cena 10 Kč
www.nmps.cz
číslo 3, ročník 16
Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem
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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
máte před sebou další vydání Novoměstských novin. Přinášíme mnoho nových
zajímavých informací, ale také něco pro
volné chvíle.
V uplynulém období se odehrály dvě důležité akce. První byl již 10. jubilejní ročník
turistických pochodů 3 dny – 3 země –
3 pochody. Jak název napovídá, tato akce
se koná první den v polské Lubani, druhý
den u nás a třetí den v Žitavě. Díky ní naše
město navštívilo již mnoho turistů i z dalekých zemí světa.
Další velmi významnou akcí bylo zahájení první singltrekové sezóny v Čechách.
Důležitost a význam tohoto projektu podtrhuje také účast předsedy senátu Přemysla
Sobotky (na fotograﬁi) a dalších významných politiků.
Další podrobnosti o obou akcích a mnoho jiných informací naleznete uvnitř. Přejeme příjemné počtení.
redakce
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O první síti singltrekových stezek se dočtete
na straně 9.

foto: Petr Bíma

Informace pro občany
Návštěva v polské elektrárně Turów Bogatynia

Starostové Fr ýdlantska a Svazku obcí
Libereckého kraje, ekologové a novináři
navštívili hnědouhelnou tepelnou elektrárnu
v polském Turówě. Pozvání od vedení elektrárny k návštěvě bylo reakcí na odmítavé
postoje Čechů k plánované výstavbě nového
bloku.
LIBEREC/TURÓW (ČTK) – Představitelé
elektrárny polské skupiny PGE v Turówě
slibují českým starostům čistší vzduch.
Druhá největší polská elektrárna stojí v bezprostřední blízkosti česko-polské hranice
a její vedení představilo plány modernizace
ve snaze rozptýlit obavy starostů z českého příhraničí. Ti se bojí zvýšení znečištění
a také ohrožení zdrojů pitné vody v oblasti
Frýdlantského výběžku.
„Cílem projektu je zefektivnění v ýroby
a snížení emisí, nejde o rozšíření a nepočítá
se ani s tím, že by těžba uhlí šla do větších
hloubek,“ ujistil starosty generální ředitel
elektrárny Roman Walkowiak.
V minulých měsících se na české straně
hranice objevily informace, že se v hnědouhelném dole v Turówě počítá s těžbou až
do hloubky 80 metrů pod úrovní moře. To
vyvolalo paniku na Frýdlantsku, kde by to
ohrozilo spodní vody.
„Pokud můžeme věřit ujištěním o tom, že
těžba uhlí nepůjde pod současnou úroveň
a spodní vody nebudou ohroženy, je to jistě
dobrá zpráva,“ řekl ČTK starosta Frýdlantu
Dan Ramzer. Také starosta Hrádku nad
2

Nisou Martin Půta prezentaci PGE uvítal.
„Odpověděli nám na všechny otázky, kdyby
to udělali dřív, mohlo to být bez té hysterie,“
dodal Půta.
O něco méně potěšitelné bylo pro starosty zjištění, že se v oblasti dolu počítá
s výstavbou větrných elektráren a že výroba
elektřiny i těžba hnědého uhlí budou pokračovat až do roku 2045. Ještě v 90. letech
přitom Poláci předpokládali, že zásoby dojdou už o deset let dříve.
„Počítáme se zvýšením účinnosti našich
energetických bloků a díky tomu vydrží uhlí
déle,“ vysvětlil Walkowiak. Moderní bloky
potřebují méně uhlí, ještě v 70. letech se
v Turówě těžilo až 25 milionů tun uhlí ročně,
v současné době stačí elektrárně deset až
12 milionů tun za rok. K tomu využívá ještě
180.000 tun biomasy a do budoucna počítá
se zvýšením objemu na dvojnásobek.
Uhelná elektrárna Turów byla postavena v letech 1961 až 1971, kdy byl dokončen poslední blok číslo 10. Podle ekologů
devastuje elektrárna krajinu a způsobuje
lokální znečištění, které poškozuje zdraví.
V 70. a 80. letech byly kyselé deště zaviněné elektrárnou příčinou devastace Jizerských hor. V letech 1992 až 2004 prošly ale
bloky elektrárny modernizací za 1,5 miliardy
USD (asi 28 mld. Kč), sedmý blok byl zcela
odstaven. Díky modernizaci se podařilo
snížit emise oxidů síry na osminu a výrazně
klesly i emise oxidů dusíku a prachu.
Novoměstské noviny

Do roku 2012 počítá podle Walkowiaka
PGE s postupným odstavením bloků číslo
8, 9 a 10. Jejich výkon má nahradit nový
moderní blok s výkonem 460 megawattů.
Bloky 1 až 6 se navíc dočkají dalších úprav.
„Náklady odhadujeme na tři miliardy zlotých
(20 mld. Kč), nov ý blok chceme spustit
v roce 2016,“ doplnil ředitel. Díky další modernizaci by se podle něj měly emise ještě
snížit: u oxidu siřičitého na pětinu, v případě
oxidů dusíku zhruba o třetinu a méně bude
také prachu.
„Pokud se to povede, jistě to přinese výrazné zlepšení ovzduší v oblasti, teprve čas
ale ukáže, zda to nebyla jen zbožná přání,“
poznamenal Půta.
Ekologové by nejraději viděli, kdyby se
uhelná elektrárna uzavřela, stejně jako jiná
podobná zařízení. To ale podle PGE není
možné, stejně jako není možné důl nevytěžit.
„Nikdo na světě takové přírodní bohatství
nezalije vodou,“ poznamenal ředitel.
Elektrárna pokrývá osm procent spotřeby
elektřiny v Polsku a v Dolnoslezském vojvodství je dominantním zaměstnavatelem.
„Máme 1800 zaměstnanců, dalších 1600
lidí pracuje v dalších podnicích skupiny
a 4000 lidí zaměstnává důl,“ vysvětlil ředitel.
Ti všichni by se s odstavením elektrárny
a ukončením těžby ocitli na dlažbě.
ČTK, Leona Vacková
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Informace pro občany
Vítání občánků

Vzpomínka na jednu akci

V sobotu 27. března 2010 př i v ítala
Mgr. Michaela Smutná, zastupitelka města,
společně se členkami Sboru pro občanské
záležitosti nové občánky našeho města, kteří se narodili v období od září 2009 do konce
února 2010. Celkem se v tomto období
narodilo 18 dětí, z nichž 11 bylo chlapců
a 7 holčiček.
V září se narodila Tamara Balogová, v říjnu
se narodily Nela Čonková a Valerie Veselá,
v listopadu se narodili Miroslav Kratochvíl,
Samuel Marcel Bičánek, Natálie Kimová
a Marie Kvapilová, v prosinci se narodili Vojtěch Petrák, Filip Zákoucký, Jan Jalovičár,
Petr Bendig a Karolína Kraková, v lednu
se narodili Matouš Woide, Kryštof Pacovský
a Pavlína Denková, v únoru přišli na svět Ota
Koštejn, Petr Jersák a Jan Brettschneider.
Všem rodičům nových občánků gratulujeme a přejeme jim, aby jejich životy i životy
jejich dětí byly naplněny zdravím, krásou,
bezpečím, úspěchem i láskou. Ať se Vám
splní všechny plány a naděje.

Ve dnech 23. až 25. dubna 2010 se
uskutečnil již 10. ročník mezinárodních
turistických pochodů, známých pod
zkratkou 3D3Z3P. Pro nezasvěcené
překládám do češtiny: Tři dny, tři země,
tři pochody. Této akce se zúčastňují už
pravidelně turisté mnoha zemí Evropy.
První část se uskutečňuje na polském
území v Lubani, druhá je v Novém Městě
pod Smrkem a poslední pak v Německu
v okolí Žitavy. Letošní jubilejní ročník byl
slavnostně zahájen ve Městě v pátek
24. dubna za účasti představitelů měst
Lubaně, Nového Města pod Smrkem
a radnice Žitava. Samozřejmě byli přítomni jednotliví zástupci klubů a institucí,
zabývajících se turistikou. Součástí oslav
desátého v ýročí tohoto závodu bude
i slavnostní program, výstava fotograﬁ í a kulturní program, vše v Žitavě dne
9. května 2010.
Počasí bylo vynikající, slunce svítilo
od počátku až do konce závodu. Byly
připraveny tři trasy v délkách 10, 15
a 26 km, vedoucí po malebných a atraktivních koutech Jizerských hor, jedna

trasa dokonce zasahovala na polské
území. Jednotlivé počty na trasách byly
následující: 10 km – 35 lidiček, 15 km
150 turistů, 26 km 94 zájemců. Závodu
na českém území ze zúčastnilo celkem
279 turistů, z toho bylo 113 Poláků, 88
Čechů, 50 Němců, 12 Maďarů, 12 Holanďanů a 4 Rakušané. Zázemí všech
turistů bylo jako vždy v Juniorcampu,
od přespání z pátka na sobotu včetně páteční taneční zábavy a stravování od večeře po pozdní oběd či večeři následující
den. Potěšilo nás hodnocení jedné pražské účastnice, která vysoce vyzdvihla
organizaci a značení tras závodu. Doufáme, že i ostatní turisté byli spokojeni
s úrovní konání závodů a že se budou rádi
vracet příští rok na tuto akci. Poděkování
patří všem, kdo se jakýmkoliv způsobem
podíleli na této akci, od dobrovolných pořadatelů z řad KČT NMpS až po vedoucí
Juniorcampu paní Blanku Semerádovou
a její personál.

elektroniky. Nicméně, jaro uteče jako voda
a některé bouřky budou ještě intenzívnější.
Proto doporučuji sledovat pro náš region
zprávy o počasí, které uslyšíte po zpravodajských relacích na ČRo Sever, frekvence:

88,8 FM (Verneřice – Buková hora), nebo
97,4 FM (Frýdlant v Čechách).

