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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
na sklonku letošní umírněné teplé
zimy bez sněhu se Vám do rukou
dostává další číslo Novoměstských
novin. Dozvíte se o schválení rozpočtu města a další zajímavé informace z radnice, můžete se dočíst
o činnosti spolků a sdružení působících v našem městě a o činnosti
příspěvkových organizací města.
Příjemný, teplý a slunečný příchod jara Vám mohou zpestřit také
příspěvky od pravidelných přispěvatelů.
Všem čtenářům přejeme prosluněné následující dny a příjemné
velikonoční svátky.
Redakce

Soutěž v lezení

Novoměstský týden manželství 2014

Více na straně 19.

Více na straně 3.

téma čísla
Začněte prázdniny English campem – stylově se
zážitky a lidmi, na které nikdy nezapomenete!
English camp je týdenní anglický tábor, ve kterém se nejen naučíte mluvit
anglicky v kontaktu s rodilými mluvčími, ale také získáte přátelství a zážitky,
na které budete rádi vzpomínat. Výuka
angličtiny probíhá velice efektivní a zároveň nenáročnou formou prostřednictvím
denního kontaktu nejen ve výukových
blocích, ale také při workshopech, sportovním, hudebním či jiném programu.
Na základních a středních školách studenty učitelé většinou naučí hodně slovíček, ovšem podstatné a problematické
je mluvit anglicky bez ostychu a se sebevědomím. English camp je příležitost
tyto bariéry prolomit.

obávat, že je tábor veden jako agitace
do církve.
English camp 2014 proběhne v termínu od 28. 6. 2014 do 5. 7. 2014 v Penzionu Pod Vlekem. Jeho součástí je
dvoudenní navazující program s názvem
Follow up, který je nabitý posledními
společnými zážitky a ve kterém mohou
v případě zájmu účastníci ubytovat vybrané lektory u sebe doma.
Cena English campu zahrnuje ubytování s plnou penzí (5krát denně) a pitný
režim, dopravu, sportoviště, lektor y
apod. Nezahrnuje kapesné a campová
trička (dobrovolné).

Cena
 Při přihlášení a zaplacení
do 16. dubna 2014 – 2.950 Kč
 Při přihlášení a zaplacení
do 16. května 2014 – 3.090 Kč
 Při přihlášení a zaplacení
do 20. června 2014 – 3.190 Kč
Více informací můžete nalézt na našich
webových stránkách www.jbcamp.cz.
V případě zájmu nás prosím neváhejte
kontaktovat.
Hlavní vedoucí English campu
 David Nitra
 e-mail: nitradavid@gmail.com
 tel.: +420 732 802 038
Tento tábor je určen pro věkovou skupinu od 14 do 23 let. Lektoři, kteří vyučují angličtinu, jsou mladí a energičtí
– je s nimi spousta legrace a slovo nuda
v jejich slovnících neexistuje. Výuka
probíhá v jednotlivých úrovních jazyka
a v každé skupině jsou přítomni čeští
překladatelé, kteří pomáhají studentům
s porozuměním.
Tábor je organizován mládeží Jednot y bratrské v Novém Městě pod
Smrkem. Účastníci se budou moci
seznámit se základními myšlenkami
křesťanství prostřednictvím večerních
programů, mají možnost na daná témata diskutovat a svobodně vyjádřit vlastní názory, které jsou respektovány. Tábor není určen ani pro „křesťany“, ani
pro „nekřesťany“ – rodiče se nemusí
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téma čísla
Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír
Ministerstvo školství vyhlašuje v pravidelných intervalech, obvykle tříletých,
Národní soutěž pro žáky základních
uměleckých škol. Chtěli bychom přiblížit, jakým způsobem a podle jakých
pravidel probíhají.

V tomto roce byla mimo jiné vyhlášena
soutěž ve hře na klavír. To znamená, že
každá základní umělecká škola v České
republice si může zorganizovat tzv. školní kolo, kterého se účastní mezi sebou
žáci z dané ZUŠ. Tyto soutěže obvykle
probíhají během měsíce ledna. Z těchto školních kol postupují vítězní žáci
do okresních kol a odtud do kol krajských. A konečně ti nejlepší z nejlepších
se utkají v ústředním kole, které se letos
koná začátkem května v Praze.
Podmínky soutěže jsou přesně dané.
Žáci jsou rozděleni do kategorií podle
věku (tedy nikoli podle délky hry na nástroj) a každá tato kategorie má zadaný
časový limit, tj. délku svého vystoupení.
V letošním roce byl tento povinný limit
hodně náročný. Například žáci 0. kategorie, tedy narození 1. 9. 2005 a mladší,
museli mít program v délce 4 až 7 minut, což představuje délku repertoáru
v rozsahu přibližně pěti až osmi stran
A4 notového materiálu. Se zvyšujícím
se věkem žáka se časový limit nadále
prodlužuje. Repertoár musí obsahovat
alespoň jednu skladbu z období baroka
nebo klasicismu a alespoň jednu skladbu z období romantismu nebo 20. století. Porota pak hodnotí nástrojovou
techniku, odpovídající tempo, stylovost
interpretace a hudební vyspělost přiměřenou dané kategorii. Hra zpaměti je
podmínkou.
Už z tohoto výčtu je zřejmé, že takto
přísné podmínky mohou splnit jen opravdu nadaní žáci, kteří se navíc svému
koníčku, tedy hře na klavír, každodenně
věnují.
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Na Základní umělecké škole v Novém
Městě pod Smrkem proběhlo školní kolo
Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír
v pondělí 27. ledna tohoto roku. Tříčlenná porota udělila v jednotlivých kategoriích celkem čtyři první místa, šest druhých a osm třetích míst a šest čestných
uznání. Nutno dodat, že čestná uznání
obdrželi především žáci, kteří se začali
učit na klavír ve vyšším věku, a tak v dané kategorii hráli se svými délehrajícími
vrstevníky. Školního kola se zúčastnilo
celkem 24 klavíristů. První místo s postupem do okresního kola zaslouženě
vyhrála Katharina Heyda v VI. kategorii.
Další tři první místa si odnesly Tereza
Selnekovičová, Tereza Engelmannová
a Adéla Bukovská.
Vítězové školního kola klavírní soutěže
pak předvedli ve čtvrtek 13. února část
svého soutěžního repertoáru na koncertě v sále naší ZUŠ. Vystoupili zde všichni

klavíristé, kteří se umístili na prvních
a druhých místech. Pro zpestření programu zahráli i další žáci na housle, zobcovou ﬂétnu, kytaru a akordeon. Vítězové obdrželi diplom a sladkou odměnu.
Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ
ve hře na klavír se konalo ve středu
12. února v liberecké základní umělecké
škole a naše žákyně Katharina Heyda si
ve své kategorii „vyhrála“ krásné 2. místo.
(Jen pro zajímavost – Katka byla v okresním kole jediná mimoliberecká soutěžící.)
Gratulujeme všem vítězům našeho
školního kola klavírní soutěže, gratulujeme Katharině za její umístění v okresním
kole a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší ZUŠ. Všem žákům pak přejeme
mnoho pěkných chvil nejenom u klavíru.
Více informací o akcích ZUŠ v Nové m M ě s tě p o d S m r ke m n a j d ete
na www.zus-nmps.webnode.cz.
Mgr. Soňa Jarošová

Novoměstský týden manželství 2014
V týdnu od 10. do 16. února opět probíhala v našem městě kampaň Národní
týden manželství, tento rok s názvem
„Ohromné maličkosti aneb malé kroky
k velkým maličkostem“.
Mateřské centrum Korálek se do kampaně i letos zapojilo a pro širokou veřejnost připravilo několik akcí. Stejně jako
loni byla vyhlášena výtvarná soutěž pro
děti „Jak jsme jeli na výlet“. Děti měly
nakreslit, jak jely s rodinou na výlet.
Obrázků se sešlo opravdu hodně a je
na co se dívat. Všechny došlé výtvarné
práce jsou vystaveny v přízemí městské
knihovny.
Pro opravdu širokou veřejnost byl
určen skoro již tradiční úterní seminář,
který se snažil zodpovědět otázku „Proč
být spolu?“. Semináře se zúčastnily nejen manželské páry, ale i zvídaví jedinci.
Novinkou oproti loňskému roku bylo
páteční kino – ﬁlm s trochou romantiky
i pro nezadané. Na sobotu byla opět naplánovaná romantická večeře pro dva –
s vínem jako dárkem, kytičkou pro dámu
a krátkým kulturním programem.
Kampaň vrcholila nedělním připomenutím manželského slibu a happeningovou akcí „Zamykání zámků lásky“.
Letošní novoměstský ročník byl pro nás
organizátory opravdu výjimečný a v celé
republice zřejmě ojedinělý, neboť celý
Novoměstské noviny

týden věnovaný manželství vyvrcholil
opravdovou svatbou.
Celou akcí prošlo více než 20 manželských párů, několik snoubeneckých
párů a několik nezadaných.

Jsme rádi, že jsme se mohli i letos
do kampaně zapojit a připravit pro občany našeho města zajímavé akce. Děkujeme také všem, kteří naši kampaň
podpořili: dětem a učitelům z mateřské
školky, ze základní školy, ze Základní
školy Textilanská, ze základní umělecké
školy za obrázky do výtvarné soutěže,
dále všem, kteří se zúčastnili akcí celé
kampaně, také všem, kteří naši kampaň
podpořili – panu starostovi ing. Pavlu
Smutnému, městské knihovně, Restauraci Pod Smrkem, sboru Jednoty bratrské NMpS a celému přípravnému týmu.
Za MC Korálek Mgr.Šárka Himmelová
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Informace z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Ze zasedání Zastupitelstva města Nové Město pod
Smrkem konaného dne 26. 02. 2014
Zasedání zastupitelstva bylo přítomno 15 zastupitelů, 2 byli
omluveni. Po zahájení panem starostou byl schválen program
jednání zastupitelstva a byli určeni ověřovatelé zápisu. Po kontrole usnesení vystoupili občané se svými připomínkami.
Pan Maděra řekl, že ho na zasedání ZM přivedla slova paní
místostarostky z loňského roku, kdy členům Klubu českých
turistů (KČT) vyslovila poděkování: „Děkuji Vám, že jste se
dobře zhostili přípravy občerstvení na Smrku při příležitosti
oslav 10. výročí otevření rozhledny, ale nelíbí se mi, že tam
někdo vybírá příspěvky na údržbu rozhledny“. Za členy KČT
v Novém Městě pod Smrkem by rád vybírání příspěvku nejen
paní místostarostce, ale také zastupitelům a prostřednictvím
zápisu i občanům, vysvětlil. Uvedl, že už od roku 1973 se datují
první vážné pokusy o znovuobnovení rozhledny na Smrku. Stalo se tak na ustavující schůzi KČT. Bezprostředně po tom byla
zahájena jednání s tehdejšími Československými státními lesy,
kdy se neustále bojovalo s negativní reakcí. Proto se hledala
jiná taktika a možnosti, jak toho docílit. Bylo rozhodnuto založit
a zaregistrovat organizaci „Společnost pro obnovu rozhledny
na Smrku“. To se v roce 1992 stalo. Členy výboru byl pan
Bedřich Preisser, Ing. Karel Jeřábek, pan Jaroslav Čech, pan
Juraj Smutný st., paní Helga Bláhová a Ing. Marcel Bondar.
V okamžiku založení společnosti se začaly vybírat příspěvky.
Členem organizace se stal každý, kdo jakýmkoliv obnosem
přispěl. Příspěvek byl zaregistrován a každému, kdo přispěl,
byla vystavena průkazka člena. To pomohlo k tomu, že mohla
být vyhlášena architektonická soutěž, kterou vyhrála projektová kancelář projektanta Jana Dudy Liberec (7 tis. Kč). Dále
byl posouzen vliv stavby na životní prostředí (3,2 tis. Kč). Pak
byla vyhotovena projektová dokumentace (84,5 tis. Kč). Takže
cca 100 tis. Kč bylo na zahajovací práce utraceno z příspěvků
občanů a podnikatelů. V roce 2003 byla rozhledna postavena
z finančních prostředků města. Pan Maděra dále řekl, že
turisté pravidelně organizují výstupy na Smrk a při těchto příležitostech je neustále vybírán dobrovolný příspěvek na údržbu
rozhledny. Po skončení akce jsou příspěvky spočítány za přítomnost nejméně tří osob. Poté jsou zavedeny do účetnictví
a vloženy na bankovní účet. V současné době je na účtu
na údržbu rozhledny cca 16,2 tis. Kč. Z vybraných prostředků
byly již uhrazeny barvy a nátěr dřevěné sochy Muhu. KČT má
v úmyslu zapojit tyto ﬁnanční prostředky do údržby rozhledny,
protože k tomuto účelu byly vybrány. V minulosti se domnívali,
že přispějí vlastní prací, bohužel mladých turistů se nedostává
a těm stávajícím ubývá sil. Proto budou tyto ﬁnanční prostředky, kterých není mnoho, obhospodařovat na účtu a s vedením
města se dohodnou, jak je zapojit do údržby rozhledny. Říká
to proto, aby nevznikl dojem, že tyto ﬁnance je možné zneužít
ve prospěch toho někoho. Ten někdo je zpravidla paní Bláhová
a paní Savická, které je při akcích na rozhledně vybírají. Když
byl na některém předešlém zasedání zastupitelstva, tak řekl,
že se aktivita města neměří pouze aktivitou zastupitelů, ale
i občanů. Dodal, že tato aktivita zde je a bylo by dobré si ji
nekazit, ale naopak povzbudit. A to říká proto, že v brzké době
(26. 4. 2014) proběhne mezinárodní akce „3 – dny 3 – země
3 – pochody“, jejímž pořadatelem je město, KČT a Juniorcamp. Pan Maděra požádal přítomné, aby pomohli tuto akci
4

