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Pramen Rafael se studenty PřF UK. 

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou další vy-

dání Novoměstských novin. Jako ob-
vykle jsme shromáždili nové informace 
z radnice, od příspěvkových organizací 
a spolků. Pozornost si zaslouží články 
o ukládání odpadů a o dostavbě kana-
lizace. Dozvíte se informace o tom, co 
se dělo v základní škole o prázdninách, 
a o organizaci školního roku 2011/2012.

Dále se v tomto čísle dočtete o léči-
vých pramenech a radioaktivních vo-
dách v katastru našeho města. V rubrice 
Kultura naleznete informace o největší 
prázdninové akci. Tou byl již třetí ročník 
hudebního festivalu Fryyfest. Pro volné 
chvíle najdete i několik literárních pří-
spěvků od čtenářů.

Příjemné čtení.
Redakce

Téma čísla:
 Léčivé prameny v okolí 
Nového Města pod Smrkem

 Radioaktivní vody

více na straně 2
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Téma čísla

V posledních letech jsou na hraničním území České republiky 
a Polska hledány prameny radioaktivních vod, které by mohly být 
využity k léčebným účelům. Průzkum provádí Přírodovědecká 
fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Wroclawskou Polytech-
nikou. Celý výzkumný projekt je fi nancován z prostředků Česko-
polského fóra MZV a také z programu dvoustranné česko-polské 
spolupráce MŠMT. Projekt byl rovněž finančně podpořen ze 
strany Lázní Libverda.

Na české straně provádí práce skupina studentů Přírodově-
decké fakulty Univerzity Karlovy pod odborným vedením pana 
Mgr. Viktora Goliáše, Ph.D. Hledá se na předem vytypovaných 

Léčivé prameny v okolí Nového Města pod Smrkem 

Radioaktivní vody 

 Pramen Michael se studenty a panem Mgr. Goliášem, Ph.D. 
(opírajícím se o kmen smrku)

Bahenní koupel Samuel. Pozor! Má pouze 10 °C.

a z hlediska geologické stavby perspektivních místech. Průzkumy 
již byly provedeny v Orlických horách a na některých místech 
v Krkonoších. V roce 2010 se začalo s hledáním pramenů v okolí 
Lázní Libverda, Hejnic a Raspenavy (např. na Chlumu). Po ukon-
čení prací se terénní skupiny přesunuly do okolí Nového Města, 
přímo na jihozápadní svah Andělského vrchu (kóta XXXX). Již 
12. června 2010 objevili Mgr. Pavel Škácha a Bc. Lenka Hruš-

Hydrogenuhličitanové vody
O pramenech minerálních vod na Novoměstsku se ví 

už dlouho. Vypráví se, že k objevu zdejší hydrogenuhli-
čitanové kyselky došlo náhodou v roce 1780. Jako ná-
lezce je uváděn novoměstský kovář Johann Nepomuk 
Legler, který objevil pramen kyselky při návratu z práce, 
když scházel údolím Ztraceného potoka.

O tom, že novoměstská kyselka mohla být známá 
již mnohem dříve, svědčí několik pověstí. Jedna z nich 
vypráví, že zázračná voda z místních lesů ochránila oby-
vatelstvo nedávno vzniklého městečka před těžkou mo-
rovou epidemií v roce 1598. A protože většina místních 
pověstí mívá pravdivé jádro, lze se domnívat, že voda 
z horního toku Ztraceného potoka byla známá o téměř 
200 let dříve, než ji objevil kovář Legler.

Není však jen jeden pramen kyselky. Jsou známy ješ-
tě dva prameny. Druhý se nachází na soutoku Ztrace-
ného potoka s pravostranným přítokem cca 1 km jižněji 
od prvního. Tyto dva prameny jsou uměle podchyceny. 
Třetí pramen vytéká volně asi 0,5 km jihovýchodně 
od druhého, ale není tak vydatný.
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Hasiči

Ponoření hořících pneumatik do vodní 
lázně se smáčedlem se ukázalo jako efek-
tivní způsob likvidace komplikovaného 
požáru.

Požáry skládek pneumatik dosud patřily 
a patří k velmi obtížně zvladatelným. Tento 
typ požáru je charakteristický nejen velmi 
hustým toxickým kouřem, ale i vysokými 
teplotami obvykle přesahujícími tisíc stup-
ňů; běžné hasicí metody tak selhávají. Vo-
da použitá na ochlazení se většinou ihned 
odpaří. Polití celého povrchu je přitom 
velmi obtížné. I když je pneumatika shora 
uhašena, uvnitř nadále hoří. Navíc v sobě 
akumuluje takovou teplotu, že i po zdán-
livém uhašení je schopna se opět vznítit. 
Při extrémním nasazení vody navíc vzniká 
problém s likvidací kontaminované vody. 
Tvar pneumatiky také napomáhá udržení 
vzduchu i uvnitř zdánlivě kompaktní hmoty. 
Nepomáhá tak ani přikrytí skládky pěnou, 
a dokonce ani zahrnutí hořících pneumatik 
zeminou. Pod vrstvou zeminy pneumati-
ky dále hoří, dokud se nevyčerpá velké 
množství přítomného vzduchu. Většinou 
však netěsnost ve vrstvě zeminy umožňuje 
přísun dalšího vzduchu, a tím i hoření. 
Dosavadní zkušenosti s hašením větší-
ho množství pneumatik dokládají, že se 
jedná o časově náročné zásahy s malou 
účinností dodávaných hasiv. Při požáru 
skládek pneumatik je obvykle nutné počí-
tat s tím, že se bude jednat o dlouhodobý 
zásah náročný na síly i prostředky.

Škodu předběžně vyčíslenou na pět 
milionů korun si vyžádal požár pneumatik 
na skládce v Boru u Skutče. Hořet začalo 
v pondělí 6. června po půl druhé hodině 
odpolední a k požáru vyjeli profesionální 
hasiči z Hlinska a dalších osmnáct hasič-
ských jednotek z okolí. Ze skládky se šířil 
jedovatý kouř. Hustý černý dým bylo vidět 
až v několik desítek kilometrů vzdálené 
Chrudimi. Oheň se z prostoru 20×20 me-
trů kvůli prudkému a silnému větru rozšířil 
na plochu 60×60 metrů. Hasiči ochlazo-
vali okolní objekty, přesto se oheň přenesl 
na sousední budovu, ve které byly sklady, 
dílny, kanceláře i truhlárna. Z té hasiči vy-
nesli několik tlakových lahví.

Protože do ovzduší unikly jedovaté látky, 
obyvatelé okolních obcí byli upozorněni, 
aby neotevírali okna a zbytečně nevychá-
zeli. Sto osmdesát obyvatel Boru bylo 
připraveno k evakuaci. Požár dostali ha-
siči pod kontrolu v 18 hodin. Na likvidaci 
požáru byl nasazen i nakladač, kterým 
byly hořící zbytky pneumatik rozhrnovány 
a následně prolévány vodou. Ještě po čty-
řiadvaceti hodinách zasahovalo u hořících 
pneumatik šest jednotek hasičů. Kvůli ne-
příliš příznivým povětrnostním podmínkám 
a náročnosti hašení těchto typů požárů 

Jak se dělí stupně povodňové 
aktivity?

Rozsah opatření prováděných na ochra-
nu před povodněmi se řídí mírou povod-
ňového nebezpečí. Ta se vyjadřuje třemi 
stupni povodňové aktivity (SPA):

1. STUPEŇ – BDĚLOST
Nastává při nebezpečí přirozené povod-

ně a zaniká, pominou-li příčiny takového 
nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá 
rovněž situace takto označená předpo-
vědí povodňové služby ČHMÚ. Je třeba 
věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku 
nebo jinému zdroji povodňového nebez-
pečí. Zpravidla zahajuje činnost hlásná 
povodňová služba a hlídková služba.

2. STUPEŇ – POHOTOVOST
Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, 

když nebezpečí povodně přerůstá v po-
vodeň, a v době povodně, když však ještě 
nedochází k větším rozlivům a škodám 
mimo koryto. Vývoj situace se dále pečlivě 
sleduje, aktivizují se povodňové orgány 
a další složky povodňové služby, uvádějí 
se do pohotovosti prostředky na zabezpe-
čovací práce, podle možnosti se provádějí 
opatření ke zmírnění průběhu povodně.

3. STUPEŇ – OHROŽENÍ
Vyhlašuje příslušný povodňový orgán 

v době při bezprostředním nebezpečí 
nebo při vzniku větších škod, ohrožení 
majetku a životů v záplavovém území. Pro-
vádějí se zabezpečovací a podle potřeby 
záchranné práce.

