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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
O Okružní cestě k pramenům
toků a rozvodí na Smrku
čtěte na straně 12.

Vážení čtenáři,
další číslo našich novin bylo původně
připravováno v duchu prázdnin a horkého léta. Stačil pouhý den a letní idyla se
změnila v ohromnou katastrofu. Občané
našeho města byli jedni z prvních, kteří
pomáhali a dodali postiženým to nejzákladnější a nejdůležitější – jídlo, pití
a přikrývky. Pomoc stále probíhá. Dobrovolníci, především hasiči z Nového Města
a Ludvíkova, celé dny v postižených oblastech aktivně pracují. Všem, kteří jakkoliv pomáhají, patří velké poděkování.
O dalších možnostech pomoci Vás
průběžně informuje městský rozhlas, webové stránky města www.nmps.cz nebo
www.freedlantsko.eu. Mnoho dalších
potřebných informací (např. o dopravě)
je na stránkách Libereckého kraje www.
kraj-lbc.cz.
Nechť Vám naše noviny v této nepříjemné době poskytnou alespoň malou
příležitost k zastavení, poučení, zamyšlení, či potěšení.
Omlouváme se, že došlo ke zpoždění
vydání našich novin.
Redakce
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Výzva
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se v našem městě
množí případy krádeží, výtržnictví a vandalismu, upozorňujeme vás znovu na telefonní číslo Policie ČR: 602 101 891
nebo 482 325 333.

Na těchto telefonních číslech můžete
požádat o pomoc a podat upozornění
na trestnou činnost. Využívejte prosím
této možnosti a zároveň občanské povinnosti. Nebuďme lhostejní ke svému okolí.
Je zajisté naším společným cílem, aby
se nám v našem městě spokojeně a bezpečně žilo.

Informace pro občany
Veřejná poptávková doprava
Z Wikipedie,
otevřené encyklopedie
Poptávková doprava je souhrnné
označení pro formy osobní dopravy (zejména silniční), které kombinují principy
hromadné linkové osobní dopravy a klasické taxislužby, avšak přímo nespadají
ani do jednoho těchto systémů. Termín
odpovídá anglickému Demand Responsive Transport (DRT). Podstatou poptávkové
dopravy je, že vozidlo jede podle požadavků cestujících, čímž se optimalizuje trasa,
avšak jejich požadavky jsou usměrňovány
na určité zastávky a časy, čímž se zajišťuje shromadnění. Typickým znakem poptávkové dopravy je odlišení nabízeného
počtu nebo tras spojů od realizovaného
počtu nebo tras spojů. Buď je uskutečnění nabízeného spoje podmíněno zájmem
cestujících, nebo je momentální potřebě
cestujících přizpůsobena trasa a zastavování vozidla. Zatímco nabízený počet
a směrová nabídka spojů určují kvalitu
dopravy, realizovaný počet a trasy spojů
přímo souvisejí s náklady na dopravní
výkon. Výhodnost je tedy dána tím, že
cestující mají k dispozici velkou nabídku
přepravních možností, ale nevyužitá část
nabídky není uskutečněna. Společnost
pro veřejnou dopravu ve své zprávě z roku
2009 datuje vznik konceptu poptávkové
dopravy do doby „před několika desítkami
let“. Typickými formami poptávkové dopravy v západní části Evropy je vlakotaxi
(svoz k vlakům nebo rozvoz od vlaků podle
momentálních požadavků) nebo radiotaxi
(pevně stanovené spoje jedoucí pouze

v případě potvrzení zájmu). Ve velké části
světa mají nejrůznější formy sdíleného
nebo linkového taxi pod místními názvy
(maršutka, dolmuš, sdílené taxi aj.) dlouhodobou tradici a mnohde tvoří základ
místní veřejné dopravy. V době internetu
nabývají na významu i komunitní systémy
umožňující vytížení osobních automobilů
formou spolujízdy.
Ve formě veřejné dopravy je poptávková používána po celém světě, avšak
v západních zemích zpravidla v menším
poměru oproti pravidelné veřejné dopravě
či taxislužbě. V České republice je průkopníkem forem poptávkové dopravy dopravce Audis bus, s. r. o. na Rychnovsku,
který původní projekt městské hromadné
dopravy formou radiobusu rozšířil o celou řadu dalších nabídek. Některé obce
namísto dotací pro linkovou hromadnou

dopravu provozují svoz obyvatel k vlakům
a rozvoz od vlaků obecními automobily
ve stylu vlakotaxi. V Praze je od 1. března
2009 v rámci Pražské integrované dopravy provozována čistě poptávková doprava
zdravotně handicapovaných osob mikrobusy dopravce Societa o. p. s. Příklady
provozování poptávkové dopravy ve světě
i v České republice jsou uvedeny například ve zprávě Společnosti pro veřejnou
dopravu.
Vedení města se rozhodlo zmapovat potřeby občanů a pokusit se řešit
problémy s nedostatečným dopravním
spojením pomocí poptávkové veřejné
dopravy. K tomuto účelu slouží následující dotazník. Věříme, že pomůžete i vy
získat potřebná data, za což děkujeme.
-SY-

Vítání občánků
V sobotu 26. čer vna 2010 přivítala
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka města, společně se členkami Sboru
pro občanské záležitosti nové občánky
našeho města, kteří se narodili v období
od března 2010 do května 2010. Celkem
se v tomto období narodilo 6 dětí, z nichž
2 byli chlapci a 4 holčičky.
V březnu se narodila Jana Králíková,
v dubnu se narodili Ondřej Karala, Natálie Ďuďová, Tereza Heršálková a Natálie Siváková, v květnu přišel na svět

Miroslav Knížák.
Přivítáni byli také občánci, kteří se nemohli dostavit na předešlé vítání – Filip
Zákoucký a Markéta Pomezná.
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.
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Červenec
Daněčková Věra
Coufal Josef
Machová Marie
Filipová Irena
Boorová Jarmila
Resselová Evženie
Svatková Zdena
Kaiserová Antónia
Bondar Jiří
Tampírová Zdenka
Windrich Herbert

Srpen
Himmelová Marie
Nováková Jiřina
Pospíšil Josef
Ressel Gustav
Zimová Hana
Jelínková Evženie
Jurica Štefan
Dancsová Věra
Bařáková Marie
Svobodová Jaroslava
Valoušková Olga
Vraniak Rudolf

90
89
85
82
81
80
80
75
70
70
70

88
87
85
82
83
81
81
80
75
70
70
70

Všem oslavenkyním a oslavencům, kteří v těchto měsících svá životní jubilea již oslavili
či budou teprve slavit, přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
Redakce
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Informace pro občany
Vznik města Frýdlantu
Frýdlantsko bylo v dávné minulosti součástí tzv. „Záhvozdí“, které sahalo hluboko
do Lužice. Bylo to území, které náleželo
míšeňskému biskupství. Od raného středověku se zde trvale usazovaly slovanské
kmeny a jejich osady daly později základy
trvalému osídlení. Napovídají tomu názvy
mnohých vesnic.
Nejbližšímu frýdlantskému okolí vévodí
čedičový Zámecký vrch. Na tomto vrchu
byla nejdříve postavena vysoká strážní věž, která ukazovala cestu a zároveň
chránila důležitou kupeckou cestu. Věž
dostala jméno Indica. Ve věži měl obydlí
strážný a jeho rodina. Úkolem strážného
bylo v podvečer rozdělat a udržovat oheň
po celou noc. Zřejmě již v 11. století byl kolem věže vystavěn hrad. Založili a postavili
jej Ronovci, mocný severočeský šlechtický
rod. V jejich štítu byly dvě zkřížené ostrve.
To je heraldický znak, tvořený dvěma hrubě
osekanými, zkříženými stromovými kmeny
nebo hrubými větvemi s dobře patrnými
pahýly. Ronovci z dějin Frýdlantu brzy mizí.
Jejich místo zaujal míšeňský šlechtic Rulko
(Rudolf) z Bibersteina. Hrad a okolní zboží
mu udělil Přemysl Otakar II. listinou datovanou 7. února 1278 za 800 hřiven stříbra.
Ve druhé polovině 13. století na úpatí Zámeckého vrchu vznikla malá osada. Jejímu
rychlému růstu dopomohla její poloha
na významné kupecké cestě. Osada podle
pověsti dlouho neměla žádné jméno. O je-

ho vzniku vypráví následující pověst:
Do této odloučené lesnaté krajiny jednoho dne přišel saský princ. Prožil milostný
příběh s obyčejnou měšťanskou dívkou.
Protože to nebyla žena urozená a jeho láska nezůstala utajena, byl tento vztah příčinou princova vyhnání z jeho vysoce postavené rodiny i z jeho původní vlasti. Princ
se usadil právě v této bezejmenné osadě.
Sblížil se s místními obyvateli, přivykl jejich
způsobu života. Sdílel s nimi dobré i zlé.
Až po dlouhé době mu bylo jeho provinění
odpuštěno a on se znovu mohl vrátit domů, do Saska. Ale ještě dříve než malou
osadu na úpatí Zámeckého vrchu opustil,
pojmenoval ji jménem Friedland (Land =
země a Land des Friedens = země míru,
pokoje). Z tohoto názvu prý mnohem později vzniklo jméno utěšeně se rozvíjejícího
městečka, dnešního Frýdlantu v Čechách.
Městečko opravdu rychle rostlo. Za vlády Bibersteinů bylo obehnáno hradbami.
Hradby měly pravidelný, oválný půdorys.
Kolem hradeb vedl vodní příkop a ještě
před vodním příkopem stála druhá, nižší,
předsunutá hradba. Nejvýznamnějším objektem Frýdlantu byl odjakživa hrad a později zámek. S osadou na úpatí Zámeckého
vrchu a pozdějším městem netvořil jednotný stavební celek. Byl však s městem
spojen v jeden obranný a správní celek.
V hradbách byly vystavěny dvě brány. Branami ve směru osy procházela hlavní cesta

na tržiště. To bývalo vždy středem celé obce. Dolní brána vedla ve směru od Liberce
a Horní brána, na straně východní, po obejití části hradeb se vracela k původnímu
směru, t.j. pokračovala do Lužice. V dalších
letech bylo založeno nové a větší tržiště.
Nové tržiště mělo pravidelnou zástavbu
a také bylo celé chráněno hradbami. K tomuto většímu stavebnímu celku byla připojena část staré, původní osady s kostelem.
Tím došlo k určité deformaci pravidelného
hradebního půdorysu. S tím se však setkáváme u řady jiných českých měst.
Pozn.: Uvedená pověst pochází z pera
novoměstského řídícího učitele, p. Emila
Neumanna, a byla uvedena ve sbírce „Aus
Neustadts Vergangenheit“ z roku 1924
(str. 42).
Téměř doslov ná pověst je u vede na v Blumrichově sbírce pověstí „100
Volks sagen des Friedländer Bezirkes“
na str. 10. Název pověsti je: Die Enstehung Friedlands.
V pověsti se mluví o hřivně. Byla to váhová a mincovní jednotka od středověku
až do novověku. Vznikla ve Skandinávii
v 9. století. Ve století 10. a 11. se rozšířila
téměř po celé Evropě. U nás byla hřivna
zavedena v roce 1050. Její původní váha
byla asi 210 g. Pozdější, tzv. pražská hřivna vážila 253,17 g. Pokud byl Frýdlant prodán za 800 hřiven, pak to bylo za 202,5 kg
stříbra.

