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Vážení čtenáři,
letošní poslední číslo Novoměst-

ských novin přináší informace z chodu 
města, od příspěvkových organizací, 
knihovny, církve, hasičů a dalších spol-
ků. Připraven je také literární příspěvek 
a poučení z historie našeho města. Na-
leznete pozvánku na 2. Novoměstský 
ples a informace o výsledcích voleb 
do parlamentu.

Vánoční smrk na náměstí bude brzy 
slavnostně rozsvícen za účasti obča-
nů, dětí a dětských pěveckých sborů 
z Mateřské školy a Základní umělecké 
školy. Zbývá tedy popřát do nastáva-
jícího času vánočního mnoho štěstí, 
klidu a pohody.

Do nového roku 2014 přejeme hod-
ně zdraví, spokojenosti a úspěchů.

Redakce

 Úklid okolí křížků a instalace 
tabulí na Smrku

více na straně 12

Voraz oslavil 3. narozeniny
více na straně 19 

MĚSTO 
NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Vás srdecne zve
v sobotu 23. listopadu 2013 od 20 hodin

do sálu Dělnického domu na

2. NOVOMĚSTSKÝ PLES
K TANCI I POSLECHU HRAJE

SP BAND WELCOME DRINK

 VYSTOUPENÍ TANEČNÍ SKUPINY A-STYL LIBEREC

 VELMI BOHATÁ TOMBOLA

TABLET, ČTEČKA E-KNIH, LASEROVÁ TISKÁRNA, MIKROVLNNÁ TROUBA, 

ELEKTRICKÝ GRIL A DALŠÍCH 550 CEN vstupné 100 Kc
PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK: MÚ BYTOVÁ SPRÁVA

VSTUP VE SPOLEČENSKÉM ODĚVU
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téma čísla

V sobotu 21. září 2013 jsme oslavili 
10. výročí otevření rozhledny na Smrku.

Všední dny, které předcházely zářijové 
sobotě, nevěstily nic dobrého. Předpo-
věď se naplnila a pršelo…

Všechno bylo pečlivě připraveno, 
a tak nezbývalo nic jiného než doufat, že 
i přes nepřízeň počasí se na naši nejvyš-
ší horu přeci jen někdo vypraví…

A opravdu – skalní příznivci Smrku 
a ostatní odvážlivci nezklamali, a přes 
velmi špatné počasí přišli desáté výročí 
rozhledny oslavit spolu s námi.

Oficiální oslavy otevřelo vystoupení 
skupiny Zlatý Holky, která hrála a zpívala 
krásné Jizerské písničky. Zima jim byla 
veliká, přesto atmosféra báječná – patří 
jim velké poděkování!

V jedenáct hodin se zájemci přesu-
nuli k Pamětnímu kameni Th. Körnera, 
na kterém byla odhalena bronzová re-
plika původního reliéfu. O zhotovení re-
pliky se zasloužil pan Udo Rademacher 
a zafi nancoval ji pan Peter M. R. Wöllner. 
O její připevnění na pamětní kámen se 
postarali členové Spolku Patron.

Slavnostní proslov pak pronesli zá-
stupce Spolku Patron pan Buriánek 
a jednatel fi rmy CiS Systems, s. r. o. pan 
Wöllner, kteří připomněli historii pamět-
ního kamene a desky. Desku s českým 
a polským překladem nápisu na Pamět-
ním kameni Th. Körnera zaplatilo naše 
město a stojan pod ní sponzorsky vyrobil 

Oslava rozhledny na Smrku
pan Jiří Čech, který ho na základy, při-
pravené pracovníky VPP také připevnil.

V pravé poledne zazněly slavnost-
ní fanfáry v podání členů trubačské-
ho kroužku z České lesnické akade-
mie Trutnov a byla zahájena hlavní část 
programu – odhalení pamětní desky 
Ing. Karla Jeřábka.

Pan starosta, Ing. Pavel Smutný, krát-
ce pohovořil o historii nápadu, jak podě-
kovat bývalému starostovi panu Jeřábko-
vi, který se svým nadšením, usilovností 
a obětavostí zasloužil o vybudování roz-
hledny na Smrku.

Poté se ofi ciální hosté odebrali na prv-
ní podlaží rozhledny, kde místostarostka 
města, Mgr. Radoslava Žáková, sezná-
mila přítomné s tím, jak podoba pamětní 
desky od roku 2010 postupně vznikala.

Nejprve byl zastupitelstvem města 
schválen návrh textu, který byl později 
radou města ještě nepatrně upraven. 
Dále se muselo rozhodnout o umístění – 
byl navržen pilíř, což se všem líbilo. Nej-
déle se hledala podoba desky, aby byla 
důstojným připomenutím pana Jeřábka 
a jeho zásluh o rozhlednu a zároveň aby 
byl materiál schopný odolávat extrémní-
mu počasí, které na rozhledně zvláště 
v zimě panuje.

Dohodli jsme se na plastové des-
ce, tvářící se jako bronz, ale konkrétní 
vzhled stále neodpovídal našim předsta-

vám. Byla to taková bezvýchodná situa-
ce, se kterou jsme nemohli pohnout až 
do letošního roku.

V té chvíli nám prostřednictvím pana 
Nádeníka pomohl pan Karpaš. Dostali 
jsme kontakt na akademického socha-
ře pana Jiřího Dostála, který je mimo 
jiné uznávaným odborníkem na tvorbu 
pamětních mincí. Po přesvědčení RM 
o podobě desky dle návrhu pana Do-
stála, byl zpracován a schválen konečný 
návrh.

Také jsme museli rozhodnout o veli-
kosti. Návrh jsme konzultovali i s panem 
architektem Dudou, který navrhl roz-
hlednu.

Na destičce je text, obrys Smrku v po-
předí s Měděncem a portrétní reliéf pana 
Jeřábka, který je vytvořen podle jeho 
fotografi e z mladší doby, kdy jeho obličej 
ještě nebyl zasažen nemocí.

Pan Dostál zhotovil sádrový model, 
podle kterého pan Šilhán udělal z prys-
kyřice originál s bronzovou patinou.

Závěrečným oříškem bylo upevnění 
desky. To nás trápilo od samého počát-
ku, protože vrtat do pilíře se nemohlo, je-
dině něco přivařit. To ale nebylo zapotře-
bí, protože destička je velmi lehká a byla 
tedy jen přilepena kvalitním lepidlem…

Za zvuku slavnostních fanfár pamětní 
desku, po krátkém proslovu, odhalil pan 
Málek, člen rady Občanského sdružení 
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pro obnovu a rozvoj Nového Města pod 
Smrkem a okolí, které je následovníkem 
Společnosti pro obnovu rozhledny. Pod 
rozhlednou byla také odkryta kopie pa-
mětní desky, aby ji ve stejný okamžik 
viděli i ostatní přihlížející.

Tímto slavnostním aktem skončila ofi -
ciální část programu, ale všichni zú-
častnění mohli pokračovat v povídání 
si s přáteli u sklenky či talíře s něčím 
dobrým, schováni před deštěm ve sta-
nu, kde panovala krásná, přátelská at-
mosféra. O to se postarali členové Klubu 
českých turistů tradičním občerstvením. 
Za to jim patří naše velké poděkování.

Hodně dobrot bylo také u stánku pana 
Malcovského, který nám pomohl nejen 
s dopravou hostů na Smrk, ale také 
s občerstvením pro účinkující a hosty, 
o které se se svojí rodinou vzorně spon-
zorsky postaral.

Naše poděkování patří i všem ostatním 
řidičům a pomocníkům, kteří se na osla-
vě nebo na její přípravě podíleli. I díky 
nim se oslava vydařila.

Kdo na Smrk tento den vystoupal, 
odnesl si nejen pamětní list, otisk příle-
žitostného razítka, ale jistě i spoustu zá-
žitků ze setkání s opravdovými příznivci 
té „naší“ krásné hory, ať už byli z Česka, 
Německa nebo Polska.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Informace z radnice

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. 10.–26. 10. 2013

Okrsky Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasůcelkem zpr. v %

4 4 100,00 3 008 1 340 44,55 1 340 1 336 99,70

Volby do Poslanecké sněmovny v Novém Městě p. S.

V poslední době se setkáváme s ná-
růstem stížností občanů, které se týkají 
odběru elektrické energie a zemního 
plynu, konkrétně často neetických prak-
tik celé řady podomních obchodníků 
s energiemi a jejich neúměrných cen. 
Vybrat si toho nejspolehlivějšího z téměř 
stovky dodavatelů, kteří se věnují konco-
vým zákazníkům, bývá totiž často tvrdý 
oříšek. Abychom vás takovéhoto složi-
tého rozhodování ušetřili, přicházíme 
s jednoduchým a spolehlivým řešením, 
jehož cílem je mít vaše Energie pod 
kontrolou.

Energie pod kontrolou je obecně pro-
spěšná společnost, která vznikla z ini-
ciativy starostů měst a obcí, přičemž 
je jimi řízena i dozorována. Posláním 
této neziskové společnosti je společný 
a efektivní postup v řešení energeti-
ky. O úspěšnosti ojedinělého projektu 
svědčí účast několika stovek obcí, měst 
a jejich organizací v komplexní přenese-
né správě Energie pod kontrolou, obec-
ně prospěšné společnosti. A právě sta-
rostové těchto obcí přišli s myšlenkou 
umožnit snadnou a bezpečnou změnu 
dodavatele elektrické energie i zemního 
plynu také svým podnikatelům a do-
mácnostem. Zrodil se tak projekt Pro 
firmy a domácnosti, který vám přináší 
jednoduché řešení optimalizace vašich 
nákladů na energie a jednou pro vždy 

vás zbaví mnohdy tíživých starostí o ně.
Na základě vašeho rozhodnutí vznikne 

mezi vámi a obecně prospěšnou spo-
lečností Energie pod kontrolou vztah 
založený na vzájemné důvěře a podpoře 
představitelů vaší obce či města.

Zapojením se do tohoto úspěšného 
projektu získáte vysoce konkurenční 
cenu elektrické energie a plynu, do-
saženou nákupem na velkoobchod-
ních energetických trzích. Dále vás 
čeká analýza stávajícího stavu odběru 
vašich energií a bezpečná změna do-
davatele prostřednictvím klientského 
centra obecně prospěšné společnosti 
Energie pod kontrolou, které za vás 
bude vyřizovat veškerou administrativu. 
Velkou předností je neustálé monitoro-
vání smluvních vztahů a cen za dodávky 
energií a špičkové profesionální pora-
denství v energetice.

Žádosti o Energie pod kontrolou s po-
drobnějšími informacemi o projektu, 
včetně jednoduchého návodu, jak po-
stupovat, jsou k dispozici ve speciálních 
složkách na pokladně městského úřadu. 
V případě zájmu si je tam můžete vy-
zvednout.

tisková zpráva 

Mějte své Energie pod kontrolou

Strana Platné hlasy

č. název celk. v %

1 Česká strana sociálně demokratická 283 21,18

2 Strana svobodných občanů 38 2,84

3 Česká pirátská strana 29 2,17

4 TOP 09 110 8,23

5 HLAVU VZHŮRU – volební blok 7 0,52

6 Občanská demokratická strana 100 7,48

7 Romská demokratická strana 0 0,00

9 Politické hnutí Změna 17 1,27

10 Strana soukromníků ČR 3 0,22

Strana Platné hlasy

č. název celk. v %

11 Křesťanská a demokratická unie – 
Československá strana lidová

28 2,09

13 Suverenita – Strana zdravého rozumu 10 0,74

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 18 1,34

17 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 123 9,20

18 Dělnická strana sociální spravedlnosti 21 1,57

20 ANO 2011 189 14,14

21 Komunistická strana Čech a Moravy 336 25,14

22 LEV 21 – Národní socialisté 1 0,07

23 Strana zelených 23 1,72
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Ze 17. zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem, 
konaného dne 4. 9. 2013

Zasedání zastupitelstva bylo přítomno 
11 zastupitelů. Po zahájení panem sta-
rostou byl schválen program jednání za-
stupitelstva a proběhla volba ověřovatelů 
zápisu. Po kontrole usnesení vystoupili 
občané se svými připomínkami.

