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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
přišel čas prázdnin, léta a také další
číslo našich novin. Díky dovoleným
se vydání opozdilo, za což se velmi
omlouváme. Shromáždili jsme pro Vás
spousty nových informací, ale naleznete i něco pro volné chvíle.
Především Vás zveme v sobotu 16.
srpna 2014 na oslavy 430 let města.
Na náměstí bude připraven bohatý
kulturní program, zábavné atrakce
zdarma, prodejní stánky a občerstvení.
Večer se na koupališti rozzáří ohnivá a
UV show a ohňostroj.
O týden později se na koupališti rozezní tradiční rockový festival Fryyfest.
Podrobnosti o těchto akcích a mnoho dalších informací od příspěvkových
organizací, hasičů, šipkařů, o singltreku, ale také něco z historie, naleznete
uvnitř.
Přejeme slunečné léto a příjemné
počtení.
redakce

Nové Město pod Smrkem slaví
430. narozeniny
Historie Nového Města pod Smrkem má své počátky v druhé polovině 16. století.
Za celou dobu své dosavadní existence prožilo více či méně radostná období a prošlo mnoha proměnami. Následující řádky si kladou za cíl stručně shrnout bohatou
minulost tohoto severočeského městečka a připomenout alespoň některé jeho
zajímavosti.
Pokračování na straně 14.
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Iveta Bruská a Lada Kotláriková dokázaly obhájit titul
mistryně Evropy
Sešel se rok s rokem a opět se konalo mistrovství Evropy elektronických šipek, tentokrát v chorvatském Poreči
od 14.06. do 20.06.2014. Sobota byla dnem příjezdu většiny českých hráčů do dějiště ME. V moderní sportovní hale Žatika je
připraveno 130 terčů. Sportovní hala, ve které se např. odehrál Davis Cup Chorvatsko-Česko před pěti lety, je velice důstojným
stánkem i pro ME EDU.
Pokračování na straně 11.

Oslavy 430. výročí založení města
Na letošní rok připadá kulaté výročí
založení našeho města. Společně ho
oslavíme v sobotu 16. srpna 2014 pod
heslem „Pojďme se bavit, společně
slavit!“
Připravený program je koncipován tak,
abychom se pobavili „v duchu současnosti“. Nebude tedy pojatý historicky,
ale tak, abychom si ho všichni při využití
vymožeností dnešní doby užili.
Na co se můžeme například těšit?
Dopoledne pobaví převá žně děti
na podiu na náměstí divadlo, vystoupení Jaroslava Uhlíře, bublinová show
a odpoledne pak zábavné interaktiv-

ní představení Vanda a Standa. Dále
se můžeme těšit na irské tance, Aries
SHOW, Capoeiru Vem Camará Liberec,
stand-up komika Karla Hynka a na samý
závěr nám zahraje místní S. P. Band.
Po celý den budou na náměstí zábavné atrakce zdarma (bungee trampolína,
skákací domek, sumo ring, malování
na obličej a balónková dílnička). Nebudou samozřejmě chybět prodejní stánky
a stánky s občerstvením.t
Večer se sejdeme na koupališ ti
na koncertu liberecké kapely Těla. Pak
se můžeme těšit na ohňovou show s UV
prvky skupiny Pa-li-Tchi a ohňostroj.

Vítání občánků
Dne 21. června 2014 proběhlo slavnostní vítání nových občánků našeho
města, narozených od února do května 2014.
Byl mezi nimi i první letošní občánek,
Jakub Dvořák, který se narodil 4. února
2014 rodičům Pavlovi a Jarmile Dvořákovým.
Kubíček dostal od města jako dárek
zlatý řetízek s přívěskem Vodnáře, stříbrný tolar s věnováním a sadu platných
mincí s rokem ražby 2014. Přejeme mu
v životě hodně štěstí a zdraví. Rodičům
ať dělá jen samou radost.
Všechny nové občánky našeho města
přivítala Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka města. Přivítání, jako již
tradičně, připravily členky Sboru pro ob-

Nově vybudované Centrum U Kyselky
Více informací na straně 10.

čanské záležitosti. Přivítána byla miminka, která se narodila v období od února
do května 2014. Celkem se v tomto
období narodilo 13 dětí, z nichž 6 bylo
chlapců a 7 holčiček.
V únoru se narodili Jakub Dvořák, Patrick Jungmann a Tomáš Žlebek, v dubnu
Jan Dvořák, Tadeáš Králík a Jan Bendig.
V květnu přišla na svět samá děvčata
– Kristýna Lalíková, Magdalena Nováková, Nikol Nováková, Tereza Svobodová,
Ema Žofčáková, Veronika Ševčíková
a Ema Zavadilová.
Všem rodičům nových občánků gratulujeme a dětem přejeme šťastné vykročení do života!
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Foto: O. Hybner
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Závěr nočního programu obstará mladoboleslavský Olympic revival.
Podrobný program najdete na poslední straně těchto novin, na webových
stránkách města a na plakátech.
Doufáme, že se Vám bude připravený
program líbit a všichni se 16. srpna 2014
na náměstí nebo na koupališti sejdeme.
Původně plánované vystoupení Janka
Ledeckého se uskuteční v předvánočním čase na sále Dělnického domu.
Realizační tým oslav

Čeští dobrovolní
hasiči důstojně
oslavili 150. výročí
Velvary se 24. května staly místem
hlavních oslav 150. výročí založení českého dobrovolného hasičstva. Právě
ve Velvarech téměř na den přesně před
150 lety oficiálně vznikl první ryze český dobrovolný hasičský sbor. Vznikl
na popud tehdy sedmnáctiletého Karla Krohna, syna obchodníka, kterého
uchvátila pohotovost a umění ochranných sborů při velkém požáru v Hamburku. Po návratu z cest začal jednat
o založení a vycvičení obdobného sboru
i ve Velvarech. Připravil také podklady
pro založení, které po dlouhých peripetiích úřady schválily v březnu roku 1864.
Za datum vzniku nejstaršího českého
dobrovolného sboru je považován den
konání ustavující valné hromady, tedy
22. květen 1864.
Na území dnešní České republiky v té
době již nějaké hasičské sbory byly. Například sbor v Zákupech u Mimoně (FFW
Reichstadt) vznikl již roku 1850, jednalo
se však o sbor německý. Také pražský
hasičský sbor vznikl dříve než velvarský,
a to již v roce 1853, ale to byl zase sbor
profesionální. Velvarský byl prvním ryze
českým dobrovolným hasičským sborem. Jeho vznikem se začaly psát tradice českého dobrovolného hasičského
hnutí, ke kterým se hlásí i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Pokračování na straně 7.
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Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 21. zasedání zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem,
konaného dne 25. června2014
Zasedání zastupitelstva bylo přítomno
15 zastupitelů, 2 zastupitelé byli omluveni. Po zahájení starostou města byli zvoleni ověřovatelé zápisu a byl schválen
program zasedání.
Připomínky občanů
Pan Ressel se dotázal, zda město
nějak řeší nebo bude řešit zv yšující
se průjezdnost kamionů přes město.
Pan starosta řekl, že průjezd kamionů
přes město byl několikrát řešen na ZM.
Paní místostarostka doplnila, že průjezd kamionů povoluje odbor dopravy
ve Frýdlantu. V této souvislosti má město
seznam aut, která mají povolení k průjezdu přes státní hranici. Je přehled SPZ
a četnosti povolených průjezdů. Pan
Ressel řekl, že projíždějí kamiony jiných
států např. Litva. Dříve se mluvilo o nějakém obchvatu, to nebude a průjezdnost
se zvýšila. Paní místostarostka řekla,
že si nemyslí, že se povolení rozdává
nadměrně. Nejezdí pravidelně, je to
v nějakých intervalech. Může být opět
s OO PČR projednáno, aby se na kontrolu kamionů zaměřili. Pan starosta
řekl, že průjezd městem zakázán není, je
zakázán průjezd přes hraniční přechod.
To znamená, že kamiony, které svážejí
dřevo z lesa, městem jezdit mohou.
Povolení potřebují pouze ta auta, která
jezdí přes hraniční přechod. Jedná se
o firmy, které vozí dřevo nebo stavební
materiál.
Pan Popovič řekl, že chce nejprve
poděkovat paní místostarostce za zařízení zabezpečení objektu „Stiblíkárna“.
Pan Popovič řekl, že před rokem
a půl oznamoval, že je potřeba něco
udělat s kanálem na křižovatce ulic Frýdlantská – Vaňkova. Aby byl provozu
schopný. Křižovatka je plná vody, voda mu teče okny do domu a lidé jsou
od projíždějících aut zacákaní. Stále
je slibována náprava a nic se neděje.
Dodal, že by zde chtěl slyšet termín,
do kdy to bude odstraněno. Pan starosta řekl, že se jedná se o odvodnění
krajské komunikace. Tuto opravu nemůže dělat město ze svého rozpočtu. Paní
Straková řekla, že když se prováděla
rekonstrukce této krajské silnice, tak se
vědělo, že tento kanál je neprůchodný,
a tehdy se rozhodlo, že se ten kanál
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nebude obnovovat, protože se udělaly
další dva ve Frýdlantské ulici. Tento byl
vědomě zrušen. Paní místostarostka
řekla, že o tom problému samozřejmě
ví. Je snaha ho řešit. Zatím to pokročilo
k tomu, že Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK) by souhlasila s tím,
aby tento kanál byl připojen do dalšího
kanálu, který je níž, a že se tím zasáhne
do komunikace KSS LK. Dodala, že
nemá nikoho, žádnou firmu, která by
to provedla. Zatím jí tu nabídku všichni
odmítli. Bude se dál snažit sehnat nějakou firmu, která bude ochotna ten kanál
obnovit propojením do dalšího. Tím, že
se zasáhne do silnice KSS LK, budou
nutná další povolení, bude nutné sehnat
zhotovitele a nemůže teď říci termín, kdy
to bude opraveno.
Pan Farský se dotázal, jaký je postoj města k novému nástupnímu místu
v Lázních Libverda. Řeší to město nějak,
angažuje se v tom, nebo to nechává čistě na majiteli? Pan starosta odpověděl,
že nástupní místo vybudovala obec Lázně Libverda, stojí na pozemcích obce
Lázně Libverda a neví, jak by se mělo
zastupitelstvo našeho města angažovat?
Pan Farský řekl, že singltrekové stezky
byly vybudovány z dotace EU a nástupní
místa si může tedy vybudovat kdokoli
a kdekoliv? Pan starosta odpověděl,
že nemůže. Na začátku plánování sítě
singltrekov ých stezek byla navržena
potencionální místa, kde budou vybudována nástupní místa a ta teď postupně
vznikla.
Pan Popovič řekl, že by měl jeden návrh. Uvedl, že v poslední době často provádí záchranu vrtulník a ten vrtulník nemá v Novém Městě kam přistávat. Proto
navrhl, aby město mělo určenu nějakou
plochu, kam by ten vrtulník mohl přistát.
Ta by se udržovala. Když do města přiletí
vrtulník, tak krouží okolo a hledá místo
k přistání. Pan starosta řekl, že vrtulník
přistává pokaždé jinde. Vždy se snaží
najít k přistání místo co nejblíže k místu
nehody, aby nemusel být pacient složitě
přepravován k vrtulníku. Obdobné podněty se již řešily. Na dotaz ZZS LK odpověděla, že vyhrazené místo k přistávání
nepotřebují. Vrtulník má velice dobré
manévrovací schopnosti a je schopen
přistát např. na křižovatce. Pan Popovič
řekl, že složitě hledají místo k přistání.
Pan starosta řekl, že to tak jenom vypadá. Pouze si mapují terén, aby nepřistáNovoměstské noviny