Finanční gramotnost – cyklus seminářů
ÚŘAD PRÁCE
V LIBERCI
Neznalost základních ekonomických
pravidel a zákonitostí, končící leckdy až
exekucemi, je bohužel častým jevem nejen našich uchazečů, ale také široké veřejnosti. Proto je více než nutné předcházet
problémům, které mohou v souvislosti
s pořízením nevhodných ﬁnančních pro-

duktů vzniknout. Z tohoto důvodu se Úřad
práce v Liberci rozhodl v rámci „Roku boje
proti chudobě a sociálnímu vyloučení“
reagovat na potřeby získání znalostí a hodnotových postojů našich uchazečů o zaměstnání a dalších zájemců realizací cyklu
seminářů, který se koná od 2. 8. 2010
do 30. 9. 2010 v 15 obcích okresu Liberec. Záštitu nad akcí převzal předseda
Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.
Realizaci akce zajišťuje firma PCCL,
s. r. o. Jednotlivé semináře jsou složeny

z 5 částí, které jsou zaměřeny na témata:
 Vyhledávání informací na Portálu
MPSV a dalších portálech nabízejících
zaměstnání
 Finanční gramotnost
 Ochrana spotřebitele
 Daňový systém
 Exekuce
PhDr. Kateřina Sadílková,
ředitelka ÚP Liberec

FRYYFEST pomůže lidem ze zaplavených oblastí
Festival FRYYFEST to za dobu své krátké existence nikdy neměl jednoduché. Zatímco loni musel organizátor akci doslova
na poslední chvíli přesunout z Frýdlantu
do Nového Města pod Smrkem, letos
zasáhla okolní obce blesková povodeň
a převrátila lidem život naruby. V neděli
společně s pozvolným opadáváním vody
vyvstala i otázka „Co s FRYYFESTEM?“ Je
vůbec vhodné pořádat „zábavu“ v oblasti,
kde lidé právě teď sčítají škody a sotva je
červenec – srpen 2010

stíhají odstranit? Má! Ale trochu jinak...
„Rozhodli jsme se FRYYFEST předělat.
Téměř všechny kapely, jak z amatérské,
tak z profesionální scény, se vzdali částí i celých svých předem domluvených
honorářů a vystoupí zadarmo. Většina
v ý těžku z prodeje vstupenek nepůjde
na uspořádání dalšího ročníku FRYYFESTU, ale bude předána konkrétním lidem
ze zaplavených oblastí,“ řekli organizátoři.
Z FRY YFESTU se tak vlastně stala beNovoměstské noviny

neﬁční akce, která může pomoci mnoha
lidem, jejichž život se během prvního srpnového víkendu dramaticky změnil.
Většina z předem avizovaných kapel
tak zůstává v programu, měnit by se příliš
neměl ani line-up uveřejněný na internetových stránkách festivalu www.fryyfest.cz.
Organizátoři se nakonec v rámci minimalizace nákladů rozhodli pro zrušení malé
stage.
3

Zprávy z radnice
Ze 22. zasedání Zastupitelstva města
Nové Město pod Smrkem, konaného dne 28. 6. 2010
Zasedání zastupitelstva bylo přítomno
všech 17 zastupitelů. Po zahájení panem
starostou byl schválen program jednání
zastupitelstva a proběhla volba ověřovatelů zápisu. Po kontrole usnesení vystoupili občané se svými připomínkami. Velitel
OO Policie ČR Nové Město pod Smrkem
npor. Bc. Dostál seznámil přítomné s bezpečnostní situací v Novém Městě pod
Smrkem za první pololetí 2010:
 385 přestupků (233 z ČR, 117 z EU,
6 mimo EU, 29 neznámý pachatel)
 314 přestupků bylo vyřízeno
v blokovém řízení, z toho 5 přestupků
proti majetku, 5 proti veřejnému pořádku,
265 proti BESIP, 39 ostatních (např.
na úseku životního prostředí)
 pokuty v blokovém řízení –
145.100 Kč, z toho proti veřejnému pořádku 3.300 Kč, proti majetku 4.500 Kč,
BESIP 117.900 Kč, ostatní 19.400 Kč
 na Celní úřad bylo předáno k vymáhání celkem 109 blokových pokut v částce
69.400 Kč
 58 trestných činů – objasněnost
52 %, ve zkráceném přestupkovém řízení
realizováno 12 spisů (v loňském roce 17)
– pokles z důvodu zrušení § 180 trestního
zákona – řízení motorového vozidla bez
řidičského průkazu.
Dále zastupitelstvo projednalo majetkoprávní věci, které předložil pan Křepelka,
vedoucí správního odboru.

Projekt řešení dopravy v klidu
Pan starosta řekl, že se vedení města
začalo zabývat koncepčním řešením problémů s nesprávným parkováním pomocí
zjednosměrnění někter ých ulic. Firmě
JAP projekt, s. r. o., Jablonec nad Nisou
bylo zadáno vypracování návrhu řešení
dopravy v klidu. RM posoudila 2 návrhy, ze
kterých vznikl návrh předložený zastupitelstvu. Dodal, že bude zpracován projekt
osazení dopravního značení – vodorovného i svislého. Pro realizaci je potřeba mít
zpracovaný projekt pro případné podání
žádosti o dotaci, nebo je možné provádět
realizaci postupně z vlastních prostředků.
Dodal, že je možné ponechat návrh tak,
jak je, nebo je možné navrhnout nějaké
úpravy.
Po diskusi ZM schválilo koncept projektu řešení dopravy v klidu s navrženými
úpravami.

Záměr výstavby betonárky
Pan starosta předložil žádost pana Jiřího Bursy, který zastupuje investora pana
Michala Andra, o stanovisko k záměru vý4

stavby betonárky SB20 na p. p. č. 1702/1
v k. ú. Nové Město pod Smrkem.
Záměr v ybudování betonárky, kter ý
podléhá zjišťovacímu řízení, byl zveřejněn
na úřední desce LK a oznámení o tomto
zveřejnění bylo na úřední desce města.
K tomuto záměru měl každý možnost se
do 20 dnů od zveřejnění písemně v yjádřit. RM k záměru zaujala stanovisko
a požádala, v rámci zjišťovacího řízení KÚ
LK, o stanovisko posouzení vlivu provozu
betonárky na zatížení, hlučnost a prašnost
na místních komunikacích při provozu
nákladní dopravy. Pan Bursa seznámil
podrobněji zastupitelstvo se záměrem
výstavby betonárky.
ZM odsouhlasilo záměr výstavby betonárky SB20 na p. p. č. 1702/1 v k. ú. Nové Město pod Smrkem.

Založení obecně prospěšné
společnosti
Pan starosta sdělil, že důvodem vzniku obecně prospěšné společnosti je založení organizace pro správu Singltreku
pod Smrkem. Lesy ČR, s. p. se sice staly
investorem stavby, ale s podmínkou, že
vznikne subjekt, který bude stezky udržovat. Jako nejvhodnější právní forma byla
právníky doporučena obecně prospěšná společnost. Singltrek pod Smrkem,
o. p. s. by měla zajišťovat kompletní správu
destinace; jde především o údržbu stávajících a stavbu nových stezek, značení
směru a polohy, jednotnou propagační
a marketingovou činnost a zajištění souladu s potřebami lesního hospodářství,
ochrany přírody a bezpečnosti. SpS, o.
p. s. bude hospodařit s příspěvky okolních měst a obcí, s příjmy z reklam, z darů
a z vlastní hospodářské činnosti (myčky
kol, parkovné). Pro pochopení lze tento
systém přirovnat k již analogicky fungující
Jizerské o. p. s., která spravuje síť lyžařských běžeckých stop. Každý zakladatel
musí jmenovat svého zástupce ve správní
radě. Další dva členy správní rady zakladatelé jmenují společně a jednomyslně.
Zakladatelé musí jmenovat všechny členy
dozorčí rady.
ZM schválilo zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Singltrek pod
Smrkem, o. p. s. ZM jmenuje v souladu
se zakládací listinou za členy správní rady
Singltrek pod Smrkem, o. p. s. Ing. Pavla
Smutného, Ing. Ludvíka Řičáře a Tomáše Prchala. ZM jmenovalo v souladu se
zakládací listinou jako členy dozorčí rady
Singltrek pod Smrkem, o. p. s. Ing. Janu
Dachsovou, Ing. Jaroslavu Beranovou
a paní Helenu Freibergovou.
Novoměstské noviny

Změna rozpočtu
Návrh předložila Ing. Jaroslava Beranová, vedoucí ﬁnančního odboru.
ZM projednalo změnu rozpočtu v souladu s ustanovením § 16 zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, rozpočtové
změny rozpočtu města roku 2010 – II. kolo.

Návrh rozpočtových změn roku
2010 – II. kolo:
3) Dotace z Úřadu práce
navýšení příjmů o P = 499.476 Kč
dopočítat rozdíl na nový stav
navýšení výdajů o V = 499.476 Kč
4) Volby do Poslanecké sněmovny
2010
navýšení příjmů o P = 100.000 Kč
navýšení výdajů o V = 100.000 Kč
5) Rekonstrukce a renovace podlah
v tělocvičně ZŠ – realizace
navýšení příjmů o P = 881.106 Kč
navýšení výdajů o V = 881.106 Kč
6) Snížení příjmů rozpočtu – odvod
výtěžku VHP
snížení příjmů z odvodu výtěžku
VHP o P = -46.655 Kč
7) Navýšení příjmů rozpočtu města –
dividendy
navýšení příjmů o P = 81.600 Kč
město obdrželo na účet vyplacené
dividendy od České spořitelny, a. s.
8) Výstavba parkoviště, výměna
vstupních dveří a lokální oprava
omítek v objektu městských Lázní
navýšení příjmů: o P = 550.000 Kč
navýšení výdajů: o V = 550.000 Kč
Navýšení příjmů celkem: o 2.112.182 Kč
Snížení příjmů celkem: o 46.655 Kč
Navýšení výdajů celkem: o 2.030.582 Kč
Snížení výdajů celkem: 0
Saldo: P – V = 34.945 Kč
Pan starosta sdělil, že SALDO zatím
nebude rozdělováno, rozpočet bude přebytkový.
ZM následně změny rozpočtu 2010 –
II. kolo schválilo.

Úvěrové smlouvy
ZM schválilo úvěrovou smlouvu na posky tnutí úvěru s VB Leasing na koupi
nového komunálního vozu GAZ Gazele.
Cena vozu s DPH činí 1.127.640 Kč, město bude vůz platit v pravidelných měsíčních
splátkách ve výši 22.895 Kč.
ZM schválilo záměr realizovat rekonstrukci bytového fondu města, veřejných
budov ve vlastnictví města a prioritních akcí kapitoly Opravy a investice v roce 2010,
2011 a schvaluje záměr ﬁnancování těchto
červenec – srpen 2010

Zprávy z radnice

akcí pomocí uzavřeného úvěru, vlastních
prostředků a možných dotačních titulů.

Závěrečný účet SO Smrk
ZM schválilo závěrečný účet SO SMRK
za rok 2009, jehož součástí je zpráva
o v ýsledku přezkoumání hospodaření
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Památka místního významu
Pan starosta předložil ke schválení,
na základě žádosti ředitelky PO SVČ
„ROROŠ“, prohlášení objektu Domu dětí
a mládeže za památku místního významu.
Jedná se o formální věc, která případně
pomůže získat z MASIF, Programu rozvoje
venkova, ﬁnanční prostředky na stavební
obnovy a realizace výstavních expozic.
ZM tento návrh následně schválilo.

Pamětní deska na rozhlednu
Pan starosta předložil na základě podnětu pana Nádeníka a usnesení 128/10/
RM – „RM ukládá starostovi a místostarostce zajistit zpracování návrhu pamětní
tabulky na Ing. Karla Jeřábka pro umístění
na rozhledně na Smrku“ ke schválení návrh textu desky:
Ing. Karel Jeřábek (1947–2009)
předseda Společnosti pro obnovu
rozhledny
starosta města Nové Město pod Smrkem
zasloužil se o vybudování rozhledny
ZM následně schválilo umístění a text
pamětní desky Ing. Karla Jeřábka na rozhlednu na Smrku.

Různé
Pa n í m í s tos t a ros t ka ř ek l a, že
po dlouhém vyjednávání se podařilo přimět KSS LK k opravě ulice Frýdlantská
u prodejny „Vše za 39“ a před domem
pana Vojáčka. Pan Vojáček řekl, že tuto
zásluhu si významně připisuje paní Chlebná. Paní místostarostka řekla, že proto
podává tuto informaci. KSS LK s městem
nekomunikovala, nereagovala na žádné
urgence o opravu. Poté byla telefonicky
kontaktována vedoucí odboru dopravy
KÚ LK (pondělí). Ta sdělila, že bude mít
v pátek jednání s ředitelem KSS LK a ať
zašleme podklady písemně. Poté se ozval
pracovník KSS LK, kter ý neodpovídal
na urgence, omluvil se a zdůvodnil, proč
neodpovídal, a sdělil, že po projednání
s panem ředitelem bude provedena oprava. Práce započnou 8. 6. 2010, a že tato
informace bude zaslána písemně. Silnice
je v současné době opravena. KSS LK byla ještě opět upozorněna na špatný stav silčervenec – srpen 2010

nice v ulici Celní. Zároveň přišla odpověď
na dopis z října 2009 (na základě dotazu pí
Zemanové), týkající se opravy silnice z Hajniště do Ludvíkova pod Smrkem. K tomu
bylo sděleno, že budou provedeny pouze
nutné opravy, na větší nejsou ﬁnanční prostředky. Přestože si tyto zásluhy připisuje
někdo jiný, z tohoto je zřejmé, že město
v této záležitosti jednalo. Pan Vojáček
řekl, že mu paní Chlebná sdělila, že se
již nemusí zlobit na ZM ohledně opravy
silnice, protože již jednala na KÚ, dokonce
i přes svou dceru – právničku a oprava
bude započata 8. 6. 2010. Dále řekl, že
je v podstatě jedno, kdo se o to zasloužil,
hlavně že to opravili, důležité je, aby to
fungovalo. Jednou hodně zapršelo a kaluž
tam nebyla, uvidí se, co to udělá časem,
snad se to nebude zanášet. Tahle varianta
již byla jednou dělána. Paní Chlebná tuto
informaci podala v týdnu, kdy byla informace podána i městu. Pan Vojáček dodal,
že pokud by to mělo být správně, bylo by
potřeba komunikaci narovnat, jsou tam
kanály do kopce. Pan starosta promítl
písemnou komunikaci z jednání s KSS LK
a odborem dopravy KÚ LK.
Paní místostarostka podala informaci o prováděných akcích, na které byly
získány dotace.
 Rekonstrukce podlah v tělocvičnách – podlahy budou v brzké době
dokončeny. Zítra začne lití polyuretanového povrchu v sokolovně. Tato procedura
bude trvat týden a pak by měly být práce
hotové - do 15. 7. 2010. Na RM byla podána informace o některých provedených
vylepšeních v sokolovně (bylo v zápise).
 Výstavba víceúčelového hřiště
– do 5. 7. 2010 budou provedeny opravy
plotu a pak by bylo hřiště oﬁciálně otevřeno. 7. 7. 2010 bude provedena kontrola
ze Státního zemědělského intervenčního fondu, pracoviště Hradec Králové,
od kterého byla dotace získána. Poté by
měla být dotace proplacena. Pan starosta
dodal, že žádost k proplacení je podána
a po fyzické kontrole bude proplacena.
Pan Vojáček se dotázal na pozemek
naproti panu Zollerovi. Kdysi byl schválen
prodej se záměrem k výstavbě. Jak to
s tím pozemkem je? Pan Křepelka sdělil, že usnesení už je neplatné.
Pan Malý řekl, že dům pana Dostála
v Ludvíkově pod Smrkem není stále zajištěn. Bylo zasláno upozornění, ale nic se
neděje. Dále připomínkoval nevysekání
příkopů z Ludvíkova pod Smrkem do Hejnic, které by měla provést KSS LK. Dále
se dotázal, zda by bylo možné (když je
přebytek rozpočtu 35 tis. Kč) v klubovně
Novoměstské noviny