Paní Libichová se dotázala, zda 
by bylo možné udělat něco s provoz-
ní dobou školní družiny, která je pou-
ze do 15.30 hodin. V minulosti bývala 
do 16 hodin, stejně v jako mateřské ško-
le; bylo by možné provozní dobu opět 
prodloužit? Pan starosta řekl, že tento 
dotaz se již objevil v závěru předešlého 
školního roku. Mgr. Smutná řekla, že 
k ní se žádný podnět nedostal a ani neví, 
jestli se něco takového řešilo s přede-
šlým panem ředitelem školy. Školní 
družina byla otevřena do 15:30 hodin. 
V současné době je nastavena provozní 
doba do 16 hodin. O tom bude paní 
vychovatelka rodiče teprve informovat 
a také proběhne informativní schůzka 
s rodiči. Dále Mgr. Smutná sdělila, že 
tento problém nepatří na půdu zastupi-
telstva města, a požádala paní Libicho-
vou, aby ji navštívila v ředitelně základní 
školy, kde jí podá podrobné informace 
a odpoví na její dotazy. Paní místosta-
rostka řekla, že se k ní v posledním 
týdnu školního roku dostaly nějaké při-
pomínky k provozní době školní družiny. 
Informace byly rozporuplné. Od rodičů 
se dozvěděla, že byl požadavek, aby by-
la školní družina otevřena do 16 hodin. 
Minulým vedením školy jí bylo sděleno, 
že žádný požadavek od rodičů podán 
nebyl. Na začátku prázdnin byly připo-
mínky k tomu, že o prázdninách družina 
vůbec není v provozu. Vzhledem k tomu, 
že během prázdnin došlo ke změně 
vedení základní školy, o provozu školní 
družiny o vedlejších a hlavních prázdni-
nách a provozní době ve školním roce je 
zapotřebí jednat s novou paní ředitelkou 
Mgr. Michaelou Smutnou. Pokud by na-
stal nějaký nesoulad, je možné to řešit 
se zřizovatelem. Pan starosta dodal, 
že je také možné se obrátit na zástupce 
ve školské radě. Za rodiče je zástupcem 
paní Volková a paní Řeháková, za zřizo-
vatele Mgr. Žáková a Mgr. Funtánová. 
Pan Pelant řekl, že nemůže jmenovat 
rodiče, kteří se na něj obrátili, protože 
když jim navrhl, aby podali písemný pod-

Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
nět na úpravu provozu školní družiny, 
odmítli to z důvodu, že by se pod žádost 
museli podepsat. Otevřeně mu řekli, že 
problém s podepsaným podnětem bude 
řešit paní Svitičová a že s ní do žádného 
sporu nepůjdou. Měli zájem podat pod-
nět, ale podepsat se nechtěli a nepode-
psané by nikdo neřešil. Mgr. Smutná 
opětovně řekla, že připomínky k věcem 
týkajícím se základní školy je možné 
řešit přímo s ní a školní družina bude 
v provozu do 16 hodin.

Změna rozpočtu 2013 – III. kolo
ZM projednalo v souladu s ustano-

vením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, předložené změny rozpočtu 
města – III. kolo 2013.

Změny rozpočtu 2013 – III. kolo
12) DPS: smlouva o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace 
z Dotačního fondu Libereckého 
kraje č. OLP/1157/2013

  navýšení příjmů: o P = 93.600 Kč 
90 % z áloha

  navýšení výdajů: o V = 104.000 Kč 
10 % doplatek až po SFV 2013 (bře-
zen 2014)

13) JSDH: účelová dotace 
z Dotačního fondu Libereckého 
kraje, podprogram č. 1.1 Podpora 
jednotek požární ochrany obcí 
Libereckého kraje

  navýšení příjmů: o P = 10.000 Kč
  navýšení výdajů: o V = 10.000 Kč
z toho
JSDH Ludvíkov pod Smrkem

  navýšení příjmů: o P = 10.000 Kč
  navýšení výdajů: o V = 10.000 Kč

14) MěÚ: vratka dotace na volbu 
prezidenta republiky UZ 98008, 
§ 6118
na základě pokynu MF ČR byla 
na účet LK vrácena do SR na přípravu 
předčasných voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR na podzim 
2013 částka 27.620,20 Kč

  snížení příjmů: o P = -27.620,20 Kč
  snížení výdajů: o V = -27.620,20 Kč

15) Ostatní příjmy: na základě 
rozhodnutí Generálního fi nančního 
ředitelství o prominutí daně č. j.: 
34500/13/7000-51000-010198 
vrací PO ZŠ Tylova do rozpočtu 
města částku 32.072 Kč.

  navýšení příjmů: o P = 32.072 Kč

Pan starosta řekl, že je nutné rozhod-
nout, do které kapitoly rozpočtu města 
fi nanční prostředky přidělit nebo zda je 
dát zpět do rozpočtu ZŠ. Paní místosta-
rostka se dotázala paní ředitelky, zda 
má nějaké představy, jak tyto fi nanční 
prostředky využít.

Paní ředitelka ZŠ řekla, že plánů 
a představ má hodně. V případě sou-
hlasu ZM by použila fi nanční prostředky 
na opětovné zprovoznění počítačové 
učebny na ZŠ v Jindřichovické ulici. Pa-
ní místostarostka i pan starosta na-
vrhli změnou rozpočtu vrátit tyto fi nanční 
prostředky zpět ZŠ.

  navýšení výdajů: o V = 32.072 Kč – 
PO ZŠ

16) Město: Novoměstské občanské 
sdružení – žádost o půjčku 
200.000 Kč

  navýšení výdajů: o V = 200.000 Kč
17) DPS – dotace

  snížení výdajů: o V = 104.000 Kč
18) Daně sdílené ze SR

  navýšení příjmů: o P = 1.015.000 Kč
19) Opravy a investice

  navýšení výdajů: o V = 850.000 Kč

7. Různé
Bc. Steffanová se dotázala, zda by 

bylo možné přemístit na jiné místo kon-
tejnery na tříděný odpad z parkoviš-
tě u MěÚ. Např. za budovu městské 
knihovny. Pan starosta řekl, že není 
účelem kontejnery na tříděný odpad 
někam schovávat. Jsou umístěny tak, 
aby byly viditelné a přístupné a občané 
je mohli využívat. Nepořádek kolem nich 
není, a pokud by byl, tak je ráno ihned 
uklizen. Je tam nově umístěn kontejner 
na ošacení. Paní místostarostka řekla, 
že za budovou knihovny vyjíždí z garáže 
komunální technika a nebyl by tam dosta-
tek místa. Paní Suková řekla, že nikde to 
neřeší a kontejnery by měly být vidět. Bc. 
Steffanová řekla, že to k té budově není 
vhodné, je to stejné, jako by ve Frýdlantu 
měli kontejnery před radnicí.

Pan Smutný upozornil na část utrže-
né střechy na objektu bývalé Textilany, 
která ohrožuje provoz v Zámecké ulici. 
Střecha přesahuje o 2–3 m a hrozí její 
spadnutí do komunikace. Pan starosta 
řekl, že o tom správce objektu ví a při 
ústním jednání slíbil nápravu. Už ho na to 
upozorňovala i fi rma CiS SYSTEMS.

Pan Kotrbatý řekl, že by se rád dotá-
zal na současný stav nájemní smlouvy 



listopad–prosinec 2013 Novoměstské noviny 5

Informace z radnice

na pronájem pozemků na koupališti. 
Ze zápisu RM č. 51 se dozvěděl, že 
byl schválen Dodatek č. 1 k nájemní 
smlouvě uzavřené mezi městem a Singl-
trekem pod Smrkem o. p. s., kterou 
dojde k navýšení nájmu za pronajaté 
pozemky a cca 2 000 m2 pozemků by již 
nebylo v nájmu o. p. s., ale byly by vráce-
ny městu, potažmo do správy PO SRC, 
což považuje za velmi dobré rozhodnutí. 
Město by mělo podporovat své organiza-
ce. Dále řekl, že v zápise z následné RM 
č. 52 je informace o tom, že Singltrek 
pod Smrkem, o. p. s. nemá za těchto 
podmínek zájem dodatek podepsat. Pan 
Kotrbatý požádal o objasnění situace. 
Pan starosta řekl, že byl vybudován 
produkt cestovního ruchu „Singltrek pod 
Smrkem“. Lesy ČR postavily první etapu 
stezek a druhou etapu jako vedoucí part-
ner projektu spolufi nancovaly za podmí-
nek, že se vytvoří organizace, která se 
bude o stezky starat, udržovat je a zajiš-
ťovat bezpečnost. Proto byla založena 
obecně prospěšná společnost Singltrek 
pod Smrkem (SpS, o. p. s), jejíž zakla-
datelé jsou obce Lázně Libverda, Frýd-
lant, Nové Město pod Smrkem, Česká 
Mountainbiková Asociace a SpS, o. p. s. 
musí na svou činnost získávat fi nanční 
prostředky. V dobách před Singltrekem 
byl na koupališti stav takový, že kemp byl 
prázdný, provoz bufetu běžel dva měsíce 
a po zbytek roku byl areál demolován 
vandaly. V rámci projektu Singltrek pod 
Smrkem se počítalo s koupalištěm jako 
centrálním nástupním místem, které bu-
de zároveň vytvářet zdroje pro správu, 
údržbu a opravy stezek. Rada města 
pronajala SpS, o. p. s. část pozemků 
u koupaliště – parkoviště a část kempu. 
SpS, o. p. s. pak podnajala většinu po-
zemků fi rmě KOM CR. Firma KOM CR 
zainvestovala výstavbu nástupního místa 
a přispívá na údržbu stezek, protože 
je v jejím zájmu, aby stezky fungovaly. 
Tím vznikla garance vytváření zdrojů, 
nutných pro správu, údržbu a opravy 
stezek, nezávislých na politických vli-
vech. RM tehdy pronajala SpS, o. p. s. 
pozemky za obvyklou ceníkovou cenu. 
Firma KOM CR si od SpS, o. p. s. pod-
najala většinu pronajatých pozemků (bez 
části kempu – 2.000 m2). SpS, o. p. s. 
za to dostává nájemné, ve kterém je 
obsažen podíl z parkovného a výtěžku 
z komerčních činností. Objekt Singltrek 
Centra byl geometricky zaměřen a má 

č. p., proto je potřeba nájemní smlouvu 
aktualizovat. Pozemky začaly být využí-
vány komerčně jako parkoviště a plochy 
kempu a část pozemků byla zastavěna 
budovou ke komerčním účelům. Nebylo 
jasné, jak správně určit výši nájemného, 
proto bylo zadáno vypracování znalec-
kého posudku. Ze znaleckého posudku 
vyplynul možný rozsah výše nájemného 
a RM schválila nové nájemné, které 
je trojnásobkem původní výše. Bylo 
jednáno s ředitelem PO SRC a bylo ře-
šeno vymezení východní hranice části 
parcely 2055/3 mezi pozemky v nájmu 
SpS, o. p. s. a ve správě PO SRC. Rada 
města schválila Dodatek č. 1 k nájem-
ní smlouvě s tím, že dojde k navýšení 
nájemného a k odejmutí cca 2.000 m2 
nepodnajatých pozemků. Správní Rada 
SpS, o. p. s. návrh dodatku neakcep-
tovala. Na zvýšení nájmu by přistoupila, 
ale ne na odejmutí pozemků. Ze strany 
SpS, o. p. s. nedošlo k porušení nájem-
ního vztahu, proto členové správní rady 
nevidí důvod k vracení pozemků městu. 
V tomto smyslu je to uvedeno v zápise 
z jednání správní rady SpS, o. p. s. Změ-
na smlouvy je možná pouze dohodou. 
SpS, o. p. s. sama kemp provozovat 
nebude, ale o tuto část pozemků má 
údajně podnájemce zájem, Zatím však 
žádná ofi ciální žádost nebyla doručena. 
Bude to otázka dalšího jednání. PO SRC 
má i bez těchto pozemků dostatečně 
velké plochy, které je možné využít pro 
kempování. Na některých musí být nej-
dříve provedeny terénní úpravy. To již 
bylo s ředitelem PO SRC předjednáno. 
Pan Pelant řekl, že pan Kotrbatý chtěl 
vědět, jak to vidí město. Pan Kotrbatý 
řekl, že RM nejdříve 5 – 0 – 0 hlasovala 
pro Dodatek č. 1 a v dalším zápise bylo, 
že se bude jednat, tak chtěl vědět, co 
bude dál. V minulosti byly pro provoz bu-
fetu a koupaliště složitější podnikatelské 
podmínky, ale teď tam koncentrace lidí je 
a je šance, aby PO SRC měla vyšší zisk. 
Pan starosta řekl, že PO SRC má již 
druhým rokem vyšší zisk ze své vedlejší 
činnosti (bufet, ubytování) díky zvýšené 
návštěvnosti. Návštěvníci tam však ne-
jsou kvůli našemu bufetu, ale kvůli stez-
kám a ty se musí udržovat. Pokud stezky 
nebudou udržované a bezpečné, nebu-
dou zde ani návštěvníci. Pan Pelant řekl, 
že je velká škoda, že se nemůže zeptat 
ZM, jak se má chovat na jednáních RM, 
zda má hájit zájmy města, podpořit naši 