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Šmi-dra©

Vážení čtenáři,
konečně tu máme po tuhé zimě vytoužené
jaro. Jistě jste se mnozí stejně jako já těšili,
až začnou sluneční paprsky být více aktivní.
Ovšem běda, když jejich záři náhle naruší
jarní přeháňka v doprovodu s nečekanou
bouřkou. Začíná to sice nevinně, ale skončit
to může vypálením počítačů, satelitů, či jiné
citlivé elektroniky.
Tím chci naznačit, že jsem byl očitým
svědkem bouřky, kterou jsem zaznamenal
na svém zařízení asi 10 minut před patnáctou hodinou dne 28. 3. 2010. Tou dobou
byla bouřka ještě ve svém vývojovém stádiu.
Čekal jsem, co bude dál. V 15:03 následoval
velmi silný výboj, který na okamžik přerušil
dodávku el. energie. Bohužel tento nešťastný úder si vybral hlavně linku ADSL, kterou si
náležitě vychutnal.
A tak se někteří majitelé počítačů museli
smířit s tím, že mají své zařízení poškozeno.
Nic příjemného to není, navíc taková oprava
vyžaduje nemalý peníz. Lépe byli na tom ti,
kteří neměli ve svých zásuvkách připojen
žádný spotřebič, pouze mohli zahlédnout,
jak jim stříbřitě modrá jiskra přeskočila mezi
fází a nulákem, či mezi dřevěným oknem
a žebry ústředního topení. To se stává většinou v rodinných domcích, kde téměř žádnou
úlohu nehraje takzvaná Faradayova klec.
Proto nejlepší radou před bouřkou jest preventivně odpojit veškeré spotřebiče od sítě
230 V. Tím je sníženo riziko poškození vaší
květen – červen 2010
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-Michal Klimsa-
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Informace pro občany
Komunitní plán obcí Frýdlantska

Z jednání rady města

Dne 28. dubna 2010 schválilo zastupitelstvo našeho města Komunitní plán
obcí Frýdlantska.
Jedná se o dokument, který by měl především přispět k zajištění funkčního
systému sociálních služeb na Frýdlantsku, být schopen reagovat na lokální
odlišnosti a zajišťovat, aby ﬁnanční prostředky vynakládané na sociální služby byly efektivně vynaloženy. Měl by hájit zájmy Frýdlantska při „přidělování“
ﬁnančních prostředků na sociální služby.
Zajišťuje provázanost se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
Libereckého kraje 2009–2013.
Sociální služby – jejich prostřednictvím je zajišťována pomoc při péči
o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc
při prosazování práv a zájmů.
Zařízení sociálních služeb – centra denních služeb, denní stacionáře,
týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy
pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy,
domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity,
sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních
služeb, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče.)
Celý text Komunitního plánu obcí Frýdlantska naleznete na webových stránkách našeho města v záložce Komunitního plánování (www.nmps.cz). Tam
naleznete i odkaz na webové stránky Frýdlantu, kde jsou umístěny všechny
aktuální informace o komunitním plánování sociálních služeb na Frýdlantsku.
Ten, kdo nemá možnost pracovat s internetem, může získat informace
u naší nové vedoucí sociálního odboru Bc. Jitky Koutníkové nebo u místostarostky města Mgr. Radoslavy Žákové.

Rada města na svém zasedání dne 10. 3. 2010 uložila
vedoucí bytové správy vyhlásit poptávací řízení na vyprojektování zateplení vytypovaných bytových domů ve vlastnictví
města (Ludvíkovská 34, 35, Revoluční 29, 30, Vaňkova
1051, 1052, Mánesova 931, 929) a schválila ceny za nově
poskytované pečovatelské služby DPS: zapůjčení glukometru (30 Kč/měření) a pronájem termonádoby (2 Kč/den).
Dne 31. 3. 2010 se konala 67. schůze rady města, projednány byly majetkoprávní věci a přidělení bytů v majetku
města. Rada města schválila příspěvek z rozpočtu města
pro DSO Mikroregion Frýdlantsko na ﬁnancování protidrogových služeb, dále bylo schváleno ﬁnancování hudebního
festivalu FRYYFEST 2010 a ﬁnancování akce PO SVČ „ROROŠ“ „Novoměstská Zlatá včela“.
Další zasedání rady města se konalo 14. 4. 2010, byly
na něm projednány majetkoprávní věci a přidělení bytů v majetku města. Dále rada města projednala žádosti o dotace
z rozpočtu města na akce pořádané v roce 2010 pro Základní uměleckou školu, Mateřskou školu, Sbor dobrovolných
hasičů Nové Město pod Smrkem, Sbor dobrovolných hasičů
Ludvíkov, Středisko volného času „ROROŠ“, horolezecký
klub, Senior klub, Kulturní sdružení občanů německé národnosti a Českomoravský svaz chovatelů holubů. Dále byla
na radě města schválena výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku na realizaci akce „Rekonstrukce a renovace
podlahy v objektech tělocvičny ZŠ Nové Město pod Smrkem“. Rada města také jmenovala do funkce novou vedoucí
sociálního odboru Bc. Jitku Koutníkovou.
Úplné znění všech usnesení Rady města najdete na
www.nmps.cz/rm.php

Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka města

Pozvánka do knihovny
Z nabídky nových knih
v novoměstské knihovně
Dospělí beletrie
Amat, Núria: Ať na mě prší život
Amory, Cleveland: O kocourovi,
který přišel na Vánoce
Davis, Lindsey: Jupiterův mýtus
Deaver, Jeffery: Kříže u cesty
Duffy, Stella: Vina a lež
Frey, James: Můj přítel Leopard
Garlock, Dorothy: Srdce bouře
Gifﬁn, Emily: Něco vypůjčeného
Harrod-Eagles, Cynthia: Dynastie
Morlandů 31. díl
Jordan, Toni: Počítání
Keleová-Vasilková, Táňa: Rozbité
štěstí
Koontz, Dean R.: Ztracený Thomas
Lynch, Sarah-Kate: Dědictví
v Champagni
Müller, Ray: Nelítostné slunce
Myron, Vicki: Deset
Nopová, Stanislava: Pro práci zabíjet
Plaidy, Jean: Přísaha na volavku;
K neblahému konci
Roberts, Nora: Kouzla osudu
Šjabanová, Katarína: Bublina
Štancel, Vlado: Žerty stranou
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Tarantino, Quentin: Hanebný
pancharti
Tyburcová, Helena: Čas minisukní
Vondruška, Vlastimil: Jménem krále
Yates, Richard: Velikonoční průvod

Dospělí naučná
Collins, Sophie: Proč to ten pes dělá
Rétyi, Andrea von: Spiknutí proti
světu
Vágnerová, Kateřina: Minimalizace
šikany; Jména z českých dějin,
která byste měli znát; Toulavá
kamera 9

Mládež beletrie
Binar, Ivan: Bibiana píská na prsty
Bottero, Pierre: Dívka dvou světů
Drijverová, Martina: Zlobilky
Kahoun, Jiří: Štěstíčko a kocouří
dědeček
Kinney, Jeff: Deník malého
poseroutky 2. díl
Ptáčková, Jindřiška: Zapište si za uši
Reeve, Philip: Pekelné vynálezy
Řeháčková Věra: Dívka se
zvláštními schopnostmi
Wilson, Nathan D.: Sto tajných
dvířek
Novoměstské noviny

Městská knihovna
hovna nabízí sv ým č
čtenářům
t
bohatý
v ýběr literatur y jak z oblasti populárně naučné, tak
i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři
městské knihovny.
Knihovna dále nabízí veřejně přístupný internet,
černobílé a barevné kopírování pro občany během
výpůjční doby a možnost skenovat.
Městská knihovna půjčuje:
pro děti
pondělí 13,00–17,00 hod.
středa 13,00–15,00 hod.
pro dospělé
pondělí 9,00–11,00 hod.
úterý
9,00–11,30, 13,30–17,00 hod.
čtvrtek 9,00–11,30, 13,30–17,00 hod.
květen – červen 2010

společenská kronika
Senior klub
Senior klub byl Domem dětí a mládeže
v Novém Městě pod Smrkem pozván na Novoměstskou zlatou včelu. Hned u vchodu
se našim členkám začaly věnovat nejen
pracovnice Domu dětí, ale i další, které
s touto akcí pomáhaly. Každá ze členek
klubu si vytvořila zapichovátko ze špejle,
mašliček a včelích mezistěn. U stolku nás
čekaly perníčky a čaj nebo káva. Se životem včel, včelími produkty a dalšími zajímavostmi okolo včel nás seznamovali chlapci

ze včelařského kroužku. Ti si počínali nejen
jako skuteční profesionálové včelaři, ale
i výborní moderátoři a baviči. Celý program
byl velmi pěkně připravený, chlapci se
ve výkladu střídali. Ukazovali nám názorně práci včelařů, vyprávěli o soutěžích,
kterých se zúčastnili i které na ně čekají.
Na závěr jsme zhlédli filmy už historické
z průběhu různých setkání šachistů, soutěží na základně v Jindřichovicích a dalších
akcí, které pořádal Dům dětí v době svého

založení. Než jsme se rozešly, prohlédly
jsme si výstavku prací dětí z výtvarného
kroužku. Součástí výstavy byly i fotograﬁe
z různých činností organizace.
Třebaže jsme na místě všechno chválily,
chtěly bychom ještě jednou všem, kteří se
podíleli na přípravě i průběhu Novoměstské zlaté včely, moc poděkovat.
Členky Senior klubu
v Novém Městě pod Smrkem