zpropagovat, protože v loňském roce, což mu bylo docela
trapné, byla účast z Polska, Německa, Jindřichovic, Raspenavy atd., ale novoměstských občanů se zúčastnilo minimum.
Organizaci akce se věnuje 30 lidí. Jsou připraveny trasy (10,
15 a 25 km) a jedna je i připravena tak, aby vedla městem,
po historii města. Pan Maděra řekl, že bude končit tím, že ještě jednou požádá o spolupráci při propagaci. Informace vyjdou
v březnových Novoměstských novinách. Pan starosta poděkoval za informaci a vyzval zastupitele k případným dotazům.
Rozpočet města 2014
Ing. Beranová a pan starosta seznámili přítomné s návrhem příjmové a výdajové části rozpočtu města na rok 2014.

Příjmy
Předpoklad na rok 2014 – 34 700 000 Kč dle SMOČR,
skutečnost na rok 2012 – 28 211 147 Kč.
plán 2014 [Kč] skut. 2013 [Kč]
daně sdílené ze SR

tř. 1 místní daně
správní poplatky

35 200 000

36 444 119

plán 2014 [Kč] skut. 2013 [Kč]
100 000

189 195

poplatek psi

50 000

61 518

poplatek veř. prostr.

30 000

41 890

popl. z ubyt. kapacity

17 000

19 890

poplatek odpad

1 500 000

1 390 635

odvod z loterií a VHP

2 000 000

3 295 210

5 000

5 526

20 000

23 863

3 772 000

5 027 727

poplatek ze vstupného
popl. láz. rekr. pobyt
místní daně

tř. 4 výkon státní správy

plán 2014 [Kč] skut. 2013 [Kč]

výkon st. správy

2 306 000

2 333 800

celkem dotace

2 306 000

2 333 800

tř. 3 kapitálové příjmy

plán 2014 [Kč] skut. 2013 [Kč]

prodej nemovitostí

100 000

358 335

prodej DHM

509 000

225 000

prodej pozemků

140 000

1 630 035

prodej cen. papírů

1 000 000

2 073 430

kapitálové příjmy

1 749 000

4 286 800

tř. 8 ﬁnancování
ﬁnancování
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plán 2014 [Kč] skut. 2013 [Kč]
0

21 734 070
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tř. 2 nedaňové příjmy
nájem nebytový

plán 2014 [Kč] skut. 2013 [Kč]

čištění města

26 000

26 000

sociální služby

200 000

201 138

1 985 000

2 162 412

17 610 000

18 712 146

odpady EKO-KOM

160 000

168 247

210 000

208 930

využ. odpadu ASA

200 000

207 802

10 000

10 229

pohřebnictví

52 000

55 871

ostat. nahod. příjmy

360 000

434 902

sociální fond

385 000

369 000

služby budov města

356 000

388 865

dary ples

30 000

39 169

přípojky kanalizace

400 000

207 000

nedaňové příjmy

24 765 661

25 966 518

odvod MŠ

0

10 955

odvod ZŠ

79 225

54 000

odvod ZUŠ

0

12 835

odvod SVČ „ROROŠ“

0

0

60 000

28 072

320 000

355 651

1 892 436

1 892 436

360 000

332 924

knihovna

24 000

příjmy z účtů

nájem byty
pronájem pozemků
kopie

odvod SRC
les

Rekapitulace příjmů
plán 2014 [Kč] skut. 2013 [Kč]
35 200 000

36 444 119

místní daně

3 722 000

5 027 727

celkem dotace

2 306 000

2 333 800

26 037

kapitálové příjmy

1 749 000

4 286 800

30 000

36 146

ﬁnancování

0

21734 070

noviny

8 000

17 020

nedaňové příjmy

24 765 661

25 966 518

veřejné osvětlení

2 000

2 366

150 000

541 794

muzeum

1 000

817

7 950 916

4 279 279

rozhlas

3 000

3 948

ost. dotace

523 401

6 766 360

inzerce

2 000

1 600

Příjmy celkem

76 366 978

107 380 467

nájem Teplárenská
obědy

daně sdílené ze SR

granty LK
převod 2013

Výdaje
organizace
ZŠ Tylova

návrh
1 888 000

Knihovna

874 000

Muzeum

48 000

FVS
Dopr. obsl.

1 500 000
345 000

MŠ

619 000

Veř. osvětlení

1 494 000

SPOZ

ZUŠ

273 000

Čištění města

1 312 000

Dotace města

150 000

SVČ „ROROŠ“

579 000

Zeleň

AFK

250 000

ZŠ Textilanská

0

466 000

Budovy

1 511 000

Sociální služby

350 000

Teplár. nov.

2 030 000

VPP

250 000

Veřejná služba

106 000

SRC

2 950 250

MÚ

14 914 000

Město

8 726 000

DPS

1 617 000

Útulek

230 000

BS

19 681 000

Les

200 000

Odp. hosp.

4 000 000

Opravy investice

4 634 628

Komunikace

610 000

Rozhlas

30 000

JSDHM

579 000

Pohřebnictví

JSDHL

734 000

Kanalizace

březen–duben 2014

90 000

133 000
1 000 000
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Kriz. rezerva
Kultura
Spoluﬁnancování

50 000
750 000
1 000 000

Ples

115 000

Soc. fond

385 000

Výdaje celkem

76 366 020
5

Informace z radnice
Smlouva o dopravní obslužnosti
ZM projednalo Smlouvu o spolupráci
při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje OLP/2635/2013 pro období roku 2014. Předmětem smlouvy je
stanovení pravidel spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti LK, týkající se
období od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014,
mezi městem Nové Město pod Smrkem a Libereckým krajem. Město Nové
Město pod Smrkem uhradí na zajištění
dopravní obslužnosti roku 2014 částku
ve výši 345.060 Kč.
Kontokorentní úvěr
Předložila Ing. Beranová, vedoucí ﬁ nančního odboru.
Pan starosta řekl, že na základě ustanovení § 85 odst. j) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, přísluší zastupitelstvu města
rozhodnutí o uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru na rok 2014 k překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou
a potřebou ﬁnančních zdrojů provozního
charakteru v části běžného rozpočtu
schváleného na rok 2014. Roční úroková sazba je nyní 2,28 %. ZM projednalo
návrh Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 0988446319-14, uzavřené mezi
Českou spořitelnou, a. s., Praha a městem Nové Město pod Smrkem. Ing. Beranová sdělila, že v roce 2013 nebylo
z kontokorentního úvěru čerpáno.
Monitoring návštěvnosti
Pan starosta seznámil se zprávou
Monitoringu návštěvnosti Singltreku
pod Smrkem v sekci „Nástupní“ – Závěrečná zpráva za rok 2013. Údaje, které
z monitoringu plynou, budou zveřejněny
na webových stránkách města a Novoměstských novinách.
Z 250 dnů monitoringu (květen až listopad 2013) byla zaznamenána návštěvnost cca 65 tis. průjezdů návštěvníků,
což znamená průměrně 324 průjezdů
za den. Největší frekventovanost byla
během letních prázdnin cca 34,5 tis. lidí. Pohyb návštěvníků byl monitorován mezi 8. až 21. hodinou, maximální
frekvence nastávala před polednem.
Počet nežádoucích nočních uživatelů
byl ve sledovaném úseku celkem nízký
– 236. Ve zprávě jsou uvedeny další
údaje a grafy, jako je návštěvnost o víkendech, při příležitostech konání jiných
akcí v okolí Nového Města pod Smrkem,
jako jsou např. Valdštejnské slavnosti,
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Výstup na Smrk, Středověký jarmark,
Fryyfest atd., a při různých státních svátcích u nás, v Polsku nebo Německu.
Pan starosta dodal, že se bude v monitoringu návštěvnosti pokračovat i v roce 2014. V roce 2013 stál monitoring
návštěvnosti 40 tis. Kč. V roce 2014 by
to mělo být 20 tis. Kč.
Jmenování nového člena správní
rady Singltrek pod Smrkem, o. p. s.
Pan starosta sdělil, že dle zakládací
smlouvy obecně prospěšné společnosti
Singltrek pod Smrkem (SpS ops) skončilo funkční období současných členů
správní rady.
Na minulém zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem byl
na návrh tehdejší správní rady SpS ops
jmenován za člena správní rady Mgr. Tomáš Kvasnička. Ostatní zakladatelé však
Mgr. Kvasničku neschválili a jmenovali
Ing. Hanu Hermovou.
ZM jmenovalo za člena správní rady společnosti Singltrek pod Smrkem,
o. p. s. Ing Hanu Hermovou.
Zastupování města na VH
Frýdlantské vodárenské
společnosti, a. s.
Pan starosta sdělil, že město jako
akcionář musí určit na jednání řádné
valné hromady Frýdlantské vodárenské
společnosti (VH FVS) svého zástupce.
Uvedl, že na předešlé VH FVS nedošlo
k odsouhlasení důležitých věcí, proto
musí být svolána další VH a město musí
opět jmenovat svého zástupce.
Stále se řeší investice do rekonstrukcí
vodojemu v Bílém Potoce a ve Frýdlantu. FVS připravila projekt. Celá rekonstrukce by měla stát zhruba 300 mil. Kč.
FVS získala dotaci ve výši 150 mil. Kč
a dalších 150 mil. Kč se snaží získat
půjčkou a od obcí. Město již schválilo
svůj příspěvek ve výši 3 mil. Kč, tak, jako
Hejnice, Raspenava, Krásný Les a Lázně Libverda. Tyto obce jsou na Bílopotockém vodojemu závislé. Frýdlantský
vodojem zásobuje pouze Frýdlant. FVS
může získat půjčku od ministerstva, ale
to si půjčku podmínilo bankovní zárukou a banky chtějí ručit akciemi. To byl
problém, protože obce, které na vodě
od F VS nejsou závislé, nechtějí své
akcie dávat do zástavy. Proto na VH
nebyla zástava akcií schválena a nebylo
schváleno ani navýšení základního jmění
Novoměstské noviny