Ladislav Rabina
HZS LK

Nové zkušenosti s hašením pneumatik

Odpověď 
na dotazy 
občanů

celková doba zásahu hasičů daleko pře-
sáhla stovku hodin. Skládka byla uhašena 
v neděli 12. června. Celková zasažená 
plocha dosáhla 9 000 m2. Na místě zasa-
hovala i těžká technika ze Záchranného 
útvaru z Hlučína HZS ČR.

K požáru došlo při opravě střechy, kdy 
dělníci odřezávali autogenem střešní kon-
strukci a jiskra odpadla na zem na hořlavý 
materiál. Dělníci se snažili požár uhasit, 
ale nepodařilo se jim to.

Ladislav Rabina
HZS LK

ková prameniště silně radioaktivních vod 
na okraji lesa nedaleko Oslího buku. Nej-
vydatnější pramen byl podchycen a upra-
ven a nazván jménem Rafael. Pramen má 
aktivitu 3000 Bq/l (becquerelů na litr, 
tzn. udává počet rozpadů radonu v jednom 
litru vody).

V letošním roce průzkumné práce po-
kračovaly a bylo objeveno dalších 10 
různě vydatných pramenů. Jeden z nich, 
který má nejvyšší aktivitu až 5500 Bq/l, 
byl rovněž upraven a pojmenován Michael. 
Pojmenovány byly ještě sirovodíkový vývěr 
(Uriel) a menší rašelinné jezírko (Samuel). 
Jména archandělů byla vybrána záměrně, 
protože se prameniště nachází na úpatí 
Andělského vrchu.

Všechny objevené prameny jsou srovna-
telné s radioaktivními prameny v Jáchymo-
vě. Lze je využít pro léčebné účely, zvláště 
pro kloubní a revmatická onemocnění.

Musíme však upozornit, že se jedná 
o radioaktivní vody. Pití ve větším množství 
nebo déle trvající není vhodné a je lépe to 
konzultovat s odborným lékařem (balneo-
logem).

A na závěr uvádíme citaci pana Mgr. Go-
liáše: „Prameniště je zdravotně velmi pří-
znivé a energií nabité místo. Stačí chvíli 
postát u vývěru a vdechovat vzduch ionizo-
vaný alfa částicemi z radonu, který se z vo-
dy uvolňuje asi tak jako CO

2
 z kyselky“.

Podle doplňků a poznámek a se 
svolením p. Viktora Goliáše zpracovali: 

RNDr. V. Tima a Mgr. J. Molák

Všechny tyto prameny jsou podobně ja-
ko prameny v Lázních Libverda a v Polsku 
vázány na hluboké zlomy JZ–SV směru. 
Vznik těchto minerálních vod je přitom 
velmi jednoduchý. Povrchová (srážková) 
voda se nejdříve dostává různě hluboko 
do jednotlivých zlomů, kde se obvykle 
nasytí kysličníkem uhličitým (CO

2
). Při 

výstupu na zemských povrch pak ještě při-
jímá z okolních hornin další minerální látky. 
Tímto způsobem se voda obohacuje o kat-
ionty a anionty, a proto nám chutná a rádi 
ji pijeme. Naše novoměstská kyselka je 
bohatá zejména na prvek vápník, hořčík 
a železo (zde ionty Fe

2+
). Kolísavý je obsah 

oxidu uhličitého, který u jednotlivých pra-
menů kolísá v rozmezí 1700–2800 mg/l.
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Zprávy z radnice

Rada města na svém zasedání dne 
27. 7. 2011 projednala návrh Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2011 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostran-
ství a doporučila ji zastupitelstvu města 
ke schválení. Dále rada města schválila 
zadání vypracování studie zastavitelnosti 
území včetně návrhu vzhledu objektů ga-
ráží u okálů fi rmě Construction Manage-
ment, s. r. o., Liberec. Rada města schváli-
la vyhlášení výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na realizaci ak-

ce „Renovace areálu Střediska volného 
času „ROROŠ“, na kterou byla získána 
dotace z fondu MASIF. Dále rada města 
schválila přijetí fi nančního daru pro PO ZŠ 
od fi rmy Knorr-Bremse ČR, s. r. o., Stráž 
nad Nisou ve výši 25.000 Kč. Dále rada 
města projednala žádost Singltreku pod 
Smrkem, o. p. s. o poskytnutí fi nančního 
příspěvku z rozpočtu města na zajištění 
činnosti související se správou, provo-
zováním a rozvojem sítě singltrekových 
stezek. Bylo schváleno použití rozpoč-

tovaných prostředků kapitoly „Město“ 
ve výši 40.000 Kč. Dále byla rada města 
seznámena s informací pana Malcovského 
o jeho provozování občerstvení na Smrku 
o víkendech s pěkným počasím. Rada 
města dále rozhodovala o došlých žádos-
tech o příspěvky na kulturní akce, schválila 
příspěvek Kulturnímu sdružení občanů 
německé národnosti na kulturní program 
ve výši 4.500 Kč a zakoupení publikací 
druhého vydání knihy Smrk v hodnotě 
50.000 Kč.

Z jednání rady města 

PLASTY
  plasty se nikdy kompletně nerozloží
  když je recyklujeme, vytváříme jen 

další plasty – plastů sice neubývá, ale ani 
nepřibývá

  když se plasty spalují při nízkých tep-
lotách, vznikají dioxiny

  z PET lahví se recyklací vyrábí umělá 
vlákna, používaná v textilním průmyslu 
třeba k výrobě koberců

DOBA ROZKLADU ODPADU
Plechovka 5–15 let
List papíru 2–5 měsíců
Krabice od mléka 6–10 let
Plastový kelímek 50–80 let
Polystyrén nikdy
Sklo asi 3000 let
Igelitová taška  20–30 let
Nedopalek cigarety s fi ltrem 10–20 let
Vlněná ponožka 1–2 roky

Nespalujte odpad doma
Výsledkem je nedokonalé spalování, při 

němž vzniká mnoho zdraví škodlivých a ži-
votu nebezpečných látek jako například 
čpavek, fenoly, kyanidy, dehet… Tyto látky 
nepříjemně zapáchají a dráždí sliznice 
horních cest dýchacích, vedou k bolestem 
hlavy a v určitých případech i smrti. U deh-
tu byl prokazatelně zjištěn rakovinotvorný 
účinek. Ještě nebezpečnější produkty 
nedokonalého spalování jsou dioxiny. Tato 
skupina patří k nejprudším jedům na té-
to planetě. Dioxiny způsobují mimo jiné 
vývojové vady, neplodnost, hormonální 
a imunitní poruchy.

Věcí, které do kamen nepatří, je mnoho. 
Pokud doma přiložíte do kamen kousek 
plastu, starou dřevotřísku, překližku, oble-
čení z umělých vláken nebo gumu, vězte, 
že to, co poté vychází z vašeho komína, 
není jen tak obyčejný kouř.

Marie Václavková
referentka odpadového hospodářství

Informace z odpadového hospodářství
Je však nutností tento odpad odvést celý 
a nepoškozený. Když se lednička neod-
borně rozebere, uniknou do ovzduší fre-
ony, které uvolňují v ozonové vrstvě chlór, 
a ten zamezuje vzniku ozonu. Důsledkem 
je úbytek ozonové vrstvy a zvýšené pro-
nikání UV záření na Zem, kvůli čemuž 
vznikají nemoci, jako třeba zánět spojivek, 
rakovina a jiné.

Asi také není od věci zdůraznit, že když 
je lednice rozbitá, musí za ni město zaplatit 
nemalou částku jako za klasický komunál-
ní opad. Avšak v případě, že je nepoško-
zená, je možné jí odevzdat jako zpětný od-
běr, a to zdarma. I tato zdánlivá maličkost 
se odvíjí v ceně našeho poplatku.

Zajímavosti o odpadech

PAPÍR
  na výrobu jedné tuny papíru musí být 

pokáceno 17 vzrostlých stromů
  při výrobě recyklovaného papíru se 

použije jen 10 % vody a 50 % energie jinak 
potřebné k výrobě papíru z klasických 
surovin

  znečištění ovzduší je redukováno o 75 %

Již dlouhý čas se vedou diskuze o tom, 
kam a jak ukládat odpad. Uvědomil si ně-
kdy každý z nás, kolikrát za týden musíme 
vynést odpadkový koš a jak popelnice 
praskají ve švech každou středu, než při-
jedou popeláři? Odvezení takto naplněné 
a nevytříděné popelnice stojí město až 
2 000 Kč ročně. Když se však tato nádoba 
vytřídí podle toho, jak náš systém umožňu-
je, zůstane v ní pouze 20–30 % původního 
odpadu. Tyto vytříděné složky odpadu je 
možné prodat a peníze využít na mnohem 
zajímavější věci ve městě. Také poplatek, 
který občan platí městu (400–500 Kč), 
se vypočítává ze skutečných nákladů 
za odvoz odpadu. Skutečná částka z před-
chozích let na jednoho občana činí kolem 
800 Kč. Jak sami vidíte, tak poplatek, kte-
rý zaplatíme, náklady nepokryje. Co z toho 
tedy vyplývá? Když budeme třídit odpad 
mnohem svědomitěji, je reálná šance po-
platek snížit.

