a ve dvou
třídách a díky daru z plesu města se zakoupily dvě kuchyňské linky do kuchyňky. V jedné třídě, která není kmenová
učebna, se ještě čeká na příčku. Nějaké
věci se tedy ještě dodělávají, ale neomezuje to chod školy ani výuku žáků.
Paní Suková: V MŠ je plná kapacita
110 dětí a 8 dětí čekatelů. Máme slíbeno
navýšení kapacity o osm dětí. Navážu
na spolupráci s městem Świeradów
Zdrój. Jedeme tam na školení. Učitelky,
děti i rodiče dětí. Platí to polská strana.
Je to v rámci projektu s městem Boleslawiec.
Ing. Beran: Mohu požádat o promítnulistopad–prosinec 2016

tí obrázku okna na bývalé administrativní
budově bývalé Textilany? Na základě
podnětu několika občanů bych požádal,
zda by bylo možné vyndat těch pět skel
z toho okna. Nejsou to tedy vitrážová
skla, ale jsou leptaná, je na nich letopočet 1894. Přesklít to a tyhle skleněné
tabule dát třeba do muzea. Oslovil jsem
pana starostu, aby to projednal s majitelem. Pan starosta: S majitelem jsem
o tom mluvil. Jde o dřevěné rámy, ve kterých jsou zatmelená ta skla, ale rámy
jsou úplně shnilé. Říkal, že si nedovede
představit, že se podaří ta skla z těch
rámů vyndat, a když se vyndají i s rámy,
tak mu tam zbydou díry. Neřekl ne, ale
musely by se vyrobit a osadit nová okna.
Kdyby se to provedlo, tak co s těmi skly?
Muzeum je malé a příští týden tam bude
navíc nainstalován model Textilany ze
Severočeského muzea. Nevím, kam to
případně umístit. Depozitář žádný nemáme. Na vyjmutí by se musela najmout ﬁr-

ma. Je to něco, co nemáme připravené,
spočítané. Majitel neřekl ne, ale nesmí
tam zůstat díry. Ing. Beran: Když chceš,
najdeš způsob. Tady, jak jsou ty čtyři,
tak by se to nějak dalo. Pan starosta:
Jediné, co tady můžeme rozhodnout, že
bude zastupitelstvo chtít, abych já nebo
místostarosta zajistil nějakou cenovou
nabídku, a že se tabule přemístí někam,
třeba na půdu do knihovny. Jinak mě
nenapadá, co s tím dělat. Mgr. Žáková:
Zkuste se zeptat na historickou hodnotu
paní Sobotové z Frýdlantu, z oddělení
památkové péče.
Paní Pospíšilová: Zapomněla jsem
na začátku říci o dvou černých skládkách. Jedna se tvoří pod hasičárnou
a druhá u zdi zahrady katolického kostela. Pan starosta: Paní Straková je přítomna, může prověřit majitele pozemků
a vyzvat je k odstranění.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php

Ze schůzí rady města
R ad a m ě s t a na s vé s ch ů zi dne
5. 10. 2016 schválila individuální dotaci z rozpočtu města Nadačnímu fondu
pro odložené děti na akci „Babybox“
a Nakladatelství Petr Folda, s. r. o. na vydání knihy „Jizerské hory včera a dnes
– kniha třetí“. Dále schválila Operační

plán zimní údržby komunikací na zimní
období 2016/2017, pronájem NP Frýdlantská 59 Jaroslavu Krupičkovi,
CHRÁNĚNÁ DÍLNA, Liberec a realizaci
rekonstrukce kurtů u sokolovny.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php
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Zprávy z radnice
Frýdlantsko se dočká přímého spojení s Prahou
Frýdlantsko bude mít od 11. prosince 2016 přímé autobusové spojení s Prahou.
Dopravce ČSAD Liberec zavede autobusovou linku Nové Město pod Smrkem – Hejnice – Frýdlant – Liberec – Mladá Boleslav – Praha. Nyní je s obcemi projednáván
návrh jízdního řádu, který dopravce připravuje společně s koordinátorem veřejné
dopravy, společností KORID LK.

V současnosti je Frýdlant jedinou obcí
s rozšířenou působností v Libereckém
kraji, která nemá přímé spojení s Prahou. Spojení je možné pouze vlakem
s přestupem na komerční expresní linku.
Například pro cestu z Lázní Libverda
jsou již potřeba přestupy dva. Dopravce
ČSAD Liberec ve spolupráci se společností KORID LK proto navrhl zavedení
přímé linky. „Nová linka nemá ambici
konkurovat stávající expresní lince
dopravce RegioJet. Snažíme se cílit na cestující, kteří se z Frýdlantska
potřebují dopravit do Mladé Boleslavi
nebo do Prahy a pro něž jsou časové
ztráty vyplývající z přestupů příliš velké. Navíc přímé spojení může přilákat
do veřejné dopravy další cestující, kteří
dnes nejezdí, protože pro ně není se
zavazadly pohodlné se přesunovat
z autobusu na vlak a naopak,“ říká
Petr Wasserbauer, ředitel spol. ČSAD
Liberec.
Návrh jízdního řádu obsahuje dva páry spojů v pracovní dny a tři o víkendu.
Od pondělí do pátku pojedou z Frýdlantska spoje v 6:25 a 8:18 z Nového
Města pod Smrkem, o víkendu ještě
další v 17:20, který je určen pro návraty
z výletů nebo dopravu studentů na koleje a internáty. Z Prahy pojedou spoje
dopoledne a odpoledne. „Novou linku
vítáme a věříme, že ji využijí jak klienti našich lázní, tak ostatní cestující,“
sděluje Světlana Kulbáblová, ředitelka
LÁZNÍ LIBVERDA, a. s. „Cestující se
budou moci přímo dopravit z Prahy
do našich lázní, na tzv. check-in. Ráno
po snídani a po tzv. check-out pojede
autobus do Prahy. To je pro nás pozitivní zpráva, a děkuji všem, že tato
myšlenka vznikla a bude zrealizována,“
dodává Kulbáblová. „Nabídka spojů
myslí i na jednodenní návštěvy Prahy
a na studenty, pro města a obce Frýdlantska jde o dobrou zprávu,“ říká Dan
Ramzer, starosta města Frýdlant. „Nový
spoj šikovně zvyšuje pohodlí a rychlost ranního dojíždění zaměstnanců
i pacientů Nemocnice Frýdlant z Nového Města pod Smrkem,“ poznamenává
6

také Pavel Smutný, starosta Nového
Města pod Smrkem.
Linka bude po území Libereckého
kraje (resp. z Frýdlantska do Liberce)
součástí objednávky kraje, dále do Prahy bude v komerčním režimu. „Věřím, že
novou nabídku spojení využijí jak obyvatelé Frýdlantska dojíždějící do Prahy,
tak obyvatelé z Prahy, kteří chtějí navštívit Frýdlantsko,“ říká radní pro dopravu Vladimír Mastník. Základní jízdné
pro dospělou osobu z Prahy do Frýdlantu a Raspenavy bude 110 Kč, do Hejnic
a Lázní Libverda 120 Kč, do Nového
Města pod Smrkem pak 130 Kč. K jízdence bude možné pro cesty do a z Prahy zakoupit prostřednictvím rezervačního systému AMS místenku a cestující si
ji mohou zakoupit na internetu. „Z Mladé
Boleslavi směrem do Libereckého kraje bude linka zařazena v integrovaném