li někde, kde je elektrické vedení, různé
objekty apod. a prostřednictvím operátora komunikují s posádkou, která je
na zemi. Vrtulník jen tak nepoletuje, ale
provádí přistávací manévr. Pan Popovič
řekl, že když on měl úraz, tak to zažil.
Oni nevědí, nekomunikují. Syn je musel
navádět na nádraží. Pan starosta se
dotázal na to, koho musel syn navádět,
vrtulník? Pan Popovič řekl, že vrtulník
i sanitku, oni nekomunikují. Pan starosta řekl, že ORP Frýdlant je pověřená
obec co se týká krizových záležitostí a ta
svolává schůzky vedení měst a obcí se
zástupci složek Integrovaného záchranného systému. Tato záležitost se řešila,
ale ze strany ZZS LK není požadavek
zajišťovat přistávací plochy pro vrtulník.
Bc. Steffanová se dotázala na komunikaci za benzínovou pumpou k lesu.
Uvedla, že silnice je hodně rozbitá a jsou
na ní velké kameny a hodně špatně se
po ní jezdí. Pan starosta řekl, že to je
silnice v majetku KSS LK. Komunikaci
viděl vedoucí z KSS LK a řekl, že pokud
to městu vadí, tak ať si ji opraví, ale oni ji
opravovat nebudou. Asi před dvěma lety
KSS LK nabídla městu její bezúplatný
převod. S tím město nesouhlasilo. Přesto město opravu v letošním roce u KSS
LK urgovalo. Paní místostarostka řekla, že by to chtěla upřesnit. O opravách
této silnice jedná už od loňské povodně. Zkoušelo se to u vedení KSS LK,
dále u krajského radního pro dopravu.
Před měsícem a půl byla zaslána oficiální žádost o opravu. Nebylo dosud
odpovězeno. Bylo jednáno s vedoucím
investičního oddělení KSS LK, silnici
viděl. Naposledy jí bylo sděleno, že investiční oddělení má finanční prostředky
na běžné opravy a tohle nelze běžnou
opravou zajistit. Bude nutná celková
rekonstrukce. Pokusí se oslovit firmu
Silkom Frýdlant. Tato silnice je navržena
do projektu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika „Cíl
- III“ pro rok 2015 – 2016. Silnice by měla být spojovací silnicí na trase Frýdlant
– Czocha. Tato silnice není strategicky
důležitá, protože objízdná trasa je přes
Jindřichovice pod Smrkem. KSS LK
neuspěla ani v jednání s Lesy ČR. V loňském roce město zasypalo nějaká místa,
aby byla silnice sjízdná alespoň k Novákům. Jednalo by se o 166 m vozovky
a město nemá finanční prostředky na to,
aby ji opravilo a ani to nejde, protože je
červenec–srpen 2014

v majetku KSS LK. Dodala, že bude KSS
LK vyzývat k odpovědi na dopis a bude
s nimi dále jednat.
Bc. Steffanová uvedla, že v ulici
Čapkova jsou také velké díry. Paní místostarostka řekla, že se to mapuje. Pan
Fryc obchází silnice, dělá si poznámky
a fotodokumentaci a opravuje se do výše finančních prostředků schválených
v rozpočtu. Silnice nemají konstrukční
vrstvy a opravy na nich dlouho nevydrží.
Paní Likavcová se dotázala, kdy budou opraveny chodníky v Ludvíkovské
ulici. Pan starosta řekl, že dotační podmínky projektu dostavby kanalizace byly
takové, že v rámci dotace bylo možné
provést oprav y pouze v šíři v ýkopu.
Ostatní opravy a úpravy musely být hrazeny z rozpočtu města. Několikrát se
o tom jednalo na zastupitelstvu. V Ludvíkovské byla povinnost obnovit celou
šíři vozovky, protože je to silnice KSS
LK. Na tyto práce si město bralo půjčku
16 mil. Kč. Oprava chodníků nebyla součástí projektu dostavby kanalizace. Paní
Likavcová řekla, že se dotázala proto,
že se jí lidé ptají. Chtějí vědět nějaký
termín. Pan starosta řekl, že probíhá
projektování. Výzva k podání žádostí
o dotace bude pravděpodobně na začátku roku 2015. Realizace by mohla
proběhnout v průběhu roku 2015. Paní
místostarostka řekla, že to nemohlo
být opraveno v rámci kanalizace, protože na to nebyly finanční prostředky. Teď
probíhá projektování chodníků ulic Ludvíkovská, Frýdlantská a Celní. Realizace
opravy chodníků v Ludvíkovské a Frýdlantské ulici by měla být v roce 2015
a Celní ulice 2016. Teď je to vyprojektované a zpracovává se dokumentace pro
územní a stavební řízení. Zatím nejsou
vyčíslené finanční náklady a není známa výše dotace. Není jednoduché vše
vyřídit a akce je to velice nákladná. Pan
starosta řekl, že dlouhou dobu také trvá
výběrové řízení na dodavatele stavby.
Paní Likavcová řekla, že se v poslední době rozmáhají ve městě krádeže
na zahrádkách, v garážích apod. Někteří
občané už krádeže ani nehlásí, protože
se to stejně nevyřeší. Dotázala se, zda
by nebylo možné dát nějaký požadavek
na posílení množství policistů. Pan starosta řekl, že jsou spíše tlaky na snížení
počtu policistů nebo zrušení oddělení.
Stav policistů je již delší dobu stejný. Objasněnost případů je poměrně vysoká
červenec–srpen 2014

a nápad trestné činnosti relativně nízký.
Pokud nebude trestná činnost hlášena, tak to nahrává spíše snížení stavu
policistů. Paní Likavcová řekla, že se
za poslední rok přistěhovala do města
spousta lidí. Pan starosta dodal, že
je potřeba vše hlásit, aby to měla Policie zaevidováno. U drobných krádeží
probíhá vyšetřování dlouhou dobu, kdy
je nutné posbírat a vyhodnotit důkazy.
Jeden takový případ ve městě byl, kdy
se člověka, který neustále kradl, Policii
nakonec podařilo usvědčit. Při objasňování trestné činnosti je spolupráce svědků, či postižených nutná. Pokud tyto
případy krádeží nebudou ani evidovány,
pro Policii neexistují a nelze tedy čekat,
že dojde k posílení stavu policistů.
Stanovení počtu členů
zastupitelstva pro další období
Pan starosta řekl, že povinností stávajícího zastupitelstva je stanovit počet
členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2014–2018. Počet
členů ZM může být 11 až 25. Dodal,
že navrhuje zachovat stávající stav – 17
členů ZM.
Usnesení bylo přijato.
Kontrola dodržování vyhlášky
o hazardních hrách
Pan starosta sdělil, že byla provedena další následná kontrola VHP a jiných technických zařízeních v hernách
na území města Nové Město p. S., která
se týkala splnění uložených opatření
k dodržování OZV č. 2/2013. Kontrola
jeden případ nedodržení OZV postoupila k dalšímu řízení na správní odbor jako
přestupek. ZM by mělo toto pochybení
projednat a zaregistrovat v zápise.
Zápis u kontroly:
V úterý dne 27.05.2014 byly na základě pověření starosty města provedeny
následné kontroly VHP a jiných technických zařízeních v hernách na území
města Nové Město p. S., které se týkaly
splnění uložených opatření k dodržování
OZV č. 2/2013.
Kontrolu provedla paní Dana Kolenkárová a pan Jan Kavka.
Kontrola by la provedena v čase
18.00–18.30 hodin
Závěr: Kontrolou ze dne 03.04.2014
byla hernám uložena opatření, která
se měla splnit do konce měsíce dubna 2014. Kontrolováno bylo 6 heren. 3
Novoměstské noviny

herny opatření splnily, 1 herna nebyla
zkontrolována – v době kontroly byla
uzavřena, 1 herna splnila opatření částečně, nebyla zkontrolována uvnitř, protože v době kontroly byla uzavřena a 1
herna nesplnila opatření a věc byla předána k dalšímu šetření na správní odbor.
Pan starosta řekl, že zároveň byla
podána žádost o úpravu OZV č. 2/2013
a ZM by tedy mělo rozhodnout o případné změně vyhlášky. Nyní je časové
určení pro provozování VHT na 20–24 h.
Pan Bareš žádá zastupitelstvo města
o následující úpravu článku 4 odst. 1)
a 2):
1) Výherní zařízení lze provozovat pouze ve dnech pondělí až čtvrtek v čase
18–02 hodin a ve dnech pátek až neděle v čase 18–03 hodin.
2) V době mimo doby uvedené v článku 4 odst. 1) musí být výherní zařízení
odpojená od zdroje elektrické energie.
Pan starosta řekl, že má před sebou
Rozhodnutí Ministerstva financí vztahující se na povolení v provozovně pana
Bareše: „Ministerstvo financí ČR povoluje provozování a umístění koncových
interaktivních videoloterních terminálů
(IVT) v provozovnách: a to v provozní
době stanovené v návštěvním řádu provozovny. V případě, že obec, na jejímž
území jsou výše uvedené IVT umístěny,
upravuje v souladu s § 50 odst. 4 zákona
nebo § 10 písm. a) zákona 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhláškou časové určení pro provozování loterií a jiných
podobných her, je provozovatel povinen
provozní dobu IV T uvést do souladu
s tímto časovým určením.“
Pan starosta řekl, že RM usnesením
156/2014/RM doporučila ZM zatím
OZV č. 2/2013 neměnit a vyčkat na výsledky dalších kontrol.
JUDr. Formánek se dotázal, zda
i ostatní majitelé heren mají takový problém s OZV jako pan Bareš. Paní Kolenkárová odpověděla, že se to nelíbilo
všem, ale nějak se tomu přizpůsobili.
Ona sama by byla nerada, kdyby se to
teď zase měnilo. Pan starosta řekl, že
jednal s provozovatelem herny Metrix.
Říkal, že musel v herně provést nějaké
investice a že jim to teď finančně nevychází tak, jak to plánovali. Uznal, že
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obec tu možnost má. Paní Kolenkárová
řekla, že někteří provozovatelé, kteří
jsou vlastníky přístrojů, se podmínkám
města přizpůsobili. Mají přístroje, které
nelze zapnout dříve, než ve 20:00 hodin. Zapínají je na dálku. Obsluhy heren
to nemohou ovlivnit.
ZM neschvaluje změnu OZV č. 2/2013
požadovanou panem Františkem Barešem.
Různé
Bc. Steffanová se dotázala, jak to vypadá s objektem kasy na koupališti. Pan
starosta odpověděl, že byl zveřejněn
záměr prodeje, a o prodeji bude rozhodovat ZM na zasedání v září. Bc. Steffanová řekla, že to už bude po sezoně.
O prodejích rozhoduje ZM a to se schází
jednou za dva měsíce.
Paní Likavcová se dotázala, zda by
bylo možné situaci na koupališti nějak
sjednotit. Jsou tam tři provozovatelé
kempu a je v tom trochu zmatek. Lidé
nevědí, kam mají jít platit a nelíbí se jim
to. Zda by nebylo možné, aby platili
na jednom místě. Aby se ti provozovatelé
mezi sebou domluvili. Pan starosta ře-