Jak všichni víme, na sběrný dvůr v Žiž-
kově ulici je možnost odkládat další od-
pad z domácností, a to zdarma v rámci 
místního poplatku. Mezi tento odpad patří 
elektrické spotřebiče, například ledničky. 



září–říjen 2011 Novoměstské noviny 5

Zprávy z radnice

Na dalším zasedání 17. 8. 2011 byla 
rada města seznámena s požadavkem 
bytové správy o investici pro Teplárenskou 
novoměstskou, s. r. o. na zřízení nové vý-
měníkové stanice v bytovém domě v ulici 
Vaňkova 1051, 1052. Objekt prochází 
rozsáhlou rekonstrukcí (zateplení, výměna 
oken), čímž dojde ke zlepšení tepelně 
technických vlastností. Dalším bodem pro-
gramu byly majetkoprávní věci, RM schvá-
lila zveřejnění oznámení o nájmu nemovi-
tého majetku města a schválila pronájem 
části parcely v majetku města. Dále v tom-
to bodě RM uložila vedoucímu správního 
odboru zajistit odhad nemovitého majetku 
(domu) Myslbekova č. p. 804 a přilehlých 
parcel a připravit zveřejnění záměru pro-
deje. Rada města schválila jako vítěze 
výběrového řízení na akci „Dostavba ka-
nalizační sítě Nové Město pod Smrkem“ 
fi rmu STRABAG, a. s., Praha. Dále uložila 
investičnímu technikovi provést poptávko-
vé řízení na inženýrský a technický dozor 
investora k akci „Dostavba kanalizační 
sítě Nové Město pod Smrkem“ a provést 
poptávkové řízení na opravy povodňových 
škod k dotacím MMR. RM uložila odboru 
výstavby a životního prostředí pro uzavření 

průchodu ulicí Máchova (spojuje ulice 
Husova a Ludvíkovská) zajistit vyjádření DI 
Policie ČR, připravit připomínkové řízení 
a obecně veřejnou vyhlášku. Dále rada 
města schválila návrh KSS LK na změ-
nu technologie zimní údržby od hranice 
s k. ú. obce Raspenava přes obec Lud-
víkov pod Smrkem do Nového Města pod 
Smrkem a doporučuje prověřit možnosti 
změny technologie zimní údržby v obci 
Hajniště. Dále byla rada města seznámena 
s možností připojení města k partnerství 
v projektu „Rovné příležitosti pro Frýdlant-
sko“.

Úplně znění všech usnesení RM najdete 
na www.nmps.cz.

Dostavba kanalizace
Dostavba kanalizace v našem městě je 

zařazena do návrhu akcí k fi nancování ze 
státního rozpočtu v roce 2011.

Pokud do 30. září tohoto roku před-
ložíme všechny potřebné doklady, měli 
bychom dotaci ministerstva zemědělství 
získat a zahájit stavbu, která by pokračo-
vala v roce 2012 a končila by 30. 6. 2013.

Proběhlo výběrové řízení na zhotovi-
tele dostavby kanalizace, kterého se zú-

častnilo 16 fi rem. Zvítězila fi rma Strabag 
a. s., která podala nabídku za 31 mil. Kč 
+ DPH. Nabídka s nejvyšší cenou byla 
za 50 mil. Kč + DPH.

V této chvíli ještě nevíme, jaká bude 
výše dotace ministerstva zemědělství. 
Liberecký kraj přispěje deseti procenty 
z uznatelných nákladů. Zbytek fi nančních 
prostředků na stavbu si bude naše město 
muset půjčit. O úvěru rozhodne zastupitel-
stvo města.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Dotace na odstranění 
povodňových škod

Naše město získalo čtyři dotace od mi-
nisterstva pro místní rozvoj na odstranění 
povodňových škod, které vznikly převážně 
v Ludvíkově pod Smrkem.

Budou opraveny tři propustky, komu-
nikace, dešťová kanalizace, zatrubnění 
vodoteče a most na Ztraceném potoce.

Celkově máme přislíbeno na opravy 
6 341 000 Kč. Výše dotace se bude odví-
jet od výše skutečných nákladů.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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Koncem července jsem dostal e-mail 
od L. Řezáče (člena Spolku Patron), kte-
rý mi po přečtení knihy V. Timy o Novém 
Městě (části týkající se křížků na straně 
134, místo umístění křížku č. 6), napsal, 
že nalezl zbytky křížku/božích muk. Prý 
„nález“ ohlásil již v roce 2002?…?

Informace mě natolik zaujala, že jsem 
p. Řezáče požádal, aby mi místo nálezu 
buď popsal, anebo raději ukázal. Nako-
nec jsme se domluvili na setkání v neděli 
7. srpna. Ze Spolku Patron přijeli tři lidé: 

Herbert Endler, Ladislav Řezáč a Rudolf 
Makeľ.

Po příjezdu na místo nálezu jsme našli 
velmi zachovalý masivní pískovcový kří-
žek/boží muka, resp. postupně jeho čtyři 
části. Na spodní části bylo napsáno jméno 
zřizovatele ... FRANZ SCHÄFER 1854... 
Na ostatních částech jsou velmi dobře 
čitelné další nápisy. Křížek bude blíže po-
psán a zařazen do připravované brožury, 
která bude popisovat křížky a boží muka 
v Novém Městě.

Kultura

Nalezení křížku Franz Schäfer 
Krátce před znovu-

objevením tohoto kříže 
jsme navázali kontakt 
s Klausem-Michaelem 
Neumannem, autorem 
německé knihy o No-
vém Městě, který nám 
aktivně pomáhal s dohledáváním obyvatel, 
kteří by mohli křížek zřídit. Pan Neumann 
připravuje i sepsání všech obyvatel, kteří 
žili na území N. M. a to od roku založení 
města 1584 do dob pozdějších. Tato 

Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury 
jak z oblasti populárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami 
přesvědčit a staňte se čtenáři městské knihovny.
Knihovna dále nabízí veřejně přístupný internet, černobílé 
a barevné kopírování pro občany během výpůjční doby 
a možnost skenovat.

Pozvánka do knihovny Městská knihovna půjčuje:

pro děti: pondělí 13.00–17.00 hod.

středa 13.00–15.00 hod.

pro dospělé: pondělí 9.00–11.00 hod.

úterý 9.00–11.30 hod. 13.30–17.00 hod.

čtvrtek 9.00–11.30 hod. 13.30–17.00 hod.
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evidence nám velmi usnadní práci při do-
hledávání zřizovatelů jednotlivých křížků.

Tento křížek bude navržen k restau-
rování v roce 2012. Pokud bude dotace 
schválena, tak by ve stejném roce mohla 
být oprava provedena a restaurovaný kříž 
umístěn na vhodnější místo.

S členy Spolku Patron jsme domluvili, že 

s nimi ve druhé polovině září uspořádáme 
„exkurzi“ po křížích/božích mukách/kap-
ličkách v N. M. a okolí.

Představu o nálezu čtenářům poskytnou 
přiložené fotografi e.

Tomáš Málek
www.nmps-os.cz

Kultura

Je jen málo hradů a hradních zřícenin, 
ve kterých by podle pověstí a starých bájí 
nebyl ukryt veliký poklad. Ani zřícenina 
skalního hradu Oybinu nedaleko Žitavy 
není výjimkou. Jen místo, kde je poklad 
ukrytý, je neobvyklé. Před chtivými lidský-
mi zraky je totiž oybinský poklad uložen 
v hradní cisterně. Tato nádrž na dešťovou 
vodu, kdysi pracně vytesaná do masivní 
pískovcové skály, byla – a snad ještě je 
– mezi dnešní výletní restaurací a starým 
hradním hřbitovem.

Každý ukrytý poklad se lidským očím 
otevírá jen jednou za rok. Na Oybinu to 
nebylo na Velký pátek jako u Erbena, ale 
na Den mrtvých (německy Totentag, při-
bližně v polovině listopadu). Také se neot-
vírala skála, ale zázračně z cisterny zmize-
la voda, a stávalo se to přesně v 11 hodin 
v noci. Šťastný hledač pokladu pak měl 
cestu k bohatství otevřenou.