dopravním systému IDOL, podobně
jako linka č. 360, která již dnes spojuje
Liberec a Mladou Boleslav,“ upřesňuje Otto Pospíšil, zástupce ředitele
společnosti KORID LK. V koordinaci
s dopravcem a s touto dálkovou linkou
budou upraveny jízdní řády regionálních
linek na Frýdlantsku. Více informací cestující naleznou na webu www.iidol.cz.
„Chceme tak omezit případné souběhy a začlenit částečně linku do systému regionální dopravy na Frýdlantsku
podobně, jako tomu je v jiných částech
kraje,“ doplňuje Pospíšil.
Na linku dopravce nasadí komfortní
autobusy zájezdového typu. „Chceme,
aby cesta lidem uběhla co nejpříjemněji,“ uzavírá ředitel ČSAD Liberec Petr
Wasserbauer.
Markéta Dědková
tisková mluvčí Krajského úřadu LK

Novinky z Informačního centra
Od otevření informačního centra uběhlo již několik měsíců a já mohu s radostí
oznámit, že je informační centrum plně navštěvováno jak turisty, kteří přijíždí do Nového Města pod Smrkem, tak i občany Nového Města. Přemýšlím, čím informační
centrum obohatit a zpestřit. Často mě na nápad přivádí sami návštěvníci informačního centra.
Mezi služby, které chystám, mohu
zmínit informační a rezervační systém
e-vstupenky, kdy se mohou návštěvníci
informovat o akcích, které jsou pořádány
v Libereckém kraji. Mohou si vstupenky
do kina, na koncerty, divadelní představení a mnoho dalších kulturních akcí
zarezervovat na internetových stránkách a následně si vstupenky v našem
informačním centru vyzvednout, nebo
si mohou vstupenku zarezervovat a vyzvednout přímo v informačním centru.
Dále si můžete už i v našem informačním centru zakoupit výtisk Novoměstských novin a zakoupíte zde jednorázový nebo permanentní vstup do posilovny
v Novém Městě pod Smrkem.
Jako každý rok bude na první adventní neděli na náměstí rozsvícen vánoční strom. Letošním rokem bych ráda
Novoměstské noviny

obohatila rozsvěcení vánočního stromu
překvapením pro děti a občerstvením
pro děti i dospělé. Akce se bude konat
jako každým rokem na náměstí v Novém Městě pod Smrkem, a to v neděli
27. 11. 2016 od 16:00. Na náměstí
nám vystoupí děti ze ZUŠ a MŠ, které
nám zazpívají vánoční písně, naladí nás
na předvánoční atmosféru a následně
rozsvítí vánoční strom svým zpěvem.
Abychom tuto akci pro letošní rok oživili, bude připraven program pro děti.
Po celou dobu akce bude na náměstí
připraven stan s posezením a o občerstvení se postarají hasiči. Všichni jste
srdečně zváni.
Na závěr bych ráda poděkovala všem
příznivcům a návštěvníkům informačního
centra.
Eliška Walterová
listopad–prosinec 2016

Zprávy z radnice
Bezplatná doprava do polských
turistických center
Polské město Świeradów-Zdrój 5. listopadu jako pr vní ve střední Evropě
zahájilo provoz bezplatné linky mezinárodní městské veřejné dopravy Świeradów-Zdrój – Nové Město pod Smrkem. Každý víkendov ý den pojedou
4 spoje podle jízdního řádu. Do Świeradów-Zdróje můžete zajet na procházku po nově vybudované pěší zóně, lázeňské kolonádě, navštívit Čertův mlýn,
zpřístupněnou štolu v Geoparku, nebo
nakoupit v Biedronce. K dispozici je
i kabinová lanovka a zimní lyžařský areál. Zdarma můžete dojet také do města
Szklarska Poręba na úpatí Krkonoš.

Mapky linek a jízdní řády naleznete
na www.swieradowzdroj.pl a na cestu
si nezapomeňte vzít průkaz totožnosti.
-SY-
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Hasiči Ludvíkov:
poslední
informace v roce
2016
Poslední informace v tomto roce jsou
velmi příjemné pro konečné bilancování
roku 2016, kdy bylo dosaženo velmi
dobrých výsledků nejen na poli sportovním, ale při soutěžích jak v okrsku,
tak i mimo okrsek a okres. Za celý rok
to znamená druhé místo v hodnocení
v okrsku, což je velmi dobré.
Celkové umístění v Superpoháru je
také velmi úspěšné, v konečném pořadí
na 5. místě (vynikající). V připravenosti
celého výjezdového družstva jsme opět
byli hodnoceni velmi dobře, jak při cvičeních námětových, tak i v samotných
zásazích, kdy byla vidět připravenost
jednotky na zásah při jakékoliv živelní
nebo jiné pohromě.
Ve sboru pracuje na plné obrátky podstatná část členů. Někteří další při výroční valné hromadě pomoc přislíbili,
avšak v současné době nepracují podle určitých pravidel sboru. O nich se
při další VVH bude jednat. Dobrovolné
práce v našem sboru je dost pro každého, jak při údržbě strojů a veškeré
techniky, tak budov a pozemků, které
máme ve vlastní péči. V současné době
se připravuje inventarizace veškerého
majetku jak sboru, tak města pod kontrolou MÚ.
Rok končí posledními kulturními akcemi jako Halloween, Mikuláš pro děti i dospělé, výstup na Smrk na Štěpána a Silvestrovský nohejbal. Celý výbor sboru
v letošním roce připravoval veškeré soutěže a také akce kulturní od hasičského
plesu až do konce roku. Někdy i za cenu
prodělku, ale díky všem sponzorům
a podpoře městského úřadu pro kulturní
a společenské akce můžeme i přes někdy nepříznivé podmínky vše hodnotit
kladně. Na všechny akce do konce roku
vás výbor srdečně zve a těší se na podporu i v roce následujícím.
Touto cestou Vám všem občanům
a věrným čtenářům Novoměstských novin přejeme již nyní do vánočních svátků
a Nového roku vše nejlepší a hlavně
pevné zdraví.
Jménem výboru hasičů
Ludvíkov jednatel
MaP. st.
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hasiči
Kronika novoměstských hasičů
Představujeme vám kroniku novoměstských hasičů, mapující roky 1946 až 1953. Nahlédněte do protokolů o členských schůzích bratří a sester v každém výtisku novin.
Zápis o členské schůzi konané
16. XII. 1946 v hasičském domě
za účasti 16 členů
Program: Štěpánská zábava
Požáry
Schůzi zahájil br. velitel ve 20:50 uvítáním přítomných a zároveň zavedl debatu na Štěpánskou zábavu. Br. Novák
nebude přítomen, pokladnu za něho
převezme br. Kučera a Klápště. Jako
další převedena debata na dva nedávné
založené požáry, které byly zavčas zlokalizovány. Br. velitel radí jak si na příště
počínati, každý ať si vyzvedne přilby,
pásy a sekyrky u Br. zbrojmistra by v případě blízkosti požáru nemusel běžeti
do zbrojnice. A dále připomíná, by při
požáru se členové k civilnímu obyvatelstvu chovali slušně.
Ve 22 hod. schůzi br. velitel končí.
Hasičstvu zdar!
Klápště
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Zápis o členské schůzi konané
2. I. 1947 v hasičském domě
za účasti 24 členů
Program: Ples Hejnice
Sborová škola
Oprava hasičského vozu
Příspěvky přispívajících členů
Ples náš
Po zahájení schůze br. starostou
ve 20:15 br. vzdělavatel přednesl jak je
hasičstvo přes svoji důležitost různými
složkami opomíjeno. Br. velitel v rámci
zahájení dvouletky připomíná členům,
by každý ve sboru přiložil ruku k dílu,
bychom zcela vyplnili předsevzatý úkol.
Br. jednatel předčítá zápis z poslední
členské schůze, kter ý jest schválen
a podepsán. Z došlé pošty účty a pojistky předati pokladníkovi k proplacení.
Vstupenky zaslané nám hasičskými sbory Raspenava a Ringenheim vrátit.