o vklady obcí. Problém byl v tom, že
by některé obce získaly za své vklady
další akcie a tím i silnější hlasovací práva. A tomu chtějí ostatní obce zamezit.
Akcie FVS jsou v podstatě bezcenné,
nedá se s nimi obchodovat, ani se nedá
předpokládat výplata dividendy. Ta se
vyplácí ze zisku, ale ten zpravidla FVS
investuje zpět do infrastruktury. Akcionáři na VH mohou rozhodovat v podstatě
pouze o rozdělení zisku, změně stanov
a změně majetkové struktury společnosti. Legislativa umožňuje pomocí vkladů
akcionářů navýšit základní jmění, ale
současně zachovat hlasovací poměry.
K tomu je však potřeba na nové VH s novým programem změnit stanovy společnosti. Proto bylo rozhodnuto o svolání
další VH, kde by již měly být tyto důležité kroky schváleny. Je to na poslední
chvíli, protože pokud se do poloviny
roku nezačne stavět, dotace propadne
a s tím i vše, do čeho se již investovalo
(projekty, výběrová řízení atd.). Pokud
k rekonstrukci nedojde, pak v dohledné
době hrozí zákaz odběru vody z vodojemů. Ve Frýdlantu již byl v minulém roce
zakázán odběr vody pro kojence a těhotné ženy. FVS je musela zásobovat
balenou vodou.
ZM pověřilo zastupováním města
na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská společnost a. s. starostu města Ing. Pavla
Smutného.
Různé
Paní Likavcová se dotázala, zda by
mohla být umístěna lampa veřejného
osvětlení k přechodu pro chodce u mateřské školy a u dolní brány objektu
bývalé Textilany. Pan starosta sdělil,
že příští týden proběhne schůzka s projektantkou, která se bude zabývat třemi
etapami rekonstrukce a výstavby nových
chodníků. Město se chystá provést rekonstrukci a výstavbu chodníků v Ludvíkovské ulici od ulice Vaňkova směrem
na Ludvíkov pod Smrkem až na konec
města – I. etapa. Ve Frýdlantské ulici
od bytového domu Frýdlantská 59 až
k „šestidomkům“ (Hajniště za benzinovou pumpu) – II. etapa. Dále Celní
ulice od Jindřichovické až ke hřbitovu –
III. etapa. Paní projektantka bude při té
příležitosti požádána, aby vyprojektovala
i osvětlení přechodu před mateřskou
školou.
březen–duben 2014

Informace z radnice
Opravy a investice 2014
Paní místostarostka odpověděla
na dotaz Bc. Steffanové, který vznesla
na RM č. 62 rozšířené o ZM, týkající se
příjmové části rozpočtu města 2014,
tř. 2 nedaňové příjmy „Čištění města“
– 26.000 Kč. Jedná se o příjmy z příspěvků za obědy pracovníků na VPP
a nahodilého prodeje dřeva z prořezávek a kácení mimo les.
Paní místostarostka dále odpověděla na dotaz pana Pelanta, který se
na RM č. 62 rozšířené o ZM dotázal, kolik stálo zpracování Komunitního plánu.
Konečné ﬁnancování komunitního plánu
šlo přes Mikroregion Frýdlantsko, bylo
to v roce 2009 a cena byla 197.000 Kč.
Nové Město pod Smrkem a Frýdlant
přispívaly částkou 50 tis. Kč a na zbytek
97 tis. Kč přispěly ostatní obce. Po zvážení bylo rozhodnuto, že se nebude
pořizovat nový Komunitní plán, ale bude
aktualizován stávající, proto by náklady
neměly být tak vysoké.
Pan Jalovičár poděkoval zastupitelům
za příspěvek pro AFK Nové Město pod
Smrkem.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php

El. přípojka na náměstí
Autobusová zastávka Švermova
Věcná břemena plynoﬁkace
Vjezd ke garážím MěÚ + elektroinstalace
Opravy povodňových škod
Opravy komunikací
Opravy kanálů
Chodník Ludvíkovská – obrubníky spodní část
Okna do lázní (3 veliká)
Opravy křížků + spolupodíly k dotacím
Informační tabule projekt s PL
Schodiště a elektroinstal. v hasičské zbrojnici NMpS
Odizolování hasičské zbrojnice Ludvíkov
Budova Policie ČR – připojení na kanalizaci
El. přípojka chatek na koupališti
Oprava komunikace Revoluční
Dokoupení dětských prvků na hřiště
Opěrná zeď Ludvíkov
Nový územní plán
Projekty
Celkem priority

Ze schůze rady města
Na první letošní schůzi rady města
konané 15. 01. 2014 byly projednány
žádosti o přidělení bytu ve vlastnictví
města mimo seznam žadatelů a byl projednán a schválen Seznam žadatelů
o byt ve vlastnictví města s platností
od 01. 01. 2014 do 30. 06. 2014. RM
projednala nabídky na odprodej montážní plošiny Multicar a schválila prodej
ﬁrmě Auto-Trend K+S Nové Město pod
Smrkem. Dále RM schválila dodatek
ke smlouvě o nájmu technického zařízení – čistírna odpadních vod a kanalizace Nové Město pod Smrkem ze dne
1. června 2006 – uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem a Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s.
Další schůze rady města se konala
29. 01. 2014, projednány na ní byly
majetkoprávní věc; RM dále projednala
a schválila žádost KSS LK o uzavření Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti – strpění stavby mostu mezi městem Nové Město pod Smrkem
a Krajskou správou silnic Libereckého
kraje, p. o. za jednorázovou úplatu ve výbřezen–duben 2014

ši 2.500 Kč bez DPH a návrh Smlouvy
o zřízení pozemkové služebnosti stezky,
průhonu a cesty uzavřené mezi městem
Nové Město pod Smrkem a ﬁrmou STV
Group, a. s., Praha, výše jednorázové
úplaty činí 10.000 Kč vč. DPH. RM dále
projednala nový návrh Dohody o členství v jednotce Sboru dobrovolných
hasičů. RM projednala a schválila nabídku Ústecké TV na zhotovení reportáže
v projektu „Dva v jednom městě“.
N a s c h ů z i r a d y m ě s t a ko n a n é
12. 02. 2014 projednala rada přidělení
bytů mimo seznam žadatelů, dodatky
k nájemním smlouvám se společností Sanovia, a. s. (provozovatel lékárny) a společností ESY HANDICAP HELP, o. s.
a žádosti o pronájem nebytových prostor
Jindřichovická č. p. 145 a Mírové náměstí č. p. 212. RM dále projednala Systém
náležité péče hospodářského subjektu
město Nové Město pod Smrkem uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené
v lesích hospodářského subjektu.
Usnesení rady města najdete
na www.nmps.cz/rm.php
Novoměstské noviny

plán
15 000
150 000
109 000
150 000
600 000
300 000
80 000
600 000
205 000
85 000
230 000
215 000
50 000
20 000
70 000
800 000
70 000
10 000
500 000
500 000

rozpočet

4 759 000 4 634 628

Jak probíhá výuka cizích jazyků
na waldorfských
školách?

15. dubna 2014 od 17 hodin přednáší v Krajské vědecké knihovně Liberec zkušená waldorfská pedagožka
Mgr. Kateřina Kozlová.
V Liberci plánujeme založit waldorfskou základní školu, a proto srdečně
zveme všechny zájemce z řad rodičů.
Rádi bychom Vás seznámili s tím, jak
v praxi tato výuka probíhá.
Občanské sdružení Wrabec
www.wrabec.cz
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Hasiči


Zpráva velitele jednotky Sboru dobrovolných
hasičů města NMpS – Ludvíkova za rok 2013
Vážené dámy, pánové, kolegyně, kolegové a vážení hosté!
Hasičský sbor je sice dobrovolnou
organizací, ale oproti jiným zájmovým
organizacím má úplně jiné poslání. Tímto
posláním je povinnost členů JSDH města aktivně se podílet na ochraně životů,
zdraví a majetku jak našich občanů, tak
zahraničních hostů, na předcházení
požárů a na jejich likvidaci včetně záplav
nebo polomů. Je to činnost velmi nebezpečná a také velmi nedoceněná. Veškerá činnost naší jednotky se uskutečňuje
ve spolupráci s HZS LK, PS Raspenava,
s Dolní a Horní Řasnicí, Jindřichovicemi
a také s příhraničními jednotkami SDHo
z polských měst Mirsk, Pobiedna, Lešna a Swiecie. Smlouvy mezi městy byly
již podepsány v souladu se smlouvou
mezi ČR a PR o spolupráci a vzájemné
pomoci při požáru, katastrofách, živel-

ních pohromách a jiných mimořádných
událostech. Při plnění tohoto poslání nasazují hasiči vlastní život a obětují mnoho
ze svého soukromí ve prospěch všech.
Za to si zaslouží uznání od společnosti.
Společnou minulostí, pouty vzájemných
tradic v konfrontaci s přítomností žijí
tisíce profesionálních a dobrovolných
hasičů. I v novém tisíciletí je hasič v mysli
lidí spojen s obávaným a nebezpečným
soupeřem, kterým je oheň, záplavy a jiné pohromy.
V životním tempu dnešní doby je užitečné se občas zastavit a zamyslet,
zvláště když se připomíná významné
výročí.
V roce 2013 uplynulo 140 let od roku
1873, kdy byl založen náš hasičský
sbor.(České hasičské jednoty Čech
a Moravy). Sto čtyřicet let je dlouhé
období, ve kterém se ve stejnokrojích

vystřídalo několik generací. Kolik obětavosti, práce, lidských tragédií, ale
i radosti a šťastných okamžiků se za ním
skrývá! Musíme obdivovat ušlechtilou
snahu, houževnatost a vytrvalost našich
předchůdců, kteří přes mnohé překážky, a dokonce zlobu a nenávist, prosadili
možnost vytváření JSDH k realizaci nejhumánnějších myšlenek, ve snaze co
nejlépe chránit životy i majetek všech.
Nikdy v celé hasičské historii se nenajde
období, kterým by dobrovolné hasičstvo
procházelo zcela bez nesnází. Vždy nás
provázely určité vlny nepřízně, nepochopení, a dokonce likvidačních snah z různých stran – včetně poskytování peněz
od vlády. Jen nesmírná obětavost hasičů
dokázala překonat všechny nástrahy
vývoje a získávat příznivce a pochopení.
Hasič stojí na stráži, aby pomohl všem,
vždy a všude, vystavuje v nebezpečí svůj