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Květen
Grabarčík Jan
Petr František
Tvrzká Emilie
Moravec Jaroslav
Feřtrová Jindřicha
Čiháková Anna
Pospíšilová Marie
Klimentová Helena
Přidal Stanislav
Špitálská Marie

97
94
91
86
85
85
84
84
83
83

Amrichová Helena
Špiková Anna
Dancsó Eduard
Žišková Miloslava
Augustin Herbert
Trojková Jana
Vondráčková Jana
Gelačáková Renata

82
82
81
80
75
75
70
70

Červen
Šmerdová Marie
Kobrle Jaroslav
Pichrtová Marie
Novotná Anneliese
Janulíková Libuše
Kamenický Karel
Horáček Jaroslav
Mašek Jaromír
Kovalská Evženie
Ducháčová Růžena

90
87
86
83
83
82
81
80
80
75

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

Základní podmínky
 podnik nad 10 zaměstnanců
v obci do 2000 obyvatel
 v obci nad 2000 obyvatel
podnik od 1 do 250 zaměstnanců

Příklady podporovaných činností

Vážení
podnikatelé,
Od 1. 5. 2010 do 1. 8. 2010 bude probíhat
příjem registračních žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoj v rámci OPPI.
S její pomocí můžete řešit nákup nových
strojů a technologií. Seznam podporovaných
regionů byl doplněn o další okresy, které nebyly podporovány v minulých výzvách.

O co můžete žádat i Vy
 o 60 % z uznatelných nákladů
od 1 000 000 do 20 000 000 dotace
květen – červen 2010

 zpracovatelský průmysl – výroba strojů
a zařízení, kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, výroba nábytku, zpracování
dřeva, výroba pryžových a plastových
výrobků, výroba potravinářských výrobků,
výroba oděvů, textilií, atd.

Jsme pro Vás připraveni zajistit
 vyhledání a ušití dotačního titulu „na
míru“,
 zpracování žádosti o dotaci se všemi
přílohami,
 zastupování Vaší ﬁrmy při zřízení elektronického účtu, podání registrační a plné
žádosti,
 výběrové řízení,
 monitoring udržitelnosti
dotace po stanovenou dobu.
Novoměstské noviny

Máme za sebou úspěšnou historii při
zastupování klientů v procesu předkládání
žádostí o dotaci EU.
Seznam příjemců
dotace
a reference,
případně bližší
informace obratem
zašleme.
Nabízíme
bezplatnou
konzultaci
a rychlé
jednání.

Kontakt
František Winter
Mobilní tel.: 608 885 145
E-mail: dotace@lit.cz
www.wintereuropeconsulting.cz
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Hasiči
Hasiči Ludvíkov za měsíc březen a duben

Samotný začátek měsíce března byl
ve znamení bezpečnosti požární ochrany,
různých školení na úrovni okrsku, okresu
a kraje. I přes veškerá varování v médiích se
v měsíci březnu a dubnu vyskytli občané,
kteří podcenili nebezpečí požárů. Hned
5. března vyjížděly jednotky k požáru kůlny
v Novém Městě, 13. března došlo k zahoření sazí v komíně, další výjezd k požáru byl
zjištěn až na místě, kde byl nahlášen planý
poplach požáru suché trávy, poslední výjezd
na požár v kanále u plynové kotelny 27. dubna v Novém Městě. Dva další výjezdy byly
k haváriím vozidel.
Školení se v těchto skoro jarních dnech
konalo několik, např. preventistů v Liberci,
kde pan Sobotka získal třídnost druhého
stupně, dále školení rozhodčích pro soutěže v našem okrsku, také přeškolení řidičů
na průkaz profesní způsobilosti ve Frýdlantu
a školení velitelů a starostů na úrovni okrsku.
Přišly na řadu také první nácviky na soutěže
a cvičení v Boskovicích nad Mohelkou, kde
naše jednotka 29. dubna doplňovala letadlo
a vak vodou a pěnou.
Došlo také na různé oprav y techniky,
výzbroje a výstroje, též úklid v klubovně
a ostatní prostranství před zbrojnicí a u nádrže. Musím vyzvednout pomoc pana Smrčky
s technikou při těchto pracích. Největší úkol
nás ale čekal u přípravy na pálení vatry. Toto
je jedna z nejnáročnějších akcí po hasič6

ském plese, zabere spoustu volného času
a je také náročná na ﬁnancování. Ten, kdo
u činnosti při přípravě dříví nikdy nebyl, asi
těžko dokáže pochopit, kolik fyzické práce
to obnáší. Přesto se najdou lidé, kteří dokážou znehodnotit práci tím, že buď hranici
podpálí, nebo podřežou májku. V letošním
roce nás to však nepotkalo, a tak jsme mohli

Novoměstské noviny

po lampiónovém průvodu dětí v čele se
skupinou MRSOCHMEL v maskách zapálit
tradiční vatru a posléze i postavit májku.
I když v letošním roce při zapálení vatry
nebyla taková účast jako jiné roky, s přibývajícím časem se nakonec přišlo podívat hodně obyvatel místních i z okolí. Při pěkném
počasí se i tato akce vydařila.
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Hasiči

Školství
Základní umělecká škola

UU
Skončila vatra a již nyní se připravujeme na kácení májky, které se bude ko nat 29. května od 19 hod. Ale již od rána
od 9 hod bude procházet Ludvíkovem průvod v maskách a zvát občany na večerní
akci, po níž bude následovat volná zábava se
zajištěným občerstvením, tentokrát i opékáním klobás a masa.

Zpívání pod Smrkem
Ve dnech 8. a 9. dubna uspořádala Základní umělecká škola v Novém Městě pod
Smrkem již 8. ročník přehlídky pěveckých
souborů „Zpívání pod Smrkem“. Do Nového
Města si přijelo zazpívat a zatančit více jak
220 dětí z mateřských, základních a základních uměleckých škol zejména z oblasti
Frýdlantska.
Ve čtvrtek 8. dubna ve společenském
sále Dělnického domu vystoupily děti z MŠ

Zvoneček z Hejnic, pěvecký soubor Švitořičky z MŠ Lázně Libverda, pěvecký soubor Vlaštovky z MŠ Frýdlant-Bělíkova ulice
a nechyběly ani děti z Nového Města pod
Smrkem – pěvecký soubor Smrček z MŠ
a pěvecký soubor Podsmrkáček I ze ZUŠ.
V pátek 9. dubna zazpíval pěvecký soubor Klíček ze ZŠ Višňová, pěvecký soubor
Včelky ze ZŠ Raspenava, hudební kroužek
Špendlíci z Liberce, pěvecké soubory Carmína a Carmínka ze ZUŠ Frýdlant a pěvecký
soubor Podsmrkáček II ze ZUŠ v Novém
Městě pod Smrkem, vystoupily děti ze ZŠ
Bulovka a svůj program předvedly také děti
ze ZŠ Dolní Řasnice.
Kdo se přišel ve čtvrtek nebo v pátek
podívat, určitě nelitoval. Vystoupení se všem
vydařilo a každý soubor si kromě velkého potlesku odnesl i pamětní list a odměnu. Na závěr čtvrtečního i pátečního dopoledne si
všichni s chutí zazpívali společnou písničku.
Městu Nové Město pod Smrkem děkujeme za pomoc při zajištění ozvučení přehlídky.
Mgr. Martina Funtánová

Minulou sobotu, tj. 8. 5., se v Novém Městě konala soutěž o pohár velitele okrsku,
12. 6. se bude konat okrsková soutěž v Dolní
Řasnici a 19. 6. v Ludvíkově o pohár starosty
SDH Ludvíkov. Budou se také konat soutěže dětí a dorostu, které budou dodatečně
zveřejněny. Na všechny tyto akce vás co
nejsrdečněji zveme.
Závěrem se chci omluvit čtenářům za nezveřejnění jména ve článku Výroční valná hromada, kde se mluvilo o poděkování
za dlouholetou činnost starosty okrsku,
starosty hasičů Textilany a o životním výročí
60 let kamaráda, pana Honzy Slotíka.
Pavel Malý st.
Jednatel SDH Ludvíkov

Hasičská soutěž

Základní škola

V sobotu 8. května 2010 se uskutečnila
na místním koupališti hasičská soutěž o Putovní pohár velitele okrsku.
Soutěže se zúčastnilo 5 družstev mužů
a 1 družstvo žen. Putovní pohár si odvezli hasiči z Jindřichovic pod Smrkem, na druhém
místě se umístilo družstvo z Nového Města
pod Smrkem a třetí byli hasiči z Ludvíkova
pod Smrkem.

