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Jak jsme vynášeli Moranu a vítali jaro
Ve středu 20. 3. 2013 dopoledne jsme 

s dětmi přivítali jaro. Jak jinak, než pra-
starým zvykem, vynášením Morany.

Do této akce se zapojily děti i učitelky 
z celé MŠ. Děti ze třídy Sluníček pomá-

haly s výrobou Morany, všichni se se-
známili se starým pohanským zvykem, 
naučili se zaříkávadlo na odhánění zimy 
a nové jarní písničky. Paní učitelky po-
máhaly s přípravou jarního překvapení.

Celá akce v y vrchol i la ve středu 
20. 3. 2013, kdy jsme se všichni sešli 
před školkou a vydali se k potoku Lom-
nici. Za zvuků tamburín, rumba koulí, dří-
vek děti říkaly zaříkávadlo „Zimo, zimo, 
táhni pryč,…“ Došli jsme k potoku, kde 
jsme se s Moranou rozloučili a vhodili 
ji do potoka. Přivítali jsme jaro voláním 
na sluníčko – zazpívali jsme si píseň Vo-
lám tě, sluníčko. Děti ze třídy Hvězdiček 
pro nás vyrobily „Jarněnku“. Při zpě-
vu této písně si některé děti povšimly, 
že najednou sluníčko vysvitlo z mraků. 
Děti si od potoka nesly jarní větvičky. 
Když jsme došli na zahradu MŠ, čekalo 
na děti překvapení – na zahradě nám vy-
kvetly petrklíče. Petrklíč, k jaru klíč. Ale 
tento petrklíč si děti mohly sníst, byl totiž 
z marcipánu. Počasí nám ten den přálo 
a my si přejeme už jen více sluníčka, aby 
to pravé jaro bylo cítit ve vzduchu.

Ivana Farská

Soutěž v lezení
více na straně 16.

Vážení čtenáři,
máte před sebou další vydání No-

voměstských novin. Přinášíme nové 
zprávy, ale také něco pro volné chvíle. 
Jako obvykle jsme shromáždili infor-
mace z radnice, od příspěvkových 
organizací, spolků a literární příspěvky 
našich příznivců. Navíc se dozvíte více 
o místní fi rmě a novinky ze singltreku.

V našem městě stále probíhá dostav-
ba kanalizace, proto se budete dál se-
tkávat na různých místech s dopravními 
omezeními a změnami ve veřejné do-
pravě. Prosíme o pochopení a toleranci.

Po zdlouhavé zimě jsme zažili již 
několik takřka letních dnů. Věříme, že 
jistě brzy přijdou i další a zpříjemní 
Vám náladu i čtení.

Redakce
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Jako končil měsíc únor, při všech 
školeních pro výjezdové družstvo a pro 
ostatní členy, dalšími opravami technik, 
výstroje a výzbroje, tak také začal měsíc 
březen. Při prvním jarním sluníčku jsme 
se začali připravovat na jarní sezónu, ale 
zase se vrátila paní zima a s ní odklízení 
sněhu a rampouchů ze střech soukro-
mých i firemních a ze silnic odklízení 
větví spadaných díky těžkému sněhu 
a větru. Ve fi rmě Cis, kde došlo k ucpání 
odpadů, naši členové vypomohli při 
jejich vyčištění. Další výjezdy byly na vy-
proštění popelářského vozu a na požár 
ve sklepě v Novém Městě. Poslední 
vyhlášený poplach byl v polovině dubna 
v Ludvíkově, kde se po nepochopitelně 
rychlé změně teplot vznítila suchá tráva. 

Po velikonočních svátcích fi rma Kvapil 
provedla úpravu podlahy ve zbrojnici, 
kde byla vyřezána drážka a jímka pro 
odpadní vodu; také byly panem Volkem 
vyměněny žlaby a svody na klubovně, 
včetně nových podhledů. Připravili jsme 
vozidlo Avia na technickou prohlídku; by-

ly zakoupeny nové pneumatiky, oprave-
na spojka a elektronika, takže prohlídka 
byla bez problému. Pan Pelant se posta-

ral o zabezpečovací zařízení klubovny 
a opravu radiostanice. Zapojení tiskárny 
pro výjezdovou jednotku, seznam inven-
táře klubovny, vyčištění nádrže v Ludví-
kově a další drobné práce, to byly úkoly 

pro členy klubu. 
Musím pochválit 
pana Hakra, ob-
čana Přebytku. 
Po nekonečně 
dlouhých letech 
jednán í  o  v y -
čištění požární 
nádrže, kde se 
v jarních měsí-
cích l íhly žáby 
ve spoustě listí 
a větví, a tak ne-
bylo možné vodu 
čerpat v případě 

požáru, tentokrát již v únoru po domluvě 
pan Hakr s rodinou vše vyčistil.

21. dubna se uskutečnilo v hasič-
ské klubovně školení členů na pořada-
tele na Rally Lužické hory a v sobotu 
27. dubna se konal samotný závod.

Největší akce nás čekala na závěr 
dubna, a to příprava na pálení vatry. 
Bylo nutné přes pana Plíška zajistit dříví 
a především co nejvíce rukou, a tak 
v sobotu 20. dubna bylo dříví připrave-
no, dovezeno a byla postavena hranice. 
I když jsme měli obavu, aby nám někdo 
hranici nepodpálil, díky novému oplo-
cení se nic nestalo. Byla to práce 9 lidí, 
od 9 do 16 hodin, za velmi pěkného 
počasí, a tak jsme věřili, že takové bude 
i při samotném pálení. V loňském roce 
nám počasí nepřálo při několika akcích, 
a proto jsme pálení nepřesouvali na ji-
ný termín. Po průvodu dětí v maskách 
s doprovodem rodičů, v čele s čaroděj-
nicí a čarodějem v převlečení skupiny 
MRSOCHMEL, byla donesena také 
čarodějnice k upálení na hranici. Tam 

již čekala řada diváků, které neodradilo 
stále se zhoršující počasí. Po postavení 
májky byla zapálena hranice a při občer-
stvení a dobré náladě se opékaly buřty 
až do chvíle, než spustil déšť. Okolo de-
sáté hodiny z asi 80 lidí zůstala polovina 
a ta se šla ohřát a schovat do klubovny. 
Stálou požární službu až do ranních 
hodin držel starosta sboru, pan Babu-
ka, s pokladníkem, panem Mrkvičkou; 
ti také provedli celkový úklid u požární 
nádrže.

V nejbližší době nás čeká nátěr vrat 
u zbrojnice, podhledy na klubovně, ná-
cvik na soutěže, sekání trávy na po-
zemcích, značení veškeré techniky 
a příprava na další společenskou akci. 
25. května od 14 hodin bude opět u ná-
drže Dětský den a večer kácení máje při 
táboráku. Pokud počasí nebude přízni-
vé, bude to o týden odloženo.

Všechny naše společenské akce jsou 
směrovány k oslavám výročí 135 let 
od založení sboru dobrovolných hasičů 
v Ludvíkově, na které vás všechny sr-
dečně zveme.

Jednatel Pavel Malý st.

téma čísla

Info od hasičů Ludvíkov za měsíce březen a duben
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Začalo jaro a my pokračujeme v do-
stavbě kanalizace.

Práce byly zahájeny v ulicích Jindři-
chovická, vrchní části Ludvíkovské, 
V Lukách, Bělohorská, Nerudova a Cel-
ní.

Výstavbu firmě Strabag, a. s. v této 
chvíli komplikuje především skalnaté 
podloží v ulici Jindřichovická, kde se 
práce velmi zpožďují. Výkopové práce 
pokračují hodně pomalu, protože se 
skála musí po kouscích rozbíjet. Zbývá 
posledních pár metrů, ale ty jsou bohu-
žel nejhorší. Nechceme použít nejtěžší 
techniku, nebo pyrotechniku, protože 
by to mohlo ohrozit stabilitu přilehlých 
nemovitostí.

Doufáme, že se práce v této ulici poda-
ří dokončit do 20. května 2013. Všichni 
pro to děláme maximum. Jsme si vědo-
mi komplikací pro obyvatele v této ulici, 
pro návštěvníky Singltreku pod Smrkem 
i obyvatele Jindřichovic pod Smrkem 
a Dětřichovce, pro které to znamená 
objížďku.

Všem děkujeme za trpělivost.
Z Jindřichovické ulice se stavební 

práce přesunou do ulice Plovárenské. 
I v ní předpokládáme bohužel skalnaté 
podloží…

Dalším problémem je spodní část 
ulice Ludvíkovské, kterou jsme nestihli 
na podzim dokončit. Pokračovat může-
me až nyní, protože situaci komplikovala 
uzavírka silnice v Raspenavě a s tím 
spojená objížďka vozidel nad 20 tun, 
vedená přes naše město.

Práce v této ulici budou pokračovat 
při plné uzavírce komunikace, protože 
společně s kanalizací bude probíhat 
i rekonstrukce vodovodu.

Nepříjemné bude to, že nebude obslu-
hována autobusová zastávka v Husově 
ulici a všichni cestující ve směru na Lud-
víkov pod Smrkem, Hejnice a dál budou 
muset nastupovat až u bývalého doprav-
ního hřiště, kde je vybudováno prozatím-
ní obratiště pro autobusy. Některé auto-
busy budou přijíždět do našeho města 
přes tzv. „spojovačku“ z Ludvíkova pod 
Smrkem do Hajniště a dále do Nového 
Města p. S.

Úplná uzavírka Ludvíkovské ulice je 
plánovaná do konce srpna. V případě, 
že budou práce hotové dříve, ulice bu-
de zprůjezdněna a poté uzavřena, jen 
na krátkou dobu, kdy se budou dělat 
povrchy v celé šíři vozovky.

V Celní ulici pokračují práce vcelku 
bez problémů, komplikuje je zatím jen 
spodní voda.

