cena 10 Kč
www.nmps.cz
číslo 4, ročník 19
Město Nové Město pod Smrkem
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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
přišel letní prázdninový čas a s ním
i nové vydání Novoměstských novin.
Shromáždili jsme pro Vás spousty nových informací, ale naleznete i něco pro
volné chvíle uvnitř. Přejeme slunečné
léto a příjemné počtení.
redakce

II. ročník obranářského závodu
„O TUKANŮV POHÁR“
ZKO Hajniště pořádala dne 15. 6. 2013
II. ročník obranářského závodu „O TUKANŮV POHÁR“.

Sešlo se 8 závodníků převážně ze státních složek ČR. Mohli jsme zde vidět
příslušníky vojenské policie, vězeňské

správy i celní správy. Z civilních závodníků
bohužel nedorazil nikdo.
Startovní pole čtyřnohých miláčku bylo,
co se týče plemen, poměrně různorodé.
Mohli jsme zde vidět belgické ovčáky, německého ovčáka, amerického stafordšírského teriéra a amerického pitbulteriéra.
Všechny zúčastněné týmy byly na závod
velice dobře připraveny.
V poslušnosti museli psi prokázat ovladatelnost za ztížených podmínek. Všichni
poslušnost, i když s drobnými chybami,
zvládli.
Cviky obrany nebyly vůbec jednoduché. Mohli jsme vidět vyhledání pachatele v rozsáhlém objektu, zadržení dvou
pachatelů v místnosti, poté také zadržení
bránícího se pachatele v autě a následný
útok druhého, a v neposlední řadě obranu
psovoda před velmi nepříjemně útočícím
ﬁgurantem.

Někteří psi tyto cviky zvládli lépe, někteří hůře, ale všichni se s nimi poprali
statečně.
Kdo se na tuto akci přišel podívat, určitě
neprohloupil. Bylo vidět hodně hezkých
zákroků psů. Návštěvníci se mohli občerstvit výbornou vepřovou kýtou a klobáskami
na grilu.
Počasí nám opět přálo, takže vydařenému závodu nic nestálo v cestě.
První místo nakonec vybojoval pan Michal Albani z Vazební věznice Rýnovice se
svým belgickým ovčákem malinois Xanthinem Malidaj.
Chtěli bychom Vás také pozvat na další,
tedy již III. ročník obranářského závodu
„O TUK ANŮV POHÁR“, který se bude
konat příští rok opět v červnu. Doufejme,
že se vydaří stejně jako letošní.
ředitelka závodu Lucie Pelantová
předseda ZKO Josef Štefanides

Úklid okolí
křížků Gottlob,
Pachtýř a kříže
v Sedmidomí
Více na straně 16.

téma čísla
10. výročí otevření rozhledny na Smrku
Město Nové Město pod Smrkem připravuje u příležitosti 10. výročí otevření
rozhledny na Smrku malou Horskou slavnost, která se uskuteční v sobotu 21. září
2013 na Smrku.
Program:
 11:00 hodin – odhalení bronzové
repliky původního reliéfu na Pamětním
kameni Th. Körnera – Spolek Patron
 12:00 hodin – odhalení pamětní
desky Ing. Karla Jeřábka na rozhledně –
město Nové Město pod Smrkem.
Návštěvníci slavnosti se mohou těšit
také na tradiční občerstvení, které zajistí
Klub českých turistů z Nového Města pod
Smrkem, dále na vystoupení skupiny Zlatý
holky, která zahraje a zazpívá jizerské

písničky a také na publikaci vztahující se
k rozhledně a hoře Smrku.
Krásným orámováním slavnosti jistě
bude vystoupení trubačského kroužku
z České lesnické akademie Trutnov.
Každý, kdo 21. září 2013 v ystoupá
na naši krásnou horu Smrk si odnese
nejen pamětní list s jedinečným razítkem,
které bude možné získat jen v tento den,
ale také jistě spoustu nádherných zážitků.
V této chvíli nezbý vá nic jiného, než
poděkovat všem, kteří se na této akci nezištně podílejí, a těšit se na krásné počasí
a Vaši hojnou účast.
Na shledanou 21. září 2013 na Horské
slavnosti na Smrku!
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Kateřina Nash exkluzivně na Singltreku pod Smrkem!!
19. 6. 2013 přivítalo Nové Město pod
Smrkem a Singltrek pod Smrkem velice
milou a váženou návštěvu. Pozvání nástupního místa Centrum U Kyselky přijala přední světová a naše nejúspěšnější cyklistka
KATEŘINA NASH.

Členka amerického profesionálního
týmu LUNA PRO přijela v doprovodu týmového manažera Waldka Stepniowskeho
trénovat před začínajícím mistrovstvím
Evropy a zároveň chtěla okusit jedinečnou
atmosféru a rozmanitost místních stezek.

Katka sama bydlí v kalifornských horách,
které jsou podobnými unikátními stezkami
propletené.

Podle slov Katky jsou tyto stezky opravdový světový unikát a svým hravým proﬁ lem se z něj může stát jak příjemné místo
pro vyjížďku rodiny s dětmi, tak se na něm
dá trénovat na vrcholné akce, které Katku
v tomto roce ještě čekají.
Po projížďce se Katka osvěžila v místním
potoce a vyrazila na oběd se starostou
města Pavlem Smutným. Celé setkání se
neslo v přátelském duchu, jelikož Kateřina
i pan starosta rádi vyrazí na kolo nebo

do hor, a proto si bylo stále o čem povídat.
Z Nového Města pod Smrkem pak Kateřina vyrazila směrem na švýcarský Bern,
kde byla již v sobotu 20. 6. 2013 členkou
štafety českého národního týmu (štafeta
se umístila na 3. místě – pozn. redakce)
a v neděli ji čekal závod žen, kde by chtěla
k již získané bronzové medaili přidat další,
snad i cennější kov (Kateřina skončila
na 4. místě – pozn. redakce).

A my jí budeme držet pěsti…
Článek z www.MTBs.cz
se svolením autora Jiřího Šreiera
foto: Michal Červený

SDH Nové Město pod Smrkem
vás srdečně zve na oslavu

140. výročí založení sboru.
Akce se uskuteční
Po poskytnutí rozhovorů pro média se
druhá žena posledního závodu Světového
poháru vydala v doprovodu týmu Centra U Kyselky na dvouhodinový trénink
na stezkách, kde se podle sv ých slov
cítila jako ryba ve vodě. Aby také ne! Vždyť
2

20. 7. 2013 od 9 hodin
na náměstí.
Od 20 hodin vás SDH zve na zábavu
do hotelu Mědenec.
Novoměstské noviny
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Informace z radnice
Frýdlantská voda je levná, stočné naopak drahé