Novoměstské noviny

Dohodnuto bylo: Zúčastniti se hasičského plesu v Hejnicích v hasičských
stejnokrojích a to jak muži, tak i ženy. Sborová škola by začala v pondělí 6. I. ve 20 hodin. Hasičský vůz dát
do opravy k br. Kučerovi. Br. Zita slibuje,
že během 3 týdnů zhotoví karosérii.
Od přispívajících členů vybírati dobrovolný příspěvek. Hasičský ples pořádati
8. II. a to na návrh br. Vondry u br. Skály,
který předtím slíbil propůjčiti sál zdarma,
k tomu světlo, otop a určité procento
z čistého zisku. Br. Hnaťuk připomíná,
že loňského roku bylo usnešeno místností při hasičských plesích střídati plakáty obstará br. Vondra. Hudbu br. Skal,
kterou přiveze i odveze a daruje pro ně
večeři a nápoje.
Ve 20:30 br. starosta schůzi končí.
Hasičstvu zdar!
Klápště
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Kultura
Vandal poškodil stromy v chráněném území
SFŽP schválil Novému Městu pod
Smrkem dotaci 300 tis. Kč na projekt
„VKP lesopark Nové Město pod Smrkem
– stabilizace stromů a podpora osídlení
veverkou obecnou“. Dřeviny zde patří
do kategorie městská zeleň v intravilánu,
vyrůstající ve zvláště chráněném území,
v registrovaném významném krajinném
prvku (VKP), a řadí se tedy mezi jedny
z nejcennějších.
Během realizace projektu, při provádění ošetření 47 stromů odbornou
dendrologickou firmou, bylo zjištěno
poškození 16 kusů stromů (lípa, javor,
habr, dub) starých cca 100 let a 9 ks

lip starých 15–20 let navrtáním kořenových náběhů u paty kmene do hloubky
cca 15 cm. Na poškozených stromech
bylo zjištěno 4 až 7 návrtů, z některých
otvorů vytékala zapáchající látka. Podle
arboristy se jedná nejspíše o totální herbicid. Při bližším ohledání bylo zjištěno,
že téměř každý z návrtů byl dobře zamaskován mechem, trávou nebo kůrou
a zároveň označen hřebíčkem tak, aby
ho bylo možné nalézt i potmě. Otvory byly dle odborníka navrtány přibližně před
6 až 12 měsíci. Podle výtoku z jednotlivých návrtů je zřejmé, že pachatel zalévá
návrty uvedenou látkou pravidelně. Po-

kud jde skutečně o herbicid, ten působí
tak, že prostupuje do vodivých pletiv
stromu a tím dochází k jeho postupnému
odumírání (strom uschne).
Dva stromy (lípy) jsou již v současné
době v kritickém stavu a jejich poškození je nenapravitelné. Odhadovaná
škoda u těchto dvou stromů je celkem
100.000 Kč. U ostatních navrtaných
stromů lze dle odborníka očekávat jejich
postupné odumírání v průběhu několika
následujících let. V případě, že skutečně
dojde k jejich odumření, vznikne městu
Nové Město pod Smrkem odhadovaná
škoda ve výši 850.000 Kč.
Pachateli hrozí za trestný čin poškození cizí věci trest odnětí svobody až na jeden rok. Pokud odumřou i další stromy,
vznikne značná škoda, za kterou hrozí
odnětí svobody až na tři roky.
Pokud jste v lesoparku zaznamenali
podezřelou činnost pachatele, prosíme
o poskytnutí informací místnímu oddělení Policie ČR.
-SY-

Nové Město
pod Smrkem
Vás srdečně
zve 10. 12. 2016
na koncert Petry
Janů & Amsterdam
listopad–prosinec 2016
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Sportovní a relaxaþní centrum, pĜíspČvková organizace, Ludvíkovská 38, Nové MČsto pod Smrkem 463 65,

POZVÁNKA
Vážení p˴íznivci sportu,
dovolujeme si Vás pozvat na 4. roˑník netradiˑní akce konané pod názvem:

Mikulášské plavání
Motto:

kdo si hraje, tomu to do vánoc rychleji utíká -

Termín:

2.12.2016

Místo:

bazén - m˕stské lázn˕

Zahájení:

2.12.2016 v 08:00

Ukonˑení:

3.12.2015 v 08:00

Organizaˑní výbor:

Pavel Jakoubek, Lukáš Pazd˕ra, František Petrányi, Eliška Walterová, Marie
Vojáˑková, Bohumila Jaloviˑárová, Josef Jaloviˑár a V˕ra Suková. Další zájemci,
ochotní pomoci s organizací pr̂b˕hu akce jsou vítáni.

Organizaˑní pokyny:


V pr̂b˕hu akce jsou všichni úˑastníci povinni se ˴ídit platným provozním ˴ádem



Plave se ve t˴ech drahách, volným stylem, s tím, že se každý plavec vždy p˴i obrátce

bazénu a pokyny organizátor̂;

dotkne rukou st˕ny bazénu;



Každý m̂že uplavat tolik, na kolik se cítí – t˕m, kte˴í cht˕jí plavat více, doporuˑuji
noˑní hodiny;






Štafetový systém, jeden doplave, další zaˑíná;

Nesmí dojít k p˴erušení plavání (alespo˩ jedna dráha musí být stále obsazena);

Plavat se dá i opakovan˕ (kdo doplave, m̂že si odpoˑinout a zkusit to znovu);

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

hodin

uplavali.

Výsledky

Novom˕stských novin;




budou

zpracovány

a

zve˴ejn˕ny

v nejbližším

ˑísle

Každý úˑastník pam˕tní obdrží certifikát;

V rámci akce je organizována sout˕ž pro družstva žák̂ základních škol v kategoriích

mladší žáci (3.-5. t˴ída), starší žáci (6.-9. t˴ída).

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

nebo

na

telefonním

ˑísle

776098911,

p˴ípadn˕

osobn˕

v budov˕

m˕stských lázní. P˴ihlásit se mohou jednotlivci, rodiny, skupiny. S p˴ihláškou lze zaslat
i p˴ípadný poˑet osob a ˑas, který by Vám vyhovoval. Páteˑní dopoledne je vyhrazeno pro

d˕ti ZŠ. D˕tské sportovní a zájmové kroužky p˴ednostn˕ od 12:00 do 17:00.