Z této ul ice se práce přesunou 
do Frýdlantské, kterou necháváme až 
nakonec, protože v ní plánujeme vý-
stavbu plynu. Nejen z tohoto důvodu 
se měnila projektová dokumentace ka-
nalizace. Svou roli sehrálo i ukončení 
stavební uzávěry pro tuto ulici a s tím 
spojený požadavek Krajské správy silnic 
LK na to, aby kanalizace byla uložena 
ve vozovce nebo v krajnici, a ne v příko-
pu. Rovněž byla změněna technologie 
výstavby přípojek, které budou budo-
vány otevřeným výkopem. S tím budou 
bohužel ale souviset zvýšené náklady 
na opravy povrchu této ulice.

Celá dostavba kanalizace je prová-
zena řadou obtíží, které se musí opera-
tivně řešit. Jedná se především o velké 
množství inženýrských sítí uložených 
ve vozovkách, o jejichž přesném uložení 
velmi často neví ani jejich správci, dále 
o přeložky vody, anebo o havárie na sta-
rém vodovodním potrubí, o spodní vodu, 
množství různých trativodů a v neposled-
ní řadě již zmíněném skalnatém podloží. 
I klimatické podmínky letošní dlouhé 
zimy byly naším časovým nepřítelem.

Museli jsme připustit, že práce na do-
stavbě kanalizace nebudou hotové v da-
ném termínu, tj. do 30. 6. 2013. Termín 
bude muset být smluvně prodloužen 
do konce srpna. Některé povrchy vozo-
vek se budou dělat až po jejich „sednu-
tí“, pravděpodobně v září.

S dostavbou kanalizace souvisí i ko-
nečná úprava povrchů komunikací. 
Převážná část povrchů ulic, ve kterých 
byla prováděna dostavba kanalizace, je 
ve velmi špatném stavu.

Nemáme bohužel dostatek peněz 
na kvalitní opravy všech komunikací. 
Část peněz si ještě půjčíme (cca 6 milio-
nů), ale ani to nebude stačit. Do většího 
zadlužení našeho města se nechce-
me pouštět. V současné době máme 
na dostavbu kanalizace úvěr ve výši cca 
16 milionů korun a 6 milionů korun si 
ještě půjčíme. Splácet budeme 10 let.

Kvalitních oprav se dočkají ulice Ji-
zerská, Ondříčkova a Mlýnská. Ostatní 
ulice budou také opraveny, ale ne tak, 
aby byly jako nové. Opravovat budeme 
muset v následujících letech postupně.

Při dostavbě kanalizace nás čeká 
ještě spousta práce. Všem děkujeme 

za trpělivost a shovívavost. Odměnou 
nám bude fungující kanalizační systém, 
který zabezpečí, aby splaškové vody 
končily tam kde mají, a ne v Lomnici ne-
bo v Novoměstském potoce, jak je tomu 
v mnoha případech nyní.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Kanalizace

Na základě podnětů občanů, Policie 
ČR, oddělení přestupků a provozova-
tele koupaliště zastupitelstvo města 
na svém zasedání dne 24. dubna 2013 
vydalo obecně závaznou vyhlášku o zá-
kazu konzumace alkoholických nápojů, 
žebrání, užívání zábavní pyrotechniky, 
volného pobíhání psů na některých ve-
řejných prostranstvích a mytí kol a kou-
pání psů v koupališti. Její celé znění 
můžete najít zde: www.nmps.cz/vyhlas-
ky.php. Také je k dispozici na správním 
odboru MěÚ.

-SY-

Nová vyhláška

Již devátým rokem proběhne v Novém 
Městě turnaj v kuličkách „O putovní po-
hár starosty města“. Turnaj se uskuteční 
18. 5. 2013 od 10 hodin na plácku před 
restaurací „U Slunce“.

A ceny? Budou jistě opět zajímavé. 
Také je již pátý rok vyhlašována zvláštní 
cena za zajímavý převlek.

Nápoje a občerstvení zajištěny na mís-
tě.

Kuličky, nejlépe hliněné, si vezměte 
s sebou.

Vraťte se s námi do dětských let, kdy 
jste kuličky s prvními slunečními paprs-
ky hráli na kdejakém plácku a vítali tak 
jaro, které se nám letos nějak opozdilo. 
A jestli se nemůžete ohnout, tak přijďte 
alespoň fandit.

Tak 18. 5. 2013 v 10 hodin „U Slunce“.
Štíba

Kuličkiáda

Mateř ská ško la bude uzav řena 
od 22. 7. 2013 do 4. 8. 2013.

Rodiče, sledujte nástěnku v MŠ a při-
hlaste své dítě včas.

MS

Dovolená v MŠ
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Z 15. zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem, 
konaného dne 24. dubna 2013

Zasedání zastupitelstva bylo přítomno 
14 zastupitelů, 3 zastupitelé byli omluve-
ni. Po zahájení starostou města byli zvo-
leni ověřovatelé zápisu a byl schválen 
program zasedání.

Připomínky občanů
Paní Likavcová vznesla připomínku 

ke kontejnerům na tříděný odpad v ulici 
Ludvíkovská (u bývalé prodejny „ESO“). 
Řekla, že jsou kontejnery umístěny 
na chodníku a občané je musí obchá-
zet po silnici, což není bezpečné. Dále 
řekla, že kontejnery zapáchají a povalují 
se kolem nich odpadky. Navrhla jejich 
přemístění na jiné místo. Pan starosta 
řekl, že úklid kolem kontejnerů zajišťuje 
veřejná služba. To se běžně provádí. 
Možnost jejich přemístění by se musela 
prověřit. Paní místostarostka řekla, 
že to musel být nějaký přechodný stav, 
protože normálně jsou kontejnery za-
sunuty mimo chodník. Paní Likavcová 
řekla, že tam chodí často a vždy jsou 
na chodníku. Paní Straková řekla, že 
se často stává, že majitelé obchodů 
do kontejnerů na tříděný vhazují věci, 
které do nich nepatří. Již to s nimi řešila 
paní Václavková, i odbor výstavby a ži-
votního prostředí.

Vyhláška o ochraně veřejného 
pořádku

Pan starosta sdělil, že vyhláška 
vznikla na základě podnětů ze strany 
občanů, Policie ČR, oddělení přestupků 
MěÚ a provozovatele koupaliště. Pan 
starosta dále řekl, že návrh OZV byl 
zaslán dozorovému orgánu, který vy-
pracoval rozsáhlý rozbor a mnoho věcí 
v původním návrhu změnil. Podle připo-
mínek dozorového orgánu byl návrh OZV 
upraven a předložen ZM.

ZM projednalo návrh Obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2013 k zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku, o zá-
kazu konzumace alkoholických nápojů, 
žebrání, užívání zábavní pyrotechniky, 
volného pobíhání psů na některých ve-
řejných prostranstvích (příloha č. 1 OZV) 
a mytí kol a koupání psů v koupališti.

Paní Likavcová vznesla připomín-
ku k vymezení veřejného prostranství. 
Uvedla, že rozsah není dostačující. Ne-
vztahuje se na oblast u ZŠ v Jindřicho-

vické ulici, hřiště u Sokolovny a hřiště 
za základní školou. Pan starosta řekl, že 
vyhláškou nelze zákazy uplatňovat ploš-
ně. Je nutné místa vyjmenovat a přidání 
dalších míst není problém. Mgr. Svobo-
dová navrhla doplnit prostranství před 
katolickým kostelem. Mgr. Funtánová 
dále navrhla doplnit dětské hřiště u bý-
valé Textilany.

Pan starosta řekl, že do Pří lohy 
č. 1 OZV budou zapracována navrho-
vaná prostranství s parcelními čísly po-
zemků.

Půjčka FVS
ZM projednalo Smlouvu o půjčce uza-

vřenou mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a Frýdlantskou vodárenskou 
společností, a. s., Frýdlant.

Pan starosta sdělil, že předmětem 
smlouvy je poskytnutí půjčky ve výši 
950.000 Kč. FVS využije tyto fi nanční 
prostředky výhradně na fi nancování ak-
ce „Nové Město pod Smrkem, vodovod, 
ul. Ludvíkovská – stavba 2.“ Finanční 
prostředky budou v celé své výši převe-
deny bezhotovostně – bankovním převo-
dem z účtu věřitele nejdéle do 31. květ-
na 2013. Akce by měla být zrealizována 
do září 2013. FVS by měla půjčku splatit 
do 31. prosince 2014. Pan starosta 
dodal, že FVS pravděpodobně nebude 
půjčku vracet, ale městu budou v této 
hodnotě připsány akcie FVS. Půjčka je 
sjednána jako bezúročná.

Přijetí půjčky bylo odsouhlaseno 
usnesením dozorčí rady Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a. s. ze dne 
20. prosince 2011, číslo usnesení 16.

Různé
Bc. Steffanová se dotázala pana 

Novotného, kdo a od kdy bude mít v pro-
vozu dům u kyselky a zda bude opět 
v letošní sezóně řešen provoz na silnici 
ke kyselce jednosměrným provozem. 
Dále se dotázala pana Novotného, zda 
bude mít cestu k centru dobře ozna-
čenou, aby to nebylo jako v loňském 
roce, že auta jezdila místo na koupaliště 
ke kyselce a zase se vracela zpět. Bylo 
to tak upraveno proto, že je cesta úzká. 
Pan starosta řekl, že jednosměrný 
provoz byl povolen na dobu, než bude 
postaveno Singltrek Centrum na kou-
pališti. Bc. Steffanová podala návrh 
na prověření možnosti úpravy provo-
zu v ulici 5. května na jednosměrný. 