Pro rok 2013 musela Frýdlantská vodárenská společnost zdražit cenu vodného
i stočného. Tento krok byl nevyhnutelný
pro vyrovnané hospodaření naší společnosti. Z celkového pohledu je potřeba
si obě položky rozdělit a pohlížet na ně
samostatně.
Dů vodů, proč cena vod y v zrostla
o 4,3 %, tedy o 1,36 Kč za kubík, je víc.
Negativní dopad mělo zdražování povrchové vody. Povodí Labe zdražilo o 12 %.
Rostly ceny pohonných hmot i mzdové
náklady. Zásadní vliv na cenu vody ale
měla její klesající spotřeba. I přes mírné
zdražení patří naše voda k nejlevnějším

v republice. V některých městech dokonce platí i o více jak 20 korun za kubík víc,
než naši klienti. Věřím, že pokud nebude
radikálně klesat spotřeba vody, tak se nám
podaří tyto naše pozice udržet.
Stočné účtované našim klientům je ale
bohužel drahé. Oproti minulému roku
vzrostlo o 5,8 %, tedy o 3,06 Kč za kubík
odvedené odpadní vody. Cenu ovlivňuje
především fakt, že naše dvě čistírny odpadních vod Frýdlant a Nové Město pod
Smrkem jedou jen zhruba na polovinu svého projektovaného výkonu. Zjednodušeně
řečeno máme na kanalizaci připojených
málo klientů, ale náklady na provoz zůstávají vysoké. Ukončením výroby v areálech
textilních továren Slezan a Textilana jsme
přišli o významnou část naší klientely.
A bohužel na to doplácejí ostatní klienti.
Náklady společnosti tvoří totiž z velké
části ﬁ xní položky, které nejsou ovlivně-

ny množstvím dodané vody či odvedené
odpadní vody. Paradoxně tak klesající
spotřeba vody zdražuje jak cenu vody, tak
i cenu stočného. Frýdlantská vodárenská
společnost udělala vše pro to, aby efektivním hospodařením zabránila dramatickému růstu cen. Podařilo se nám snížit
některé klíčové náklady. Na komoditní
burze jsme oproti roku 2012 získali silovou
elektřinu o 20 % levněji. Díky výběrovému
řízení na nového dodavatele jsme pořídili
levněji povinné rozbory pitné vody. Chemická laboratoř, která nám bude rozbory
dělat v roce 2013, nabídla o 20 % nižší cenu. Dále jsme také využili konkurenčního
boje tuzemských bank a podařilo se nám
ročně ušetřit na poplatcích téměř 100 tisíc
korun. Přes všechny tyto kroky jsme zdražení zabránit nedokázali.
Ing. Petr Olyšar
ředitel FVS, a. s.

Ze schůze rady města
Dne 13. 5. 2013 se konala schůze rady
města, na které rada projednala majetkoprávní věci a přidělení bytů v majetku města. RM projednala návrh obecně závazné
vyhlášky o regulaci hazardu; návrh OZV
bude odeslán ke kontrole dozorovému orgánu. Rada dále projednala žádosti o dotace z rozpočtu města. Z kapitoly „Dotace“
byly přiděleny dotace v souhrnné částce
19.150 Kč, z kapitoly „Kultura“ byla přidělena dotace na krytí nákladů části doprovodného programu při akci „Majáles“. RM
schválila přidělení finančního příspěvku
z kapitoly „Sociální služby“ O. s. Školička
na projekt „Správná cesta“. Dále rada
projednala žádost Singltrek pod Smrkem,
o. p. s. o uvolnění ﬁ nančního příspěvku
z rozpočtu města na zajištění oprav a údržby sítě singltrekových stezek. Jedná se
hlavně o opravy brodů, opěrných zídek,
odvodňovacích prvků a obnovu vrchních
vrstev stezek. RM schválila nákup dvou kusů jízdních kol AGANG pro OO PČR Nové
Město pod Smrkem.
Další schůze rady města se konala
29. 5. 2013. RM byla seznámena s informací o soudním sporu s firmou RETAP,
spol. s r. o., rada schválila pro další postup
využít ke stanovení výše nájemného znalecký posudek. Rada města projednala
žádost O. s. pro obnovu a rozvoj Nového
Města pod Smrkem a okolí o zajištění
kroků vedoucích k získání drobných sakrálních památek do vlastnictví města. RM
červenec–srpen 2013

uložila vedoucímu správního odboru a vedoucí ﬁnančního odboru pokračovat v zavedení zbývajících opuštěných drobných
sakrálních památek do vlastnictví města.
V dalším bodu schůze jmenovala rada
města do funkce ředitelky Základní školy
Nové Město pod Smrkem, p. o., Mgr. Michaelu Smutnou, na funkční období 6 let
s účinností od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2019.
Na schůzi rady města konané dne
12. 6. 2013 byly projednány majetkoprávní věci, přidělení bytu ve vlastnictví
města a byl projednán Seznam žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města
s platností od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013,
který bude následně zveřejněn na úřední
desce bytové správy k připomínkování.
Dalšího jednání RM se zúčastnili ředitelé
příspěvkových organizací – Mgr. Jindřich
Novotný (ředitel PO ZŠ), paní Miloslava
Suková (ředitelka PO MŠ), Mgr. Martina
Funtánová (ředitelka PO ZUŠ), Ing. Pavel
Jakoubek (ředitel PO SRC) a Mgr. Yveta
Svobodová (ředitelka PO SVČ „ROROŠ“).
Všichni přítomní ředitelé seznámili RM se
zprávami o činnosti PO za 1. pololetí roku
2013 a s aktivitami nad rámec jejich povinností. RM následně projednala a schválila
v ýše odměn přítomným ředitelům PO,
které budou vyplaceny z rozpočtovaných
mzdových prostředků příslušných organizací. Rada města dále projednala žádosti
ředitelky PO SVČ „ROROŠ“ – schválila
přijetí daru na nákup materiálu, bezplatné
Novoměstské noviny

umístění čtyř dětí ze zaplavených oblastí
na letním táboře na táborové základně
v Jindřichovicích pod Smrkem a stavbu
kůlny v areálu PO SVČ „ROROŠ“ za vlastní
prostředky organizace. RM schválila umístění navigačních cedulek Hotel Měděnec
na sloupech veřejného osvětlení v majetku
města na křižovatce Ludvíkovská-Husova
a na křižovatce Celní-Ludvíkovská. RM
schválila prodloužení smlouvy na dostavbu kanalizační sítě mezi městem a ﬁrmou
Strabag, z důvodu nepředvídatelných objektivních příčin do 30. 9. 2013.
Usnesení rady města najdete
na www.nmps.cz/rm.php

Zatopené studny
Prosíme majitele studní, u kterých došlo
k jejich zatopení v průběhu letošní povodně, aby tuto skutečnost oznámili na našem městském úřadu na telefonním čísle
482 360 320, nebo osobně v sekretariátu
úřadu. Děkujeme.
Krajská hygienická stanice Libereckého
kraje se sídlem v Liberci nabízí městům
a obcím, na jejichž území byly v červnu
2013 zaplaveny studny sloužící jako zdroje
pitné vody, vyšetření vzorků pitné vody ze
sanovaných zaplavených studní za podmínek daných přiloženými pravidly.
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Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Červenec
Daněčková Věra
Machová Marie
Filipová Irena
Polovčak Orest
Boorová Jarmila
Resselová Evženie
Zajacová Janina
Šváb Jindřich
Stibitzová Estera
Drabke Hugo
Himmelová Annemarie
Hons František
Smutná Zdeňka