Samozřejmě se i v okolí hradu našlo 

mnoho lidí, toužících po zlatu, ale nikomu 
z nich se nepodařilo dostat k pokladu tak 
blízko jako čtveřici mužů z oybinského 
podhradí. Hlavní slovo v ní měl člověk sice 
malé, ale robustní postavy, kterému se pu-
sa jen málokdy zastavila, ať mluvil o čem-
koliv, i když jeho řečem nikdo nevěnoval 
pozornost. Navíc byl nápadný i tím, že vždy 
nosil křiklavě červenou čepici.

Tato čtveřice se pozdě v noci na Den 
mrtvých vypravila do hradní zříceniny. 
Na kostele pod hradem právě odbíjelo 
jedenáct, když se cisterna sama od se-
be vyprázdnila, že zůstaly jen vlhké stě-
ny a louže vody na těžké železné desce 
na dně. Všichni čtyři dobře věděli, že při 
vyzvedávání pokladu se nesmí promluvit. 
Pro „červenou čepici“ to byl až nadlidský 
úkol. Společnými silami se snažili nad-
zvednout těžkou desku, když v tom se 
na kraji cisterny zjevily strašlivé postavy – 
napůl lidé, napůl krávy. Na lidském těle jim 

seděla velikánská rohatá kravská hlava, 
na nohou kravské paznehty, ani kravský 
ocas nechyběl. Bez dlouhého otálení se 
přízraky daly do stavění veliké šibenice. 
Netrvalo dlouho a na hotové šibenici se 
už houpal i provaz se smyčkou a hrůzné 
bytosti se začaly hlasitě dohadovat, koho 
z těch čtyř oběsí jako prvního. Vybraly si 
toho nejnápadnějšího – „červenou čepi-
ci“. Není divu, že ten to nevydržel a vykřikl: 
„Proč právě mě? Vždyť tu nejsem sám.“ 
Sotva se ale ozval, cisterna se začala 
plnit vodou a přízraky zmizely. Zůstala jen 
k smrti vyděšená čtveřice, s jedinou myš-
lenkou : Rychle pryč z hradu. A nikdo je už 
nikdy na hrad Oybin nedostal.

Pověst vybraná a volně přeložená 
z knížky: „Ritterburg und Kloster Oybin 

im Zittauer Gebirge“ str. 72–73 („Der 
Schatz in der Zisterne“)

Zpracoval: Mgr. Josef Molák

Poklad v hradní cisterně

V poslední době, i podle oficiálních 
statistik, ptáků povážlivě ubývá. Pomalu 
vzácným se dnes stává i kdysi běžný a hoj-
ný vrabec domácí (vrabec latinsky: Passer 
domesticus).

Na Oybinu se zachovala stará pověst, 
proč jinde tak běžný pták v okolí Oybinské-
ho kláštera úplně chybí.

Oybin je malebné městečko pod stej-
nojmennou hradní zříceninou, vystavě-
nou na rozlehlém pískovcovém masivu. 
Na něm stál pevný hrad a později i klášter. 
Kdysi mu patřívaly lesy i polnosti v blíz-
kosti. Pilní mniši, obyvatelé kláštera, pra-
videlně svá pole pečlivě obdělávali. Pěs-
tovali obilí, z luštěnin především hrách, 
slunečnici pro olej, len a další užitečné 
zemědělské plodiny. Při každé setbě mniši 
s nelibostí pozorovali, jak se na jejich dílo 
slétají vrabčáci ze širokého okolí a semín-
ka pilně z čerstvě osetého pole vyzobávají. 
To rozzlobilo jednoho z mnichů natolik, že 
vrabce mocnou kletbou proklel a poručil 
nenechavým ptákům, aby se z blízkosti 
oybinského kláštera ztratili.

Vrabci poslechli, a proto je prý až 
do dnešních dnů obyčejný „brabčák“ 
v Oybinu  nevídanou vzácností.

Podle knížky: „Ritterburg und Kloster 
Oybin Im Zittauer Gebirge“ – str. 74, 

pověst: „Keine Sperlinge in Oybin“

Podle překladu p. Herberta Augustina 
volně převyprávěl Josef Molák

Proč na Oybinu 
nejsou vrabci
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Příspěvky čtenářů

Osoby: On, muž středního věku, skoro 
nic od života nečeká, ale chtěl by, Ona, 
žena středního věku, skoro nic od života 
nečeká, ale chtěla by. Oba procházejí 
celým dějem spolu jako v životě.

On a ona – v převlékací kabině
Převlékací kabiny na koupališti
Oba stojí nerozhodně před převléka-

cími kabinkami na městském koupališti. 
Každý má v ruce tašku s věcmi. To my 
však nevidíme, jenom tušíme, protože 
jsme u radiopřijímače, ležíme na plá-
ži a posloucháme rozhlasovou hříčku 
„Vždyť to bylo docela hezký odpoledne“, 
kterou právě dávají na ČRo 2.

On: Do který kabinky pudeš, vlevo nebo 
vpravo?

Ona: Mně je to jedno, třeba vpravo. 
Počkej, tam ne, tady mají dveře nějak 
rozbitou kliku.

On: Tak jo, beru si tu pravou. (bouchnutí 
dveří)

Ona: (zevnitř kabinky) Hele, já sem si to 
rozmyslela, tady uvnitř chybí věšák.

On: Dobrá, tak si to pojď vyměnit. (dvojí 
bouchnutí dřevěných dveří)

Ona: Hele, tady je tma jako v pytli, skoro 
nic nevidím.

On: A co by si jako chtěla vidět, vždyť 
se jenom převlíkáš, na to světlo nepotře-
buješ.

Ona: (zesílí hlas) Ty poslyš, proč jsme 
vlastně dneska nejeli na tu návštěvu, stej-

ně to slunce ani pořádně nesvítí. A teplo 
taky nic moc.

On: Protože jsme se oba dva ráno do-
hodli, že tu návštěvu odložíme na zejtřek. 
Máš s sebou vůbec plavky?

Ona: Mám. Vlastně nemám, protože 
jsou v tý tašce, co máš u sebe.

On: Jak to, vždyť máš snad svou tašku!
Ona: (po chvilce) Mám, už jsem je ob-

jevila… jako ty plavky. (po chvilce) Hele, 
mně chybí knofl ík na horním dílu, teda… 
podprsence.

On: To sis toho nevšimla dřív? Mně žád-
ný knofl ík nechybí!

Ona: Však taky nemá kde chybět, když 
máš ty svoje starý plavky, co mají tkaničku. 
(po chvilce). I když by si na ten tvůj pupek 
potřeboval nejeden knofl ík, aby to na tobě 
drželo.

On: Vtipná jako vždycky. Ještě něco, co 
ti chybí nebo přebejvá?

Ona: Jé, hele, tady je díra po suku 
ve stěně.

On: Kde, jako směrem ke mně nebo 
na druhou stranu?

Ona: K tobě. Já tam strčím prst, aby si 
to viděl.

On: Už to vidím. (pro sebe) Škoda, že 
to nevede na druhou stranu, radši bych se 
kouknul na něco lepšího než na prst. (na-
hlas) Bacha, ať ti tam neuvázne, některý 
dírky jsou zrádný. Už seš převlečená?

Ona: Ještě ne. Ale… hergot… nějak se 
ten prst zašprajcoval nebo zalomil nebo 

co. Nemůžu ho vyrvat.
On: (pro sebe) Hergot, že jsme nešli 

radši na tu návštěvu. (nahlas) To snad 
není pravda. Přestaň s ním kroutit, nebo ti 
nateče a bude to ještě horší. Zkus ho po-
otáčet směrem vpravo a k sobě. Jako když 
kroutíš vývrtkou. A hlavně pomalu!

Ona: Aby si si nevzpomněl na vývrtku. 
Pozor, otáčím vpravo a k sobě (syknutí). 
Au, poslyš, nějak to – zatím! – nejde, zkus 
mi to něj z tvý strany zatlačit. Proboha, ale 
opatrně, až mi ho nezlomíš!

On: Zatlačit můžu, dokonce i opatrně, 
ale jak to dopadne, to teda nevím.

Ona: Au, to bolí! Ty ho netlačíš, ale za-
lamuješ!

On: Já nezalamuju, ale tlačím. Ty zala-
muješ! (po chvilce) Počkej, napadlo mě, 
že to natřeme opalovacím krémem, aby to 
bylo kluzký.

Ona: Fuj, co mi to na ten prst patláš, to 
je hroznej pocit. Je to vůbec krém na opa-
lování?

On: Teď není důležitý, jestli je to krém 
na opalování a tvoje pocity, tady jde o to, 
aby to snad klouzalo, ne?

Ona: (silnějším hlasem) Hele, už to po-
voluje, už se to vykrucuje.

On: Zaplať pámbů, konec orgiím.
Ona: Už seš převlečenej?
On: Jak jsem se měl převlíknout, když 

tady kroutím tvým prstem! (po chvíli) Už.
Ona: Co – už? Jo převlečenej, tak jdem 

ven?