Zájemci o úˑast v noˑních hodinách jsou vítáni.
Zdravotní zabezpeˑení akce:
Na bezpeˑnost budou dohlížet plavˑíci Lukáš Pazd˕ra a František Petrányi.
T˕šíme se na Vaši úˑast.
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Kultura
Info ze SRC

Pěvecký soubor vás srdečně zve

Na 2. 12. 2016 jsme pro vás připravili 4. ročník plaveckého maratonu „Mikulášské plavání“. Start je již tradičně
v 08:00 a ukončení v sobotu 3. 12.
v 08:00. Dopoledne budou plavat žáci
základních škol a odpoledne jsou zváni všichni ostatní. Každý má možnost
si předem zarezervovat dráhu na čas,
který mu vyhovuje. Přihlásit se je možné

buď přímo v budově bazénu, a nebo
v infocentru. Samozřejmě další možností
je přihlášení prostřednictvím e-mailu
(bazen@nmps.cz). Každý je vítán. Budeme rádi, když se najde i dostatek
plavců na noční hodiny .
Přijďte si zaplavat a užít trochu zábavy,
než se začne péct cukroví.

Český rozhlas Sever

na Vánoční
koncert,
který se koná
17. 12. 2016 od 18 hodin
v evangelickém kostele.
Opět nás doprovodí smyčcový
kvintet Dopos.

V Novém Městě nás naladíte na 97,4 FM

Liberecko | 102.3 FM
Jablonecko | 102.3 FM
Semilsko | 103.4 | 107.9 FM
Českolipsko | 94.3 FM
Frýdlantsko | 97.4 FM
Dobré ráno z Liberce
po–pá | 5.00–9.00
ranní informační servis

Dopoledne pod Ještědem
po–pá | 9.00–12.00
zábava, rady, informace

Jan Žíla a Tomáš Beneš

Iveta Kalátová

Nové rádio pro
Liberecký kraj
Písničky na přání
po–pá | 12.00 a 17.00
so–ne | 12.00
to nejlepší na vaše přání

Česko – země neznámá
po–pá | 13.00–14.00
když se chcete vydat na výlet
Jana Chládková

Míra Tartárek

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Listopad
Bakešová Božena
Bušinová Věra
Fiklová Milada
Jelínek Antonín
Jirušová Jiřina
Kaločai Milan
Klicperová Danuška
Knížek Osvald
Kolenkár Elemér
Marhoulová Marie
Podrazilová Marta
Potočová Lydie
Šikulová Jaroslava
Václavková Dáša

Zítová Irmgard
Zounarová Růžena
Prosinec
Brožková Stanislava
Bulířová Eleonora
Filip Bohumil
Hejcmanová Darena
Chlebušová Marie
Kotlariková Jiřina
Kovář Adolf
Novotný Milan
Partynglová Eva
Špringler Jiří
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

listopad–prosinec 2016

Novoměstské noviny

11

kultura
Baleťácké vzpomínání
„V říjnu 1972 otevřel Spojený závodní
klub ROH V Novém Městě pod Smrkem
baletní školu pro děti ve věku 6–12 let
a džezgymnastiku pro starší mládež.
Výsledkem osmiměsíční práce bylo
veřejné vystoupení, které mělo příznivý
ohlas.
V novém školním roce 1973–1974
se počet žáků zvýšil z původních 25
na 40. Vedle základní výuky, tj. základů
baletu, gymnastiky a akrobacie, se započalo s nácvikem nového veřejného
vystoupení. Tím současně došlo k založení souboru „Jizerka“, který svým
názvem vyjadřuje vztah k rodnému
kraji.
Práce v baletní škole i souboru není
snadná. Vyžaduje určitou dávku sebezapření, kázně a vytrvalosti. V konečném výsledku pak ale určitě přináší
radost a uspokojení. Soubor trénuje
každou sobotu 7 hodin balet a akrobacii. Tvrdě a nekompromisně – od tříletého benjamínka, až po pětadvacetiletou mladou dámu s obrovskou chutí.“
… To praví dochovaná citace.
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A jaké jsou naše vzpomínky?
Setkání přátel Domečku 8. 10. 2016
byla příležitost připomenout si obrovskou práci a neskutečné nadšení lidí,
kteří se v dávné minulosti zabývali dětmi
a mládeží v našem městě, z jejichž řad vzešli další pedagogové a vedoucí
zájmových kroužků.
Každou sobotu jsme
se schá zeli v Divadle
SZK v Novém Městě pod
Smrkem od 9.00 hodin
do 19.00 hodin. Pauzu
na oběd jsme měli asi
hodinu. Vraceli jsme se
domů večer zpocení,
unavení, někdy i slzy padaly, odření od gymnastického koberce. Tancovali jsme hlavně bosky
a nikdo neřešil, zda nastydneme, zda
máme špinavé nohy, na spáleniny a odřeniny nám prostě nastříkali maximálně
Akutol, což byl šok. Nikdo nás na kroužek nevozil autem, nikdo nám nepsal

Novoměstské noviny

lístečky, kdy a kde máme být a nikdo
z nás se neomlouval, že na zkoušku
zapomněl. Hlavně, když jsme nebyli
příliš vzorní a poslušní, určitě jsme doma
nežalovali rodičům.

Nikdo nás bezdůvodně nechválil
za každou přirozenou dovednost, nikdo
z nás nedělal „mamánky“ a nikdo nám
nedával bonbónky jako cvičeným opičkám.

listopad–prosinec 2016

Školství
Až se zima zeptá…
Přes to všechno jsme dětství i pubertu
přežili a byli jsme šťastní a na zkoušky
jsme se těšili.
Soubor za šestiletou dobu trvání odtancoval přes 50 tanečních vystoupení
a nacvičil každý rok nový pořad, včetně
společného pořadu se členy divadla
F. X. Šaldy Liberec, společného vystoupení s družebním souborem Feintuchfabrik Finsterwalde v NDR. Účastnil se
tanečních přehlídek a soutěží v Kladně,
Chomutově a Libotenicích. Vozil úspěchy a poháry.
Na osvědčení, která jsme dostávali
na konci školního roku, byla hodnocena píle, gymnastika, akrobacie, lidový
tanec, klasický balet a step. Přidáváno
bylo i slovní ohodnocení každého člena
za výkony.
Měli jsme široký záběr pohybový a hudební žánry měly široký rozsah. Proto
i dnes dokážeme poslouchat hudbu
skladatelů, příkladně P. I. Čajkovského,
A. Chacaturjana, F. Liszta, B. Smetanu
či George Gershwina, přes skupinu
ABBA až po Naďu Urbánkovou.
Po sobotním setkání byla výstava ještě
otevřena pro veřejnost další dva dny
a navštívily ji i starší ročníky ZŠ. Ani nejštíhlejší dívky ze třídy se ovšem do našich kostýmů, konkrétně do sukní z Lašských tanců Leoše Janáčka, nedostaly.
Přebývalo jim 8 cm v pase a v porovnání s dnešními dětmi jsme byly vlastně
„anorektičky“, ale zdravé a plné pohybu,
i když nám při záklonu byla vidět žebra.
Na fotografiích děti nacházely svoje
babičky a vedoucí současných kroužků.
Výstava a setkání baleťáků bylo v podvědomí poděkováním za práci Jaromíru
Opatovskému a baletnímu mistrovi, choreografovi Jaroslavu Novotnému. Všem,
kteří se souboru věnovali s nadšením
a láskou ve svém volném čase. Baleťáci se setkali po 44 letech v atmosféře
vzpomínek a dojetí. Díky, že jste přišli,
a naši zakladatelé, kteří již nejsou mezi
námi, nás shora určitě viděli.
Díky Domečku mohl být realizován
i tisk upravených fotograﬁí, protože tenkrát byl fotopapír velmi střežen a byl
nedostatkovým zbožím. Originály se
nacházejí ve velikostech různých, různě
malých, až maličkých. Fotograﬁe můžete zhlédnout i na našich stránkách http://
vytvardilna.webnode.cz/jizerka-1972/
Ivona Špálová
listopad–prosinec 2016