Zpráva o činnosti jednotky SDH města Nové Město
pod Smrkem – Ludvíkova za rok 2013
Zřizovatelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Nového Města
pod Smrkem je město Nové Město pod
Smrkem.
Jednotku města Nového Města pod
Smrkem tvoří členové dvou sloučených
jednotek Sborů dobrovolných hasičů,
a to z Nového Města pod Smrkem a Ludvíkova. V jednotce je v současné době
27 hasičů.
Každý člen jednotky SDH má s městem podepsanou dohodu o členství
v JSDH, kde jsou určeny povinnosti
člena a povinnosti města. Noví členové
dostanou smlouvy až po školení, lékařských prohlídkách a zkušební době.
Represivní činnost
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Nového Města pod Smrkem byla povolána k 29 událostem:
 6× k požárům
 19× k technické pomoci + záplavy
(čerpání vody, spadlé stromy)
 4× dopravní nehodě
Mimo to byla provedena porada velitelů našeho okrsku s kolegy z Polské re8

publiky z měst Mirsk, Lešná, Pobiedna
a Swiece ohledně přípravy námětového
cvičení, kde jsme probrali, jak provedeme taktické námětové cvičení na areál
bývalé textilní továrny v Jindřichovicích.
Starostové měst byli s tímto TNC seznámeni. Než cvičení proběhlo, byla ještě
jednou svolána porada velitelů. Cvičení
splnilo naše očekávání. Příští mezinárodní cvičení by se mělo konat v Polsku.
Zúčastní se celý okrsek.
Školení a výcvik
Členové jednotky SDH strávili při fyzické přípravě na soutěže přes 435 hodin.
Velitelé a strojníci mají platné cyklické školení včetně přezkoušecích testů
do roku 2017.
Ve dnech 19. 01. 2014 proběhlo přezkoušení řidičů, včetně potvrzení profesních průkazů na rok 2014. V průběhu
roku 2013 proběhlo 4x školení JSDH
včetně okrsku. V tomto roce proběhne
školení a přezkoušení na motorovou
řetězovou a rozbrušovací pilu. Přezkoušení provede příslušník HZS LK. Dále
každý příslušník musí mít zdravotní prohlídku. Chci připomenout, že příslušník,
Novoměstské noviny

který nebude mít školení a zdravotní
prohlídku i na DT, se nemůže účastnit výjezdu. Řidiči provádí pravidelně kondiční
jízdy. Dále bych se chtěl domluvit s vedoucím soutěžního družstva na zpracování harmonogramu školení, výcviku a tréninku soutěžního družstva tak,
aby termíny nepřipadly na stejný den.
V únoru bude provedeno školení na DT
a školení požárních hlídek. Co nejdříve
proběhne školení na vypisování dílčích
zpráv o zásahu. Plán školení a výcviku
bude dodatečně zpracován se zástupci
velitele JSDHo.
Brigádnická činnost a údržba
techniky
 údržba techniky 1950 hodin,
 zvelebování a údržba hasičské zbrojnice vč. hasičského cvičiště 765 hod.,
 dalších cca 190 hodin bylo
odpracováno při výpomoci městu,
 bude provedena nová elektroinstalace a budou zhotoveny nové schody
do šatny na půdě v hasičské zbrojnici.
Dále bude instalováno zabezpečovací
zařízení proti zneužití,
 odsávání od cisteren.
březen–duben 2014

Hasiči


Zpráva o stavu techniky JSDH
města NMpS – Ludvíkov za rok 2013

život pro bytí druhých, stojí na posvátném místě lidskosti. Ve svém hasičském
povolání, ať už jde o profesionála nebo
dobrovolníka, zůstává hasič člověkem
a nese všechny dobré i špatné vlastnosti. Společenské poslání hasiče však
před něj jako člověka staví jednoznačný
požadavek, že sám musí rozvíjet, a to
velmi intenzivně, dobrou stránku své povahy, protože musí být připraven podat
pomocnou ruku v každé chvíli a všem,
kdo pomoc potřebují, nedbaje, že za to
sklidí nevděk a neporozumění. Dokáže-li
hasič takto zformulovat svůj vztah k poslání, které na sebe dobrovolně vzal, pak
jeho obětavostiplné jednání k všeobecnému prospěchu je jeho nesmazatelným
znakem, na který smí a měl by umět být
hrdý. Musí si však být vědom, že udělal
sám všechno pro to, aby na svoji práci
byl dobře připraven, dobře vyškolen
a vycvičen, že ji může vykonávat kvaliﬁ kovaně a že svému poslání může dostát
se ctí. Jen z takto připravených hasičů
mohou vzniknout a vyvíjet činnost dobré
a akceschopné jednotky Sboru dobrovolných hasičů.
Hasiči byli, jsou a budou. Nikdo nemá
právo ničit něco, co naši předchůdci
i za těžkých podmínek vytvořili. Věřím,
že dobrovolní i profesionální hasiči ruku
v ruce napomohou k odstraňování minulých chyb a budou plnit své ušlechtilé
poslání. Hasič by se měl stát člověkem,
ke kterému bude mít občan úctu a jeho
práce a poslání si bude vážit. Hasič se
nesmí nechat připravit o lidskou hrdost,
musí vždycky dodržet slovo a musí vědět, že jiní mohou být slabší, a proto se
jim nikdy nesmí ubližovat. Když něco děláte, dělejte to tak, abyste se za to nikdy
nemuseli stydět. Nechť každý hasič jedná v tom, co považuje za svou povinnost,
v souladu se svým srdcem a svědomím!!
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
všem, kteří se na dobré práci nejvíce
podíleli. A proto je navrhuji na vyznamenání. Velký dík patří i jejich rodinným příslušníkům za to, že měli pochopení pro
jejich práci, která byla ve velké většině
na úkor rodinného volna. Dále Vám všem
přeji v novém roce hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody.
Ladislav Rabina
velitel JSDH
Nové Město pod Smrkem

Tatra T 815 CAS 32
Akceschopná, v roce 2013 byla provedena výměna nádrže na vodu. Novou
nádrž zhotovila firma Sekra. Za to jí
děkuji. Naši členové provedli celkovou
očistu a nový nátěr. Dále byl zabudován
naviják s šedesátimetrovou vysokotlakovou hadicí.
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Karosa CAS 24 K Liaz 101.860
Je akceschopná, předloni byla provedena výměna nádrže na vodu a oprava
celkové nástavby. Čeká nás jen oprava
kabiny, je mírně zkorodovaná.
Avia – 30 DA-12
Toto vozidlo už dosluhuje, je potřeba
uvažovat o koupi nového.
DA Opel Vivaro
Akceschopná, menší opravy byly provedeny, jsem rád, že je konečně naše.
Vozidlo je přihlášeno do IZS LK.
Škoda 706 RTHP
Akceschopná, nutná je oprava kabiny
pro osádku.
Dále vlastníme 3 ks PS 12, jedno čerpadlo je již tři roky v opravě, další čerpadlo musíme upravit. Dále máme dvě
plovoucí čerpadla, tři kalová čerpadla,
DT zn. Saturn, 3 ks JMP a 1 ks rozbrušovací agregát, Ludvíkov potřebuje
dokoupit, 3 ks elektrocentrály, jedna má
16 kW. Pak máme přetlakovou ventilaci.
Kompresor – čtyři příslušníci mají přezkoušení, dokoupili jsme dva sety hadic,
lezecký materiál, PS dvojky, zásahové
kalhoty a další materiál.
Touto cestou bych chtěl apelovat
na všechny příslušníky, aby se o svěřený majetek řádně starali, neboť výstroj
není laciná, výstroj jednoho příslušníka
stojí cca 40 000 Kč. Přednost vystrojení
budou mít vždy ti příslušníci, kteří se
pravidelně zúčastňují výcviku, školení
a hlavně výjezdů. Proto se nikdo nemůže
zlobit, když nedostane ihned výstroj, jak
by si přál. Výstroj a výzbroj není na parádu, aby se v ní jednou za rok ukázal, ale
na ochranu zasahujícího příslušníka.
Další technické prostředky jsou pravidelně kontrolovány. Dokumentace
JSDH je řádně vedena a kontrolována
HZS LK.
Novoměstské noviny

Inventura svěřeného majetku MÚ byla řádně provedena v daném termínu.
Na poškozený a prošlý materiál byla napsána žádost o vyřazení. Materiál, který
byl zakoupen na faktury a paragony, byl
zkontrolován paní Jakubcovou a Martinkovou (zaměstnankyně MÚ).
Letos všichni příslušníci po lékařských
prohlídkách projdou zkouškou na polygonu v HZS Jablonec. Dále bude proveden
výcvik sebezáchrany a slaňování. Výcvik
provede lezecké proﬁdružstvo z HZS LK
pod vedením pana Jana Semerádta.
Bude záležet na dopadu finančních
restrikcí státu na jednotky Sboru dobrovolných hasičů města.
Ze strany státu nejsou jednotky Sboru
dobrovolných hasičů systémově ﬁnancovány, v konečném důsledku budou
města a obce zajišťovat úkoly státu ze
svého rozpočtu. Jedním ze základních
pilířů plošného pokrytí území jednotkami
požární ochrany jsou jednotky Sboru dobrovolných hasičů města (obce).
Stává se pravidlem, že první stupeň poplachu je realizován výjezdem jednotky
Hasičského záchranného sboru, jehož
součástí jsou jednotky Sboru dobrovolných hasičů města – obcí.
Povinnost zabezpečit požární ochranu
včetně zřízení jednotky SDHO v samostatné působnosti a zajištění materiálních
a ﬁnančních potřeb JSDHO ukládá obcím
zákon 133/1985Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů. V rámci
uložené povinnosti jednotky SDHO provádí hašení požárů a záchranné práce
při živelních pohromách nebo jiných
mimořádných událostech nejen na území
zřizovatele, ale v řadě případů i mimo něj.
V této souvislosti bylo a je dlouhodobě
objektivně poukazováno ze strany měst
a obcí na skutečnost, že podíl státní dotace není adekvátní celkové výši nákladů
a je nutné jej navýšit.
Přesto mi dovolte, abych poděkoval
paní Mgr. Radoslavě Žákové a panu
Ing. Pavlu Smutnému za dobrou ﬁnanční
a celkovou spolupráci.
Dále mi dovolte, abych vyznamenal
vás, kolegy, za nezištnou a obětavou
pomoc při povodni a za dobře odvedenou práci.
Ladislav Rabina
velitel JSDHo
Nové Město pod Smrkem
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Hasiči
Hasičské zprávy z Ludvíkova za měsíc leden a únor
Začal nový rok a s ním mnoho úkolů.
Po Silvestrovském nohejbalu a oslavách
se již v prvních dnech konala výborová
schůze, která připravovala výroční valnou hromadu našeho sboru. Konala se
v klubovně 18. ledna a zúčastnilo se
přes 40 lidí, včetně starosty města pana
Ing. Pavla Smutného, místostarostky
paní Žákové, členky zastupitelstva paní
Michaely Smutné, pana Slotíka, delegovaného za hasební okrsek a OSH Liberec, a za SDH Nové Město starosta pan
Popovič. Po obsáhlé zprávě o činnosti

čerstvení při valné hromadě.) Nesmím
zapomenout na nákup a přípravu tomboly, která i letos byla velmi pěkná, a to
díky všem malým i velkým sponzorům.
Ples se konal 15. února v Dělnickém
domě v Novém Městě za dobré nálady
a plného a spokojeného sálu. Hudbu
nám již čtvrtým rokem zajistila skupina
JACK BEND. Také se líbila pohádka
O slepičce a kohoutkovi v podání skupiny MR-SO-CHMEL. Již dnes máme
zajištěný termín na ples 14. února příštího roku.
V průběhu zimní olympiády se náš
čas musel rozdělit na sledování závodů
a fandění a na další pravidelná školení
jednotky v užívání dýchacích přístrojů,
školení řidičů na profesní průkazy a školení jednotek pro velitele a strojníky.

Nezapomenuli jsme ani na přípravu vozidel a ostatní techniky na jarní sezónu,
včetně přípravy cvičiště na pohárovou
hasičskou soutěž, která se sice bude
konat až koncem června, ale celkové
dokončení nám dá ještě dost zabrat,
stejně jako další příprava na pálení vatry
na konci dubna. Věříme, že všichni naši
příznivci nás budou i v dalším období
svou účastí podporovat. Poslední den
v únoru od 17 hodin nás ještě čeká výroční valná hromada hasebního okrsku
v hasičské zbrojnici v Novém Městě pod
Smrkem, na které bude bilancována činnost jednotlivých sborů a také vyhlášeno
nejlepší družstvo v soutěži požárního
sportu o pohár okrsku.
Jednatel SDH Ludvíkov
MaP. st.

sboru, kterou přednesl náš starosta
pan Andrej Babuka, prezentoval náš
hospodář a pokladník Pepik Mrkvička
opět perfektně připravenou pokladní
zprávu. Poděkovali jsme členům za práci, za dlouholeté členství ve sboru a také
k životním v ýročím. Dostalo se nám
poděkování ze strany městského úřadu
za práci pro obec a také od Libereckého okresního sdružení. Následovalo
občerstvení a nekonečné diskuse až
do večerních hodin. Vše se týkalo další
činnosti sboru, a také připravenosti jednotky k zásahům. Ty také v brzké době
nastaly. Byly to výjezdy po silném větru
na uvolněné plechy ze střech budovy
městského úřadu a Dělnického domu,
úklid větví po silnicích na Přebytek, Raspenavu a Hajniště, také čištění odpadů
u dvou sklepů v Novém Městě.
2. února se sešel rozšířený v ýbor
sboru na přípravu tradičního hasičského
plesu, aby rozdělil úkoly pro všechny
pořadatele: zajištění a zaplacení sálu,
zajištění všech služeb od šatny a pořadatelské služby (s tou nám vypomáhají
členové sboru z Nového Města a za to
jim ještě jednou děkujeme), obsluha
na sále, obsluha u malého a velkého
baru, vstup a dovoz a odvoz návštěvníků
plesu z Ludvíkova a okolí a v neposlední
řadě také zajištění půlnočního guláše.
(Ten opět výborně připravili pan Mrkvička a paní Chmelová, tak jako ob10
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kultura
Fryyfest
Letošní, již šestý ročník severočeského festivalu Fryyfest se nachází ve fázi
finální příprav y a podle potvrzených
interpretů to vypadá, že se fanoušci
opět dočkají bohaté a žánrově pestré
hudební nadílky. Ve dnech 22. a 23. 8.
se tak mohou těšit na přehlídku tuzemské rock/metalové špičky i představení
zajímav ých formací, které své místo
na domácím výsluní teprve hledají. Tradičně poctí festival svou návštěvou i host
ze zahraničí a místo konání bude rovněž
tradiční – areál koupaliště v Novém Městě pod Smrkem.