kl, že podle toho, co pan ředitel PO SRC
sdělil na schůzi RM a je to uvedeno
i v zápise, tak jsou na vybírání a předávání plateb se Singltrek Centrem domluveni a funguje to. O třetím kempu nikdo
nic neví. Paní Likavcová dále přednesla
připomínku k parkování aut v areálu
koupaliště na louce. Pan starosta řekl,
že je to i kemp a v kempech mívají lidé
u stanů nebo chat svá auta. Bude tam
potřeba řešit příjezdovou komunikaci,
což bude nákladné. Pan ředitel má naplánovány nějaké práce. Bude zaveden
nový kabel k zadní chatě, přípojky pro
karavany, nějaké terénní úpravy apod.
Nápadů je hodně, ale realizuje se to
postupně, podle toho na co jsou peníze.
Paní Likavcová se dotázala na tu cestu,
co vede přes koupaliště a u závory je
to rozbahněné. Pan starosta řekl, že
u závory je to mokré pořád a jsou to ještě
následky po kanalizaci. Pan ředitel plánuje nějaké odvodnění a cesta bude zatravněna. Neroste tam tolik trávy, proto
to je vidět. Paní místostarostka řekla,
že takovéto dotazy by nejlépe zodpověděl ředitel organizace. Na město žádné
požadavky neměl.
Bc. Steffanová navrhla, zda by nebylo dobré na koupališti vybudovat myčku

na kola. Pan starosta se dotázal, co
konkrétně Bc. Steffanová navrhuje? Aby
město vybudovalo myčku na kola? Buď
je to podnět pro ředitele organizace, nebo je to možné příští rok při projednávání
rozpočtu navrhnout do kapitoly „Opravy
a investice“. Paní místostarostka se
dotázala, zda myslí ještě jednu. Jednu
má Singltrek Centrum. Bc. Steffanová
řekla, že se jí na to občané ptají. Pan
starosta řekl, že akce na letošní rok
jsou naplánované. Může se to přidat
do zásobníku akcí. Pro letošní rok to
nejde, není to ani vyprojektované. Paní
místostarostka dodala, že je potřeba
také jednat s ředitelem organizace, aby
se vědělo, jaký na to má názor. Areál
koupaliště je v jeho kompetenci. A pokud bude mít ředitel organizace nějaký
požadavek, tak o tom bude jednat s panem starostou.
Pan starosta pozval ZM na oslavy
430 let města. Sdělil, že dne 16. srpna 2014 proběhnou oslavy 430 let města Nové Město pod Smrkem. Na náměstí
bude po celý den kulturní program, stánky, atrakce pro děti a večer se oslavy
přesunou na koupaliště.
Úplný zápis najdete na
www.nmps.cz/zm.php

Ze schůze rady města
N a s c h ů z i r a d y m ě s t a ko n a n é
28.05.2014 projednala rada přidělení
bytu ve vlastnictví města, majetkoprávní
věci a žádost pana Jiráka o odkoupení
budovy pokladny na koupališti. Dále
RM schválila přidělení dotací z rozpočtu
města, kapitoly „Dotace“ v celkové výši
8.500 Kč. RM projednala a schválila
žádost Unitas, s. r. o. o umístění části
dočasné stavby na pozemek města
a souhlasila s umístěním reklamního ba-

nneru firmy v areálu Jcamp.
Další schůze rady města se konala
11.06.2014, rada na ní projednala Seznam žádostí o přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 01.07.2014
do 31.12.2014 a schválila jeho zveřejnění. RM schválila příspěvek z rozpočtu
města kapitoly „Sociální služby“ na Domov U Spasitele, středisko Diakonie
a misie Církve československé husitské,
Frýdlant ve výši 87.506 Kč. Rada dále

projednala a schválila odprodej dvou
šlapadel používaných na koupališti panu
Jirákovi s tím, že šlapadla budou využívána na koupališti ke stejným účelům
jako dosud. RM schválila PO ZŠ investici
nad 40.000 Kč na vybavení zahradního
altánu na zahradě u budovy ZŠ v Jindřichovické ulici.
Usnesení rady města najdete na
www.nmps.cz/zm.php

Komunální volby 2014
Nejdůležitějším volebním kláním pro občany města je hlasování o složení obecního
zastupitelstva. Prezident České republiky vyhlásil termín příštích voleb na pátek
10. října a sobotu 11. října 2014. Volby
proběhnou na základě volebního zákona
č. 491/2001 Sb.
Město Nové Město pod Smrkem má 1
volební obvod, 4 volební okrsky (1 – budova
6

knihovny, 2 – budova MěÚ, 3 − ZŠ Textilanská, 4 − KH Ludvíkov pod Smrkem). Místo,
kam mají občané jít volit, se dozvědí z obálky s hlasovacími lístky, kterou dostanou
do své poštovní schránky nejpozději 3 dny
přede dnem voleb. Volit se bude 17 zastupitelů dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Při těchto volbách nelze hlasovat na voličský průkaz.
Novoměstské noviny

Městský úřad Nové Město pod Smrkem
je registračním úřadem pro Nové Město
pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem
a Lázně Libverda.
Volební strany mohou své kandidátní listiny podávat registračnímu úřadu Nové Město
pod Smrkem nejpozději 5. srpna 2014
do 16:00 hodin.
Za registrační úřad Čeledová Edita
červenec–srpen 2014

Pokračování ze strany 3.
Centrem oslav 150. výročí se stalo
velvarské náměstí, kde se soustředily
desítky sborů se svými prapory a technikou. Po slovech díků za aktivitu při záchraně životů, ochraně zdraví a majetku
spoluobčanů a uznání za velmi dobrou
spolupráci s místní samosprávou, stát-

ními orgány a profesionálními kolegy
se hasiči v průvodu přesunuli na místní
hřbitov, kde uctili památku zakladatele
a propagátora českého dobrovolného
hasičského hnutí Karla Krohna. Poté si
mohli zájemci prohlédnout prostory velvarské požární zbrojnice včetně techniky
jednotky a dokumentů sboru. Přístupná
byla i výstava historických hasičských

předmětů včetně nejstaršího praporu
sboru v městském muzeum. Oslav y
gradovaly nejrůznějšími ukázkami hasičské techniky, a to jak stoletých parních
stříkaček, tak nejmodernější techniky,
které dominoval letištní speciál. Do dějiště oslav také dorazila propagační jízda
historické hasičské techniky.
L. Rabina

Hasičské zprávy ze sboru SDH Ludvíkov
za březen až červen
Protože jsem nestihnul do minulého
vydání předat informace z našeho sboru
těm, které dění u našeho sboru zajímá,
vracím se tak zpět do začátku března,
kdy nám začala po krásné zimě příprava na celoroční aktivitu – společenské
a soutěžní akce, ale hlavně na veškeré hasičské zásahy, jak u požárů, tak
u technických zásahů; těch si ale přejeme co nejméně.
Po zhodnocení minulého roku na výroční valné hromadě, a také po tradičním
plese začala příprava na další činnost
soutěžního družstva i výjezdové jednotky. Ta se hned počátkem roku účastnila
školení družstva, velitelů a strojníků,
školení na letecké hašení s doplňováním
vaku pod helikoptéru v Liberci, školení
na dýchací techniku atd. Přímá aktivita
jednotky byla při požáru 21. března
u sběrny v Novém Městě, v dalším měsíci výjezd k zahořelému komínu na budově u hřbitova a nedávno k otevírání bytu
u starší paní také v Novém Městě. Další
v ýjezdy byly k technické pomoci při
čištění odpadů a kanalizace u firmy CiS
a u soukromníků v Ludvíkově a Novém
Městě. Bez techniky bychom se nikam
nedostali a obě vozidla, která pomalu,
ale jistě dosluhují, musela před technickou prohlídkou projít opravou v servisech a jejím dokončením u členů sboru.
Nejvíce pracovali Petr Novák, Pavel Malý
ml, Zbyněk Bařina, ale i další nejmenovaní, za což se jim dostalo poděkování
od výboru sboru i od MÚ. Otázka je, jak
dlouho tato technika ještě vydrží. Ale
příslib od městského úřadu na novější
techniku máme.
červenec–srpen 2014

Další starosti o techniku jsou s čerpadly jako PPS 12 soutěžní nebo ponorná čerpadla, ale také je nutná oprava
popraskaných hadic a jejich tlakové
zkoušky, tahové zkoušky lan a žebříku,
výměna tlakových lahví, údržba motorových pil a dalšího potřebného materiálu
k výjezdům.
Počátkem měsíce dubna začal kolotoč
s přípravou na pálení vatry a s výměnou
oken v klubovně. „Akce okna“ znamenala vystěhovat od oken veškerý materiál
pro možnost přístupu a firma pana Dostalíka během dvou dnů všech 11 oken
perfektně vyměnila. 8 oken hradil MÚ
a 3 okna zaplatil pro dokončení celé
budovy náš sbor. Děkujeme městskému
úřadu i firmě pana Dostalíka, že tak bylo
dokončeno zateplení klubovny. Tím také
dochází k úsporám na elektřině. Tato
klubovna je pro obec i město důležitá,
konají se zde veškeré společenské akce, schůze výboru sboru a okrsku, volby
do všech zastupitelstev a páteční klubové posezení pro veřejnost.
Další sobotu byla brigáda na přípravu
dříví v polesí. Zprostředkoval ji pan Plíšek, sice v méně dostupných místech,
ale pro trénované členy našeho sboru to
byl zase jenom další trénink. Někdy nám
je až líto dřevo, i když je mírně nahnilé,
dávat na vatru, ale tradici pálení vatry od roku 1953 - chceme za každou cenu
zachovat. Nejen práce v lese, ale hlavně
stavění vatry je náročné; letošní měřila
necelých 7 metrů a na středový stožár
byla umístěna čarodějnice přinesená
v průvodu masek. Počasí nám mimořádně přálo a sešlo se hodně diváků
Novoměstské noviny

nejen místních, ale překvapivě i z okolí.
Po zapálení vatry byla vztyčena opentlená májka. Tuto tradici již dodržujeme
také 6 let a májku dle možností hlídáme
až do doby kácení májky. 31. května
již od 9 hodin se vydala tzv. skupina A,
určená maskovaná skupina, zvát občany
na večerní kácení májky a odpolední
dětské zábavné odpoledne u nádrže.
Skupina B byla určena na přípravu občerstvení, opravu májky, přípravu soutěží jak na hřišti, tak i u nádrže, kde čekal
lanový most a záchranný kajak. MR-SO-CHMEL nabídl opět zábavnou podívanou za velmi krásného počasí. Poděkování Marcele Pacovské, která ve stánku
nabízela dětem nejen sladkosti, ale také
ceny za některé soutěže. Děkujeme
také za zprostředkování sponzorského
daru od pojišťovny Generali.
Největší úkol, který nás v následujícím
období čekal, byla příprava na pohárovou soutěž na novém cvičišti u klubovny.
Toto nové cvičiště vzniklo na pozemku
pronajatém od firmy CiS na bývalé zahradě mateřské školky, který nám majitel, pan Wöllner, jako tradiční sponzor
hasičů Ludvíkova, dlouhodobě pronajal.
Bylo nutné vykácet nálety, které tam
za 20 let od zrušení školky narostly,
a srovnat a zatravnit terén na cvičišti.
Byla to nekonečná práce.
Přejeme všem pěkné prožití prázdnin
a těšíme se na další společenskou akci,
kterou bude na konci prázdnin Poslední
prázdninový táborák a sjezdy masek
3.1 srpna.
Jednatel MaP st.
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Závěrečný koncert