Vždyť to bylo docela hezký odpoledne 

Říkali jsme mu Mirku, i když se jmenoval 
Jaromír. Poprvé jsem jej poznal, když jsem 
po vojně nastoupil do Textilany a hledal 
jsem svoje místo v životě. Tehdy, v roce 
1970, se v Novém Městě opět začalo dělat 
divadlo. Bylo to ono slavné představení 
„Jak se stal Rumcajs loupežníkem“. Mirek 
tam hrál titulní roli a já jsem byl požádán re-
žisérkou paní Marií Šmerdovou, zdali bych 
nebyl ochoten dělat „kroky za oponou“. 
To byl můj začátek divadelní činnosti tady 
ve městě. Za krátkou dobu jsme pak jezdili 
na předváděčky kulturních pořadů, které 
pak Mirek jako tehdejší vedoucí SZK ROH 
objednával a nakupoval do NMpS.

Čas se sunul neúprosně vpřed, já jsem 
se ženil a Mirek byl svědkem na naší svat-
bě. Občas zrežíroval nějaké divadlo, objíž-
děli jsme s nimi široké okolí a absolvovali 
pár přehlídek. Naše styky už nebyly tak 
časté, ale přesto mi stačil předávat vě-
domky či nevědomky své bohaté divadelní 
zkušenosti.

Čas se opět posunul, Mirek si pořídil 
horské kolo a začala ona slavná éra na-

šich společných jízd po vlastech českých 
i v zahraničí. Sjeli jsme spolu skoro celé 
Jizerky, nejbližší okolí v Polsku i v Němec-
ku. To bylo už po revoluci. Pak mi jednou 
řekl, jestli bychom spolu nenavštívili jeho 
rodnou vesnici na Nymbursku – Studce. 
Slovo dalo slovo, vzali jsme moji starou 
Škodu 105 a vyrazili jsme. Už cestou mě 
vyprávěl všechny možné dataily ze svého 
mládí. Jak jsme se blížili k vísce, tok jeho 
vzpomínek rostl a sílil. Ve Studcích jsme 
spolu prolezli všechna možná zákoutí 
a přilehlý les a večer plni zážitků jsme se 
vraceli domů. Tu cestu jsme pak zopako-
vali ještě několikrát, vždy jsem se dozvídal 
skoro stejné detaily z jeho života, ale rád 
jsem je vyslechl. Vždyť jak člověk stárne, 
tím více jej to táhne do míst jemu blízkých, 
prostě do dob jeho mládí.

Často jsem jej navštěvoval na jeho milo-
vané zahrádce u potoka. Cestičky do pra-
vých úhlů, příjemná chatka, množství kvě-
tin a stromů, zurčící voda v potoce. Seděli 
jsme ve stínu chatky a rokovali o všem, co 
nás společně zajímalo. Mirek měl skoro 

renesanční přehled o všem: o divadle, 
hudbě, knížkách, kytičkách, cestování. 
Byl manuálně zručný a přesný na detaily. 
Rád vzpomínal na dobu svého působení 
na vojně, vyprávěl o svých vnoučatech, 
zejména o vnučce. Na kole jsme se už 
nepotkávali, protože si pořídil malou moto-
rovou koloběžku. S tou pak objížděl okolí 
co dříve na kole.

Čas se nemilosrdně posunul vpřed, 
snad nějak rychleji. Práce na zahrádce 
byla už nějak namáhavější, chůze poma-
lejší, hovory řidší, hlas slabší, vzpomínky 
častější. V červnu letošního roku jsme se 
zase potkali na ulici. „Jezdí ti ještě auto?“ 
„Jezdí. Ty by si se chtěl podívat tam dolů, 
do kraje? Já teď nemůžu, já ti řeknu, kdy.“ 
Už jsme se tam nepodívali, Studce už 
neuviděl.

Stál jsem v mauzoleu Klinger před rakví 
a hlavou mi prolétaly všechny možné vzpo-
mínky na spolu strávené doby. Čest Tvojí 
památce, Jaromíre – Mirku – Opatovský.

©Šmi-dra

Taková tichá vzpomínka
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On: Jo.
Ozve se dvojí odšoupnutí petlice a pak 

bouchnutí dveří.

On a ona – na pláži
Ozývá se výskot dětí, šplouchání vody 

a nesouvislé útržky hovorů koupajících 
se lidí, prostě ruch na koupališti.

On: Tak kam si sedneme? Hele, támhle 
je volný místo.

Ona: Kde? Jo támhle vedle tý kozatý 
ženský v těch bílejch plavkách? Koukám, 
že tě to přitahuje jako… jako plamen včelu.

On: Snad můru, ne?
Ona: Jo, jako včela můru. (po chvil-

ce) Tam ne, tam je špinavej písek. A co 
támhle?

On: Kde? Co jsou ty řvoucí děcka nebo 
ten fousatej chlap, co vypadá jako vyslou-
žilej profesor biologie?

Ona: Hele, tamhle není nikdo a je tam 
taková hezká nízká tráva. Když sebereme 
těch pár kelímků od piva, nějaký papírky 
a plechovky, bude to docela dobrý místo, 
ne?

On: (vzdychne) Tak jo, jdeme, nebo než 
se rozhodneme, tak zapadne slunce. Máš 
s sebou deku? Že ji nevidím.

Ona: Člověče, já jsem ji zapomněla 
v autě. Ale to nevadí, ta tráva není špatná. 
(zjihne jí hlas) Vzpomeň si, když jsme 
randili, jak ti tenkrát taky nevadila. To si se 
vydržel válet i v mraveništi.

On: Jenže to bylo před čtvrt stoletím 
a deku jsem měl s sebou stejně, akorát 
jsme ji nepoužili. Tak zapadnem tam?

Ona: Tak už pojď, nebo zapadne i to 
slunce.

On a ona – doma v obýváku
Je slyšet televize, končí předpověď po-

časí, hlasatelka ohlašuje další program, 
bude seriál – 1685. pokračování Ulice 
na náměstí.

On: (s hlasitým heknutím žuchne 
do křesla) Co ještě děláš v tý kuchyni, už 
to bude začínat. A vem mi tam pivo z led-
ničky a dvě skleničky. Dáš si taky, ne?

Ona: (řinčení nádobí) Musím ještě za-
lejt maso tou marinádou, co máš rád. 
Na zejtřek na oběd.

On: Tak to doděláš po seriálu. Nebo víš 
co, já ti jdu pomoct a udělám nám kafe. 
(heknutí a syknutí, jak vstává)

Z televize je slyšet hlasatelka, shrnuje 
průběh minulého dílu.  Pak se ozve pís-
kání konvice na vodu. Vzápětí zurčí voda 
do šálků.

On: (s hlasitým heknutím a syknutím 
žuchne do křesla) Tak vidíš, teď nevím, 
co bylo v minulým dílu, když jsme ho po-
sledně nestihli.

Ona: Ale to máš jedno, vždyť je to furt 
stejný (zvuk otevírané láhve a nalévaného 
piva, úvodní znělka seriálu) Už to začíná.

On: (hlasité polykání piva) Áááá, (krkne 
si) pardon. Ale bylo to nakonec dobrý 
na tom koupáku, že? No, až na ten tvůj 
prst. Ukaž. Máš to trochu nateklý, dej si 
na to octan.

Ona: To je dobrý. Horší asi budou tvý 
záda, jak sis je spálil na sluníčku. Ukaž. 
No ty vypadáš, jako spařený prase. Mám ti 
to namazat? Všiml si si toho chlapa, co se 
válel kousek od nás, jak po mně tak vilně 
koukal?

On: (syknutí, asi to pálí) Ani na to nesa-
hej, pálí to jako čert. Ale docela to ušlo, 

ještě že jsme na tu návštěvu nešli. Kterej 
chlap? To myslíš toho tvarohovýho chlapa 
s tím směšným slamáčkem? To byla fi gur-
ka! Knedla jeden.

Z televize zní dialog muže a ženy 
na plovárně, dohadující se o tom, do kte-
ré kabinky kdo půjde, oba zvyšují hlas.

Ona: Počkej, teď nic neřeš, hele, jak se 
do něj pouští. Ta čůza, já to říkala. Hele, 
voni řešej podobný věci jako my odpoled-
ne na koupáku. Poznáváš se? Hele, hele, 
jak se dohadujou, kdo si veme tu lepší ka-
binku na plovárně! Ale je to pěknej chlap, 
dobře rostlej, to ty už máš za sebou.

On: Buď ráda, že jsem ti ten prst napat-
lal tím krémem. Měla by si ho taky rostlej, 
ale dokřiva. Už tě vidím, jak se tam svíjíš 
a kroutíš ještě teď.