93
88
85
85
84
83
82
81
75
70
70
70
70

Srpen
Himmelová Marie
Pospíšil Josef
Zimová Hana

91
88
86

Ressel Gustav
Jelínková Evženie
Jurica Štefan
Dancsová Věra
Fojtíková Ludmila
Hudáková Marta
Zozman Eduard
Kallová Jaroslava
Kaplová Bronislava
Masslichová Lenka
Šikala Zenon
Veitová Marta
Polcarová Dana
Vaňková Růžena
Cina František
Jisl Ladislav
Kúrňava Štefan
Likavcová Wanda

85
84
84
83
82
81
81
80
80
80
80
80
75
75
70
70
70
70

Všem oslavenkyním a oslavencům, kteří v těchto měsících svá životní jubilea již oslavili
či budou teprve slavit, přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
Redakce
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kultura a sport
Co nového v SRC
Úvodem bych chtěl poděkovat všem,
kdo využívají služeb našeho centra, ať již
k aktivnímu odpočinku, nebo k relaxaci.
Jsem rád, že stejně jako zařízení umístěná
v Městských lázních se Vaší oblibě těší
i naše občerstvení na koupališti.
Pevně věřím, že období dešťů již pominulo a čeká nás krásné, teplé léto. Pro to
letošní jsme se rozhodli pokračovat v tradici spolupráce s různorodými uskupeními
zaměřujícími se na realizování kulturních

a společenských akcí a připravili jsme
program akcí, které bychom v tomto letním
čase chtěli realizovat. Rádi bychom do tohoto programu zařadili nejen kulturní akce,
které jsou organizovány již tradičně, ale
i několik sportovních, určených ke zpestření letních víkendů. Přehled těch hlavních
akcí je uveden v následující tabulce.
V případě, že bude do kalendáře zařazena některá další akce, nebo dojde ke změně v termínu, budeme o tom informovat

prostřednictvím našich webových stránek
a nástěnky centra.
Doufám, že Vás alespoň některá z uvedených akcí zaujme a zúčastníte se jí. Pro
bližší informace sledujte prosím naše webové stránky. Na závěr mi dovolte popřát
všem čtenářům pěkně prožité letní dny.
Ing. Pavel Jakoubek

Kalendář akcí – léto 2013
Poř. č.

Datum

Název akce

Poznámka

1

13. 7. 2013 EXPLOZE 2013

Hrají: V.A.R, CUMULONIMBUS, RaiN, HALLODRN. Začátek v 19:00

2

20. 7. 2013 Turnaj ve stolním
fotbalu

Zahájení ve 13:00, registrace je možná prostřednictvím e-mailové adresy –
nmps.sport.relax@centrum.cz, nebo na telefonní číslo +420 728 755 475.
Případní zájemci se mohou registrovat i od 12:00 do 13:00 v prostoru
občerstvení na koupališti. Podrobné informace budou zveřejněny na našich
webových stránkách 8. 7. 2013

3
4

5

9. 8. 2013 Vystoupení skupiny
SEŠLOST
17. 8. 2013 Otevřený
turnaj v BEACH
VOLEJBALU

23.–25. 8. 2013 FRYYFEST

Od 19:00 do 24:00 v prostoru občerstvení na koupališti
Turnaj smíšených trojic, předpokládané zahájení v 10:00 hod.
Registrace je možná prostřednictvím e-mailové
adresy – nmps.sport.relax@centrum.cz, nebo na telefonních číslech
+420 728 755 475, +420 776 098 911. Podrobné informace budou
zveřejněny na našich webových stránkách do 15. 7. 2013
Tradiční festival rockových kapel.

Závěrečný koncert
Červnový koncert v základní umělecké škole je vždy o něco
slavnostnější než jiné koncerty, je totiž spojen s gratulací, poděkováním a pochvalou.
Gratulace patřila absolventům, kterých bylo v tomto školním
roce opravdu mnoho.
 Heyda Katharina – absolventka 1. stupně základního studia
hudebního oboru
 Husák Matouš – absolvent 1. stupně základního studia hudebního oboru
 Jalovičárová Denisa – absolventka 1. stupně základního studia
hudebního oboru
 Janoušová Michaela – absolventka 1. stupně základního studia hudebního oboru
 Ressel Jan – absolvent 1. stupně základního studia hudebního
oboru
 Vašátko Vojtěch – absolvent 1. stupně základního studia
hudebního oboru
 Vondrková Tereza – absolventka 1. stupně základního studia
hudebního oboru
 Woideová Anna – absolventka 1. stupně základního studia
hudebního oboru
Žákyně, které úspěšně reprezentovaly základní uměleckou
školu, si přišly na pódium pro poděkování.
V Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice v konkurenci
24 500 prací z 68 zemí celého světa získala nejvyšší ocenění
– medaili Lidická růže – Ester Bruská. Další děvčata si převzala
červenec–srpen 2013

čestná uznání za malbu – Jiřina Hakrová, Žoﬁe Husáková, Pavla
Svobodová a za kombinovanou techniku – Ester Bruská, Jiřina
Hakrová, Tereza Heřmanová a Sandra Hoová.
Pochvala za pracovitost, pečlivost, spolehlivost po celý školní
rok čekala na Adélu Bukovskou, Michaelu Jersákovou, Jiřího
Jersáka, Jesiku Freibergovou, Josefa Malcovského, Terezu Vondrkovou, Elišku Porubskou a Jana Baboráka.

Poděkování za vynikající pedagogickou práci ve školním roce
2012/2013 patří také všem vyučujícím základní umělecké školy.
Velké uznání si zaslouží i rodiče, prarodiče…, kteří své děti v zájmové činnosti trpělivě a vytrvale podporují a povzbuzují.
Martina Funtánová

Novoměstské noviny
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předprodej vstupenek v Měs
tské
knihovně a v síti EL SET
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Příspěvky čtenářů
Babička a my ostatní
Svědectvím o neopakovatelnosti každého životního okamžiku jsou soukromá
a rodinná fotoalba. V nich jsou zachyceny
osobní příběhy, prohry i vítězství našeho
života. Na základě fotograﬁí a vzpomínek
vám budu o jednom životě vyprávět.
Babička pocházela z chudé rodiny.
Její mladší bratr vystudoval vysokou školu
a stal se z něj vážený JUDr, doktor obojího
práva, světského i církevního. Babička
tolik štěstí neměla, na studia se peněz
nedostalo. Vdávala se mladá. Její muž,
můj děda, byl světoběžník. Potuloval se
po Rakousku, po Hindenburgově Výmarské republice, dostal se až do Jižní Ameriky. Jednou za čas poslal nějaké peníze.
Své zážitky z cest nám často vyprávěl před
spaním o prázdninách. Občas je prošpikovával španělskými slovíčky a němčinou.
Bůhví, kolik toho skutečně prožil a kolik si
toho vymyslel. Měli tři děti – mého tatínka
a jeho dvě sestry. Tatínek byl nejstarší.
Bydleli na vesnici v domku s malou temnou kuchyní, okénko vysoko u stropu. Dva
pokoje, jeden jako ložnice, druhý obývací
s nádherným vysokým vyřezávaným příborníkem. Jeho součástí byly zajímavé bicí
hodiny, malý orloj jako na pražském Staromáku. Ke stavení patřil chlév s kravkou,
kozou, několik slepic a králíků. Z chléva se
později stala obytná místnost, přístupná