Nadace ČEZ v yhlásila grantové řízení
Oranžová učebna, v rámci kterého podpoří
vznik nových nebo modernizaci stávajících
odborných školních učeben a laboratoří.
Do projektu se přihlásila i Základní škola
Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace a její projekt byl přijat do grantového řízení. Jednou z podmínek výběru je
podpora tohoto projektu samotnými žáky,
učiteli, rodiči, přáteli a příznivci školy. Projekt lze podpořit jedním hlasem z každé
mailové adresy. Chcete-li projekt podpořit,

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
květen – červen 2010
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hlasujte na webové stránce cezregionum.
cz, zvolte severočeský region a do okénka
pod regionem doplňte Nové Město pod Smrkem. Po dohodě pedagogické rady prosíme
o podporu odborné polytechnické učebny.
Hlasujte raději večer nebo ráno, v průběhu
dne je server ČEZu z důvodu velkého zájmu
o oranžové učebny přetížen. Hlasování probíhá do 15. května 2010. Za Vaši podporu
děkujeme.
Mgr. Jindřich Novotný, ředitel školy
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Sport
Slavnosti singltreku
V Lázních Libverda se 7. až 9. května konaly Slavnosti singltreku. Vlastní slavnostní
zahájení první singltrekové sezóny v České republice proběhlo v sobotu za účasti
předsedy senátu Přemysla Sobotky, poslance Evropského parlamentu Edvarda
Kožušníka, statutární náměstkyně hejtmana
Libereckého kraje Lidie Vajnerové, starosty
Lázní Libverda Jana Pospíšila, Nového
Města pod Smrkem Pavla Smutného a Frýdlantu Dana Ramzera. Všichni jmenovaní
také singltrek opravdu zažili na vlastní kůži,
když projeli na horských kolech část okruhu
od Červeného buku přes chatu Hubertka až
k restauraci Obří sud. Každý ze zúčastněných si nepochybně odnesl nový nezapomenutelný zážitek.
V areálu lázní bylo pro děti připraveno
Lanové centrum s překonáváním překážek
v korunách stromů, ale i kousek nad zemí.
V Bajkové školce si mohli nejmenší půjčit
kvalitní kolo a pod odborným dohledem
zkusit projet technicky náročnou trasu.
Dospělí mohli vyzkoušet to samé, ale v mnohem náročnějším Skills centru. Stejně tak
bylo možné ověřit své technické schopnosti
a rychlost při netradičním závodu o ceny
Singltrek rally, který se konal přímo na singltrekových stezkách.
Díky Test centru si návštěvníci mohli stezky
vyzkoušet na kvalitních celoodpružených
horských kolech. Pro jejich vlastní kola bylo
připraveno parkoviště a základní servis zdarma. Přes den byla přichystaná odpočinková
Chillout DJ’s zóna s hudebním doprovodem,
večer se hrálo naživo v klubu Stodola. Vstup
a všechny atrakce byly zdarma.
Celou akci pořádala obec Lázně Libverda,
která na ni získala dotaci z Euroregionu Nisa.
Šlo o koordinovaný postup, kdy po dohodě
žádala o dotaci obec Lázně Libverda, protože
Nové Město žádalo ze stejného programu
o dotaci na jiný projekt.
Nyní je tedy první okruh dokončen a zcela
k dispozici návštěvníkům. Je však třeba přiznat, že centrem singltreku se stávají Lázně
Libverda. Mají ubytovací a stravovací kapacity, bylo otevřeno Test centrum celoodpružených horských kol a cykloservis. I z diskuzí horských cyklistů, kteří již Singltrek pod
Smrkem navštívili, vyplývá, že upřednostňují
jako nástupní místo Libverdu právě kvůli
rozvinuté infrastruktuře cestovního ruchu.
Při plánování druhé etapy výstavby sítě
stezek se počítá s centrálním nástupním
místem na našem koupališti, v ýstavbou
20 km stezek v Polsku a 20 km na Jindřichovickém hřebenu. Dokončení druhé etapy se
předpokládá zhruba na konci příštího roku.
Dotace již je schválena. Celá síť pak bude
tak rozsáhlá, že začne být pro návštěvníky
zajímavé zůstat u nás více dnů.
Příspěvková organizace města Sportovní
a relaxační centrum bude rozšiřovat své
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ubytovací kapacity, ale ne nějak významně.
Pravý smysl a filozofie projektu Singltrek
pod Smrkem totiž tkví ve vytvoření pracovních příležitostí pro občany Nového Města.
Jestli se stane Nové Město opravdovým
centrem Singltreku pod Smrkem, je pouze na nás místních. Chybí zde prodejna,
půjčovna a servis kol, informační centrum
i stravovací a ubytovací služby maximálně
přizpůsobené potřebám horských cyklistů,
ať už jde o volné pokoje, penziony, bed &
breakfast nebo restaurace. Teoreticky každý, kdo má dům s volnou místností, může
proﬁtovat.
Již nyní je velmi nutné, aby byl návštěvník
u nás spokojen. Pak se rád vrátí a doporučí
nás známým. Pokud se zklame, nikdy se
nevrátí a ještě nás pomluví. A vše nasvědčuje tomu, že návštěvníků tu již brzy budou
spousty!
-SY-

Rekonstrukce
a renovace podlah
v tělocvičnách
Naše město získalo dotaci ze Státního
zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR na rekonstrukci
a renovaci podlah v tělocvičnách (sokolovna
a nová tělocvična).
V sokolovně dojde k rekonstrukci – stávající, poškozená a nevyhovující parketová
podlaha bude nahrazena novou podlahou
z litého polyuretanového povrchu. V tělocvičně dojde k rekonstrukci parketové podlahy. Ta bude přebroušena, přetmelena a nově
nalakována.
Bylo v ypsáno v ýběrové řízení. Termín
dokončení se předpokládá do konce července.
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

NKC vystoupilo v Turnově
Dne 7. 4. 2010 se konal Romský den
na Základní škole v Turnově. NKC bylo osloveno, aby v ystoupilo se sv ým tanečním
kroužkem. Pro děvčata to byla premiéra,
kterou dala najevo trochou nervozity. Avšak
po první taneční sestavě nervozita opadla
a druhou sestavu předvedla se suverenitou.
Během třetího a zároveň posledního vystoupení děvčata tancovala za hlasitého do-
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provodu publika, které tleskalo s nadšením.
Na konci děvčata sklidila obrovský aplaus
doprovázený křikem a nadšením.
Sama děvčata nečekala takový úspěch
a byla nadšena, což je povzbudilo k další
práci a tréninku.
Michal Beňák
vedoucí Komunitního centra
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Kultura
Stará slezská cesta
Stará slezská cesta sloužila již před založením Nového Města pod
Smrkem. Spojovala slezská sídla Liebenthal (Lubomierz), Friedeberg
(Mirsk) a Strassberg (Ulicko) s Ludvíkovem, jednou z nejstarších vsí
Frýdlantska, a pokračovala do poutního místa Haindorf (Hejnice).
Říkalo se jí proto i „Poutní“. Patřila už v 16. stol. k cestám zvaným
„Schickenstrassen“ (od německého schicken = posílat). To proto,
že až k hranicím se posílaly vozy se zásobou proviantu pro poutníky
na zpáteční cestu.
Od krčmy ve Schwarzbachu (Czerniawa Zdrój) větev cesty vedla
kolem Rapické hory a štoly „Beránek Boží“, od krčmy Strasskretscham ve Strassbergu (Ulicko) hlavní větev cesty vedla přes les, potok
Lomnici, kolem bývalé Liščí farmy mezi loukami a dál přes Ztracený
potok do Ludvíkova. Od Nového Města se později připojovala cesta
vedoucí od dnešní zahrádkářské kolonie v místě, kde se nalézá obnovený Neumannův kříž.
Za hospodářského rozmachu v 19. stol., po vybudování silnic
od města k hranici (1840) a do Ludvíkova (1886), historická slezská
cesta jako obchodní ztratila na významu. Nezmenšil se však její význam pro poutníky, velká procesí a turisty ve směru východ-západ.
Poutní cesta patřila mezi první trasy, které členové horského spolku
(DGV) opatřili značkami. Kladli si již v roce 1905 za cíl zvyšování
zájmu o turismus a zlepšování podmínek pro poznávání krás Jizerských hor. Čilému turistickému ruchu pak udělala konec až 2. světová válka a doba poválečná.
Neprostupnost státní hranice mezi Československem a Polskem,
dlouhodobě zanedbávaná údržba komunikací a mostů, v neposlední
řadě pak důsledky kolektivizace zemědělství způsobily, že Poutní
cesta je dnes zčásti neprůchozí a v některých místech přerušená.
V úseku od polské hranice však území pěstitelského centra Dendria
lze obejít náhradní trasou o něco jižněji, v úseku od Nového Města
do Ludvíkova lze rozoranou cestu kolem lip pod dnešní vodárnou
nahradit cestou kolem zahrádek. Důležitá je zachovalost kamenného
mostu přes Ztracený potok, který byl navržen k zápisu do seznamu
nemovitých kulturních památek.
Turistická stezka ve směru východ-západ na úpatí hor příhraniční oblasti citelně chybí. Pěší a cyklisté směřující do obcí na obou
stranách hranice nemají jinou možnost, než využít asfaltové silnice
s hustým provozem motorových vozidel. Obnova Poutní cesty jako
turistické stezky, by měla zajistit dostupnost sídel v příhraničí pro pěší
a cyklisty bez nebezpečí kolize s motorovými vozidly. Stezka opět
spojí sídla navzájem a významně obohatí i možnosti zaokruhování
stávajících turistických stezek pro výlety na obou stranách hranice.
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Novoměšťáci a Ludvíkovští zhoršující se stav cesty mezi městem
a jeho částí vždy zazlívali všemocným státním statkům. Po obnovení
soukromého hospodaření se však situace nezačala zlepšovat a je
nutno si uvědomit, že se jedná o veřejnou komunikaci. S ohledem
na důležitost této cesty zůstaly pozemky mimo les vždy v historickém
majetku města. K obnově proto není nutný drahý výkup pozemků.
Povrch cesty by si měl zachovat přírodní charakter vhodný pro pěší
a cyklisty s horskými koly, výhledově by však bylo možné v šířce
1,5 m doplnit asfaltový povrch pro in-line dráhu. Dosud však stále
chybí provedení základních udržovacích prací.
Členové občanského sdružení pro obnovu a rozvoj Nového Města
pod Smrkem a okolí (www.nmps-os.cz) městu nabídli pomoc v rámci
dobrovolnické práce, pro část nutných udržovacích prací lze využít
pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce. Spojení Ludvíkova s Novým Městem mimo silnici tak je možné obnovit za zlomek
nákladů, které jsou plánované na asfaltovou cyklostezku vedle ní.
Tato stezka vyžaduje výkup pozemků a výstavba je navržena na zemědělské půdě.
Rekonstrukce starodávné Poutní cesty by umožnila i napojení Novoměstska na mezinárodní projekt VIA SACRA (www.via-sacra.info),
který sever Frýdlantska bohužel zcela míjí.
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Sport a relaxace