PO nebo jinou organizaci. Nezná názor 
ZM při schvalování pronájmů. Dále řekl, 
že by situace byla jiná, kdyby RM svor-
ně nehlasovala pro to, předat pozemky 
do správy PO SRC. Pan starosta řekl, 
že je potřeba se s SpS, o. p. s. dohod-
nout. RM udělala první krok. Ten měl 
nějakou odezvu. Původně si společnost 
KOM CR tyto pozemky pronajmout ne-
chtěla, aby ušetřila na nájmu, a ten stav 
se nezměnil. Dodnes si o podnájem 
nepožádala. Proto bylo hlasování na RM 
opodstatněné a usnesení je platné. Po-
kud SpS, o. p. s. s dodatkem nesouhlasí, 
musíme opět jednat a hledat nějaké jiné 
řešení. Paní Pelantová řekla, že bylo 
řečeno, že RM hlasovala pro dodatek 
5 – 0 – 0. Dotázala se, zda může pan 
Novotný hlasovat o SpS, o. p. s., když 
je ředitelem společnosti. Není to střet 
zájmů? Pan starosta řekl, že obecně 
prospěšná společnost musí mít ze záko-
na ředitele. Ředitel je statutární orgán, 
který zjednodušeně řečeno dělá to, co 
mu nařídí správní rada. Nemá hlasovací 
právo. Pan Novotný chodí na zasedání 
správní rady, kde může říci svůj názor, 
ale nehlasuje. Funkce ředitele je dobro-
volná, bezúplatná a je povinná ze záko-
na. Na radě města může oznámit, pokud 
to tak morálně cítí, že nebude hlasovat 
z důvodu případného střetu zájmů. Stře-
tem zájmů se rozumí rozhodování ve svůj 
osobní prospěch (výhody, odměny). 
Například ředitelky PO a zároveň zastu-
pitelky také hlasují o rozpočtech svých 
organizací, avšak tím nehájí své osobní 
zájmy, ale zájmy své organizace a města.

Paní Suková se dotázala, kdo je vlast-
níkem nových chatek na koupališti. Pan 
starosta odpověděl, že pan Jirák. Paní 
Suková řekla, že se opakují stížnosti 
na mytí kol v koupališti. Dotázala se, kdo 
to může ovlivnit. Pan Jirák? Pan starosta 
odpověděl, že zákaz mytí kol v koupališti 
je zakotven v obecně závazné vyhlášce 
města. Jde tedy o přestupek. Je to potře-
ba oznámit policii nebo je alespoň upo-
zornit, že porušují vyhlášku města a hrozí 
jim pokuta. Dodal, že byl na koupališti 
celkem často a viděl, že občas cyklisté 
přijedou k vodě, někteří se koupou přímo 
v cyklistickém oblečení, ale mýt kolo 
v koupališti nikoho neviděl. Mgr. Funtán 
řekl, že když si tam někdo myje kolo, ob-
sluha bufetu tam jde a řeší to.

Úplný zápis najdete 
na www.nmps.cz/zm.php
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V říjnu byla dokončena výstavba ka-
nalizace.

Byl tím završen proces, který jsme 
zahájili již v roce 2007 zadáním projekč-
ních prací. Chtěla bych v krátkosti připo-
menout klíčová místa našeho snažení:

  říjen 2009 – podání žádosti 
na SFŽP o příspěvek (prostředky z EU),

  listopad 2009 – neakceptace žá-
dosti,

  prosinec 2009 – námitka města 
proti neakceptaci žádosti,

  leden 2010 – zamítnutí naší námitky,
  prosinec 2010 – žádost o příspěvek 

na MZe (prostředky ČR),
  říjen 2011 – schválení naší žádosti 

MZe – 45 % tj. 12 274 000 Kč,
  listopad 2011 – zahájení výstavby,
  říjen 2013 – kolaudace stavby.
Celkové náklady na dostavbu kana-

lizace nejsou v této chvíli ještě přesně 
vyčísleny (nejsou ještě závěrečné faktu-
ry, nejsou vypořádána věcná břemena, 
dotace LK, příspěvky občanů apod.), 
ale lze říci, že se vyšplhaly na více než 
40 milionů korun. Od MZe jsme dostali 
12 274 000 Kč a od Libereckého kraje 
2 728 000 Kč, tj. cca 15 mil. korun. 
Zbylých 25 mil. zaplatí naše město – 
větší část jsme si museli půjčit (zatím 
16 + 6 mil. Kč) a zbytek jsme uhradili 
z běžných rozpočtů města na dané roky. 
Úvěr budeme splácet 10 let.

Často občané kr i t izuj í př íspěvek 
na veřejnou část své kanalizační přípoj-
ky (max. 5 000 Kč) a srovnávají to s mi-
nulostí nebo s jinými městy. To se ale 
nedá srovnávat. Po změně zákona o vo-
dovodech a kanalizaci je přípojka celá 
v majetku občana a měl by hradit celé 
náklady na její vybudování. Zastupitel-
stvo města mělo na výběr ze tří variant – 
nevybírat nic, 5 000 Kč nebo 7 000 Kč. 
Zvolilo variantu vybírat 5 000 Kč nebo 
do hodnoty 5 000 Kč skutečné náklady. 
Tímto způsobem vybereme přibližně 
840 000 Kč a zbytek nákladů uhradí 
město (cca 2 mil.). Jinak je to u dotací 
na kanalizaci z EU – tam hradí EU i ná-
klady na veřejnou část přípojky. Proto 
města příspěvek nevybírají.

Kolaudace kanalizace
V této chvíli je tedy naše kanalizace 

dostavěna a zkolaudována. Dále probí-
há odstraňování vad a nedodělků, které 
bude probíhat do konce letošního roku.

Výjimkou je pokládka povrchu spodní 
části Ludvíkovské ulice. Po dohodě se 
zhotovitelem stavby a majitelem komu-
nikace – Krajskou správou silnic Libe-
reckého kraje bude pokládka povrchu 
provedena do května 2014. Bude to 
v termínu, kdy to po zimě dovolí klimatic-
ké podmínky. Je to z důvodu nestabilního 
podloží a zpožděných prací při pokládce 
vodovodu. Silnice si musí „sednout“. 
Víme, že to přinese řadu nepříjemností 
obyvatelům této části ulice i řidičům, ale 
bylo by zbytečným plýtváním fi nančních 
prostředků města, kdybychom povrch 
obnovili a ten nevydržel ani zimu.

Celá stavba kanalizace byla velmi 
komplikovaná z několika důvodů. Jed-
nalo se např. o nezdokumentované sítě 
v komunikacích, skalnaté, nebo naopak 
podmáčené podloží, podchody No-
voměstského potoka, změny projektu 
v důsledku nepředvídatelných okolností 
nebo v důsledku úspor, upravování dél-
ky stok podle potřeby, nekvalitní podloží 
komunikací – poškození většího rozsahu 
povrchů komunikací, vyšší počet přípo-
jek oproti původnímu projektu, nezdo-
kumentovaná dešťová kanalizace, různé 
trativody a další jiné komplikace. Ani 
jeden úsek nebyl bez problémů. To vše 
si vyžádalo velké a vleklé omezení v do-
pravě, chůzi, podnikání apod. – prostě 
v chodu celého města. Ne vždy se nám 
podařilo kroky stavby koordinovat s po-

třebami občanů a subjektů podnikajících 
na území města. Všem, kteří projevili 
obrovskou míru trpělivosti, velice děku-
jeme a na ty, kteří na nás oprávněně, 
ale i neoprávněně hromovali, se vůbec 
nezlobíme. Jsme rádi, že stavba je do-
končena a předána do užívání.

V této chvíli je možné vlastní připojová-
ní občanů na kanalizaci. Je zapotřebí si 
vybudovat přípojky na vlastním pozemku 
a propojit se s přípojkami, které končí 
na hranicích pozemku. Tato místa byla 
zhotovitelem stavby označena (dřevěný 
kůl) a ukázána majitelům nemovitostí.

Před vlastním propojením je nutné za-
platit poplatek městu a sepsat smlouvu 
s Frýdlantskou vodárenskou společnos-
tí. Dosud užívané septiky by bylo dobré 
vyčerpat, vydesinfi kovat a zasypat.

Vzhledem k tomu, že podzim již po-
kročil, tak neočekáváme, že všichni se 
stihnou (i z fi nančních důvodů) v ještě 
letošním roce na kanalizaci připojit. Je 
žádoucí, aby připojování proběhlo nej-
později v příštím roce. Je potřeba, aby 
byla kanalizace v plné míře využívána, 
aby náklady na její vybudování nebyly 
zbytečně vynaloženy. Tím se také zlepší 
životní prostředí v našem městě – nebu-
dou vytékat fekálie a jiné odpady do vod-
ních toků a zahrad.

Všem ještě jednou děkujeme za po-
chopení a trpělivost a přejeme si, aby 
vybudovaná kanalizace dlouho a dobře 
sloužila ku prospěchu nás všech.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Dne 18. 9. 2013 se konala schůze ra-
dy města, byl na ní projednán a schválen 
Operační plán zimní údržby na období 
2013–2014. Byla projednána stížnost 
na prodejnu ESO; sepsaná obyvateli do-
mu č. p. 1047 a 1048, na znečišťování 
okolí a hluk z prodejny s tím, že jednání 
některých zákazníků by mohl být pře-
stupkem – buzení veřejného pohoršení. 
RM projednala řešení odtoku vody při 
extrémních situacích v části města ulice 
Dělnická a prostoru za hotelem Mědě-
nec.

Další schůze rady města se konala 
9. 10. 2013. RM jako již tradičně pro-
jednala majetkoprávní věci. Dále pro-

jednala dopis paní Aleny Losové, členky 
rady kraje pro resort školství, mládeže 
a zaměstnanosti týkající se Základní 
školy Textilanská a souhlasila s tím, že 
dle § 181, odst. 1., školského zákona je 
kraj mimo jiné povinen zajistit podmín-
ky pro uskutečňování vzdělávání dětí 
se zdravotním postižením a zdravotním 
znevýhodněním a za tímto účelem kraj 
zřizuje a zrušuje základní školy pro děti 
a žáky se zdravotním postižením. RM 
nesouhlasí s převodem zřizovatelských 
kompetencí na město Nové Město pod 
Smrkem.

Usnesení rady města najdete 
na www.nmps.cz/rm.php

Ze schůze rady města

Městský úřad
Nové Město pod Smrkem
Úřední hodiny
pondělí 7.00–11.30; 12.30–17.00
středa 7.00–11.30; 12.30–17.00
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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.
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hasiči

Dne 1. října byla v Praze hasičským 
záchranným sborům slavnostně pře-
dána technika, která byla nakoupena 
ze strukturálních fondů Evropské unie, 
konkrétně z Integrovaného operačního 
programu, jenž přispívá ke zvýšení ak-
ceschopnosti a kvality řešení mimořád-
ných událostí v České republice.

Nově předávaná technika byla poří-
zena v rámci projektů „Hasičského zá-
chranného sboru ČR pro záchranné a li-
kvidační práce při živelných pohromách“ 
a „Pořízení moderní techniky a technolo-
gií Hasičského záchranného sboru ČR 
pro zvýšení kvality řešení mimořádných 
událostí“. V Integrovaném operačním 
programu byla na tyto projekty vyčleně-
na jedna miliarda korun, přičemž 85 % 
způsobilých výdajů bylo spolufi nanco-
váno prostřednictvím Evropského fondu 
pro regionální rozvoj.

V rámci projektu „Zvýšení kvality“ byly 
zakoupeny především automobilové 
žebříky zcela nové generace, technické 
automobily uzpůsobené především pro 
zásahy při haváriích způsobených úni-
kem nebezpečných látek do životního 

prostředí, velitelsko-spojové automobily 
poskytující mobilní pracoviště veliteli zá-
sahu, univerzální cisternové automobilo-
vé stříkačky CAS 20 a CAS 30, určené 
pro hašení rozsáhlých a komplikovaných 
požárů průmyslových areálů, obchod-
ních center a požárů lesů a pro dopravu 
vody v období sucha.