zvenku. Tam jsme o prázdninách spali.
Když se naskytla příležitost zakoupit
volný pozemek s kusem lesa, babička sehnala peníze a lán louky s lesem zakoupila. O jejím odvážném činu a o životě na vsi
napsal později její bratr JUDr povídku
na pokračování, která byla uveřejňována
v tehdejších Zemědělských novinách pod
názvem První setba. Dostala druhou cenou v soutěži o dílo s vesnickou tématikou.
Úmornou prací vznikla rozlehlá zahrada
s chatkou a studnou. Zahrada se pak stala
o prázdninách středobodem našich radostí i starostí. Na počátku našich prázdninových pobytů každé z nás dětí bylo
změřeno a zváženo a získané parametry
byly zapsány tužkou na futra špejcharu.
Na konci prázdnin se provedlo druhé měření a vážení a babička měla radost, jak
si nás při tom kouzelném prázdninovém
pobytu vykrmila a jak jsme vyrostli. Skoro
jako v pohádce O perníkové chaloupce,
jenom jsme nebyli upečeni a sežráni.
Zahrada znamenala téměř celoroční
práci, hlavně pro babičku. Dlouhé řádky
voňavých jahod prostřídané plochou okurek, které se nalévaly a tloustly a jejich
strupatý povrch lákavě vykukoval mezi
houštím listů, šťavnatá nádhera rybízů
a angreštů, zelenina všeho druhu, brambory. Našlo se tam pár řádků řepy, vysoké

I to se stalo
Brod
Těch dvacet minut, které Ludva stál
na střeše svého terénního Nissanu uprostřed zdivočelé říčky jako trosečník, by mu
sotva stačilo na to, aby pochopil, kde se
stala chyba. Naštěstí vedle něj na ostrůvku
zatopeného vozidla z Jordánu trčela ještě
Miluna, která měla v této otázce naprosto
jasno. ,,Tohle mohlo napadnout jen tebe!
,Přejedeme brod, vždyť máme tereňák!‘“
parodovala jeho sebejistotu s úšklebkem,
zatímco balancujíc na jedné noze postupně vyklepávala z lodiček vodu, která se jim
ve vlnce přelila přes chodidla. Co se týká
odpovědnosti, stačil se Ludva jen nadechnout. ,,Každej normální člověk jede po silnici, ale Ludvíček né, on musí ukázat, jakej
je to frajer!“, pokračovala Miluna, takže
Ludva vzduch nasbíraný v plících na odpověď zase pomalu vypustil. V rázném
monologu Miluna nezapomněla zdůraznit,
že kdyby ona nebyla tak duchapřítomná
a neměla kabelku přes rameno, mohli výhledem na rozvodněný tok strávit taky celý
den, protože do těchhle končin se přece
červenec–srpen 2013

Ludva přestěhoval hlavně kvůli ,,božskému klidu, kdy třeba celý den nepotkáš
živáčka“. A jeho mobil zůstal v přihrádce,
která je teď dobrého půl metru pod vodou.
Veškeré Ludvovy návrhy, jak prekérní
situaci vyřešit, vzaly za své. Miluna přece
nepoleze do řeky, aby se pak mokrá vracela pěšky. Má nastoupit do nové práce
a musí udělat dojem. Nehledě na to, že
síla proudu byla znát i na střeše, co se jim
kývala pod nohama.
Hasiči neplánovaně poskytli páru mnohem víc času vychutnat si soukromí a vzájemnou blízkost, než je u zásahů obvyklé.
Ani vševědoucí Miluna, která ,,mohla tušit,
jak tohle dopadne“, totiž neměla potuchy,
kde že to vlastně jsou, a poslala výjezdovou jednotku k jezu a půl kilometru níž
po proudu. Ale vyprošťovací speciál pak
vyřešil problémy s vytažením auta z řeky
stejně elegantně, jako přechod trosečníků
téměř suchou nohou přes Jordán. Jen to
nebylo zadarmo.
Ladislav Rabina
Novoměstské noviny

stvoly kukuřice, bílé květy máku, trochu
pšenice pro slepice. Sadem se táhly řady
ovocných stromů počínaje třešněmi a jabloněmi, hrušněmi, švestkami, meruňkami
a broskvoněmi konče. Nádhera v době
květu doprovázená nepřetržitým bzukotem pilných včel. Před zeleně natřenou
chatkou byly velké záhony květin. Babička
nikdy neopomněla nařezat kytici, kterou
jsme pak s úctou položili na hrob našich
předků.
Ze zahrady se dalo vyjít do volného lesa. Ten les byl nádherný. Vstřebával jsem
jej všemi smysly. Listnáče i jehličnany,
keře, polštáře měkkého mechu s bělavozeleným odstínem, kapradiny. Na jaře
konvalinky, které jsme trhali, aby pak svou
omamně jedovatou vůní provoněly ložnici
našeho městského bytu. V létě les oplýval
houbami všeho druhu. A toho rozličného ptactva a zvuků, těch vůní a pachů,
temných i prosluněných zákoutí, paseky
pokryté máslově žlutými koláči s letokruhy
na pařezech poražených smrků, smolné
slzy ležících kmenů.
Na zažloutlé fotografii je vidět několik
dětí okolo čoudícího ohníčku. Určitě se
v něm opékají brambory. Můj bratranec
sedí před ohništěm, přirozený a respektovaný lídr naší malé dětské skupiny o prázdninách, tvůrce všech dobrodružství. Uměl
perfektně plivat do dálky skrz mezeru
mezi předními zuby. Taky uměl čůrat tak
vysoko, že pokropené listy stromu vypadaly jako po dešti. Naučil mne vyřezávat
modely lodí, vyrábět luk, indiánské čelenky, prak. Jenom pro ten klukovský prak,
kaťan jsme mu říkali, jsem jej chvíli neměl
rád. On přímo náruživě střílel ptáky v lese
a za každou ptačí mrtvolku udělal na praku
zářez. Těch zářezů bylo dost. No, a jak šel
život dál? O tom zase příště.
Šmi-dra©

Zařazování
žáků do rozvrhů
na školní rok 2013/2014
bude probíhat

2. a 3. září
v 9:00–17:00 hodin
v učebnách ZUŠ.
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Spolky
Hasičské zprávy z Ludvíkova za měsíc květen a červen
Letošní rok je poznamenán nepřízní
počasí na veškeré akce, jak kulturní a společenské, tak i pro brigádu a různé opravy.
Počátek měsíce května, třebaže deštivý,
pro nás znamenal opět přípravu na soutěže, výjezdy a také novou přípravu dříví
na další akci – Kácení máje a Dětský den.