provést alespoň částečnou opravu sociálního zařízení. Paní Straková řekla,
že se bude provádět překládání elektriky
a na další akce nejsou ﬁnanční prostředky.
V příštím roce.
Pan Suk řekl, že manželům Dostálovým byla zaslána výzva, tu si převzala
pouze paní Dostálová. Je po termínu. Pan
Suk řekl, že si pana Dostála pozve k ústnímu jednání.
Mgr. Čechová řekla, zda by bylo možné na parkoviště před Kyselkou umístit
v sezoně nějaké odpadkové koše. Je tam
velký pohyb turistů i cyklistů a odpadky se
povalují všude. Paní Straková odpověděla, že to možné je.
Mgr. Čechová přetlumočila myšlenku
svého manžela, který by doporučoval ořezat výhony z kmenů lip na náměstí, aby šla
síla do koruny. Paní místostarostka řekla,
že bude provedeno.
Paní Husáková se dotázala, zda existuje nějaká vyhláška na povinnost sekání
tráv y na soukromém pozemku. Zda je
možné nesekání nějak postihovat. Naproti
nim je majitel pozemku, který nikdy trávu
neseká. Pan Suk odpověděl, že veřejné
plochy se sekají dvakrát za rok. Na soukromé není žádný zákon. Pan starosta
řekl, že pokud by stav byl nějak obtěžující,
šlo by to snad řešit jako přestupek. Paní
Husáková řekla, že se ptala na základě dotazu sousedky. Paní Husáková
upozornila na poničenou cestu směrem
k Zemánkům. Lesy po ní svážejí dřevo. Je
to pěkná cesta a v jednom místě je hodně
poničena. Pan starosta řekl, že cesta
byla Lesy ČR, s. p. upravena právě proto,
aby po ní mohli svážet dřevo. Těžařská
ﬁ rma by ale měla mít povinnost uvedení
cesty do původního stavu.
Mgr. Svobodová řekla, že plot, který
je kolem Textilany, je ve velmi špatném
stavu. Sloupy jsou dole zrezivělé. Navrhla
vyzvat majitele, aby ho zabezpečil. Paní
místostarostka řekla, že již byl vyzýván.
Vyřešil to tím, že do stávajících sloupků
vložil železnou trubku. Pan Křepelka
dodal, že plot je na pozemku města. Byl
převeden od kraje. Pan Suk řekl, že majiteli byla minulý týden zaslána výzva včetně
fotodokumentace s tím, aby plot opravil
nebo odstranil, protože je na pozemku
města. Pokud nebude oprava provedena,
může ho město odstranit. Pan Neumann
řekl, že by u betonárky mohl být povolen
zkušební provoz třeba na rok. Pan Suk
odpověděl, že zkušební provoz se obvykle
nařizuje.
(Úplný zápis z veřejného zasedání ZM
najdete na stránkách www.nmps.cz)
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Zprávy z radnice Hasiči Ludvíkov
Z jednání rady
města
Na svém jednání dne 12. 5. 2010 rada
projednala majetkoprávní věci a přidělení
bytů. RM schválila zadání zpracování projektové dokumentace k zateplení domů
Revoluční 29, 30, Ludvíkovská 34, 35
a Vaňkova 1051, 1052. Dále RM schválila
vítěze výběrového řízení na zhotovitele
akce „Rekonstrukce a renovace podlahy
v objektech tělocvičny ZŠ Nové Město
pod Smrkem“, pronájem víceúčelového sálu PO SVČ „ROROŠ“ a příspěvek
na zhotovení babyboxu v jablonecké nemocnici.
Další jednání rady města se konalo
26. 5. 2010. RM projednala návrhy nájemních smluv o nájmu objektů, pozemků,
dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého drobného hmotného majetku
pronajatého příspěvkovým organizacím
zřízených městem – PO SRC, PO MŠ,
PO ZŠ, PO ZUŠ a PO SVČ „ROROŠ“.
RM projednala záměr zpracování Změny
místního dopravního režimu s cílem úprav
dopravy v klidu. RM schválila přidělení
dotace z rozpočtu města pro základní
školu na akce „Prvňákem na nečisto“,
„Školní olympiáda“ a „Akademie 2010“.
Dále RM schválila smlouvu na umístění
reklamy Singltreku pod Smrkem na velkou
mapu města umístěnou na náměstí a úlevu
na nájemném firmě MEDICON Pharm,
s. r. o., která provozuje lékárnu.
Dne 14. 6. 2010 rada města schválila
zveřejnění pořadníku na přidělování bytů
k připomínkování s platností od 1. 7. 2010
do 31. 12. 2010, projednala žádosti o přidělení bytů a majetkoprávní věci. Dále
RM schválila výše odměn ředitelům PO,
které budou vypláceny z rozpočtovaných
mzdových prostředků organizace. RM
projednala závěrečné zprávy PO ZUŠ,
PO ZŠ a PO MŠ za rok 2009.
(Úplná znění usnesení ze schůzí RM
najdete na stránkách www.nmps.cz)

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat MÚ a SPOZ
v Novém Městě pod Smrkem za přípravu
a průběh naší zlaté svatby. Zároveň
patří poděkování i dětem ze ZUŠ za krásné
vystoupení.
Děkujeme
Miloslava a Ladislav Hutlovi
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Zprávy za měsíc květen a červen
Již v minulém čísle Novoměstských
novin jsem informoval o akci pálení vatry.
Hned po ní jsme začali připravovat další
společenskou událost, tradiční kácení máje. Již od ranních hodin se scházela skupina hasičů, přestrojená do různých masek,
ke zvaní veřejnosti na večerní posezení
u ohně. U každého domku v Ludvíkově
se ověnčený koňský povoz za doprovodu
hudby zastavil, aby pozval jak místní, tak
i chalupáře. Zároveň každý dostal čerstvý
koláč, který v ranních hodinách napekla
naše členka Andulka Zemánková, a k tomu na zapití doušek vína. Tento průvod
jako vždy vzbudil pozornost jak místních,
tak i projíždějících a ve spoustě lidí zanechal vzpomínky na dřívější léta, kdy se
tato tradice v této části kraje dodržovala.
Večerní kácení se za krásného počasí
povedlo. Je jen škoda, že zvaní občanů
maškarním průvodem nelze z časových
důvodů provést ani na Přebytku, který je
součástí Ludvíkova, ani v Novém Městě,
i když jsme jeho součástí.
Pokud si ovšem někdo myslí, že společenské akce jsou
jedinou náplní naší dobrovolné práce, je na omylu.
V hasičské zbrojnici začaly
pro skupinu řidičů oprav y
na cisterně – těsnění pod
hlavou, zabudování majáků
a další práce před technickou
áll
prohlídkou, aby bylo vozidlo dál
provozuschopné. Také na Avii se
zajišťuje oprava spojky a další drobné
úpravy. Dále čeká čištění nádrže na Přebytku a v Ludvíkově, údržba další techniky, výzbroje a výstroje tak, aby vše bylo
připravené jak k zásahům, tak k soutěžím.
Soutěže spojené s nácvikem začaly okrskovou soutěží v Dolní Řasnici, kam opět
za nádherného počasí přijely sbory celého okrsku mimo Horní Řasnice. Soutěž
byla dobře připravená a znovu ve znamení
výhry sboru Jindřichovic, kde mladí hasiči
ukazují svou připravenost již druhým rokem a vyhrávají jednu soutěž za druhou.
Před nástupem tohoto družstva prvenství
při soutěžích patřilo střídavě Ludvíkovu
nebo Novému Městu.
Soutěž skončila, a již ve středu 16. 6.
bylo vyhlášeno největší cvičení integrovaného systému na úrovni kraje, kde při
monitorovaném neštěstí autobusu v Krásném Lese u lomu zasahoval kromě desítky
sanitek a personálu také vrtulník, policie
a samozřejmě profesionální i dobrovolní
hasiči jak našeho okrsku, tak i dalších
okrsků a okresů. Vše je zdokumentováno jak na internetových stránkách, tak
i v časopisech jako je Alarm revue, kam
člen sboru Ludvíkova David Modrý jako
Novoměstské noviny

fotoreportér dodává své vysoce kvalitní
snímky. Naposledy fotil největší požární
veletrh světa v Lipsku 7.–12. června t. r. Také dodává fotky do dalších novin a hlavně
do Novoměstských hasičských stránek.
Tímto mu chci poděkovat za tuto prezentaci našeho sboru.
Sotva skončilo toto velké cvičení, již náš
sbor připravoval soutěž o pohár starosty
sboru u nás v Ludvíkově dne 19. 7. Byla
očekávána velká účast družstev jak dětí,
tak i dospělých, ale poměrně silné ochlazení nám vše pokazilo. Přesto se sešla
dobrá parta hasičů, která i přes nepřízeň
počasí v soutěži podala dobré výkony.
Vítězem bylo opět v mužské kategorii
družstvo Jindřichovic před Dětřichovem, Novým Městem, Ludvíkovem; poslední byly Arnoltice. V kategorii ženy zvítězilo
Nové Město před Dětřichovem, z družstev dětí vyhrálo
Nové Město. Po skončení
soutěže se počasí přece jen
umoudřilo, a tak při úklidu velk
kého
stanu, který je pravidelně
post
postavený
při každé akci, a úklidu
celého zázemí, které je pro soutěžící
i přihlížející vždy pro občerstvení připravené, bylo možné sundat i kabáty. V dalším
týdnu bylo vyhlášeno námětové cvičení
v Hajništi na STV Group, zaměřené na dálkovou dopravu vody. Také tohoto cvičení
se sbory okrsku zúčastnily a i toto cvičení
prověřilo jak techniku, tak i samotné hasiče.
Skončil měsíc červen a již dnes můžeme
bilancovat a s uspokojením říci, že za poslední dva měsíce v okolí Nového Města
nebyla ani nehoda nebo požár, které by
vyžadovalo výjezd hasičů, kromě jednoho
planého poplachu. Doufáme, že žádný
požár v tomto období sucha nebude, ale
jsme stále připraveni kdykoliv zasáhnout.
3. 7. se uskutečnila největší hasičská
soutěž v širokém okolí, noční útok, kdy
od 22 hodin začala soutěž 17 sborů mužů
a 5 sborů žen. Soutěž proběhla za překrásného počasí a perfektní organizace
hasičů Nového Města a za pomoci hasičů
Ludvíkova. Další podrobnější informace
určitě podá veřejnosti výbor hasičů Nového Města.
Jednatel dobrovolných hasičů Ludvíkov
Malý Pavel st.
červenec – srpen 2010