V současné době HZS ČR realizuje 
projekt spolufinancovaný z fondu EU 
„Efektivní zásah“, díky kterému by HZS 
ČR měl získat v letech 2013 až 2014 
novou techniku za 255 milionů korun. Pro 
roky 2014 a 2015 již připravuje projekt, 
který reaguje na potřeby HZS ČR k řeše-
ní situací při povodních, a pro rok 2014 
až 2020 připravuje projekt integrovaného 
regionálního operačního programu, jehož 
cílem bude zajištění prostředků i pro jiné 
složky IZS. Tento projekt by se již neměl 
specializovat pouze na mobilní techniku, 
ale měl by se zabývat i modernizací stáva-
jících vzdělávacích středisek a vybudová-
ním či opravami stanic všech složek IZS.

Mezi příjemce by konečně měly patřit 
i obce zřizující jednotky SDHo.

LR

Další technika za evropské peníze

Osmnáct zlatých ze světových her 
v Irsku.

Kvality českých hasičů potvrdily i Svě-
tové hasičské a policejní hry 2013 v Ir-
sku.

Po deseti dnech bojů o medaile skon-
čily v sobotu 10. srpna mezinárodní 
soutěže v historickém doku Titaniku 
v Belfastu. Česká výprava hasičů a po-
licistů získala celkem 18 zlatých, 9 stří-
brných a 9 bronzových medailí. Členem 
výpravy byl náš kolega a nejrychlejší 
hasič světa Jan Semerádt ml., který je 
členem naší jednotky SDHo Nové Město 
pod Smrkem.

Hry tradičně zabírají pestrou škálu dis-
ciplín. Oproti loňskému roku se u hlavní 
z nich nejednalo o klasickou soutěž TFA, 
ale o Ultimate Firefi ghter Combat, tedy 
o čtyři oddělené disciplíny, kde poslední 
disciplínou byl běh do 28. patra s plným 
vybavením a aktivním dýchacím přístro-
jem.

Prvním sportovním úspěchem Jana 
Semerádta bylo třetí místo v nejtěžší 
hasičské soutěži na světě Iron Fire-
man v Praze na Pankráci v roce 2002. 
Ve stejném závodu o pět let později 
zvítězil. Zúčastnil se pěti Světových ha-
sičských a policejních her. Kromě roku 
2011 vždy přivezl zlatou, stříbrnou nebo 
bronzovou medaili v soutěži jednotlivců, 
družstev či štafet. Vloni byl také členem 
štafety, která v Austrálii získala bronz 
v silovém víceboji TFA, označovaném 
jako Nejtvrdší hasič přežívá. A co musí 
hasiči zdolat během soutěže?

TFA je složeno za čtyř disciplín. Štafe-
tový tým tvoří čtyři lidi a každý soutěží v ji-
né disciplíně. První je roztažení a smotání 
hadic na určitou vzdálenost. Druhou dis-
ciplínou je přesunutí závaží o váze 50 kg 
pomocí kladiva na vzdálenost jednoho 
metru, protažení naplněného kanystru 
metr vysokým tunelem, který je osm me-
trů dlouhý, kolem kuželů a zpátky, pře-
běhnout 50 metrů, překonat třímetrovou 
bariéru, vzít fi gurínu těžkou 90 kilogramů 
a přeběhnout s ní 100 metrů. Třetí dis-
ciplína obnáší vynesení barelu nahoru 
na třímetrovou konstrukci z lešenářských 
trubek, na laně se vytáhne hadice, se-
běhne se dolů a připojí se proudnice 
na hasičské auto. Závěrečný závod je vy-
běhnutí do výškové budovy, která má 17 
pater. Pak se sečtou časy z jednotlivých 
disciplín a podle toho se počítá umístění.

Jan Semerádt ml. je držitelem titulu 
nejrychlejšího hasiče světa ve výběhu 
do 83. patra 250 metrů vysoké výško-
vé budovy v Sydney s plnou výstrojí, 
tj. 16 kg, ale jak sám říká, nejtěžší hasič-
ský závod na světě je u nás v Čechách. 
Vydá za dva jinde na světě.

Honza je profesionální hasič, který 
ve světě reprezentuje HZS Liberec, 
naše město a naši republiku. Sportovec 
tělem i duší. Otec dvou dcer, které vede 
ke sportu. Především však člověk, který 
spolu se svými kolegy zachraňuje lidské 
životy. To je náš Jenda.

Jendo, přeji ti hodně zdraví, úspěchů 
v dalších soutěžích a hodně zlatých 
medailí.

Ladislav Rabina, velitel JSDHo
Foto: Požáry.cz

Jendo, děkujeme!
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přispěchali také hasiči z Polska, kon-
krétně OSP Lešna, Mirsk a Pobiedna. 
„Cílem cvičení je procvičení činnosti ha-
sičů v dýchací technice, řízení jednotek 
při zásahu, procvičení spojení s použi-
tím radiostanic a signálů při zásahu a do-
plňování vody do zasahujících cisteren,“ 
informoval Otto Novotný, velitel zásahu.

Námětem cvičení byl vznik požáru 
od elektroinstalace stroje bez trvalé ob-
sluhy. Požár se postupně rozšířil do ně-
kolika dalších míst, v silně zadýmených 

patrech byl prováděn 
průzkum a posléze likvi-
dace menších ložisek 
požáru. Cvičící hasiči se 
během zásahu seznámili 
s metodikami postupů, 
které při plnění odbor-
ných úkolů používají.

„Cvičení zcela určitě 
splnilo cíl, samozřejmě 
probereme při vyhod-
nocení nedostatky, kte-
ré pomohou jednotkám 
v dalším výcviku,“ při -
pomněl kpt. Ing.Petr 
Štajnc, vrchní komisař 

z HZS Libereckého kraje. „Ceníme si 
spolupráce s dobrovolnými hasiči z Pol-
ska, kteří odvedli bezchybnou práci. 
Jsou významným článkem spolupráce 
a jsem rád, že do cvičení byli zahrnuti.“

Věra Nutilová

První dny po zahájení školního roku 
začaly úkoly i pro náš sbor. Jedním 
z prvních bylo dokončení zatravnění 
nového soutěžního hřiště za klubovnou, 
také vysekání u nádrže a po posledním 
prázdninovém táboráku celkový úklid 
všech ploch, které náš sbor udržuje. 
Druhým úkolem byla příprava na důle-
žitou hasičskou soutěž 14. září u nás 
v Ludvíkově na pozemku p. Zemana 
za kostelem. Vše začalo přesekáním trá-
vy, aby byla co nejlepší pro překážkovou 
dráhu a požární útok.

V loňském roce se soutěž v tomto 
podzimním čase podařila, ale letos byl 
nejstudenější den za celý letošní rok, 
takže tato akce se nevydařila podle 
našich představ. Na tuto soutěž o pohár 

Hasičské zprávy z Ludvíkova za září a říjen
starosty sboru starosta pozval všechna 
družstva z okrsku a také ty, kteří k nám 
na soutěž pravidelně jezdí z jiných okrs-
ků. Měla být vyvrcholením oslav 135 let 
založení sboru a byl nám předán pamět-
ní list a medaile z okresního sdružení ha-
sičů Liberec z rukou starosty p. Navrá-
tila. Bohužel přijela pouze dvě družstva 
dětí a tři družstva mužů.

Přesto všichni i v tomto chladu podali 
dobré výkony za povzbuzování poměrně 
početných diváků. Pokud někdo něco 
takového pořádal, určitě ví, co zname-
ná zajistit prostor pro vozidla, stánek 
a občerstvení a celkový úklid po takové 
akci, a těch, kteří se o to postarají, je 
stále míň.

V období měsíce září a října se sou-

Dobrovolní hasiči bodovali
Bývalá textilní továrna se stala místem 

provedení hasičského taktického cvi-
čení okrsku Nové Město pod Smrkem. 
Příprava a provedení se neobešlo bez 
spolupráce s HZS Libereckého kraje. 
„Zvolili jsme dispozičně složitý objekt 
a lokalizaci a likvidaci bude provádět 
několik jednotek,“ sdělil vedoucí cvičení 
Ladislav Rabina s tím, že zúčastněné 
jednotky jsou na cvičení i zásahy dobře 
připravovány celoročně.

Na místo cvičného požáru se postup-
ně sjelo osm vozidel hasičské techni-
ky. V první řadě dobrovolné jednotky 
s označením III/I a III/II, což je Nové 
Město pod Smrkem a Jindřichovice pod 
Smrkem. V rámci příhraniční spolupráce 

Požární taktické cvičení 
v Jindřichovicích pod Smrkem

těžní družstvo zúčastnilo dalších soutěží 
v Dolní Řasnici, Jindřichovicích a také 
v Hejnicích na superpoháru, kde obsa-
dilo 3. místo. Kromě soutěže byla výjez-
dová jednotka také u několika výjezdů 
v okrsku, na olej v Ludvíkovské ulici, 
v Novém Městě čištění kanálu a také 
v Ludvíkově. Posledním výjezdem bylo 
námětové cvičení 19. října, na které byl 
operačním důstojníkem v Liberci svolán 
celý hasební okrsek Nového Města, dá-
le hasičský záchranný sbor Raspenava, 
také 4 družstva z Polska, která v rám-
ci kooperačních smluv mezi Českem 
a Polskem vznikla. Námětem byl hlášený 
požár v budově bývalého Unitexu v Jin-
dřichovicích. Jednotky se dostavily i ze 
vzdálených míst v předepsaném čase; 
celou akci vedli p. Rabina a Novotný 
Otta ml. Po vyhodnocení zásahu zá-
stupcem OSH Liberec se jednotky sjely 
do zbrojnice v Novém Městě na proško-
lení a občerstvení.

V hasičské zbrojnici ve Frýdlantu 
se konalo školení velitelů a starostů 
Frýdlantského výběžku. Na to navazují 
školení strojníků, také školení jednotky 
na dýchací přístroje, v prosinci bude 
školení preventistů a potom školení řidi-
čů na profesní průkaz.

Potom jsme začali s přípravou na za-
zimování techniky, oprav výzbroje a vý-
stroje. Připravili jsme klubovnu na vol-
by a na akci skupiny MR-SO-CHMEL 
s názvem Halloween pro děti, která se 
konala 27. října. Pořadatelé připravili pro 
sebe i pro děti různé převleky a masky, 
také vyřezali dýně, napekli velmi chutné 
dýňové koláče a uvařili čaj. Plná klubov-
na se bavila při programu a při básnič-
kách a písničkách dětí, které si se svými 
rodiči připravili.

V závěru roku nás čeká Mikulášská na-
dílka 5. 12. od 16 hod. opět v klubovně, 
26. prosince, na Štěpána, tradiční vý-
stup na Smrk, a na Silvestra také tradiční 
nohejbal u hasičské nádrže.

Při dopisování zprávy se ozvala siréna 
k výjezdu jednotky k zapálenému kontaj-
neru na Přebytku.

Protože se blíží konec roku a další 
číslo Novoměstských novin vyjde až 
po Novém roce, chtěl bych tímto popřát 
všem občanům, všem hasičům a jejich 
rodinám a příznivcům do nového roku 
2014 všechno nejlepší, a především 
hodně pevného zdraví.

Jednatel MaP st.
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L i b e r e c k ý  k r a j  j e  r o z d ě l e n 
do 13 hasebních okrsků; jeden z nich 
je náš hasební okrsek Nové Město, 
který je dlouhodobě řazen mezi nejlépe 
pracující okrsky v našem kraji. Do na-
šeho okrsku patří: Sbor dobrovolných 
hasičů Nové Město pod Smrkem, SDH 
Textilana, SDH Ludvíkov, SDH Dolní 
Řasnice, SDH Horní Řasnicce, SDH 
Jindřichovice pod Smrkem. Tyto sbory 
jsou propojeny zvoleným výborem okrs-
ku a velice dobře spolupracují. Jejich 
nadřízeným orgánem je Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska a Okresní sdru-
žení hasičů Liberec.