Plánovaná sobota propršela, ale další
již se vydařila. Hned v úterý zazněla siréna
na výjezd jednotky do Libverdy na lázeňský dům, naštěstí šlo jen o plánované
námětové cvičení v okresním měřítku.
Sotva se jednotka se vrátila na základnu,

oznámila siréna požární pohotovost znovu. Tentokrát k požáru rodinného domu
v Jindřichovicích. Koncem měsíce vyjela
jednotka do Nového Města k úniku ropných látek.
28. května jsme navštívili našeho dlouholetého člena, který se svou manželkou
oslavil 50 let společného života, a předali
mu dárek s blahopřáním za celý sbor hasičů Ludvíkov. Také starosta Nového Města
p. Smutný a pí Mlejnková přišli s dárkem
a blahopřáním za městský úřad a Sbor pro
občanské záležitosti. Na 1. červen jsme
chystali kácení máje. Po dlouhé přípravě,
napečených koláčích od pí Zemánkové
hned ráno vyšla skupina hasičů v krojích
k tradičnímu zvaní na odpolední a večerní
akci. Jenže se spustil déšť a přibývalo mu
stále na síle, takže se výbor rozhodl akci
dokončit v klubovně. Táborák byl v krbu,
májka s různými dobrotami se vydražila.
Vyhrál ji Petr Zeman. V náhradním programu nám promítal p. Hradil diapozitivy z vysokohorských výstupů v Himaláji

a Kavkazu. Ještě ani neskončila zábava
a opět zněla siréna k požární pohotovosti.
V nočních hodinách vyjela jednotka do Višňové. Nastalo pytlování písku, čerpání
vody z lagun a ze sklepů a opětná pomoc
ve Višňové. Po třídenní pohotovosti nás
čekala práce s opravou a údržbou techniky, výstroje a výzbroje. Také započala příprava na další soutěže v okrsku a příprava
na další kulturně společenskou akci „Hurá
prázdniny a sjezdy v maskách“, která bude
6. července. Čeká nás plno starostí s vybudováním nového univerzálního cvičiště
na nově pronajatém pozemku fy CiS u bývalé nové školky, které by mělo být komplet hotové do 14. září. Na tomto místě se
má konat naše soutěž v požárním sportu
o pohár starosty sboru, která jako všechny
ostatní bude zaměřena k oslavám 135 let
založení hasičského sboru v Ludvíkově.
Přejeme si, aby nám naše plány opět
nějaká nepohoda nepokazila.
Jednatel SDH Ludvíkov
Pavel Malý st.

Grilovací sezóna již začala

AFK Nové Město p. Smr.

Z grilování se již stal fenomén. Především o víkendech se v Čechách
griluje už nejen u restaurací, chalup a rodinných domků, ale dokonce
na balkonech panelových domů.
Žhnoucí uhlíky jsou však stejně nebezpečné jako klasický oheň. Teplota žnoucího dřevěného uhlí bývá okolo 600 °C, je tedy dostatečná pro
zapálení téměř každého hořlavého materiálu, a proto je při grilování nutné
respektovat určitá pravidla. Především je vhodné si ještě před zahájením
grilování nachystat zásobu vody pro případ nenadálé události. Měly by se
používat jen profesionálně zhotovené grily, různá provizoria nemusí vždy
plně splňovat podmínky všech bezpečnostních předpisů. Gril by se měl
instalovat a provozovat přesně podle návodu výrobce. Především je nutné,
aby byl umístěn na vhodném místě. Většinou se za bezpečnou vzdálenost
považuje 75 cm ve směru sálání, 20 cm v ostatních směrech pro pevné
palivo a 10 cm pro plynné palivo. Je však potřeba také myslet na prostor
nad grilem, aby stoupající dým a žár nezapálil větve stromu či odletující
jiskry nezapálily suchou trávu nebo jiný hořlavý materiál. K podpálení se
nikdy nesmí použít tekuté podpalovače na bázi alkoholu, ale vždy jen pevné podpalovače nebo suché dřevo. U rozpáleného grilu se nesmí používat
ani olej ve spreji. Také je potřeba věnovat pozornost oblečení – určitě není
vhodné si ke grilování vybrat oblečení ze snadno vznětlivých materiálů.
Pro ochranu dlaní a rukou je vhodné použití grilovacích rukavic a grilovací
nářadí s dostatečně dlouhou rukojetí, aby se předešlo riziku popálení.
Obrovské nebezpečí hrozí zejména při převržení nestabilního grilu. Je
proto nutná obezřetnost zejména v přítomnosti malých dětí a podnapilých
osob. V žádném případě se nesmí nechat gril bez dozoru. Poměrně rozšířeným nešvarem poslední doby je grilování na balkoně. Mimo to, že kouř
a zplodiny hoření mohou obtěžovat sousedy, může poměrně snadno dojít
i k požáru. Odletující jiskry mohou zapálit zejména záclony nebo sousedovo sušící se prádlo.
Při ukončení grilování je nutné vyčkat do úplného vyhasnutí zbytků a popel uložit do nehořlavé, uzavíratelné nádoby.
Ladislav Rabina

Dovolte, abych Vás informoval
o konečném umístění hráčů AFK
ve všech věkových kategoriích
po ukončeném soutěžním ročníku 2012/2013.
A – tým dospělých se udržel
v okresním přeboru a skončil
na konečném 10. místě. Zde je
nutné podotknout, že hráči mají
na podstatně lepší umístění.
B – tým si naopak zkušeně pohlídal poklidný střed tabulky a v konečném zúčtování obsadil 7. pozici.
Dorost příjemně překvapil a v I. A třídě krajského přeboru obsadil 6. příčku. Za sebou s přehledem nechal týmy z Frýdlantského výběžku (Višňová, Hejnice, Bulovka).
Žáci doplatili na poměrně úzký kádr, přesto soutěž
odehráli důstojně a v konečné tabulce obsadili 9. místo.
V současné době před školními prázdninami a letní
dovolenou nás čeká rekonstrukce travnaté hrací plochy,
která v letošní dlouhé zimě dostala co proto. Zda vše
dopadne podle plánu, tak na hrací ploše proběhne letní
regenerace, to je vertikutace, hloubkové provzdušnění,
zapískování křemičitým pískem a dosetí travním osivem.
Tyto práce provede odborná ﬁ rma, ovšem za určitých
ﬁnančních nákladů.
Závěrem příspěvku mi dovolte všem hráčům, členům
a příznivcům AFK popřát teplé, slunné období letních
prázdnin a dovolených. Těšíme se na Vaši návštěvu
a podporu již na konci srpna, kdy pro hráče AFK začíná
nový soutěžní ročník. Ten odehraje i další družstvo AFK
– starší přípravka.
Josef Jalovičár, předseda klubu
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Sport a relaxace
Když nastaly deště
Tento název jsem si vypůjčil ze stejnojmenného románu a ﬁ lmu autora Louise
Bromﬁelda. Na rozdíl od původního díla,
odehrávajícího se převážně v romantickém prostředí Indie, náš příběh je daleko
prozaičtější – ze Smrku.