Vzděláváme se s Korálkem

Ve čtvrtek 19. června proběhl v sále základní umělecké
školy závěrečný koncert, který je vždy spojen s gratulací, poděkováním a pochvalou.
Gratulace patřila zejména absolventům I. a II. stupně
základního studia, kterých bylo v tomto školním roce
opět několik.
yy Čech Radim – absolvent II. stupně základního studia
výtvarného oboru
yy Osterová Kateřina – absolventka I. stupně základního
studia hudebního oboru
yy Pelikánová Adéla – absolventka I. stupně základního
studia hudebního oboru
yy Rybínová Ivana – absolventka I. stupně základního studia
hudebního oboru
yy Engelmannová Anna – absolventka I. stupně základního
studia hudebního oboru
yy Vrátná Karolína – absolventka I. stupně základního studia
hudebního oboru
Žáci, kteří úspěšně reprezentovali základní uměleckou školu, si přišli na pódium pro poděkování.
yy Matějková Madeleine – medaile Lidická růže
(Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice)
yy Selnekovičová Tereza – čestné uznání za malbu
(Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice); 1. místo
(výtvarná soutěž k Mezinárodnímu dni zvířat)
yy Porubská Eliška – čestné uznání za malbu (Mezinárodní
dětská výtvarná výstava Lidice); 1. místo (výtvarná soutěž
Stáří – čas zralosti, moudrosti a vzpomínek)
yy Heyda Katharina – 2. místo, hra na klavír (okresní kolo
Národní soutěže základních uměleckých škol ČR)
yy Budková Barbora – 3. místo (výtvarná soutěž Stáří – čas
zralosti, moudrosti a vzpomínek); speciální cena (výtvarná
soutěž k Mezinárodnímu dni zvířat)
yy Hoová Karolína – 3. místo (výtvarná soutěž Stáří – čas
zralosti, moudrosti a vzpomínek); 3. místo, flétnové kvarteto
(Velká cena základních uměleckých škol)
yy Kawulyczová Monika – 3. místo, flétnové kvarteto (Velká
cena základních uměleckých škol)
yy Osterová Kateřina – 3. místo, flétnové kvarteto (Velká

cena základních uměleckých škol)
yy Rybínová Ivana – 3. místo, flétnové kvarteto (Velká cena
základních uměleckých škol)
yy Bulířová Eliška – 3. místo (výtvarná soutěž Stáří – čas
zralosti, moudrosti a vzpomínek)
yy Porubská Anna – čestné uznání za malbu a čestné uznání
za kombinovanou techniku (Mezinárodní dětská výtvarná
výstava Lidice)
yy Baborák Jan – čestné uznání za kombinovanou techniku
(Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice)
yy Hoová Sandra – čestné uznání za malbu (Mezinárodní
dětská výtvarná výstava Lidice)
yy Freibergová Jesika – čestné uznání za kombinovanou
techniku (Mezinárodní dětská výtvarná výstava)
yy Pelikánová Adéla – čestné uznání za kombinovanou
techniku (Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice)
Pochvala za pracovitost, pečlivost, spolehlivost po celý školní rok čekala na Barboru Budkovou, Jiřího Jersáka, Michaelu
Hrevušovou, Terezu Engelmannovou, Josefa Malcovského,
Adama Buluška, Matouše Husáka a Kateřinu Zárubovou.
Poděkování za vynikající pedagogickou práci ve školním roce 2013/2014 patří také všem vyučujícím základní umělecké
školy.
Velké uznání si zaslouží i rodiče a prarodiče, kteří své děti
v zájmové umělecké činnosti trpělivě podporují a povzbuzují.
Martina Funtánová

Mateřská škola Smrček

Zařazování žáků do rozvrhů
na školní rok 2014/2015
bude probíhat

1. a 2. září v 9:00 – 17:00 hod. v učebnách ZUŠ.
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Nadpis tohoto článku je zároveň názvem projektu, se kterým
zahajujeme nový školní rok v našem mateřském centru. Cílem
je povzbudit rodiče, aby se nevzdávali v úsilí dobře vychovávat
své děti, případně jim nabídnout odbornou pomoc. Chceme
také přispět k tomu, aby rodiče a děti strávili společně hezké
chvíle a ti odvážnější projevili svou kreativitu.
Celým obdobím nás budou provázet přednášky pro rodiče,
které už u nás mají svou tradici. Témata jsou: výchova batolat
i dospívajících dětí, zdravý životní styl apod. Před Vánocemi
chystáme divadélko pro děti, na jaře pak výlet pro celé rodiny.
V lednu proběhne nesoutěžní přehlídka talentů s názvem
Nové Město má talent. Můžete se začít připravovat a přemýšlet, čím by vaše obdarovaná rodina mohla přispět svou troškou
do mlýna. Zúčastnit se mohou celé rodiny i jednotlivci v kategoriích výtvarná činnost, tanec, zpěv... nabídku rozšíříme dle
schopností účastníků.
K účasti na projektu chceme přizvat další organizace v našem městě. Hlavní pozvání však platí vám, našim čtenářům
a příznivcům. Sledujte prosím novinky na www.mckoralek.
webnode.cz a na našich vývěskách, kde Vás budeme včas
o všem informovat.
Projekt finančně podpořila Nadace Euronisa. Vybrané programy přihlásíme do celoroční kampaně Křídla a kořeny naší
rodiny, probíhající pod záštitou OSN.
Budeme pokračovat i v našich pravidelných aktivitách, jako
jsou projekty Celé Česko čte dětem, Národní týden manželství, výtvarné dílny pro ženy i pro děti, kroužek Předškolák,
pravidelná setkání pro maminky s dětmi a hlídání dětí v bytové
školce.
Těšíme se na Vaši účast.
Kolektiv MC Korálek
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Dne 5. června naše mateřská škola hostila mateřské školky
z Lázní Libverda a z polského Boleslawce v rámci končícího
projektu s názvem „Předškoláci si hrají na divadlo“. Závěrečné
ukončení se uskutečnilo v sále Dělnického domu.
Program byl připraven kolektivem naší školky včetně kuchařek a kolektivem z Libverdy do posledního detailu – aktivity
a občerstvení pro děti, občerstvení a doprovodný program pro
představitele zmíněných školek a měst.
Děti i paní učitelky se proměnily pomocí masek v pohádkové
bytosti a karneval mohl začít.
Úvodem nás provedla moderátorka, která celé dopoledne
doprovázela. Předvedla tancem to, co se paní učitelky naučily
na březnovém tvůrčím víkendu. Děti tancovaly a po skupinách
si zasoutěžily na čtyřech stanovištích. Na závěr „byl“ bublinostroj a sálem létaly samé bubliny a bublinky. Děti je vyrobily
z bublifuků, které dostaly jako dáreček od paní ředitelky.
Plní dojmů si všichni dali výtečný oběd, který připravily paní
kuchařky z naší jídelny.
Celý den byl příjemný, plný zábavy a dětské radosti. Veškerá
příprava byla velice náročná, ale zvládnutá na jedničku.
Děkujeme všem za spolupráci a budeme se těšit na příští
projekty.
Za celý kolektiv Eva Engelmannová
červenec–srpen 2014
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Cestovní ruch

sport

Milí Novoměšťáci,
Rád bych vám představil nově vybudované Centrum U Kyselky, které již tuto
sezonu nabízí služby jak cyklistům, tak
turistům. Už v roce 2010, kdy vzniknul
první okruh terénních stezek pro cyklisty
zvaný singltrek, jsme si s manželkou
řekli, že bychom rádi přispěli k rozvoji
a oblibě projektu nějakými službami.
Napadlo nás drobné občerstvení, které
by cyklistům zpříjemnilo vyjížďku a kde
by mohli doplnit energii pro další jízdu.
Na začátek jsme pro jistotu zvolili pouze
karavan, co kdyby to náhodou nevyšlo. Obliba stezek však začala raketově
stoupat a stejně tak lidí, kteří se u nás
zastavili, bylo čím dál více. Karavan nám
začínal být malý. Proto jsme již na podzim roku 2012 začali uvažovat o stavbě,
která nabídne lepší služby a komplexní
zázemí jak návštěvníkům singltreku, tak
ostatních pěším při vycházce na Kyselku
či nedaleký Smrk. Definitivní rozhodnutí
padlo poté, co nás oslovil zástupce
dovozce amerických kol TREK s nabídkou na spolupráci. V květnu 2013 jsme
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začali stavět. Samotné stavbě nutně
předcházel nákup pozemků od soukromého vlastníka a dále příprava projektu
a podkladů pro stavební povolení. V tom
nám velice pomohl pan Melichar se svou
projekční kanceláří v Hejnicích, který
projekt připravil. Velmi dobrou práci
odvedli místní zruční tesaři pod vedením
p. Lilka, kteří nejdříve rám celé stavby
nanečisto smontovali v nedaleké hale,
poté demontovali a naostro smontovali
na připravených patkách a následně
zastřešili a opláštili. Na jaře tohoto roku
bylo díky šikovným místním řemeslníkům
hotovo a následně také zkolaudováno.
Ostrý provoz začal o víkendech v dubnu
a od června již máme otevřeno denně od 10 do 18 h, víkendy od 9 h až
dokud neodejde poslední návštěvník.
Při slunných dnech je většinou plno
na lavicích před chalupou a je-li zima či
déšť, oceníte možnost schovat se přímo
v občerstvení, kde příjemnou atmosféru
dřevostavby dotváří oheň v kamnech.
Součástí stavby je půjčovna kol se servi-
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sem a prodejnou cyklistických potřeb,
kterou využijí zejména návštěvníci singltreku. V půjčovně máte možnost vyzkoušet nová celoodpružená kola již zmíněné
značky TREK. Specialitou jsou zde kola
s dámskou geometrií, která zohledňuje
rozdíly ženské stavby těla. Půjčovaná
kola jsou pojištěna, a není proto nutno
se obávat nákladů spojených s úhradou
způsobené škody. Odborný servis hojně
využívají také místní lidé, kteří potřebují
opravit či zkontrolovat své kolo. Velkou
oblibu si získala myčka kol, vyrobená
přímo na míru našemu centru. Oceníte
ji zejména po deštiv ých dnech, kdy
na stezkách zůstanou kaluže a Vy doma
zapomenete blatníky. Pro Vás máme pro
tyto případy připravenou sprchu a samozřejmě také toalety.
Bude nám velkým potěšením, když při
jedné ze svých procházek či vyjížděk zavítáte k nám do Centra U Kyselky. Rádi
se postaráme o Vás i Vaše kolo.
Lukáš Novotný

