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Úvod
Vážení čtenáři, je tu letní prázdninový čas 
a s ním i nové vydání Novoměstských 
novin. V uplynulém období se odehrálo 
několik důležitých akcí. 
První byl křest knížky Novoměstské ma-
ličkosti s kulturním programem a se-
tkáním s německými partnery na sále 
v Dělnickém domě. Další velkou akcí byl 
Spolkový den, na kterém představily svou 
činnost spolky z Nového Města, Świe-
radów-Zdróje a Mirska. Třetí významnou 
akcí bylo slavnostní otevření dalších no-
vých singltrekových stezek na koupališti 
za účasti honorárního generálního kon-
zula České republiky v Kanadě – Jarosla-
va Jerry Jelinka, statutární náměstkyně 
hejtmana Libereckého kraje pro resort 
kultury, památkové péče a cestovního ru-
chu – Ing. Lidie Vajnerové a krajského ře-
ditele Lesů ČR s. p. – Ing. Ludvíka Řičáře.
Podrobnosti o těchto akcích a mnoho 
dalších informací, ale také něco pro 
volné chvíle naleznete uvnitř. Přejeme 
příjemné počtení.
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Po celý den si bylo možné na náměstí prohlédnout stánky, 
ve kterých jednotlivé spolky prezentovaly svoji činnost. Mnohé 
spolky u svých stánků připravily i doprovodný program (výtvarné 
činnosti, přednášky, malování perníčků, házení šipek, dětské 
atrakce atd.). 

Byla zajištěna kyvadlová doprava mezi českými a polskými 
městy.

Celodenní akce byla zakončena společenským večerem, 
spojeným s výstavkou a projekcí fotografi í z  činnosti jednotlivých 
spolků. České spolky a sdružení zde mohly pokračovat v navázání 
kontaktů s organizacemi působícími v polském Świeradów-Zdróji 
a Mirsku.

Spolkový den se díky všem zúčastněným velmi vydařil a přispěl 
k seznámení obyvatel spřátelených měst s aktivitami, které jed-
notlivé spolky provozují.

Tento projekt je spolufi nancován z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA.

EVROPSKÁ UNIE – “PŘEKRAČUJEME HRANICE“

Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka města

Téma čísla

Spolkový den 
Město Nové Město pod Smrkem uspořádalo v sobotu 18. červ-

na 2011 v rámci projektu „Spolupráce spolků a sdružení Nové 
Město pod Smrkem – Świeradów-Zdrój“ Spolkový den.

Město získalo dotaci z Operačního programu přeshraniční spo-
lupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

Spolkový den byl vyvrcholením celého projektu, kterého se 
účastnilo 26 spolků a sdružení z Nového Města pod Smrkem 
a 16 spolků a sdružení ze Świeradówa-Zdróje a Mirska. Cílem 
bylo zviditelnění a podpora dobrovolných občanských aktivit a na-
vázání kontaktů se spolky ze sousedního Polska. 

Celý den probíhal na náměstí bohatý kulturní program, na jehož 
začátku byl pokřtěn Almanach spolků, v němž všechny zúčastně-
né spolky a sdružení z Česka a Polska prezentovaly svoji činnost.

Po křtu už probíhal vlastní program, ve kterém bylo možné 
zhlédnout folklórní soubory, divadelní soubor a hudební uskupení 
i vyslechnout mluvené slovo. Zněla zde hlavně čeština s polšti-
nou, ale krátce i němčina. Příjemným zpestřením bylo i doprovod-
né vystoupení dětí z MŠ a žáků ZUŠ. 

Hlavní program na náměstí byl doplněn doprovodným progra-
mem, o který se postaraly rovněž spolky (výstava v muzeu, pre-
zentace chovu holubů s doletem závodu, jehož start byl v Belgii, 
lezení na horolezecké stěně, požární útok mladých hasičů a kon-
cert pěveckého sboru Veselost).

Obrázek Elišky Porubské

Svazek obcí Jizerských hor – Turistický 
region Liberecko, Jablonecko, Frýdlant-
sko a Tanvaldsko připravil již 3. vydání let-
ních turistických novin. V tomto komplex-
ním průvodci pro návštěvníky Jizerských 
hor naleznete turistickou mapu, jízdní 
řády, otevírací doby a především další 
kontakty na spousty atraktivit, které Ji-
zerské hory svým návštěvníkům nabízejí. 
Průvodce obsahuje kompletní informace 
pro cykloturisty, tipy na pěší výlety, turis-

tické zajímavosti a památky (rozhledny, hrady a zámky, muzea), 
kam za sportem, za vodou (koupaliště, bazény, lázně) a kalendář 
akcí 2011 na období květen až listopad.

Noviny můžete získat zdarma v Městských lázních, na koupališ-
ti, v knihovně, na městském úřadě, případně v Infocentru v Láz-
ních Libverda. Můžete si také prohlédnout elektronickou verzi 
na stránkách města www.nmps.cz.                             -SY-

Jizerské noviny Učitelé a zaměstnanci základní umělecké školy
přejí všem HEZKÉ PRÁZDNINY.

Zařazování žáků do rozvrhů na školní rok 2011/2012 
bude probíhat 

1. a 2. září 2011, 9 – 17 hodin

Foto: Blanka Nedvědická

Foto: Adriana Žáková
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Zprávy z radnice

Z jednání rady města
Rada města na svém zasedání dne 

18. 5. 2011 projednala majetkoprávní 
věci, schválila přidělení dotací pro Mami-
klub o.s na akci „Velikonoční dílny“ a pro 
Šipkový klub The Best na celoroční čin-
nost a pořádání turnajů. Dále rada města 
schválila smlouvu o dílo „Dostavba kanali-
zační sítě Nové Město pod Smrkem – zho-
tovení dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby a komplexní provedení výběrového 
řízení na zhotovitele stavby“. 

Další zasedání rady města se konalo 
8. 6. 2011. Rada města na něm projed-
nala majetkoprávní věci, žádosti o při-
dělení bytů v majetku města a schválila 
zveřejnění na seznamu žádostí o byty 
ve vlastnictví města platného od 1. 7. 2011 
do 31. 12. 2011. 

Na dalším jednání dne 22. 6. 2011 
rada města projednala žádosti o nájem 
pozemků a majetku ve vlastnictví měs-
ta. Rada města projednala závěrečné 

zprávy příspěvkových organizací města 
za rok 2010. Dále byla RM seznámena 
se zprávami ředitelů příspěvkových or-
ganizací o činnosti PO za 1. pololetí roku 
2011 a schválila výše odměn ředitelům 
PO, které budou vyplaceny z rozpočto-
vaných mzdových prostředků příslušné 
organizace. 

Úplné znění všech usnesení RM na-
jdete na www.nmps.cz

Na zasedání zastupitelstva města bylo 
přítomno 13 zastupitelů, čtyři zastupitelé 
byli omluveni. Po schválení programu bylo 
přistoupeno ke slibu nového zastupitele; 
stal se jím pan Ladislav Rabina, který složil 
zákonem předepsaný slib. 

Připomínky občanů
Paní Vondráčková se dotázala, jak dlou-

ho se bude ještě látat ta buňka na hřišti 
u sokolovny. Má ji před okny a mnoho 
let se na ni musí dívat. Mimo jiné slouží 
především jako WC všem opilým jdoucím 
kolem. K ničemu to neslouží. Proč to tam 
ještě stojí? Je to opravdu rarita Nového 
Města. Dříve se tam sportovalo, chodily 
tam maminky s kočárky, dneska tam není 
nic. Všechno se zničí. Jednou to tam má-
lem shořelo. Je to opravdu ostuda. Pan 
starosta řekl, že to nebyl majetek města. 
Pozemky patřily Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. Dlouhou 
dobu byla snaha získat je do vlastnictví 
města. To se podařilo. Dnes jsou pozemky 
v majetku města, ale stavby jsou bývalého 
nájemce, tj. Tělovýchovné jednoty. Na TJ 
může být vznesen dotaz, vyzvat je a pří-
padně, s jejich souhlasem, buňku odstra-
nit. Paní Vondráčková řekla, že o ni měli 
kdysi zájem hasiči. Pan Rabina řekl, že 
to bylo kdysi, ale teď, i když je hasič, by ji 
nejraději zapálil. Mgr. Smutná navrhla po-
věřit zodpovědný odbor prověřením stavu, 
vyzvat majitele k odstranění nebo po sou-
hlasu majitele odstranění provést. Paní 
Straková řekla, že stav je jí znám a buňka 
je průběžně ze strany města zabezpečo-
vána. Stav je dezolátní. Je potřeba zjistit, 
čí je to majetek, a buňku odstranit. 

Paní Suková řekla, že z objektu bývalé 
Textilany v Zámecké ulici opadává omítka. 
Dotázala se, zda to bylo nějakým způ-
sobem řešeno. Pan Suk odpověděl, že 
s panem Vocelem (správce) to bylo řešeno 
a on slíbil, že až bude mít k dispozici ploši-
nu, omítku otluče.

Pan Čech se dotázal, kdy bude opra-
vena stříška u veřejných WC. Už je poško-
zená min. 2 roky. Paní Straková řekla, 
že dva roky to není, že k poškození došlo 
při letošní náročné zimě a opravena bude 
v nejbližší době.

Paní Vondráčková se dotázala, zda ně-
kdo jednal s paní Staňkovou o zabezpečení 
jejího domu v Jindřichovické ulici. Z domu 
opadává omítka na chodník, po kterém 
chodí děti do školy. Pan starosta řekl, že 
s paní Staňkovou probíhá jednání dlouhou 
dobu. Byla již mnohokrát vyzvána, aby si 
dům zabezpečila. Pan Suk řekl, že paní 
Staňková je vyzývána již několik let. Pan 
Čech řekl, že je to veřejné ohrožení a mělo 
by to být nějakým způsobem postižitelné.