Jak mnozí z vás víte, letos se konal již
čtyřicátý Výstup na Smrk. O to více jsme
si dávali záležet, aby vše klaplo. K zajištění potřeb příchozích se jako obvykle
zajistilo množství potravin, nápojů a jiných
nezbytností. Realita vytvořená přírodou
však překonala všechna naše očekávání.
Jenom masochisté, turisté a organizátoři
této akce dělali, jako by se nic špatného
nedělo. Vždyť jenom pršelo a pršelo a pršelo. Ale zpočátku vlastně ne. V pátek,
kdy se materiál nakládal na traktorový
přívěs a do malého náklaďáčku MěÚ NMpSm, dokonce svítilo slunce. Na Smrku
jsme postavili dva stany za téměř normálních podmínek. Premiéru měl nový stan,
zakoupený z prostředků MěÚ NMpSm.
Na stožár rozhledny jsme vztyčili vlajku
Nového Města pod Smrkem. No, vztyčili – vzhledem k chybějícímu lanku visela
takříkajíc na půl žerdi. V žádném případě
to však nebylo na znamení smutku!
Teprve když vše bylo umístěno a zabudováno na obvyklém místě, slezli jsme
se všichni na útulně. Minutou ticha jsme
vzpomněli na našeho zemřelého kamaráda Huberta Sommera, který ještě loni

společně s námi byl na Smrku. Pak jsme
oslavili dvoje narozeniny našich přítelkyň
turistek. To bylo ještě vidět na obzoru Ještěd, Krkonoše na straně druhé. Během
pár hodin ale bylo všechno jinak. Nízké
mraky vytvořily na vrcholu stav bílé tmy.
Rozhledna zmizela, stromy jako by přestaly existovat. V noci se přidal déšť, který
zesílil a pokračoval celý následující den.
V sobotu ráno plni optimismu jsme uspořádali tipovací soutěž, kolik lidí přijde v této
slotě na vrchol. Odhady šly od jednotlivců
po desítky. První promoklí turisté dorazili
okolo deváté ranní, takže jsme natěšeně
rozpálili pánve na smažení bramboráků
a lívanečků, ohřáli vodu na párky a klobásy, natočili první půllitry piva, připravili čaj.
Ale nabízejte všechna lákadla jen několika
prokřehlým a promoklým odvážlivcům,
když jste připraveni na stovky lidí. Ti první
měli neskonalou výhodu, že byli obslouženi promptně v nejkratším čase a bez front.
Chvíli to vypadalo, že početní převaha je
na straně obsluhujících. Náladu na obou
stranách to však nijak nezkazilo, a když
okolo poledne příliv turistů zhoustl, hned
bylo veseleji. Každý rád vidí známé tváře,
se kterými se vídává mnohdy jen jednou
za rok, a to ještě na Smrku. Pranic nevadilo, že jsme stáli ve vodě po celou dobu,
co jsme nabízeli naše produkty příchozím.
Byla fůra času na sdělování dojmů z dob
uplynulých či společně kdysi strávených.
Když je člověk ukryt pod plachtami rozměrných stanů, ani mu nevadí ta vodní hrůza venku. Hrstka přátel i neznámých si při
družném hovoru objednávala nové příděly
chutných bramboráků, lívanečků, párečků
či klobásek a nápojů a jiných tekutin. Naše
děvčata „cílovky“ registrovala postupně
další příznivce, takže počet dosáhl 75 lidí.
Ale myslíme, že jich bylo více, protože ne
každý zjistil, že cílová kontrola je tentokrát

ukryta pod plachtou na podestě rozhledny. Vzhledem k tomu, že byl Mezinárodní den dětí, bylo pro ně připraveno pár
drobností ve formě sladké či jiné odměny
za odvahu a účast na Výstupu.
Čas se přehoupl do odpoledních hodin,
příroda jaksi zapomněla na to, že existuje
i stav bez deště, a štědře rozdávala vodní
příděl. Nastala doba likvidace všeho, co
jsme v pátek pracně postavili a připravili,
tentokrát za stálého přísunu vody shora.
Pak už cesta do údolí a skládání všeho
do prostor tělocvičny.
Ještě jedna směna na nás čekala, a to
mytí vařičů, nádobí, třídění promoklých
věcí, sušení stanů, likvidace neprodaných
zásob, to všechno v neděli dopoledne. To
jsme zvládli také, akorát pršelo jen venku.
Děkujeme všem, kdo se dostavili na vrchol, za jejich odvahu a věrnost naší akci
a všem těm, kdo se zasloužili o zdárný
– pokud se tomu tak dá říci – průběh
plačtivého čtyřicátého ročníku Výstupu
na Smrk. Za rok nashledanou v lepších
časech.
Šmi-dra©, 2. 6. 2013

Shrnutí činnosti rybářského kroužku 2012–2013
Rybářský kroužek letos navštěvovalo
10 dětí od 1. do 9. třídy. Od září do listopadu jsme pravidelné páteční schůzky
trávili u r ybníků v okolí Nového Města
p. Sm.: v Jindřichovicích a na rybníku
„Šolcák“ v Raspenavě. Chlapci zde v praxi
rozvíjeli teoretické znalosti rybářské etiky,
rybolovné techniky, poznávání druhů ryb
a vodního prostředí.
Mezi ulovené druhy patří kapr, perlín,
ouklej, plotice, hrouzek a 1 rak. Největšího úlovku dosáhli Liepach O. ml. – kapr
55 a 52 cm a Richter T. – kapr 42 cm.
Od listopadu do dubna jsme v klubovně
červenec–srpen 2013

DDM opakovali a prohlubovali teoretické
znalosti. Využívali jsme výukový a soutěžní program Zlatá udice, jehož možnosti
v příštím roce dále rozšíříme. V letošním roce nikdo neabsolvoval rybářské
zkoušky, 1 adept se připravuje na zkoušky
v příštím roce.
Od dubna do června jsme opět na našich
oblíbených rybnících rozvíjeli praktickou
rybařinu. K tomu jsme ještě přidali revír
„Lipák“ v Dolní Řasnici a provedli jsme jarní
úklid rybníčku v Hajništi. Z ulovených druhů
převažovali kapři a perlíni, 1 karas. Největší
úlovky zaznamenali Andrijčuk J. – kapr
Novoměstské noviny