Víceúčelové sportovní hřiště
Naše město získalo dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR na vybudování
Víceúčelového sportovního hřiště.
Původně jsme chtěli hřiště umístit mezi panelové domy v ul. Mánesova a 28. října. Tomu byla přizpůsobena i jeho velikost.
Bohužel jsme v závěrečné fázi příprav zjistili, že tento prostor
není v majetku města. Rozhodnutí na nové umístění „padlo“
na nevyužívané a zničené hřiště za základní školou v ulici Tylova.
Rozměry zůstaly stejné z důvodu dotačních. Na zbytku plochy
plánujeme rovněž z dotace (pokud bude přiznána) vybudovat
skatepark.
Stavba hřiště byla zahájena v srpnu 2009. Její dokončení
bylo přerušeno sněhovou kalamitou v říjnu 2009 a následnými

nevhodnými klimatickými podmínkami, které trvaly až do dubna
letošního roku, kdy mohla být stavba dokončena.
V současné době je hřiště dokončeno, řeší se problematika
oplocení. Po jejím vyřešení bude hřiště předáno do užívání veřejnosti.
Na hřišti bude nutné dodržovat provozní řád tak, aby nedocházelo k jeho poškozování a zároveň byla dodržena bezpečnost.
Správcem hřiště bude Sportovní a relaxační centrum, jeho
využívání bude zdarma.
Celkové náklady na vybudování hřiště byly 999 303 Kč. Podíl
města bude 243 528 Kč.
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka města

Sportovní a relaxační centrum
Jarní sezóna v bazénu pomalu končí, máte ještě poslední příležitost, abyste využili
některou z našich služeb. Poslední koupací den v bazénu je naplánován na sobotu
29. 5. 2010.
Do té doby rádi přivítáme každého návštěvníka v bazénu, v sauně, na aerobiku ve vodě, na některé z masáží nebo jen
na malé občerstvení a oblíbené pivo.

Ještě nepřehlédněte naši novou
akci pro klienty VZP.
Každou sudou středu od 12. 5. 2010, vždy
od 18,00 do 20,00 hod. plavání zdarma.
Akce proběhne 10×, tj. do konce roku 2010.
Plánované středy: 12. a 26. 5., 15. a 29. 9.,
13. a 27. 10, 10. a 24. 11, 8. a 15. 12. 2010.
Ve středu 26. 5. od 15,00 do 18,00 hod.
proběhne u městských lázní akce „Den
zdraví“; odborníci vám zdarma změří cholesterol, tlak atd. Případné změny v termínech
budou oznámeny na stránkách www.volny.
cz/nmps.sport.relax ve složce Aktuálně,
na vývěsce na náměstí a v lázních.
Děkujeme všem, kteří nás pravidelně navštěvovali, a již se na vás opět těšíme od září.
Všichni věříme, že nás čeká krásné léto,
10

plné pohody a sluníčka. Na koupališti zahajujeme letní sezónu v sobotu 29. 5. 2010.
Pouze v případě nepříznivého počasí o několik dnů později.
Ale již v neděli 6. 6., časně ráno po výstupu na Smrk, vás zveme za horolezecký oddíl
na tradičního Novoměstského „SRŠÁNĚ“,
kde nás všechny čeká celodenní zábavná
podívaná na „triatlon“ smíšených dvojic
a na závěr určitě bezvadná diskotéka. Samozřejmě se můžete občerstvit v našem bufetu.
Během léta se jako v ždy postaráme
na koupališti o bohatý kulturní program.
Několik akcí již má přesný termín. Kulturní
sezónu na koupališti zahájíme v pátek 25. 6.
koncer tem několika skupin – pořadatel
p. Kvapil. Dále, již tradičně, zahraje k tanci
i poslechu v pátek 2. 7. Liberecká country
skupina SEŠLOST. Pan Kvapil připravuje
další koncert na sobotu 24. 7. Potom trochu
pozměníme žánr a v pátek 6. 8. vám zahraje
Liberecká skupina „20deka duše“ skladby
V. Mišíka. Největší akcí na našem přírodním koupališti bude dvoudenní FRYYFEST
(druhý ročník), který začíná v pátek 13. 8.,
a končí v sobotu 14. 8. Vystoupí cca 23 skupin např. TURBO, ŠKVOR, Argema, RAIN…,
Novoměstské noviny

každý z vás si určitě vybere. Bohatou kulturní
sezónu zakončí, jako každý rok, kapela SEŠLOST v pátek 27. 8. 2010.
Ještě připomínám, že máme několik volných termínů na pronájmy chatek i ubytovny.
Třeba někdo z vašich příbuzných, kamarádů
nebo známých nemá ještě zajištěnu dovolenou -pozvěte je k nám na koupaliště, na turistiku, kola, houby, ryby…
V průběhu léta pronajímáme také naše dvě
tělocvičny. Věříme, že v sokolovně se podaří
do srpna vyměnit podlahu a v hale u školy
vybrousit, nalakovat a nalajnovat nově parkety. Na tuto akci se povedlo získat dotaci díky
vedení našeho města.
V srpnu již po několik let využívají naše
prostory tyto oddíly: basketbal Choceň, volejbal Liberec, taneční klub Katka z Liberce,
karate Most atd…
Přejeme vám všem pěkné léto, hezkou
dovolenou a také odpočinek a relaxaci v zařízeních našeho města a jeho krásném okolí.
Nezapomínejte využívat také široké nabídky masáží, po celé léto, objednávky
na tel. 607 508 390 nebo 776 098 911.
V. Mlejnková
květen – červen 2010

sport a relaxace
Sportovní a relaxační centrum
příspěvková organizace, IČ 75048817, Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem 463 65
PLAVECKÝ BAZÉN

Provozní doba – od 24. 4. 2010 do 31. 5. 2010
dopoledne

odpoledne

Pondělí

8.00–12.00 výuka plavání školy

zavřeno

Úterý

8.00–12.00 výuka plavání školy

14.30–16.00 senioři; 16.00–19.30 veřejnost
19.30–21.00 aerobic

Středa

8.00–12.00 výuka plavání školy

14.00–21.00 veřejnost

Čtvrtek

8.00–12.00 výuka plavání školy

14.00–15.30 veřejnost; 15.30–17.00 Mateřídouška
17.00–21.00 veřejnost

Pátek

8.00–12.00 výuka plavání školy

14.00–22.00 veřejnost

Sobota

9.00–12.00

14.00–21.00 veřejnost

Neděle

od 4. 4. 2010 zavřeno

Dále dle potřeby a dohody! Plavání pro školy, mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem.

SAUNA + MASÁŽE
Úterý

masáž lávovými kameny i klasická na obj.
(nebo dle dohody)

16.00–20.00

Středa

masáž lávovými kameny, med, čokoládové
baňky, klasická masáž

16.00–20.00

Čtvrtek (ženy)

sauna
masáže klasická (ženy), pedikúra

16.30–21.00
17.00–20.00

Pátek (muži)

sauna
masáže klasické (muži)

16.30–22.00
17.00–21.00

Sobota

sauna páry společná

zrušena

OBČERSTVENÍ
Úterý – čtvrtek

14.00–21.00

Ceník od 1. listopadu 2009

Pátek

14.00–22.00

Plavecký bazén

1 hod.

2 hod.

Sobota

14.00–21.00

70 Kč

14.00–20.00

Dospělí
(přecházení do sauny zakázáno)

50 Kč

Neděle

Děti, ZTP

30 Kč

50 Kč

Dále dle potřeby a dohody!