červenec–srpen 2014

Iveta Bruská a Lada Kotláriková dokázaly obhájit titul
mistryně Evropy
Pokračování ze strany 2.
Na tomto mistrovství reprezentovali nejen naši zemi, ale
také naše město, stejně tak jako minulý rok, Lada Kotláriková
a Iveta Bruská.
V prvním sobotním turnaji High score dokázala zvítězit Lada
Kotláriková.
Neděle a pondělí patřilo především základním skupinám Eurocupů, kdy všechny naše týmy - mužské i ženské - postoupily
do play off, Lada Kotláriková hrála za Made in Czech (loni se
stejným týmem, ale pod jiným názvem vystoupaly na druhé
místo) a Iveta Bruská jako každý rok za Tuli-Tuli. Lada Kotláriková se svým týmem dokázala obhájit loňské druhé místo, když
ve finále opět nestačila na silný německý tým.
Třetí hrací den v turnaji 501 MO v ženách zvítězila Iveta
Bruská. Ta si turnaj sice zdražila brzkou cestou na levačku, ale
nakonec zvládla i oba finálové zápasy.
Součástí programu 4. dne bylo i rozlosování ME družstev.
Naše oba týmy jsou v pozici obhájců a tak máme jistou pozici
jedničky v pavouku. Nasazeny jsou vždy 4 nejlepší týmy z předešlého ME a ostatní jdou do losování bez jakékoliv regulace.
ME bude hrát 17 ženských a 19 mužských týmů.
Středeční program ME nekončil týmovou soutěží, které se
dohrávají následující den, nýbrž ME Triplemixů, kde máme
zlato a postarali se o to Martin Popelka, Josef Dlab a Iveta
Bruská.
Čtvrtek začíná finálovými dohrávkami ME týmových soutěží.
Po stejné cestičce, která byla skoro kopírákem minulého roku,
holky dokázaly s národním týmem obhájit mistrovský titul!!!
V úplném finále dokázaly porazit silný německý národní tým
a užívají si sladké vítězství. Úžasné je, že se na dvou titulech
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podílelo 9 hráček. Jen dvě byly u obou, a to právě Lada s Ivetou.
Mužský národní tým končí na skvělém třetím místě.
Ve čtvrtek ještě od 17 hodin odstartovalo ME dvojic. Především pro hráče nejlepších nároďáků to bude krutých 24 hodin.
Vypětí v týmech, do pozdní noci či rána dohrávky dvojic.
Iveta s Ladou dokázaly po tomto vyčerpávajícím dnu dojít až
na páté místo v ME dvojic.
V doprovodném pátečním turnaji hrou 301 MO se Lada
Kotláriková umístila na třetím místě, a tak zakončila úspěšné
19. ME EDU v chorvatském Poreči.
Je po mistrovství. Zbývá jen slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků ve všech hlavních turnajích. To, že vyhlašování
bude plné Čechů a Češek, už není pro zbytek softové Evropy
překvapivé. Pro nás Čechy je to ale něco, čeho se nedá přejíst. Opět jsme zazářili v té nejprestižnější soutěži. Nároďáky
jsou něčím, co je třeba zažít. Týmová sounáležitost je něco, co
z týmové soutěže činí víc než turnaj. Je radost sledovat sdílenou radost i sdílený žal. Dojemné a krásné zároveň jsou nejen
slzy štěstí u žen, ale i slzy smutku u mužů. Oba reprezentační
týmy, a nejen ty, ale i ostatní čeští hráči a hráčky, kterých zde
bylo možná nejvíce ze všech zúčastněných zemí, si zaslouží
pochvalu i uznání za své výkony i za reprezentaci země, která
je domovem 10 milionů věčně a se vším nespokojených občanů. Bylo mi po roce opět ctí být u toho, kdy alespoň hrstka
z těch 10 miliónů mohla být alespoň chvíli v pohodě, a která
se za zvuků státní hymny cítila být alespoň pro páteční večer
šťastná a hrdá.
LK
Veškerý průběh ME včetně fotografií lze vyhledat na oficiálním
webu Unie šipkových organizací - www.sipky.org.
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Já a film
Svědectvím o neopakovatelnosti každého životního okamžiku
jsou soukromá a rodinná fotoalba. V nich jsou zachyceny osobní
příběhy, prohry i vítězství našeho života. Na základě fotografií
a vzpomínek vám budu o jednom životě vyprávět.
Dospěl jsem už dávno do věku, kdy jsem si začal zařizovat
život po svém. Ochranná křídla maminky a tatínka zmizela a mě
začalo zajímat strašně moc věcí, mezi jinými i možnost filmovat. I stalo se. Po okrajích rozlehlé louky leží stádo automobilů
a množství filmařské techniky. Vzadu jsou postaveny jídelní
a šatnové stany, mezi nimi jsou úhledně poskládány kempinkové
přívěsy, sloužící jako azyl pro herce a filmaře. Vyšlapané cestičky v trávě končily na břehu klidné říčky, připravuje se scéna
k natáčení. Špinavě zelená voda líně plyne korytem, břehy jsou
pokryty nízkým křovinatým porostem a olšemi s lepkavým listím.
Slunce právě ukázalo svou vlídnou tvář, vhodná doba k natočení
záběru. Hmyz ožil pod dávkou tepla a světla a nalétával na aktéry filmařského štábu. Scéna je přisvícena hejnem obrovitých
reflektorů, ostré tvrdé světlo je trochu zmírněno šifóny. Těsně
u břehu stojí filmová kamera na kolejnicích, u ní sedí přikrčen
kameraman a hned vedle režisér s nezbytnou kšiltovkou na hlavě, ve vytahaném tričku a odrbaných riflích. Vedle stojící žena se
sluchátky na uších hlásí: "Jede!"
"Padesát jedna poprvé!" hlásí klapka, mladá dívenka s božskými modrými kukadly.
"Klap" křikne švenkr u kamery a dřevěná klapka v dívčiných
rukou hlasitě cvakne těsně před mým nosem. Natáčí se polodetail. Rejža po několika okamžicích, během nichž mne hypnotizuje svým pohledem, křikne: "Akce!" Kamera tiše přede, mikrofon
na dlouhé tyči se výhružně vysune těsně nad hlavy herců.
Stojím skoro u objektivu, pohlédnu pevně a vzdorně na mou
hereckou kolegyni a odhodlaně řeknu: "A co tam mám podle tebe dělat? Mám se snad chovat jako ty? To mám lítat od jednoho
ke druhýmu a ječet na celý kolo, jako to děláš ty?"
"Já neječím!!" zaječí moje kolegyně, až jí přeskočí hlas. Zamrká přitom významně svými dlouhými řasami, zvýrazněnými
maskarem.
"Stop!" přeruší náš dialog rejža. "Pane... pane... jak se vlastně jmenujete, no to je jedno. Nesmíte to ze sebe všechno najednou vysypat, ten text! Nechte si drobnou pauzu mezi první,
druhou a třetí větou, jako když přemýšlíte, jak to sdělit paní kolegyni méně agresivně." Žlutý motýl si vybral jako svůj cíl kšiltovku
režiséra a snažil se na ní usadit. Snad proto, že byla taky žlutá.
"Tak jo, udělám drobnou pauzičku" souhlasím s rejžou. Motýl
si místo přistání rozmyslel a třepotavě zmizel.
Dívka přepíše číslo záběru, přistrčí mi klapku až před obličej.
"Padesát jedna podruhé!" cvakne dřevěná lišta na tabulce.
"Akce!" zavelí režisér a kamera se rozjede. Oko kameramana
je pozorně přilepené na objektiv, šibenice mikrofonu zvědavě
slídí nad našimi hlavami.
"A co tam mám podle tebe dělat?" Přestávečka. "Mám se
snad chovat jako ty?" Přestávečka. "To mám poskakovat od jednoho ke druhýmu a ječet na celý kolo, jako to děláš ty?"
"Já neječím" poněkud tiše zaječí moje kolegyně a dlouze
na mne mrkne.
"Stop!!" přeruší akci rejža a posune si kšiltovku trochu do týla.
"Říkal jsem vám, abyste dělal malé pauzy mezi větami, ale musí
být trochu k r a t š í než byly teď. A místo slova poskakovat tam
má být lítat, lítat!" zdůrazňuje zesíleným hlasem. Pak se obrací
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na mou kolegyni a řekne docela klidně: "Prosím trochu, ale jen
trochu přidat na hlase, jako kdybyste ječela." Kolegyně horlivě
kývá hlavou, byla asi dobrá. Já nikoli. Kameraman se znuděně
dívá na pomalu plynoucí vodu a odraz nebe v ní, pak vzhlédne
k nebi, kde se objevuje mohutný mrak, který pomalu leze přes
slunce. "Rejžo, mrak" posunkem hlavou ukazuje na nebe.
"Přestávka, nemáme slunce" zavelí rejža silným hlasem všem
zúčastněným. "Pane," obrací se na mne, "jak se vlastně jmenujete, pane..., no to je jedno, zkuste si to říct někde vedle nanečisto, než vyleze slunce."
"Jmenuju se Novák, pane režisére."
"Tak jo, pane Nový" opáčí rejža a starostlivě hledí na mrakovou obludu, která pomalu zastírá sluneční kotouč.
"Novák" špitnu někam do zad rejži, ale ten mne už nevnímá,
protože něco důrazně vysvětluje kameramanovi, který poněkud
lhostejně kouká někam přes kameru.
Jdu si na chvilku sednout k přívěsu. Už tam sedí můj další herecký kolega. V dvojtečce jeho očí vidím nevyslovenou otázku,
kterou vzápětí formuluje do slov.
"Tak co, zase sprďák? A vona je dobrá?"
"Tak nějak. Mám ty svoje tři věty rozfázovat na malinkatý pauzy, ale ne zas tak malinkatý, zkrátka, všechno je blbě, akorát
vona je dobrá. A to tam má jednu větu!"
"Pojď se bavit o něčem jiným. Víš, že tam nahoře má každej
taky nějaký napsaný věty a možná oddělený malýma pauzama?"
ukázal někam směrem k mraku. "A všechno to dobré i zlé, co se
stane zde na zemi" rozhodil rukama po okolí," je psáno i tam,"
ukázal zase vzhůru k tomu mraku, "tam nahoře."
"A ty znáš nějakej způsob, jak tam nahoře to zlé upravit, smazat nebo napsat znovu, zkrátka změnit osud?" zeptal jsem se
jej. "Někdo sedí za stolkem, má navlečený klotový rukávy a dělá
korektury. Třeba to dělá ženská."
"Hele, to je zajímavá myšlenka" obrátil se ke mě přítel. "Jak
taková ženská podle tebe vypadá? Vypodobni mi ji, jestli si ji
umíš představit." On je totiž známý svým enormním zájmem
o ženské pohlaví.
"No, je to ženská střední postavy, možná i vyšší, ale to není
vidět, protože sedí u stolku" začal jsem fabulovat.
"Musí být vyšší, protože já mám rád vyšší ženský" pravil rázně
můj vysoký kolega.
"Pěkná prsa... a mladá!" dotvářím imaginární ženštinu. Skoro
si připadám jako Stvořitel.
"Pěkná prsa nebo pěknej zadek?" kolega už zapadnul do hry.
"Pěkná prsa" naznačil jsem tvary oběma rukama. Vyplašil
jsem přitom velkou mouchu, která usedla na opěradlo sedačky.
"A to je mi líto, já mám radši pěknej zadek" pro změnu naznačil
zase tvary on. Vypadalo to jak futrál na basu. "A když tak tam sedí a hledí do těch lejster, jaký má oči? To je důležitej poznatek,
v očích se mnoho dočteš."
"Oči teda momentálně nevidím, zato má krááásný... tmavý,
černý... nebo hnědý?... vlasy. Jo, a jak tam tak sedí u toho stolku, tak si protahuje svoje dlooouuhýýý dobře tvarovaný nohy. Já
se teď dívám dolů" vylepšuji svůj popis. Moucha podnikla soustředěný nálet na moji hlavu. Zahnal jsem ji prudkým mávnutím.
"Tak ti řeknu, že to bude asi hrozně pěkná ženská. Jenom by
měla mít poněkud kratší nohy, ne tak dlouhý, jak mi to líčíš. Dostal jsem na ni chuť přímo živočišnou!" Moucha dotěrně přistála
na jeho ruce.
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"Je to ženská odvážná, provokující, pracovitá, protože bádá
v naší minulosti, sebevědomá, paličatá, nezávislá, pedantská,
protože se nám hrabe v duši. To je drtící kombinace, co?" otevřel jsem stavidla své fantazie. Přítel na mne hleděl jako u vytržení a byl by v tom pokračoval ještě chvíli, ale od břehu se ozvalo
hlasité volání: "Všichni na plac, točíme."
Zvedl jsem se ze stoličky a zanechal jsem svého přítele úvahám o tom, co jsem mu vyjevil.
"Takže pane Nový... jak jsem prve říkal, oddělit jednotlivý věty
malinkejma pauzičkama, přemýšlíte o významu každý věty a ven
s tím na kolegyni" oznamuje mi rejža. Slunce se naplno opřelo
do okolí. Kdyby to světlo něco vážilo, zavalilo by nás k zadušení.
"Vy máte hereckou průpravu na jevišti, ale tady jsme u filmu, nehrajte mi pocity, je to sice polodetail, ale já tam nepotřebuju žádnýho Stanislavskýho. Na pocity se vyserte", dodal ještě slušně.
"Tak všichni ticho. Kamera!" "Jede" ozval se kameraman.
"Klapka." Dívka vyskočila, přistrčila před můj obličej klapku.
"Padesát jedna potřetí!" rána jako když práskne pravítkem
do desky stolu.
"Akce!!" rejža mne hypnotizuje svým pohledem.
Nasadil jsem neutrální výraz bez vnitřního prožitku, Stanislavskij se ze mě docela vytratil přesně podle požadavku rejži. "A co
tam mám podle tebe dělat? - kraťoulinká přestávečka - "Mám se
snad chovat jako ty?" - pár vteřinek, jako když o tom přemýšlím
a hárá to ve mě - "To mám lítat od jednoho ke druhýmu a ječet
na celý kolo, jako to děláš ty?"
"Já neječím!!" zaječí moje kolegyně.
"Stop!" s nadšením v hlase vykřikl režisér. "Vynikající, třetí
konečně dobrá pane Nový, vlastně Novák... to je jedno. Krásně
jste to opauzičkoval. Když to nebude dobrý, tak to vystřihneme a řekne to někdo jiný a bude otočen zády ke kameře. Pro