Pan Novotný odpověděl, že bude mít 
k Centru U Kyselky nové značení. Dále 
odpověděl, že majitelem domu bude on. 
Paní Likavcová se dotázala, co s tím 
bude mít společného o. s. COOLHELP, 
které si teď pronajalo prostor v domě 
Jindřichovická 145 (bývalé kanceláře 
ÚP). Pan Novotný odpověděl, že budou 
v Centru U Kyselky provozovat půjčovnu 
kol. Pan starosta řekl, že s jednosměr-
ným provozem měli problém soukromní-
ci, kteří prováděli těžební práce pro Lesy 
ČR a museli sjíždět s technikou cestou 
kolem zahrádek. Došlo i ke svévolným 
záměnám dopravních značek. Řešila to 
i policie. Dodal, že je možné situaci ne-
chat opět posoudit, ale pravděpodobně 
nebudou souhlasit Lesy ČR. Nákladní 
auta se dřevem kolem zahrádek nepro-
jedou. Bc. Steffanová řekla, že nesou-
hlasí s tím, aby silnice ke Kyselce byla 
obousměrná, a dodala, že by měla být 
také snížena rychlost.

Paní místostarostka sdělila, že s do-
stavbou kanalizace souvisí vícenáklady. 
RM se tím na poslední schůzi zabývala. 
Vícenáklady dosud vznikly např. z dů-
vodu:

  Jiného zatřídění hornin (kanalizace 
v Jindřichovické a Plovárenské se mě-
la kopat v určitém stupni horniny, ale 
kope se ve skalnatém podloží).

  Prodloužení k bufetu na koupališti 
a Singltrek centru, v ulici V Lukách, 
v ulici Ludvíkovská (k nově postave-
ným domům).

  Hlubší výkopy v Ludvíkovské ulici, 
protlaky, změna umístění čerpací 
stanice.

  Povrchy komunikací (v Jindřichovické 
se měl opravit jenom pruh nad výko-
pem, ve Frýdlantské se neměly dělat 
povrchy žádné, ale spojením s plyno-
fi kací a změnou způsobu provedení 
– místo horizontálního podvrtu bude 
otevřený výkop, bude nutné povrch 
opravit, v Ludvíkovské se měla obno-
vovat polovina vozovky, bude nutné 
opravit celou šíři a provést výměnu 
některých obrubníků a v celé šíři 
povrchy ulic Jizerská, Mlýnská a On-
dříčkova).

  Umístění více šachet v ulicích.
Paní místostarostka řekla, že z těch-

to důvodů bude nutné sjednat půjčku 
ve výši 6 mil. Kč. Bude nutné kompletně 
opravit povrchy a konstrukce komuni-
kací ulic Ondříčkova, Mlýnská, z těchto 

Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem ��
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silnic nezbylo vůbec nic a Jizerská, kde 
nikdy žádný pořádný povrch nebyl. Ni-
kde nebyly povrchy kvalitní. Město nemá 
po dostavbě kanalizace jedinou silnici 
v pořádku. O těchto komunikacích se 
mluví již dlouho. Postupně se budou 
opravovat povrchy ostatních silnic. Mi-
nisterstvo zemědělství v rámci dotace 
přispívá pouze na opravu pruhu, kde se 
prováděl výkop. Opravy zbylých čás-
tí poškozených povrchů bude muset 
město uhradit z vlastních finančních 
prostředků. Strabag vypracoval rozpo-
čet na kompletní opravu ulic Mlýnská, 
Ondříčkova a Jizerská, který je 3 mil. Kč 
bez DPH. Paní místostarostka řekla, 
že o tom hovoří proto, že potřebuje vě-
dět, zda může s fi rmou Strabag jednat 
o tom, aby si opravy těchto komunikací 
dali do harmonogramu prací, aniž by 
se muselo čekat na červnové zastupi-
telstvo a zda bude vůle zastupitelstva 
města schválit na červnovém zasedání 
smlouvu o půjčce, ze které by byly uhra-
zeny opravy těchto komunikací, ostatní 
vzniklé vícenáklady a plynofikace uli-
ce Frýdlantská. Ing. Beranová měla 
za úkol, poptat Českou spořitelnu, zda 
by byla půjčka ve výši 6 mil. Kč možná. 

Bylo sděleno, že by s tím problém nebyl. 
Ing. Beranová řekla, že banka poža-
duje dodatek ke smlouvě. Paní místo-
starostka řekla, že se na tom pracuje. 
Určitě bude dobré, když opravy provede 
stejná fi rma, která budovala kanalizaci. 
Jde o záruku. Aby v budoucnu nenastaly 
dohady, zda se silnice propadla proto, že 
byl špatně uhutněný výkop a může za to 
fi rma, která budovala kanalizaci, nebo 
zda udělala chybu fi rma, která špatně 
udělala konstrukci vozovky. Ostatní ko-
munikace se budou opravovat pouze 
v pruhu, kde byl prováděn výkop, aby 
nedošlo k podstatnému navýšení ceny. 
Proto bohužel zůstanou některé silnice 
ve značně špatném stavu. Paní Suková 
se dotázala, zda je ulice 5. května do-
končena. Paní místo starostka odpově-
děla, že je v podstatě hotová. Zaštěrko-
vaná část již bude pouze zalita asfaltem. 
Tato silnice dopadla ze všech komunika-
cí asi nejlépe. Nic nezbylo z konce silnic 
Ludvíkovská, V Lukách, Bělohorské atd. 
Tyto silnice neměly základy. Trochu lepší 
oprava bude udělána Pod Lesem a část 
Tovární. Ani státní silnice nemají pořádné 
základy. Paní místostarostka řekla, že 
kdyby měl někdo nějaké konkrétní do-

tazy, tak je možné se přijít zeptat. Paní 
místostarostka se dotázala zastupitelů, 
zda je někdo z nich zásadně proti tomu, 
aby byly zadány práce na opravu ulic 
Mlýnská, Ondříčkova a Jizerská za cenu 
3 mil. bez DPH. Paní místostarostka 
dále podala informaci k plynofi kaci v ulici 
Frýdlantská (1 mil. Kč). Sdělila, že RWE 
si pečlivě hlídá návratnost investice. 
Město mělo záměr plynofi kovat ulice Jin-
dřichovická, Plovárenská a Frýdlantská. 
RWE sdělilo, že neodkoupí a ani nebude 
provozovat plynovod v ulicích Jindřicho-
vická a Plovárenská, protože je pro ně 
nerentabilní. Od tohoto záměru město 
tedy odstoupilo. RWE souhlasí s plyno-
fi kací v ulici Frýdlantská, i když to také 
vyšlo těsně (pomohl záměr výstavby ro-
dinných domů nad benzinovou pumpou) 
a odkoupí ji od města za 510 tis. Kč. 
Paní místostarostka na závěr sdělila, 
že komunikace musí být opraveny ještě 
v letošním roce. Jsou to práce spoje-
né s dokončením kanalizace. Smlouva 
o půjčce by byla předložena ke schvále-
ní ZM na červnovém zasedání.

Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php

Významná životní jubilea našich spoluobčanů

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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Dne 20. 2. 2013 se konala schůze 
rady města, na které byla rada sezná-
mena s výsledky kontroly příspěvkových 
organizací zřízených městem. RM pově-
řila vedoucí fi nančního odboru doplnit 
do směrnic pro řízení PO povinnost 
ředitelů PO předkládat rozhodnutí ne-
bo smlouvy o dotaci zřizovateli. RM 
schválila zveřejnění záměru pronájmu 
nebytových prostor útulny na rozhledně 
na Smrku a uložila vedoucí oddělení ko-
munálního hospodářství připravit nájem-
ní smlouvu na pronájem části útulny roz-
hledny na Smrku. RM byla seznámena 
se zprávou o činnosti Občanského sdru-
žení Most k naději o realizaci sekundární 
protidrogové prevence na Frýdlantsku, 
kterou zpracovalo pro obce Mikroregio-
nu Frýdlantsko.

Další schůze rady města se konala 
11. 3. 2013, projednány byly majetko-
právní věci a přidělení bytů ve vlastnictví 
města. RM projednala účetní závěr-
ky příspěvkových organizací zřízených 
městem sestavené k 31. 12. 2013. Rada 

města byla seznámena s výsledky výbě-
rového řízení na funkci ředitele PO SRC, 
následně jmenovala do funkce ředitele 
Ing. Pavla Jakoubka.

Dne 27. 3. 2013 se konala další schů-
ze rady města; RM na ní projednala, 
za přítomnosti ředitelky PO SRC, nově 
jmenovaného ředitele PO SRC a pana 
Jiráka, žádost pana Jiráka o pronájem, 
případě odprodej areálu koupaliště. Ra-
da města se rozhodla nezveřejnit záměr 
pronájmu pozemků a objektu v areálu 
koupaliště. RM schválila vyhlášení kon-
kursu na obsazení ředitele Základní 
školy Nové Město pod Smrkem, p. o. 
RM schválila uzavření Smlouvy o pojiš-
tění právní ochrany územní samosprávy 
uzavřenou mezi městem Nové Měs-
to pod Smrkem a D.A.S. pojišťovnou 
právní ochrany, a.s., a uložila starostovi 
vyjednat pojistné podmínky pro pojištění 
příspěvkových organizací s pojišťovnou 
D.A.S.