Bc. Steffanová se dotázala, zda by 
mohla být očištěna a natřena brána před 
vstupem ke Klingerově hrobce. Paní Stra-
ková řekla, že pan Janouch bránu očistil 
a pan Reichelt ji bude natírat.

Mgr. Svobodová navrhla, aby byl ně-
kdo pověřen kontrolou objektu bývalé MŠ 
v ulici Myslbekova. Je tam podezření, že 
do objektu někdo chodí. Je třeba zkon-
trolovat, zda jsou všechna okna a dveře 
zabezpečeny. Bc. Steffanová řekla, že 
nejsou, protože se dá normálně vlézt 
do sklepa. Paní Straková řekla, že byla 
na kontrole v pátek (tj. 29. 4.) a vše bylo 
v pořádku. Další kontrola bude provedena 
zítra (čtvrtek – 5. 5.). 

Pan Rabina řekl, že má tři připomínky. 
Uvedl, že se nedávno stal úraz u prodejny 
potravin (u Textilany). Někdo se tam zranil 
o dráty vyčnívající z panelu. U zdravotní-
ho střediska také leží panel, ze kterého 
vyčnívají dráty. Chodí tam děti a mohlo 
by také dojít k úrazu. Bylo by potřeba 
dráty odřezat. Další připomínku vznesl 
pan Rabina k objektu bývalého skladu 
na vlečce k bývalé kotelně. Objekt je 
ve špatném stavu, střecha je již propadlá. 
Bylo by potřeba zjistit majitele a vyzvat ho 
k zabezpečení. Poslední připomínku měl 

k funkčnosti hydrantů v bytových domech. 
Uvedl, že v obytném domě na Mírovém 
náměstí opakovaně hořelo. Byl nájemníky 
požádán, aby provedl kontrolu hydrantů. 
Byl se podívat také v bytových domech 
v ulici Revoluční a Ludvíkovská. V téměř 
žádném hydrantu nejsou hadice nebo jsou 
nevyhovující. Hydrant má sloužit v případě 
požáru k tomu, aby hasiči mohli napojit 
proudnici a ihned hasit. Je to přestupek 
proti zákonu. Paní Pospíšilová řekla, že 
kontroly se dělají. Hadice se z hydrantů 
ztrácí. Dodala, že hasiči nikdy při haše-
ní požáru žádný hydrant nepoužili. Pan 
Rabina řekl, že hasiči ho použít nemusí, 
může ho použít občan. Hadice, které 
jsou v hydrantech, jsou konopné, dělaly 
se před třiceti lety a jsou nevyhovující. 
Určitě ani nebyla dělána tlaková zkouška. 
Pokud by někdo tuto hadici použil, tak je 
potřeba ji půl hodiny namáčet ve vodě, 
aby byla vůbec funkční. Paní Pospíšilová 
řekla, že se hadice vyměňovaly a skříně 
se nechaly zabezpečit. Občané hydranty 
poškozují a dělají si z nich odpadkové ko-
še. Občané, kteří v domech bydlí, by měli 
vchodové dveře zamykat, aby tam nikdo 
neměl možnost požár založit. To je první 
věc, kterou by si měli občané uvědomit. 
Požár nebyl způsoben žádnou technickou 
závadou. Pan Rabina řekl, že se nebaví 
o požáru, ale o stavu hydrantů. Ty jsou 
naprosto nevyhovující, a kdyby u nich byla 
prováděna revize, tak jsou na nich plomby. 
Tam není ani náznak, že by tam někdy byly. 
Také by měl být zápis o provedené revizi 
a o tom, kdy byla provedena tlaková zkouš-
ka. Pokud by tyto závady shledala požární 
inspekce, tak by to bylo na velkou pokutu.

Pan starosta se vyjádřil k objektu 
u vlečky u bývalé kotelny. Byl to majetek 
Textilany, který byl několikrát prodán. Ma-
jitelé již byli v minulosti vyzýváni, aby si ob-
jekt zabezpečili. Pan Suk dodal, že jsou 
tam dva majitelé, kteří ani nevěděli, že jim 
tento objekt patří. Pan starosta řekl, že to 

Ze 4. zasedání Zastupitelstva města 
Nové Město pod Smrkem ze dne 4. května 2011
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Zprávy z radnice
není majetek města, není možné nic jiného 
udělat, než opět vyzvat majitele.

Mgr. Svobodová řekla, že jí to připo-
mnělo jednu připomínku občanů. V domě 
na rohu náměstí (Frýdlantská 270), u kte-
rého byl požár, který poničil i sousední 
dům, je podezření, že v objektu, který patří 
městu, je skladován materiál, který se po-
užívá k topení, i když k topení není vhodný. 
Je to cítit po zatopení z komína. Požáda-
la, aby pověřená osoba zjistila, jestli se 
v objektu neskladuje nevhodný materiál 
k topení. Dále požádala, aby majitelům 
domů na území města, kteří používají kotel 
na tuhá paliva, byl vhozen do schránky 
leták s připomínkou, co nemají spalovat. 
Pan starosta řekl, že letáky jsou k dis-
pozici a byly již opakovaně distribuovány 
v Novoměstských novinách. Mgr. Svo-
bodová řekla, že tenkrát od takových 
uskladněných věcí (koberce, pneumatiky, 
pet lahve apod.) vznikl požár. Děti v kůlně 
kouřily cigarety a pak začalo hořet. 

Paní Likavcová řekla, aby bylo bytové 
správě uloženo prověření stavu hydrantů 
v bytových domech. Pan Rabina řekl, že 
pan Stejskal dělá pro město bezpečnost-
ního technika, a kdyby byl požádán, tak 
by provedl i kontrolu hydrantů. Určitě na to 
má zplnomocnění. Paní Suková dodala, 
že s panem Stejskalem spolupracuje a on 
práci provádí zodpovědně. Mgr. Smutná 
navrhla uvést do usnesení, aby byla pově-
řena vedoucí bytové správy kontrolou sta-
vu hydrantů s bezpečnostním technikem 
panem Stejskalem v obytných domech 
a vyvodit z toho nějaké řešení, s ohledem 
na omezené fi nanční prostředky pro tento 
rok.

Paní Vondráčková se dotázala, kdo 
rozhodl o tom, které stromy u sokolov-
ny pokácet a které jenom ořezat. Došlo 
k pokácení tří nádherných stromů a ty, 
o kterých si myslí, že je ohrožují, ty tam 
stojí a byly pouze ořezány. Pan starosta 
odpověděl, že na tyto stromy byly udě-
lány dva odborné posudky. Rozhodnutí 
o kácení vydává MěÚ Nové Město pod 
Smrkem, odbor výstavy a životního pro-
středí. Celá záležitost byla projednána již 
na minulých zasedáních ZM. Z odborného 
posudku vyplynulo, že většina stromů je 
v dobrém zdravotním stavu, nepředstavují 
bezpečnostní riziko a bylo doporučeno 
jejich ošetření. K pokácení byly určeny 
pouze stromy ve špatném stavu (suchý 
modřín a jírovec), u ostatních byl proveden 
zdravotní ořez. Kácení a ořez stálo město 
nemalé fi nanční prostředky.

Majetkoprávní věci
Předložil Ing. Petrovič, vedoucí správ-

ního odboru.
ZM schvaluje prodej budovy č. p. 368 
na parcele p. č. 352 a parcely p. č. 352, za-

stavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2 
a p. č. 353, trvalý travní porost o výměře 
658 m2 v k. ú. Nové Město pod Smrkem 
za smluvní cenu 100 000 Kč + náklady 
spojené s prodejem z vlastnictví města 
do vlastnictví pana Richarda Czerwin-
ského. Kupující předloží kupní smlouvu 
k  podpisu nejpozději do 31. října 2011. 
Po tomto datu platnost tohoto usnesení 
končí a nemovitý majetek určený k prodeji 
bude nabídnut jiným zájemcům. 
ZM schvaluje prodej parcely p. č. 425, 
zahrada o výměře 533 m2 za smluvní ce-
nu 50 Kč/m2, parcely p. č. 420/6, trvalý 
travní porost o výměře 568 m2 za smluvní 
cenu 37 Kč/m2 a parcely p. č. 420/7, trva-
lý travní porost o výměře 280 m2 za smluv-
ní cenu 37 Kč/m2 v k. ú. Ludvíkov pod 
Smrkem + náklady spojené s prodejem 
z vlastnictví města do vlastnictví Evert Jan 
van Dijk, Alie Helena Maria van Dijk, Geke 
van Dijk, Michiel Adrianus Bron. Kupující 
předloží kupní smlouvu k  podpisu nej-
později do 31. října 2011. Po tomto datu 
platnost tohoto usnesení končí a pozemky 
určené k prodeji budou nabídnuty jiným 
zájemcům.
ZM schvaluje směnu parcel: a) p. č. 453, 
zahrada o výměře 953 m2 a p. č. 741 – tr-
valý travní porost o výměře 1139 m2, v k. ú. 
Ludvíkov pod Smrkem z vlastnictví města 
do vlastnictví pana Miloše Maršálka; b) 
p. č. 417 – zahrada o výměře 1572 m2, 
v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, z vlastnictví 
pana Miloše Maršálka do vlastnictví měs-
ta. Náklady spojené se směnou parcel 
budou hrazeny každou smluvní stranou 
ve stejném podílu tj. 1/2. Směnná smlouva 
bude předložena k  podpisu nejpozději 
do 31. října 2011. Po tomto datu platnost 
tohoto usnesení končí. 