Školství
Zprávičky z naší školičky
Chceme se s Vámi podělit o akce, které
proběhly v MŠ:
V měsíci únoru děti navštívily Naivní divadlo v Liberci, kde zhlédly „Písmenkovou
pohádku“, a protože se jim kultura opravdu
zalíbila, koncem téhož měsíce za ní některé z nich vyjely dokonce až do Prahy,
do Divadla Spejbla a Hurvínka. Odsud si
přivezly krásné zážitky, neboť většina viděla loutky “naživo“ úplně poprvé.
Hned počátkem března byly dalším
cílem výletu liberecké Lidové sady a představení „Příhody Ferdy Mravence“. To už
ale bylo jaro cítit ve vzduchu, a proto nás
v mateřské škole navštívil pan fotograf
a fotky, které nafotil, byly úplně jarní – plné
kytiček a sluníčka.
Další akce byla nejen pro naše děti, ale
také pro jejich rodiče, sourozence a prarodiče, kteří si mohli společně s námi vytvořit velikonoční či jarní dekoraci. Společné
vyrábění jsme již tradičně nazvali “Velikonoční dílničky“. Pro samé těšení se na jaro
jsme ale nezapomněli, že měsíc březen
je měsícem knihy, a vydali se do městské knihovny, kde nás čekala spousta
zajímavých pohádek a příběhů. Návštěva
knihovny nás podnítila k diskuzi, zda jsou
krásnější naše české pohádky nebo ty
zahraniční, kterými jsme dnes zaplaveni.
Když jsme zjistili, že probíhá výtvarná soutěž o nejkrásnější české pohádky, hned
jsme se zapojili a děti teď pečlivě malovaly
a kreslily své oblíbené pohádkové postavičky. Tato soutěž není ale jediná, které
se účastníme. Děti kreslily také obrázky
do soutěže “Moje nejmilejší hračka“, “Voda, naše živitelka“, “Město, ve kterém
bydlím“ a “Kde bydlí včelky“.
Navštěvovali jsme místní tělocvičnu, kde

jsme se seznamovali s různým nářadím
a naučili se spoustu nových her. Děti,
které měly zájem, navštěvovaly od ledna
do května městský bazén, kde se účastnily plaveckého kurzu a některé z nich se
dokonce naučily plavat. Tímto bychom rádi

vydali do Oldřichova v Hájích.
Tentokrát přijela pohádka za námi,
do školky - “Červená Karkulka“. A měsíc duben jsme ukončili opékáním vuřtů
na školní zahradě.
V květnu výlet do Pěnčína, prohlídka

ještě jednou poděkovali všem zaměstnancům za jejich milý a trpělivý přístup, který
vždy měli. Ani v dalších měsících nebudeme zahálet. V měsíci dubnu jsme byli
v Naivním divadle, tentokrát na pohádce
„Janek a kouzelná fazole“.
Náš pěvecký soubor “Smrček“ vystoupil
na festivalu dětských pěveckých souborů
v Novém Městě pod Smrkem a v Liberci.
Další zajímavou návštěvou v MŠ byl také
kouzelník, který nám poodhalil něco ze
světa kouzel a magie. Za přírodou jsme se

kozí farmy, výrobny korálků a hlavně jízda
vláčkem po okolí. Zajímavé bylo, opět
po roce, setkání s policisty, kteří s námi
debatovali o bezpečnosti. A to už se školní
rok pomalu blížil ke svému konci. Rozloučili jsme se s předškoláky, vystoupily
zde ale samozřejmě všechny děti z naší
školky.
Přejeme pěkné počasí a hodně odpočinku během prázdnin.
Děti a zaměstnanci MŠ

Poznej svoji školu v noci
Na začátku června jsem si na naší třídní
učitelce vyškemrali spaní ve škole. Dlouhé
období bylo deštivo a docela zima, ale
nám to nevadilo, navíc jsme věřili předpovědi, že pršet ve čtvrtek 3. června navečer
přestane. Přestalo krátce po 18. hodině,
kdy už jsme se všichni scházeli v naší
třídě 5. B. Hned jsme na stoly dávali jídlo,
které jsme přinesli, a všichni jsme čekali
na Patrika, protože si zapomněl baterku. Když dorazil, paní učitelka nám řekla
pravidla a úkoly, které nás čekaly. Hned
jsme se všichni vydali na náměstí. Tady
nám paní učitelka znovu zopakovala první
4 úkoly. Ve skupinách jsme se rozešli
a museli jsme si kdekoliv vyprosit igelitku,
tužku a propisku, něco malého k snědku
a vykonat dobrý skutek. Nic jsme nesměli
červenec – srpen 2010

koupit, a pokud jsme navštívili příbuzné
spolužáka, který byl s námi ve skupině,
mohl prosit a „škemrat“ kdokoliv, jen ne
dotyčný spolužák, ten nesměl promluvit.
Byla to zábava. Sraz po splnění úkolů byl
za 45 minut.
Po první části jsme se vraceli do školy a těšili jsme se na opékání buřtů. Při
buřtovačce nás paní Šmídová překvapila
zásobou chlebů s výbornými pomazánkami, po kterých se jen zaprášilo. S plnými
břichy jsme čekali, až se setmí, abychom
mohli plnit stezku odvahy. Pouze s baterkami jsme museli dojít na půdu, najít 3
razítka a natisknout je na papír. V druhé
části jsme si dokazovali odvahu tím, že
jsme v přízemí školy hledali malé vnitřky
z kindervajíček. V nich byly ukryté části
Novoměstské noviny

mapy. Když jsme všechny části poskládali,
zjistili jsme, že poklad je na našem koupališti u chatky. Vzali jsme tedy baterky, obuli
holínky a šli jsme. Poklad jsme našli podle
mapy a dokonce jsme si dali i bublinkové
pití pro děti, které paní učitelka vytáhla
z batohu. Když jsme se chystali na cestu
zpět, překvapila nás policie, ale vše jsme
vysvětlili a mohli jsme jít spokojeně do školy spát. Ráno nás čekal plný stůl buchet,
koláčů a dobrot, nechyběly ani čerstvé
rohlíky, salámy, sýry a zelenina. Bylo to
prima, v noci nás nerušil ani třídní křeček
Remina.
Eliška Vobejdová a spolužáci z 5. B
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Školství
Vysvědčení na nočním Smrku
Blížil se konec školního roku a my, žáci
V. B, jsme se rozhodli, že bychom svá
poslední vysvědčení na 1. stupni chtěli
dostat nějak netradičně. Od půlky června
jsme přemlouvali třídní učitelku, abychom
podnikli další spaní ve škole nebo aspoň
stanování na zahradě školy.
Ve středu 23. června jsme si na 1 124 m
vysoký Smrk vyšlápli jen tak místo dopoledního vyučování. Cesta přímo za sluncem nám trvala něco málo přes 2 hodiny.
Když jsme se nahoře pod rozhlednou svalili do trávy mezi pichlavé mladé smrčky,
napadla nás myšlenka, co třeba přespat
na Smrku pod širým nebem. Ovšem představa, že s sebou vlečeme karimatky, spacáky, batoh se snídaní a ostatními věcmi
nás trochu odrazovala.
Následující den jsme si dali ale jasné
pokyny – zjistit, zda nikdo z rodičů nebude
proti, sehnat hřejivý spacák a karimatku,
informovat vedení školy a dostat souhlasné stanovisko. Vše šlo úžasně, v pondělí
všechny děti nadšeně volaly, že jdou. Vedení školy nemělo námitek. S dohledem
nad žáky nám pomohla maminka naší
spolužačky. Podařilo se nám i vyřešit trápení se spacáky a karimatkami. Strýc spolužačky nám pomohl s dopravou k vrcholu.
Šlo se nám tedy pohodlně, pouze s batohy se zásobou vody, nějakého jídla, teplého oblečení, baterky. Žádné zbytečnosti –
kartáčky, pasty, ručníky, plyšáky, polštářky
– nebyly dovoleny, byla by to jen zátěž navíc. Sraz jsme měli v 18 hodin na náměstí.
Cesta nám trvala o něco déle, museli jsme
odpočívat, bylo stále velké teplo a obtěžující mušky nám ubíraly sílu. Pod rozhlednu,
která Smrk už 7. rokem zdobí, jsme dorazili
před 21. hodinou. Protože i tady si otravné
mušky nedaly říct, rozhodli jsme se, že
přespíme na samotném vrcholu rozhledny.
Tam, u samotného nebe, kupodivu žádná
muška neobtěžovala. Připravovali jsme
si tedy ležení na horním patře rozhledny.
Dvacet provizorních postelí se akorát vešlo. Čtyři žáci, kteří nemají rádi výšku, si
připravovali nocleh v útulně.
Po světelných signálech, které jsme
ve smluvených 23 hodin odvysílali do Nového Města, jsme přešli k předávání vysvědčení. U toho byl i ředitel školy, který
nás nečekaně překvapil svou přítomností
krátce po 22. hodině. Svá vysvědčení
jsme přebírali od třídní učitelky za asistence Měsíce a pod dohledem vládce
Jizerských hor Muhu. Nemusíme Vás asi
přesvědčovat, že vůbec nebylo podstatné,
kdo měl kolik jedniček nebo trojek…
Těžko hledat další slova – to se musí
zažít!
Žáci V. B a uč. Michaela Smutná
8
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Školství
Akademie 2010

Na začátku kalendářního roku se paní
učitelky a žáci z 1. stupně základní školy
rozhodly, že po několika letech probudí
tradici ŠKOLNÍ AKADEMIE. Následovaly
tedy měsíce vymýšlení, trénování, zkoušení. Dlouhé přípravy vyvrcholily 27. května.
Akademii zahájil úvodním slovem pan ředitel Jindřich Novotný. V roli průvodců se
postupně střídalo 8 žáků, kteří vždy uvedli,
na koho se na jevišti můžeme těšit.
Roli prvního účinkujícího výborně zvládli
herci ze školní družiny, kteří pod vedením
paní vychovatelek uvedli pohádku O princezně, která tancovala s čertem. S písničkou Batalion přišli krásné markytánky
a zdatní verbíři ze III. A. V country rytmu
tancovala celá IV. B. Velkému potlesku
neušli ani naši nejmladší školáci – prvňáci
z I. B roztleskali obecenstvo písničkou
Beskyde, Beskyde a naučnou písní Barvy. Malí žáci z I. A své vystoupení zahájili
písničkou Travička zelená, Housenka tanečnice a výborným zakončením jejich
prvního vystoupení byl taneček na písničku Pipi Dlouhá punčocha. Třída III. B nás
nejprve zavedla do pohádky písničkou
O šípkových růžích a poté nám předvedla
úžasnou rytmickou deklamaci Enebene.
Kluci a holky z II. A si připravili přímo
poučné vystoupení. Pohádkou VEPŘÍK
BOŘÍK všem připomněli, jak důležitá je
každodenní hygiena. Žáci z II. B nás naopak zavedli mezi cizokrajná zvířata písničkou Pět minut v Africe.
Čtvrťáci ze IV. A v Pohádce o brněnském krokodýlovi vyprávěli, co všechno se
může stát, když se jeden krokodýl dostane
z Nilu až do Brna.
Milým zpestřením byla i dvě vystoupení
v anglickém jazyce, která si připravily třídy
červenec – srpen 2010

Prvňákem
nanečisto

IV. A a V. A pod vedením paní učitelky Magdy Špryňarové.
Nejstarší školáci I. stupně z V. A nám
až naháněli hrůzu věrohodností Erbenovy
Polednice. Herci z V. B v pověsti O vládci
Jizerských hor všem vysvětlili, jak Jizerské
hory ke svému vládci Muhu přišly. Slečny
z V. B se tancem Kuřátka snažily připomenout, že maminka, i když je to slepice, se
má vždy poslouchat a že lepší je tančit než
mlsat bonbóny.
Závěr akademie patřil úplně všem účinkujícím. Na pódium a pod něj se namačkalo téměř 180 účinkujících, kteří písní Dělání, dělání udělali tečku za naší akademií.
Mgr. Michaela Smutná

Ve středu 9. června se v naší škole vyučovalo i odpoledne. Do lavic nezasedli
školáci, ale předškoláci, kteří se do školy
teprve v září chystají. Učitelky z 1. stupně
připravily pro budoucí školáky opravdové vyučování. Děti se učily 3 vyučovací
hodiny, které byly samozřejmě mnohem
kratší než při skutečném vyučování. Děti
se postupně střídaly v hodinách psaní, počítání a prvouky, která probíhala v učebně
s interaktivní tabulí. Na začátek i konec
hodiny upozorňovalo opravdové zvonění.
Závěr minivyučování patřil samozřejmě občerstvení a příjemnému posezení. Každý
předškolák, který se zúčastnil akce PRVŇÁKEM NANEČISTO, si odnesl z rukou
ředitele školy vysvědčení, medaili a malý
dárek.
Děkujeme všem dětem, rodičům i prarodičům a těšíme se na šikovné školáky
v září.
Mgr. Michaela Smutná