Na schůzi rady města konané dne 
17. 4. 2013 byly projednány majetko-

právní věci a přidělení bytů ve vlastnictví 
města. RM projednala a schválila přidě-
lení dotací z rozpočtu města, kapitoly 
„Dotace“, v celkové výši 133.250 Kč jed-
notlivým žadatelům, jejichž žádosti před-
tím projednala. Dále schválila příspěvek 
z rozpočtu města, z kapitoly „Kultura“ 
pro SDH Ludvíkov a sdružení Matadeus 
v souhrnné výši 31.110 Kč. RM za pří-
tomnosti předsedy Klubu turistů – pana 
Maděry a pana Malcovského projednala 
podmínky pronájmu části útulny na roz-
hledně na Smrku o výměře 2,5 m2. Pan 
Malcovský ji bude užívat k účelům ob-
čerstvení, a to za chladného nebo nepří-
znivého počasí, nebude ztěžovat přístup 
a volný pohyb veřejnosti v nepronajaté 
části útulny, ani nebude zamezovat pří-
stupu a volnému pohybu veřejnosti v pro-
najaté části útulny v době, kdy ji nebude 
užívat. Stavebně technický stav útulny 
zůstane zachován a nebude měněn. 
Smluvní strany se dohodly, že náhradou 
za užívání určené části útulny bude ná-
jemce zajišťovat pořádek a likvidaci od-

Z jednání rady města ��
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AFK Nové Město pod Smrkem
Vedení fotbalového klubu AFK Nové Město pod Smrkem 

děkuje vedení a zastupitelům města Nové Město pod Smr-
kem za fi nanční podporu z rozpočtu města pro rok 2013. 
Bez této fi nanční podpory by fotbalový klub nebyl schopen 
další činnosti. Tyto finanční prostředky budou využity 
na úhradu nákladů energií, PHM, pronájmů, údržby hracích 
ploch a zázemí, opravy části sociálního zařízení v hráč-
ských kabinách a také na opravu a servis stávající techniky 
a strojů nutných pro činnost a údržbu areálu.

Je již konečně jaro, z důvodu dlouhé zimy a tím i nezpůsobilého terénu hracích 
ploch se po dvou odložených jarních kolech konečně také rozehrály mistrovské zá-
pasy všech věkových kategorií. Budeme velice rádi, když veřejnost přijde podpořit 
hráče AFK na jejich mistrovská utkání. Kdy a s jakým soupeřem utkání hrají žáci, 
dorostenci či družstva dospělých našeho klubu, to si přečtete na nástěnné tabuli 
na náměstí. Rádi uvítáme nové adepty se zájmem o fotbal, především mládež ve věku 
6–12 let.

S pozdravem Sportu zdar,
Josef Jalovičár

Na webových stránkách jsem se doče-
tl, že „Město Frýdlant soutěžilo nového 
dodavatele elektrické energie pro sebe 
a jím zřizované příspěvkové organizace 
včetně Bytového  hospodářství Frýdlant, 
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, ZŠ praktické 
a ZŠ speciální a Teplo Frýdlant, s.r.o. 
prostřednictvím elektronické aukce. 
Po patnácti minutách elektronické aukce 
bylo vysoutěženo a město Frýdlant získa-
lo úsporu ve výši 37,7 % na období jed-
noho roku, což představuje 500 000 Kč. 
Když zástupci města viděli, jak velkých 
úspor je možno dosáhnout, rozhodli se 
zajistit i pro své občany možnost snížení 
nákladů domácností na elektrickou ener-

gii a zemní plyn. Lidé se tak mohou za-
pojit do projektu, kde se prostřednictvím 
elektronické aukce vybere nejlevnější 
dodavatel těchto služeb. Čím více lidí se 
do projektu zapojí, tím nižší cena se vy-
soutěží. Samotná domácnost nemá v re-
lativně malém odběru možnost dosáh-
nout takové úspory při změně dodavatele 
jako v případě, že se bude soutěžit pro 
více domácností najednou.„ V této sou-
vislosti mě napadlo, že obdobnou aukci 
může uspořádat i město N. M. p. S. Sníží 
se náklady na energie pro úřad a jím zří-
zené příspěvkové organizace. Zároveň je 
možno zorganizovat aukci i pro zájemce 
z řad zájemců/občanů, kteří odebírají 

energie na území Města. Uspořené pro-
středky vzniklé při sjednání nižších cen 
energií v rozpočtu města je možno využít 
např. na opravu památek (křížů, soch, 
náhrobků slavných rodáků apod.) nebo 
k publikační činnosti (vydávání různých 
brožur o historii města a okolí). Domác-
nosti si s uspořenými prostředky za nižší 
ceny energií také poradí. Mohou např. 
vydávat více fi nancí za návštěvy místních 
kulturních akcí a případným nákupem 
vydaných brožur a publikací dále tuto 
publikační činnost podpořit.

Tomáš Málek
www.nmps-os.cz

Proč také nesnížit výdaje na energie?!?

Článek pana Ing. Málka o úspoře vý-
dajů na elektřinu ve Frýdlantu mě in-
spiroval k doplnění informací, které už 
možná zavál čas vinou jejich nedostateč-
ného prezentování.

Zatímco Frýdlant provedl výběr do-
davatele elektrické energie až letos 
27. února a za nové nižší ceny bude 
nakupovat elektřinu pravděpodobně 
od poloviny letošního roku, v Novém 
Městě pod Smrkem jsme se s využitím 
tehdy dostupných možností výběru do-
davatele energií začali zabývat jeho změ-
nou už v roce 2010. Do všech objektů 

města a příspěvkových organizací do-
dává nejen elektřinu, ale i plyn levnější 
dodavatel již od konce roku 2011. Za rok 
2012 bylo oproti roku 2011 dosaženo 
úspory 250 tis. Kč, o 31 % byla nižší 
cena plynu a o 13 % cena elektrické 
energie. Pro letošní rok byly ceny opět 
sníženy, plynu o 3 % a elektřiny o 4 %, 
což znamená předpokládanou úsporu 
dalších 50 tis. Kč za rok. Teplárenská 
Novoměstská poptávkovým řízením zjiš-
ťuje a mění dodavatele plynu s nejnižší 
cenou již několik let i vícekrát během 
roku.

Nový moderní způsob výběru dodava-
tele energií pomocí elektronické aukce 
se chystáme také využít, ale aukce pro 
veřejného zadavatele (město) není za-
darmo. Proto je nutné potenciál dalších 
úspor nejprve prověřit. Celý proces je 
časově a administrativně velmi náročný, 
proto prosím o trpělivost.

Pro sdružená odběrná místa občanů 
je aukce zdarma a její nabídku připra-
vujeme.

Pavel Smutný
starosta města

Jaké má město výdaje na energie?

padů v útulně, v okolí rozhledny a na pří-
stupové cestě k rozhledně a drobné 
údržbářské práce na rozhledně. RM 
schválila nájemní smlouvu o pronájmu 
části útulny na rozhledně na Smrku uza-
vřenou mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a panem Josefem Malcovským 
na dobu určitou do konce tohoto roku. 
Rada města dále projednala a schválila 
seznam výdajových položek pro potřeby 
AFK Nové Město pod Smrkem hraze-
ných z přiznaného příspěvku města, 
kapitoly „AFK“ a vyplacení mimořádné 
zálohy ve výši 50.000 Kč, RM souhlasí 
s krátkodobými podnájmy hracích ploch 
jiným subjektům.

Usnesení rady města najdete
na www.nmps.cz/rm.php
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Již popáté se mohou všichni přízniv-
ci kvalitní rockové a metalové muziky 
vydat do Nového Města pod Smrkem, 
kde v areálu přírodního koupaliště pro-
běhne ve dnech 23.–24. 8. další ročník 
festivalu Fryyfest. Jako vždy se mohou 
návštěvníci těšit na pestrou hudební 
nadílku, která je již z větší části zkomple-
tována. Jedinou nevyřešenou hádankou 
tak zůstávají interpreti, kteří na svou šan-
ci čekají prostřednictvím právě probíha-
jící hlasovací soutěže, která je výbornou 
příležitostí pro všechny fanoušky prosa-
dit na festival svou oblíbenou kapelu.

Pořadatelsky je festival zaštítěn ob-
čanským sdružením Fryyfest, jehož 
členové jsou vesměs křesťané. Neče-
kejte ovšem v tomto případě nějakou 
pompézní oslavu křesťanství, ale pře-
devším oslavu hudební s lidským pří-
stupem, a když si to situace vyžádá, tak 
i s charitativním charakterem. Například 
v roce 2010 byl výtěžek po rozsáhlých 
povodních věnován obci Heřmanice. Ji-
nak je z fi nancí třeba zajištěno pořádání 
zimního Fryyfestu, který je pro všechny 
fans zcela zdarma. Je ovšem jasné, že 
pořádání letního festivalu je tak někdy 
trošku fi nančně složitější a bez případné 
pomoci sponzorů by asi sotva dosaho-
val takových kvalit. Právě zde se nabízí 
výborná příležitost k projevení případné 
lidskosti a solidarity, neboť kdokoliv 
z vás se může sponzorským darem za-
sloužit o další úspěšný a hudebně pestrý 
ročník festivalu, který si pomalu, ale jistě 
začíná zachovávat punc tradice. Vzhle-
dem k pátému pokračování je jasné, že 
ačkoliv pořadatelé nedělají akci ze zišt-
ných důvodů, dělají to určitě moc dobře 
a tím se jim dostává i patřičné podpory. 
I vy sami se tedy můžete podílet na zkva-
litnění celého festivalu. Veškeré informa-
ce ke sponzorování najdete na ofi ciál-
ních stránkách www.fryyfest.cz.