Sbírání kaštanů patří k nejtypičtějším
podzimním činnostem, proto i žáci III.
A a III. B vyrazili s bedýnkami, taškami
a kbelíky na lov. Víme, že zvířátka kaštany potřebují, tak až se zima zeptá,
my budeme připraveni předat dobrotu
myslivcům. Naším cílem se stalo sídlo
ﬁrmy CiS v Zámecké ulici, tzv. „Zámeček“. Po necelých 2 hodinách sbírání
jsme měli vše plné. Práce nám šla pěkně od ruky a hlavně s úsměvem. Stačili

jsme se i pokochat krásou parku a vyfotit se s panem Peterem Wöllnerem,
majitelem ﬁrmy CiS, na schodech u vily.
Velké poděkování patří manželům Peterovi a Doris Wöllner za velkou vstřícnost, ochotu a nadšení, paní Daně Divínové za zprostředkování a panu Haikovi
Trautmannovi za odvoz kaštanů do školy.
Mgr. Monika Škaredová Greplová

Když víčka pomáhají
I v tomto školním roce pokračují děti
ze základní školy ve sbírání plastových
víček, která jsou pro Radečka Brzáka
z Frýdlantu. Za celou dobu se nám již
podařilo nasbírat a hlavně předat rodině krásných 150 kg. Sběrnou nádobu
na víčka najdou děti v budově školy
u vchodu do šatny.
Sbírání víček je pro některé rodiče nemocných dětí jedinou možností, jak zísNovoměstské noviny

kat potřebné ﬁnanční prostředky na léčbu svých dětí nebo koupi speciálních
pomůcek.
Všichni, kteří do sbírky přispívají, si zaslouží velkou pochvalu. Kdo tedy chcete
mít i napříště dobrý pocit z pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje, víčka
shromažďujte i nadále. Děkujeme.
Mgr. Monika Škaredová Greplová
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Singltrek
Povídání (nejen) o Singltreku
s Tomášem Kvasničkou
Náš pravidelný příspěvek do Novoměstských novin jsme tentokrát pojali trochu
jinak. Při obvyklé poradě s kolegy, o čem článek bude, jsme se zapovídali o práci, co
je nového a o životě. Samozřejmě to bylo mnohem zajímavější než usilovné vymýšlení
článku. A v jednu chvíli mě napadlo, proč vlastně nezkusit článek ve formě rozhovoru
s Tomášem Kvasničkou? Tomášovi se do toho nejdřív nechtělo, a zvlášť ty osobnější
otázky měl tendenci bojkotovat, ale nakonec jsme ho přesvědčili.
Tomáši, před deseti lety jsi
studoval a pracoval na univerzitě
v Británii a měl jsi slušně
našlápnutou vědeckou kariéru.
Jak se stalo, že ses pustil
do plánování stezek?
V době, kdy jsem končil svá studia
sociologie ve Velké Británii, v Česku reálně hrozil zákaz ježdění na kole po lesních cestách a stezkách. Jelikož jsem
od mládí rád a hodně jezdil na kole hlavně po mých domovských Jizerských
horách, byl jsem tím naprosto zděšen
a rozhodl jsem se, že tomu musím zabránit a najít způsob, jak umožnit co nejvíce
lidem kvalitní aktivní rekreaci v přírodě
a zároveň přírodu chránit. Po určitém
hledání jsem objevil řešení v oboru rekreační ekologie a v plánování přírodě
blízkých udržitelných stezek. Spojil jsem
se s mistry v těchto oborech a začal
se od nich učit. Dnes mě problematika
rekreace v přírodě zajímá daleko víc než
samotná cyklistika.
Nakonec tě stezky a práce kolem
nich pohltily tak, že ses vědecké
kariéry vzdal. Nelituješ toho
někdy?
Toho, že jsem odešel z vědeckých
kruhů, nijak nelituji. Bylo to velmi inspirativní prostředí, ale postupně mi začalo
vadit, že sociologové společenské problémy hlavně analyzují a kritizují, ale jen
velmi zřídka se zabývají jejich praktickými řešeními. To mi přišlo zpohodlnělé
a přestalo mě to bavit. Domnívám se,
že kdybych tehdy nezačal řešit problém
rekreace v přírodě, našel bych si jiný
společenský problém, v jehož nápravě
bych se angažoval.
Už se této práci věnuješ 10 let.
Jak ses za tu dobu změnil?
Jsem povahou zanícený idealista.
Za těch 10 let jsem ztratil část zanícení
i idealismu. Má to i světlé stránky, neboť
jsem se díky tomu naučil akceptovat, že
lidé okolo mě nejsou schopni problémy
14

řešit tak přímo a rychle, jako se snažím
pracovat já. Zároveň jsem ale i trochu
zahořkl, protože se často setkávám se
závistí, arogancí a zabedněností. Vím už
také, že kvůli těmto vlastnostem to se
mnou nebývá jednoduché.
Tvoje práce není úplně typické
zaměstnání, zkusíš nějak stručně
popsat, jaké to je?
Mohl bych to ukázat například na tomhle říjnovém týdnu. V pondělí jsem
celý den papíroval, řešil účetnict ví
a pracoval na projektových dokumentacích. V úterý jsem byl od rána v terénu na Benecku projektovat v lese
stezk y a rovnou odtamtud jsem se
odpoledne přesouval na Lipno, cestou
jsem se v Praze zastavil u účetní a taky
vyzvednout zboží na Singltrek Centrum. Pozdě večer se mi 30 kilometrů
od cíle (na Lipně) rozbilo auto, takže
jsem nar ychlo řešil odtah a ser vis.
Ve středu jsem byl celý den v terénu
na Lipně a k tomu pár pracovních schůzek s místními. Ve čtvrtek ráno jsem
se měl přesouvat na sever domů, ale
auto ještě bylo v servisu, takže jsem
přeplánoval čtvrteční schůzky na jindy,
využil času a strávil v terénu na Lipně
další perný den, ale naštěstí večer jsem
už mohl jet zpátky. Domů jsem dorazil
někdy v noci, akorát jsem vyměnil tašku
s oblečením a ráno jsem jel opět pracovat na Benecko, odkud jsem se odpoledne přesouval na Singltrek Centrum,
kde jsem byl v provozu až do nedělního
večera.
Takže vidím, že za ten rok, co
jsem doma na mateřské, se
v tvém režimu nic nezměnilo.
Kolik máš vůbec času na rodinu?
No, musím říct, že dost málo. Když
jsem doma, tak ráno vozím dceru
do školy, ale když se vracím, tak už
obvykle spí. Většinou mívám trochu víc
času v zimě, a když to jde, tak s rodinou
často jezdíme lyžovat.
Novoměstské noviny