Vážení spoluobčané, některé z těchto 
organizací dosáhly významného jubilea, 
a tak proběhly v letošním roce důstojné 
oslavy výročí jejich založení:

  V roce 1873 – založeno dobrovolné 

hasičstvo v Novém Městě p. S. – 140 let
  V roce 1878 – založeno dobrovolné 

hasičstvo v Ludvíkově – 135 let
  V roce 1883 – založeno dobrovolné 

hasičstvo v Jindřichovicích – 130 let.
U př í ležitosti oslav těchto v ýročí 

uděluje na návrh starosty hasebního 
okrsku Nové Město Okresní sdružení 
hasičů ČMS Liberec těmto organiza-
cím za dlouholetou činnost na poli ha-
sičském, ale i sportovním a kulturním, 
za nezištnou pomoc při živelních pohro-
mách a výchovu naší omladiny, medaili 
„Za příkladnou práci“ spolu s pamětním 
listem. K tomuto zaslouženému ocenění 
přijměte upřímnou gratulaci a poděko-
vání celého našeho okrskového výboru 
Hasebního okrsku Nové Město s přáním 
mnoha dalších úspěšných let činnosti.

Nemohu se zde nezmínit také o naší 

mládeži. Novoměstští mladší hasiči do-
sáhli v letošním roce velice výrazných 
úspěchů v hasičských soutěžích. Je-
den z nejvíce ceněných výsledků bylo 
vítězství v obvodovém kole her Plamen, 
čímž si zajistili postup do okresního 
kola. Vynikajícího výsledku, který před-
čil všechna očekávání, dosáhli mladší 
hasiči Nového Města vítězstvím v okres-
ním kole. Za tento úspěch, za vynikající 
reprezentaci jak hasebního okrsku i své 
organizace, tak i města samého, si za-
slouží upřímné poděkování a gratulaci. 
Poděkování si zaslouží i jejich vedoucí 
Jana Králová, Martin Gaži a Martin Vla-
dař, kteří je k tomuto úspěchu připravili. 
K blahopřání se připojuje výbor Haseb-
ního okrsku Nové Město.

Za Hasební okrsek Nové Město pod 
Smrkem starosta okrsku Jan Slotík

Informace občanům z hasebního okrsku N. M. p. S.

V naší škole se pořád „něco“ děje. 
Přinášíme Vám přehled akcí, které se 
uskutečnily během prvních měsíců to-
hoto školního roku. Akce jsou součástí 
našeho vzdělávacího programu a věří-
me, že jsou i příjemným zpestřením pro 
naše žáky.

  Žáci 2. a 3. ročníku hned ve druhém 
zářijovém týdnu zahájili plavecký výcvik 
v novoměstském bazénu. Třeťáci zá-
kladní výcvik absolvovali již v loňském 
roce, letos v následných 10 lekcích si 
upevňují znalosti a zdokonalují, co se 
již naučili. Naopak pro většinu druháků 
jsou to první lekce ve vodě.

  Čtvrťáci se začali připravovat na cyk-
listické zkoušky. V měsíci září a říjnu 
navštívili dvakrát dětské dopravní hřiště 
ve Frýdlantu, kde pilně cvičí jízdu podle 
předpisů.

  V září zavítal do naší školy spisovatel 
Petr Holan, aby žákům představil svou 
knihu „Další vyprávěnky čubičky Kvídy“. 
Spolu s panem spisovatelem nás navští-
vila i hlavní vypravěčka psích pohádek 
– fenka hrubosrstého jezevčíka Kvída. 
Pan spisovatel dětem přečetl některé 
příběhy a popovídal si s nimi o zvířát-
kách.

  3. října nás vybraní žáci reprezen-
tovali na turnaji základních škol v malé 
kopané v Hejnicích. Naši borci soupe-
řům nastříleli 39 gólů, inkasovali pouze 

čtyřikrát a zaslouženě tedy obsadili 
první místo.

  V říjnu se žáci IV. A společně se 
svými rodiči zapojili do školního odpo-
ledního projektu Spolu 2013. Během 
kreativního odpoledne vytvořili maketu 
školní zahrady a připravili pozemek pro 
jarní vybudování nového oplocení školní 
zahrady.

  Uvítali jsme nabídku Střední prů-
myslové školy textilní Liberec k realizaci 
zážitkového programu „Staň se tvůrcem 
módního byznysu“. Studentky společně 
s ředitelem střední školy připravily pro 
žáky 9. ročníků krátkou módní přehlídku 
studentské kolekce, nabídly žákům sou-
těž o nejlepší grafi cký návrh modelu, 
přednesly zajímavosti ze světa módního 
průmyslu a samozřejmě o možnostech 
studia na této škole a následného 
uplatnění.

  Ve čtvrtek 17. října navštívili žáci 9. 
ročníku liberecký veletrh EDUCA MY 
JOB, kde měli příležitost seznámit se 
se středními školami a učilišti. Doprava 
žáků na veletrh byla plně hrazena Libe-
reckým krajem.

  Naši školáci se zúčastnili kreativní 
soutěže Kloboukování, která byla 19. říj-
na součástí Středověkého jarmarku 
na novoměstském náměstí.

  Žáky 2. a 6. ročníku jsme zapojili 
do preventivního programu Hasík, který 

je zaměřen na oblast po-
žární ochrany a ochrany 
obyvatelstva. S vybranými 
žáky pracovali lektoři a profesionálové 
Hasičského záchranného sboru Libe-
reckého kraje.

  Mladší žáci školy se zúčastnili eko-
logického programu společnosti EKO-
KOM Tonda Obal na cestách, což je 
beseda spojená s hrou na téma třídění 
a recyklace odpadu.

  Mladší školáci zhlédli představení 
divadla Duha O Červené Karkulce.

  Přijali jsme nabídku společnosti 
Literapoint k realizaci literárně-vlasti-
vědného pásma pro 4. a 5. ročníky Po-
věsti z Liberecka (Čerti na Ještědu, 
O Kateřině z Redernu, Dračí kámen nad 
Kateřinkami) a literárního pásma pro 
nejstarší žáky o Karlu Hynku Máchovi. 
Pověsti byly prezentovány interaktivním 
způsobem, jejich součástí byly hry 
a kvízy.

  Některé třídy navštívily kino v Liber-
ci, liberecký lunapark a bazén, podnikly 
podzimní výpravy do okolní přírody, 
na Smrk, k vodopádu Velkého Štolpi-
chu, na hrad Grabštejn, do Muzea dře-
věných hraček v Albrechticích v Jizer-
ských horách. Žáci 1. stupně se zapojili 
do tvořivých dílniček SVČ ROROŠ.

Mgr. Michaela Smutná
ředitelka ZŠ

Zprávy ze základní školy
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Základní umělecká škola v Novém 
Městě Vás postupně seznámila se všemi 
svými odděleními. Dnes jsme pro Vás 
připravili malou přehlídku hudebních ná-
strojů, které nepatří mezi hlavní studijní 
nástroje, ale těší se u dětí navštěvujících 
hudební obor velké oblibě. Rytmické 
nástroje a malé hudební nástroje využí-
váme především při doprovodech písní 
a skladeb. Zpěváci našeho pěveckého 
sboru Podsmrkáček je využívají i při ro-
zezpívání, samotném nácviku písní a sa-
mozřejmě jako doprovod skladeb a písní 
při vystoupení. Mezi oblíbené nástroje, 
které si i mnozí z Vás pamatují ze svých 
školních let, patří určitě ozvučná dřívka, 
triangl, dřevěný blok, činelky, rolničky, 
bubínek, tamburína, zvonkohra, metalo-
fon, xylofon. Méně známé nástroje naší 
základní umělecké školy Vám v rychlém 
přehledu představíme.

Cabasa je nástroj konstruovaný z ku-
ličkového smyčkového řetízku přimo-
taného ke kovovému válečku. Nástroj 
pochází z Afriky a původně byl z různých 
afrických plodů, na něm byly korálky.

Mexické guiro se škrabkou je nástroj 
připomínající svým tvarem okurku. Po-
vrch nástroje je opatřen dvěma malými 
kulatými otvory, aby při přetažení škrab-
kou přes zvrásněný povrch mohl pronik-
nout výrazný zvuk.

Konga jsou bicí nástroje složené ze 
dvou bubnů a bývají většinou vysoká 
75 centimetrů. Tento hudební nástroj 
pochází z Kuby. Konga mají charak-
teristický „doutníkový“ tvar, kterým 
jsou jasně rozpoznatelná. Konga se 
vyrábějí z různých materiálů, většinou 
ze dřeva nebo laminátu. Původně se 
podobné bubny ladily pomocí kolíků 
a klínů zaražených do těl nástrojů. 
Dnes už se typizované blány napínají 
pomocí komfortních mechanik a klíčů.
Tělo nástroje musí být silné, aby se při 
ladění – napínání kůže nedeformovalo. 
Rozhodující je kvalita kůže, která je 
na nástroj natažena; nejčastěji je použí-
vána kůže hovězí, protože má tu správ-
nou tloušťku.

Bonga jsou bicí nástroje složené ze 
dvou menších bubnů pevně připojených 
k sobě. Rozlišují se velikostí a díky tomu 
samozřejmě také zvukem. Na bonga 
se hraje rukama. Důležitý aspekt hraní 
na bonga rukama je ten, že je možné 
správně mířenými údery měnit výšku 
tónu. Při úderu doprostřed bonga se 

Základní umělecká škola se představuje…
docílí hlubokého tónu. V případě úderu 
na okraj bonga zase tónů vysokých.

Vyvolávač deště (dešťová hůl) je et-
nický hudební nástroj vyrobený z bam-
busu. Nástroj má původ v Chile, kde 
byl užíván indiány jako ceremoniální 
hudební nástroj pro přivolávání deště. 
Nástroj je dutý, uvnitř jsou ve spirále 
umístěny přepážky, kterými se přesypá-
vají kamínky.

Rumbakoule (maracas) jsou hudební 
nástroje obvykle používané v páru. Sklá-
dají se ze šišky oválného tvaru a krátké 

rukojeti. Uvnitř rumbakoule mohou být 
např. drobné kamínky, suché fazole, 
rýže.

Djembe je nástroj pocházející ze zá-
padní Afriky – Mali. Tělo nástroje bývá 
vyrobeno z kmene stromu afrického 
mahagonu. Nástroj je ručně vytesaný 
a vydlabaný z jednoho kusu dřeva. Ků-
že na djembe musí být řádně natažena 
a upevněna, aby byl zaručen kvalitní 
zvuk.

Mgr. Michaela Smutná

Zvládnete nyní pojmenovat některé naše nástroje?

Na závěr trochu luštění. Najdete ve větách ukryté nástroje?
  Ekvádor, obří čokoláda, obří bonbon, Galapágy – to by byly prázdniny.
  Přišli bychom dřív, Karle, ale nejel vlak.
  To je nářez, samý metal, o, foniatr proto stojí za dveřmi a nikdo ho neslyší!
  Pepík napsal místo džem – djem. Beztak si toho ale nikdo nevšiml.
  To je naše Míca, basama fousama, zlobím se na ni – pořád nechce chytat myši.
  Na závěrečném vystoupení se tančila rumba, koule se vrhaly a podlahy praskaly.

1 2

3 4

65 7
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Poslední srpnovou sobotu uskutečnilo naše OS další úklido-
vou akci v okolí křížků Mazel u silnice na Dětřichovec a Dolní 
kapličky v Ludvíkově. V počtu čtyř lidí se nám během dopoledne 
podařilo vyčistit okolí obou křížů s tím, že k Dolní kapličce se 
dodatečně vrátíme s křovinořezem, protože zde bylo hodně 
přerostlé trávy a zarostlý příkop. Souběžně s tím proběhlo na-
instalování nových informačních tabulí na Smrku, které provedl 
T. Málek a V. Tima, aby byly na svých místech ještě před pořá-
danou Horskou slavností.

D o č i š tě n í  D o ln í 
kapličky bylo z časo-
vých důvodů prove-
deno na počátku říj-
na, kdy se nám ještě 
podařilo při návratu 
do N. Města očistit 
i kříž náležející v mi-
nulosti k usedlosti 
čp. 21 (Höllbauer), 
který byl v přerostlých 
náletových dřevinách 
tém ěř  nezna te lný 
a další, který na polní 
cestě v 19. století ne-
chal vybudovat Anton 
Pohl.

15 .  ř í j n a  p a n í 
Vnoučková s Remto-
vou očistily okolí Schwertnerova kříže a 16. října dva kříže 
u silnice do Srbské – A. Höhne a Blumrich.

U kříže A. Höhne stojí dva mohutné kaštany, které jsou však 
dost poškozeny a zasloužily by si odborný zásah a ošetření. 
Totéž potřebuje i kaštan u kříže Blumrich.