Headlinerem letošního Fryyfestu nebude nikdo menší než bývalý zpěvák
Iron Maiden BLAZE BAYLEY. Ten vyráží v březnu na své vlastní evropské
turné Soundtracks Of My Life World
Tour 2014, které se několikrát zastaví
i v České republice. Jak již samotný
název turné napovídá, propagovat zde
bude loni vydané kompilační dvojalbum
Soundtracks Of My Life a zároveň
na něm oslaví i třicet let aktivního působení na hudební scéně. Letos právě
uzavírá třetí dekádu, kdy vstoupil s dodnes stále fungující formací Wolfsbane
na hudební pódia. S tou se však pravděpodobně v Novém Městě pod Smrkem
nepředstaví, ale je docela možné, že
to bude britská heavymetalová trojka
Absolva, se kterou bude absolvovat zmiňované turné. Výčet momentálních Blazeových spolupracovníků je ale natolik
široký, že sestava pro Fryyfest může nakonec přinést i nějaké překvapení. Jisté
ovšem je, že se fanoušci dočkají opravdu bohatého výběru těch největších
hitů, které aktuální nahrávka obsahuje,
a určitě nebude chybět ani ochutnávka
z dílny jeho bývalých chlebodárců Iron
Maiden.
Ovšem i tuzemská scéna letos nabídne velice zajímavé zástupce, kde
nebudou chybět ani účastníci prvního
březen–duben 2014

ročníku KREYSON. Ačkoliv svůj oﬁciální
comeback skupina ohlásila již na pře-

lomu let 2006/2007, za ten správný
návrat lze jednoznačně označit až loňské vydání nového alba Návrat krále.
Kdo měl možnost obnovenou kapelu
v poslední době vidět – třeba na právě
probíhajícím turné –, určitě může potvrdit, že Láďa Křížek a spol. jsou deﬁ nitivně zpět, a navíc v bezvadné formě.
Letošní Fryyfest ozdobí i nestárnoucí
rockový rebel VILÉM ČOK, který dorazí
samozřejmě i se svou aktuální formací
BYPASS. Loni vydaná ‚bestofka‘ 500
kusůch aneb Best Rock Čok patrně
poslouží jako velmi dobré vodítko pro
sestavení festivalového setlistu, proto se
i v tomto případě mohou posluchači těšit
na to nejlepší z Čokovy tvorby. Dalším již
dobře zavedeným jménem budou pražští tvrdě crossoveroví THE SWITCH.
V tomto případě se lze těšit na pěkně
divokou jízdu, která přinese jak připomenutí loňského třískladbového singlu
Tětiva, tak třeba i třetí části EP ‚seriálu‘
Na dosah – Part III. Nejen energicky
nabitou show nabídnou i KURTIZÁNY
Z 25. AVENUE, kteří dokážou zaujmout
jak drsné rockery, tak i něžnější pohlaví.
Na léto mají potvrzenou účast zatím jen
na dvou festivalech, takže na Fryyfestu
bude jedinečná příležitost dopřát si tuhle
pohodovou partu v plné parádě. Po roce
se na festival vrátí i legendární MERLIN
v čele s Danem Horynou. Tentokrát to
ovšem bude speciální výroční vystoupení, neboť kapela se letos ‚dožila‘ své
čtvrtstoleté existence.
Chybět ovšem nebudou ani domácí
RAIN, kterým leží na bedrech pořadatelské povinnosti kolem festivalu. Během
festivalu si samozřejmě crossoverová
formace odskočí od povinností i na pódium a fanoušky možná potěší skutečnost, že by mohla představit i několik
Novoměstské noviny

nových songů, na kterých momentálně
pracují. Příznivci revivalů by si rozhodně
neměli nechat ujít vystoupení skupiny
JOESATRIANI.CZ. Seskupení kolem
kytaristy Ivana Berky totiž prezentuje
skladby kytarového mága v tom nejlepším možném provedení. Pohodovou
pop-rockovou muziku nabídne poměrně
čerstvá liberecká kapela THE NEONS.
Znalci liberecké scény určitě budou znát
některé členy, kteří dříve působili v místní legendě !ON. O další porci crossoverové muziky se podělí s fanoušky
i pražští SELF-DEFENCE. Kromě zajímavé muziky se prezentují i vkusně kombinovanými vokály v duchu ‚beauty & the
beast‘. V případě ‚beauty poloviny‘ Adriany Pítrové bude zřejmě nejen co poslouchat… Hardrockově-metalovou klasiku
80. a 90. let doplněnou o progresivní
prvky nabídnou písečtí SATYCARION,
kteří na přelomu jara a léta představí
nové album, jež se bude s určitostí servírovat i na Fryyfestu. A s novou deskou
Atlantis by se mohli představit i havířovští SOLAR SYSTEM. Zkušení muzikanti (dříve například Hector, Hypnotic
Scenery, Moravius, Ill Crow) přivezou
muziku postavenou především na přitažlivých melodiích a metalovém drajvu.
Osmnáctileté zkušenosti přijedou zúročit i grungerockoví HUSH, kteří se v loňském roce připomněli novou nahrávkou
Endorphin. Pořádnou dávku hardcoru
budou servírovat jablonečtí F. A. KING.
Jak slibují na svém Bandzone profilu,
dorazí možná i s novou deskou. Výborný
stoner rock nabídnou mladoboleslavští
SYNDROM. Hutná muzika s tvrdým
basovým spodkem, o který se stará Zed
z Debustrolu. Hardrocková klasika se
spoustou klávesových vychytávek – to
bude možné slyšet v podání skupiny
ŽRALOK VE ZDI ze Světlé nad Sázavou. Poměrně čerstvá formace THE
EMINENCE bude dalším z účinkujících,
kteří se jako jedni z mála mohou pochlubit dívčím vokálním elementem. Poklidnější muzika nabídne prostor k rozjímání
a určitě potěší nejen příznivce křesťanského rocku. A jako nejmladší se na festivalu představí další zástupci christian
rocku STRIPES OF GLORY. Skupina
z Ostrova nad Ohří má na kontě zatím jen
pár odehraných koncertů, takže účast
na Fryyfestu by pro ně mohla být dalším
odrazovým můstkem v jejich kariéře.
Text: Jiří Olszar
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příspěvky čtenářů
Anděla viděti
Ten den jsem se zbláznil. V tu sobotu,
neboť byla sobota, jsem bezcílně jezdil
po krajině mně blízké a občas zastavil.
Na zadním sedadle mého auta seděl
anděl. Zpozoroval jsem jej zpětným zrcátkem. Ruce měl složeny na andělské
košili v klíně, seděl způsobně, jako by se
styděl. Křídla vzadu složená vykukovala
nad jeho hlavu. Kudrnaté světlé vlásky
se mu vlnily až na andělská ramena.
Chtěl jsem se zeptat své ženy, která
seděla vedle mne, jestli jej také vidí, ale
neodpověděla. Problém byl v tom, že
moje žena v té době už rok nežila. Prostě
umřela a já zůstal na světě sám.
Anděl stále seděl na svém místě
a upřeně na mne hleděl ze zpětného
zrcátka. Musím přiznat, že jsem jej neviděl poprvé. „Potřebuješ něco?“ zeptal
jsem se. Anděl jenom zavrtěl hlavou
a mile se usmál. Pokrčil jsem rameny.
„Kam pojedeme?“ Anděl mlčky pokynul
pravou rukou někam před sklo auta.
Kývnul jsem hlavou a nastartoval. Začalo
se smrákat, protože bylo jaro a slunce
dlouho na obloze nezůstávalo. Jel jsem
tedy v nastávajícím příšeří domů. Co je
to domů? Nikdo mě doma nečekal. Byt
v nové vile zel prázdnotou, moje žena jej
opustila už před rokem. Bohužel tam,
odkud není návratu. Tak jsem mizel z domu a jezdil. Zpočátku jen tak bez cíle,

později do míst, kde jsem se narodil, kde
jsem prožil značnou část svého života,
ale kde jsem už nikoho neměl. Zůstala
jen ta nostalgie.
Projížděli jsme potemnělými vesnicemi a městy. Moje žena už vedle mne neseděla. Byl jsem v autě sám, vlastně jen
s tím andělem. Občas jsem nakoukl přes
zrcátko, zdali tam ještě sedí. Byl tam
a trochu ostýchavě se na mne usmíval.
Přijeli jsme před garáž. Vypnul jsem
motor, seděl jsem v tom nastalém tichu
a tmě a čekal, co bude dál. Anděl byl
stále vzadu a rozhlížel se okýnkem. „Tak
jsme doma,“ celkem zbytečně jsem
dodal. Anděl jenom lehce pokývl hlavou.
V tom roce, kdy mi umřela žena, mne
potkala ještě jedna rána. Dostal jsem
se do ﬁnančních potíží. Stavba, kterou
jsem realizoval, mne naprosto zruinovala
a vysála ze mne poslední zbytky peněz.
Musel jsem si půjčit na lichvářský úrok.
Vila sice rostla, ale úměrně s tím rostly
moje obavy, jak splatím dluhy. Objevila
se deprese, která se podle mínění jiných dala řešit buď sebevraždou, nebo
návštěvou u psychiatra. Prozatím jsem
zvolil tu druhou možnost.
Tam jsem jej spatřil poprvé. Anděla.
Seděl se mnou v čekárně u psychiatra.
Odkud přišel, nevím. Najednou prostě
seděl vedle mne a čekal, snad taky

na vyšetření. Vila byla dostavěna, dluhy
na krku, věřitelé v patách. Ten anděl držel v ruce jakýsi papírek a podával mi jej.
Podíval jsem se okolo, ale byl jsem v čekárně sám. Ten pokyn patřil mně. Vzal
jsem si ten papírek. Byl to tiket s čísly
do jakési loterie. Vtom se otevřely dveře
a sestra mne pozvala dál. Ještě jsem se
stačil otočit, ale anděl tam už nebyl.
Chmurná vize, že skončím v rukách
nějakého vymahače nebo pod mostem,
mne přiměla, abych ten tiket podal.
A pak jsem jen čekal na tah. Nebudete
tomu věřit, ale ta čísla byla šťastná, protože jsem vyhrál. Hodně peněz, vysoká
výhra. Pokryla všechny moje dluhy a ještě něco zůstalo.
Z těch depek jsem se vylízal. Najednou jsem dostal chuť zase žít. Začalo
mne bavit skoro všechno. Objevil jsem
nové kamarády, přátele. Ale ta vnitřní
samota zůstala. Proto ty občasné jízdy
někam. A nyní opět anděl u mne, tentokrát v autě. Sedí na zadním sedadle.
Venku je tma a já čekám, co bude dál.
Vedle mne sedí moje žena, hledíme střídavě do zpětného zrcátka a do tmy. Vidí
taky toho anděla za námi? Pohlédli jsme
na sebe a šťastně jsme se usmáli. Určitě
jej viděla.
Ten den jsem se zbláznil.
©Šmi-dra