Přípravna recyklátu z pneumatik
Předložil Ing. Pavel Smutný, starosta 

města.
Pan starosta sdělil, že pozval projek-

tanta pana Bursu a zástupce investora 
pana Bareše, kteří zastupují společnost 
BARM, s. r. o., aby zodpověděli otázky 
k záměru změny v užívání stavby skla-
dových prostor na přípravnu recyklátu 
z pneumatik na pozemku p. č. 890/7 v k. 
ú. Nové Město pod Smrkem. Přípravna 
recyklátu z pneumatik bude provozována 
v prostorách bývalého areálu Textilany.

Pan Bursa sdělil, že se jedná o změnu 
v užívání haly. Do skladových prostor bude 
nainstalována technologie na recyklaci 
starých pneumatik. Z pneumatik se oddělí 
výztuže a pak se budou mechanickou 
cestou drtit. Celý proces pro zpracování 
pneumatik byl projednán s Hasičským 
záchranným sborem LK z hlediska pro-
tipožárních bezpečnostních opatření 
a s Krajskou hygienickou stanicí LK z hle-

diska prašnosti a hlučnosti provozu. Pan 
starosta řekl, že se neustále setkává 
s otázkami, zda tam nebude skladováno 
velké množství pneumatik, jak bude pro-
voz prašný a hlučný. Pan Bursa sdělil, 
že z hlediska protipožární bezpečnosti je 
stanovena možnost skladování do 150 t. 
Jsou stanovena protipožární opatření. Pro-
tože se jedná o mechanickou recyklaci, ne 
chemickou, KHS nařídila nějaká měření 
prašnosti a hlučnosti týkající se vnitřních 
prostor. Omezení vnějších prostor není 
žádné. Pan Bareš řekl, že skladovat velké 
množství pneumatik by bylo ekonomicky 
nevýhodné v souvislosti s převážením 
apod. Efektivnější je mít pneumatiky přímo 
v hale, což je omezeno kapacitou. Jeden 
kamion je 18 t pneumatik. Denní produk-
ce linky jsou cca 3 kamiony. Navíc mají 
pronajatou pouze halu, venkovní plochy 
ne. Paní Husáková se dotázala, kolik 
bude zaměstnáno lidí a kdy bude provoz 
zahájen. Pan Bareš odpověděl, že bude 
zaměstnáno 16 lidí na dvě směny od 5:30 
do 21:30. Termín spuštění provozu je zá-
vislý na dodání technologie. Došlo k malé-
mu zpoždění dodání. Pan Bareš ještě ře-
kl, že hlučnost je řešena s Ing. Zemanem 
(VALOR), protože proces drcení není tolik 
hlučný, jako odsávání z haly. Pan Bursa 
dodal, že nejbližší obytný objekt je vzdálen 
65 m a hlučnost provozu je do 3 m.

Změna rozpočtu
Předložila Ing. Beranová, vedoucí 

fi nančního odboru.

Změny rozpočtu 2011 – I. kolo
1) Dotace z Úřadu práce
Navýšení příjmů: o P = 115 960 Kč
Navýšení výdajů: o V = 115 960 Kč
Navýšení příjmů: o P = 511 442 Kč
Navýšení výdajů: o V = 511 442 Kč

2) Dotace na Sčítání lidu, domů a bytů 
2011 

Navýšení příjmů o: P = 20 927 Kč
Navýšení výdajů o: V = 20 927 Kč

3) Daň z příjmu právnických osob 
za obce 

Navýšení příjmů: o P = 1 336 840 Kč
Navýšení výdajů: o V = 1 336 840 Kč

4 Půjčka (bezúročná) – o. s. Mateřské 
centrum MAMIKLUB
Navýšení příjmů: o P = 33 333 Kč
Navýšení výdajů: o V = 33 333 Kč

5) Úvěr fi nancování traktůrku na kapi-
tole zeleň – nákup traktůrku
Navýšení příjmů: o P = 620 511 Kč
Navýšení výdajů: o V = 620 511 Kč

ZM schvaluje na svém 4. veřejném zase-
dání zastupitelstva města dne 4. 5. 2011 
změny rozpočtu města 2011 – I. kolo: 
Saldo 0 Kč.
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zprávy z radnice
Různé

Paní Husáková řekla, že asi před mě-
sícem se v Novém Městě pod Smrkem 
promítal fi lm Bastardi, který není vhodný 
pro mladší děti. Na promítání nebyla, neví, 
kdo to pořádal, ale bylo jí sděleno, že měs-
to, o čemž tvrdila, že ne. Prý tam byly děti 
mladší než 10 let, ze čtvrté a páté třídy. 
Nikdo to nekontroloval. Po promítání prý 
proběhla beseda k fi lmu, která měla být 
spíše předem, aby děti na fi lm připravila. 
Mgr. Smutná sdělila, že fi lm se promítal 
v sále Dělnického domu. Byla tam dva-
náctiletá Marie Gorolová a jedenáctiletá 
Linda Ďuďová a jeden malý kluk. Ostatní 
byli žáky osmých a devátých tříd, nějaká 
paní s přítelem, studenti gymnázia a ona 
s kamarádkou. Dále řekla, že fi lm je hroz-
ný proto, že se nechce věřit tomu, že by 
to mohla být pravda. Dodala, že když má 
možnost mluvit s ředitelkou základní školy 
v Textilanské ulici realita je někdy podobná 
tomu, co bylo ve fi lmu. Beseda po fi lmu 
byla dobrá. Představitel hlavní role hovořil 
adekvátně k věku posluchačů. Nesouhlasí 
s tím, že tam byly malé děti, pouze jeden 
malý kluk. Někteří se zapojili do diskuze, 
a z projevu bylo zřejmé, že film vnímali 
kladně. Že se na to dívali tak, jak se na to 
dívat měli. Pan starosta dodal, že tento 
fi lm byl 14 dní před tím v televizi a mohl se 
na něj dívat každý. Objasnil, jak k promítá-
ní došlo. Řekl, že byl osloven manažerem 
herce, představitele hlavní role, který řekl, 
že mají na Liberecku týdenní akci a nabídl 
promítání s besedou pro Nové Město pod 
Smrkem. Představitel hlavní role si přivezl 
promítačku a plátno, fi lm promítl a pak pro-
běhla beseda. Byla to jednorázová akce.

Paní Husáková sdělila, že se občané 
ptají, zda město panu Hronovi povolilo 
nebo jestli si postavil sám, bez povolení, 
zděný plot na pozemku, který odkoupil 
od města. Pan starosta řekl, že jim určitě 
vysvětlila, že město, jako samospráva, 
nemůže ovlivnit výstavbu plotu, a že jistě 
ví, že na stavbu plotu nemusí být vydáno 
stavební povolení. Pan Suk řekl, že pan 
Hron výstavbu plotu řádně ohlásil. Nemusí 
mít stavební povolení. Paní Husáková 
řekla, že jsou tam staré domky a vypadá 
děsně, když je ten plot vyšší. Pan staros-
ta řekl, že nedávno byl změněn stavební 
zákon dost podstatně s cílem, aby u jed-
noduchých staveb stavební úřad omezo-
val stavebníky co nejméně. Lidé chtěli, 
a zákonodárci upravili stavební zákon tak, 
aby bylo stavební řízení zjednodušeno. 
Samospráva do toho nemůže zasahovat. 
Stavební zákon aplikuje stavební úřad. 
Dále řekl, že při tvorbě nového ÚP máme 
možnost vytvořit regulativy, kterými se pak 
musí stavební úřad řídit. Může ale nastat 
opačná situace a stavebníci si budou stě-
žovat, že je regulativy omezují. Pan Suk 

Komunitní plánování rozvoje sociálních 
služeb je blíže občanům

V rámci komunitního plánování soci-
álních služeb obcí Frýdlantska se dne 
16. 6. 2011 v prostorách Domu s pečova-
telskou službou konala beseda na téma: 
Co je to pečovatelská služba, co nabízí 
a jak nám může pomoci?

Besedy se zúčastnili zástupci KÚ Libe-
rec a sociálního odboru Frýdlant, zástupci 
samosprávy Nového Města pod Smrkem 
a členové pracovních skupin komunitního 
plánování.

Ke společnému besedování byli přizvá-
ni občané Nového Města pod Smrkem 
a přilehlých obcí, aby jim byl přiblížen cíl 
a rozsah pečovatelské služby. 

Během besedy prezentovaly zástup-

Komunitní plánování rozvoje 
sociálních služeb je blíže občanům

KORID LK, spol. s r. o., která se za-
bývá koordinací veřejné dopravy v Libe-
reckém kraji, má zpracovanou druhou 
verzi navrhovaných jízdních řádů v rámci 
projektu „Optimalizace veřejné dopra-
vy“. Od prosince 2011 dojde v oblasti 
Frýdlantského výběžku k výrazným úpra-
vám jízdních řádů. Navrhované jízdní řá-
dy najdete na stránkách www.iidol.cz. 
Připomínky a podněty můžete uplatnit 

Druhá verze jízdních řádů

dodal, že p. Hron stavbu zděného plotu 
zdůvodnil tím, že nechce, aby na nádvoří 
u jeho dílny bylo tolik vidět.

Paní Likavcová upozornila, že na strán-
kách města jsou špatná telefonní čísla 
Úřadu práce a OO Policie ČR tam nemá 
číslo na mobilní telefon. 