Pohled na letošní line-up naznačuje, 
že se fanoušci dočkají opravdu boha-

tého a pestrého programu. Jak již bylo 
uvedeno, samotní pořadatelé – mimo-
chodem aktivně působící v crossover/
metalové formaci RAIN – se sice hrdě 

hlásí ke křesťanství, nicméně nejsou 
v tomto směru nijak úzkoprsí a snaží 
se návštěvníkům vždy nabídnout pokud 
možno co nejpestřejší seznam interpre-
tů bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou 
jakkoliv nábožensky angažovaní. Zde 
jde především o maximální spokojenost 
fanoušků, které dozajista potěší i fakt, 
že první den festivalu bude přístupný 
zcela zdarma. Prostor tu dostanou pře-
devším mladé, víceméně neokoukané 
formace a jednou z nich bude i hardco-
re/crossoverová parta CUMULONIM-
BUS, jejíž vznik se datuje k přelomu let 

2010/2011. Jejich produkce by mohla 
oslovit příznivce takových skupin, jako 
Limp Bizkit, Yellowcard, KoRn, Deftones 
a dalších, které více či méně formova-
ly jejich hudební cítění. Skupina zde 
představí i své zbrusu nové EP Obrazy 
z Vecordie. O něco poklidnější muziku 
přivezou ze Železného Brodu rock/cros-
soveroví IN TOUCH. Ti řešili začátkem 
roku problém s výměnou kytaristy, ale 
do Fryyfestu budou určitě opět ve for-
mě a dost možná přivezou i nové album, 
na kterém usilovně pracují. In Touch se 
na festivalu představili již loni, stejně tak 
jako o poznání drsnější parta ALL FRI-

ENDS DEAD z Turnova. Pěkně agresivní 
čtveřice opět nabídne několik pecek ze 
svého metalcorového šuplíku. Pěkně 
tvrdě za to umějí vzít i HALLODRN, kteří 
nebudou pro pravidelné návštěvníky 
festivalu rovněž neznámí, neboť svůj 
tzv. villagecore zde představili již v roce 
2011. Velice zkušená parta muzikantů 
se dala dohromady začátkem 90. let 
a v jejich textech najdeme výpovědi 
o drsném životě lidí v podhůří Krkonoš. 
Páteční program doplní i pražští SELF 
DEFENCE, kombinující prvky metalu 

a hardcoru s množstvím melodických 
prvků. Ozdobou této smečky je zejmé-
na půvabná zpěvačka Adriana Pítrová. 
Nebudou zde chybět ani železnobrodští 
F.A.KING, jež potěší především hardco-
rové fajnšmekry, kterým představí svůj 
zbrusu nový počin The Rise Of A King.

Sobotní program pak nabídne pře-
hlídku špiček domácí scény, ale jak je 
na festivalu dobrým zvykem, představí 
se zde i hosté ze zahraničí. Vůbec nej-
tvrdší formací letošního ročníku, a dost 
možná i celé historie Fryyfestu, budou 
brazilští ANTIDEMON. Ačkoliv se jed-
ná o křesťanskou kapelu, její hudeb-
ní zaměření směřuje k drtivému death 
grindcoru. Bezmála dvacet let existující 
band vedený zpívajícím baskytaristou 
Carlosem Batistou přijede představit 
zejména své loňské album Apocalyp-
senow, na kterém se poprvé představil 
nový kytarista Marcelo 'Soldado' Nejem. 
O údernou a devastující rytmiku se zde 
nezvykle stará na první pohled něžná Ju-
liana Batista. Dalšími zahraničními hosty 
budou ukrajinští TO LEAVE A TRACE. 
Ti zřejmě nebudou neznámým pojmem 
pro metalcorové fanoušky, neboť pravi-
delně koncertují po celé Evropě a kon-
krétně v ČR se poprvé představili v roce 
2009. Ačkoliv je muzika v jejich podání 
hodně nekompromisní, příjemný kon-
trast zde vytváří sympatická zpěvačka 

Letošní Fryyfest nabídne tradičně pestrý program
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Oksana Bugayova. Ovšem pozor! I ona 
umí do mikrofonu pěkně 'zascreamo-
vat'. Pokud budeme brát za zahraniční 
i interprety ze Slovenska, objevíme v li-
ne-upu například pohodové rockery 
THE ELEMENTS. Zkušení muzikanti 
implementují do své tvorby jak prvky me-
lodického pop-rocku, tak i hardrockově 
tvrdší kytarové riffy, nezřídka ozdobené 
progresivními postupy a nádherným 
vokálem Stanky Kokavcové, která vystu-
dovala operní zpěv. Loni v říjnu rozšířili 
svou diskografii o třetí studiovku The 
Time Is Up.

Návštěvníci nebudou ochuzeni ani 
o produkci tuzemských rock/metalo-
vých interpretů. Svou precizní kytarovou 
hru předvede například MILOŠ 'DODO' 
DOLEŽAL, který kromě materiálu ze své 
sólové tvorby, zejména pak loňského 
počinu Gen Sumerian, dozajista při-
pomene několika kousky i léta strávená 
v legendárním Vitacitu či zavzpomíná 
na kytarového mága Jimiho Hendrixe. 
Nestárnoucí legenda českého heavy 
metalu CITRON bude patřit k ozdobám 

letošního Fryyfestu. Skupina na letošní 
rok připravila speciální turné Radegast 
a Plni Energie Tour, takže lze více než 
očekávat, že podobný program si při-
praví i pro samotný festival. Za legendu, 
ovšem punkrockovou, lze bezespo-
ru považovat i pražské PLEXIS. Ti se 
na hudební scéně pohybují bezmála 
třicet let, ovšem i přesto zůstávají jejich 
vystoupení nesmírně energická a živel-
ná. Kytarista a zpěvák Dušan Lébl se 
na festivalu představí i v žánrově spří-
zněné formaci APPLE JUICE. Po ne-
zbytných personálních změnách, kdy 
se na bubenickém postu usadil Slovák 
Dušan Bobák, se skupina představuje 
jako mezinárodní. Nicméně podobně 
jako v případě Plexis se fanoušci dočkají 
pěkně odvázané punkové jízdy. Luxusní 
hudební zážitek slibuje i vystoupení pro-
gresivně metalové party SEVEN v čele 

s kytarovým virtuosem Honzou 'Kirkem' 
Běhunkem. Přednedávnem došlo v ka-
pele k zásadní změně, kdy dosavadního 
bubeníka Lukáše Kuneše nahradil veli-
ce talentovaný Dalibor Mráz. Ani tento 
fakt nijak nenasvědčuje tomu, že by se 
ze strany skupiny dal očekávat slabší 
výkon, takže si každý fanoušek bude 
moci vychutnat především muzikantskou 
kvalitu, třeba z poslední desky Freedom 
Call vydané u Nuclear Blast. Podobné 
personální změny se dotkly i další le-
gendární party MERLIN. Hardrockoví 

veteráni vedení Danem Horynou museli 
ovšem tento problém řešit zcela neče-
kaně. Asi každý rocker má ještě v živé 
paměti loňskou tragédii, kdy do rock-
ového nebe předčasně odešel Aleš 
Zimolka. Určitě ale shora sleduje počíná 
svého bubenického nástupce Davida 
Scharfa (Gibbet) a je dozajista rád, že 
to kapela po jeho nečekaném odchodu 
nezabalila. Ostatně o tom, jak to kapele 
v pozměněné sestavě šlape, se mohli 
přesvědčit návštěvníci i loni.

Ačkoliv SILENT SESSION působí 
na tuzemské scéně poměrně krátce, 
muzikantské zkušenosti téhle partě roz-
hodně nechybí. Ty sbírali vlastně něja-
kých dvacet let ve formaci Elevace. Ne-
nechte se ovšem zmást názvem, 'tichá 
sešlost' to rozhodně nebude, ale pěkně 
odvázaný rokec, o čemž se návštěvníci 
Fryyfestu již dvakrát sami přesvědčili. 
Své třetí festivalové vystoupení si dopřejí 
i liberečtí ACT OF GOD. Další zkušená 
parta, která brousí své kytary do klasic-
kých heavymetalových tónů. O pořáda-
jících RAIN již padla zmínka, takže jen 
doplníme, že tato crossover/metalová 
formace nechyběla na jediném ročníku 
Fryyfestu a logicky nebude chybět 
ani letos. Bluesrocková kapela BLUES 
MYSTERY umí hrábnout i do ostřejších 
rockových strun. Kromě vlastního reper-
toáru občas zaloví i ve vodách známěj-
ších interpretů, proto se možná fanoušci 

dočkají nějakých perliček od Jimiho 
Hendrixe, Joea Bonamassy, Audioslave 
či někoho dalšího. Příznivci folk rocku se 
mohou těšit na velice zajímavou a zku-
šenostmi ověnčenou skupinu TĚLA. 
Na kontě mají nespočet koncertů, takže 
o kvalitní přednes vlastní tvorby rozhod-
ně nebude nouze. Početné osmičlenné 
těleso se letos představí svým čtvrtým 
albem, na kterém právě pracují. TE-
AM4D se na festivalu představili již loni, 
ovšem tentokrát se fanoušci dočkají 
představení zbrusu nové desky Nenech 
si lhát, na níž zůstává zachován tradiční 
rockový přístup s nu-metalovou příchu-
tí. Velice zajímavé vystoupení slibuje 
i ústecká par ta PROJEV RADOSTI, 
žánrově zařazená do speciální škatulky 
teologický psycho-core. V jejich hud-
bě najdeme prvky HC, punku, metalu, 
industrialu a noise i texty zabývající se 
psychologií křesťanského života. THE 
GRIZZLIES jsou skupinou prezentující 

se tzv. village rockem. Jejich 'vesnická' 
muzika je ovšem patřičně robustní, což 
dokonale sedí k jejich názvu. Někteří 
členové údajně pracují na transformaci 
do medvědí podoby, ve které se možná 
představí již na Fryyfestu.

Hudební nabídka je tedy opravdu 
bohatá a vy sami máte ještě možnost 
letošní line-up ovlivnit díky zmiňované-
mu hlasování. Součástí festivalu bývají 
vždy i nějaké ty outdoorové nehudební 
aktivity. Pořadatelé momentálně celý 
tento program dávají dohromady, takže 
nezapomeňte sledovat ofi ciální stránky 
www.fryyfest.cz, kde se budou postup-
ně objevovat další novinky a najdete 
zde i spoustu důležitých a užitečných 
informací.

Text: Jiří Olszar
Foto: Petr ‚Tibi‘ Tibitanzl
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Informace o místní fi rmě

Protože se ke mně dostávají názory 
některých spoluobčanů na fi rmu Inter-
byt, rád bych v tomto příspěvku připo-
mněl činnost firmy a krátce vysvětlil, 
jak se tvoří cena našich výrobků, aby 
si mohla novoměstská veřejnost udělat 
přesnější představu o naší práci.