Už je to sedm let, co jsme
otevírali první okruh
na Singltreku pod Smrkem. Jak
bys to dnes zhodnotil?
Díky Lesům ČR a osvíceným starostům jsme dokázali v y tvořit jeden
z nejlepších produktů cestovního ruchu
v moderní historii naší země. Nebylo to
jednoduché, ale posléze se ukázalo,
že ještě mnohem těžší je tento projekt
dlouhodobě uřídit.
Jak by měly podobné projekty
fungovat?
Projekty stezek můžou fungovat,
jedině pokud jsou v harmonii se stávajícím v yužíváním území a pokud
jsou ekonomicky soběstačné. Jak se
ukázalo na Singltreku pod Smrkem,
přílišná závislost na komunálních rozpočtech a místní politické moci projekt poškozuje. Politici jsou totiž, aniž
bych jim to chtěl vyčítat, příliš závislí
na relativně krátkých volebních cyklech a také snadno podléhají tlaku
okolí. Je proto lepší, když otěže takto
velkého projektu drží stabilní subjekty, v případě Singltreku pod Smrkem
by to měly být státní lesy a experti,
kteří garantují kvalitu a jednotu projektu.
Co z podobných projektů
získávají místní obyvatelé?
Místním obyvatelům takový projekt
přináší příležitost pro rozvoj malého
podnikání v cestovním ruchu, zejména
v ubytování a službách, a také nová
pracovní místa ve službách. Samozřejmě všichni místní nemají možnost takto
podnikat (například nemají nemovitost
vhodnou k ubytovávání návštěvníků),
ale získávají tím, že se v jejich obci
objeví nové služby, které také mohou
využívat. A pokud se podnikatelům daří,
postupně se nabalují další služby a infrastruktura, čímž ožije celá místní společnost. Takto by to mělo fungovat. Obce by měly svým obyvatelům pomáhat
v podnikání, protože to má multiplikační
efekt. Není posláním obcí ve službách
turistům podnikat, protože to jednak
bere příležitost obyvatelům a jednak
zkušenosti od nás i ze světa ukazují, že
to obce neumějí a dlouhodobě nemají
tah na branku.
listopad–prosinec 2016

Singltrek
Poděkování
Co se v poslední době povedlo,
na co jsi hrdý? A je něco, co se
nepodařilo?
Podařilo se nám vytvořit stezku Floutrejl na Lipně, která ukazuje, že principy, podle kterých pracujeme, je možné
aplikovat i na prostředí lyžařského střediska. I v lyžařském středisku je možné
místo downhillov ých tratí tvořit úzké
vinoucí se a k přírodě citlivé stezky.
Ale Floutrejl na Lipně není jediný z našich projektů, zájem o značku Singltrek
postupně roste v Česku i v zahraničí.
Co se nám stále bohužel nedaří, je
přesvědčit stát na centrální úrovni, že
stezky by neměli tvořit “političtí podnikatelé” spoléhající na kamarády z cyklistické branže, kteří o řemeslu plánování
stezek nevědí v podstatě nic. Už teď
existuje několik nepovedených projektů a další budou přibývat. Bohužel to
bude mít vliv i na nás v Novém Městě
pod Smrkem. Lidé, kteří by mohli být
ze stezek nadšení a mohli by přijet také
na Singltrek pod Smrkem, se místo
toho zklamou a řeknou si, že tohle pro
ně není.
Blíží se Vánoce a přelom roku, co
bys chtěl popřát Novému Městu
pod Smrkem a jeho obyvatelům?
Novému Městu přeji, aby se z něj
stalo prosperující místo dobré pro život,
které si zachová své kouzlo. Věřím, že
jsem Singltrekem pod Smrkem tento
potenciál otevřel, ale je jasné, že je před
námi spoustu práce a že se nemůžeme
soustředit pouze na cestovní ruch.
A co by sis přál ty osobně?
Samozřejmě bych si přál mít víc času
na dceru, dokud ji to ještě se mnou baví.
Děti tak rychle rostou. Taky bych chtěl
zase víc jezdit na kole. Strašně rád bych
si zajezdil na západním pobřeží Spojených států se svými tamními přáteli, kteří
stavějí stezky. Ale na to asi v dohledné
době nebudu mít ani čas ani ﬁnance.
Tomáši, děkuji ti za rozhovor
a čtenářům Novoměstských
novin za celý Singltrek tým
přeji krásný zbytek podzimu,
pěkné Vánoce a šťastný vstup
do dalšího roku.
Hanka Hermová
listopad–prosinec 2016

Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení města a Zastupitelstvu města
Nové Město pod Smrkem, že se podařilo zahájit výstavbu chodníku v ulici Celní
v našem městě. Dne 15. 9. 2016 byla výstavba chodníku předána ﬁrmě Silkom
spol. s. r. o. Frýdlant, která vysoutěžila nejnižší cenu ve výběrovém řízení. Její
realizace je možná i proto, že se právě městu podařilo získat nemalou dotaci
na tuto stavbu.
Podnět k výstavbě chodníku na hřbitov jsem zastupitelstvu města podala v roce
2013.
Věřím, že nový a bezpečný chodník v budoucnu využijí nejen občané města,
ale i jeho návštěvníci.
Bc. Alena Steffanová
zastupitelka města
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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.
Podzim v knihovně
Podzim v knihovně patřil dětem, které
nás navštívily a svou vnímavostí a energií
získaly nové poznatky týkající se pohádek, večerníčků, ale třeba se i dozvěděly více o historii našeho města.
Dětské oddělení také prošlo během
října řadou změn – pro děti jsme nově
vymalovali, pro ty nejmenší jsme připra-

vili dětský koutek a je zde nově možnost
zapůjčit si deskové hry. Navíc můžete
kdykoli přijít tvořit, dílnička je k dispozici
vždy během otevírací doby knihovny.
Za knihovnu přeji krásné prožití svátků
vánočních a mnoho knih pod stromečkem .
Jana Slámová

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.