55 cm, Pospíšil L. – kapr 49 cm, Dankanič
M. – kapr 42 cm a Richter T. – karas 36 cm.
V srpnu se 2 členové kroužku opět zúčastní poznávacího a rybářského výletu
do Švédska.
Zvláštní poděkování patří vedoucímu
LS Frýdlant, LČR s.p. panu ing. Ottovi
Kučerovi za laskavé svolení k užívání rybníku Šolcák a starostovi Jindřichovic panu
Pavlu Novotnému za možnost užívat místní
rybník.
Vedoucí kroužku mladých rybářů
při DDM Nové Město pod Smrkem
Tomáš Křiklava, Oskar Liepach
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kultura
Pozvánka do knihovny
Nové knihy
Beletrie
Berlinová, Eva: Hrana rozkoše
Boom, Felix: Kiosek na pláži
Brabcová, Zuzana: Stropy
Brown, Graham: Černý déšť
Brown, Graham: Černé slunce
Casey, Jane: Beze stopy
Coelho, Paulo: Rukopis nalezený
v Akkonu
Cornwell, Bernard: Prapor (3. díl)
Crais, Robert: Zloději lidí
Donnelly, Gabrielle: Dopisy Malých žen
Dorn, Wulf: Mrazivé ticho
Dvořák, Otomar: Meč pro královnu
Fleming, Kayla: Stopy větru
Freeman, Kimberley: Luční kvítí
Gideon, Melanie: Manželka 22
Goolrick, Robert: Oddaná manželka
Hakl, Emil: Skutečná událost
Hanibal, Jiří: Osudová setkání
Haran, Elizabeth: Planoucí eukalypty
Harvey, Sarah: Deník zkrachovalé lásky
Hindráková, Hana: Děti nikoho
Huelle, Pawel: Poslední večeře
Hyland, Tara: Dcery Štěstěny
Ishiguro, Kazuo: Když jsme byli sirotci
Jakoubková, Alena: Poslední tango
s Carmen
Kallentoft, Mons: Podzimní vražda
Kavenna, Joanna: Zrození lásky
Lam, John J.: Medvídek na klíček
Latham, Julia: Rytíř tajného bratrstva
Lodge, David: Výkvět mužství
Lyndon, Robert: Cesta sněžných ptáků
Mankell, Henning: Vrazi bez tváře
Millás, Juan José: Povídky o zmatených
záletnících
Mitchell, David: Tisíc podzimů Jacoba de
Zoeta
Moon, Alice: Krvavá romance (2. díl)
Murakami, Haruki: 1Q84
Nesbo, Jo: Netopýr
Noël, Alyson: Nesmrtelní (4. díl)
Oliver, Lauren: Delirium
Oliver, Lauren: Pandemonium
Ondaatje, Michael: Stůl v koutě
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Parkanová, Beata: Od sebe, k sobě
Pawlowská, Halina: Strašná nádhera
Payne, C. D.: Dědictví
Peters, Elizabeth: Záhada sarkofágu
Quick, Matthew: Terapie láskou
Rendell, Ruth: Démon v krabičce
Robb, J. D.: Neomylný instinkt
Robertson, Imogen: Nástroje temnoty
Roberts, Nora: Sedmé znamení
Ross, Adam: Pan Burák
Rowling, J. K.: Prázdné místo
Sabino, Mario: Den, kdy jsem zabil svého
otce
Saul, John: Trest pro hříšné
Scanlan, Patricia: Vše pro lásku
Serno, Wolf: Doktorka z Boloně
Sparks, Nicholas: Bezpečný přístav
Stevens, Amanda: Okřídlené duše
Stroud, Carsten: Niceville
Tallis, F. R.: Brány pekel
Tolkien, J. R. R.: Hobit
Naučná
Brycz, Pavel: Tátologie 2
Čápová, Hana: Košíkaření z papíru
Hay, Louise: Život!
Koláček, Luboš Y.: České země
Looser, Gabriel: Kam odchází duše
Mára, Jiří: To snad není možný
Řeháček, Marek: Příběhy lužických
rozhleden
Mládež beletrie
Bagge, Peter: Bradleyovi
Blažková, Kateřina: Prázdniny s Nalou
Brezina, Thomas: Kouzelný hrad
Březinová, Ivona: Kozí pohádky
Čálková, Alena: Spížáci
Drijverová, Martina: Tajemný kůň
Gaarder, Jostein: To je otázka
Han, Jenny: Léto, kdy jsem zkrásněla
Nesbo, Jo: Doktor Proktor a konec světa.
Možná.
Oomen, Francine: Lena Notýsková
Reichs, Kathy: Poklad
Řeháčková, Věra: Prožila jsem něco
neuvěřitelného
Socha, Bohumír: Tajemný život sněhuláků

Novoměstské noviny

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 přístupný internet, černobílé a barevné kopírování pro občany během výpůjční doby
a možnost skenovat.
V loňském roce byl spuštěn
ON-LINE katalog Městské knihovny
Nové Město pod Smrkem (www.katalog.nmps.cz), tím došlo ke zkvalitnění
přístupu místních i vzdálených uživatelů
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 čtenář přes své
čtenářské konto tuto knihu 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.

Upozornění:
Knihovna bude 22. 7.–2. 8. 2013 uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Veškeré výpůjčky končící v tomto termínu
budou prodlouženy do 7. 8. 2013.
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Cestovní ruch
Jak přišel Singltrek do Nového Města pod Smrkem
Inspirace pro Singltrek pod Smrkem
přišla z Británie, kde podobné sítě stezek
začaly vznikat zhruba před dvaceti lety.
Právě tam je vyzkoušel náš kolega Tomáš
Kvasnička během svých studií na Lancaster University. Dnes na tu dobu vzpomíná,
jako kdyby objevil ráj. Přestože tenkrát
aktivně jezdil na horském kole a závodil,
nikde do té doby nenašel tak skvělé místo
pro ježdění. Zároveň viděl, jak se do zapadlých velšských vesnic, těžce postižených utlumením těžby černého uhlí, díky
přijíždějícím tisícům cyklistů postupně vrací život a prosperita. Nadchnul se pro tuto
myšlenku a rozhodl se podobné stezky
vybudovat i doma v Čechách.
Začal se stezkami intenzivně zabývat a učil se je stavět, jak od proslulého
velšského projektanta Dafydda Davise,
tak od amerických stavitelů stezek. V Česku shromáždil kolem sebe lidi, které toto téma také velmi zajímalo. Naše první
drobné projekty stezek zaujaly jak lesníky
a ochranu přírody, tak mnoho starostů.
Z několika vážných zájemců o vybudování
sítě stezek byli nakonec nejúspěšnější
starostové Frýdlantu, Nového Města pod
Smrkem a Lázní Libverda spolu s libereckým krajským ředitelstvím podniku Lesy
České republiky, kteří dokázali záměr skutečně prosadit a sehnat na něj ﬁnance. Výstavba začala na podzim 2009 a ve třech
etapách postupně na česko -polském
pomezí vzniklo přibližně 65 km stezek
ve čtyřech stupních obtížnosti.
Zároveň bylo jasné, že intenzivně využívané stezky budou potřebovat údržbu.
I zde jsme našli inspiraci v podobných
projektech v Británii. Aby údržba stezek
nadměrně nezatěžovala rozpočty obcí,
bylo určeno, že ji bude významnou měrou
ﬁnancovat hlavní nástupní místo ze svých
tržeb. Jako ideální lokalita pro vybudování
nástupního místa bylo zvoleno koupaliště
v Novém Městě pod Smrkem, které bylo
expertem Dafyddem Davisem označeno
jako snad nejkrásnější nástupní místo
na světě.

Protože se tehdy k vybudování a provozování odpovídající infrastruktury na koupališti v Novém Městě nikdo neměl (a vybudování nástupního místa již bylo akutně
potřeba, aby se začaly získávat prostředky
na údržbu stezek), rozhodli jsme se nakonec Singltrek Centrum postavit sami.
Singltrek Centrum vzniklo ze soukromých
ﬁnančních prostředků a částečně pomocí
dotace Ministerstva pro místní rozvoj,
na jeho realizaci ani provoz nebyly a nejsou použity žádné prostředky Nového
Města pod Smrkem. Nájem, který odvádí
Singltrek Centrum obecně prospěšné
společnosti Singltrek pod Smrkem, slouží
na údržbu stezek.