Školní olympiáda
K závěru školního roku neodmyslitelně patří olympiáda, která je
příjemným zpestřením pro všechny
děti. Letošní olympiády na obou
stupních probíhaly v duchu atletického čtyřboje – běh na 50 m, hod,
trojskok z místa a vytrvalostní běh.
Olympiáda je jedinečným dnem,
který nepostrádá náležitosti jako
slib sportovců a rozhodčích, zapálení olympijského ohně, celodenní
olympijskou vlajku na budově školy, stupně vítězů, medaile i malé
dary. Naše olympiáda každoročně
odhalí nadějné sportovce, kteří nás
potom reprezentují na jiných sportovních akcích.
Mgr. Michaela Smutná
Novoměstské noviny
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Školství
Cvičení rodičů a dětí školní rok 2009/2010
Další školní rok je za námi a s ním cvičení rodičů a dětí při DDM v Nové Městě
pod Smrkem. Tento školní rok docházely
na cvičení hodně malé děti, kromě pěti
čtyřletých byly všechny mladší. Tomu byla
přizpůsobena jednotlivá cvičení, byly zařazovány pohybové hry se zpěvem a cvičení
se průběžně upravovala podle momentálních nálad dětí i chuti cvičit. Cvičili jsme
na žebřinách, lavičkách, ve strachovém
pytli, s míči, obručemi, švihadly, na žíněnkách a trampolíně.
Minulý školní rok jsme ukončili soutěžemi na koupališti. 12. června 2010 jsme

s dětmi oslavili Den dětí i ukončení tohoto
školního roku na zahradě „Domečku“.
Využili jsme jeho zázemí, kuchyňku na přípravu občerstvení, WC a umývárnu.
Po parných i deštivých dnech nám počasí přálo, jen polední sluníčko hřálo trochu víc, než bychom si přáli. Každé dítě
plnilo určitý úkol v malých skupinkách.
S organizací zábavného dopoledne pomáhaly paní Likavcová, Ivča Marešová, Anička Zákoucká a Verča Linhartová, vše dokumentovala vedoucí výtvarného kroužku
Ivona Špálová. Maminka Míši Zemana pro
děti připravila obtiskování pomalované dla-

ně na papír a spolu s manželem pomáhala
s úpravou perníkové chaloupky, což byl
zlatý hřeb celé akce. U každé z pomocnic
děti plnily daný úkol a ty jim na kartičky pověšené na krku po splnění úkolu nakreslily barevnou značku. Děti házely míčkem
do dálky, do kruhu, na válečky, skákaly
do výšky a dotýkaly se zvonečku, přenášely míček na lžíci, běhaly slalomem mezi
kloboučky a prolézaly obručemi. Když
se všechny děti vystřídaly, šly plnit další
úkoly, poznávaly předměty v pytlíku podle
hmatu, sestavovaly jednoduché puzzle,
vkládaly tvary na určitá místa, chytaly rybičky, házely kroužky na tyčky a skákaly
v pytli. Téměř na závěr kreslily na malé
kartičky obrázky a ty si šly vyměnit za perníček z perníkové chaloupky. Perníčky
pomáhala sundávat „Šišková babička“, ta
měla u dětí veliký úspěch. Na závěr akce
děti dostaly Osvědčení o účasti, časopis
Pusík, tužku s gumou, voskovky nebo
notýsek, perníkového medvídka a medaili,
také z perníku.
Příští školní rok začínáme opět cvičit
v polovině září.Informace budou upřesněny na letáčku umístěném ve skříňce DDM.
Rádi přivítáme děti i rodiče se zájmem
o cvičení.
D. Zárubová

Recitační soutěž
Dne 29. 4. 2010 se v ZŠ v Jindřichovické ulici uskutečnil již čtvrtý ročník recitační
soutěže žáků 1.–5. ročníků. Soutěžní klání
proběhlo ve dvou kategoriích. Letošního
ročníku se zúčastnilo 22 recitátorů:

Vyhodnocení recitační soutěže
1. a 2. třídy
1. místo: Žoﬁe Husáková
2. místo: Jiří Jersák
3. místo: Aneta Andrásiová
Eliška Kraková

I. A
I. B
I. A
I. B

1. kategorie – 1. a 2. třídy

3., 4. a 5. třídy
1. místo: Matouš Husák
V. A
2. místo: Adam Bulušek
III. A
Petra Phamová V. A
3. místo: Alena Vítková
III. B
Lenka Jagerová III. B
4. místo: Tomáš Brezovák V. A
(recitace vlastní tvorby)

Ž. Husáková, A. Andrásiová, D. Uxová,
N. Lalíková, E. Kraková, J. Jersák, K.
Mazánek, K. Garbuzová, S. Kimová, N.
Kraková.

2. kategorie – 3., 4. a 5. třídy
A. Bilá, A. Bulušek, M. Schönfeldová,
A. Svobodová, P. Phamová, M. Husák,
M. Smutný, E. Vobejdová, T. Brezovák, A.
Vítková, L. Jagerová, S. Neumannová.
Všichni zúčastnění nás velmi mile překvapili. Zvolili pěkné básničky, a někteří
dokonce předvedli vlastní tvorbu. Všem
dětem děkujeme za zážitek, který nám
svou recitací připravily. Poděkování patří
i všem paním učitelkám, rodičům a prarodičům, kteří poskytli pomocnou ruku
při přípravě, nebo své děti přišli podpořit
přímo na recitační soutěž.
Mgr. Jitka Osterová
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Školství
Základní umělecká škola – závěrečný koncert
Červnový koncert v základní umělecké
škole je vždy o něco slavnostnější než jiné
koncerty, je totiž spojen s gratulací a poděkováním.

Gratulace patřila absolventům.
Absolventem 1. stupně základního studia výtvarného oboru se stal Michal Funtán, absolventkou 2. stupně základního
studia výtvarného oboru Lucie Prchalová.
Mezi absolventy 1. stupně základního studia hudebního oboru patří Tomáš Čeleda,
Markéta Eiglová a Danuše Kalinová.

Žáci, kteří úspěšně
reprezentovali základní
uměleckou školu ve významných
soutěžích, si přišli na pódium pro
poděkování a malou odměnu.
V Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice získali ocenění v konkurenci
25 132 prací z 61 zemí celého světa
– Tereza Haová, Radim
Čech, Michal Funtán,
Marie Trpáková, Žofie
Husáková a Natálie Hrevušová.
Základní uměleckou
š ko l u t a ké ú s p ě š n ě
reprezentovala Lucie
Prchalová ve v ýtvarné
soutěži v yhlášené Památníkem Terezín.
Za úspěch v Národní soutěži základních
uměleckých škol České republiky si odměnu
a poděkování odnesly

Kateřina Osterová a Ivana Rybínová, žákyně hudebního oboru.
V posledních dnech školního roku, bohužel již po našem koncertě, byly zveřejněny také výsledky výtvarné soutěže
„Voda, nositelka života“ vyhlášené starostou města Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností. Žákyně Veronika
Rácová v této soutěži získala cenu starosty
a dále ve své kategorii 1. i 2. místo, Natálie
Hrevušová získala také 1. místo a Adéla
Bukovská 3. místo. I těmto děvčatům velice gratulujeme a děkujeme za úspěšnou
reprezentaci základní umělecké školy.
Poděkování za vynikající pedagogickou
práci ve školním roce 2009/2010 patří
také všem vyučujícím základní umělecké
školy.
Cesta k radosti z úspěchu je pro žáky
velmi dlouhá a náročná. Velice si vážíme
rodičů, kteří dokáží své děti na této cestě
trpělivě podporovat a povzbuzovat.
Martina Funtánová

Zařazování žáků
do rozvrhů
na školní rok 2010/2011
bude probíhat

1. a 2. září
v 9.00–17.00 hod. v učebnách ZUŠ.

červenec – srpen 2010
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kultura
Okružní cesta k pramenům toků a rozvodí na Smrku
První červnovou sobotu, zároveň s tradičním v ýstupem na Smrk, instalovali
na Smrku členové OS pro obnovu a rozvoj
N. M. p. S. a okolí dřevěné informační
tabule nově zbudované Okružní cesty
k pramenům toků a rozvodí. Zároveň byl
do útulny pod rozhlednou připevněn prospekt s popisem jednotlivých zastávek
a mapou trasy.

Turisty zavede trasa k pramenům toků,
resp. k pramenní oblasti, protože toky
většinou nemají jeden pramen, ale sbírají
vodu ze soustavy malých rašelinišť. Z důvodu ochrany pramenních zdrojů jsou
cedule v souladu s požadavkem zástupců
Správy CHKO JH a s. p. Lesy ČR umístěny
přímo u křížení průchozí lesní cesty s příslušným tokem.
Projekt okružní cesty měl být připraven
ve spolupráci s polskou stranou, kde pramení další dva toky. Polská strana rovněž
přislíbila ústy starosty města Świeradów
Zdrój a vedoucí referátu turistiky zajištění
tisku prospektů k této cestě včetně překladu do polštiny. Slib však bohužel ani
po nesčetných urgencích nesplnila, proto
k trase zatím chybí potřebné prospekty
a OS hledá jiné ﬁnanční prostředky (t. č.
např. u Nadace pro záchranu a obnovu
Jizerských hor) pro jejich vytištění v češtině a němčině. Trasu lze samozřejmě
projít již nyní, a to celou, včetně polské
strany. Na polské straně však, z důvodu
nesplnění slibu, nejsou instalovány již
vyrobené a připravené informační tabule.
Financování výroby tabulí zajistilo město
N. M. p. S., poděkování patří hlavně panu
starostovi a paní místostarostce.
12

Pokud tedy navštívíte Smrk, můžete projít i okružní trasu a seznámit se s místy, kde
pramení Lomnice, Ztracený potok, Hájený
potok, nejznámější Jizera, Czarny potok
a Graniczna. Graniczna má pramenní oblast jak na české straně, tak i na polské.
Na českých mapách nemá pojmenování,
a proto autor textu letáku použil pojmenování Hraniční potok. Návštěvníci snad
omluví prozatímní absenci tištěných pro-

spektů. Tyto budou vytištěny a distribuovány hned po zajištění jejich ﬁnancování.
Zároveň budou umístěny na web stránky
OS, tzn. www.nmps-os.cz.
Na přípravě a realizaci okružní trasy
se podíleli členové OS paní Langrová,
pan Smutný st., pan Málek a pan Tima. Se
samotným umisťováním tabulí na Smrku
pomáhal i Jiří Tima.
Václav Tima

Novoměstské noviny
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sportovní a relaxační centrum
Pozvání na koupaliště
Léto nám krásně začalo, tak nezapomínejte navštěvovat naše krásné, přírodní koupaliště s ještě krásnějším výhledem na Smrk a rozhlednu na Smrku.
Zveme vás na občerstvení do našeho
bufetu. Z naší nabídky si jistě vybere každý, nabízíme dobře chlazené Svijanské
pivo 11°, výbornou studenou točenou
kofolu, ledovou kávu, různé druhy nanuků, zmrzlinové poháry, párky v rohlíku,
klobásy, langoše, bramboráčky, hranolky, kuřecí řízečky, ale i obalovaný květák
atd.
Večery jsou teplé a posezení, ve stínu

nového přístřešku, příjemné. Provozní
dobu v bufetu, přizpůsobujeme zájmu
návštěvníků.
Pozorně si pročtěte i kulturní kalendář,
který je dost pestrý a každý z vás u nás
najde svoji oblíbenou hudbu.
V y užijte pěk ného letního počasí
a přijďte si zaplavat, nebo jen tak se projít a občerstvit se, nebo si zahrát plážový
volejbal.
Za zaměstnance Sportovního
a relaxačního centra V. Mlejnková
ředitelka organizace
telefon 725 785 801, 776 098 911

Ceník služeb na koupališti v Novém Městě pod Smrkem rok 2010
Vstupné

celý den

od 15 hod.

dospělí

20 Kč

15 Kč

děti 3–15 let

15 Kč

7 Kč

Skupinové vstupné – od 10 osob

dopoledne

odpoledne

osoba

15 Kč

10 Kč

dítě

10 Kč

7 Kč

doprovod skupin

zdarma

Parkovné

jednotná cena 30 Kč

Pronájem chatek (vč. sprch)
červen, září

červenec, srpen

chata č. 1 noc a den

300 Kč + 20 Kč popl. os./den

350 Kč

chata č. 2 noc a den

400 Kč + 5 Kč. os./den rekr. popl. městu 500 Kč

chata č. 3 noc a den

400 Kč

450 Kč

v den příjezdu do chatek ubytování od 14,00 hod., odjezd do 12,00 hod. (nebo dle
dohody)
při rezervaci – nevratná záloha 500 Kč

736km [Gdaňsk –
Praha – Gdaňsk]
12. 8.–29. 8. 2010
photo5 (cz) & akukusztuka (pl)
30 umělců (cz, pl, hu, sk) / 20
mediálních partnerů
předpokládaný počet diváků 40.000
12. 8.
Gdaňsk
13. 8.
Brzyskorzystrzewko
15. 8.
Lwówek Ślaski
16. 8.
Panská Skála
17.–21. 8. Praha
21. 8.
Nové Město pod Smrkem
23. 8.
Miłosław
25. 8.
Brzyskorzystrzewko
27.–29. 8. Gdaňsk
Projekt 736 km je mezinárodní projekt,
který spočívá v tom, že budou vypraveny
karavany obytných přívěsů z Gdaňsku
do Prahy a zpět do Gdaňsku. Bude zde
k vidění několik forem současného umění – video, fotograﬁe, instalace, performance, hudba apod.
Zastávkou číslo 5 tohoto mezinárodního projektu je Nové Město pod Smrkem.
V areálu místního koupaliště bude k vidění 5 obytných přívěsů, ve kterých bude
umístěna výstava několika forem současného umění (české, polské, slovenské,
maďarské) – video, fotograﬁe, instalace,
performance, hudba apod.

Předběžný program 5. zastávky:
21. 8. 2010
17.00–18.00 – příjezd karavany 5
obytných přívěsů z Prahy do Nového
Města pod Smrkem
21.30 – projekce česko-polských ﬁlmů
+ hudba

poplatek za pobyt psa

20 Kč

parkovné v areálu pro ubytované (1 auto den a noc)

30 Kč

22. 8. 2010

poplatek za sprchy (1 os.)

20 Kč

stanování ve vlastním stanu den a noc

30 Kč

14.00–24.00 – otevření přívěsů
s uměním + tvůrčí dílna
15.00–16.00 – umělecké vaření
po maďarsku
21.30–24.00 – performance + hudba
na život (koncert)

+ poplatek za osobu
parkovné karavanu na den a noc
+ poplatek za osobu

20 Kč
50 Kč
20 Kč

Vstup na výstavu je zdarma.
Více informací na www.736km.com.