Počátek fi rmy byl stejný jako u mno-
hých jiných fi rem – v provizorních pro-
storách garáže, s omezeným strojním 
vybavením. Bez peněz, a se snahou 
hlavně se nějak uživit. Zájem o moji 
práci ze strany obchodního partnera byl 
stále větší, dílna malá. Pronajal jsem si 
proto truhlárnu v areálu Textilany a přijal 
zaměstnance. Začátek nás naplňoval 
optimismem – hodně práce, výborní 
zaměstnanci. Brzy jsme si mohli koupit 
nové stroje, později i dílnu.

Za více než dvacet let existence jsme 
zařídili stovky kanceláří, vyrobili stovky 
kuchyní, spoustu atypického nábytku 
pro zařízení škol, bytů, restaurací, hote-
lů. Spotřeba materiálu byla tak velká, že 
nám ho musely vozit kamióny.

Později přišly těžké chvíle. Náš hlavní 

obchodní partner přestal získávat za-
kázky. Stále častěji jsme naráželi na ne-
průhledná výběrová řízení. Dokonce 
i s přímo vyřčeným požadavkem úplatku. 
Nebáli jsme se konkurence, ale neuměli 
jsme přijmout nová pravidla podvodů 
a úplatků. Nemusím zdůrazňovat, že 
takové ekonomicko-politické prostředí 
není pro výrobce příznivé.

Dalším problémem začali být neplatiči 
a pohledávky za firmami v konkurzu. 
Jaké bylo naše překvapení, když dlužník 
prodal fi rmu cizinci a ten není k nalezení. 
Museli jsme se vyrovnat i s odpojením 
tepla a elektřiny, když padla Textilana.

Velký údiv nastal při podání žádosti 
o dotaci. Dostalo se mi poučení, že do-
tace jsou pro bohaté.

Víte, že polovina toho, co dostáváme 
z Bruselu, jsou naše peníze, které jsme 
tam poslali? Zpátky se nám vrací v po-
době dotací, ale už je nemůžeme použít 
podle vlastních potřeb, ale podle pravi-
del, která určí vzdálení bruselští úřed-
níci. Značnou část těchto peněz použijí 
pro svoji potřebu a další se ztratí na ces-
tě. Další pak v dotacích na nepotřebné 
projekty. Velkou část  státních zakázek 
dostávají firmy se sídlem v daňových 
rájích. A hlavně ti, co v tom umějí  chodit.

Ale zpátky k naší fi rmě. Ceny tvoří trh – 
účtujeme 250 Kč za hodinu práce. Je to 
moc nebo málo? Počítejte se mnou. Při 
platu zaměstnance cca 17 tisíc měsíčně 
jsou přímé náklady na hodinovou mzdu 
cca 160 Kč, včetně dovolené, svátků, 
nemocenské a pojištění. K mzdovým 
nákladům musíme samozřejmě připo-
čítat topení, elektřinu, nářadí, broušení 
nástrojů, software, telefon, internet, 
pojištění, auta, účetnictví, kalkulace, 
projekční činnost, jednání se zákazníky, 
dále hygienické prostředky, odpady, 
bezpečnost, hasiče, výdaje za reklamu, 
banku, ztráty způsobené neplatiči, údrž-
bu a daň z nemovitosti. A to jsem možná 
ještě na něco zapomněl.

Získat dnes zakázku není snadné. Ma-
lé zakázky pokryjí drobní truhláři, kteří 
mají jiné podmínky pro odvody a jsou 
ochotni pracovat bez ohledu na čas. 
Konkurencí je i levný nábytek pochybné 
kvality z dovozu. My můžeme rozdat 
zaměstnancům jenom to, co vyděláme. 
Protože se pohybujeme v konkurenčním 
prostředí, nemůžeme zvedat ceny. Ne-
můžeme ani, když nám dojdou peníze, 
sáhnout do kapsy někoho jiného. My 
si prostě nemůžeme půjčit a hodit dluh 
na krk někomu jinému. Jako to dělají 
některé monopoly a stát.

Rád bych firmu udržel, ale to bude 
záležet na prozíravosti našich budoucích 
kroků a mnoha dalších okolnostech. 
V současné době vyrábíme většinou 
nábytek na zakázku a část i na export. 
Poskytujeme služby zákazníkům v podo-
bě návrhů interiéru, poradenství i služby 

O fi rmě INTERBYT ��
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příspěvky čtenářů

Svědectvím o neopakovatelnosti kaž-
dého životního okamžiku jsou soukromá 
a rodinná fotoalba. V nich jsou zachy-
ceny osobní příběhy, prohry i vítězství 
našeho života. Na základě fotografií 
a vzpomínek vám budu o jednom životě 
vyprávět.

Počat jsem byl v posledním roce 
II. světové války. Rodiče snad v předtu-
še blízkého konce onoho nesmyslného 
konfliktu se rozhodli, že vytvoří větší 
rodinu do lepších časů. A tak někdy v ro-
ce 1944 jsem se objevil v maminčině 
bříšku, jak se tak poeticky říká. Nejprve 
jako vajíčko a bičík, pak jakýsi prvok. 
Později jsem se vyvinul ve statného je-
dince. Maminka se mnou měla asi moc 
tahání, protože byla od přírody droboun-
ká a křehká a já prý rostl v bříšku tem-
pem nevídaným. No, a pak se to stalo. 
V poledne, v létě těsně před žněmi. Ten 
den bylo vedro a když jsem se prořvával 
na svět, děda zrovna jel s koňmi z pole 
a zdaleka všem rozhlašoval: „Máme klu-
ka, máme kluka!“

Narodil jsem se jako chtěné dítě svých 
rodičů v posteli u druhé babičky, mamin-
ky mého tatínka. Dodneška brácha mé 
maminky nemůže pochopit, proč rodila 
právě u tchyně. Já to však vím. Maminka 
totiž musela doma odmalička tvrdě pra-
covat. Její matka byla přísná statkářka 
a tatínek taky nepatřil mezi vlídné rodiče. 
Těžká práce na poli a na statku je asi 
naučila být tvrdými nejen k sobě.

Řval jsem prý při narození náramně. 
Na hlavě jsem měl mohutné černé číro, 
jak bychom pravili dnešním jazykem. 
Asistovala porodní bába, kterou jsem 
ještě dlouhá léta potkával v blízkém měs-
tečku. Patřil jsem do generace, která 
byla pokřtěna. To se prý opět neobešlo 
bez křiku, když mne farář kropil stude-
nou svěcenou vodou. Za kmotry mám 
maminčina bratra a tatínkova strejdu. 
Takže jsem vlastně Václav.

Otáčím stránky alba. Na fotce je bílý 
proutěný kočárek s chromovanými blat-

níky a osmi péry u koleček. Vypadá jako 
tři čtvrtě vajíčka. Uvnitř zpod pokrývky 
cosi vykukuje. To jsem prosím já. Tedy 
moje hlavička. Na dalším snímku jsou 
dva kočárky. V tom druhém se nachází 
moje sestřenice Alena, jsme skoro stej-
ně staří. Teta pyšně hledí do „svého“ 
kočárku. Má na sobě vypasovaný kostý-
mek v barevné kombinaci tmavá hnědá 
a pepř-sůl s bílým páskem. Na hlavě má 
klobouček od Oulíkové, tehdy známé fi r-
my v Praze. Maminka, také pyšně hledící 
na svého potomka, má světlehnědou 
halenku a tmavou sukni, na hlavě rovněž 
poslední výkřik kloboučnické práce, pa-
trně od stejné fi rmy. Asi se divíte, že vím, 
jaké barvy bylo oblečení oněch dvou 
maminek, když barevná fotografi e byla 
ještě v plenkách. Ano, vím to přesně, 
protože teta i moje maminka ještě dlou-
ho nosily tyto šaty a já už vnímal svět, 
tvary, barvy.

Další snímek. Maminka mne drží v ná-
ručí kdesi v přírodě. Vypadal jsem jako 
šiška na výšku, protože jsem byl dobře 
živený a tudíž až obézní. To je ostatně 
vidět na jiném snímku. Ten půlroční 
nahatý cvalík se strašlivými brýlemi ja-
ko svářeč, s faldy na bříšku, s tlustými 
prstíčky a naducanými tvářemi, to jsem 
taky já. Tehdy jsem musel „brát“ horské 
sluníčko, abych nedostal rachitis čili 
křivici a ze stejného důvodu jsem musel 
polykat denně lžičku hnusného rybího 
tuku. Autorem těch snímků byl tatínek.

Taky jsem měl kočárek-sedačku. Mě-
la bílé oválné polstrované bočnice se 
čtvercovým prošíváním a sklápěcí zadní 
část. Pro mne jako velmi živé dítě byly 
nezbytné kšíry, jak se říkalo koženým 
bílým řemínkům s karabinkami, které 
kurtovaly nezbedu v poloze nevypad-
nutelné z korbičky sedačky. A že jsem 
byl, skromně řečeno, neposeda, to asi 
dneska nikdo nedosvědčí. Vím to jen 
z vyprávění.

První krůčky, no spíš kachní batolení. 
Na hlavě mi trůní jakýsi šílený pletený 

baret s anténkou. Neprotestoval jsem, 
neboť nevědomost hříchu nečiní. Jo, 
ještě jsem měl bílé botičky, jinak nic. 
Další fotka, tentokrát se svou mladší 
sestřičkou Eliškou. Sedí na jakémsi dře-
věném soklu, šatičky jsou rozprostřeny 
do kruhu, je jí asi rok. Doširoka otevřené 
vykulené oči, zírá do čočky fotoaparátu. 
To já se tvářím jako zkušený fotomodel 
s blazeovaným úsměvem svých pěti let. 
Jsem oblečen do modrých krátkých 
pletených kalhotek  s bílou košilí, lehce 
držím sestřičku za ruku, aby se nepře-
vrátila. Prý k tomu stejně došlo, ale to už 
byl snímek hotový.