Stejně jako v Británii i u nás doprovodné
rozvojové efekty cestovního ruchu trvají
několik let. Již nyní ale můžeme pozorovat,
jak Nové Město turisticky i podnikatelsky
ožívá. Ubytovací kapacity jsou většinou
naplněné, letos vznikly (nebo byly obnoveny) dvě nové restaurace. Mezi obyvateli
města je zájem o zřízení ubytovacích kapacit, od výzvy v minulém čísle se nás přišlo
zeptat několik zájemců. Pokud nabídku
ubytování také zvažujete, přijďte se zdarma poradit, jaké služby cyklisté potřebují
a ocení. Vaši nabídku také můžeme bezplatně uveřejnit na našich internetových
stránkách www.singltrekpodsmrkem.cz,
které mají vysokou sledovanost.
V minulém čísle jsme pro Vás připravili
slevu na půjčení kola. Deštivé jaro nebylo
pro vyjížďky úplně ideální, ale zájemci
se stejně našli. V tomto čísle pro Vás
máme slevový kupón na výbornou kávu
v Singltrek Centru. S tímto kupónem můžete ochutnat opravdu kvalitní Espresso
za 25 Kč nebo Cappuccino za 35 Kč. Slevový kupón platí do 30. září.
Jsme tu pro Vás a těšíme se na Vás,
Vaše Singltrek Centrum.
Tomáš, Petr, Hanka a Honza
Text a foto: Hana Hermová

Singltrek získal další 2 ocenění
Společný technický sekretariát Centra
pro regionální rozvoj ČR vyhlásil soutěž
o nejinspirativnější projekt roku 2012. Cílem soutěže je seznámit širokou veřejnost
se zajímavými projekty realizovanými v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika
2007–2013 Cíl 3. Do soutěže bylo nominováno 20 projektů, jejichž realizace byla
ukončena v roce 2012. Projekty s největší
podporou hlasujících byly představeny
na Výroční akci Programu, která se konala
15. a 16. května v Kudowě Zdrój. Singltrek
pod Smrkem tedy jako druhý v pořadí nejvíce inspiruje další subjekty k následování.

Další ocenění získal Singltrek pod Smrkem od ministryně pro místní rozvoj Polské
republiky Elżbiety Bienkowské za vítězství
v letošním ročníku soutěže „Polsko ještě
krásnější – 7 divů evropských fondů“
v kategorii přeshraniční a mezinárodní
cestovní ruch. Cílem soutěže bylo již pošesté vybrat a ocenit nejlepší projekty
spoluﬁ nancované z fondů EU pro rozvoj
cestovního ruchu, sportu, rekreační infrastruktury a veřejných prostranství. Zdůrazněno bylo, že díky našemu projektu došlo
ke stvoření unikátního novátorského produktu přeshraničního turistického ruchu.
-SY-

Slevová poukázka na kávu
S tímto kupónem:
Espresso 25 Kč
nebo Cappuccino 35 Kč

Těšíme se na Vás. Vaše Singltrek Centrum.
Kupón lze uplatnit v Singltrek Centru,
Plovárenská 1056, Nové Město pod Smrkem.
Slevy nelze kombinovat. Tento kupón platí do 30. 9. 2013.

červenec–srpen 2013

Novoměstské noviny

11

Památky
Valná hromada OS pro obnovu
Nového Města a okolí
Dne 20. dubna 2013 se konala valná
hromada členů Občanského sdružení
pro obnovu a rozvoj Nového Města pod
Smrkem a okolí. Členové sdružení se sešli
v krásném prostředí zrestaurované vily
Klinger, kam byli pozváni jejím současným
majitelem a zároveň i novým členem sdružení, panem Wollnerem.
Valná hromada projednala zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2112, byl zvolen výbor OS na další funkční období 2 let.
Přítomní členové vzali na vědomí výsledky
kontroly revizní zprávy, kterou podala paní
Karpíšková.
Předseda OS pan Ing. Málek přednesl
návrh plánované činnosti a hospodaření
v letošním roce, a ten byl schválen.

Po vyčerpání programu schůze si členové spolku zavzpomínali na dobu, kdy
v budově vily byla mateřská školka, kam
mnozí z nich, buď jako děti nebo jejich
rodiče, docházeli.

Brigáda – úklid okolí křížků Gottlob,
Pachtýř a kříže v Sedmidomí
V sobotu 11. května se u vývěsky OS sešla skupinka sedmi dospělých a dvou dětí.
Po chvíli čekání, zda se nedostaví ještě
někdo další, jsme se auty přemístili na konec Ludvíkova, kde v zatáčce na Přebytek
stojí zrestaurovaný kříž Gottlob a nedaleko
od něj v poli rovněž zrestaurovaný kříž
Pachtýř. Okolí obou křížků bylo potřeba
vyčistit od přerostlých větví a náletových
dřevin a také uklidit různý odpad, který byl
zejména v okolí Pachtýře.

Práce netrvala nikterak dlouho, do odtahování větví se s vervou pustily i obě
děti a celá skupina se mohla přesunout
dál k Přebytku, kde stojí na okraji v lese
kříž. Byl zcela schovaný v křovinách, takže
u něj se strávilo při čištění nejvíce času. Při
důkladnějším ohledání kříže bylo zjištěno,
že se v podstavci viklá, držela jej jenom
opěrná tyč v zadní části. Proto bylo po úvaze dohodnuto, že jej z podstavce sejmeme
a do doby, než bude zajištěna oprava, uložíme na bezpečné místo.
Sejmutí se ujal pan Tima
s panem Remtou. Obáváme se, že by odkrytý
a uvolněný kříž mohl lákat
různé nenechavce a mohl
se stát snadnou kořistí.
Z akončení úspě š né
akce skončilo zaslouženým douškem pěnivého
moku v restauraci Na Náměstí. V nejbližší době
se chystáme čistit Starou
poutní cestu – uvidíme,
kolik dobrovolníků se sejde a pomůže. O termínu
dalších akcí budeme informovat na vývěsce OS.
Za OS M. Remtová

Městské muzeum
Muzeum v Novém Městě pod Smrkem
bylo založeno v roce 1912. Obsahovalo
sbírky, které představovaly vývoj života
oby vatel v Novém Městě pod Smrkem
od jeho založení, včetně zdejšího průmyslu od hornictví, těžby hornin na úpatí Jizerských hor až po rozvoj průmyslu textilního.
Byly zde zastoupeny také přírodovědné
sbírky a zbraně. Muzeum fungovalo až
do počátku sedmdesátých let dvacátého
století. Potom bylo uzavřeno pro špatný
technický stav budovy.
Znovu otevřeno bylo Městské muzeum
21. ledna 1999. V současné době lze
expozici muzea rozdělit na dvě části. První
je věnována přírodě a okolí Nového Města
pod Smrkem a celého Frýdlantska, seznamuje návštěvníky se zajímavostmi a naučnými stezkami, které stojí za zhlédnutí.
Druhá část expozice je věnována vzniku
města a historii života jeho obyvatel.

Otvírací doba:
Pondělí:
9:00–11:00 / 13:00–17:00
Úterý:
9:00–11:30 / 13:30–17:00
Středa:
13:00–15:00
Čtvrtek:
9:00–11:30 / 13:30–17:00
V červenci a srpnu je provozní doba
muzea rozšířena o víkendy
So+Ne:
9:00–11:00 / 13:00–16:00
Palackého 276 (budova knihovny)
463 65 Nové Město pod Smrkem
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