Paní Likavcová se dotázala, kdo po-
voluje ve městě herny. Ing. Beranová 
řekla, že město nemá žádnou OZV, která 
by omezovala místa, kde nemohou být 
herny. VHP povoluje město na základě 
žádosti provozovatele, pokud žadatel splní 
zákonem předepsané podmínky. Město 
nemůže ze zákona povolovat videotermi-
nály a kasina. To je v kompetenci Minis-
terstva financí. Pan starosta dodal, že 
žadatelé jsou fi rmy, které VHP provozují, 
nejsou to majitelé heren a restaurací, a ti 
vědí, jak to udělat, aby podmínky splnili. 
Ing. Beranová řekla, že fi rmy, které žádají 
o povolení provozování VHP mají s majiteli 
restauračních zařízení nebo heren uzavře-
ny nájemní smlouvy. Tyto nájemní smlouvy 

tamtéž, případně u pověřené pracovnice 
odboru výstavby a životního prostředí 
na městském úřadu.    -SY-

FO kontroluje. Dodala, že povolování VHP 
finančním odborem má jednu výhodu. 
Provozování VHP se povoluje na jeden 
rok. Ministerstvo fi nancí povoluje videoter-
minály a kasina na 3 – 5 let. 

Pan Rabina se dotázal, zda je znám 
nový majitel objektu „JIZERAN“. Pan sta-
rosta odpověděl, že proběhla nucená 
dražba. Pan Suk doplnil, že majitelem je 
pan Nguyen Trong Chieu ze Šluknova. 

Paní Husáková se dotázala, zda se 
prodala Stiblíkárna. Pan starosta odpo-
věděl, že se neprodala, ale přišla nová žá-
dost. RM objekt „Stiblíkárny“ opět zveřejní 
k prodeji. Žádost si podal správce objektu 
bývalé Textilany pan Vocel.

Pan Pelant se dotázal, zda stále platí, 
že jdou nějaké peníze z VHP městu a kolik 
jich je. Ing. Beranová odpověděla, že dle 
zákona odvádí provozovatel 2 % ze zisku 
městu. Ve městě je povoleno provozování 
24 VHP.

Úplný zápis z veřejného zasedání ZM 
najdete na stránkách www.nmps.cz.

kyně místních poskytovatelů sociálních 
služeb (Pečovatelská služba Nové Město 
pod Smrkem a Diakonie Beránek) svou 
činnost. Občané, kteří již sociální služby 
využívají, pohovořili o svých dosavadních 
zkušenostech.

V přátelské atmosféře se debatovalo 
o možnostech poskytování pečovatelské 
služby v domácnostech nejen seniorů, ale 
i osob, které se krátkodobě ocitly v situaci 
vyžadující pomoc další osoby. Věříme, že 
toto příjemně strávené odpoledne více při-
blížilo veřejnosti smysl a potřebu komunit-
ního plánování. Touto cestou ještě jednou 
děkujeme všem účastníkům.

Miluše Plíšková
Pečovatelská služba NMpS
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Hasiči

Členové Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů města Frýdlant a Nového Města pod 
Smrkem se v sobotu 9.dubna 2011 zúčastni-
li hasičského závodu ve výběhu do výškové 
budovy, který se konal v Berlíně.

Uspěli v prvním ročníku soutěže hasič-
ských dvojic pod názvem 1. Berlin Fire-
fi ghter Stairrun 2011. Na soutěžící čekalo 
770 schodů do 39. poschodí budovy Park 
Inn Hotel v plné zásahové zbroji a s aktivní 
dýchací technikou.

Z Frýdlantu a Nového Města pod Smr-
kem se do Berlína vydala čtyři dvoučlenná 
družstva, mezi nimi i Jan Semerádt ml., 
mistr světa v hasičském sportu z roku 2008 
v Liverpoolu, z roku 2009 ve Vancouveru 
a roku 2010 v Jižní Koreji. V silné konku-
renci 220 hasičských družstev z šesti států 
Evropy podali čeští hasiči velice dobré vý-
kony. Dvojice Jan Semerádt a Jiří Košek 
skončila na vynikajícím třetím místě s časem 
6:16 min., pár v teřin za vítěznou dvojicí 
z německého Göttingenu a druhými Poláky 
z Krakova, kteří patří mezi světovou elitu. Ná-
ročnost výběhu potvrdila skutečnost, že ně-
kolik dvojic závod nedokončilo pro absolutní 
vyčerpání a některým musela být poskytnuta 
lékařská pomoc. Jan Semerádt tento rok 
odjíždí reprezentovat město Frýdlant a město 
Nové Město pod Smrkem do USA.

Chlapci, moc děkujeme a přejeme hod-
ně úspěchů.                   Ladislav Rabina

Dobrovolní 
hasiči uspěli

Pokuta až 100 000 Kč
Již mnoho let trápí hasiče zlomyslná volání 

na tísňové linky 112 a 150. Telefonní centra 
tísňového volání Hasičského záchranného 
sboru České republiky přijala za rok 2010 
přes 7 milionů hovorů, přičemž přibližně 
70 % z nich bylo zlomyslných. Dosavadní 
opatření ke snížení počtu zlomyslných volání 
nebyla účinná, proto velice vítám, že máme 
od 1. července 2010 k dispozici velmi silný 
zákonný nástroj, který nám umožňuje zne-
možnit provozování telekomunikačního kon-
cového zařízení těm, kteří zlomyslně volají 
na naše tísňové linky.

Zmírňovaným zákonným nástrojem je usta-
novení § 33 odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb. 
o elektronických komunikacích, ve kterém je 
uvedeno: „Pokud účastník, popřípadě uži-
vatel, uskutečňuje zlomyslná volání na čísla 
tísňového volání, je podnikatel (například 
mobilní operátor), v jehož síti bylo takové 
volání započato, povinen na žádost subjektu 
(například HZS ČR), který provozuje pra-
coviště pro příjem volání na čísla tísňového 
volání, znemožnit ve své síti provozování 
telekomunikačního koncového zařízení, ze 
kterého jsou tato volání uskutečňována. 
O zpětném uvedení telekomunikačního kon-
cového zařízení do provozu rozhodne Český 
telekomunikační úřad na žádost účastníka.

Zlomyslným voláním na čísla tísňového 
volání se rozumí volání za jiným účelem, než 

je oznámení událostí v případech, kdy je 
ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřej-
ný pořádek. Čísly tísňového volání se zde 
rozumí jednotné evropské číslo tísňového 
volání 112 a národní čísla tísňového volání 
stanovená v číslovacím plánu (150, 155, 158 
a 156). Podle vedoucí psychologického pra-
coviště MV – generálního ředitelství HZS ČR 
plk. Zuzany Vrbové jsou zlomyslné hovory 
„testující“ tísňovou linku 112 pro operátory 
zátěžovým faktorem. ,,Navíc zlomyslná vo-
lání kladou zvýšené nároky na pozornost 
samotných operátorů a mohou být pro 
ně v určitém smyslu více stresující, než 
nahlašování skutečných událostí,“ dodala 
Zuzana Vrbová. 

Hasičský záchranný sbor České repub-
liky bude maximálně využívat této zákonné 
možnosti žádat o znemožnění provozování 
telekomunikačního koncového zařízení těm, 
kteří volají zlomyslně na tísňové linky 112 
a 150. Doporučujeme proto, aby všichni 
majitelé telefonních přístrojů dbali zvýšené 
opatrnosti při jejich používání. I několikeré 
náhodné vytočení linky 112 může být chápá-
no jako zlomyslné. Zejména pak doporuču-
jeme zvýšit dohled nad dětmi, které vlastní 
mobilní telefony. Zlomyslné volání na tísňové 
linky se může hodně prodražit. Český te-
lekomunikační úřad může za takové volání 
uložit pokutu ve výši 100 000 Kč.

Ladislav Rabina, HZS LK

Již žádný kompromis vůči 
zlomyslným voláním hasičům

O pálení vatry jsem informoval již v minu-
lém čísle Novoměstských novin. Po úklidu 
po této akci nastala příprava na kácení 
máje. Před kácením došlo k úklidu nově 
vybetonované podlahy a položili jsme plo-
voucí podlahu do malé schůzovní místnosti, 
v které je umístěn archiv jak hasebního 
okrsku, tak i našeho sboru.Tato místnost 
již opravdu reprezentuje činnost našeho 
sboru před veřejností. Do zbrojnice tak bylo 
možné přivézt ze zbrojnice v Novém Městě 
naši cisternu, která tam byla po dobu beto-
nování zaparkovaná. V měsíci květnu také 
řidiči spolu s panem Bařinou připravili obě 
vozidla na technickou prohlídku; obě prošla 
bez technických závad. Tímto jim také chci 
poděkovat za spoustu hodin strávených 
při této přípravě. Poděkování patří také 
p. Lilkovi za rychlé a kvalitní provedení cel-
kového překrytí střechy na klubovně, která 
si po více než 40 letech opravu zasloužila 
jako víceúčelová budova.

Další opravy byly provedeny na motoro-
vé stříkačce PPS 12 a jiných pracovních 
strojích a zařízeních. Bylo provedeno ško-
lení velitelů a strojníků, členů výjezdových 

jednotek v okrsku a ostatních členů sboru. 
Také byla zahájena příprava na soutěže jak 
v okrsku, tak i mimo něj. Družstvo, i když 
mnoho nenacvičilo z důvodu pracovních, 
neboť ve třísměnných provozech je těžko 
všechny cvičící dát dohromady, přesto 
již v první soutěži o pohár velitele okrsku 
získalo druhé místo, v další soutěži, která 
byla okrsková a konala se v Horní Řasni-
ci, opět druhé místo a v soutěži o pohár 
starosty SDH Ludvíkov vyhrálo, což je 
dobrý vstup do celkového hodnocení 
sborů v okrsku o celoroční pohár. Výjezdy 
byly za uplynulé dva měsíce pouze tři, a to 
k technickým zásahům; jedno po havárii 
vozidla, podruhé prasklá olejová vana 
u nákladního vozidla a třetí výjezd k požáru 
lesního porostu nad Dendrií.