dnešek končíme!" Obrátil se ke kameramanovi, pak na mne
a zdvihnul palec na znamení vítězství. Najednou se ke mně rozeběhnul, drtivě mne objal a vykřiknul: "To je skoro na filmovou
cenu!" Celý štáb lehce oněměl a v obličejích jednotlivců se odehrávaly kouzelné proměny od nelíčeného údivu přes pohrdání
až po rezignaci.
Odcházel jsem zpět ke kolegovi lehce podrcen, se smíšenými pocity druhořadého herce odněkud z horské provincie. Už
z dálky jsem viděl v jeho obličeji zase ten otazník.
"Tak co, už dobrý? Nevypadáš na to," utrhl stéblo trávy. Trochu ho požmoulal a pak strčil do pusy.
"Prej to šlo" trochu jsem zalhal. "Kde jsme přestali v tom fantazírování?" Okolo hlavy se zatřepotal žlutý motýl a málem si sedl
na hřbet ruky.
"Víš, co by mě zajímalo? Jestli ten nebo ta nahoře, co o nás
psal náš životní příběh, jestli jej napsal dobře. Je to dobrej spisovatel?" cumlal v puse trávu.
"Kdyby neměl nadání, a já věřím, že má, tak by nepsal. Ačkoli
dneska píše kdejakej grafoman. To by ten náš život vypadal
mnohem hůř, než jaký dosud byl a je" pohlédl jsem do zapadajícího ostrého slunka, které štědře rozdávalo teplo a světlo.
"Asi máš pravdu, ty adepte na Oscara" zasmál se kolega
a přehodil stéblo z jednoho koutku úst do druhého.
Od cateringu se ozvalo kovové řinčení, jak kdosi bušil do dna
kastrolu. "Svačinááá." Celá louka najednou ožila člověčím ruchem.
Kamarád vyplivl stéblo trávy a společně jsme vykročili k jídelním stanům. Končil jeden natáčecí den, před námi bylo ještě
deset dalších. Skoro jsem se na ně těšil. Vždyť život není zas
tak špatnej.
©Šmi-dra

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Červenec
Bařinová Anna
Boorová Jarmila
Czerwinská Olga
Daněčková Věra
Filipová Irena
Goreová Bernardina
Machová Marie
Polovčak Orest
Resselová Evženie
Slováček Zdeněk
Svobodová Miroslava
Šváb Jindřich
Šveňková Marie
Zajacová Janina
Zrníková Eva

Srpen
Dancsová Věra
Himmelová Marie
Hudáková Marta
Jelínková Evženie
Jurica Štefan
Kallová Jaroslava
Kaplová Bronislava
Košťáková Jaroslava
Kratzer Herbert
Masslichová Lenka
Mauer Jaroslav
Ressel Gustav
Veitová Marta
Zimová Hana
Zozman Eduard

Železný Jiří

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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Nové Město pod Smrkem slaví 430. narozeniny
Pokračování ze strany 1.
Podle pramenů založil Nové Město pod Smrkem kolem Velikonoc roku 1584 šlechtic Melchior z Redernu, a to díky dolování cínové rudy na nedalekých kopcích Měděnec a Rapická
hora. Původně se tedy jednalo o hornické město. Městský
znak a různé výsady obdržela obec v roce 1592, tedy osm
let od obecně přijímaného data založení. Roku 1607 byl pak
položen základní kámen ke stavbě kostela sv. Kateřiny, který
byl původně evangelický. V důsledku poklesu výnosů z těžby
a kvůli třicetileté válce přišel úpadek dolování. Obyvatelé Nového Města se proto nyní museli více věnovat jiným činnostem.
Značný rozvoj zaznamenalo plátenictví.
Roku 1862 vznikla tkalcovna Ignaze Klingera. Podnik se
následně dále rozrůstal a modernizoval. Nové Město se tak
postupně stalo proslulé díky textilní výrobě. Mezi jiné zdroje
obživy patřila výroba porcelánu nebo pasířství. Dobrá hospodářská situace napomohla koncem 19. a na počátku 20. století k dalšímu rozvoji obce. Na začátku 20. století dosáhl počet
obyvatel přibližně 6000 osob. Do slibného vývoje nepříznivě
promluvily obě světové války, od jejichž vypuknutí letos uplynulo přesně 100 a 75 let. Zejména kvůli druhé světové válce
a poválečnému odsunu obyvatel německé národnosti poklesl
počet Novoměstských na asi 2600. Následně se začalo toto
číslo opět pomalu zvyšovat.
Přispěla k tomu mj. výstavba panelových domů z šedesátých
až osmdesátých let a vznik rodinných domů typu OKAL, díky
čemuž získalo město téměř současnou podobu. V neposlední
řadě je potřeba zmínit, že zejména místní textilní továrna, od roku 1952 známá jako závod 02 podniku Textilana se sídlem
v Liberci, poskytovala zaměstnání mnoha lidem z obce i okolí.
Během druhé poloviny 20. století se objevily naděje na obnovu hornické činnosti v blízkých kopcích, avšak provedené
průzkumy nerostného bohatství jen potvrdily, že tuto kapitolu
má Nové Město zřejmě definitivně za sebou. V devadesátých
letech bohužel nastal úpadek textilního průmyslu, což zasáhlo
rovněž novoměstskou továrnu. Na počátku 21. století zastavil
místní závod provoz. Po jeho uzavření tedy skončila i doba textilní proslulosti obce a zůstává otázkou, jakým směrem se toto
severočeské městečko se zhruba 4000 obyvateli vydá dále.
Mimo historických objektů, mezi které lze jistě zařadit
například Klingerovo mauzoleum, Klingerovu vilu či kostel
sv. Kateřiny, nabízí Nové Město též mnoho dalších zajímavostí
a příležitostí k trávení volného času. Plná krás a památek je bezesporu i okolní příroda. Především Měděnec a Rapická hora
ukrývají staré štoly, připomínající hornickou minulost. Při výletu
do těchto míst se lze osvěžit kyselkou. K tomuto účelu se užívá
zastřešený pramen, který vyvěrá nejblíže Novému Městu, a to
v těsné blízkosti Ztraceného potoka mezi kopci Sviňský vrch
a Měděnec. Dále proti proudu se ukrývají ještě nejméně dva
prameny. Kromě těchto a dalších pokladů Jizerských hor láká
turisty například hora Smrk a její rozhledna, která byla slavnostně otevřena v roce 2003.
Ačkoli by jistě bylo možné uvést ještě mnoho zajímavostí
z dějin i ze současnosti, nastal čas zakončit tento text a popřát
Novému Městu pod Smrkem, aby ho čekala dlouhá a už jen
radostná budoucnost
14