Kultura na koupališti
pátek 13. 8. a sobota
14. 8. 2010

Fryyfest, hudební festival, vystoupí např. TURBO, ŠKWOR,
Argema, Kurtizány z 25 Avenue, Monika Agrebi, Svatopluk
Karásek a další, moderuje Aleš Juchelka.
více na www.fryyfest.cz.

sobota 21. 8. 2010

akce umělců „736km“ Polsko – Česko – Slovensko –
Maďarsko, 21,30 hod. promítání ﬁlmů + hudba

neděle 22. 8. 2010 pestrý program, tvůrčí dílny, umělecké vaření po Maďarsku,
od 14 hod. do půlnoci výstavy, od 21,30 hod. koncert
pátek 27. 8. 2010
od 19 hod.
červenec – srpen 2010

hraje opět k tanci i poslechu country kapela SEŠLOST
pořadatel: Sportovní a relaxační centrum
Novoměstské noviny

Jaro Dufek, hlavní koordinátor české
strany projektu 736km

Provozní doba „Bufetu“
na koupališti od 12. 6. 2010
pondělí–pátek

14,00–20,00 hod.

sobota–neděle

12,00–21,00 hod.

(dále dle zájmu a dohody a počasí)
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kultura
O elektrárně Turów, singltreku a horní komoře PČR
s předsedou Senátu PČR Přemyslem Sobotkou
Pane předsedo, jak jste vlastně
schopen vnímat a vstřebávat
tzv. regionální témata? Jako
předseda Senátu Parlamentu
České republiky máte
našlapaný diář, řadu schůzek
i reprezentačních povinností. Jak
zvládáte vnímat Liberec a okolí?
Od počátku svého působení v Senátu
mám jednu zásadní větu a myslím si, že
jsem ji dodržel: „Pražáka ze mne neudělají!“ Vždy jsem byl a budu obrovský patriot
nejen Liberce, ale celého našeho krásného, nádherného kraje. Můj současný životní styl je, že nevím, zdali je středa, sobota
nebo neděle. Ale snažím se o víkendech,
pokud mi to práce dovolí, a především
v pondělí být tady v Liberci, což znamená
řadu jednání, která probíhají v mé kanceláři, nebo jezdím po celém kraji a seznamuji
se s věcmi, které pálí zdejší lidi, a je jich
řada. Bohužel stále zjišťuji, že některé
by se při dobré vůli daly už dávno vyřešit.
Po celou dobu dostávám i řadu pozvánek
a opět, když to jenom trochu jde, snažím
se na Liberecko zavítat.

Aktuální je i jedno regionální
téma, a sice polská elektrárna
Turów. V médiích se píše, že proti
této elektrárně bojujete...
Bohužel jsem se dostal do situace, kdy
se moje aktivita v této oblasti mediálně
přetočila a hovoří se o tom, že bojuji proti
elektrárně v Turówu. Není to však pravda.
Požaduji pouze informace, jaký vliv bude
mít plánované rozšíření zmiňované elektrárny na životní prostředí v celé oblasti.
Starostové z Frýdlantska, se kterými jsem
se sešel, byli záměrem polské strany velmi
znepokojeni. Nemluvím pouze o ovzduší,
ale i o podzemních vodách. Sešel jsem
se s dnes už bývalým ministrem životního
14

prostředí, a v červnu i s paní ministryní
tehdejší vlády. Jsme v těsné blízkosti hranic a podle mého názoru zde platí i názor
druhého státu. Chci znát podrobnosti celého projektu, tady se totiž někdy zamlžují,
někdy zakřivují data. Znovu však opakuji,
že nebojuji s elektrárnou Turów, bojuji
za to, aby byly na Frýdlantsku standardní
podmínky pro život.

Na Frýdlantsku ještě zůstaneme.
V květnu jste v Lázních Libverda
otevíral novou cyklistickou trať
zvanou singltrek, a osobně jste
si ji vyzkoušel a dokonce jste prý
i upadl...
Odjakživa jsem sportovec a mám rád
i adrenalin. V Libverdě jsem se nechal
po dvaceti letech přemluvit, abych sednul
na horské, navíc celoodpružené kolo. Naposledy jsem seděl na silničním Favoritu.
Navíc mi nastavili vysoko sedlo, což nikdo
z nás nepostřehl. Když jsem přibrzďoval
v zatáčce a chtěl jsem si šlápnout nohou
na zem, chybělo mi dost centimetrů a holt
jsem se skutálel, a podařilo se mi to hned
dvakrát. Od neslo to hlavně
rameno. Vlastní
cesta v tom lese byla opravdu nádher ná,
každému přeji,
ať si ji projede.
Osobně vnímám v y budo vání celé trasy
za něco fantastického a pevně věřím, že se
trasa prodlouží
a přiláká tak
mnoho turistů
na Frýdlantsko.
Všem, kteří přispěli k v ybudování této
speciální trasy, patří velký dík a přeji jim
mnoho elánu při rozšiřování singltreku.

V současné době jste předsedou
horní komory Parlamentu ČR,
mohl byste nám ve zkratce říci
něco k jejímu fungování?
Je to povídání na hodně dlouho, zmíním
pár faktů z mnoha.
Senát byl součástí ústavního pořádku
Československé republiky až do druhé
světové války, kdy byl nacisty zrušen. Jeho
obnově zabránili po válce komunisté, takže byl obnoven až po pádu totalitního režimu a vzniku samostatné České republiky.
Novoměstské noviny

První senátní volby se konaly v roce 1996.
Osobně mám tu čest být senátorem
od vzniku obnoveného českého Senátu
v roce 1996. Senát funguje jako pojistka
demokracie, je to nerozpustitelná komora
českého parlamentu, volby se konají každé dva roky a vždy se volí třetina senátorů.
V době, kdy nefunguje Poslanecká sněmovna, vláda nebo prezident, přejímá
Senát část funkcí tak, aby nebyl ohrožen
chod státu.

Senát je spolutvůrcem české zahraniční
politiky. Parlamentní dimenze zahraničních vztahů má tu výhodu, že není tak
svázána exekutivními pravidly, a tudíž je
více otevřená, a proto může být i efektivnější. Role parlamentu vzrostla po přijetí
Lisabonské smlouvy.
Byl to právě Senát, který si vymohl, aby
vláda, dřív než učiní nějaké rozhodnutí
směrem k Bruselu, k Evropské unii, projednala tyto kroky v obou komorách parlamentu. Po nás podobné rozhodnutí učinily
další státy, jako například Německo.
Senát je po prezidentovi druhou ústavní
institucí v zemi. Naším základním úkolem
je tvorba zákonů.
Je dobře a správně, že se Senát objevil
v české ústavě. Lze ovládnout jednu komoru parlamentu, ale nikoliv dvě. To platí
pro všechny části politického spektra.
Jsme pojistkou demokratických postupů
v této zemi.
Děkuji za rozhovor.
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kultura
Monteforte a jiné 2. díl
V minulém díle jsme se rozloučili
na procházce Veronou. Nyní se vracíme
zpět do hotelu a pak jedeme v podvečer
do střediska startu zítřejšího, tedy sobotního pochodu, do městečka Monteforte.
To leží celkem nedaleko od Verony. Z nižších staveb převážně novějších, dobře
udržovaných obytných domů, typických
pro stavby tohoto regionu, výrazně vyčnívají dvě kostelní věže. Jeden kostel je
v opravě, ke druhému právě prochází pochodňový průvod jako slavnostní předvoj
následujících oslav a pochodu v pořadí už
33. Náš autobus parkuje v odlehlé uličce,
zapamatovat si ji! a vzhůru do obrovitého
stanu k prezentaci startujících. Náš mecenáš nám vyřizuje vyfasování startovacích
čísel, já mám 11 309. Ve stanu hraje místní
hudba jakousi směs lidovek v dechovkovém tónu, pánové i dámy mají na hlavách
fešné kloboučky s péry nějakého dravého
ptáka, asi myslivci. Na pódiu sedí dvě
Miss Monteforte a nechávají se ochotně fotit i od nás. Okolo množství stánků
se sportovním vybavením – boty, dresy,
trička, vzadu pak stoly s občerstvením –
teplé aromatické a studené víno, voda, čaj
a penne - těstoviny se sýrem. Postupně
okoštujeme všechno nabízené, vydané
proti jednomu útržku ze startovního čísla,
trochu pokoukáme, stačíme ještě vyfotit
jeden italský kamion před kostelem, vracející se z nepodařené Rallye Dakar 2008
a jede se zpět.

Ráno budíček hotelovou službou v šest
hodin, snídaně formou švédského stolu,
vše máme sbaleno, nalodit a hurá na start
pochodu do Monteforte. Všichni jsme
blízko startovní čáry, okolo se hemží desítky pořadatelů a tisíce účastníků pochodu
se táhnou daleko za startovní čáru hluboko do městečka. Celkový počet startujících dosahuje 20 000! Ozývají se bojové
pokřiky italských účastníků, pak italská
hymna, obrovská rána z jakési rumcajsovské maxipistole a závod je odstartován.
Před nás se derou davy nadržených záčervenec – srpen 2010

vodníků mnohdy jen v trenýrkách, i když
je poměrně sychravo a hlavně mlhavo, že
není vidět na dvě stě tři sta metrů. Cesta
je naprosto perfektně značena nejen žlutými fábory, ale i obrovitými cedulemi nad
hlavami účastníků. Trasa zprvu vede v uličkách městečka, pak se stočí mezi vinice
a do kopců. Závod má tři kategorie – 12,
22 a 30 km, jejichž trasy se postupně oddělují od sebe. Hned na třetím kilometru
občerstvovací stanice! Řada stolů se
sušenkami, natvrdo uvařenými vejci, čajem, teplým
(caldo) a studeným
( f r e d d o) v í n e m ,
kousky citronů, pomerančů, krájená
jablka, meruňko vou marmeládou
namazané plátky bílého pečiva,
dobr ými buchta m i s h r oz i n k a m i
a mandlemi, všude
mraky pořadatelů
a lidí, starajících se o žaludky závodníků.
Hrubý beton tvoří podklad pod našima
nohama, je lehce namrzlý a někteří závodníci mají problémy s prokluzováním jako
jedna mladá maminka s kočárkem, tak ji
ochotné české ruce pomohou na chvilku
tlačit, než nožičky zaberou. Cesta se
neustále vine mezi vinicemi, občas
se trasy protínají
mezi sebou. Další,
v pořadí už třetí občerstvovačka, sortiment podobný,
jen navíc minestrone – hustá polévka
se zeleninou, nabíraná z obrovitého
kotle. Všude tisíce
lidí, a z ase dále
s davem mezi vinicemi. Vinice nízké,
v ysoké, dřevěné
podpěry se střídají s betonovými konstrukcemi, srolované sítě proti ptactvu. Občas
si někdo odskočí ulevit. Po zemi se válí nespočet prázdných nábojnic plašičů ptáků
v sezóně hroznů. Další občerstvovačka!
Pro změnu rozdávají kuřecí stehýnka. Ty
jsme ale nestihli. Blíží se cíl, ještě jedna
stanice s občerstvením, pořadatelé rozdávají poukázky na občerstvení v cíli, pak
lístečky s číslem, označujícím, v jakém
pořadí jste „došli“ – jen symbolické. Pak
cíl a opět tisíce lidí se derou přes sebe,
fasují na závěr proti poukázce suvenýr –
Novoměstské noviny

látkovou tašku, obsahující láhev vína 0,7 l,
soupravu šála, rukavice a kulich modré
barvy se symboly pochodu 33. Montefortiana, tři pitíčka, propagační materiál, dva
sáčky čokoládového nápoje a pak ještě
smetanu na přípravu omáčky k těstovinám. Zbývá ještě se nafutrovat ve stáncích
s vínem – jak jinak – čajem, míchanými
vajíčky, buchtami, suchary, kokakolou, čajem, vodou a na příděl plněné těstovinové