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Březen
Čech Jaroslav
Hlavová Marie
Kratzerová Helena
Kulhánek Miloslav
Lodeová Aurelie
Neumannová Emilie
Pilný Jaroslav
Ressel Werner
Stehlíková Jaroslava
Varousová Irena
Wenzová Helena

Duben
Arendáš Jan
Babec Jiří
Drahota Antonín
Formanová Božena
Grassl František
Horák Jiří
Hoťová Anna
Kašpárek František
Kněžáčková Antonie
Mucková Jindřiška
Režná Marie

Sedláčková Marie
Šteinová Anna
Tvrdá Jiřina
Veselá Ruth Olga

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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příspěvky čtenářů
Panímámin plácek
(Pověst od „Říšské silnice“)
Z Habartic (dříve známé pod německým jménem Ebersdorf) pochází jediná pověst, ale zato dobře známá místnímu obyvatelstvu. Vypráví o zlé paní,
která přísně hlídala a za lenost trestala
své poddané. Také tuto pověst převzal
do své sbírky pověstí „100 Volkslagen
aus dem Friedländer Bezirke“ frýdlantský učitel Hermann Blumrich. Uvádí,
že ji slyšel vyprávět od Berty Pohlové
z Habartic.
Vypráví se a ještě dodnes je známo,
že kdysi, možná velmi dávno, měl jeden
z majitelů Dolního dvora přísnou, velice
energickou matku. Byla to žena těžce
tělesně postižená a odkázaná na pomoc
druhých. To jí však nebránilo, aby se
téměř za každého dne, kdy byla povinná
robota, nechala vyvézt na kopeček nad
Habarticemi, poblíž dnešní křižovatky
hlavní silnice do Hájů. Měla k tomu účelu
zvláštní křesílko na kolečkách. Na něm
usazená pozorně sledovala, jak kdo
vykonává přidělenou práci. Kdo nepracoval usilovně nebo byl dokonce líný,
takového robotníka si dala zavolat a zle
mu vyčinila. Přísně dodala, že bude-li se
to ještě jednou opakovat, bude robotující lajdák tělesně ztrestán. Tak se také
několikrát stalo, že opakovaně přistižený
lenoch byl zbičován.
Tak zní pověst.

Vycházíme-li ze skutečnosti, že každá
pověst má zcela pravdivé jádro, pak výše uvedená pověst toho, bohužel, moc
neříká. Nevíme přesně, kdy tato zlá žena, majitelka hospodářství a polností náležících k Dolnímu dvoru žila, a konečně
ani její jméno. I když určitou nápovědou
nám mohou být známá data zrušení nevolnictví a později roboty.
Samozřejmě jsem se pokusil tyto neznámé údaje opatřit. Několikrát jsem Habartice navštívil a ptal se lidí, hlavně těch
dříve narozených, kteří snad mohli něco
málo zaslechnout, kdo byla uváděná zlá
panímáma. Například podle jednoho
z místních pamětníků, pana Helmuta
Heidricha, tou zlou paní byla Marie Pohlová. I když celá rodina Pohlů byla
v Habarticích dobře známou a bohatou,
nikdy nevlastnila Dolní dvůr. Původně
nesl číslo popisné 31 a asi do 60. let
minulého století stával na místě dnešní
autobusové zastávky. Pohlové bývali
rychtáři a majitelé zájezdního hostince
U Růže, vypráví se, že žili velice skromně. Našetřené peníze a mnohdy to byly
nemalé částky, neváhali využít ku prospěchu celé obce. Zlá panímáma nám
tedy do rodiny Pohlů nijak nezapa dá.
Svou dobročinností byl známý jak Anton Pohl, tak později i jeho syn Eduard.
Právě Eduard Pohl dal na vlastní náklady v Habarticích založit a vystavět

školu, zřídit tzv. „obecní dům“, s nadací
2.000 korun pro místní chudé. Pohlové
se mj. zasloužili i o výstavbu nového
hřbitova v letech 1906–1907, kde si dali
vystavět vlastní pohřební kapli, vyzdobenou mramorem. Tmavě šedý, téměř
černý mramor lemující náhrobní desky
údajně pochází až z Anglie. To je docela
dobře možné. Je známa celková částka
použitá na nový hřbitov. Podle staré německé obecní kroniky to bylo 3.556 rakouských korun. Do této částky jistě
nebyla zahrnuta stavba rodinné hrobky.
Bohužel neznáme ani jméno architekta,
který stavbu Pohlovy hrobky navrhl.
Osobně se spíše kloním k názoru, že
pověst „Zlá panímáma“ je data staršího.
S největší pravděpodobností patřila k rodině uváděných majitelů Dolního dvora, kterými v 16. století byli příslušníci
tzv. drobné lenní šlechty, v tomto případě Bidenmannové (viz Doc. PhDr. Rudolf Anděl).
Pozn.: Nevolnictví bylo v českých zemích zrušeno patentem císaře Josefa II.
v září 1781. Robota, základní feudální
renta, byla zrušena až v období tzv. buržoazních revolucí. U nás až v roce 1848.
Podle pověsti Hermanna Blumricha
„Frau Mutters Wiesenpanel“,
str. 168–169
Upravil Mgr. Josef Molák

Pozvánka do knihovny
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.

březen–duben 2014

Čtenáři mohou využívat ON-LINE katalog na adrese www.katalog.nmps.cz.
V ON-LINE katalogu můžete zjistit, zda
je vámi hledaná kniha ve fondu knihovny,
zda je přístupná nebo právě vypůjčená.
Pokud je kniha půjčená, můžete si přes
své čtenářské konto tuto knihu rezervovat. Přes čtenářské konto lze výpůjčky
také prodlužovat. Bližší informace o této
službě je možno získat v knihovně.

Novoměstské noviny

Městská knihovna půjčuje:
pro děti:
pondělí
13:00–17:00 hod.
středa
13:00–15:00 hod.
pro dospělé:
pondělí
9:00–11:00 hod.
úterý
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.
čtvrtek
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.
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cestovní ruch
Klub českých turistů
Klub česk ých turistů
představuje hlavní akce,
kterých se můžete v letošním roce zúčastnit.
26. dubna pořádáme
ve spolupráci s Městem
a Juniorcampem českou část mezinárodních turistických pochodů Tři dny –
tři země – tři pochody pod názvem „Putování Jizerkami“. Pro účastníky jsme
připravili tři trasy, 1. trasu 10 km, 2. trasu
15 km a 3. trasu 26 km dlouhou. Zájemci
mají z čeho vybírat, kratší trasy vedou
v okolí města, nabízejí ke zhlédnutí např.
Schweitnerův kříž, Klingerovo mauzoleum (bude otevřeno), koupaliště, Halbigův kříž před katolickým kostelem, park
u Klingerovy vily (bude také otevřen),
dnes sídlo CiS, náměstí a jiné. Trasu
26 km vedeme okolo Hubertky do Bílého potoka, okolo Kříže milénia, Šindelovým dolem na Předěl, dále na Smrk,
po lavičkové cestě dolů ke Streitovu obrázku a přes Měděnec do cíle. Start i cíl
všech tras je v Juniorcampu. Při prezentaci zaplatíte startovné 60 Kč, na cestu
dostanete tatranku a jablko, na trasách
15 a 26 km je ještě připraven čaj. V cíli
teplou polévku, diplom a odznak.
Pochodování 3D–3Z–3P začíná v Polsku ve městě Lubaň, kde se v pátek část
německých i českých turistů zúčastní tamějších pochodů, a pak přesun k nám,
do Česka, kde se v sobotu spolu s ostatními připojí k našemu „Putování Jizerkami“. Třetí den je v Německu, v Žitavě,
kde je vyvrcholení tohoto mezinárodního
setkání. Staňte se i vy součástí tohoto
svátku turistiky v našem městě.

17. května se uskuteční zájezd
do Hrabalova Kerska, odjezd
v 7:45 od bývalé Textilany.
Četli jste něco od pana Hrabala nebo
viděli ﬁlm Slavnosti sněženek? Vzpomenete si na hlášky „kdyby tady nebyly ty
vosy“, „proč bych to nekoupil, když to
14

bylo tak laciné“, nebo „kančí se šípkovou!!, ne s knedlíkem a se zelím!!“? Tak
to jste správně v Kersku. Zde se také
nachází proslulý keramický ateliér Kuba,
který je spolupořadatelem Hrabalových
slavností. Dopoledne se koná procházka cca 6 km po místech, které měl pan
Hrabal rád, sraz u Svatojosefovského
pramene v 10:00; kulturní program je
od 12:00–18:00 na zahradě Lesního
ateliéru Kuba v Kersku s možností občerstvení a nákupem keramických výrobků
výtvarníka Kuby. Na těchto slavnostech
vystupují známé osobnosti české kultury, jako např. pan Menzel, Sommer,
Hüttnerová, Urbánková, Neckář a další.
Cena při počtu 35 účastníků = 300 Kč.
Při větším počtu se cena bude snižovat
a bude stanovena podle počtu přihlášených.
 Přihlášky u paní Karpíškové –
tel. 721 585 515.
7. června výstup na Smrk,
již 41. ročník.
Výstup na Smrk patří neodmyslitelně
k akcím, kterou si Novoměšťáci nenechají ujít v žádném počasí. Vždyť vloni,
kdy od rána pršelo a zase pršelo, došlo
na vrchol 75 lidí, kteří věděli, že na vrcholu je čekají kamarádi s připraveným
občerstvením, a také tomu tak bylo.
Pořadatelé se na vás opět těší a věřte,
že co se týká občerstvení, nenechají nic
náhodě. Na shledanou na vrcholu!
28. června Riegrova stezka.
Odjezd v 8:00 od Textilany
autobusem do Semil a odtud
opravenou stezkou okolo řeky
Jizery do Spálova asi 6 km.
Dne 9. října 2008 byla slavnostně
předána do užívání veřejnosti nová naučná stezka podél Riegrovy stezky mezi
Semily a Spálovem. Nová naučná stezka
obsahuje celkem 15 zastavení, věnovaných ochraně přírody, fauně a ﬂóře,
geologii, turistice a technickým zajímavostem v údolí. Informační panely, obsahující texty v českém a anglickém jazyce, jsou doplněny ilustračními obrázky
a fotografiemi. Zajímavostí stezky je
77 metrů dlouhá visutá galerie vybudovaná 5,5 metru nad původní hladinou řeky. Při zpáteční cestě se ještě zastavíme
v Malé Skále s možností výstupu na vyhlídku nad řekou Jizerou s překrásným
výhledem na Suché skály a okolí. Cena
Novoměstské noviny

při počtu 35 účastníků = 220 Kč. Opět
platí, že při větším počtu se cena bude
snižovat a bude stanovena podle počtu
přihlášených.
 Přihlášky u paní Karpíškové
– tel. 721 585 515.
20. září zájezd do Národního
technického muzea v Praze.
Odjezd v 8:00 od Textilany
do Prahy.
Národní technické muzeum v Praze
je klenotem mezi pražskými muzei. Najdete zde spoustu nádherných exponátů a opravdových historických skvostů.
Díky nedávné rozsáhlé rekonstrukci je
technické muzeum moderní a technicky
vyspělé. Národní technické muzeum
v Praze je místem, kde je soustředěno
rozsáhlé množství exponátů z oblasti vědy, ale i techniky. Muzeum dále ukrývá
unikátní a zcela ojedinělé technické
exponáty, jako například první československý automobil či astronomické
přístroje Tychona de Brahe. Cena
za autobus bude činit při 35 účastnících
340 Kč. Vstupné činí 190 Kč, pro seniory nad 65 a děti 6–15 let je vstupenka
za 90 Kč. Při vstupu do expozice hnědouhelných a rudných dolů si musíme
připravit dalších 50 Kč. Opět platí, že
při větším počtu se cena bude snižovat
a bude stanovena podle počtu přihlášených.
 Přihlášky u paní Karpíškové
– tel. 721 585 515.
U všech autobusových zájezdů je cena vypočtena na 35 účastníků, v případě většího zájmu se bude cena snižovat
a bude stanovena podle skutečného
počtu přihlášených. V případě malého
zájmu se zájezd uskuteční veřejnou
dopravou. Budeme však nejraději, když
se najde dostatek zájemců, aby to bylo
na autobus.
Mimo uvedené zájezdy se naše činnost opírá o výlety pěšky nebo na kole
na zajímavá místa blízkého i širšího okolí,
které vždy s předstihem zveřejňujeme
ve vývěsní skříňce na náměstí. Všechny
zveřejněné akce jsou připravovány pro
členy i veřejnost. Máte-li o nějaký výlet
zájem, stačí se dostavit na místo srazu
a spolu s námi vyrazit.
Na setkání s vámi se těší členové KČT
v Novém Městě pod Smrkem.
Jaroslav Maděra
březen–duben 2014