Záloha na klíč dospělí 50 Kč / děti 30 Kč
ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč
Děti do výšky 100 cm vstup zdarma
Příplatek za překročení času 10 Kč za každých započatých 30 min
Pronájem: 1hod. = 600 Kč, po 19.00 hod. 500 Kč (dále dle dohody)
Permanentka přenosná s 15 vstupy na 2 h., platná na 2 měsíce 900 Kč
Permanentka děti a ZTP 500 Kč (stejné podmínky jako dospělí)
Do sauny permanentky neplatí!
Možnost zapůjčení ručníku, vysoušeče vlasů: 20 Kč,
Možnost zapůjčení rukávků, míče: 10 Kč
Sleva pro důchodce – 1× týdně (úterý) od 15.30 do 17.00 hod. – cena 40 Kč
Cena pro školy – pronájem 1 hod. dopoledne – cena 20 Kč za 1dítě
Aerobic – 1,5 hod. cena 60 Kč

Sportovní a relaxační centrum
Ludvíkovská 38
Nové Město pod Smrkem 463 65
Kontakty:
mobil: 725 785 801, 776 098 911
e-mail: bazen@nmps.cz
www.volny.cz/nmps.sport.relax
květen – červen 2010

Sauna
Na 2 hod.
(možnost přechodu do bazénu dle pravidel)

80 Kč
příplatek 10 Kč

Zapůjčení prostěradla, osušky, ručníku:

20 Kč/ks

Masáže: klasická masáž

100 Kč /20 min.

ostatní masáže:

180 Kč /30 min.

Čtvrtek, pátek – sauna + masáž

140 Kč

Novoměstské noviny
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kultura
Monteforte a jiné 1. díl
Dovolte mi jednu vzpomínku na akci,
starou dvaapůl roku. Tehdy, v roce 2008,
jsme se na základě ocenění činnosti KČT
Nové Město pod Smrkem v rámci akce
3D3Z3P zúčastnili společné akce, 33.
ročníku pochodu v městečku Monteforte
d´Alpine v Itálii. Společné setkání zorganizoval a zařídil pan Mann z Mnichova. Ten
je duchovním otcem 3D3Z3P. Kromě nás
se tohoto setkání zúčastnili i přátelé z polské Lubaně, dále z Žitavy a okolí a pak
Mnichovští a z Foldy. Celá akce se konala
v době od 18. do 20. ledna 2008 včetně
odjezdu a příjezdu.
Začnu hezky od podlahy a chronologicky. Vláčkem z Nového Města do Liberce
za pouhých 67 minut, ovšem 40 km. To
bylo večer. Pak jsme si počkali na linku
žlutých autobusů Student Agency z Liberce do Prahy, tentokrát za 60 minut
na Černý most, ale 100 km. Pak metrem
na Florenc, kde jsme vyčkali do 23,55
hodin, kdy nás další autobus zmíněné již
ﬁrmy vezl nocí do Mnichova. Tak tedy směr
Plzeň, Rozvadov, v noci prudká chumelenice, autobus musel zpomalit. V Mnichově
jsme se ocitli okolo šesté ranní na autobusovém nádraží mimo centrum města. Ujeli
jsme cca 380 km. Nastalo menší drama
s hledáním vhodného spoje do města,
kde jsme měli zajištěné ubytování. K tomu
účelu jsme použili U-bahn, tedy mnichovského metra. Mohu vás ubezpečit, že
tolik kilometrů metrem jsem nenajezdil ani
v Praze. A nebylo to z titulu nějakého bloudění. Po nalezení hotelu, mimochodem
hlavně pro ubytování mladých cestovatelů, jsme vyrazili do města na prohlídku.
V podstatě jsme museli, protože ubytování
bylo až od 14 hodin. Navíc byly noclehy
trochu špatně objednány. Takže zavazadla
do úschovy a ven.
Mnichov, město v jižním Německu, hlavní město Bavorska, řeka Isar, 1,33 milionu
obyvatel, třetí největší město Německa.
Tolik statistika. První cesta vedla na náměstí – Marienplatz s Novou radnicí a orlojem z roku 1909, pak Frauenkirche (1488),
kostel s obrovskou lodí, krásnými vitrážemi
ve vysokých oknech, komplex Residenz
z 15.–19. století, kulturní památka s prvky
renesance, baroka, rokoka i klasicismu,
Národní divadlo – Státní opera z roku
1818. Mnichov, to je nekonečná soustava
náměstí, ulic, uliček, cyklistických stezek,
vše v rovině, pravoúhle uspořádáno. Ulice
zaplněny auty, zaparkovanými auty, různě připoutanými nebo volně položenými
koly, přehledné označení ulic či náměstí,
prodejny s oblečením, šperky, s pečivem.
Jedno dobré kafe v příjemné kavárničce s koblihami, koláči a co já vím ještě.
Na místo jsme si museli počkat, až se uvolnilo. Naše digitální foťáky ani nestíhaly, jak
12

se plnily zajímavými snímky. Pak zpátky
metrem do hotelu na ubytování. Metrem
jsme jeli už jako staří harcovníci. Pokojíčky
zařízené spartánským nábytkem, patrové
kovové postele, skříňky na oděv jako v tovární šatně, ale sprcha na pokoji. Ráno
budíček po šesté, rychlá snídaně formou
švédského stolu a odjezd připraveným autobusem značky SETRA směr Itálie. Řidič
Jürgen, autobus jeho vlastní, doprovod
jakási podivná existence babachlap s neustále nasazenou kšiltovkou, cigaretou
v puse a pivem v ruce, později malinko
„unavená“.
Výpadovka z Mnichova je zprvu tří až
čtyřproudá, na obzoru se stále blíže objevuje panorama zasněžených vrcholků
Dolomit. Hory se posléze rozestoupí a nás
pohltí široké údolí, směřující na rakouské
hranice. Cestou míjíme po obou stranách dálnice malebně rozhozená města
i vesničky, sahající až k úpatí strmých
hor. V prudkých stráních jakési hrady či
opevnění z kamene. Přejíždíme stanoviště
mýtných bran, které po krátkém přibrzdění
ochotně otevírají svou závoru, abychom
opět vyrazili standardní rychlostí 100 km
v hodině – řidič se skoro za volantem nudí,
protože má nastaven tempomat, takže
noha z pedálu a lehké korekce volantem.
Na palubní desce je zapojena GPS navigace, její zvětšená verze se promítala na obrazovce nad řidičem. Se zájmem sledujeme pohyb kurzoru po mapě i ostatní údaje.
Před námi je impozantní Evropský most
v Brennerském průsmyku (1372 m n. m.).
Most 180 metrů vysoký, délka 815 m, při
jeho stavbě zahynulo 26 lidí. Nad předmostím je malý památník, věnovaný obětem hor i stavařům. Zbytky asi 4 metrů
dlouhé staré římské cesty i s vyjetými
kolejemi tehdejších povozů. Benzinka, restaurace, mekáč, suvenýry, WC atd., vše
na malé ploše i s parkovištěm. Nafasujeme
párek s chlebem. Po povinné přestávce
jedeme širokým údolím dvou až tříproudovou dálnicí. Přejíždíme hranice, tentokrát
rakousko-italské. Nalevo i napravo vinice,
vinice, vinice, až k úpatí hor, mezi náspy
železnice, prostě všude. Převážně odrůda
Tramín. Nekonečné kilometry vinic.
Konečně jsme v našem cílovém městě
– Veroně. Město leží v kraji Véneto (Benátsko) v severozápadní Itálii. Široké bulváry,
chodníky, cyklistické stezky, množství aut
včetně parkujících při krajnicích. Kvetoucí
keře, zelená tráva, krokusy v trávě, palmy,
stálezelené stromy, jakési záhadné jehličnany, připomínající diluviální dobu, prostě
tlusté větve, obalené krátkým jehličím.
Navigace nás spolehlivě zavede k hotelu
Piccolo, kde budeme ubytováni. Hotel vůbec nebyl piccolo, ale docela slušná stavba. Příjemné jedno a dvoulůžkové pokoje
Novoměstské noviny

s kompletním vybavením včetně satelitní
televize, sprchy, bidetu, několika ručníků, tekutého mýdla. Ubytování proběhlo
rychle a hajdy do města podle přidělených
map. Klima ve městě a jeho okolí je velmi
mírné, místo leží jen 59 m n. m. (Středozemním), a i když byla lehká mlha, přesto
byla vidět nádhera stálezelených stromů,
málo opadavých modřínů i jakýchsi palem
v zahradách města a před obytnými vilkami, jejichž okna jsou všude opatřena dřevěnými okenicemi se žaluziemi. Po chvilce
bloudění ve dvěstěpadesátitisícovém městě (město se postupně od Gálů, Římanů,
Ostrogótů, Langobardů a Franků přes rod
Scaligerů až po Republiku Benátskou dostalo do područí Rakouska, kde setrvalo
až do r. 1866) jsme přešli most přes řeku
Adige (Adiž) a nasměrovali se na Starý
hrad (Castello Vecchio) z 14. století, Monumentální cihlová stavba a most Ponte
Scaligero s množstvím turistů i místních
(byl pátek odpoledne). Pak už do středu
města k Aréně – amﬁteátru z dob starého
Říma z 1. století. Aréna pojmula 25 000
diváků, nádherná akustika. Na náměstí
Bra krásné stavby v italském stylu, některé
bohatě zdobené malbami na omítce. V jedné uličce při vstupu do nádvoří jakési památky sedí poněkud ušmudlaný chlápek,
v ruce drží několik tužek a podle pohlednice cosi neuměle kreslí na papír. U nohou
mu leží knížka, na ní několik centů. Ale ta
knížka má česky napsáno na titulní straně
Filosof a ústřice od amerického spisovatele Jamese Thurbera (čti sérbr). Česky
se podivujeme, když onen malíř se česky
ozve také. Posléze z něj vyleze lámanou
češtinou, že tady žije či spíše přežívá už
rok, je bez práce a tak tedy žebrá. Vyfotit
se nedá. Malinko z něj unikají lihové páry
z jakéhosi vína či co. Na důkaz svého češství ukazuje červený pas. Pokračujeme
dále, až konečně narazíme na gotický
dům s balkonem (Casa di Giulietta), který
proslavil Shakespeare ve svém dramatu
Romeo a Julie – balkon, na kterém stála
Julie - Giulietta Capulet a pod ním jí vyznával lásku Romeo z rodu Monteků. Pod balkonem bronzová socha jmenované osahaná tisíci prsty návštěvníků na pravém
prsu – levé bylo pod její levou rukou osahávání ušetřeno. Několik fotek balkonu,
Julie a společné foto, pak rychlé přečtení
úryvku z výše jmenovaného dramatu: „Jak
rozednívá se v tom okně! ...vychází slunce,
přišla Julie... jsi moje paní, moje láska jsi!“
(překlad Josef Topol) a vracíme se pomalu
rušnými ulicemi a uličkami, napěchovanými převážně mladými lidmi převážně
spárovanými – mimochodem hezké a lepé
Italky, ale i lepí Italové.
(Pokračování v dalším čísle)
Šmi.dra©
květen – červen 2010