Ona: To těžko, plovárnu zavírají v sedm 
večer.

On: Ale stejně to bylo docela pěkný od-
poledne. Jakou marinádu si dala na to ma-
so? Česnekovou nebo cibulovou? A máme 
doma hranolky?

Ona: No přece česnekovou, tu máš 
radši. Akorát pak smrdíš. Aspoň na tebe 
nepolezou upíři. Hranolky máme v mražá-
ku. Ale bylo to docela dobrý odpoledne. 
(po chvilce, zjihlým hlasem) Proč si neu-
děláme něco pěknýho častějc?

On: Teď buď zticha, ať z toho seriálu 
něco máme.

Ozve se cinknutí skleniček o sebe. Di-
alog dvojice v televizi pokračuje hláškou: 
„Přece se nebudeme hádat o nějakou 
pitomou kabinku“ a hudební předěl.

K O N E C

© Šmi-dra

Dne 15. 10. 2011 od 13.00 do 17.00 
hodin na náměstí v Novém Městě pod 
Smrkem se bude konati historický jar-
mark.

Městem projde průvod, poté zatančí, 
zazpívají i zahrají dětičky či dospělí. I diva-
dlo a šerm bude.

Kdo má rád stará řemesla, ruční práci, 
středověkou hudbu, zábavu doby minulé, 
měl by navštíviti tuto akci bez váhání.

Přijďte si koupit krásný dárek, ochutnat 
nějakou dobrotu či popít lahodného moku. 
Děti se také vydovádí. Každý si najde něco 
pro radost duše či těla.

Pořadatelé:
MATADEUS – Lucie Vobejdová
Rytíři Lužických hvozdů
Středisko volného času „ROROŠ“

Jarmark
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Školství

Dne 1. září 2011 byl zahájen nový školní 
rok ve všech školách a školských zaříze-
ních v našem městě.

Do první třídy Základní školy, Tylova 
694, nastoupilo 34 žáků a budou vyučo-
váni ve dvou třídách. Prvňáčky slavnostně 
přivítali ředitel školy Mgr. Jindřich Novot-
ný, zástupce ředitele Mgr. Vratislav Žabka, 
starosta města Ing. Pavel Smutný, mís-
tostarostka města Mgr. Radoslava Žáková 
a samozřejmě také jejich paní učitelky 
Mgr. Jitka Babcová a Mgr. Jana Mazánko-
vá. Celkem bude školu v novém školním 
roce navštěvovat  v 15 třídách 310 žáků.

V Základní škole, Textilanská 661, bude 
ve čtyřech třídách vyučováno 42 žáků.

Mateřská škola, Mánesova 952, přivíta-
la 93 dětí, které jsou rozděleny také do 4 
tříd.

V Základní umělecké škole, Žižkova 
309, se bude v hudebním a výtvarném 
oboru vzdělávat asi 140 žáků. V hudebním 
oboru si mohou žáci vybrat z pěti hudeb-
ních nástrojů nebo sborový zpěv.

Středisko volného času „ROROŠ“, 
Frýdlantská 841, zahájí svou pravidelnou 
činnost 12. září a děti si budou moci vybrat 

Zahájení nového školního roku 2011/2012

Téměř celé prázdniny bylo v základní škole rušno. Několik fi rem 
zde provádělo údržbářské práce, které nelze provést v průběhu 
školního roku. Po výměně školních tabulí za nové multifunkční ta-
bule s projektory a možností interaktivní práce s nimi bylo potřeba 
vymalovat ve škole v Jindřichovické ulici čelní stěny a opravit sokly 
v několika třídách. Podařilo se také obložit parapety nových oken, 
jejichž výměna byla provedena na jaře tohoto roku. Bylo upraveno 
sociální zázemí a proveden celkový úklid budovy.

Malovala se i celá školní budova v Tylově ulici. Předtím byly 
vybroušeny a nalakovány vlysové podlahy ve třídách a v jedné 
třídě bylo vyměněno linoleum. Dvě podlahy ještě na rekonstruk-
ci čekají, jedna na broušení a lakování vlysů, druhá na výměnu 
linolea. Termín těchto prací je naplánován na podzimní prázdniny. 
Po vymalování celé budovy přišly na řadu nátěry dveřních rámů 
a dveří, úprava sociálního zázemí a zhotovení nového informační-
ho systému. Byla rovněž dokončena oprava desek u lavic, takže 
ve všech třídách jsou v současné době nepoškozené lavice.

Zvláštní poděkování patří panu Garčicovi a panu Luprichovi, 
kteří školy v komplikovaných podmínkách velmi dobře vymalovali 
a vyšli nám vstříc v našich požadavcích.

Veškeré práce bylo možné provést jenom díky příspěvku měs-
ta, které ze sdruženého fondu oprav uvolnilo potřebný balíček 
peněz. Škola tak uvnitř získala zcela nový vzhled. Těšíme se, 
že o nové prostředí budou děti pečovat tak, aby se uchovalo co 
nejdéle.

Podobně jako budova v Jindřichovické ulici by i budova školy 
v Tylově ulici a školní dílny potřebovaly vyměnit okna. Pak by 
bylo možné zhotovit novou vnější omítku a budova by tak získala 
po mnoha letech opět vzhled, jaký škole přísluší.

Prázdniny v základní škole

z 28 zájmových útvarů, do kterých se budou moci přihlásit ještě do konce září.
Přejeme všem žákům, učitelům a rodičům úspěšný nový školní rok!

Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka města

Organizace školního roku 2011–2012
  Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 bylo 

zahájeno ve čtvrtek 1. září 2011.
  Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 

2012.
  Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno 

v pátek 29. června 2012.
  Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 

27. října 2011.
  Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 

2011 a skončí v pondělí 2. ledna 2012. Vyučování začne v úterý 
3. ledna 2012.

  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 
2012.

  Jarní prázdniny v okrese Liberec: 27. 2.–4. 3. 2012
  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 

6. dubna 2012.
  Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2012 

do neděle 2. září 2012.
  Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 

začne v pondělí 3. září 2012.

Schůzky zástupců rodičů
  7. listopadu 2011 a 11. dubna 2012
  Schůzky rodičů: 14. listopadu 2011, 16. dubna 2012.

Zápis
Zápis do 1. ročníku ve čtvrtek 2. února 2012.

Mgr. Jindřich Novotný, ředitel školy
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Fejeton

Slunce zapadalo za obzor a technoparty 
na louce se hezky rozjela. Skoro dva tisíce 
účastníků se rozmístěno na ploše necelých 
dvou hektarů porůznu klátilo před několika 
systémy řvoucích aparatur, válelo se v trávě 
nebo ve skupinkách zabraňovalo příchodu 
abstinenčních přízraků doplňováním hladi-
ny alkoholu v krvi a kouřením trávy.

Alois Střízlík, starousedlík, jinak majitel 
malého domku na neoploceném pozemku 
těsně sousedícím s uvedenou loukou, 
pamatoval hodně. Druhou světovou válku, 
komunisty, i požár v tom domku přežil. 
Ale tenhle víkend ne. Když tu byla tahle 
technoparty předloni, celý víkend oko 
nezamhouřil. Z toho vražedného kraválu 
popraskala omítka, z kytek na zahradě ne-
zůstal jediný stonek, záhonek s jahodami 
už vůbec nenašel, ale co našel, to opravdu 
stálo za to, na co to vypadalo. Když si byl 
stěžovat na úřadě, řekli mu, že se jednalo 
o soukromou oslavu a že po sobě přesně 
podle dohody na pronajatém pozemku 
uklidili. Pozemek dědy Střízlíka pronajatý 
neměli. Takže letos se soukromé oslavy 
rád vzdá. Syn mu v týdnu pomohl sundat 
víko ze studny, má ji vyčištěnou. O víken-
du měl přijet a pomoct mu víko vrátit. Ale 
dopadlo to jinak. Děda Střízlík toho přežil 
hodně, ale tohle už ne! A odjel na víkend 
k synovi.