Celkem se v letošním roce podařilo našim členům vyčistit 
a v rámci možností i upravit okolí deseti křížků. A to je myslím 
velmi dobrý výsledek.

Za OS M. Remtová

Brigády v měsíci září a říjnu – úklid okolí křížků 
a instalace tabulí na Smrku

spolky

Mateřská škola,
Základní umělecká škola

a město Nové Město pod Smrkem 
Vás zvou

na slavnostní rozsvícení 
vánočního smrku

na náměstí, které se uskuteční 
v neděli 1. prosince od 17 h.

Přijďte si zazpívat společně 
s dětmi z pěveckých sborů Smrček 
a Podsmrkáček; připraveny budou 

také teplé nápoje.

Dne 14. září 2013 proběhlo slavnostní 
vítání nových občánků našeho města 
narozených od ledna 2013 do července 
2013. Celkem se v tomto období na-
rodilo 19 dětí, z nichž 10 bylo chlapců 
a 9 holčiček.

Vítání občánků
Všechny nové občánky našeho města 

přivítala Mgr. Radoslava Žáková, mís-
tostarostka města. Přivítání, jako již 
tradičně, připravily členky Sboru pro 
občanské záležitosti.

V lednu se narodil Nikolas Kavur 
a v únoru Jana Kraková. V březnu přišli 
na svět Ondřej Poštolka, Marie Homo-
lová, Gabriela Kmeťová, Diana Krako-
vá a Laura Wünschová, v dubnu pak 
Dominik Veselý, Patrik Kavur, Lukáš 
Ressel a Matěj Karala. V květnu se na-
rodili Jakub Klbík, Daniel Maděra a Ka-
teřina Pelikánová, v červnu pak Kristýna 
Hamarčáková, Liliana Faková, Matyáš 
František Sivák a Sofi e Kalejová.

Posledním přivítaným občánkem byl 
v červenci narozený Matyas Hercík.

Všem rodičům nových občánků gratu-
lujeme a dětem přejeme šťastné vykro-
čení do života!

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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kultura

Stejnojmenná publikace vyšla u pří-
ležitosti 10. výročí otevření rozhledny 
na Smrku.

Je dílem kolektivu autorů, kteří přiná-
šejí pohled do minulosti i současnosti 
rozhledny.

Dozvíte se o informace o Karlu The-
odoru Körnerovi, o jeho pamětním ka-
meni, o výstavbě současné rozhledny, 
o proměnách Smrku za posledních de-
set let i o 40 letech výstupů na Smrk. 
Nechybí ani medailonky Karla Jeřábka 
a Huberta Sommera.

Publikaci je možné zakoupit za pade-
sát korun v knihovně, v pokladně MěÚ 
i v papírnictví u paní Čengerové.

Smrk – hora předalekých rozhledů

SMRK
HORA PŘEDALEKÝCH ROZHLEDŮ

DESET LET NOVÉ ROZHLEDNY

SMRK
HORA PŘEDALEKÝCH ROZHLEDŮ

DESET LET NOVÉ ROZHLEDNY

Nové knihy
Beletrie
Bánk, Zsuzsa: Světlé dny
Benešová, Jana: Karty nelžou
Black, Benjamin: Temná pavučina
Carr, Robyn: Útěk do Virgin River
Caspari, Sofi a: V zemi korálového 
stromu
Clark, Aubrey: Tajný kruh
Coben, Harlan: Přistižen
Fulghum, Robert: Vzpomínky na jedno 
dobrodružství
Ghurke, Laura Lee: Pletichy krásného 
vévody
Hörömpöli, Elvíra: Rok milenkou
James, E L: Padesát odstínů svobody
Koontz, Dean: Tajemná Thomas
Kramer, Kieran: Neslušná sázka
Kristian, Giles: Havran
Lasicová, Hana: O dcerách a milenkách
Link, Charlotte: Šmírák

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 pře-
svědčit a staňte se čtenáři městské 
knihovny.

Knihovna dále nabízí veřejně pří-
stupný internet, černobílé a barevné 
kopírování pro občany během vý-
půjční doby a možnost skenovat.

V loňském roce by l spuštěn 
ON-LINE katalog Městské knihovny 
Nové Město pod Smrkem (www.ka-
talog.nmps.cz), tím došlo ke zkva-
litnění přístupu místních i vzdále-
ných 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 rezer-
vovat. Přes čtenářské konto lze vý-
půjčky také prodlužovat. Bližší infor-
mace 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.

MacMahon, Kathleen: Takhle to končí
Mankell, Henning: Než přijde mráz
Nesbö, Jo: Švábi
Oliver, Lauren: Rekviem
O´Neill, Patricia: Trůn slunečního boha
Patterson, James: Jedenáctá rozhodne
Pavone, Chris: Bez domova
Potter, Alexandra: S tebou už nikdy
Probst, Jennifer: Manželská smlouva
Robb, J. D.: Každý má motiv
Rudiš, Jaroslav: Národní třída
Stevens, Taylor: Neviňátko
Štorkán, Karel: Golem
Vondruška, Vlastimil: Msta písecké 
panny

Mládež beletrie
Šmoulové
Horáček, Petr: Papuchalk Petr
Fišer, Lukáš: Rozumbrádkové
Uličiansky, Ján: Analfabeta Negramotná
Frost, Mark: Paladinovo proroctví
Han, Jenny: Bez tebe to není lét
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(pokračování z minulého čísla)
O dva dny později hraběnka Kateři-

na z Redernu, majitelka frýdlantského 
panství, položila základní kámen k novo-
městskému kostelu. Stál přesně v místě, 
kde byl pohřben Kilián. Toho dne byla 
velikánská sláva, hlučná hrála hudba, 
v plné parádě vyrukovali horníci i místní 
střelci. Také Kateřina byla mezi přihlížejí-
cími diváky. Kupodivu nikdo si jí nevšiml, 
nikdo si ani neuvědomil, že tu stojí sama, 
bez dítěte. Nikdo za ní nepřišel, aby ji 
slovem, slovíčkem potěšil, a neptal se, 
kde je její nerozlučné dítě.

Kateřina nyní pečlivě hlídala svůj do-
mek, což nebylo nikterak těžké. Nikdo 
za ní nechodil, lidé se jí stále úzkostlivě 
stranili. Do lesa docházela jen v noci, 
nepravidelně. Vždy pospíchala ke Koči-
čím kamenům, ale jakkoliv prosila nebo 
křičela, kámen zůstával stále němým, 
stejně tvrdě studeným. Přesto stále 
doufala, že se s dítětem jednou setká, 
že jej vysvobodí! Získá zpět! S Kateři-
nou cítil jen starý myslivec. Upřímně ji 
litoval, když mu vzkázala, že je nemocná 
a navíc musí hlídat dítě. Do lesa za pra-
cí nemůže. Někdy se smutkem v duši 
hrábla do tak nečekaně nabytého bohat-
ství, přehrábla se v klenotech, ale jejich 
krása ji vůbec netěšila. Nic necítila, jen 
vzrůstající touhu po ztraceném dítěti. Ta 
byla větší, stále silnější. Přesto Kateřina 
žila skromně, bála se obléci krásné ša-
ty, ozdobit štíhlé bílé hrdlo nádhernými 
šperky. Vše se strachem ukrývala a no-
sila jen myšlenky na své ztracené dítě. 
Nakupovat chodila až do Frýdlantu. Jed-
nou k hodináři, podruhé k zlatníkovi, jen 
aby nic nepoznali. Pomalu, po malých 
částech i zbylou část nabytého bohatství 
přenesla domů a celé je pečlivě ukryla. 
Přesto lidé poznali, že ač téměř nikam 
nechodí, kupodivu bídou nestrádá. Jed-
nou se však stalo, že nutně potřebovala 
trochu mléka a kousek chleba. Nabíd-
la sousedce nůši sena a poprosila ji 
na oplátku o trochu nejnutnější potravy. 
Sousedka se slitovala nad ubožačkou. 
Seno hodila koze. Po dvou hodinách 
však s hrůzou zjistila, že koza je mrtvá. 
Chudák! Ležela v chlívku studená, s no-
hama strnule nahoru. A teprve nyní zača-
lo pro Kateřinu opravdové peklo! Ztuhlá 
koza bylo jasným znamením, že Kateřina 
je čarodějnice. Sousedé vtrhli do jejího 
domku, hledali nějaký důkaz jejího spo-
jení s nečistými silami, nic usvědčujícího 

O pokladu na Kočičích kamenech
však nenašli. Nevšimli si ani prázdné 
kolébky. S prázdnou odešli. Ale ještě 
před tím plni vzteku všechno v domku 
rozmlátili. Dokonce jeden ze sousedů jí 
vyhrožoval, že musí před soud. Ten s ní 
jistojistě zatočí, ale to již Kateřina téměř 
neslyšela.

Když se konečně znovu probrala 
k životu, zjistila, že domek je prázdný. 
Za rozbitými okny do světničky nahlížela 
chladná tma. Ze všeho bohatství jí zbylo 
jen něco málo. To, co zůstalo, naházela 
do koše, překryla to kusem honosného 
oblečení a šla až k Ztracenému potoku. 
Vše hodila do vodního proudu. Viděla 
ještě, jak vše cenné a krásné se promě-

nilo v obyčejné listí, unášené proudem 
vody. Brzy potom potok úplně nečekaně 
vyschl. Ztratil zcela vodu. Stáhl se ně-
kam pod zem. Od onoho dne se klika-
tému potůčku stékajícímu z úpatí Smrku 
říká Ztracený potok.

Kateřina to vše viděla, ale cítila se zno-
vu svobodná a hlavně, opět se jí vrátila 
již ztracená naděje. Zase cítila vůni pro-
bouzejícího se lesa, viděla jasné hvězdy. 
Šťastně rozhodila ruce a začala se zase 
usmívat. Mohla se smát! Pojednou ob-
rátila oči k zemi a tu div! V ještě chladné 
půdě rozpoznala malou, zcela nenápad-
nou modrou květinku. Neodolala, utrhla 
ji a tu náhle květina v její ruce rostla. 

příspěvky čtenářů
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Rostla a sílila. Neodolala a květ přitiskla 
k ústům. Ani si nevšimla, že uvnitř vel-
kého květu, v samém jeho středu, byl 
nápadný, neobvyklý bílý kříž.

Tu si vzpomněla, přes všechna ne-
dávno prožitá příkoří a strach, že právě 
na Velký pátek šťastným lidem někdy 
vykvete zázračný květ. Něco jako ural-
ský „Kamenný kvítek“, ovšem Kateřina 
nikdy tu půvabnou pohádku neslyšela! 
Věděla však, že ta nezvyklá květinka 
otvírá zemské nitro a neohroženému 

příspěvky čtenářů

šťastlivci může poskytnout mnohé bo-
hatství – a nejen ta hmotná! Vyběhla 
z domku, a co nejrychleji mohla, pospí-
chala do kopce. Už aby byla nahoře. 
Dolů se dostane rychle! Nic nedbala 
škrábanců, trní ani roztržených šatů. 
Netrvalo dlouho, už byla u Kočičích ka-
menů. Pozvedla nyní velký modrý květ 
proti chladné skále a světe div se! Skála 
se otevřela. Ve stejných místech, odkud 
před rokem vynášela všechno jí neurče-
né bohatství. Nic nyní nedbala záře zlata 

ani drahokamů. Viděla jen své dítě! Bylo 
naštěstí v naprostém pořádku. Hrálo si 
stále se zlatým jablkem, které mu dala 
pro ukrácení chvíle do rukou, a bylo 
stejně veselé, snad i šťastné. Natáhlo 
k ní ruce a po roce, nekonečně dlouhém 
roce, opět mohla přitisknout k srdci ten 
svůj poklad nejcennější!