Bc. Tomáš Hnilička
www.nmps.xf.cz
yy Archivní prameny:
Osobní archiv Tomáše Hniličky. Státní okresní archiv
Liberec, fond: Farní úřad Nové Město pod Smrkem,
inv. č. 4, kniha č. 1, pamětní kniha zachycující roky
1607–1916. Státní okresní archiv Liberec, fond: Městský
národní výbor Nové Město pod Smrkem, inv. č. 1199,
karton č. 168.
yy Literatura:
NÁDENÍK, Karel – JELÍNEK, Rostislav: Nové Město pod
Smrkem: 100 let Nového Města pod Smrkem ve fotografii,
1. vyd. Nové Město pod Smrkem, Městský úřad Nové Město
pod Smrkem 2001, ISBN 80-902887-2-3.
NÁDENÍK, Karel – JEŘÁBEK, Karel: Nové Město pod
Smrkem: Epizody ze života města a jeho obyvatel, 1. vyd.
Nové Město pod Smrkem, Městský úřad Nové Město pod
Smrkem 2004.
NEDOMANSKÝ, Ludvík, et al.: 150 let textilní výroby
v Novém Městě pod Smrkem, 1. vyd. Liberec, Státní podnik
Textilana 1989.
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Jak přišlo Nové Město p. S. ke svému komínu
Vysoké tovární komíny nejsou ničím neobvyklým, ale přesto
svou nápadností poutají, zvláště u menších obcí, značnou
pozornost. Rovněž Nové Město pod Smrkem zdobilo několik
vysokých komínů. Významně se na této skutečnosti podílela
místní textilní továrna. Právě závod Textilana se výstavbou nové
výtopny z první poloviny sedmdesátých let zasloužil o vznik
komínu, který oproti některým jiným stále stojí a zůstává připomínkou textilní proslulosti tohoto severočeského města.
Zavzpomínejme proto nyní na nejstarší historii tohoto objektu.
Předně je vhodné zmínit, že původní teplárna již nedostačovala potřebám továrny. Ke zlepšení životního prostředí
nejen v závodě, ale i v celé obci mělo pak přispět v roce 1973
zastavení činnosti uhelné výtopny a uvedení do provozu plně
automatizované mazutové výtopny, která vyrobeným teplem
nesloužila pouze továrně, nýbrž zásobovala také 421 bytových
jednotek v nové zástavbě a budovu základní školy v Tylově
ulici. Po dokončení výstavby zdravotního střediska měla potom výtopna dodávat teplo i sem. S postavením nové výtopny
umístěné mimo areál závodu a zařízené na spalování těžkého
oleje souvisí několik objektů. Tvořily je vlastní výtopna, komín,
olejové hospodářství, skladovací nádrže mazutu, stáčecí stanice mazutu, vlečka a parovod. V zápisu vypracovaném v závodě
Textilana 17. dubna 1970 je popis výtopny následující:
„Dispozice prvního podlaží je dělena na zádveří, vstupní
halu, prostor kotelny, úpravy vody, kanceláře a WC, prostor
napaječek, nouzový zdroj, dozornu kotelny, údržbu, nákladní výtah a sklad. Ve druhém podlaží přístupném po schodišti
z haly je úpravna vody se skladem chemikálií a soli, výtah se
strojovnou, rozvodna elektro, svačinárna, laboratoř, hygienické zařízení pro muže a ženy.
Nosná konstrukce haly kotelny je ocelový skelet s příhradovým vazníkem na rozpětí 15 m. Přední dvoupodlažní část
je rámová konstrukce, střešní plášť z ocelových tvarovaných
panelů s betonovou mazeninou.“
Nainstalovat se měly tři parní kotle s možností budoucího
rozšíření o jeden kotel. Dále se měla rekonstruovat stávající
vlečková kolej, která se měla prodloužit až ke stáčecí stanici
mazutu. Zásobníky mazutu se umístily u přízemní budovy olejového hospodářství. Železobetonový tvárnicový komín vznikl
u východní stěny kotelny. Jeho výška činí 90 metrů, přičemž
průměr v tzv. koruně je 140 centimetrů. Dodnes se jedná
o hlavní dominantu Nového Města pod Smrkem, viditelnou
z velké vzdálenosti. Při zásobování vodou se počítalo jednak
s vodou průmyslovou z akumulačních nádrží a dále s pitnou,
napojením na městský vodovod. Se záměrem vybudovat výtopnu seznamuje i zápis z předběžného jednání s majiteli pozemků, kterých se měla plánovaná výstavba dotknout. V textu
z 11. května 1967 se mj. píše:
„Majitelé pozemků byli seznámeni s uvažovanou výstavbou
nové výtopny, která bude umístěna u železniční trati směr
Jindřichovice a zástavbou podél Vaňkovy ulice. […] Přesný
rozsah určí projektant.
Výtopna se závodem bude spojena průchozím kanálem
nebo vrchním vedením. O tom, která alternativa bude použita,
jakož i přesná trasa bude určena projektantem.“
Aby mohla být výtopna propojena se zbytkem areálu podniku, muselo vzniknout zhruba 190 metrů dlouhé vedení.
Celkem vznikly tři alternativy parovodu, z nichž dvě počítaly
červenec–srpen 2014

s podzemním vedením. Jedna zamýšlela vybudovat neprůlezný a druhá průlezný kanál. Obě možnosti byly zamítnuty.
Neprůlezný kanál se považoval za nevhodný kvůli obtížnému
provádění oprav a vyhledávání poškozených míst. Průlezný
kanál nevyhovoval z toho důvodu, že byl po stavební i cenové
stránce nevýhodný. Jako nejpřijatelnější byla proto přijata třetí
alternativa, tedy nadzemní vedení po montážní lávce. Zápis
o komisionálním řízení o trase a způsobu provedení parovodu
z projektované výtopny v závodě 02 Nové Město pod Smrkem
z 3. dubna 1969 uvádí popis vítězného řešení:
„Tato alternativa předpokládá vedení parního kondensátního, napájecího potrubí po ocelové lávce ve výši cca 7 m nad
terénem se zachováním průjezdných profilů ve vozovkách
5,5 m. Vedení bude provedeno po pozemcích projektované
teplárny po hranici pozemku 695, napříč volným pozemkem
mezi domky čp. 702 a 825 mimo projektovaný objekt samoobsluhy na levý roh vstupu do areálu závodu 02. […]
S touto alternativou souvisí úprava venkovního vedení
ve Vaňkově ulici a úprava telefonního vedení a rozhlasu
po drátě v ulici Gottwaldově.“
Na základě žádosti z 25. března 1970 byla v souvislosti
s vybudováním výtopny povolena rekonstrukce zděné trafostanice a úprava elektrického vedení pro zabezpečení plynulé
dodávky elektřiny.
Výše uvedené nadzemní potrubí bylo v posledních letech
postupně rozebráno. Stát zůstalo jen posledních asi 20 metrů konstrukce u Vaňkovy ulice. Ze střechy vrátnice textilní
továrny, kolem které potrubí vedlo, již také zmizel velký nápis
TEXTILANA.
Na závěr lze říci, že v sedmdesátých letech vznikl objekt,
který spolu s právě rostoucími panelovými domy přispěl
ke změně vzhledu Nového Města pod Smrkem.

Bc. Tomáš Hnilička
www.nmps.xf.cz
yy Prameny a literatura:
Archivní prameny:
Osobní archiv Karla Nádeníka.
Osobní archiv Tomáše Hniličky.
Státní okresní archiv Liberec, fond: Městský národní výbor
Nové Město pod Smrkem, inv. č. 1538, karton č. 209.
yy Literatura:
NEDOMANSKÝ, Ludvík, et al.: 150 let textilní výroby
v Novém Městě pod Smrkem, 1. vyd. Liberec, Státní podnik
Textilana 1989.
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Sportovní a relaxační centrum

Provozní doba od 1. 5. 2014

Léto v SRC
Využívám příležitosti a rád bych Vás v tomto vydání informoval o některých záležitostech, které nás ve Sportovním a relaxačním centru v letním období čekají.
Je pravda, že díky letošnímu počasí nám letní sezóna začala
o něco dříve, a tak musíme hlavní pozornost věnovat provozu
kempu „U koupaliště“. Na druhou stranu chceme toto období
využít k opravám a údržbě našich objektů, a to především
bazénu. Hned na počátku měsíce července bude provedena
oprava topení v budově městských lázní, na kterou naváže
plánovaná výměna oken přímo na bazénu. Právě z důvodu provádění těchto oprav bude bazén od 7. 7. 2014 do 4. 8. 2014
uzavřen. Věřím, že se obě akce podaří realizovat podle časového plánu a bazén bude včas připraven na další provoz.
Pro zájemce také připravujeme, či se spolupodílíme na organizaci několika akcí, které se budou odehrávat v areálu

koupaliště. V měsíci červenci proběhne tradiční rockový koncert, organizovaný panem Kvapilem (11. 7.), dále plánujeme
zorganizovat turnaj smíšených družstev v plážovém volejbale
(předběžně 26. 7.). V srpnu nás hned v pátek 1. 8. navštíví se
svým koncertem skupina „Sešlost“. Na den 16. 8. připadnou
oslavy výročí založení města, jejichž část se bude odehrávat
v areálu kempu „U koupaliště“ a konečně 22. 8.–24. 8. proběhne tradiční FRYYFEST, organizovaný p. Kvapilem. To jsou
hlavní akce, které v létě proběhnou.
Samozřejmě doporučujeme sledovat naše webové stránky,
kde budete o všech akcích podrobně informováni.
Na závěr mi dovolte popřát všem krásné léto a doufám, že si
najdete chvilku k návštěvě koupaliště.
Ing. Pavel Jakoubek
ředitel PO

Pozvánka do knihovny

Plavecký bazén
ráno
odpoledne
pondělí sanitární den
úterý
14.00–21.00 veřejné plavání
středa
14.00–21.00 veřejné plavání
8.00–12.00
čtvrtek výuka plavání 14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
školy a školní 15.00–16.00 plavecký oddíl
zařízení
16.00–21.00 veřejné plavání
pátek
14.00–21.00 veřejné plavání

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.