Honza Mazánek, který anglicky uměl 
říct „oukej, bejby“ a který si na základě 
takto prokázaných jazykových schopností 
nechal říkat John, seděl v trávě s nohama 
zkříženýma pod sebou a hlavou už notně 
ztěžklou. Nelibě pozoroval, jak ti dva, co 
se k nim přidali evidentně jenom proto, že 
jim došel alkohol, pomalu likvidují jejich 
zásoby. „Tak to by teda nešlo,“ pomyslel 
si, když ten s červenými dredy bez okolků 
sáhl do bedny pro láhev nenačatého tvr-
dého. John se podíval na Peťana, a pro-
tože jeho výraz mluvil za vše, zmobilizo-
val síly, aby byl schopen vstát a dojít až 
ke dredům. „Hezky, že se známe, a teď 
zvete vy nás!“ zařval co mu síly stačily, 
i když v daných podmínkách vítězili ti, 
kdo uměli odezírat ze rtů a viděli ve tmě. 
Až když John sebral vetřelci láhev z ruky, 
dredy otráveně pokrčil rameny a i se spo-
lečníkem se odklátili pryč. ,,Jenže pokud 
tady bude ta bedna, je to jak lízátko na vo-
sy,“ pomyslel si John. „Jdu to schovat. 
Budeme si to nosit po jedné,“ navrhnul, 
a protože Peťan už nebyl s to odpovědět, 
John s bednou v náruči odklopýtal pryč. 
Nedošel daleko a požité tekutiny se dravě 
hlásily o cestu ven. Položil tedy bednu 
na zem a udělal tři kroky hlouběji do tmy. 
Na čtvrtý měl hezky nakročeno… když 
zakopnul o betonovou skruž a po hlavě se 

střemhlav vydal na šestimetrovou cestu 
do středu země…

Když Peťan začal postrádat svoji dávku 
alkoholu, vzpomněl si na Johna. Volání 
by nemělo smysl ani kdyby ještě mohl 
mluvit, tak se ho vydal hledat. Vedle opuš-
těné bedny s alkoholem objevil i studnu… 
a uvnitř se mezi několika výkaly s nepříliš 
slušnými výrazy pohyboval jeho kamarád.

Hasiči to neměli jednoduché, protože 
příjezdová cesta a celé nejbližší okolí byly 
ucpány odstavenými auty. Najít v davu 
majitele byl předem prohraný boj. Než 
se tedy pěšky dostali až ke studni, John 
si hlubinném tichu, se zářícími hvězdami 
nad hlavou a ve speciální vodní koupeli 
vychutnával několik nezapomenutelných 
minut navíc. Ale protože štěstí opilců je 
pověstné, Johnovi se kromě pár oděrek 
nestalo vůbec nic. S pomocí hasičů byl 
schopen se po provazovém žebříku vy-
drápat ze studny, a když na něm oblečení 
uschlo, svým ustrojením i celkovým sta-
vem zevnějšku zase mezi ostatní účastníky 
„soukromé oslavy“ dokonale zapadl.

Když se děda Střízlík vrátil, jeho studna 
byla úhledně zakrytá betonovým víkem, 
ale potřebovala vyčistit mnohem víc než 
předtím.

RL

Soukromá oslava

Na vědomost se dává, že dne 15. října 
LP 2011 od 20 hodin se konati bude 
2. šermířský ples v Novém Městě pod 
horou zvanou Smrk v bývalém Dělnickém 
domě.

Chutná krmě a lahodný mok Vás opět 
občerství. Udatní rytíři Lužických hvozdů 
se dají v boj o čest a dámy jejich Vás úsmě-
vy potěší. Však mnohem více uzříte, když 
navštívíte tento večer veselí.

Vezměte krásný šat, nejlépe doby minu-
lé, není však podmínkou. Tímto nám však 
napomůžete alespoň duševně navrátiti se 
do dob dávných.

Těla svá rozhýbati můžete na hrátky 
„DUO VOSLAŘ“, což hudba doby dnešní.

Vstup možný za 80 Kč.
Prodej vstupenek – MATADEUS – Lucie 

Vobejdová, tel.: 737 575 809, e-mail: 
matadeus@seznam.cz, facebook: 2. šer-
mířský ples

Pořadatelé:
MATADEUS – Lucie Vobejdová
Rytíři Lužických hvozdů

Šermířský ples



12 Novoměstské noviny září–říjen 2011

FRYYFEST 2011 
13. srpna 2011 pořádalo Občanské 

sdružení Fryyfest na koupališti v Novém 
Městě pod Smrkem již třetí ročník hudeb-
ního festivalu FRYYFEST 2011 – festival 
napříč žánry i předsudky. OSF nemá žád-
né zaměstnance, a tak veškeré přípravy 
a samotná organizace probíhaly ve volném 
čase organizátorů a mnoha dobrovolníků. 
Těch bylo v letošním roce celkem 51.

Hlavním donátorem festivalu bylo Město 
Nové Město pod Smrkem a A.S.A. Koná-
ní festivalu podpořily svými dary anebo 
zvýhodněnou cenou i některé fi rmy a sou-
kromí dárci (Pivovar Svijany, STV Group, 
Celtima, CiS Systems, Stavebniny Kvapil, 
Interbyt Kapek, Slováček, FdlNet, atd.). Fi-
nanční pomocí bylo i výrazné zlevnění cen 

za reklamu (úspora více jak 40.000 Kč), 
tentokrát v časopise Spark a na rádiu 
Beat. Zdarma byla rovněž zpevněna pří-
jezdová a parkovací plocha na koupališti. 
Ceníme si rovněž nezištné vstřícnosti pana 
Jiráka, majitele okolních pozemků.

Organizační práce na hudebním 
festivalu Fryyfest 2011 byly 
zahájeny už v roce 2010 
a představovaly například:

  volbu termínu festivalu,
  přípravu festivalového programu,
  výběr hudebních skupin a komunikaci 

s nimi,
  výběr fi rem zajišťujících pódia, ozvu-

čení, agregát na elektřinu a osvětlení 
festivalu, a komunikaci s nimi,

  způsob zajištění dodatečného osvětle-
ní festivalového prostoru,

  zajištění hygienických podmínek (mo-
bilní WC, úklid),

  zajištění podmínek pro první pomoc,
  zajištění bezpečnostních podmínek 

(ostraha hudebních scén v noci před ko-
náním festivalu a také během koncertů),

  zajištění prostorů a občerstvení pro 
hudební skupiny,

  zajištění ubytování a snídaně pro 

kapely ze vzdálenějších míst,
  zajištění zastřešení malé stage formou 

velkého stanu,
  oslovení zájemců o poskytování ob-

čerstvení v den festivalu (stánky),
  zajištění dopravy pro některé hudební 

skupiny z letiště a na letiště Praha – Ru-
zyně,

  oslovení uvažovaných sponzorů festi-
valu a komunikace s nimi (nutné zařazení 
fi nančních prostředků do rozpočtů 2011),

  zajištění propagace a reklamy (tvorba 
a tisk plakátů a letáků, výlep, umístění 
v časopisech, výměnné odkazy na www 
stránkách),

  provoz vlastních webových stránek, 
komunikace s jejich návštěvníky.

V době konání festivalu:
  zajištění fotodokumentace,
  zajištění plotů vymezujících prostor 

festivalu (dovoz, montáž, demontáž 
a odvoz),

  zajištění dobrovolníků zajišťujících 
nezbytné činnosti v období festivalu.

Hlavní tíhu této bezmála roční přípravy 
činnosti nesli nezištně manželé Jana a Jan 
Kvapilovi z Nového Města pod Smrkem.

Kultura
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Pro hudební festival FRYYFEST byl vy-
brán termín 13. srpna 2011. Na dvou scé-
nách postupně vystoupila celá řada hu-
debních skupin, jako !ON, By faith, Rain, 
Silent Session... Vystoupení jednotlivých 
kapel začínalo v sobotu kolem 11. hodiny 
a končilo v neděli ráno, když se ručičky 
hodin překulily přes 1:30 h. Tahákem 
festivalu byla bezesporu fi nská kapela HB 
(nemá nic společného s cigaretami stejné 
značky , viz. http://www.myspace.com/
hbmetal), která zahrála poprvé v ČR a po-
tvrdila svoji vynikající pověst. Z českých 
kapel jmenujme Vitacit, Olgu Lounovou, 
a dále slovenské Abowe a americké Wake 
The Lions.

I když se nepodařilo zcela naplnit myš-
lenku festivalu – „festival napříč žánry 
i předsudky“, lze FRYYFEST 2011 hodnotit 
jako úspěšný. Zhruba 800 účastníků (z to-
ho bylo cca 150 ks VIP vstupenek rozdáno 
zdarma) a kolem 200 účinkujících řadí ten-
to festival mezi komorní festivaly. Je ale jistě 
akcí, která má v Novém Městě pod Smrkem 
svoji budoucnost, a to především díky velmi 
dobrým hudebním skupinám, příjemné 
atmosféře, kterou jsou kapely, diváci i or-
ganizátoři již tradičně schopni vytvořit, ale 
i krásnému místu, kde se festival koná.

Úplný přehled kapel, které na festivalu 
vystoupily, fotografie, další podrobnosti 
z historie i pohled do budoucnosti festivalu 

najdete na www.fryyfest.cz. Zde uvádíme 
jen hodnocení několika diváků:

  26. 8. 2011 (21:20)
Dobrý den, posílám odkaz na pár fotek 

a moc děkujeme za uskutečnění tohoto 
festivalu.