29. května probíhalo od ranních hodin 
v Ludvíkově zvaní na večerní kácení máje. 
V ozdobeném kočáru s koňmi pana Pulpá-
na bylo vidět v masopustních převlecích 
členy našeho sboru, kteří s upečenými 
koláčky od paní Zemánkové přejížděli přes 
celý Ludvíkov a zvali občany na již tradiční 
večerní kácení máje. Dopolední zvaní se 

povedlo, ale večerní akce se již organizač-
ně ne zcela zdařila. Děti, které přišly, sice 
mohly jezdit na gumovém člunu po nádrži, 
hrát kuželky, ale bohužel další zpestření 
před samotným kácením máje nebylo do-
statečně připravené. Měli přijet kamarádi 
s koňmi z Hejnic, na kterých by mohli jak 
děti, tak i dospěláci jezdit, ale vedoucí 
od koní přijel těsně před uvedenou hodi-
nou omluvit koně, po celodenním rajtování 
byly unaveni. I přesto proběhlo kácení 
máje bez větších připomínek. Sešlo se 
poměrně dost občanů a rekreantů, při gri-
lování a občerstvení strávili pěkný večer. 
Je to pro nás další o připravenosti na další 
akci, která nás čeká koncem srpna, a to 
27. kdy se bude konat sjezd v maskách 
a poslední prázdninový táborák.

Poslední naše akce byla účast na spol-
kovém dni v Novém Městě, kde jsme pre-
zentovali činnost našeho sboru ve stánku. 
Určitě si veřejnost všimla jak výzdoby stán-
ku, tak i nepřehlédnutelnou členku paní 
Chmelovou, která se převlékala do růz-
ných krojů ze spolku MRSOCHMEL.

Jednatel SDH Ludvíkov Malý Pavel st.  

Hasičské zprávy z Ludvíkova za květen a červen
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KULTURA A ŠKOLSTVÍ

Základní škola je v letošním roce za-
pojena do několika projektů, které jsou 
fi nancovány z peněz Evropské unie. 

Projekt EU peníze školám, který na ško-
le dostal podobu projektu Nová škola, byl 
podán na MŠMT ke schválení 20. 9. 2011, 
ale fakticky spuštěn byl tzv. akceptací, 
u které je uveden datum 4. 1. 2011. Účast 
v projektu pro školu znamená realizovat 
v uvedených cenách
metodický kurz učitele cizích jazyků 
   2 110 Kč
inovaci a zkvalitnění výuky 

prostřednictvím ICT 1 502 853 Kč
vzdělávání pp pro oblast 

digitálních technologií 23 160 Kč
inovaci a zkvalitnění výuky 

v oblasti přírodních věd    100 458 Kč
celkem  1 628 581 Kč

Obě oblasti inovace umožnily škole 
instalaci 13 nových školních tabulí s ke-
ramickým povrchem, který nabízí jak kla-
sické psaní školní křídou, tak i psaní fi xy 
a promítání na tabuli. Zároveň s tabulemi 

bylo instalováno 12 datových projektorů 
a počítačů se softwarem pro interaktivní 
práci na těchto tabulích. Nově byla rovněž 
vybavena počítačová učebna (počítače, 
monitory, klávesnice). Patnáct učitelů, 
kteří se do projektu zapojili, dostalo pro 
tvorbu digitálních učebních materiálů nové 
notebooky. Vyučování ve škole se tak uží-
váním digitálních učebních materiálů a no-
vým vybavením dostává na vyšší úroveň.

Žáci 6. ročníku byli spolu se žáky ZŠ 
v Textilanské ulici v roce 2011 zapojeni 
do projektu „Rozvoj kariérového poraden-
ství v Libereckém kraji“. Jeho konkrétní 
forma pod názvem „Řemesla jako cesta 
k rovnému vzdělávání“, představovala 
účast žáků na několika jednodenních díl-
nách a dvou třídenních pobytech. 

V rámci těchto aktivit se žáci obou škol 
byli podívat do několika řemeslných dílen 
(například truhlárna, kovárna, sklárna), 
a také měli možnost si některé tyto práce 
prakticky vyzkoušet. Vyrobili tak například 
dřevěné lavičky, ale i vitrážové výplně 

oken. Všechny náklady spojené s tímto 
projektem jsou pro žáky zdarma. 

Škola pokračovala v účasti v projektu 
„Ovoce do škol“; poslední balíček v tomto 
roce obdrželi žáci 1. stupně na konci červ-
na 2011. Spolu s projektem „Školní mléko“ 
bude škola v tomto projektu pokračovat 
i v příštím školním roce. I v tomto případě 
je pro žáky vše zdarma. 

Dále jsme zapojeni do projektu „Centra 
podpory inkluzivního vzdělávání“, v jehož 
rámci škola získává bezplatnou poraden-
skou pomoc, semináře DVPP i metodické 
materiály pro práci žáků. 

Projekt „Zahrada – naše oáza“, který 
škola přihlásila do výzvy Nadace pro zá-
chranu a obnovu Jizerských hor, řeší kulti-
vaci školní zahrady u školy v Jindřichovic-
ké ulici. Projekt byl vybrán k realizaci a byl 
podpořen částkou 19 000 Kč. V současné 
době je již na zahradě vysázeno 100 saze-
nic habrů obecných, který vytvoří v části 
zahrady živý plot.

Mgr. Jindřich Novotný, ředitel školy

I v tomto roce pokračuje 
naše OS (Občanské sdru-
ženi pro obnovu a rozvoj 
Nového Města pod Smr-
kem a okolí) v činnosti, 
kterou se daří dále rozví-

jet. Mezi hlavní, navazující na minulé roky, 
je další distribuce knihy o N. M. (poslední 
kusy možno zakoupit např. u p. Čengrové 
nebo v městské knihovně), brožury „Osud 
krajiny v křížích a božích mukách L. p. S.“ 
a letáků „Okružní cesta k pramenům toků 
a rozvodí“. Zároveň připravuje Václav Tima 
obdobnou brožuru „Osud krajiny....“ i pro 
N. M. Předpokládáme, že si tuto brožuru 
přečtou lidé ještě tento rok.

Jak se čtenáři dozvěděli v minulém čísle 
těchto novin, tak v městském muzeu byla 
zahájena výstava o činnosti OS, která 
stále pokračuje a je možno ji i nadále 
shlédnout.

Před několika dny jsme obdrželi zprávu 
z Libereckého kraje, že nám byla schvále-
na dotace na restaurování křížků nad ben-
zínkou u bývalého hospodářského dvora 
(kříž Blumrich a Anna Höhne). Zároveň 
předpokládáme podat další žádost o do-
taci/grant Nadaci VIA s cílem zrestaurovat 
další z křížků v N. M. 

Probíhají také přípravné práce na návr-
hu hornických cest, hornického skanzenu 
a na zpřístupnění některých štol.

Právě v poslední červnový týden se ně-
kteří členové našeho OS sešli s německý-
mi novoměstskými rodáky s cílem navázat 

spolupráci při vydávání knih, brožur, letáků 
a při získávání nových historických podkla-
dů apod.

Zastupitelstvu města byl předán materi-
ál, který krátce informuje o hlavní činnosti 
a záměrech OS. Zastupitelé, po prázdni-
nové přestávce, mohou požádat o doplňu-
jící a nebo vysvětlující informace k předa-
nému materiálu.

Naše OS se spolu s ostatními dne 18. 6. 
zúčastnili Spolkového dne, kde jsme se 
snažili navázat kontakty s polskými spol-
ky s cílem společné spolupráce na pro-
jektech. Za organizaci Spolkového dne 
chceme poděkovat zejména zástupcům 
města N. M. Přání našeho OS je organiza-
ce obdobných akcí nejen za účasti našich 
a polských spolků ale i za účasti např. 
Lužických Srbů a zástupců německých 
spolků.    

Tomáš Málek, www.nmps-os.cz

Zpráva OS

V letošním školním roce navštívilo zá-
jmový kroužek Cvičení rodičů s dětmi při 
Domu dětí a mládeže v Novém Městě pod 
Smrkem celkem 35 dětí. Děti doprovázeli 
někdy oba rodiče, jindy maminky nebo ta-
tínkové ale i babičky. Většinou docházely 
do kroužku mladší děti, Fanouškovi byly 
v květnu teprve dva roky. K Vánocům nám 
DDM koupil víceúčelové sportovní nářadí 
a skákací míče, které děti při cvičení rády 
využívaly. Každé cvičení bylo rozděleno 
na část her se zpěvem, vlastní cvičení 
na nářadí nebo s náčiním, volné hry podle 
přání dětí a na závěr pohybové hry.

V sobotu 11. června jsme na zahradě 
DDM uspořádali sportovní dopoledne. 
Soutěže byly podobné jako v minulém 
roce, stejně tak organizátorky soutěží, 
paní Likavcová, Anička, Ivetka i maminka 
Františka a Míši paní Zemanová. Vše do-
kumentovala opět Ivona Špálová. Škoda, 
že se nás sešlo méně než minule. Děti 
plnily celkem 24 úkolů.

V příštím školním roce budeme opět cvi-
čit v ZŠ v Textilanské ulici a rádi mezi námi 
přivítáme další zájemce o cvičení.

D. Zárubová

Fotografi e zachycuje Ing. Blanku Nedvědic-
kou a vedle na kole zástupce spolku Patron.