kultura
150 let Dělnického domu
V roce 1859 v měsíci červnu začala
stavba Dělnického domu. Dělníci zdejší
továrny složili peníze, něco přidal továrník
Ignác Klinger a stavba začala. Zbourali
starou hospodu U Zlatého rohu, která zde
stála od roku 1584. Současně se začalo
stavět velitelství 24. regimentu z Nového
Města, budova dnešní policie. Obě budovy byly dokončeny počátkem června roku
1860. 24. června bylo slavnostní otevření
hospody. Slavnosti se účastnil frýdlantský hrabě Eduard Clam-Gallas s hraběnkou Klotyldou z Ditrichštejna a továrník
Ignác Klinger. Hrabě se narodil v roce
1805 a zemřel v roce 1899, hraběnka
Klotylda se narodila v roce 1828 a zemřela v roce 1910, rozdíl mezi nimi byl 23 let.
Brali se po rakousko-italské válce v roce
1849. Za svědka na svatbě 16. dubna jim
byl Václav Radecký z Radče, rakouský
maršál, který po vítězné válce povýšil
hraběte na generála. Po svatbě navštívil
maršál Radecký z Radče Nové Město.
Ve vítězných bitvách u Custozzy 25. července a v bitvě u Novar y 23. března
1849 porazila rakouská armáda Italy,
v bitvách se vyznamenali vojáci 24. regimentu z Nového Města. Je připomínán
major Václav Kopal z Jindřichovic, který
byl pov ýšen na podplukovníka a byla
mu udělena zlatá medaile císaře Franze
Josefa I. Dne 22. 6. 1866 po vypuknutí
prusko-rakouské války se postavil postupující pruské armádě na odpor 14. regiment pod velením poručíka Gelfrieda
Ressela z Jindřichovic, padlo zde 24 vojáků. Hromadný hrob je vedle polní cesty
naproti Plovárenské ulici. Dne 23. 6. navštívil Nové Město pruský císař Vilém II.
s doprovodem a dal si v Dělnickém domě
oběd. Podávalo se české jídlo – vepřová
s knedlíkem.
Z Nového Města narukovalo 690 vojáků a důstojníků, z toho jich v měsíc trvající
válce padlo 300, více než v 1. světové
válce, kde padlo 213 novoměstských
vojáků. Do první světové války narukovalo
1174 vojáků z Nového Města. Rukovalo
se na 4 roky od věku 14 let.
O měsíc později, 23. července 1866,
navštívil Nové Město rakouský císař František Josef I. s doprovodem. Císaře doprovázel frýdlantský hrabě Eduard ClamGallas s manželkou. V Dělnickém domě
si dali k obědu svíčkovou s knedlíkem
a vepřové s knedlíkem a zelím. V té době
měl Eduard Clam-Gallas vojenskou hodnost podmaršálka.
V roce 1869, 25. čer vna, byla zde
založena policie. Velitel měl hodnost
plukovníka a jmenoval se Helmut Krauze,
jeho zástupcem byl major Josef Šírc, dále
tu působili tři praporčíci a tři rotmistři. Velitelé jezdili na koních, zatímco 6 policistů
květen – červen 2010

Budova Dělnického domu – dobová fotograﬁe

jezdilo na kolech s puškou na zádech
a šavlí u boku.
V roce 1872 zemřel zakladatel továrny Ignác Klinger. Po jeho smrti převzali
továrnu jeho synové Otomar, Edmund
a Oskar.
V roce 1876 po otevření dráhy Liberec
– Frýdlant navštívil císař František Josef
s manželkou Alžbětou Nové Město podruhé, potřetí se zde zastavili v roce 1908.
V roce 1909 začala stavba lázní. Firma Klinger darovala obnos v hodnotě
160 000 rakouských korun na jejich
výstavbu. Lázně byly slavnostně otevřeny
v roce 1911 a staly se okrasou města.

Dne 18. 3. 1921 byla v Dělnickém domě založena organizace komunistů, měla
64 členů.
V letech 1932–1935 byla nezaměstnaným dělníkům v Dělnickém domě vydávána zdarma polévka. V roce 1938 zvítězila
sudetská strana (dostala 2 166 hlasů).
6. 10. 1938 navštívil Nové Město Adolf
Hitler. 10. 5. 1945 navštívil Nové Město
velitel Rudé armády generál Korotějev.
Na náměstí měl půl hodiny projev a potom
byl slavnostní oběd v Dělnickém domě.
Otakar Jiruše
Za správnost údajů redakce neodpovídá.

Jizerské noviny
Svazek obcí Jizerských hor – Turistický
region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko
a Tanvaldsko připravil již 3. vydání letních
turistických novin.
V tomto komplexním průvodci pro návštěvníky Jizerských hor naleznete turistickou mapu, jízdní řády, otevírací doby a především
další kontakty na spousty atraktivit, které
Jizerské hory svým návštěvníkům nabízejí.
Průvodce obsahuje kompletní informace
pro cykloturisty, tipy na pěší výlety, turistické zajímavosti a památky (rozhledny, hrady
a zámky, muzea), kam za sportem, za vodou
(koupaliště, bazény, lázně) a kalendář akcí
2010 na období květen až listopad.
Noviny můžete získat zdarma v Městských
lázních nebo na koupališti, případně v Infocentru v Lázních Libverda.
-SYNovoměstské noviny
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kultura
Deník Jiřiny Menšlové
7. června 1958,
Městečíčko pod Smrkem
Sedím na okně svého bílého pokojíčku,
kolena pod bradou. Je večer a je krásné teplo. Nebe nade mnou je plné hvězd, vzduch
voní nadějí léta a voňavými Jizerskými lesy.
Všechno se mi povedlo.
Závěrečné zkoušky jsou sice příští týden,
ale všechny otázky máme hotové a dobře
připravené.
Budu mít jen dvojku z matiky, jinak samé
jedna. Umím šplhat na tyči až ke stropu
tělocvičny. To se mi v Praze za sedm let
nikdy nepodařilo. Umím lézt po stromech
a do jeskyní. Naučili mě tu vidět barvy kolem sebe a dát je na čtvrtku. Naučili mě tu
kreslit na louce krávy v každé pozici. Umím
štípat dříví na polínka, plést hladce – obrace,
háčkovat, postavit stan, poznat pár kytiček
a broučků, zpívat druhé hlasy k národním
písničkám. Nerudovu „Polka jede“ jsem tu
recitovala v celém kraji a v Liberci jsem byla
třetí. Od dubna skoro každý den hrajeme
ráno před vyučováním, a pak někdy taky
po vyučování, na školním kurtu tenis.
Jsem přijatá na jazykovou jedenáctiletku
v Praze. Poslední tři měsíce a návrat do Prahy bude skutečností. Je mi z toho úzko.
Dívám se na hvězdy a chce se mi říci
všechny své úzkosti Bohu. Noemi Košťálová
mi řekla, že věří v Boha a že se k němu modlí.
Moje babi taky, ale mne to nikdo nenaučil.
Když jsem takhle s těmi hvězdami sama,
nebo když se z Měděnce dívám kolem, nebo
když je blízko Jiří Žalman, cítím, že Bůh je.
Kde by se ve mně brala ta slavnostní sladká
harmonie, ta touha, aby se zastavil čas? Kde
by se v člověku jako já brala touha po věčnosti, ta žízeň po nádherném životě?
Nebo proč cítím takovou podivnou bolest
v úterý, v sobotu a v neděli? V úterý po škole
má Jiří Žalman němčinu u pana Stoklasy,
a tak se nevidíme. V sobotu odpoledne chodí
Žalmanovi společně na odpolední procházku a v neděli jsou také spolu. Vůbec nikomu
se s tím nemohu svěřit, protože by si každý
domýšlel bůhví co…, ale mně úplně stačí,
když jsme ve třídě, nebo odpoledne na tenisovém kurtu, nebo na túře do hor. Hraje
ve mně ta hudba. Myslím, že v kočkách to
zase přede, když je jim takhle pěkně. Vím,
že se na mne Jiří Žalman podívá, nebo něco
poví jen pro mne. Když se ale navečer rozcházíme do svých domovů, naskočí na mne
taková nová bolest, až bych brečela. Na povrch dělám, že jsem veselá a bavím se s každým jiným a dělám, že spěchám, jen aby
tohle o mně nikdo nepoznal. To je jen moje;
a je to tak nové, že nevím, co se s tím dělá.
Vím, že se s tím musím obeznámit. Hrozné
je, že Jirka Trubač a všichni ostatní myslí, že
mám ráda jeho – Trubače.
Je to hrozně vážné, co píšu. Myslím, že se
trápím. Ale zároveň jsem moc, moc šťastná.
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10. června 1958
J e mi di v n ě. Chtě la bych bý t vlaštovkou
a uletět daleko odtud.
Chtěla jsem pomstít Noemi, ale má to pro mne
následky. Škrtám hloupý heslo, že pomsta je
sladká.
Teď sedím na půdě,
kam normálně nesmím.
Jsou tu stěny z naštípaných polínek a voní to tu
dřevem. Jsem pod svým
vikýřov ým okénkem, koukám se z něho
na zahrádku a taky do daleka.
Jednou, to je hrozně tajný, jsem náhodou
našla uvolněný prkno v podlaze… úplně mimo došlap, skoro tam, kde se střecha sklání
k podlaze. Pod prkýnkem nic nebylo, jen
zrní, piliny a prach.
Tak to je teď má skrýš na deník. V deníku
jsou důležité věci, které smím vědět jenom
já. Jsou to moje poklady!
S pomstou Noemi to bylo takhle:
Je to asi dva týdny, co nám Trubačová řekla, ať napíšeme slohovou práci asi na jeden
list papíru – čím bychom v životě chtěli být.
Já jsem psala, že chci být učitelkou.
A teď to důležitý – Trubačová řekla, že
chce, aby to bylo pravdivé. Že to bude jen
pro ni a že to bude jako tajné, že ona to nikde
nezveřejní.
No a pak se to stalo. Přišla po tejdnu do třídy, mrskla štos našich zpovědí na katedru
a významně se postavila před první lavice.
Šel z ní strach, už vůbec nevypadala jako bílá
jachta, ale jako bitevní loď.
Řekla: „Tady mám ty vaše práce – čím byste chtěli být. Rozhodla jsem se vám říci o jedné vaší spolužačce – protože to je opravdu
odstrašující případ!“
V tom okamžiku jsme všechny holky strnuly a kluci se po nás začali zvědavé a vesele
rozhlížet, o kom že to bude řeč.
„Přece si stále připomínáme,“ pokračovala Trubačová, „jak je důležité se něčím
a někým v životě stát, abychom mohli dobře
plnit svou úlohu v naší socialistické společnosti. Tak si představte, že vaše spolužačka
Noemi Košťálová,“ a poručila Noemi, aby
se postavila, abychom na ni všichni dobře
viděli, „napsala na toto téma jedinou větu
a sice tohoto znění: V životě se chci dobře
vdát a dostat se odtud.“
Trubačová skončila a nepohnutě čekala
na místě na naši reakci. První se začali smát
a šklebit kluci a pak my, holky. Trubačová
nás spokojeně chvíli nechala, pak mávnutím
ruky zrušila pranýř Noemi, pak odešla za katedru zapsat hodinu literatury do třídnice.
Od tý doby pořád myslím na Noemi. Věřila
Trubačové a napsala pravdu, co doopravdy
chce.
Novoměstské noviny