školství
Zápis do 1. tříd

Česko-polský happening

Ve čtvrtek 30. ledna byl důležitý den
nejen pro žáky, kteří se těšili na svá
pololetní v ysvědčení, ale především
pro děti, které v odpoledních hodinách
přišly do naší základní školy k zápisu
k povinné školní docházce. Jako každý
rok jsme očekávali budoucí prvňáčky

V pátek 14. února vyrazilo 35 žáků
8. a 9. ročníku do polského města Leśna. Tamější školou jsme byli vyzváni
k účasti na Happeningu, který byl pokračováním setkání, ke kterému došlo
na podzim minulého roku u nás.
Akce byla pro dohlížející pedagogy
náročná a velice hlučná. Ale program,
který byl plně v režii jednoho z polských
žáků, výborný. Společné setkání bylo
zahájeno prohlídkou polské školy. Třídy
jsou rozloženy ve dvou budovách, které
dříve sloužily jako soud a věznice. Zaujala nás především učebna dějepisu, která
díky historickým sbírkám vypadala jako
malé školní muzeum. Bez pozornosti
nezůstala skutečnost, že se polští žáci
na výuku nepřezouvají ani neodkládají
své svršky v šatnách. Polští pedagogové
konstatovali, že to není vždy nejlepší
řešení. Především za nevlídného počasí
a v zimních měsících by možnost přezutí
přivítali oni i žáci.

v budově v Jindřichovické ulici. Společně se svými zákonnými zástupci se k zápisu dostavilo 50 dětí. Budoucí školáky
čekalo několik milých úkolů – malování,
opisování, počítání, poznávání barev,
tvarů a hlavně povídání s paními učitelkami. Za zdárné vykonání všech úkolů
čekaly na všechny děti odměny v podobě dárků, které pro tento slavnostní den
připravili žáci 1. i 2. stupně naší školy.
Všem přijat ým školákům přejeme
úspěšné vykročení na cestu za vzděláním.

Kulturní program, jehož součástí byl
tanec, talent show, soutěže, probíhal
v kulturním domě. Zpočátku převládal
u některých účastníků ostych, ale postupně se téměř všichni žáci zapojili
do zajímavých aktivit. K občerstvení
bylo připraveno pohoštění, ke kterému
přispěly i naše žákyně 9. ročníku, které
v předstihu při výuce vaření napekly slané a sladké záviny.
Co se nejvíce líbilo našim žákům?
 zábava a hezcí kluci
 představení polských žáků
 diskotéka
 výborné občerstvení
 společné česko-polské hry
 společné tance
 talent show
 výborné polské zákusky
 výuka společných tanců
Michaela Smutná

Návštěva muzea aneb jak jsme si hráli na novináře
Na hodině slohu si třeťáci zkusili hru
na novináře. Inspirací jim byla návštěva
muzea v našem městě. Posuďte sami,
zda se to našim mladým a nadějným
novinářům povedlo.
Mgr. Jitka Babcová
Návštěva v muzeu
Ve středu 15. ledna jsme byli celá třída
3. A v muzeu s paní učitelkou v Novém
Městě pod Smrkem. V muzeu měli: kostelní zvon, předlohu bývalé rozhledny,
zajímavé kameny a zajímavé brouky. Líbil
se nám kostelní zvon a ti brouci. Z muzea
mám zkušenosti o našich předcích, jak
žili, že neměli krámy, že si museli dělat
všechno sami. Chtěla bych jít zase znovu,
protože tam byly hroooozně zajímavé věci.
Autorka: Ester Bruská, 3. A
březen–duben 2014

Návštěva 3. A v muzeu
Ve středu 15. ledna nás paní učitelka
vzala do muzea. Dozvěděla jsem se
konečně něco o naší obci a paní učitelka nám říkala, jak to bylo. A líbily se mi
tam kameny a stará rozhledna. A pozor,
nesmí se tam řvát a dupat. A půjdu tam
třeba brzy.
Autorka: Vanesa Kraková, 3. A
Den v muzeu
Ve středu 15. ledna 2014 šli žáci
3. A ZŠ NMPS do novoměstského muzea. Mají tam drahé kameny, např. magnetit. Dále starý kostelní zvon, brokovnici a starou rozhlednu. Vše se jim tam
líbilo, ale říkali, že by tam toho mohlo být
víc. Půjdou tam znovu?
Autor: David Hejna, 3. A
Novoměstské noviny

Prohlídka muzea
Jednou jsme byli v muzeu v Novém
Městě pod Smrkem ve středu 15. ledna. S paní učitelkou Babcovou a celou
třídou 3. A. Když jsme dorazili, tak
jsme uviděli nádherné obrázk y. Šli
jsme po schodech nahoru a pak jsme
šli do dveří a uviděli jsme dřevěného
kozla. Uviděli jsme staré věci a velikou
vyrobenou starou rozhlednu. I hezké
kameny tam byly. Dokonce i různí
netopýři na obrázku. Byl tam i kostelní
z von, dokonce i starodávná puška
tam byla. A různé hezké věci tam byly. Nejvíc se mi líbilo asi všechno.
Doporučuji, abyste tam šli také. Je to
v knihovně.
Autorka: Jiřina Nováková, 3. A

15

Sportovní a relaxační centrum
Sportovní a relaxaþní centrum, pĜíspČvková organizace,
Ludvíkovská 38, Nové MČsto pod Smrkem 463 65, Iý 75048817

32=9É1.$
Vážení pĜíznivci sportu,
dovolujeme si Vás pozvat na další netradiþní akci konanou pod názvem:

9HOLNRQRĀQtåWDIHWD
Motto:

naþ se o velikonocích polévat, když si mĤžeme zaplavat

Propozice:
Jedná se o soutČž družstev (minimálnČ tĜíþlenných). Každé družstvo plave štafetovým zpĤsobem po
dobu 60 minut. Je možné se libovolnČ stĜídat. Uplavané metry se sþítají. VítČzí družstvo, které uplave
nejdelší vzdálenost.
SoutČží se v následujících kategoriích:
1. Žákovské kategorie
a. Nižší stupeĖ
b. Vyšší stupeĖ
2. DospČlá kategorie.
a. Do této kategorie patĜí všichni, kdo mají ukonþenu základní školní docházku.
V každé kategorii budou ocenČna vítČzná družstva. SouþasnČ bude vyhlášen i celkový vítČz a družstva
umístČna na dalších dvou místech.
Hlavní cena v každé kategorii bude asi sladká Termín:

pátek 25.04.2014

od 08:00 do 22:00

Organizaþní výbor:
Pavel Jakoubek, Lukáš PazdČra, Eliška Walterová, Marie Vojáþková, František Petrányi a další
zájemci, kteĜí jsou ochotni pomoci s organizací prĤbČhu akce jsou vítáni.
Startovné:
dČti do 18 let zdarma, dospČlí 20,00 Kþ na osobu
Organizaþní pokyny:
- V prĤbČhu akce jsou všichni úþastníci povinni se Ĝídit platným provozním Ĝádem bazénu a pokyny
organizátorĤ;
- Plave se ve tĜech drahách, volným stylem;
- Každé družstvo plave 1 hodinu. StĜídání v družstvu je libovolné
- Štafetový systém, jeden doplave, další zaþíná, jednotlivé bazény v družstvu se sþítají;
- Výsledky budou zpracovány a zveĜejnČny v nejbližším þísle NovomČstských novin;
Pokud jste se rozhodli pro úþast na této akci, prosím kontaktujte nás na adrese bazen@nmps.cz, nebo
na telefonním þísle 776098911, pĜípadnČ osobnČ v budovČ mČstských lázní. PĜihlásit se mohou
jednotlivci, rodiny, skupiny, prostČ každý, kdo dá dokupy alespoĖ 3 þlenné družstvo. S pĜihláškou lze
zaslat i pĜípadný poþet osob a þas, který by Vám vyhovoval. Páteþní dopoledne je vyhrazeno pro dČti
ZŠ.
Zdravotní zabezpeþení akce:
Na bezpeþnost budou dohlížet plavþíci Lukáš PazdČra a František Petrányi.
Logistika:
Po celou dobu akce bude otevĜeno obþerstvení bazénu. K dispozici bude obdobný sortiment, jako pĜi
‚Mikulášském plavání‘.
Vše v bČžných prodejních cenách platných v ceníku obþerstvení pro rok 2014.

PĜijćte si to užít
16
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Sportovní a relaxační centrum
Sportovní a relaxační centrum
příspěvková organizace, IČ 75048817, Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem 463 65
Provozní doba – 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

zavřeno

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

zavřeno

Děti, ZTP

30 Kč

50 Kč

Dále dle potřeby a dohody!
Záloha na klíč dospělí 50 Kč / děti 30 Kč
ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč / děti do výšky 100 cm vstup zdarma
Příplatek za překročení času 10 Kč za každých započatých 30 min
Pronájem 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

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
březen–duben 2014

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

Novoměstské noviny

17

spolky
Rovné příležitosti pro Frýdlantsko
Němčina pro úplné začátečníky
Ve dnech 15. 10. 2013–4. 2. 2014
proběhl ve Frýdlantském výběžku, konkrétně v Novém Městě pod Smrkem,
již 2. jazykový kurz, tentokrát: Němčina
pro úplné začátečníky. Je to v pořadí již
čtvrtý kurz v projektu Rovné příležitosti pro Frýdlantsko, který uskutečňuje
místní Sbor jednoty bratrské s podporou
z operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.

C e l k e m s e z ú č a s t n i l o 12 ž e n
(7× N.M.p.S, 1× Frýdlant, 3× Raspenava, 1× Habartice), z toho 10 nezaměstnaných (4 dlouhodobě). Účastnice byly
ve věkovém rozpětí 23 až 52 let, průměrný věk byl 38 let. Dosažené vzdělání

žen bylo většinou středoškolské, třikrát
základní,dvakrát vysokoškolské.
Při náboru jsme díky rozřazovacímu
testu vybrali většinovou skupinu na úrovni úplných začátečníků s cílem posunout
úroveň jazykových schopností na úroveň A1. Této úrovně dosáhlo 10 z 12 absolventek kurzu, což považujeme za velký úspěch. Součástí 80 hodinového
kurzu bylo mimo jiné sestavení životopisu v němčině či praktické rady při přijímacím pohovoru. Také byl uskutečněn
předvánoční výlet do Görlitz, který byl
příležitostí procvičit si německou konverzaci v praxi.
Ze závěrečného průzkumu vyplynulo,
že absolventky hodnotí kurz jako velmi
užitečný a převážně se shodují na zvýšení úrovně svých jazykových schopností. Obzvláště si chválily profesionalitu a vynikající přístup hlavní lektorky
Ing. Soni Hübscherové. Získané znalosti
uplatní především při hledání budoucího
zaměstnání, zejména v německých ﬁrmách ve Frýdlantském výběžku.
Účastnicím byly opět posk y tnut y
učební pomůcky, příspěvky na hlídání
dětí, příspěvky na dopravu a také občer-

stvení, a to díky evropskému sociálnímu
fondu a státnímu rozpočtu ČR.
Pro jazykový kurz jsme se rozhodli,
protože si myslíme, že německý jazyk
je pro získání zaměstnání v naší lokalitě,
vzhledem k zaměstnavatelům a blízkosti
hranic s Německem, velmi potřebný.
Posledním kurzem, který v rámci projektu RP pro Frýdlantsko na jaře 2014
plánujeme, je: „Začínající podnikatelka“.
Zájemkyně se již nyní mohou hlásit, těšíme se na vás!
Za RP pro Frýdlantsko Sylva
Bukovská, organizátorka kurzů

Sbor jednoty bratrské v Novém
Městě pod Smrkem
Švermova 853,
Nové Město pod Smrkem, 463 65
michelova@jbcr.info; www.jbnm.cz
mobil: 731 411 798
Financováno z prostředků ESF
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím
OP LZZ.