Zapojení ZŠ do evropských projektů

Cvičení rodičů 
s dětmi školní 
rok 2010/2011
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Historie

Dne 17. 6. 1866 vyhlásil císař František 
Josef I. Prusku válku. Po vyhlášení mobili-
zace nastoupilo do války z celého Liberec-
ka 30 786 vojáků a důstojníků. Z Nového 
Města a okolí to bylo 3 650 vojáků a dů-
stojníků k frýdlantskému 16. německo-
českému pluku. Pluk se skládal z 24. re-
gimentu z Nového Města, 44. regimentu 
z Frýdlantu a 46. regimentu z Liberce, kde 
byli dělostřelci s 20 děly. Za Franze Jo-
sefa se rukovalo od 14 let na dobu 8 let. 
V případě mobilizace narukovali vojáci 
od 14 do 60 let a důstojníci do smrti, třeba 
do 100 let, pokud to zdravotní stav dovolil. 
V celé měsíc trvající válce padlo z Liberec-
ka 10 700 vojáků a důstojníků. Z Nového 
Města a okolí padlo 850 vojáků a důstoj-
níků a 1 500 jich bylo raněno. Ze samot-
ného Nového Města padlo 300 a zraněno 
bylo 7 609 vojáků a důstojníků.

Válka začala u Nového Města dne 
22. 6. 1866 a končila 22. 7. 1866 bitvou 
u Lamače, kde bylo uzavřeno příměří. Dne 
23. 8. byl uzavřen mír mezi Pruskem a Ra-
kouskem v Praze v hotelu Modrá Hvězda. 
Dne 19. 9. 1866 opustil poslední pruský 
voják území Čech a Moravy. Mír mezi Ra-
kouskem a Itálií byl uzavřen 3. 10. 1866. 
V této válce padlo více vojáků z Nového 
Města než v 1. světové válce, kdy za 4 ro-
ky padlo 213 vojáků a důstojníků. V mě-
síc trvající prusko-rakouské válce padlo 
75 000 Rakušanů a přes 18 000 Prusů, 
protože Prus měl zadovky a Rakušák lá-

doval předovku. Za minutu vystřelil Prus 
5 ran a Rakušák pouze jednu. 

Dne 20. 6. 1866 vydal vrchní velitel se-
verní armády hrabě podmaršálek Eduard 
Clam-Gallas pohraničním regimentům 
Nového Města a Frýdlantu rozkaz zadržo-
val postup nepřítele, než se spojí s hlavní 
armádou sbormistra Benedeka.

Dne 22. 6. 1866 překročila 1. pruská 
armáda Bedřicha Karla hranice u Jin-
dřichovic, Dětřichovce a Srbské. Dne 
23. 6. 1866 u Hrádku a Chrastavy. Síla 
této armády čítala 96 000 vojáků a dů-
stojníků. 35 000 jízda, zbytek pěchota 
a dělostřelectvo se 120 děly. V 5 hodin 
ráno překročila 1. pruská armáda hranice 
u Jindřichovic, Dětřichovce a Srbské. 
U Srbské vydal poručík Adolf Hanzen 
vyhodit most, aby posádka celnice stačila 
opustit celnici a ustoupit k Frýdlantu. Bylo 
tam 30 vojáků s velitelem. Vojáci z celnice 
v Jindřichovicích s velitelem rotmistrem Jo-
zefem Fišerem ujížděli na koních po dneš-
ní „Telefonce“ na Nové Město. Bylo jich 
tam 30 vojáků, velitel posádky major Hanz 
Kruher vydal rozkaz poručíku Gelfriedu 
Resselovi, aby s 10 vojáky zaujal obranu 
kasáren na kopci dnes zvaném Margarýn.

Poručík Gelfried Ressel po bitvě na-
psal v dopisu své ženě: „...museli jsme 
krýt ústup našich k Frýdlantu. Naši dra-
gouni se stahovali na Ludvíkov, Hejnice 
a Frýdlant, kde se měli spojit s rakouským 
sborem podmaršálka hraběte Eduarda 

Clam-Gallase. Dal jsem rozkaz zaujmout 
obranu kasáren na kopci nad potokem. 
V půl šesté ráno se na protějším kopci ob-
jevili Prušáci na koních. Prušáci si mysleli, 
že tady žádná posádka není. Dal jsem roz-
kaz nabít a připravit zbraně a bez rozkazu 
nestřílet. Nechali jsme Prušáky přiblížit se 
k potoku. Vzal jsem si na mušku pruského 
majora a dal rozkaz ke střelbě. Každý vo-
ják vystřelil 1 ránu. Prušáci padali z koní. 
Trefi l jsem pruského majora, rozpoutala 
se prudká střelba a začali jsme ustupovat. 
V tomto boji padli na naší straně dva vojá-
ci – Hans Šulc z Nového Města a Václav 
Souček z Jindřichovic. Těžce zraněn byl 
Josef Novák z Nového Města, který zra-
nění podlehl na Přebytku. Bylo i několik 
lehce raněných. Prusů padlo 25, zraněno 
jich bylo 30...“

Podle dopisu poručíka Gelfrieda Res-
sela z Jindřichovic, který napsal své ženě, 
zpracoval Otakar Jiruše. 

(Zdroj: listiny archivu hradu a zámku 
Frýdlant).

145 let prusko-rakouské války

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

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Červenec 
Daněčková Věra 91
Coufal Josef 90
Machová Marie 86
Filipová Irena 83
Boorová Jarmila 82
Resselová Evženie 81
Zajacová Janina 80
Lufi nková Svatava 75
Drabkeová Jana 70
Jelínek Evžen 70

Srpen
Himmelová Marie 89
Nováková Jiřina 88
Pospíšil Josef 86
Zimová Hana 84
Ressel Gustav 83
Jelínková Evženie 82
Jurica Štefan 82
Dancsová Věra 81
Fojtíková Ludmila 80
Novotná Jana 70
Ing. Otřísal Karel 70
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jako tkadlec, ale při zaměstnání si udělal 
zámečnický kurz. Poté pracoval jako údržbář 
v jednosměnném provozu zámečnické dílny. 
Do novoměstské Textilany nastoupil v roce 
1947 a zůstal zde pracovat až do důchodu 
v roce 1973. Ještě jako důchodce krátkodo-
bě vypomáhal jako topič ve staré textilanské 
uhelné kotelně.

Grabarčíkovi si v Novém Městě koupili malý 
domek, který málokdy opouštěli. Zde měli své 
zázemí s malým hospodářstvím, ke kterému 
s láskou a péčí lnuli. Pan Grabarčík choval 
asi dvacítku králíků, drželi si několik slepic 
a často i dvě ovečky. Určitou pracovní láskou 
pana Grabarčíka bylo sekání trávy. Mistrně 
vysekával všechny travnaté plochy ve svém 
okolí. Posečenou trávu sušil a seno posky-
toval českým lesům, jmenovitě p. Cabalkovi. 
Jiné koníčky nebo náročnější záliby neměl.

Paní Marianna Grabarčíková zůstávala do-
ma. S podlomeným zdravím se vrátila z totální-
ho nasazení v Německu, kde těžce pracovala 
v podzemní zbrojovce. Přesto se navíc starala 
o nemocnou matku. Zemřela 23. října 2004 
v požehnaném věku 94 let.

S věkem pochopitelně přicházejí mnohé 
člověku dříve neznámé zdravotní potíže. To 
neminulo ani Jana Grabarčíka. Nedokrvení 
dolní končetiny bylo příčinou, že 2. října 2006 
mu musela být amputována téměř celá pravá 
dolní končetina. Přes tyto vážné potíže se 
cítil dobře. Vzpomínal na časy mládí, na ne-
lehký život v Polsku i novou etapu svého žití 
v Čechách. Snad jediné, co postrádal, byla 
možnost návštěv evangelického kostela, kam 
dříve docházel mezi své souvěrce a dobré 
známé. Proto se rád uchyloval do samoty. 
Sám si čítal v bibli, vyhledával zejména kapito-
ly Nového zákona.

V jeho postavení mu byla pomocí a zároveň 
potřebnou oporou neteř, paní Růžena Seme-
rádová.

Jan Grabarčík nás opustil tiše a nenápad-
ně, krátce po oslavě svých 98. narozenin, dne 
24. května 2011.

Děkuji p. T. Košťálovi a pí R. Semerádové.
S jejich pomocí zpracoval Mgr. Josef Molák

osvobozená území, zbavená nacistů a fanatic-
ky se bránících jednotek SS, byla obsazena 
sovětskou a polskou armádou.

V dubnu roku 1945 české emigranty v Ze-
lowu navštívil ministr zahraničí tehdejší exilové 
vlády v Anglii Jan Masaryk. I Grabarčík při tom-
to setkání byl. Vzpomínal, jak bouřlivě a s jaký-
mi ovacemi a spoustou květin byl mezi český-
mi krajany přivítán ministr Masaryk. Byla to 
pro ně významná událost. Při projevu vyzýval 
pan ministr Masaryk bývalé české emigranty 
k reemigraci do Čech. Někteří po nelehkém 
rozhodování zůstali v Polsku. Samozřejmě, 
nechtěli se vzdát svého skromného majetku, 
který s velkými obtížemi shromáždili. Mnozí 
z nich se však rozhodli vrátit se zpět do Čech. 
Takto se rozhodl učinit i Jan Grabarčík. V říjnu 
roku 1945 se oženil a po několika málo dnech 
natrvalo opustil Polsko, kde žil plných 33 let. 
Opouštění Polska nebylo po válce vůbec 
snadné. Sami Poláci českým reemigrantům 
ztěžovali návrat do Čech, jak mohli. Dokonce 
i hodně Čechů bylo terorizováno bývalými 
polskými sousedy. Není divu, že mnozí z nich 
návrat do Čech považovali za vysvobození 
z mnoha svízelů a těžkostí, při nichž doslova 
nejednou šlo o život.