Maminka by pro mne udělala cokoli, 
vždycky měla pro mne vlídné slovo. Ta-
tínek takový moc nebyl, většinu dne byl 
v práci nebo věnoval čas obecně pro-
spěšným věcem. Byl zaměstnán u své-
ho strýce jako advokátní koncipient. 
O sobotách a nedělích jezdili černou li-
muzínou značky Tatra s osobním řidičem 
(pozůstatek první republiky) a sepisovali 
tu závěti, tu pozůstalosti, tu převody 
majetku. Také se angažovali ve vedení 
města a v amatérském divadle. Tatínek 
jako inspicient, strejda byl uměleckým 
vedoucím, dramaturgem, styčným dů-
stojníkem mezi profesionály divadelníky. 
Těch oba znali hodně. Soubor jimi řízený 
byl tehdy na vysoké umělecké úrovni.

Na maminku zůstával pořádný díl prá-
ce při výchově mojí, mé sestry i druhé 
sestry a starost o domácnost. Tatínek 
absenci části výchovy nás třech kom-
penzoval krásnými dárky nejen o Vá-
nocích. Jeho fantazie a odhad našich 
přání byly ohromné. Byl to náš tatínek, 
vytvořil množství fotografi í, které zůstaly 
jako němí svědkové uplynulého času. 
Co na tom, že máme všichni tendenci si 
přikrášlovat a pamatovat si jenom to, co 
bylo hezké, a ještě bez záruky, že tomu 
tak skutečně bylo! A  jak šel život dál?. 
O tom zase příště.

Šmi.dra©

Tatínek si maminku vzal a co z toho vzniklo

architekta. Zákazníci jsou stále nároč-
nější, proto se musíme stále zlepšovat, 
používat nové materiály a sledovat nové 
trendy. Pokud chcete vidět některé naše 
současné výrobky, podívejte se na naše 
stránky www.interbyt.cz.

Některé skutečnosti, které jsem tu 
popsal, jsou mnohým známé, ale pro 
někoho to budou možná informace no-
vé. Doufám, že článek přispěje nejen 
k lepšímu poznání minulosti naší fi rmy, 
ale vysvětlí čtenářům alespoň ve zkrat-

ce i způsob jejího fi nancování a nastíní 
některé současné problémy takového 
podnikání v době ekonomické krize.

Jan Kapek
kapek1@seznam.cz

��
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Příprava letní sezony v SRC

Vážení čtenáři, na úvod článku bych 
chtěl poděkovat všem návštěvníkům 
Sportovního a relaxačního centra, kteří 
využili našich služeb v zimních měsících. 
Věřím, že většina z  Vás, kdo jste našich 
služeb využívali, byla s poskytovaným 
zázemím spokojena a zachová nám pří-
zeň i nadále. Nicméně, zima je konečně 
za námi a je čas věnovat se letnímu 
období.

V případě SRC to znamená přede-
vším uvést ubytovací kapacity a budovu 
občerstvení v objektu koupaliště do sta-
vu, ve kterém bude možné poskytovat 
služby na odpovídající úrovni nejen ná-
vštěvníkům, kteří navštíví naše město 
za účelem turistiky, ale i všem obyvate-
lům Nového Města, kteří si budou chtít 
užít volné chvíle v krásném prostředí 
koupaliště. Ke zvýšení komfortu snad 
pomohou i drobné úpravy, které jsme 
pro začátek letní sezóny stihli připravit. 
Předně se nám podařilo vybudovat „za-
větrování“ v přístřešku u budovy občer-
stvení. To bude dokončeno v průběhu 

letního období, v závislosti na vytíženosti 
pracovníků SRC a fi nančních prostřed-
cích. Dále se nám celkem výhodně po-
vedlo nakoupit nový inventář do pergoly. 
Doufám, že především tato akvizice bu-
de přínosem ke zvýšení úrovně poskyto-
vaných služeb.

Otevření občerstvení plánujeme, v zá-
vislosti na počasí, od poloviny května. 
Současně bude do konce června po-
kračovat provoz zařízení v objektu Měst-
ských lázní. Případné úpravy provozní 
doby budou avizovány prostřednictvím 
našich webových stránek, jak je zvy-
kem.

Po letošní sezónu bychom chtěli udr-
žet prodejní ceny v objektu koupaliště 
v relacích loňského roku. Doufáme, že 
se nám to s ohledem na vývoj cen potra-
vin podaří.

Na závěr bych chtěl všem popřát hod-
ně slunečných jarních dnů a dobrou 
náladu.

Ing. Pavel Jakoubek

Podle kalendáře už bylo jaro tady, ale 
podle pranostiky a podle počasí venku 
to vypadalo spíš na ta kamna. Ke stejné-
mu názoru došel i Pepa, když takhle jed-
nou přišel ze zahrady. Zima mu zalézala 
za nehty a měl už pořádný hlad. Tak ho 
napadlo, že spojí příjemné s užitečným. 
Zatopí v kamnech a při té příležitosti si 
taky ohřeje něco na zub. Určitě doma 
nějakou konzervu najde.

Od slov k činům neměl daleko, a jak 
si řekl, tak taky udělal. Nanosil trochu 
dřeva na podpal a zatopil v kamnech. 
Pěkně to chytlo, bodejť by ne, ve svých 
pětapadesáti už něco ohňů rozdělal. Jen 
ten kouř šel víc do místnosti než do ko-
mína… „Takhle by to nešlo,“ zhodnotil 
Pepa situaci, když už začínalo být v míst-
nosti černo. „To bych se dřív udusil než 
ohřál.“ A rozhodl se, že problém vyřeší. 
V kumbále vyhrabal kominickou štětku 
a šel. Na půdě byla na komíně komíno-
vá vrátka a přístup k nim byl dobrý. Tu 
hromadu kovového šrotu, co tam ještě 
nedávno skladoval, kdyby se něco z to-
ho hodilo, odvozil do sběru. Teď je tam 
seno z celé zahrady, takže to je pohoda, 
pomyslel si Pepa, když nohou odsunul 
chuchvalec sena těsně u komína. Ote-
vřel dvířka. „Fakt to netáhne,“ spokojeně 
dal sám sobě za pravdu, „někde tam bu-
de škraloup,“ a do komínu strčil štětku. 
Párkrát protáhl komín… a opět mu život 
dal za pravdu. Byl tam! Škraloup se ná-
razem štětky uvolnil a propadl komínem 
do rozžhaveného ohniska dole… a z ko-
mínových dvířek na půdě se vyvalil oblak 
sazí a ohnivých jisker.

A světe div se, ty malé ohnivé svět-
lušky zapadaly do uskladněného sena. 
Když se Pepa dosyta vykašlal a rozhlédl 
kolem sebe, začínal tušit, že jeho geniál-
ní plán na prohřátí studeného domku mu 
nějak začíná přerůstat přes hlavu. Jiskry 
si v suchém seně začaly prokusovat pro-
stor a Pepovi došlo, že jestli hned něco 
neudělá, bude v domě mnohem tepleji, 
než si myslel. Rozběhl se do sena a pa-
mětliv vzoru stepních nosorožců začal 
jednotlivá ohniska počínajícího požáru 
svými osmičkami zadupávat. Nohy však 
měl jenom dvě, do fortelu nosorožce mu 
taky kus chybělo a ohnisek bylo navíc 
několikrát tolik. Ještě chvíli tedy zdivo-
čele tancoval na hořícím seně, ale když 
se jednotlivá ohniska začala spojovat 
a z plamínků už byly plameny, musel 
uznat porážku: „Pepo, tohle neudupeš!“ 

Fejeton – Tohle neudupeš!
Zavelel si k ústupu a od sousedů zavolal 
hasiče.

Než přijeli, oheň na půdě už by ne-
zadupalo ani stádo opravdových noso-
rožců. Požár byl vidět zdaleka. Seno 
vzalo za své a s ním i skoro celá střecha. 
Když hasiči během dvou hodin dokonale 
prohřátý domek zchladili hektolitry vody 
a bylo po požáru, z vyhořelé střechy 

opuštěně trčel do nebe jen dobře táh-
noucí komín.

Pepu stálo teplo toho jediného sych-
ravého jarního dne tolik, co všechny 
dny v nejtužších zimách za posledních 
dvacet let dohromady.

Rabina Ladislav

příspěvky čtenářů

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

PLAVECKÝ BAZÉN Provozní doba – od 1. 11. 2012

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 senioři
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 zavřeno

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

SAUNA + MASÁŽE

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)

18.00–22.00
18.00–21.00

Sobota sauna společná 18.00–21.00

OBČERSTVENÍ

Úterý–čtvrtek 14.00–21.00 Ceník od 1. ledna 2012

Pátek 14.00–22.00 Plavecký bazén 1 hod. 2 hod.

Sobota 14.00–21.00 Dospělí (přecházení do sauny zakázáno) 50 Kč 70 Kč

Neděle zavřeno Děti, ZTP 30 Kč 50 Kč

Dále dle potřeby a dohody!

Záloha na klíč dospělí 50 Kč / děti 30 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.ubytovani-relax.com
www.facebook.com/SportovniARelaxacniCentrum

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 bazén, sauna: 1hod. = 600 Kč,
            po 19.00 hod. 500 Kč, po 21.00 hod. 800 Kč

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 seniory – 1× týdně (čtvrtek) od 14.00 do 15.00 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 70/100 Kč /20 min.

ostatní masáže: 200 Kč /30 min.