Pozvání na přednášku Nové
Město pod Smrkem v letech
1945–1989: Poválečné osudy
města a jeho obyvatel
V úterý 22. listopadu 2016 se bude
v Krajské vědecké knihovně v Liberci
konat přednáška pojednávající o vývoji
Nového Města pod Smrkem v období
od konce druhé světové války do tzv. sametové revoluce. Pozornost bude věnována poválečnému odsunu obyvatel
německé národnosti, politickému vývoji
a správě obce, každodennímu životu,
stavebnímu rozvoji, výchově a vzdělávání, kultuře, sportu, podnikání a službám,
zemědělství, lesnictví či průzkumům
bohatství nerostných surovin v okolí.
Přijďte si poslechnout poválečný příběh
města a jeho obyvatel. Vstup zdarma.
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Provozní doba – 1. října 2016 – 31. prosince 2016
Plavecký bazén
ráno
pondělí sanitární den
úterý
středa

odpoledne
sanitární den
14.00–21.00 veřejné plavání
14.00–21.00 veřejné plavání
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
Školy výuka plavání
čtvrtek
15.00–16.00 plavecký oddíl DDM
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 od 1. 11. 2016
Poznámky:
Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem

Sauna
odpoledne
sanitární den
zavřeno
15.00–20.00 smíšená

Masáže
sanitární den
zavřeno
zavřeno

Občerstvení
u bazénu
sanitární den
14.00–21.00
14.00–21.00

15.00–21.00 ženy

18.00–20.00

14.00–21.00

15.00–21.00 muži
18.00–20.00
15.00–20.00 smíšená zavřeno
zavřeno
zavřeno

14.00–21.00
14.00–21.00
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

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
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Příspěvky čtenářů
Domeček
Domeček, je plný koleček. Co to je?
Známá dětská říkánka – hádanka. V našem případě to však nejsou hodiny, ale
Dům dětí a mládeže Nové Město pod
Smrkem, ve zkratce DDM, zvaný Domeček.
Budova byla zakoupena pro účely
práce s mládeží již v roce 1979. Prvním
ředitelem a zakladatelem Domu dětí
a mládeže byl PaedDr. Václav Skočdopole. V pozdějších letech nastaly
DDM existenční potíže a měl zaniknout.
Po tříletém snažení nové představitelky
vedení, Mgr. Yvety Svobodové, bylo toto
zařízení zachráněno a DDM získal právní
statut. Zřizovatelem se stalo město Nové
Město pod Smrkem a současný oﬁciální
název je Středisko volného času „ROROŠ“.
Mnoho současných novoměstských
dětí zná Domeček. Umožňuje sv ým
zájemcům sportovně relaxační vyžití
ve všech věkových kategoriích. Kolik asi
stovek dětí prošlo domečkem v minulých létech? „Děti“ se dnes také věnují
dětem.
Forma pravidelné zájmové činnosti,
příležitostné a občasné či prázdninové
aktivity, ale i nabídka aktivit mezinárodního charakteru umožňuje smysluplné
využití volného času pro děti různého
věku i zájmů. Každým rokem se nabízejí
možnosti zapojení do ca 20 zájmových
činností z oblasti sportu (basketbal, stolní tenis, volejbal, ﬂorbal, fotbal, lezecká
stěna, badminton, zumba), v ýtvarné
činnosti (výtvarná dílna), různých dovedností (foto-video, geocaching, rybářství,
včelařství) a letos poprvé i v dramatickém kroužku se zaměřením na rozvoj
základních principů a postupů dramatu
a divadla.
Domeček pracuje se štábem stálých
i nestálých, mnohdy dobrovolných pra-
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covníků a tvoří sehraný kolektiv. Jsou to
především pedagogičtí pracovníci – vedoucí zájmových kroužků, ale i nezbytný
pomocný personál, zajišťující pravidelný
chod nejen Domečku, ale i činnost letní
Táborové základny v Jindřichovicích.
V roce 2009 oslavil Domeček třicetileté výročí založení, ředitelkou byla a dosud je Mgr. Yveta Svobodová. Oslavy se
konaly v Domečku i ve Městě. Letošní
rok sice není pro Domeček nijak zvlášť
významný, ale přece jenom jedno výročí
je. V roce 1972 byl totiž založen taneční
a baletní soubor Jizerka. Byla to zásluha zejména vedoucího souboru pana
Jaromíra Opatovského a uměleckého
vedoucího, baletního mistra pana Jaroslava Novotného, kteří s dětmi postupně
nacvičili a uvedli řadu tanečních pořadů
a vystoupení s prvky baletu a akrobacie.
Bohužel oba pánové již nejsou mezi
námi.
Na 8. říjen letošního roku bylo svoláno setkání přátel DDM a bývalých členů souboru Jizerka. Setkání se konalo
v prostorách sálu Dělňáku. Program byl
velmi pestrý. Začal přednáškou o našem
městě, kterou přednesl RNDr. Václav
Tima. Během ní se prezentovala řada
fotografických materiálů na několika
promítacích plátnech. Následovaly fotky
z činnosti kroužků a souboru Jizerka.
Pak poděkování některým bývalým členům a přátelům DDM za jejich záslužnou
činnost. A co by to bylo za oslavu bez
hudby! Hudební doprovod zajišťovala skupina Starý Pecky. Následovala
přehlídka fotograﬁí ze života Domečku
komentovaná ústy ředitelky DDM paní
Mgr. Yvety Svobodové. Docela malý
divadelní soubor předvedl výstup z divadelního pásma v podání paní Mgr. Blanky Bartošové. Také jsme zhlédli několik
hraných videí z tvorby dětí a videa z čin-
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nosti kroužků. Půlhodinovou prezentaci
baletního souboru Jizerka představila
Ivona Špálová včetně hudebního repertoáru, na který soubor tančil.
Naprosto famózní byla výstava fotograﬁí a jiných materiálů z činnosti DDM
od doby jeho vzniku. Prohlédli jsme
si fotky a materiály baletního souboru
Jizerka a také Textilany. Celý sál byl
od podlahy ke stropu doslova obklopen
obrovským množstvím fotek, komentářů
a jiných materiálů. Kdo chtěl všechny
materiály zhlédnout, musel by mít štaﬂe.
Autorem této impozantní expozice byla
Ivona Špálová, za což jí patřil zasloužený potlesk přítomných bývalých členů
baletního souboru, ale i ostatních pozvaných. Ivona přípravě této expozice věnovala dva roky, kdy sháněla a sbírala fotky
a podklady přes 40 let staré, skenovala,
opatřovala popisem a upravovala do ﬁ nální podoby.
Samostatnou kapitolou byla přítomnost bývalých baleťáků z let 1972 až
1978. Všichni pozvaní měli na co vzpomínat. Rokovalo se, popíjelo, kupovaly
se losy loterie (za pět kaček) sestavené
z darů dobrovolníků. Mohli jste vyhrát
například sterilovanou červenou řepu,
obstarožní ruční vrtačku nebo šišky
pečené sekané. Pro všechny bylo připraveno pohoštění ve formě chuťovek,
jednohubek, dresinků, guláše a jiných
dobrot, a to vše za hudebního doprovodu zmiňované skupiny a rozverných
pohybů tančících.
Účastníci se spokojeně rozcházeli
v pozdních nočních hodinách, někteří
i v časných ranních. Nutno říci, že tato
akce patřila k těm velmi zdařilým a perfektně připraveným, které se kdy v našem městě v poslední době konaly.
© Šmi-dra
Foto: Ivona Špálová
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Příspěvky čtenářů
O sudech a koních z trochu jiného soudku aneb Barrel race
Na úvod bych vám velmi zkráceně
a všeobecně představil, oč se vlastně
jedná. Barrel race je jednou z rychlostních westernových disciplín. Jedná
se o velmi rychlé závody sudů, barelů,
kdy jezdec se svým koněm musí v co
nejrychlejším čase a bezchybně projet
barelovým paternem.
Barrel race má své kořeny v Americe,
kde vznikl jako jedna z kovbojských
her v době jejich odpočinku. Později
byla v USA založena asociace barrelových jezdců s názvem NBHA (National
Barrel Horse Association), která sdružuje všechny světové asociace NBHA
a řídí se stejnými pravidly. U nás v ČR tato asociace působí pod hlavičkou PRO
RODEO CZECH ASSOCIATION česká
organizace s názvem NBHA CZECH REPUBLIC, která pod svými křídly schraňuje naše špičkové jezdce rychlostních
westernov ých disciplín, a ti se mezi
sebou utkávají v kategorii OPEN (jezdci do 15 let včetně výše) a v kategorii
YOUTH (jezdci do 15 let). Tyto závody
se konají na různých místech po celé
republice, od Brna přes Pardubice až
po Plzeň.