Podle části starší německé pověsti 
(původní název „Die Hexe“)

Přeložil Herbert Augustin, 
upravil Josef Molák

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

Fantazie dítěte, to je samostatná ka-
pitola. Už odmala jsem strašně rád četl. 
Nejmilejším dárkem pro mne byla vždyc-
ky knížka. Proto jsem se těšil na vysvěd-
čení nebo Vánoce, kdy jsem očekával 
knížku. Tatínek věděl, co bych si rád 
přečetl. Zprvu samozřejmě pohádky, 
později dobrodružné romány i vážnější 
literaturu. S knižními hrdiny jsem prožíval 
příběhy bojů s draky, osvobozování prin-
cezen z jejich spárů, viděl stáda koní, 
hnaná jezdci v širokých kovbojských klo-
boucích, vlaky řítící se prérií v oblacích 
páry, vznášející se balony a vzducholo-
dě páně Julese Verna a kosmické lety 
k Mrakům Magellanovým spisovatele 
Lema, Akci L Běhounkovu, Marťanskou 
kroniku Bradburyho. Rozsáhlá knihov-
na, čítající několik set svazků, skýta-
la nevyčerpatelnou zásobu čtenář-
ských zážitků. Mnohé knihy se nevešly 
do přední řady, proto byly utajeny v zadní 
řadě. Bral jsem ty knížky takřka jednu 
za druhou a četl a četl. Občas jsem 
nahlédl i do zadních řad a objevil různé 
poklady. Například Alšův Špalíček, Haš-
kova Dobrého vojáka Švejka s krásnými 
Ladovými ilustracemi, ale také literatu-
ru takříkajíc osvětovou. Tu zastupoval 
objemný svazek s názvem Život muže 
a ženy v lásce a manželství s množstvím 
obrázků a čtení. Probouzející se erotické 
vnímání světa, povzbuzené hovory s klu-
ky vrstevníky, to byla živná půda k jinému 
druhu fantazie. Holky spolužačky už ne-

byly jenom objektem pošťuchování, ale 
dostaly jiný rozměr. Pokradmé pohledy 
do ještě dětských obličejů i na určité 
partie, klukovské hodnocení. Moje roz-
poruplná duše se podvědomě bránila 
těmto změnám. Strašně nerad jsem se 
loučil s dětským světem, až příroda na-
konec zvítězila. A to nejen přeskakujícím 
hlasem, kterému táta říkal „telecí“.

První láska. Přišla s pubertou, i když 
jsem si myslel, že jsem žádnou neměl. 
Puberta je složité období, během ně-
hož se dopracujete od kakaa k pivu. 
Pivo však nebyl můj případ. Puberta 
přišla v tom okamžiku, kdy uvnitř těla 
se jakýmsi kouzelným procesem roze-
běhly hormonální pumpy, které začaly 
cpát do hlavy chemii. Samozřejmě jsem 
tenkrát nevěděl, že to takto funguje, ale 
faktem bylo, že objekty, které se dříve 
zdály být hezké či zajímavé, se staly 
objekty navíc sexuálně přitažlivými. Tím 
objektem se stala dívka (jak jinak, že?), 
kterou jsem poznal jako účastnici zájez-
du zahrádkářů. Byli jsme určitě nejmlad-
ší z celého autobusu. Bylo nám sladkých 
sedmnáct a horovali jsme pro texasky, 
jak se praví ve známé písničce. Jakmile 
jsme se spatřili v autobuse, hned jsme si 
k sobě přisedli.

Naše zážitky z onoho výletu byly nejen 
pomologicko-zelinářsko-dendrologické 
povahy, ale hlavně taktilní (pozor, vedli 
jsme se i za ruku!) a zrakové. Zkrátka, 
byli jsme si vzájemně vhodnými objekty 
k poznání a ke zkoumání. Vzájemné do-
tyky rukou při studování květin a odrůd 
jablek u zahrádkářů, slastné mlčení a lí-
tost, že ten výlet trvá tak strašně krátce. 
Byl to v pozdním létě nádherný výlet. 
Viděli jsme několik vybraných zahrad, 
vyslechli si dobře míněné rady ctihod-

ných mužů a žen z oboru ovocnářství 
a pěstování zeleniny. Navštívili jsme 
i Babiččino údolí. Ruku v ruce jsme pro-
cházeli parkem okolo zámku, abychom 
nakonec zakončili svoji poznávací pouť 
v malé restauraci nedaleko domnělé ba-
biččiny světničky. Dnes tam tato restau-
race již není, stala se z ní skoro ruina. Co 
zůstalo z nás?

Paradoxní bylo, že jsme ani jeden 
z nás nevěděli, jak se vlastně jmenuje-
me. Nám stačilo, že jsme prostě byli. 
Když jsem se vrátil z onoho výletu, ba-
bička, neboť ten výlet mi zařizovala ona, 
chtěla vědět podrobnosti nejen o ovoci. 
Mne pak počastovala nelichotivými pří-
zvisky za určité nedostatky v komunikaci 
s druhým pohlavím. Myslím, že jedním 
z nich bylo: „Jseš Kuba.“ Do druhého 
dne však sehnala jméno té dívenky. 
Ještě dnes musím uznat, že to byl od ní 
majstrštyk, protože ta dotyčná dívenka 
bydlela ve městě, které bylo od babičči-
na bydliště vzdáleno několik kilometrů. 
Inu, zahrádkář všude duši zpřízněnou 
má. Bohužel, jak to vzplanutí rychle 
vzniklo, tak také rychle zaniklo. Vrátil 
jsem se za týden opět k babičce na so-
botu a neděli, procházel jsem v onom 
městě po ulicích v bláhové naději, že 
Ji potkám. Cloumaly se mnou dosud 
neznámé pocity zmaru i naděje záro-
veň. Onu dívku jsem už v životě neviděl, 
i když mi babička ještě sdělila, že její 
rodiče jí už zakládali na věno. Měla prý 
celou výbavu i s peřinami a nádobím. 
Litinovým. Nebo smaltovaným? A to 
jsem ještě netušil nic o záludné síti, jejíž 
vlákna kolem mne spřádali její rodiče 
s vytrvalostí dychtivých pavouků. Škoda, 
asi bych usiloval o Její přízeň více.

Šmi-dra©

Už jenom já
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Sportovní a relaxační centrum

Sportovní a relaxa ní centrum, p ísp vková organizace,  
 Ludvíkovská 38, Nové M sto pod Smrkem 463 65,  I  75048817 

   

 

 

 
Vážení p íznivci sportu,  

dovolujeme si Vás pozvat na netradi ní akci konanou pod názvem:  
 

 
Motto:  je t eba se p ed Vánoci rozhýbat 
 
Termín:  6.12.2013    Místo:   m stské lázn  
Zahájení: 6.12.2013 v 09:00   Ukon ení:  7.12.2013 v 09:00 
 
Organiza ní výbor:  

Pavel Jakoubek, Lukáš Pazd ra, Eliška Walterová, Marie Vojá ková, další zájemci, kte í 
jsou ochotni pomoci s organizací pr b hu akce jsou  vítáni. 

Startovné:  
d ti do 18 let zdarma,  dosp lí 10,00 K  

 
Provedení: 

- V pr b hu akce jsou všichni ú astníci povinni se ídit platným provozním ádem bazénu 
a pokyny organizátor ; 

- Plave se ve dvou drahách, volným stylem;  
- Každý m že uplavat tolik, na kolik se cítí – t m, kte í cht jí plavat více, doporu uji no ní 

hodiny; 
- Štafetový systém, jeden doplave, další za íná; 
- Nesmí dojít k p erušení plavání (alespo  jedna dráha musí být stále obsazena; 
- Plavat se dá i opakovan  (kdo doplave, m že si odpo inout a zkusit to znovu); 
- Jednotlivé bazény se s ítají a výsledný údaj nám ukáže, jakou vzdálenost jsme za 24 

hodin uplavali;  
- Výsledky budou zpracovány a zve ejn ny v nejbližším ísle Novom stských novin; 
- Každý ú astník pam tní obdrží certifikát; 

 
Pokud jste se rozhodli pro ú ast na této akci, prosím kontaktujte nás na adrese 
bazen@nmps.cz, nebo na telefonním ísle 776098911, p ípadn  osobn  v budov  m stských 
lázní. P ihlásit se mohou jednotlivci, rodiny, skupiny. S p ihláškou lze zaslat i p ípadný po et 
osob a as, který by Vám vyhovoval. Zájemci o ú ast v no ních hodinách jsou vítáni.  
Páte ní dopoledne je vyhrazeno pro d ti ZŠ.  
 
Zdravotní zabezpe ení akce:  

Na bezpe nost budou dohlížet plav íci Lukáš Pazd ra a František Petrányi.  
 
Logistika: 
Po celou dobu akce bude otev eno ob erstvení bazénu. K dispozici bude: 

- párek v rohlíku, langoš, bramborá ky, guláš, nebo steaky, nebo obojí – uvidíme 
podle po así; 

- pivo, nealko; 
- a i n co dalšího dle klasického sortimentu;  
Vše v b žných prodejních cenách platných v ceníku ob erstvení pro rok 2013. 

 

T šíme se na Vaši ú ast. 



listopad–prosinec 2013 Novoměstské noviny 17

Sportovní a relaxační centrum

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

Provozní d oba –  1. 11. 2013–31. 3. 2014

PLAVECKÝ BAZÉN ráno odpoledne

Pondělí sanitární den – zavřeno sanitární den – zavřeno

Úterý 8.00–12.00 výuka plavání školy a školní zařízení 14.00–21.00 veřejné plavání

Středa 8.00–12.00 výuka plavání školy a školní zařízení 14.00–21.00 veřejné plavání

Čtvrtek 8.00–12.00 výuka plavání školy a školní zařízení 14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
15.00–16.00 plavecký kroužek
16.00–21.00 veřejné plavání

Pátek 8.00–12.00 výuka plavání školy a školní zařízení 14.00–21.00 veřejné plavání

Sobota 9.00–12.00 veřejné plavání 14.00–21.00 veřejné plavání

Neděle zavřeno 14.00–21.00 veřejné plavání

SAUNA MASÁŽE

Pondělí zavřeno zavřeno

Úterý zavřeno zavřeno

Středa zavřeno 17.30–20.00 na objednávku

Čtvrtek 17.00–20.00 vyhrazeno pro ženy 17.30–21.00 masáže klas. (ženy), pedikúra

Pátek 17.00–20.00 vyhrazeno pro muže 17.30–21.00 masáže klas. (muži)

Sobota 17.00–20.00 společná zavřeno

Neděle 17.00–20.00 společná zavřeno

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 14.00–21.00 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
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Jsou to již 3 roky, kdy v budově býva-
lého kina zahájil Sbor jednoty bratrské 
v Novém Městě pod Smrkem provoz J-
centra. V krásné datum a čas – v neděli 
10. 10. 2010 v 10 hodin a 10 minut jsme 
shromážděním sboru JB zahájili provoz 
této budovy. Po dlouhých letech chát-
rání jsme ji tak otevřeli lidem v našem 
městě.

Mnozí novoměstští občané jistě vě-
dí, že původní název našeho kina byl 
Apollo. Nevím, zda byl název odvozený 
od planetky, která je součástí tzv. Apol-
lonovy skupiny planetek ve vesmíru nad 
námi, nebo byl název odvozen od my-
tologického boha Apollóna, těžko ří-
ci. Mně však tento název evokuje pře-
devším pozdější americký kosmický 
program, který byl dovršen přistáním 
člověka na Měsíci. Tato, pro lidstvo tak 
zásadní mise, mi trochu připomíná tu 
naši malou, bláznivou misi sboru jednoty 
bratrské, kterou jsme měli před sebou 
čtyři roky nazpět. Tehdy jsme se rozhod-
li vdechnout do staré, zchátralé budovy 
bývalého kina s tak honosným názvem 
Apollo nový život. Byl to pro nás krok 
do neznáma. Krok na povrch Měsíce, 
krok malý pro člověka, ale pro náš sbor 
JB tak zásadní. Neměli jsme finance, 
protože nám nevyšla žádost z Evrop-
ských fondů, pořádně jsme nevěděli, co 
nás vlastně čeká, až otevřeme pomysl-

nou Pandořinu skříňku zchátralé budo-
vy. Přesto jsme se rozhodli tento krok 
udělat. Měli jsme jasný cíl: vybudovat 
J-centrum jako místo, které bude sloužit 
našemu městu, místo nových možností 
a pro mnohé také nové naděje. Místo, 
kde se poselství o Ježíši Kristu, které 
je jádrem křesťanství, stane praxí a ne-
bude jen slovy. Zanedlouho si budeme 

o vánočních svátcích připomínat, že Bůh 
přišel mezi nás v osobě Ježíše Krista. 
On nepřišel, aby si nechal sloužit, přišel, 
aby sloužil nám, lidem.

Jsem moc rád, že dnes můžeme se 
vší pokorou, ale i s mírnou dávkou sebe-
vědomí říci, že se nám tento záměr daří 
naplňovat. Máme před sebou ještě hod-
ně práce, leccos můžeme zlepšovat. 
Věřím ale, že ti novoměstští, kteří aktivity 
v J-centru využívají, nebo se o naši práci 
zajímají, nám snad mohou potvrdit, že 
J-centrum není jen kostelem pro věřící 
z jednoty bratrské, ale místem, které 
tomuto městu slouží.