  18. 8. 2011 (12:04)
Sice opožděně, ale moc vám děkuju 

za to, že aspoň na něco tady v tom městě 
můžeme bejt pyšný…

  16. 8. 2011 (21:07)
Parádní fesťák – škoda že už skončil! 

Největší zážitek jednoznačně HB + pár 
známých skupin !ON, By faith, Rain, Si-
lent Session. Takže za mě děkuju všem 
a do dalších let mnoho zdaru!!

  15. 8. 2011 (00:27)
Skvělá akce, ale byl jsem dost zklamaný 

ze zvuku na hlavní scéně, nešlo vůbec 
rozumět base a kopák tam dělal děsnej 
rachot. Zvukař si pochvalu zaslouží, ale 
pozitivní dojem z celého fesťáku mi to ne-
zkazilo, těšíme se na příště.

  14. 8. 2011 (20:37)
Všem pořadatelům OBR díky!! Všechny 

kapely byly skvělé a korunou všeho byli 
fi nští HB… Už jen to, že tahle kapela za-
hrála v našem městě, je pecka… Takže 
nezbývá než hluboce smeknout a vzkázat 
všem, co nedorazili, že o dost přišli… Tak-
že ještě jednou DÍKY VŠEM!!

  14. 8. 2011 (13:00)
Místama trošku rozpačitá atmosféra 

a převeliká škoda zvuku u HB, ale celkově 
kladné dojmy dost převládají :-), doufám, 
že jste na festu netratili a za rok zas a ještě 
lépe. Dík za akci.

!IN

Kultura
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Nabídka kroužků školní rok 2011–2012
Pondělí 12. 9. zahájení pravidelné činnosti příspěvek na šk. rok 

Výtvarná dílna I. Špálová DDM  obsazeno 13.30–15.00 hod. 9–11 let 550 Kč

Výtvarná dílna I. Špálová DDM 3 místa volná 15.00–16.30 hod. 11–15 let 550 Kč

Taneční Ch. Ravary Tělocvična SRC 13.30–14.30 hod. 6–8 let 350 Kč

Taneční Ch. Ravary Tělocvična SRC 14.30–15.30 hod. 9–11 let 350 Kč

Florbal chlapci L. Chastroux Tělocvična SRC 15.30–17.00 hod. 4.–6. tř. 450 Kč

Florbal dívky L. Chastroux Tělocvična SRC 17.00–18.00 hod. bez omezení 350 Kč

Basketbal dívky P. Diškant, B. Svoboda Tělocvična SRC 18.00–19.00 hod. od 5. třídy 350 Kč

Basketbal P. Diškant, B. Svoboda Tělocvična SRC 19.00–20.30 hod. dospělí 450 Kč

Úterý 13. 9.

Výtvarná dílna I. Špálová DDM 1 místo volné 13.30–15.00 hod. 8–10 let 550 Kč

Florbal L. Chastroux Tělocvična SRC 15.00–16.00 hod. chlapci 6.–9. tř. 350 Kč

Dovedné ruce Ch. Ravary, J. Karpíšková DDM 15.00–16.30 hod. bez omezení 350 Kč

Lezení na umělé stěně P. Smutný Tělocvična SRC 16.00–17.00 hod. bez omezení 350 Kč

Cvičení rodičů s dětmi D. Zárubová ZŠ Textilanská 16.00–17.00 hod. předškolní 200 Kč

Výtvarná dílna I. Špálová DDM obsazeno 16.00–17.30 hod. 12–14 let 550 Kč

Středa 14. 9.

Angličtina MŠ Ch. Ravary, L. Chastroux MŠ obsazeno 13.00–14.00 hod. předškolní 100 Kč

Výtvarná dílna I. Špálová DDM obsazeno 13.30–15.00 hod. 6–8 let 550 Kč

Výpočetní technika K. Krönerová DDM 15.00–16.00 hod. 7–10 let 350 Kč

Šachový J. Svatek DDM 15.00–16.00 hod. 6–9 let 300 Kč

Výtvarná dílna I. Špálová DDM obsazeno 15.00–16.30 hod. 12–15 let 550 Kč

Sportovní hry – mladší J. Hrabinová Tělocvična SRC 15.30–16.30 hod. 1.–4. třída 350 Kč

Šachový J. Svatek DDM 16.00–17.00 hod. 10–15 let 300 Kč

Výpočetní technika K. Krönerová  DDM 16.00–17.00 hod. 11–15 let 350 Kč

Čtvrtek 15. 9.

Tanec a divadlo Ch. Ravary ZŠ Textilanská 13.00–14.00 hod. předškolní 100 Kč

Volejbal – děti L. Žabková Tělocvična SRC 16.00–17.30 hod. obsazeno – pokročilí 450 Kč

Pátek 16. 9.

Divadelní Ch. Ravary DDM 13.30–14.30 hod. 7–9 let 300 Kč

Rybářský T. Křiklava, O. Lipach DDM 15.30–17.00 hod. bez omezení 300 Kč

Včelařský Y. Svobodová DDM obsazeno 14.00–15.30 hod. bez omezení 300 Kč

Divadelní Ch. Ravary DDM 15.30–17.00 hod. 9–15 let 300 Kč

O bližší informace můžete požádat přímo v DDM nebo na telefonních číslech: 482 325 319, 482 323 399.
Přihlášky přijímáme již od 1. 9. 2011 a celoroční poplatek je nutné uhradit do 30. 9. 2011.

Charlotte Ravary a Lucas  Chastroux – dobrovolníci z Francie v rámci Evropské dobrovolné služby.
Zájemci o cykloturistiku se mohou předběžně hlásit v DDM nebo na výše uvedených tel. číslech.

Dny a časy některých kroužků lze upravit podle možností zájemců.
SRC – Sportovní a relaxační centrum – tělocvična u školy Tylova ulice.

O činnosti kroužků se dočtete také na našich stránkách
www.ddmnmps.webnode.cz    www.vytvardina.webnode.cz    ddmnmps@seznam.cz

sport a relaxace
Středisko volného času „ROROŠ“, Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace

Frýdlantská 841, 463 65 Nové Město pod Smrkem
tel.: 482 325 319, IČ:46744819, e-mail: ddm_nmps@volny.cz
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sportovní a relaxační centrum

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

PLAVECKÝ BAZÉN Provozní doba – od 15. 9. 2011

SAUNA + MASÁŽE

OBČERSTVENÍ

dopoledne odpoledne

Pondělí 8.00–12.00 výuka plavání školy zavřeno

Úterý 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–21.00 veřejnost

Středa 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–21.00 veřejnost

Čtvrtek 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–15.00 důchodci
15.00–21.00 veřejnost

Pátek 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–21.00 veřejnost

Sobota 9.00–12.00 14.00–21.00 veřejnost

Neděle zavřeno 14.00–20.00 veřejnost

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

Úterý masáž na obj.
(nebo dle dohody)

16.00–20.00

Středa masáž 16.00–20.00

Čtvrtek (ženy) sauna
masáže klasické (ženy), pedikúra

17.00–20.00
17.00–20.00

Pátek (muži) sauna
masáže klasické (muži)

17.00–22.00
17.00–21.00

Sobota sauna společná 17.00–21.00

Úterý – čtvrtek 14.00–21.00

Pátek 14.00–22.00

Sobota 14.00–21.00

Neděle 14.00–20.00

Dále dle potřeby a dohody!

Ceník od 1. ledna 2011

Plavecký bazén 1 hod. 2 hod.

Dospělí
(přecházení do sauny zakázáno)

50 Kč 70 Kč

Děti, ZTP 30 Kč 50 Kč

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 14.30 do 16.00 hod. – cena 40 Kč

Cena pro školy – pronájem 1 hod. dopoledne – cena 20 Kč za 1 dítě

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: 200 Kč /30 min.

Čtvrtek, pátek – sauna + masáž 150 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
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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

Významná životní jubilea našich spoluobčanů

ch svá
mnoho 

Září
Vich František 97
Ing. Telecký Josef 87
Trojan Jaroslav 86
Matějková Rozalia 84
Suková Eliška 84
Bahníková Emílie 82
Gowdová Růžena 82
Luňáčková Zdenka 82
Papežová Eva 75
Seideová Vlastimila 75
Dlouhá Jana 70
Mauerová Jaroslava 70
Panchártek Miroslav 70

Říjen
Bukovský Karel 85
Ondrúšek František 85
Mudrová Helga 82
Hauerová Josefa 81
Ptáčková Justina 80
Salaba Břetislav 80
Jalovičárová Danuše 75
Petrovičová Marie 75
Strnadlová Jaroslava 75
Bařák Antonín 70
Hejtíková Jiřina 70
Kučera Karel 70