Senior klub
Jan ten čas letí… Ani se nenadějeme a je rok pryč!
Již je to delší čas, co jsme Vás v Novoměstských novinách
informovali o činnosti Senior klubu. Vrátíme se do historie
klubu. Klub byl založen v roce 2001, od té doby máme registraci na Ministerstvu vnitra jako „sdružení SENIOR KLUB Nové
Město pod Smrkem“.
V průběhu těchto let jsme pořádali přednášky, Novoměstskou cestománii, cvičení jógy pro seniory, Indie – Kolébka
jógy, hudební večery, vánoční besídky, již po šesté pořádáme
gastrosoutěž a taktéž po šesté jsme pořádali vánoční trhy.
Scházíme se každou druhou a poslední středu v pečovatelském domě.
Zajímavosti
 Víte, že jsme navštívili:
52 zámů a hradů? 11 skanzenů? 3 ZOO? 2 botanické
zahrady? 10 muzeí a dokonce dva pivovary?
Teď již konkrétně rok 2013
Navštívili jsme Český Krumlov – zámek, prohlídka města
– bylo to něco úžasného! Každému to přejeme. Na zpáteční
cestě jsme navštívili Holašovice – české vesnické baroko,
obojí pod záštitou UNESCa. Cesta byla daleká, vše jsme ale
zvládli, dokonce i naši nejstarší členové, pohodoví manželé
Pulpánovi z Řasnice.
Druhý byl výlet do Koněpruských jeskyní (krásné) a zámku
18

Hořovice. Zámek je moderní, s ukázkou bydlení služebnictva
a moderní koupelnou pro panstvo. Pěkný park se sochami

z dílny mistra Brauna. Dále zříceniny hradů Žebrák a Točník
– nádherný monument z doby Václava IV. Měli jsme štěstí, že
jsme chytili výcvik a krmení dravých ptáků. Nadšený mladý
muž ve středověkém oblečení… Moc pěkné!
Třetí výlet Senior klubu byl do Polska. Krásný podzimní den
a krásné miniatury v Kowarech. Karpač – krásné vyhlídky,
kostel celý dřevěný, hřbitůvek… Paráda na závěr – Jelení hora
– starobylé město – pěkné.
Tak vidíte, že se nenudíme. Co tento rok? To uvidíme! Ale už
se těšíme.
Všechny zdraví Senior klub.
Za Senior klub Dana Zárubová a Jarmila Bondarová
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sport
SRC v roce 2014 Frýdlant Open 2014
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám
všem poděkoval za přízeň, projevovanou
v zimních měsících. Je pravda, že nám
zima neukázala svou sílu a možná právě
proto, že není počasí na lyže, si cestu
do bazénu v městských lázních nachází
stále více návštěvníků.
Nicméně ani během těchto měsíců
v SRC nespíme a pracujeme na postupném zkvalitnění poskytovaných služeb.
Předně se podařilo napojit zařízení kempu u koupaliště na městskou kanalizaci.
V průběhu prosince nás také poměrně
dost potrápila klimatizace v bazénu,
která si usmyslela, že se uloží k zimnímu
spánku, a přestala pracovat. Naštěstí
tato situace nastala až po ‚Mikulášském
plavání‘, takže tato akce nebyla ohrožena.
Pro návštěvníky v yužívající uby to vacích služeb naší organizace jsme
provedli rekonstrukci jednoho z apartmánů, další plánujeme provádět postupně v průběhu roku. Mírný průběh zimy
nám také umožňuje věnovat se úpravám
v prostoru koupaliště s cílem oslovit větší
počet návštěvníků.

Ve čtvrtek 23. 1. 2014 jsme se zúčastnili 8. ročníku ﬂorbalového turnaje
FRÝDLANT OPEN žáků 6.–9. tříd. Hrálo
se ve frýdlantské hale a turnaje se zúčastnilo se celkem 9 družstev. Do našeho týmu vybral trenér Ondra Leška šest

chlapců a jednu dívku. Všichni bojovali
z plných sil. Umístili se na krásném třetím místě, za které dostali hráči i trenér
medaile a diplom. Poté byl vyhlášen nejlepší hráč turnaje a tím se stal z našeho
družstva Martin Dedecius.

Josef Malcovský, Aleš Křiklava, Michael Smutný, Martin Dedecius, Ondřej Leška – trenér,
Martin Čeleda, Jan Smutný a Adéla Bukovská
Všichni odjížděli s dobrým pocitem,
že něco dokázali a ještě do budoucna
chtějí dokázat. Děkujeme jim za skvělé

sportovní nasazení a pěknou reprezentaci Střediska volného času ,,ROROŠ“.
Ivana Hanušová a Jaroslav Koblása

Soutěž v lezení
V letošním roce bychom pro zájemce
rádi připravili několik větších či menších
sportovních i společenských akcí, především v letních měsících.
Plánujeme jednu malou akci v bazénu
určenou tak trochu k uvítání jara, dále
chystáme další koncert skupiny Sešlost,
turnaj ve stolním fotbale, možná se v letošním roce podaří turnaj v plážovém
volejbalu. V neposlední řadě bychom rádi zopakovali Mikulášské plavání, ale to
hodně předbíhám. Každopádně doporučuji sledovat naše internetové stránky
a facebook.
Ing. Pavel Jakoubek, ředitel PO
březen–duben 2014

Ve středu 7. března se členové lezeckého kroužku Střediska volného času
„ROROŠ“ zúčastnili Náborových závodů
v lezení na umělé stěně pro žáky základních škol, které proběhly na umělé stěně
v tělocvičně ZŠ v Hejnicích.
Členové našeho kroužku zaslouží pochvalu. Umístili se na předních místech.
Nejlepší výkon předvedla Terezka Kalinová, která ve své kategorii zvítězila.
Ve stejné nejmladší věkové kategorii
byla Veronika Jirušová druhá. V kategorii
starších dívek Lenka Řeháková obsadila
také druhé místo.
Z chlapců byl Láďa Řehák šestý.
Všem našim lezcům děkujeme za krásné výsledky!
Kateřina Tymešová
Novoměstské noviny

19

Cestovní ruch
Proč stezky Singltreku přinášejí lidem radost?
Letošní zima je podivná. Jako by se
pozdní podzim zhoupl rovnou do nekonečného předjaří a mezitím si párkrát
zavtipkoval s trochou sněhu. Koncem
února, kdy píšu tyto řádky, ale zdaleka
nemusí být o definitivním konci zimy
rozhodnuto a klidně se ještě můžeme
dočkat pořádné ladovské atmosféry.
Zatím si proto vůbec netroufáme odhadovat, kdy na Singltreku zahájíme novou
sezónu.

čalo je bavit po nich jezdit na horském
kole. Jejich záliba se pak v následujících
desetiletích lavinovitě rozšířila po celém
světě.
V tomto článku stezky prozkoumáme
zase z jiného úhlu. Čím to vlastně je,
že tak rádi vyrážíme na pěší výlet nebo
na kole do přírody? Jak to, že se z projížďky nebo procházky po krásné stezce
vracíme sice možná fyzicky unavení, ale
duševně odpočatí? Vědci dlouho hledali

V minulém čísle Novoměstských novin
jste se mohli dočíst, jak se stalo, že je
ježdění na kole po úzkých stezkách tak
oblíbené. Stavění stezek speciálně pro
účely rekreace není vůbec nic nového.
V Evropě i v Severní Americe byl největší boom stavění turistických stezek
okolo přelomu 19. a 20. století. Kolem
2. světové války se však přestaly stezky
stavět a turisté si začali trasy jen značit,
zejména po širokých lesních a polních
cestách a místních silnicích. Historické
stezky pak někdy v 80. letech 20. století
v americkém státě Colorado v podstatě
náhodou objevila skupina hippies a za-

způsob, jak by šlo nějak lépe popsat
zážitek, který z pobytu v přírodě máme.
Obecně se zážitek samozřejmě změřit
nedá, ale lze popsat jeho složky.
Jednou z nich je pocit bezpečí. Hranici toho, co nám ještě připadá bezpečné
v přírodě zdolat, máme každý nastavenou jinak. Někdo má už v genech nastavené, že se bojí víc. Jiný naopak vypadá,
že snad ani nemá pud sebezáchovy.
Obecně to bývá tak, že čím jsme starší,
tím jsme opatrnější. Ženy se obecně
bojí víc než muži, ale není to pravidlem.
Nejen naše osobní nastavení, ale také
vnější okolnosti hrají důležitou roli. Stej-

ná stezka může být pro toho samého
člověka dostatečně bezpečná za suchého počasí, ale za deště nebo dokonce
při náledí nikoliv. Vnímání bezpečnosti
se bude samozřejmě také lišit, když se
na stezku vydáte v doprovodu podobně
zdatného člověka, nebo když se vydáte
na to samé místo s malým dítětem.
Na druhé straně je to ale právě podstoupení nějakého dobrodružství a překonání nějakého (odpovídajícího) rizika,
které nám přinese radost, pocit spokojenosti a úspěšnosti. Mnoho horolezců
říká, že si na skalách dokonale vyčistí
hlavu. Lidé prostě přímo touží trochu
riskovat pro svou vlastní duševní pohodu. Někomu přitom stačí přejít úzkou
lávku přes potok, jiný potřebuje lézt
na osmitisícovky. To samé platí pro stezky Singltreku. Každý si na něm může
najít to, co mu vyhovuje a co mu jeho
vlastní strach a potřeba bezpečí dovolí.
Umožňuje lidem testovat a posouvat své
hranice, vyplavovat endorﬁ ny a vracet
úsměv na tvář.
Důležitou složkou zážitku z pobytu
v přírodě je také hravost. Na procházku
nebo na projížďku se rádi vydáváme
do míst, která jsou něčím zajímavá a nabízejí rozmanitost. Většina z nás, když si
může vybrat, nezvolí na procházku nudnou rovnou a přímou cestu v jednolitém
prostředí, ale jdeme tam, kde najdeme
zajímavé podněty a kde nás baví pozorovat okolní dění a krajinu. Člověk však pro
svou spokojenost potřebuje rozmanitost
i ve fyzickém pohybu. Čím jsme starší,
tím na to většinou bohužel víc a víc zapomínáme, ale zkuste si vzpomenout,
jakou radost Vám jako dětem přinášel
pohyb. Houpačky, lezení na stromy nebo na prolézačky, běhání, ježdění na kole. Mnoho lidí nám říká, že na Singltreku
omládli. Je to právě tím, že se jim na hravých stezkách znovu navrátí pocit čisté
radosti z pohybu, který zažívali jako děti,
ale později na něj pozapomněli.
Za celý tým Singltrek Centra Vás
zdraví
Tomáš, Petr, Hanka, Honza
Text: Hana Hermová
Foto: Jan Tandler
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