taštičky s posypem – bylo to dobrý. Louka
je podupána tisíci páry bot do čvachtanice
s rezavým nádechem místní úrodné vinné
země. Pomalu jdeme na autobus, který
nás odveze zpět do Mnichova, kde by naše mise měla končit. Náš řidič Jürgen nás
důrazně německy upozorňuje, abychom
si obouchali blátíčko z našich turistbot,
takže poctivě vyzouváme boty a třískáme
s nimi o sebe.
Poslední pac a pusu, pohled na lidské
rojení, nasedat a dálnicí směr Mnichov.
Opět panoráma Dolomit, tentokrát v obráceném směru, kilometry vinic, zastávka
na již známém místě u Evropského mostu
a příjezd do Mnichova, postupně nás
opouští naši turističtí přátelé z Mnichova.
Nás zaveze řidič až na místo odjezdu našeho autobusu Student Agency, autobusové nádraží. Času habaděj, autobus jede
do Čech před půlnocí. Sedíme v kryté
chodbě nad nádražím, dojídáme zbytky
jídel. Autobus měl cca 30 minut zpoždění,
protože jede ze Švýcarska, kde byla kompletní kontrola cestujících. Schengen neschengen! Nezbytné odbavovací formality,
nasednout, nasadit si sluchátka a navolit
si rozhlasový nebo jiný kanál. Já dal přednost koukání na nějaký horor na videu,
mezitím krátké zdřímnutí, skoro nepoznatelný přejezd na českou stranu, Plzeň
a najednou je tu Praha. Letná, Letenský
tunel, Florenc. A to je konec naší cesty.
Šmi-dra©
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České Radiokomunikace spustily z Ještědu
digitálně také regionální televizi R1 GENUS
Čes ké R adiokomunik ace s pu s til y
od 1. června 2010 digitální televizní vysílání regionální televizní stanice R1 GENUS
vysílající pro Liberecký kraj. Tato stanice
sdílí kmitočet s celoplošnou Televizí Prima a bude vysílat v pravidelných relacích
v rámci multiplexu 2, na 52. kanále z vysílače Ještěd.
České Radiokomunikace urychlily výstavbu druhého multiplexu z Ještědu pro
společnost FTV Prima. Od dubna 2010
tak mají diváci Libereckého kraje možnost
přijímat program TV Prima a Prima COOL
v digitální kvalitě. Nyní se k tomu přidává
i digitální vysílání regionální televize R1
GENUS.
„Spuštění regionální T V v digitálním
multiplexu ze stanoviště Ještěd umožní
divákům sledovat regionální zpravodajství
ve vyšší kvalitě, ale také se díky lepšímu
pokrytí signálem dostane tento program
k více obyvatelům Liberecka,“ říká Kamil
Levinský, obchodní ředitel Českých Radiokomunikací.
„Jsme rádi, že již od června budou moci
diváci sledovat naše pravidelné vstupy
o aktuálním dění v Libereckém kraji v digitální kvalitě,“ komentuje dřívější termín
spuštění členka představenstva a ředitelka GENUS TV a. s. Alena Roubalová, a dodává: „Naše vstupy zůstanou i v multiplexu
ve stejných dvacetiminutových vstupech
na TV Prima, jak jsou diváci zvyklí, v 7:00
a v 17:40“. R1 GENUS bude až do konce
srpna vysílat i na analogové Primě, kdy
souběh obou vysílacích platforem skončí.
Poté bude vysílání R1 GENUS k dispozici
už jen v digitálně šířené Primě.
Více informací o již spuštěných digitálních vysílačích a dokrývačích je k dispozici na webových stránkách www.digistranky.cz v sekci Regiony - termíny a mapy
pokrytí DVB-T.
Bližší informace spojené s vypínáním
analogového a zapínáním digitálního
signálu, včetně map pokrytí, dohledáte
na speciálních informačních stránkách
Českých Radiokomunikací věnovaných
digitalizaci www.digistranky.cz a nebo
na státní telefonní lince 800 90 60 30.
České Radiokomunikace a. s. působí
na českém trhu již 45 let. Stabilitu společnosti dokazuje její silné finanční zázemí
a zkušenosti nabyté během dlouhé doby
činnosti. České Radiokomunikace a.s.
jsou největším expertem na trhu vysílacích
služeb a jako první v České republice
spustily jak veřejné, tak komerční digitální
televizní vysílání. České Radiokomunikace
nabízejí také telekomunikační služby pro
velkoobchodní a korporátní zákazníky.
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Společnost disponuje vlastní rozsáhlou
páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou České Radiokomunikace nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení,
případně připojení blízkých lokalit pomocí
optických vláken. Společnost poskytuje
hlasové služby, vysoce kvalitní internetové
připojení a datová řešení na základě individuálních požadavků zákazníků.
GENUS TV a. s. je společnost zajišťující
vysílání programu R1 GENUS na sdílených kmitočtech s Televizí Prima v Libereckém kraji. Firma byla založena roku
1993 a od samého počátku existence
zajišťuje regionální televizní vysílání z vysílače Ještěd pro Liberecký kraj a širokou
spádovou oblast. Roku 2008 se její program R1 GENUS stal součástí programové sítě R1, jež patří do portfolia FTV Prima.

Digitální televizní vysílání bylo spuštěno
v systému DVB-T na území Prahy již v roce
2000. Toto vysílání bylo označováno jako
dočasný multiplex A a ke dni přechodu
tohoto přechodného vysílání do ﬁnální sítě
2 činilo jeho pokrytí 42 % obyvatelstva.
České Radiokomunikace jsou operátorem
komerčního multiplexu 2 a poskytovatelem vysílacích služeb pro multiplexy 1
a 3. K dnešnímu dni činí pokrytí digitálním
vysíláním multiplexu 2 více než 60% obyvatelstva v celkem osmi lokalitách České
republiky. Probíhající proces digitalizace
vysílání bude završen v roce 2012, kdy
bude na území České republiky vystavena
digitální vysílací infrastruktura, pokrývající
až 99,6 % populace digitálním pozemním
televizním a rozhlasovým vysíláním.

Mapa pokrytí MUX 2 z Ještědu
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Občanská sdružení

Závislost ničí životy, ale dá se léčit
Zneužívání alkoholu a drog se společně s kouřením cigaret podílí každoročně na úmrtí milionů lidí po celém světě.
Následky užívání návykových látek jsou obrovské, různorodé
a ovlivňují lidi každého věku. Nenarozené děti vystavené v děloze
matky působení legálních i nelegálních drog se mohou narodit
předčasně, s nízkou porodní váhou nebo dokonce s vrozenými vývojovými vadami. Ve svém životě pak mohou mít poruchy
intelektu i chování. Dospívající, kteří užívají drogy, mají obvykle
problémy s chováním, s prospěchem a se školní docházkou. Jsou
více ohroženi neplánovaným těhotenstvím, násilím a infekčními
nemocemi. Dospělí, kteří zneužívají drogy, mají problémy s myšlením, s pamětí a s pozorností. Trpí jejich pracovní výkonnost
i osobní vztahy. Užívání drog u rodičů často znamená chaotickou
domácnost naplněnou stresem a nese s sebou zanedbávání dětí.
Takové rodinné podmínky mohou vést k užívání drog v dalších
generacích.

Druhou službou je doléčovací program. Je určen lidem, kteří
již prošli léčbou své závislosti a chtějí se opět zapojit do běžného
života. Prostřednictvím tohoto programu klientům pracovníci centra poskytují takovou podporu a pomoc, která jim tento nelehký
krok usnadní. Centrum nabízí doléčovací program jak ambulantní,
tak pobytovou formou. Od roku 2009 provozuje pět podporovaných bytů, kde je klientům k dispozici deset lůžek k časově omezenému bydlení (po dobu šesti měsíců).
Třetí službou je nově podpora samostatného bydlení, která
je poskytována převážně v terénu a která nabízí podporu a pomoc
lidem, kteří z důvodu své chronické závislosti nejsou soběstační
v oblasti samostatného bydlení a zaměstnání. Vznik a rozvoj tohoto programu je podpořen z projektu IP1 „Služby sociální prevence
v Libereckém kraji“, který je ﬁnancován z Evropského sociálního
fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.

Co je drogová závislost?
Závislost se deﬁnuje jako chronické, recidivující onemocnění
mozku, které se projevuje nutkavou touhou po drogách a jejich
užívání, bez ohledu na škodlivé následky, které toto užívání způsobuje. Je považována za nemoc mozku, protože drogy mění mozek – mění jeho strukturu i fungování. Změny v mozku mohou být
dlouhodobé a mohou vést k typickým změnám chování. Závislost
je podobná jiným chronickým nemocem, jako jsou např. srdeční
choroby. Podobně jako srdeční choroba narušuje zdravé fungování srdce, tak i závislost narušuje zdravé fungování mozku a má
vážné škodlivé následky. Obě nemoci mají společné také to, že
jim lze předcházet a lze je léčit. Necháme-li je bez léčby, postupně se zhoršují a mohou trvat celý život. Preventivně či léčebně se
dá zasáhnout v kterékoli fázi rozvoje syndromu závislosti. Zasáhneme-li včas, závislost se nemusí vůbec rozvinout. Neotálíme-li
s léčbou již rozvinuté závislosti, můžeme dosáhnout výrazného
zlepšení a uzdravení. Při dodržování abstinence se pak řada změn
v mozku může upravit.

Občanské sdružení ADVAITA
poskytuje služby uživatelům návykových látek, patologickým
hráčům a jejich blízkým. V současné době provozuje dvě zařízení:
Terapeutickou komunitu pro drogově závislé v Nové Vsi a Centrum ambulantních služeb ADVAITA v Liberci.
Terapeutická komunita je léčebně resocializační zařízení
s dlouhodobým pobytem (průměrná doba dokončených pobytů je
jeden rok). Do zařízení jsou přijímáni lidé z celé České republiky.
Liberecké centrum ambulantních služeb zajišťuje tři
služby.
První z nich je program ambulantního poradenství, který je
určen osobám, které mají problém s nějakou nelegální návykovou látkou, alkoholem nebo patologickým hráčstvím a chtějí svůj
problém řešit. Tento program poskytuje služby také rodičům
a blízkým uživatelů. Je možné objednat se na jednorázovou konzultaci nebo se zapojit do dlouhodobého programu ambulantního
poradenství.
červenec – srpen 2010

Služby Centra ambulantních služeb ADVAITA jsou
určeny především lidem z Libereckého kraje a jeho
programy jsou otevřeny také občanům Frýdlantska.
Na konzultace je třeba se předem objednat telefonicky či emailem. Objednací lhůty v současné době nepřesahují tři týdny.
Bližší informace naleznete na webových stránkách:
www.advaitaliberec.cz, aktuality jsou k dispozici
také na www.facebook.com/advaitaliberec.

ADVAITA, o. s., poskytuje 4 programy. Terapeutická
komunita probíhá v Nové Vsi.
Program ambulantního poradenství, doléčovací program
a podpora samostatného bydlení sídlí v Liberci na adrese:
Centrum ambulantních služeb ADVAITA,
Rumunská 14/6,
460 01 Liberec IV – Perštýn.
Telefon 482 750 607, e-mail cas@advaitaliberec.cz.

ADVAITA, o. s., je členem sdružení PROADIS
(propojené adiktologické služby – www.proadis.cz).
www.advaitaliberec.cz

ADVAITA, o. s.
Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi
Nová Ves 55,
463 31 Chrastava
e-mail: komunita@advaitaliberec.cz
tel.: 485 146 988

Novoměstské noviny
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kultura
Kulturního sdružení občanů německé národnosti
41. výroční schůze Kulturního
sdružení občanů německé
národnosti (KSONN)
s následujícím zábavným
programem – datum konání:
8. května 2010
Dovolte, abych širší novoměstskou veřejnost v krátkosti informoval o velmi pěkné společenské události, která se konala
dne 8. května 2010 v sále podniku, hlavně
mladší generaci známého jako TRUHLÁRNA. Tato událost se konala u příležitosti
svátku Dne matek (t. j. 9. května) a zároveň byla 41. schůzí našeho Kulturního
sdružení. Sdružení bylo založeno v roce
1969, dosud i přes již poměrně malý počet stálých členů bezvadně funguje a jeho
činnost je i republikovými menšinovými orgány uznávána a patří k těm dobrým v celé
České republice.
Kulturní sdružení (zkratkou KSONN)
pořádá každoročně alespoň dvě akce,
které se staly již jakýmsi pravidlem. Bývá
to setkání neodsunutých německých občanů a pochopitelně se jedná o střetnutí
známých s trochou nostalgického zavzpomínání, ke kterému se přidává krátký zábavný program. Prvním z těchto podniků
bývá právě svátek Dne matek a druhý, obdobný, ale více zábavný, bývá v prosinci,
před vánočními svátky.