Trubačová je jako moje
máma. Moje mamka ze
mne taky vždycky něco
vytáhne a pak se rozčílí
a křičí na mne…
Už nemám Trubačovou
ráda.
Co já bych v životě
opravdu chtěla? Chtěla
bych tu zůstat navždy.
Chtěla bych, aby babi
nikdy neumřela. Chtěla
bych být vzdělaná a krásná a chtěla bych se nebát, a chtěla bych, abych nebyla opuštěná…
A když jsem teď opravdová, tak slibuju, že
pomstím Noemi.
A příležitost se naskytla skoro okamžitě.
Jednoho rána vrazil do hodiny češtiny
Mende a vykřikl na nás, že na zítřejší dvojhodinovku kreslení máme mít temperové barvy.
To odpoledne měla být poslední zkouška
pěveckého kroužku, který je chloubou soudružky Trubačové. Poslední zkouška před
vystoupením na schůzi KSČ.
Pomsta za Noemi se zdála slaďoučká. Nepůjdeme, já a Jarka Havrdová, na tu poslední
zkoušku!
Musíme jet na kolech do Frýdlantu pro
tempery, které Jarka doopravdy nemá a já je
sice mám, ale jako nemám… a krycí důvod
je nasnadě, pomůcky do školy mají přece
přednost před nepovinným zájmovým kroužkem! Trošínku mi to sice bylo líto, protože
vrchol vystoupení bylo trio – Jarka, já a Jiří
Žalman.
Ale pomsta za Noemi má přednost.
Na kolech do Frýdlantu jsme jely ve třech,
ještě se k nám přidala Jitka Pemlová. Je
o rok mladší, ale vstává s námi v pět ráno
a chodí s námi hrát tenis.
Jely jsme heboučkou asfaltkou, nad námi
blankytné nebe s dobře nakupenými šlehačkovými obláčky a halekaly jsme písničku,
která byla v pořadí před tím triem, Mikulenské pole, hluboko zorané. Už mi ten těžký
druhý hlas docela šel. Tedy díky Jarčině
trpělivosti.
Bylo to nádherné odpoledne.
Pomsta se podařila.
Menšlová a Havrdová se nedostavily
na pěvecký kroužek a zkazily tak Trubačové
zkoušku.
Jenže teď Trubačová trvá na tom, že se jí
musíme před celou třídou omluvit.
Nikdy!
Ale trochu se bojím. I babi chce, abych
se omluvila, ale já jí vysvětluju, že pomůcky
do školy přece mají přednost před nepovinným halekáním. Nepovolím. Protože to byla
má pomsta za Noemi.
I když se mnou Noemi už nekamarádí. Ale
nekamarádí s nikým…
(pokračování příště)
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3 dny – 3 země – 3 pochody

V neděli 9. května 2010 se
v německé Žitavě uskutečnila
oslava 10. výročí založení pochodů 3 dny – 3 země – 3 pochody.
Tyto pochody se tradičně konají v dubnu na třech místech
– v polské Lubani, českém Novém Městě pod Smrkem a v německé Žitavě. Tradičně se jich
zúčastní několik tisíc turistů.
Nedělní slavnosti byly poděkováním organizátorům ze všech
tří zemí. Za naše město se jich
zúčastnil Klub českých turistů
pod vedením pana Miroslava
Kozáka. Členové tohoto klubu
po celou dobu deseti let zdarma, ve svém volném čase, organizují za podpory města českou
část pochodů. Za to jim patří náš
obdiv a poděkování.
Klub českých turistů Nové
Město pod Smrkem i pan Miroslav Kozák sám získali ocenění
Euroregionu Nisa za pořádání
těchto pochodů.
květen – červen 2010

Součástí oslav byl i proslov
zakladatele pochodů pana Berta
Manna, kterému je již 89 let. Ten
předal organizátorů zvonek jako
symbol putování mezi 3 zeměmi.
První ho obdrželi představitelé
Polska, protože tam se bude konat příští setkání organizátorů.
Pěkná byla i vystoupení hudebníků ze zúčastněných států.
Za naši zemi vystoupila slečna
Hana Eiglová, která zahrála při
klavírním doprovodu pana Vladimíra Hrdiny na saxofon.
Účastníci oslav měli také možnost zhlédnout výstavu fotograﬁí
z desetiletého trvání pochodů
a zúčastnit se hlasování o nejlepší fotograﬁi.
Slavnost se vydařila a za její
uspořádání patří velké díky paní
Uschi Wilde z německé Žitavy.
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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Singltrek

foto: Pavel Smutný
…je první síť singltrekových stezek navržená pro maximální prožitek z jízdy na horském
kole a s respektem k přírodě. Singltrek, jak
je tento typ přírodních rekreačních stezek
v šíři jediného jezdce nazýván, vede svahy
v mírných sklonech a vlní se mezi stromy.
Nikdy nevede dlouho rovně, příliš z kopce
ani do kopce. Respektuje tak lesní prostředí
a dělá vše pro to, aby si lidé užili jízdu na kole
a pobyt v lese.
Zpřístupňuje horskou cyklistiku pro cyklisty na každém stupni jejich výkonnosti.
Jízda po těchto trasách přináší radost začátečníkům (bez ohledu na věk), ale i profe-

sionálům, kteří sjeli ve svém životě nejednu
technicky náročnou trasu. Přestože stezky
vedou po vrstevnicích a nemají tedy velký
sklon, nelze se na nich nudit. Řidítka nikdy
nemíří rovně a samotná stezka není vodorovná, ale plná terénních vln. Tak trochu připomíná horskou dráhu.
Singltrek pod Smrkem je stezka úzká jako
řidítka. Úzká a zároveň zatraceně točitá.
Stále se něco děje a není čas na chvilku
oddechu. Na sjezdech buší srdce ještě více, než při stoupání. Trasa je zároveň velmi
plynulá. Pouze schopnosti a sebevědomí
rozhoduje o rychlosti, s jakou ubývají dal-

ší zatáčky. Čím rychleji cyklista jede, tím
stoupá náročnost. Jde o řešení velmi prosté
a geniální zároveň. Ještě jednou – rychlost
jezdce určuje nároky na techniku jízdy a náročnost trati určuje rychlost jezdce. V tom lze
spatřovat analogii se sjezdovým lyžováním.
Proto doporučujeme nabrat vždy jen takovou rychlost, z které budete mít příjemný
zážitek a pocit uspokojení z vlastních schopností, ale zároveň se budete cítit bezpečně
a neohroženi.
-SY-

foto: Hans Klecker

foto: Miloš Lubas
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