Barrel race je hlavní královskou rychlostní westernovou disciplínou, která
je doplňována dalšími westernovými
rychlostními disciplínami jako např.: Pole bending (závod mezi tyčemi), Speed
race (kombinace předešlých dvou disciplín), nebo velmi atraktivní Rescue
race (jezdec se na několik vteřin stává
záchranářem).
Při rychlostkách se jedná opravdu
o setiny sekund, které dělí závodníky
a určují jejich pořadí, počet nasbíraných bodů a zařazení do jednotlivých
divizí v jednotlivých sezónách. Např.:
mezi první a druhou divizí je rozdíl půl
sekundy, to znamená, že nejrychlejší
jezdec se stává šampionem 2. divize.
Nad správností projetí paternů dohlíží
vždy delegovaný, akreditovaný rozhodčí
listopad–prosinec 2016

a časy měří špičková digitální časomíra,
takže se o výsledcích nedá nikterak
diskutovat. Čeští zástupci se také velice úspěšně prezentují na zahraničních
evropských soutěžích v Polsku, Francii,
Německu a Itálii. Každoročně se nejlepší dvojice jezdců uplynulé sezóny
vydává na mistrovství světa, která se konají v různých zemích (Mexiko, Panama,
Brazílie, Itálie, Čína, …)

Teď si spousta z vás řekne a „proč
nám to tu cpe, vždyť se nás to netýká,
neznám tyhle lidi“. Omyl, i ve vašem
městě máte své zástupce, kteří reprezentují sebe, svůj ranč, vaše město a naši republiku v těchto adrenalinových
a mnohdy nebezpečných závodech.
Ano, jsou malé a nenápadné, jezdí
v kategorii YOUTH a ve světě NBHA CZ
a to vůbec nejsou nenápadné. Někteří
z vás, nebo některé z vašich ratolestí
se jistě svezli na koních, kteří bojují
o umístění v tabulkách NBHA CZ. Kde?
No přeci na „Drakiádách“ pořádaných
z vlastních zdrojů, bez dotačních příspěvků uskupením Občané pro Nové
Město pod Smrkem, Hajniště, Ludvíkov,
Přebytek a jejich přáteli a příznivci, kteří
požádali náš ranč Zátoka v Dolní Řasnici o účast s našimi koníky a my jsme
se za vámi vydali a strávili tak společné
příjemné dopoledne. Třeba jste se přijeli
podívat na každoročně pořádané Hobby
rodeo na farmě Bulovka, či na některém
z dětských dnů v okolí. Ranč Zátoka má
několik zástupců, kteří jsou členy a závodníky NBHA CZ, jak v kategorii OPEN
Bára Kodadová, která měla velmi úspěšnou sezónu s koněm Speedy Rap Arow,
tak v kategorii YOUTH naše juniorky,
o kterých je vlastně řeč.
A kdo že jsou ti malí nebojácní závodníci z vašeho města? Nikola Kratochvílová
(12let) s koněm Torri a po zranění narychlo připravovaným, ale skvělým koněm
Amarantus se v letošním roce probojoNovoměstské noviny

vala do národního ﬁnále NBHA České
Rebubliky, kde získala titul CHAMPION
3D BARREL RACE YOUTH a CHAMPION 2D POLE BENDING YOUTH pro rok
2016. Dále pak nasbírala během sezóny
tolik bodů, že jí zajistily titul HIGHPOINT
CHAMPION 2016 – 2D BARREL RACE
YOUTH a velmi těsně, kvůli zranění
koně jí unikl HIGHPOINT CHAMPION
1D BENDING YOUTH, kde téměř celou
sezónu bodově vedla tabulku. Poslední
její letošní úspěch je při účasti na Mistrovství NBHA Poland, kde se u našich
sousedů v Polsku umístila na třetím místě v Pole bendingu a ve velké konkurenci
na šestém místě v závodu Barrel race.
Ke konci sezóny se k ní přidala i její
mladší sestra Lucie Kratochvílová (8 let)
se svým koníkem Karino a vydala se zkusit své štěstí a odvahu na hobby závody
do Hoštky na Ježkův mlýn, kde spolu
se svým koníkem získala v juniorské kategorii celkově 1. místo. A protože je to
holka statečná, nezalekla se ani závodu
za hranicemi a v Polsku na Mistrovství
NBHA Poland se jako nejmladší závodnice umístila na 7. místě v Barrel race
youth a na 4. místě v Pole bendingu.

Jsem rád, že jsem dostal možnost
napsat tento článek a seznámit tak letmo širší veřejnost, s naším sportem.
Holkám děkuji za píli, dřinu a následné
úspěchy. Přeji jim mnoho zdarů a s vámi
se těšíme zas někdy, někde na viděnou.
Za ranč Zátoka
Marek Kratochvíl
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Zajímavosti
Vítání občánků
V sobotu 22. října 2016 byla novoměstská radnice místem slavnostního
okamžiku. V obřadní místnosti proběhlo
vítání občánků, kteří se narodili od června do srpna tohoto roku. Vítání bylo
rozděleno na dva obřady, při kterých
členky SPOZ přivítaly 11 miminek. Dojemný proslov přednesla Mgr. Michaela
Smutná, zastupitelka města Nové Město
pod Smrkem. Naše nejmenší a jejich
rodiče představila paní matrikářka Jarmila Bartáková. Slavnostní akt zpříjemnily písněmi a básničkami děti ze ZUŠ.
Po podpisu do pamětní knihy obdržely
maminky kytičku a děti drobné dárky,
poté následovalo společné focení.
Rodičům srdečně blahopřejeme. Gábince, Jiříkovi, Adélce, Magdalence,
Simonce, Tadeáškovi, Nikolce, Diance,
Eliáškovi, Tomáškovi a Pavlínce přejeme
pevné zdraví, dlouhý a šťastný život.
Za SPOZ
Edita Čeledová

Poděkování
Rádi bychom poděkovali paní Jaroslavě Bartákové, Mgr. Michaele Smutné,
Mgr. Martině Funtánové, dětem ze ZUŠ a celému kolektivu, který se podílí
na organizaci vítání malých občánků v Novém Městě pod Smrkem. Po celou
dobu panovala velmi milá a přátelská atmosféra. V neposlední řadě také děkujeme paní fotografce Petře Sukové za individuální a profesionální přístup.
S přátelským pozdravem Magdalenka a rodiče Vrabcovi
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