Reemigranti byli přijímáni v Českém Těšíně 
a hned na nádraží byli rozděleni do nových 
míst svého nového domova v Čechách. Pro-
tože mnozí ze zelowských reemigrantů byli 
vyučení textilní dělníci, jejich rozdělovníky 
zůstávaly buď přímo na severní Moravě, hlav-
ně v okolí Šumperku, kde byly textilky, nebo 
mnoho z nich zamířilo do severočeského 
pohraničí, kde i před válkou býval dominantní 
textilní průmysl s více jak 100letou tradicí.

Takto se dostal Jan Grabarčík i s manžel-
kou Mariannou do Čech. Stal se občanem 
Československé republiky.

Jako občané nové Československé repub-
liky se Grabarčíkovi poprvé dostali do Tep-
lé u Mariánských Lázní. Začali hospodařit 
na statku po vysídleném německém statkáři. 
Teprve roku 1947 přešli do Nového Města 
pod Smrkem. 

Původní textilák s určitou zkušeností začal 
pracovat v místní textilce, znárodněné poz-
dější Textilaně. Zpočátku pracoval u stavu 

VZPOMÍNKA

Každá obec v naší republice, a jistě jich je 
hodně, má mezi svými obyvateli lidi zajíma-
vé, kteří si zasluhují trochu naší pozornosti. 
Ve většině případů jsou to lidé zcela obyčej-
ní, naplnění obyčejným životem a nemálo 
starostmi. Jiní jsou naopak lhostejní nejen 
k životu městečka, ve kterém žijí, ale mnohdy 
sami k sobě i svému způsobu života. Jednou 
z těchto výjimek, potvrzujících pravidlo, byl 
i nedávno zemřelý nejstarší občan Nového 
Města pod Smrkem, pan Jan Grabarčík. Jen 
krátce přežil své 98. narozeniny. 

Jaký byl jeho život? Jan Grabarčík byl pů-
vodní státní příslušností zelowský Polák. Na-
rodil se 23. května roku 1913 v polské obci 
Korablew. Pocházel z chudé rolnické rodiny. 
Ze svého domova odešel poměrně brzy, již 
v 16 letech. Začal pracovat při obvyklých 
zemědělských pracích na okolních statcích. 
Nutno poznamenat, že celé kolí Lodže bylo 
poměrně hustě zalidněno českými běženci, 
kteří v 18. století v lodžském okolí (poblíž 
Zelowa) zakoupili půdu, kde se usadili. Půda 
však zde nebyla nejlepší kvality. Byla to písčitá 
a místy silně podmáčená zem, málo vhodná 
pro širší zemědělské využití. I z tohoto důvodu 
právě čeští emigranti, kteří si přivydělávali do-
mácí tkalcovskou prací, začali v Zelowě a poté 
i ve střediskové Lodži zakládat textilní dílny, 
z nichž záhy vznikaly i první větší textilky. Sám 
Jan Grabarčík roku 1933 nebo 1934 musel 
narukovat na vojenskou prezenční službu, kte-
rá v tehdejším Polsku byla dvouletá. Nastoupil 
k ženijnímu vojsku a po základním výcviku byl 
přesunut do polského východního pohraničí, 
k hranici se Sovětským svazem, k řece Stolin. 
Po vojně se vrátil zpět do Zelowa a začal pra-
covat v jedné z místních textilek.

Dne 1. září 1939 nacistické Německo na-
padlo Polsko a tímto dnem začíná 2. světová 
válka. Do polské armády (již v srpnu) byl povo-
lán i J. Grabarčík. V prvních dnech války, jak 
sám vzpomínal, působil u ženijní jednotky. Vál-
ka byla pro Polsko defenzivní. Polské oddíly 
ustupovaly, zpočátku spořádaně, ukázněně, 
později ústup špatně materiálně zabezpeče-
né polské armády připomínal masový útěk. 
S ustupujícími oddíly se dostal Jan Grabarčík 
znovu na východ, právě k pohraniční řece 
Stolin ke Kielcům, v té době okupované stali-
nistickým Sovětským svazem. Zde padl do za-
jetí. Jako mnoho dalších zajatců byl zakrátko 
totálně nasazen jako zemědělec při polních 
pracích. Dlouho však v zajetí nezůstal. Asi 
po pěti týdnech z práce totálně nasazených 
dělníků uprchl. Utíkal výhradně v noci. Skrýval 
se po stodolách, válkou opuštěných prázd-
ných domech apod., při útěku vypomáhal li-
dem s prací na polích a jen tak nuzně přežíval. 
Sama pomoc utečencům byla nebezpečná 
a lidem poskytujícím jim pomoc hrozily těžké 
tresty. Vrátil se do blízkosti domovského Ze-
lowa, kde se skrýval až do března 1945, kdy 

Jan Grabarčík

23. 5. 1913 – 24. 5. 2011

Poslední foto Jana Grabarčíka 
s neteří Růženou Semerádovou (rok 2009)
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KULTURA

Před necelými dvěma měsíci vyšla nová 
útlá knížečka, která nese česko-německý 
název „Novoměstské maličkosti (v něm. 
„Geschichten aus Alt Neustadt“).

Není to práce, která se zabývá historií 
města, příp. dolování v jeho počátcích. 
Vychází z pův. předlohy, kterou byla drob-
ná, ale velmi pěkně zpracovaná kniha 
Hermanna Blumricha: „Friedländer Eulen-
spiegel“. K těmto povídkám se ale přidaly 
příběhy zcela nové, které pocházejí od pa-
mětníků, příp. z jejich pamětí a vzpomínek 
na vyprávění svých rodičů a prarodičů. 

Ovšem musím upozornit, že se jedná 
o razantně zkrácenou práci, která si všímá 
pouze některých příběhů výlučně z No-
vého Města pod Smrkem. Je to tedy lépe 
řečeno nově zachycená lidová slovesnost, 
pro kterou se dnes užívá názvu do češtiny 
volně přeloženého „vyprávěná historie“. 

Zdánlivě by se mohlo mít za to, že takové 
poddání je prakticky bezcenné, alespoň 
historicky. Ale omyl! Jde o důležité zachy-
cení drobnůstek z obyčejného života, kte-
ré se do obsáhlých a tlustých historických 
knih a kronik nikdy nedostaly. A těmi jsou 
i krátké, humorné až anekdotické příběhy 
ze starého Nového Města pod Smrkem. 
Tehdy měl Neustadt, ať chceme nebo 
nechceme, velkou většinu obyvatelstva, 
která mluvila jen německy nebo, většinou, 
dobře ovládala jak češtinu, tak i němčinu, 

což bylo velice výhodné. A hlavně za-
chycovala a dodnes humorně vykresluje 
typické místní rázovité fi gurky a jejich ně-
které příhody.

Knížečku chválit nechci a nebudu. Dob-
rá věc se chválí sama! Musím ale zdů-
raznit, že to nebylo jen zásluhou obou 
podepsaných spoluautorů. Chtěl bych 
touto cestou moc a moc poděkovat všem, 
kteří na některou z uvedených postav, byť 
letmo, vzpomenuli. Musím moc poděkovat 
i městu Nové Město pod Smrkem (pro 
nějž byla tato práce původně zamýšlena 
a určena), a zde jmenovitě panu starostovi 
Ing. Pavlu Smutnému i jeho osobnímu 
zájmu o tuto beletristickou formu historie. 
Poděkovat musím také Euroregionu Nisa, 
z jehož peněz byla knížečka vytištěna. 
Dotace na projekt Novoměstské maličkos-
ti byla získána z programu přeshraniční 
spolupráce „2007 – 2013 CÍL 3 Svobod-
ný stát Sasko – Česká republika“. Dále 
musím poděkovat i dalším spolupracovní-
kům, kteří mají nemalou zásluhu na jejím, 
myslím, že dobrém a pěkném, uvedení 
k místní distribuci. Tito lidé v pozadí jsou 
např. Ing. Josef Telecký, nezištný ilustrátor 
Ing. Zdeněk Halíř, překladatelka do něm-

činy pí Ingrid 
Pavel a další. 
K n i h a  v y š l a 
v dostatečně 
velkém nákla-
du 1000 výtis-
ků a je zatím 
stále k dispozi-
ci, buď v měst-
ské knihovně, 
nebo na sekre-
tariátu MěÚ.

Rád bych se 
obrátil i na ně-
které ze star-
ších čtenářů Novoměstských novin. Vím, 
že existuje útlá knížka pověstí, zřejmě 
výlučně z Novoměstska. Nevím bohužel, 
kdo byl jejím autorem, neznám ani přesný 
název knihy, tím méně rok jejího vydání. 
Jmenuje se „Pověsti z údolí Lomnice“ 
(v němčině snad „Volkslagen von Lom-
nitztall“). Dovoluji si majitele výše uvedené 
starší publikace požádat, zdali by nebyli 
ochotni mi knížečku zapůjčit. Buď k oko-
pírování, nebo případně k odkoupení. 

Předem děkuji. 
Mgr. Josef Molák, 482 325 824

Krátce o Novoměstských maličkostech 

Městská knihovna nabízí svým čtenářům 
bohatý výběr literatury jak z oblasti popu-
lárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se 
sami přesvědčit a staňte se čtenáři měst-
ské knihovny. 

Knihovna dále nabízí veřejně přístupný 
internet, černobílé a barevné kopíro-
vání pro občany během výpůjční doby 
a možnost skenovat.