J -centrum není projekt záchrany 
zchátralé budovy, ale je to projekt zamě-
řený na člověka. Znovu proto představím 
práci, kterou děláme:

Nízkoprahový klub Voraz se stal ob-
líbeným místem setkávání a trávení vol-
ného času pro mladé lidi v našem městě. 
Nejde zde však jen o zábavu, nebo o to, 
kam se v zimě schovat před mrazem. 

Voraz je místem, 
kde mohou mladí 
l idé najít řešení 
s lož i t ých ž ivot -
ních situací, ve kte-
rých se v dnešní době 
mnozí z nich ocitají. Za tři roky existence 
prošlo klubem bezmála 330 lidí ve věku 
od 13 do 26 let.

Mateřské centrum Korálek se již 
třetím rokem věnuje maminkám a jejich 
malým dětem. Nezůstává však jen u klu-
bové činnosti. Korálek úzce spolupra-
cuje s projektem Rovné příležitosti pro 
Frýdlantsko, a díky tomu mohl rozšířit 
své služby o bytovou školku a pomáhat 
maminkám např. v oblasti hledání nové-
ho zaměstnání. Na začátku roku se MC 
ve spolupráci se sborem JB připojilo 
k akci Národní týden manželství, která 
podporuje manželské soužití jako základ 
lidské společnosti. Poslední novinkou je 
kroužek Předškolák a rozšíření provozní 
doby centra také do odpoledních hodin.

Klub seniorů Červánek se stal stálicí 
pro skupinu milých novoměstských seni-
orů, kteří se přes mnohdy komplikovaný 
zdravotní stav rozhodli trávit svůj čas 
aktivně a ve společnosti přátel. Mimo 
pravidelná pondělní setkávání pořádal 
klub v minulých letech oblíbené „Cesto-
mánie“ , kde se vystřídalo mnoho řeční-
ků se zajímavými reporty z různých cest 
po celém světě. Letos se naši senioři 
sami zaměřili na cestování a podnikají 
různé výlety do blízkého i vzdálenějšího 
okolí.

Dalším projektem je Anglická kon-
verzace s Kenem a Lindou – vynikající 
způsob, jak se zdokonalit v komunikaci 
v anglickém jazyce. Myslím, že mi to 
mohou potvrdit všichni, kteří kurzy na-
vštěvují. Ken a Linda Stapletonovi z USA 
nás nekompromisně „házejí do vody“ 
angličtiny, ale každodenními, zábavnými 
a mnohdy také hlubokými tématy.

J-CENTRUM –„JDEME DÁL“

J-Centrum
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Nízkoprahový klub pro děti a mládež 
Voraz v Novém Městě pod Smrkem 
oslavil 28. října své třetí narozeniny. 
Klub funguje pod hlavičkou organizace 
Maják, o.p.s., která dlouhodobě fungu-
je v Libereckém kraji především v ob-
lasti primární prevence na základních 
a středních školách.

Vora z pracu je s  mladými  l idmi 
od 13 do 26 let z města a jeho okolí, 
kteří se chovají rizikovým způsobem, 
nebo jsou rizikovým chováním sami 
ohrožováni např. v rodině, ve škole, 
nebo ve skupině vrstevníků. Za poslední 
tři roky klubem prošlo celkem 324 ta-
kových mladých lidí. Někteří přijdou 
jen jednou či dvakrát, ale většina z nich 
si ve Vorazu najde své místo. Voraz je 
otevřený každé pondělí, úterý a čtvrtek 

od 16 do 19 hodin a mladí lidé v něm 
mohou trávit čas se svými kamarády, 
s pomocí pracovníků klubu realizovat 
vlastní volnočasové aktivity – třeba tur-
naj ve fotbálku, trénink break-dance 

nebo premiéru vlastního fi lmu. V klubu je 
možné využívat i pravidelné doučování. 
Hlavním těžištěm práce pracovníků je 
ale řešení komplikovaných sociálních 
problémů mladých lidí. Poskytujeme 
svým klientům informace a poradenství 
v oblasti rodiny, školy a zaměstnání, 
partnerských vztahů nebo závislostí.

Na konci roku 2012 prošel nízkopra-
hový klub Voraz odbornou inspekcí kraj-
ského úřadu LK a inspekcí Ministerstva 
práce a sociálních věcí, které zkoumaly 
kvalitu poskytovaných služeb a také 
hospodaření s finančními prostředky. 
Oběma inspekcemi prošel Voraz bez 
problémů a s velmi dobrým skóre.

Mimo svoji pravidelnou činnost se klub 
Voraz věnuje také pořádání akcí, které 
mají za cíl oslovit mladé lidi a nabídnout 
jim pozitivní alternativu trávení volného 
času. Na jaře tohoto roku proto Voraz 
organizoval druhý ročník hiphopového 
festivalu Street battle, který měl veliký 
ohlas, a proto už teď plánujeme jeho dal-
ší pokračování a rozšíření v roce 2014.

Martina Dvořáková

Voraz oslavil 3. narozeniny
J-centrum poskytuje zázemí také pro 

další zásadní projekt, který vznikl na za-
čátku minulého roku. Dne 15. ledna 
2012 byl v Novém Městě pod Smrkem 
ustanoven Sbor jednoty bratrské Ne-
vo Dživipen (česky Nový život). Před 
nějakým časem se v Novém Městě pod 
Smrkem začali při společných křesťan-
ských shromážděních scházet Romové 
a ti, kterým je romská kultura blízká. 
Sbor vychází z potřeby vyjádřit víru svým 
osobitým způsobem. Romská hudba, 
tanec, plamenný projev, to jsou typické 
prvky těchto společenství. Otevření no-
vého sboru je reakcí na stoupající počet 
věřících Romů. V době, kdy na severu 
Čech sílí napětí mezi Romy a nerom-
skými obyvateli, přináší ustavení sboru 
jistou naději pro tento kraj. Víra přinesla 
do života mnohých těchto lidí zásadní 
proměnu jejich dosavadního života.

Je toho ještě mnoho, co se událo, 
nebo se chystá v rámci J-centra. Zmíním 
snad ještě kurzy Alfa, které byly v minu-
losti pořádány sborem JB také v těchto 
prostorách a jejichž cílem je představit 
křesťanství srozumitelnou formou ko-
mukoli, kdo má zájem. Letos se pro vel-
kou účast pořádají v Hotelu Měděnec. 
Vedle vypsaných pravidelných aktivit je 
naše centrum dějištěm mnoha nepra-
videlných akcí: koncertů, divadelních 
představení, tanečních akcí, ale také 
svatebních oslav a podobných aktivit. 
Nejedná se zdaleka jen o akce v režii 
sboru jednoty bratrské, prostory J-cen-
tra jsou otevřené i pro jiné organizace 
v rámci města a mnohé toho již využívají. 

Na závěr si dovolím být i trochu osob-
ní. Od Nového roku již nebudu vedou-
cím tohoto projektu, a tak bych chtěl 
i touto cestou poděkovat za spolupráci 
týmu J-centra, se kterým jsme společně 
na chodu všech děl a aktivit spolupra-
covali. Také děkuji těm z našeho města, 
kteří našich služeb využívají a díky nimž 
má celý projekt smysl. Nově se budou 
o organizaci našich aktivit v rámci J-cen-
tra starat manželé Dvořákovi.

Kontakt J-centrum od nového 
roku 2014:
Martin a Martina Dvořákovi
tel: 777 558 444
e-mail: nmps@jbcr.info
martina.dvorakova24@gmail.com

Jan Michel
ředitel J-centra

Voraz
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Právě v době, kdy píšu tyto řádky, 
na Singltreku pod Smrkem vrcholí pod-
zimní sezóna. Po parném létě přišly 
nádherné prosluněné chladnější dny 
a všichni si ještě snaží užít si co nej-
víc zábavy na kole, než napadne sníh 
a nastane nekonečně dlouhá zima. Zdá 
se, že cyklistům nevadí ani chlad, ani 
trocha deště. Pozorujeme, že se k nám 
návštěvníci opakovaně vrací a zároveň 
jezdí spousta nových lidí. Samozřejmě 
jsme vždycky snili o tom, že se Singltrek 
stane oblíbenou destinací, ale nečekali 
jsme, že to přijde tak brzy.

Často přemýšlíme nad tím, v čem spo-
čívá to kouzlo, proč je tolik lidí Singltre-
kem nadšených. Určitě to je v první řadě 
kvalitně naplánovaná síť stezek. Za to 
vděčíme proslulému velšskému projek-
tantovi stezek Dafyddu Davisovi a je-
ho dlouholetým zkušenostem v oboru. 
Stejně tak důležité je vědět, jak posta-
vit a provozovat kvalitní nástupní místo 
a služby. Domníváme se však, že by to 
nefungovalo bez třetí hlavní ingredience, 
kterou je nadšení pro věc. Právě to do-
tváří celou atmosféru Singltreku.

Inspiraci pro Singltrek jsme našli u po-
dobných destinací pro terénní cyklistiku 
v Británii. Zároveň jsme však od mládí 
jezdili v zimě i v létě do Alp. Od tamních 
středisek se také můžeme hodně učit. 

Ne tedy ve smyslu cyklistickém (to jsme 
se na Singltreku rozhodli dělat jinak), ale 
zejména z hlediska atmosféry, přívěti-
vosti a ducha místa. V současné době 
Alpy díky turistickému ruchu patří mezi 
nejlukrativnější oblasti světa. Zdaleka to 
tak ale nebylo vždy. Až do relativně ne-
dávné doby byl život v Alpách velmi těž-
ký. Náročný terén a klimatické podmínky 
umožňovaly jen omezenou zemědělskou 
a hospodářskou činnost a z chudých 
vesnic a městeček museli lidé odcházet 
do světa za obživou. Často se nechávali 
najímat jako vojáci nebo na těžkou práci 
na stavbách.

Život v Alpách se začal měnit až s roz-
vojem turistiky, léčebných pobytů a sjez-
dového lyžování, kdy místní lidé dostali 
a dokázali správně využít nové příleži-
tosti. Životní úroveň se v Alpách výrazně 
zvýšila, avšak náročné terénní i klima-
tické podmínky zde stále zůstávají. Je 
důležité si uvědomit, že v pozadí skvělé 
rekreace je těžká dřina místních lidí, kte-
ří musí vše zajistit a odpracovat za kaž-
dého počasí. Nejenže si nestěžují, ale 
jsou to hrdí patrioti. Záleží jim na tom, 
aby se u nich lidem líbilo. Turistický ruch 
je pro ně předmětem obživy, ale každá 
práce se dá dělat srdcem.

O to samé se snažíme i na Singltreku. 
Starat se o nástupní místo znamená 

pracovat od rána do večera a mít plnou 
hlavu starostí. Kdybychom na to nahlíželi 
jen z fi nančního hlediska, dávno bychom 
to museli vzdát. Jsme však pyšní na to, 
co jsme vybudovali. Singltrek je naše 
srdeční záležitost a domníváme se, že 
na atmosféře v Singltrek Centru je to 
vidět. V době, kdy jsme trasovali stezky 
Singltreku pod Smrkem, byl kemp u kou-
paliště úplně prázdný. Dnes je nejen 
v pěkných letních dnech plný stanů a ka-
ravanů a lidé v něm ubytovaní využívají 
především zázemí Singltrek Centra.

V samém závěru článku si dovolím 
prozradit jeden z našich snů. Chtěli by-
chom, aby se Nové Město pod Smrkem 
stalo také takovým příjemným místem, 
jako městečka v Alpách. Kde je lidem 
dobře, mají práci i budoucnost, kde se 
žije kosmopolitně, avšak bez stresu, kde 
se lidé rádi potkávají na ulicích i v za-
hrádkách kaváren a hospůdek. Nikdo 
neříká, že počasí bude vlídnější a eko-
nomické krize nebudou hrozit. Nikdo 
neříká, že se to stane hned, lusknutím 
prstů. Když se však věci udělají správně, 
vidíme tu k tomu velký potenciál.

Mějte stejně jako my sny a směřujte 
k nim. Ze Singltrek Centra Vás zdraví 
Tomáš, Petr, Hanka a Honza.

Text: Hana Hermová
foto: Petr Soška
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Cestovní ruch

O čem se sní na Singltreku