Snažíme se vždy zábavu obměňovat tak,
aby naše programy byly pěkné a přitažlivé.
Pochopitelně s ohledem na věk našich
členů, který je až povážlivě vysoký a samozřejmě i s ohledem na stav naší spolkové
pokladny (svým obsahem většinou bývá nápadně podobná „státní kase“). Za to, že tyto
podniky můžeme stále pravidelně uskutečňovat, srdečně děkujeme nejen našemu
městu, ale i několika mála sponzorům.
Letošní svátek Dne matek byl skutečně
pěkný, vydařený a pochvalu jistě zaslouží
všichni organizátoři. Děkujeme především umělecké agentuře MBIA z Liberce,
kterou vede p. Tomáš Fikl. Jako obvykle,
po krátkém shrnutí činnosti za uplynulé období a zprávě o hospodaření, bylo
s povděkem přijato vystoupení dětského
pěveckého souboru „PODSMRKÁČEK“
s písněmi, většinou českými lidovými,
ale i s úpravou několika moderních písní,
třeba z repertoáru divadla SEMAFOR nebo z produkce Ivana Mládka. Skutečnou
zářivou perlou programu však bylo vystoupení baletu z Liberce. Jednalo se o část
souboru SHOW Balet Liberec, (4 páry).
Soubor vede a po stránce choreograﬁcké
řídí Martin Hauser. Předvedli na začátek
líbiv ý nástup (na Pochod maršála Radeckého). Dámy byly v róbách z počátku
20. století a páni ve fracích. Následoval

Pozvánka do knihovny
Z nabídky nových knih
v novoměstské knihovně
Dospělí beletrie
Barber, Lynn: Škola života
Dán, Dominik: Kapitán Smrt
Davis, Jon: Hezký víkend!
Dische, Irene: Jako břitva
Fousek, Josef: Myšlenky nahlas
Francis, Dick: Souboj v letu
Francis, Dick: Vyrovnaný účet
Franc, Václav: Jak na Nový rok
Francková, Zuzana: Nevěrně tvá
Garwood, Julie: Mary Rose
Gimenéz-Bartlett, Alicia: Poslové temnoty
Grmolec, Zdeněk: Divoká bolest
Jackson, Lisa: Vyvolená k smrti
Jakoubková, Alena: Dopadlo to špatně…
vzali se
James, Brian: Zombie blondýny
Jansa, Pavel: Kámošky až za hrob
Johnston, Joan: Jiskra naděje
Kačírková, Eva: Diamantová Lily
Kellerman, Jonathan: Moje druhé já
Kessler, Leo: Oheň na západě
King, Catherine: Skryté touhy
Kludská, Dagmar: Elvíra
Koláček, Luboš: Rosekrucián
Kuťák, Jaroslav: Podraz na příděl
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Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury. 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 h.
čtvrtek 9:00–11:30, 13:30–17:00 h.
Lette, Kathy: Jak zabít manžela
McMahon, Katharine: Alchymistova dcera
Needham, Linda: Krásná rebelka
Nopová, Stanislava: Dárek
Óe, Kanzaburó: Soukromá záležitost
Oxenhandler, Noelle: Rok přání
Palahniuk, Chuck: Neviditelné nestvůry
Patterson, James: Oko za oko
Roberts, Nora: Ohnivý soumrak
Rowland, Laura: Tajné dobrodružství
Slocombe, Romain: Lolita komplex
Novoměstské noviny

nádherně provedený tzv. Lyrický valčík
Dmitrije Šostakoviče. Druhým vstupem
byla ukázka country tance a konečně,
pralinka pro pány, kankán jako z Moulin
Rouge v Paříži. O zábavu se staralo jako
obvykle velmi dobře sehrané trio Mgr. Holého (ve složení: prof. Kotlár – saxofon,
klarinet, na klávesy doprovázel vedoucí
tria, Mgr. Holý) a zpívala česko-německy
paní Rossi Vyčítalová. Zvláště bych rád
ocenil výborné klarinetové sólo pana Kotlára, Čardáš Vittoria Montiho.
Význam události zvýšila účast místostarostky Nového Města paní Mgr. R. Žákové,
svou přítomností nás poctila také paní
Irena Nováková, zastupující německou
národnostní menšinu žijící v ČR. Díky paní
I. Novákové jsme si mohli prohlédnout
putovní výstavku k 40. výročí vzniku a působnosti krajanských sdružení a spolků
existujících v Čechách. Prostřednictvím
Ireny Novákové se o námi pořádaných
podnicích dovídají i členové dalších krajanských spolků v republice a paní Nováková poslední dobou na naše akce
ráda osobně zavítá. I jí srdečně děkujeme
nejen za podporu naší malé místní organizace, ale i účinnou pomoc při zpracování
místní vzpomínkové knihy.
Za Sdružení občanů německé národnosti
v ČR Herbert Augustin (10. 5. 2010)

Sparks, Nicholas: Milý Johne
Tasovská, Iva: Jarmark
Thomson, Mary: Bigamista
Updike, John: Vdovy z Eastwicku
Verbeke, Anelies: Spi!
Vitouš, Ondřej: Loď ahoj
Vondruška, Vlastimil: Pečeť smrti
Walden, Laura: Půlnoční rituál
Walló, Olga: Na počátku byl kůň
Dospělí naučná
Alda, Alan: Co jsem zaslechl, když jsem
mluvil sám se sebou
Conrad, Brigitta: Snadné háčkování
Dvořáková, Zlata: Iveto, sbohem
Toufar, Pavel: Lotrasové, chmatáci a další
darebáci
Mládež beletrie
Cabot, Meg: Allie Finklová
Gehm, Franziska: Upíří ségry
Janouchová, Kateřina: Ivanka je nemocná
Kovaříková, Zuzana: Za zvířátky do lesa
Peréz, Sevilla: Nejkrásnější báje a pověsti
Vlasák, Vladimír: Superstar
Mládež naučná
Arnold, Nick: Zapráskané zažívání
Brooks, Philips: Ilustrovaná historie světa
Smrček, Martin: Exotičtí ptáci a jejich chov
červenec – srpen 2010

Kultura
Deník Jiřiny Menšlové

(pokračování z minulého čísla)

15. června 1958, Moje Městečko,
ještě dva a půl měsíce a potom…
Teda dnes byl den, který bych chtěla mít
celý naﬁlmovaný.
Zkusím ho popsat.
Měl to být bolestný den, protože je úterý. Každé úterý má Jiří Žalman odpoledne tu němčinu. Při snídani jsem byla tak
smutná, že si toho babi všimla. Ptala se
mne, co budu dělat odpoledne, a já jsem jí
řekla, že si vezmu kolo a budu jezdit v Celní ulici, kolem hřbitova a zase zpátky. Babi
ale neví, že Jiří Žalman se tam v Celní ulici
učí tu němčinu u pana Stoklasy.
To nemůžu říct ani jí.
Od samého rána byl nádherný den.
Z naší Revoluční ulice dolů na náměstí je
to jen kousíček. Vpravo dole přede mnou
kolem holičství procházel dolů ke škole
hlouček mých spolužáků a byl tam i Jiří
Žalman. Najednou jsem si uvědomila, že
se můj roční pobyt tady pomalu, ale jistě
chýlí ke svému závěru. Než jsem se stačila
rozesmutnit, tak se ke mně zleva připojila
Jarka Havrdová s Lídou Novotnou. Spolu
s Jitkou Pemlovou jsme si hrály na Tři
mušketýry a Lída byla vždycky D´Artagnan, protože přeprala i každého kluka.
Z hovoru vyplynulo, že obě dnes nemohou
přijít hrát tenis. Jarka dokonce věděla, že
všichni Trubačovi dnes odpoledne jedou
do Liberce, a tak není jisté, jestli by Trubač
půjčil tenisovou síť a klíč od tenisového
kurtu.
Jirka Trubač mi ještě před první hodinou
řekl, že s nimi mohu jet volhou do Liberce.
Řekla jsem mu, že se mi nechce, že bych
chtěla odpoledne hrát tenis. Pak dopoledne probíhalo normálně. Jenom jsem zača-

jsem si nemohla vybrat.
„Alespoň nebudu mít ostudu, až nade
mnou vyhraješ.“ Takhle úžasně překonal
Jiří Žalman mou závažnou obavu. Nad ním
jediným jsem nikdy nevyhrála…

la pochybovat, jestli mám jezdit odpoledne
na kole v Celní ulici.
Po vyučování, ještě před náměstím, mě
dohonil Jiří Žalman.
Úplně znenadání se mě zeptal, jestli
dnes půjdu hrát tenis.
„Dneska?,“ vydechla jsem překvapeně,
„ale dneska to přece nejde. Trubačovi jedou do Liberce!“
„To je škoda,“ řekl tiše Jiří Žalman a kolenem kopal do školní tašky.
„Copak ty můžeš? Vždyť máš němčinu!,“
bylo mi to najednou divný.
„Dneska nemám.“
„No jo, ale nemáme ani síť ani klíče!“
„Máme,“ řekl Jiří Žalman, jako by se
nechumelilo.
„Všechno mám, Trubač to dovolil.“
„Jenže Jarka s Lídou nemůžou. To tam
budeme sami…,“ bylo mi nějak hrozně divně, na brekot i smích současně, jenomže

Doma jsem se rozčilením nemohla ani
naobědvat. Nemohla jsem se rozhodnout,
co si mám obléknout, a nemohla jsem najít
tenisky.
Všechno se ve mně smíchalo dohromady, hrozně jsem se na to odpoledne těšila,
ale zároveň se mi chtělo zůstat s babi
doma.
Když jsem jakoby nic přišla na kurt, Jiří
měl už vzorně nalajnováno. Upnuli jsme
spolu už jen síť a začali hrát. Hrálo se mi
báječně. Pořád jsem měla o něco náskok,
ale na konci setu mě přestal šetřit.
„Proč nehraješ p o ř á d naplno?“ vykřikla jsem navztekaně.
„Protože by tě to přestalo bavit!“ odpověděl.
Tušila jsem to, ale ohromilo mě, že to
řekl. A najednou mi byl tak blízký, že se
mi zdálo snadné přeskočit síť mezi námi
a odevzdaně mu položit hlavu na rameno.
Ale co by bylo dál? Já ještě nechci nic
dál…
„Seš dobrej,“ řekla jsem po své prohře
udýchaně.
„Ty seš taky dobrá.“
„Ale nikdy tě neporazím.“
Jenže uvnitř sebe jsem jasně cítila, že
tak je to správné. Nastavovala jsem tvář
nekonečně modrému nebi, aby si nevšiml,
jak jsem smutná, že ho zase až do zítřejšího školního rána neuvidím.
Konec.

Obnovení „Lavičkové cesty“ na Smrk
Občanskému sdružení pro rozvoj a obnovu N. M. p. S. a okolí se podařilo obnovit
historickou výstupovou cestu na vrchol
Smrku, která byla nazývána „Lavičková“
nebo „Přes lavičky“. Přípravné práce (projekt a zajištění souhlasu Správy CHKO
a s. p. Lesy ČR) proběhly ke konci minulého roku. Letos na jaře byly odstraněny náletové dřeviny (p. Sommer, další
dobrovolníci a pracovníci města VPP)
a opraveny, dodáním nových prken, druhá
a třetí lavička. Během pravidelného výstupu na Smrk první červnový víkend opatřili
cestu značkaři KČT zelenou turistickou
značkou, která se dle zavedených pravidel
používá pro tento typ cest.
Turisté a návštěvníci teď mohou pro
výstup na Smrk použít i tuto starou cestu,
která je méně obtížná než stávající turisčervenec – srpen 2010

tická cesta. Obnovená „Lavičková
cesta“ zatím začíná u Streitova obrázku a vede k původní první lavičce. Tu však míjí po nové lesní cestě,
která esovitě stoupá až ke druhé lavičce. Zde se zelená značka napojí
již na původní výstupovou cestu.
Do budoucna je uvažováno s napojením této cesty na plánovaný hornický skanzen v údolí Hraničního
potoka (viz situace na mapce).
Občanské sdružení chce tímto článkem poděkovat zástup cům Správy CHKO Jizerské hory,
s. p. Lesy ČR, panu starostovi a paní místostarostce za pomoc při obnovení historické výstupové cesty.
Václav Tima
Novoměstské noviny
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Občanské sdružení FRYYFEST pod záštitou

Martina
Seppa

Partner akce

a

náměstka hejtmana LK
pro dopravu

si Vás dovolují pozvat na hudebně, dopravně - bezpečnostně křesťanskou akci,
která se koná na koupališti v Novém Městě pod Smrkem

13. - 14. srpna 2010
v pátek od 16:00, v sobotu od 9:00
Sobotní dopoledne pro rodiny s dětmi s týmem bezpečnosti na silnicích při Libereckém
kraji. (soutěže, hry, atd.). Po dobu festivalu káva zdarma v Jesus Coffee!

Akci moderuje ALEŠ JUCHELKA

KURTIZÁNY Z 25. AVENUE ,
MONIKA AGREBI , ŠKWOR , SVATOPLUK
KARÁSEK & LONDÝN ,

SEVENTH AVENUE (DE),

T U R B O , SACRIFICIUM (DE), ARGEMA
ACT OF GOD, BLOODY ROSE, BY NO MEANS, L2, NOU KOMENT, !ON, ON MOZE,
PAVOUCY, RAIN, REAL INCIDENT, REST DAY, STUDENÁ SPRCHA, VETROL, VE VÝVOJI

Vstupné: 1 den 150 Kč, 2 dny 200 Kč, děti do 120 cm ZDARMA
Z každé prodané vstupenky bude věnováno 10,-Kč nadaci BESIP.

Jana Kvapilová ﬁnanční poradce
email: jana.kvapilova@cmss-oz.cz
tel. +420 775 316 684

Novoměstské noviny. Dvouměsíční zpravodaj Města Nové Město pod Smrkem. Schváleno pod číslem MK ČR E11812. Toto
číslo vyšlo 11. 8. 2010. Náklad 400 ks. Příští vydání: září – říjen 2010. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího měsíci
vydání. Vydává MěÚ Nové Město pod Smrkem. Odpovědný redaktor: Vojáčková Marie (e-mail: knihovna.nmps@volny.cz).
Redakční rada: Marie Vojáčková, Jiřina Zelenková, Ing. Pavel Smutný (-SY-). Graﬁka a tisk: Tisk a reklama Jablonec nad Nisou,
www.tiskareklama.cz.
20

Novoměstské noviny

červenec – srpen 2010