Městská knihovna půjčuje:
pro děti: 
pondělí: 13.00 – 17.00 h
středa: 13.00 – 15.00 h
pro dospělé: 
pondělí: 9.00 – 11.00 h 
úterý: 9.00 – 11.30, 13.30 – 17.00 h
čtvrtek: 9.00 – 11.30, 13.30 – 17.00 h

Z nabídky nových knih:
Dospělí beletrie
Adamíra, Milan: Čas rozkvetlých krokusů
Brown, Sandra: Kouřová clona
Coetzee, J.M.: Ďabiel DeFoe
Cornwell, Patricia: Faktor Scarpettová
Crais, Robert: První pravidlo
Cusset, Catherine: Skvělá budoucnost
Darznik, Jasmin: Poslušná dcera

Delinsky, Barbara: Lež, která nás rozdělila
Demetz, Hanna: Dům v Čechách
Feehan, Christine: Oceány vášně
Fitzpatrick, Becca: Crescendo
Gilbert, Elizabeth: V dobrém i ve zlém
Harris, Joane: Modrá je barva vraždy
Hejnic, Otto: Zase zvednout hlavu
Hochgatterer, Paulus: Sladkosti života
Holden, Kate: Na vlastní pěst
Jansa, Pavel: Tajnosti hříšné světice
Kallentoft, Mons: Zimní oběť
Keleová-Vasilková, Táňa: Já a on
Kellerman, Jonathan: Klam
Kristian, Giles: Havran krvavé oko
Lanczová, Lenka: Milenky a hříšníci
Lévy, Justine: Nic vážného
Li, Yiyun: Tisíc let vroucích modliteb
Logue, Mark: Králova řeč
McKinley, Tamara: Neúprosný žár
Mizgulin, Dmitrij: Dvě řeky
Moc, Stanislav: Schůzky s ďáblem
Nicholls, David: Jeden den
Pascual, Andrés: Skladatel bouří
Pekárková, Iva: Málo černý Varlata
Perry, Mike: Klec pro majáky
Rawicz, Slawomir: Dlouhá cesta
Reich, Helena: Mokrý hrob

Pozvánka do knihovny
Rosenblum, Senek: Přežil jsem varšavské 
ghetto
Roth, Philip: Pokoření
Smith, L.J.: Tajný kruh
Dospělí naučná
Koudelková, Barbora: Na rozcestí
Hnízdil, Jan: Mým marodům
Rubin, Gretchen Craft: Projekt štěstí
Shirer, William L.: Vznik a pád Třetí říše
Sláma, Vojtěch: Záhadná monstra
Šikola, Ladislav: Kluci první republiky
Mládež beletrie
Abrhámová, Boca: Zelená psům nesluší
Arold, Marlise: Pirátská princezna
Brezina, Thomas: Expedice Kolumbus
Brezina, Thomas: Brána času
Funke, Cornelia: Inkoustová krev
Gehm, Franziska: Upíří ségry
Hohlbein, Wolfgang: Letopisy Elfů
Koudelková, Eva: Pověsti od Nisy 
a Kamenice
Lamková, Hana: Matylda
Lobel, Arnold: Myška a pohádková polívka
Peinkofer, Michael: Team X-treme
Prouza, Petr: Babička
Šrut, Pavel: Lichožrouti se vracejí
Wilson, Nathan D.: Kaštanový král
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Nové Město pod Smrkem se stává centrem stezek pro terénní 
cyklisty. Singltrek pod Smrkem přestává být okruhem, stává se 
plnohodnotnou sítí singltrekových stezek. V sobotu 25. června 
bylo slavnostně otevřeno nových 6 kilometrů stezek Singltreku 
pod Smrkem.

SPORT

Singltrek pod Smrkem se rozrůstá

Foto: Petr Poštolka

Foto: Petr Poštolka

Singltrek pod Smrkem nyní začíná nabízet nejen větší počet ki-
lometrů stezek, ale i stezky rozdílné náročnosti. Díky tomu začíná 
být přístupný celé řadě cyklistů - začátečníkům, rodinám s dětmi 
či handicapovaným, pro které byla jízda v terénu doteď těžko 
přístupná. Zůstává ale lákavým i pro cyklisty, kteří jízdu v terénu 
hravě zvládají.

Slavnostní událost proběhla na přírodním koupališti v Novém 
Městě pod Smrkem, které se tímto stalo i novým nástupním 
místem pro síť stezek Singltreku pod Smrkem. Ofi ciální otevření 
nových úseků provedl Jaroslav Jerry Jelinek, honorární generální 
konzul České republiky v Kanadě, Ing. Lidie Vajnerová, statutár-
ní náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Ludvík Řičář, krajský 
ředitel Lesů ČR za vedoucího partnera projektu a Ing. Pavel Smut-
ný, starosta Nového Města pod Smrkem jako zástupce partnera 
projektu - Svazek obcí Smrk.

Nově otevřené singltrekové stezky jsou součástí druhé etapy 
budování Singltreku pod Smrkem. Vznikly v rámci projektu doto-
vaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 
2007 – 2013 Česko-polský singltrek pod Smrkem v Jizerských 
horách (CZ.3.22/2.2.00/09.01501), který po svém dokončení 
v roce 2012 rozšíří Singltrek pod Smrkem o 22 km stezek na čes-
ké a 18 km na polské straně hranice.

Singltrek jsou unikátní přírodě blízké stezky, projektované a bu-
dované dle speciální metodiky, zaručující maximální návštěvnický 
zážitek z jízdy na kole v terénu, respektující přírodní prostředí 
a potřeby lesního hospodaření.

Komentáře k otevření nových stezek přímo od klíčo-
vých osob projektu

Ing. Ludvík Řičář, krajský ředitel Lesů ČR, s. p.:
„Jsem rád, že mohu za Lesy ČR jako hlavního partnera projektu 

Singltrek pod Smrkem otevřít nové kilometry stezek, které nejen 
propojí nové nástupní místo se stávajícím okruhem, ale zpřístupní 
zážitky z jízdy na kole v lesním prostředí cyklistům, pro které byly 
původní stezky příliš náročné. Lesy ČR nabízejí podmínky k re-
kreaci v přírodě pro všechny a nové stezky jsou toho důkazem.“

Ing. Pavel Smutný, starosta Nového Města p.  S.:  
„Pro Nové Město pod Smrkem je tento den důležitým milníkem 

v budování našeho partnerského projektu Singltrek pod Smrkem. 
Konečně se totiž stezky napojily na místo, které je od začátku 
plánováno jako jejich střed – naše přírodní koupaliště. Myslím, že 
bajkeři všeho ražení ocení, že mohou své vyjížďky začínat a kon-
čit v tomto příjemném a krásném prostředí.“

Foto: Petr Poštolka

Mgr. Tomáš Kvasnička, MA, tvůrce Singltreku:
„Přestože realizace druhé etapy je nyní v plném proudu, roz-

hodli jsme se před prázdninami slavnostně otevřít 6 kilometrů 
nových singltreků. Má to několik důvodů. Konečně napojujeme 
stezky na atraktivní prostředí koupaliště v Novém Městě pod Smr-
kem, konečně se stezkami dostáváme na území Polska a singl-
trek se tak stává mezinárodním a konečně vznikla také nenáročná 
stezka, která zážitky ze singltreku dokáže zprostředkovat všem 
cyklistům, včetně dětí, úplných začátečníků a handicapovaných 
handbikerů.“

Ing. Blanka Nedvědická, koordinátorka projektu:
„Dokončení této etapy projektu Česko-polský singltrek pod 

Smrkem v Jizerských horách a předání cyklistické veřejnosti 
k užívání je názorným příkladem přeshraniční spolupráce s pol-
skými partnery, kterými jsou město Świeradów-Zdrój a Nadles-
nictví Świeradów, a skutečným naplněním záměru projektu, který 
nás nejen přibližuje přírodě, ale také našim sousedům. Singltrek 
zde tak získává další dimenzi – spojuje národy.“
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sport a relaxace

Sportovní a relaxační centrum

Koupaliště – Nezapomeňte navštívit 
naše koupaliště, kde je každý den 
otevřen bufet od 12 do 20 hodin, nebo 
dle dohody a počasí.

Ve středu 20. 4. 2011 se vybraní žáci naší základní školy zúčastnili přespolního běhu 
ve Višňové. Atmosféra závodu byla úžasná – všichni běžci toužili po vítězství, makali, sna-
žili se, navzájem si fandili, získávali nové zkušenosti a přátele. Nakonec naše výprava do-
sáhla 7 medailí! Gratulace patří především těmto medailistům: Tereze Veselé – 1. mís-
to (2 km), Sáře Kolomazníčkové – 2. místo (0,5 km), Nikole Kopecké – 3. místo 
(0,5 km), Daně Kopecké – 3. místo (2 km), Janu Schönfeldovi – 3. místo (0,5 km), 
Michaelu Smutnému – 3. místo (2 km) a Tomášovi Částkovi – 3. místo (2,5 km). 
Pochvalu si samozřejmě zaslouží také další běžci: Adéla Bukovská, Leoš Filip, Michal 
Flíček, Denisa Plačková, Michaela Krejčí, Přemysl Suk a Josef Řehák, kteří bojovali 
ze všech sil, ale na stupně vítězů nedosáhli. Přesto ředitel školy Mgr. Jindřich Novotný 
ocenil všechny žáky pochvalou a vysokým uznáním jejich výkonů. Na závěr děkujeme 
ještě jednou všem sportovcům za bojovnost, snahu a příkladnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Jitka Babcová

Úspěch žáků ve Višňové

Dále zveme všechny zájemce o kulturu 
v sobotu 13. 8. na celodenní FRYYFEST 
(více na www.fryyrest.cz).

Naše koupaliště se stalo hlavním nástup-
ním místem na trasy singltreku, přijďte si 
zasportovat a užít si jízdy v naší krásné 
přírodě. Určitě nebudete litovat.

Podzimní sezóna v bazénu bude zahájena 
v úterý 13. 9. dle pravidelné provozní doby. 

Upozorňujeme na naše nové www strán-
ky: www.ubytovani-relax.com, kde se 
o nás dozvíte vše důležité a také všechny 
novinky. 

Krásný zbytek léta všem přejí zaměstnanci 
SRC.

Věra Mlejnková