Čtvrtek, pátek – sauna + masáž 150 Kč

Sportovní a relaxační centrum
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kultura a školství

Nové knihy
Beletrie
Banks, Jane: Lásky Napoleona 
Bonaparta
Beaton, M. C.: Agatha Raisinová a zlý 
veterinář (2. díl)
Benešová, Jana: Naděje ve tmě
Birch, Carol: Jamrachův zvěřinec
Bruen, Ken: Kříž
Cabot, Meg: Příliš velké sousto
Catt, Julie: Normální
Clarke, Stephen: Obnažená Paříž
Clar, Aubrey: Tajný kruh
Coulter, Catherine: Hluboko v srdci
Eugenides, Jeffrey: Hra o manželství
Fitzpatrick, Becca: Finále
Frankel, Laurie: Ahoj z nebe
Furnivall, Kate: Bílá perla
Gillerová, Katarína: Neobcházej
Green, George Dawes: Krkavci
Gregory, Phillipa: Řád temnot
Grémillion, Hélene: Zpověď
Hejkalová, Markéta: Andělé dne a noci
Holcová, Milena: Přezrálé broskve
Hunter, Jillian: Vévodovo pokušení
Hoeg, Peter: Děti chovatelů slonů
Ivey, Eowyn: Dcera sněhu
James, E L: Padesát odstínů šedi
James, E L: Padesát odstínů temnoty
Janouchová, Kateřina: Podváděná
Jonasson, Jonas: Stoletý stařík, který 
vylezl z okna a zmizel
Katalpa, Jakub: Němci
Keleová-Vasilková, Táňa: Nikdy

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

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 pří-
stupný internet, černobílé a barevné 
kopírování pro občany během výpůjč-
ní doby a možnost skenovat.

V loňském roce by l  spuš těn 
ON-LINE katalog Městské knihovny 
Nové Město pod Smrkem (www.kata-
log.nmps.cz), tím došlo ke zkvalitnění 
přístupu místních i vzdálených uživa-
telů ke knihovnímu fondu. V ON-LINE 
katalogu můžete zjistit, zda je vámi 
hledaná kniha ve fondu knihovny, zda 
je přístupná nebo právě vypůjčená. 
Pokud je kniha půjčená, může si čte-
nář přes své čtenářské konto tuto kni-
hu rezervovat. Přes čtenářské konto 
lze výpůjčky také prodlužovat. Bližší 
informace o nové službě je možno 
získat v knihovně.

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.

Kellerman, Jonathan: Oběti
Koontz, Dean: Dům stínů
MacNael, Susan Elia: Churchillova 
sekretářka
Mitchell, David: Atlas mraků
Moning, Karen Marie: Krvavá horečka 
(2. díl)
Nichols, David: Otázka za deset
Obermannová, Irena: Panoptikum 
české
Palumbo, Claudia: Prokletí
Potter, Alexandra: Kde je ta holka?
Pospíšilová, Jarmila: Šaty z duhy
Rottová, Inna: Milenci oddané manželky
Selbourne, Raphael: Navzdory mým 
blízkým
Theorin, Johan: Zkamenělá krev
Váňová, Magda: Ať myši nepláčou
Zweig, Stefanie: Návrat do Rotschildovy 
aleje

Mládež beletrie
Brezina, Thomas: Hafani 001
Březinová, Ivona: Johanka z parku
Francková, Zuzana: Otrokyně lásky
Hawkins, Rachel: Bitva o Hex Hall 
(3. díl)
Hunter, C. C.: Proměna za soumraku 
(3. díl)
Lamková, Hana: Čtyřlístek ve fi lmu
Lanczová, Lenka: Potížistka
Miklínová, Galina: O Kanafáskovi
Ptáčková, Jindřiška: Čarodějnice 
Hrubena a tři tajtrlíci
Riordan, Rick: Bohové Olympu
Rössler, Ivan: Pat a Mat
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Singltrek Centrum u koupaliště v No-
vém Městě pod Smrkem vstupuje do své 
třetí sezóny. Stejně jako loni zde bude 
fungovat prodejna cyklistického vyba-
vení a oblečení, testovací centrum kol 
a občerstvení. Přijďte se k nám podívat 
a posedět na terase. Singltrek Centrum 
tu není jen pro cyklisty. Přejeme si, aby 
k nám rádi chodili také místní lidé.

Pokud máte rádi dobré, lehké a čer-
stvé jídlo, doporučujeme Vám ochutnat 
některou ze specialit našeho vrchního 
kuchaře Jana Masopusta, který dří -
ve pracoval v prestižních restauracích 
v České republice, v Británii a ve Spo-
jených státech. Nebo přijďte jen tak po-
sedět u šálku opravdu dobré kávy nebo 
výborné horké čokolády.

Máme radost, že si k nám již loni našli 
cestu mladí kluci a dívky z Nového Měs-
ta, kteří si oblíbili náš pumptrek (kruhová 
dráha s boulemi a klopenými zatáčkami), 
na kterém řádí na kolech a velmi rychle 
se zlepšují v technice jízdy. Když mají 

takovouhle příležitost od raného mládí, 
jednou budou na kole jezdit mnohem lé-
pe než my. Vždy je dobré, když děti tráví 
volný čas sportovními aktivitami. 

Dětské hřiště u nás nemusíme ani 
připomínat. Maminky i tatínkové s dětmi 
už si k nám cestu našli a je radost pozo-
rovat, jak si děti prolézačky i houpačky 
užívají. V poslední době jsme bohužel 

zaznamenali na hřišti stopy vandalis-
mu. Vzhledem k tomu, že prolézačka 
i houpačky jsou určeny pro maličké 
děti, které by si mohly snadno ublížit, je 
opravdu zarážející, že je někdo záměrně 
poškozuje. Prosíme proto rodiče, aby 
hřiště zběžně zkontrolovali, než na ně 
své potomky vpustí. Zároveň na hřiště 
zaměříme také náš kamerový systém, 
a pokud se vandalismus opět vyskytne, 
budeme to řešit ve spolupráci s policií.

Už jste se byli letos projet na stez-
kách? Pro obyvatele Nového Města 
máme tento rok akci. V tomto vydání 
Novoměstských novin naleznete kupón 

na slevu na půjčení kola v Singltrek Cen-
tru. Přijďte si vyzkoušet kola speciál-
ně stavěná na stezky, celoodpružené 
modely i novinky v rozměrech kol. Sle-
va s kupónem je odstupňovaná podle 
dnů v týdnu takto: v sobotu a v neděli 
a ve svátek bude půjčovné 400 Kč, 
v pátek 350 Kč a v ostatní dny 300 Kč. 
Běžná cena půjčení je 480 Kč. Stan-
dardní podmínkou půjčení kola jsou dva 
doklady totožnosti a vyplnění smlouvy. 
Zejména o víkendech je lepší si kolo 
předem rezervovat.

Parkovné u koupaliště bude letos stej-
né jako loni, 49 Kč za den. Pokud jezdíte 
na koupaliště častěji, doporučujeme 
Vám zakoupit si v Singltrek Centru par-
kovací kartu na celý rok 2013 za 149 Kč.

Nepříjemnou zkušeností v minulém ro-
ce pro nás bylo, že si někteří neukáznění 
cyklisté oplachovali kola v koupališti. 
Pokud uvidíte někoho takového, dejte 
nám vědět.

Singltrek pod Smrkem je tu proto, 
aby přinesl příležitosti místním lidem. 
Nové Město začíná být díky stezkám 
v centru dění. Přijďte se s námi poradit, 
jak toho využít. Přímo v Novém Městě je 
v současné době akutní nedostatek uby-
tovacích kapacit. Rádi vám doporučíme, 
jaké zařízení a služby cyklisté ocení, 
a také Vám zdarma pomůžeme s inzercí 
Vašeho ubytování na našich stránkách.

Těšíme se na Vás!

Ze Singltrek Centra Vás zdraví Tomáš, 
Petr, Hanka a Honza.

foto: Jan Mocňák

Cestovní ruch

Singltrek Centrum v sezóně 2013

Na tomto místě v tištěné verzi
byla slevová poukázka.
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Ve středu 27. března se členové lezeckého kroužku při SVČ 
ROROŠ zúčastnili Okresního přeboru Základních škol v leze-
ní, který proběhl na umělé stěně v Hejnicích. Zúčastnilo se ho 
celkem 56 soutěžících z 12 škol.

Za náš kroužek se zúčastnila Veronika Jirušová, David 
Karala, Lenka Řeháková, Lukáš Dankanič, Karolína Vrátná, 
Michael Smutný a Richard Schwedler. Letošní ročník se 
od předchozích lišil znatelně zvýšenou výkonnostní úrovní 
soutěžících. V silné konkurenci se reprezentanti SVČ ROROŠ 
Nové Město pod Smrkem umístili ve svých kategoriích vždy 
do desátých míst.

Všem našim lezcům děkujeme za podané výkony!

Pavel Smutný

Zpívání pod Smrkem
Ve dnech 4. a 5. dubna uspořáda-

la základní umělecká škola 11. ročník 
přehlídky pěveckých souborů "Zpívá-
ní pod Smrkem". Do Nového Města 
si přijelo opět zazpívat a zatančit více 
jak 220 dětí z mateřských, základních 
a základních uměleckých škol zejména 
z oblasti Frýdlantska. Kdo se přišel 

Gratulace
Naše akordeonistka Nela Kunce zís-

kala 3. místo v krajském kole Národní 
soutěže základních uměleckých škol 
České republiky.

N e le  g r a tu lu jeme a  d ě ku jeme 
za úspěšnou reprezentaci školy.

Pozvánka
V úterý 28. května v 18:00 hod. Vás všechny srdečně zveme do společen-

ského sálu Dělnického domu na koncert pěveckých a instrumentálních souborů 
základní umělecké školy.

Ve dnech 18. a 19. června od 15:00–17:00 hod. bude probíhat v prostorách 
základní umělecké školy zápis nových žáků do hudebního a výtvarného oboru. 
Zveme zejména předškoláky a žáky 1. stupně základní školy. Bližší informace 
získáte na webových stránkách školy nebo přímo v základní umělecké škole.

Soutěž v lezení

ve čtvrtek nebo v pátek podívat, určitě 
nelitoval. Vystoupení se všem vydaři-
lo a každý soubor si kromě potlesku 
odnesl i pamětní list a malou odměnu. 
Na závěr si všichni s chutí zazpívali spo-
lečnou písničku.

Městu Nové Město pod Smrkem dě-
kujeme za fi nanční podporu této akce.

Základní umělecká škola