Masáže

Občerstvení Občerstvení
u bazénu
koupaliště

zavřeno
14.00–21.00
zavřeno
17.30–20.00
14.00–21.00
zavřeno
na objednávku
18.00–20.00
17.30–20.00
14.00–21.00
zavřeno
vyhrazeno pro ženy masáže klas. (ženy),
pedikúra
18.00–21.00
17.30–20.00
14.00–21.00
10.00–18.00
vyhrazeno pro muže masáže klas. (muži)
sobota 9.00–12.00
16.00–21.00 veřejné plavání
18.00–20.00
zavřeno
16.00–21.00
10.00–18.00
veřejné plavání
společná
neděle zavřeno
16.00–21.00 veřejné plavání
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
Poznámky: Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem. Provozní doba bude upravena v závislosti na počasí.

zavřeno
zavřeno

Ceník – platný od 1. 1. 2014
Plavecký bazén

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.

Sauna
odpoledne

1 hod.
2 hod.
dospělí
50 Kč
70 Kč
děti do 15 let,
30 Kč
50 Kč
ZTP
senioři – čtvrtek 14:00–15:00 40 Kč
děti do výšky 100 cm vstup zdarma.
osoby ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč.
záloha na klíč od skříňky 100 Kč.
příplatek při překročení časového limitu
10 Kč za každých započatých 30 minut.
Pronájem bazénu – hodinová
sazba
do 19.00
19.00–21.00
po 21.00
700 Kč
600 Kč
1000 Kč
pronájem školy 1 hod.
20 Kč
(dopoledne)
Permanentka – neplatí pro saunu
dospělí 15 vstupů po 2 hod.
900 Kč
– přenosná,
platnost 2 měsíce
děti do 15 let a ZTP,
500 Kč
15 vstupů po 2 hod. –
přenosná, platnost 2 měsíce
Zápůjčky
vysoušeč vlasů
20 Kč
sportovní potřeby
10 Kč
ručník
10 Kč

Sauna
vstupné – 2 hod.
80 Kč
příplatek pro přechod
10 Kč
do bazénu
Zápůjčky
ručník, prostěradlo, osuška
20 Kč
Pronájem
do 19.00 19.00–21.00 po 21.00
700 Kč
600 Kč
1000 Kč
Masáže
klasická masáž 20 minut
100 Kč
ostatní masáže 30 minut
200 Kč
Akce
čtvrtek pátek
– sauna + klasická masáž
150 Kč
Pronájem – Sokolovna,
Sportovní hala
základní sazba 1 hod.
210 Kč
krátkodobý pronájem
250 Kč
(kratší 1 hod.)
zvýhodněná cena
100 Kč
turnaje – sportovní oddíly
NMPS
dlouhodobé pronájmy
(pravidelná cvičení) – platba dle dohody
krátkodobé (jednorázové)
pronájmy – platba hotově

Ubytování
Apartmány
1 noc
více nocí
Turistická ubytovna
1. 5.–31. 8. s lůžkovinami
bez lůžkovin
1. 9.–30. 4. s lůžkovinami
bez lůžkovin
Koupaliště
chata
1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10.
č. 1
1. 7.–31. 8.
chata
1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10.
č. 2, 3
1. 7.–31. 8.
chata
1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10.
č. 4, 5
1. 7.–31. 8.
stany
velký
malý (2 osoby)
parkovné osobní vozidlo
(vozidlo/
obytný přívěs
den)
obytné vozidlo
Poplatky
Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)
Ubytovací poplatek při ubytování
v areálu koupaliště
Sprchy 10 minut
Elektrická energie
Pes

250 Kč
200 Kč
190 Kč
170 Kč
200 Kč
190 Kč
400 Kč
500 Kč
500 Kč
700 Kč
500 Kč
600 Kč
70 Kč
50 Kč
30 Kč
60 Kč
90 Kč
5 Kč
osoba/ noc
20 Kč
osoba / noc
20 Kč
60 Kč /den
20 Kč / den

Sportovní a relaxační centrum
příspěvková organizace
Ludvíkovská 38
463 65 Nové Město pod Smrkem
IČ 75048817
Kontakty:
mobil: 725 785 801, 776 098 911
e-mail: nmps.sport.relax@centrum.cz
www.ubytovani-relax.com
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cestovní ruch
Co když se na Singltreku někdo zraní?
Léto a sezóna na Singltreku pod Smrkem jsou v plném
proudu. Ježdění na zábavných stezkách si k nám přijíždí užívat
spousta lidí z blízka i z daleka. Zdá se, že oproti minulému
roku návštěvníků Singltreku opět přibylo a mnozí přijíždějí
opakovaně. Velmi nás těší, že Singltrek přináší radost z ježdění
na kole nejen zdatným cyklistům, ale také úplně normálním
lidem. Zatímco na cyklisticky proslulých asfaltkách v Jizerkách
či na Šumavě velice často na kole potkáte namakaného muže, kterého marně stíhají vyčerpaná manželka s remcajícím
potomkem, na Singltreku si kolo dokážou užívat všichni bez
ohledu na fyzičku.
Stezky Singltreku jsme spolu se světoznámým velšským projektantem Dafyddem Davisem navrhovali tak, aby se možným
nehodám co nejvíce předcházelo. Ohled na bezpečnost musí
začínat už u celkového rozložení sítě stezek. Křížení se silnicemi je nutno omezit na absolutní minimum. Na celém Singltreku
se silnice přechází jen celkem třikrát, a to u polské hranice
a na Jindřichovickém hřebeni, kde byly nainstalovány důkladné bezpečnostní zábrany, které snad každého donutí zastavit
a rozhlédnout se. Důležité také je předcházet možnému střetu
s pěšími. Singltrek se proto pěším trasám co nejvíce vyhýbá.
Nejdelší souběh Singltreku s pěší trasou je asfaltové stoupání
od Lomnického mostu k rozcestí u Streitova obrázku. Tam
cyklisté pěší neohrožují, protože pořádný kopec, do kterého
jedou, výrazně omezí jejich rychlost.
Bezpečnost je také důvod, proč jsou stezky jednosměrné.
Naprostá většina lidí doporučený směr dodržuje. Důvodem je
to, že projíždět si stezky v opačném směru prakticky nedává
smysl. Ze zábavných dlouhých sjezdů proložených krátkými
prudšími výjezdy by se totiž stalo nekonečné nudné stoupání
proložené několika krátkými sešupy. I když stezky Singltreku vypadají úplně přirozeně jako obyčejné pěšiny v lese, je
na nich řada prvků, které cyklisty psychologicky brzdí - správně umístěné velké kameny, vedení stezky mezi stromy, zatáčky
a terénní vlny. Lidem se zdá, že jedou hodně rychle, ale je to
relativní. Ve skutečnosti se pohybují mnohem pomaleji, než by
jeli třeba po široké lesní cestě.
Přesto, že byl Singltrek navržen tak, aby byl co nejvíce bezpečný, ke zranění dojít může a občas také dochází. Stejně jako
úplně všude. Významnou roli hraje lidský faktor a přecenění
sil. Nejčastěji ke zranění dojde, když se někdo předvádí před
ostatními nebo se snaží vyrovnat kamarádům. Občas je na vině
také proměnlivé přírodní prostředí. Na stezku může spadnout
třeba větev nebo kámen. I po šišce se může kolo nepříjemně
smýknout. Do cesty může cyklistovi také nečekaně vběhnout
zvíře. Mnoho lidí nám hlásilo, že jim přes stezku přeběhla liška
nebo zajíc, ale i kočka. Jeden návštěvník na Singltreku vyfotil
i ovce, jak si vykračují po stezce. Častým problémem je to, že
lidé nečekají, že mokré lávky mohou klouzat. Údržba stezek
by se měla snažit tento problém co nejdříve vyřešit. Efektivním
způsobem je na klouzavé lávky natlouct staré koberce. Jiné
možnosti (nátěry, zdrsnění povrchu) jsou drahé a málo trvanlivé. Králičí pletivo, které se dříve používalo na lávkách v bikeparcích, dobré řešení není, protože při pádu na něj dochází
k velmi ošklivým a hlubokým odřeninám.
Jak ubíhají roky od data zhotovení stezek, je čím dál více
důležitá kvalitní a odborně prováděná údržba. To bude nutné
do budoucna zajistit. V posledních letech také v Evropě i v naší
18

zemi přibývá případů, kdy se lidé soudí, pokud se v lese zraní.
Většina z nás z hlediska zdravého rozumu předpokládá, že
pobyt v přírodě je na vlastní nebezpečí a pokud bychom při sbírání hříbků třeba zakopli a zlomili si ruku, ani nás nenapadne se
jít kvůli tomu soudit s vlastníkem lesa. Lidí, kteří však zkusí nějaké peníze vysoudit, však přibývá a nutno říci, že často to není
z jejich vlastní hlavy, ale přiměje je k tomu jejich pojišťovna.
Je realistické očekávat, že se takový případ stane dříve
nebo později i na Singltreku pod Smrkem. Někdo se zraní
a bude se snažit vysoudit nějaké odškodné. Ostatně stejná
věc se již občas děje i u lyžařských areálů, kterým je destinace
Singltrek pod Smrkem v lecčems podobná. Pak bude hodně
záležet na tom, zda bude organizace, která je v současné
době odpovědná za správu stezek (Singltrek pod Smrkem,
o.p.s.) schopna předložit kvalitně vedené dokumenty o prováděných kontrolách, údržbě a opravách, které prokáží, že při
péči o stezky nebylo nic zanedbáno. Pokud by takovou péči
o stezky nebyla schopna prokázat, mohly by jejím představitelům a správci lesních pozemků hrozit závažné trestní postihy
a sankce. Rovněž by při soudním procesu, kterého by se jistě
ráda chytila média, hrozilo poškození reputace Singltreku pod
Smrkem, odliv návštěvníků a poškození dobrého jména Nového Města pod Smrkem.

Nasbírejte čtyři razítka za kávu
a pátou dostanete zdarma!

Akce platí v Singltrek Centru a v restauraci U Všech andělů.

Moc se na Vás těšíme.
Zdraví Vás a příjemné letní dny přejí
Tomáš Kvasnička, Petr Soška, Hanka Hermová (členka
Správní rady Singltrek pod Smrkem, o.p.s.) a celý tým
Singltrek Centra a Restaurantu&Penzionu U Všech andělů
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Město Nové Město pod Smrkem

Vás srdečně zve na

OSLAVY 430 LET
sobota 16.

„Pojdme se bavit, spolecne slavit.“

srpna 2014

Náměstí
9:00
9:10
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
11:00

Otevření oslav
Vystoupení žáků MŠ, ZUŠ
Slovo starosty města
NZDM Voraz
Nevo Dživipen
Vem Camará Capoeira Liberec
Bílkovo kratochvilné divadlo
Jaroslav Uhlíř

12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
15:15
16:00
17:00

od 9 hodin

Bublinová show Václava Strassera
ARIES – bubenická show
Vem Camará Capoeira Liberec
Divokej Ir
Vanda a Standa
Bílkovo kratochvilné divadlo
Karel Hynek – stand-up komik
S. P. Band		

Koupaliště
20:00		Těla
21:30		 Pa-li-Tchi
22:00		 Ohňostroj
22:30			 Olympic revival

Po celý den na náměstí zábavné atrakce, stánkový prodej, občerstvení.
vstup zdarma / více na www.nmps.cz
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