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Vážení čtenáři,
školáci se vrátili do škol a my 

Vám přinášíme nové číslo našich 
novin. Je plné velmi zajímavých 
informací, dokonce tak plné, že 
obsahuje více stran, než obvyk-
le. To je ovšem zásluha přede-
vším ochotných přispěvatelů. 
Velmi děkujeme.

V různých částech města stále 
probíhá dostavba kanalizace, 
která přináší dopravní omezení. 
Prosíme o trpělivost a shovíva-
vost.

Blíží se volby do krajského za-
stupitelstva, kam kandidují také 
někteří místní občané. Věříme, 
že využijete svého volebního prá-
va a k volbám přijdete.

Redakce

Návštěva archivu v Hünfeldu (více na stranách 2–3)

Zpráva o kurzu „Pečovatelka o děti“ (více na straně 20)

Anglická konverzace v NMpS 
(více na straně 11)



2 Novoměstské noviny září–říjen 2012

téma čísla

Poslední víkend v srpnu navštívilo 
pět členů našeho OS město Hünfeld 
(leží 16 km od města Fulda a 120 km 
od Frankfurtu n. M.). V tento čas se zde 
konalo setkání většinou bývalých obča-
nů Frýdlantska, kteří po válce žijí na růz-
ných místech Německa a pravidelně 
se setkávají. Návštěvu novoměstského 
archívu v Hünfeldu jsme spojili i s účastí 
na tomto setkání.

Protože je město vzdáleno cca 500 km 
od N. M. p. S., vyjeli jsme v sobotu 
časně ráno. Hned po našem příjezdu 
na místo jsme byli přijati (spolu s ostat-
ními účastníky setkání) starostou Hün-
feldu Dr. Fennelem. Po ofi ciálním uvítání 
účastníků jsme diskutovali s ostatními 
lidmi v sále radnice. Byli jsme středem 
pozornosti, protože jsme byli prvními ofi -
ciálními účastníky z N. M. p. S. za dobu 
konání těchto setkání. Pro úplnost je tře-
ba dodat, že Dr. Fennel se svojí manžel-
kou a ostatními členy delegace navštívil 
N. M. p. S. již před rokem. Tehdejší 
návštěva probíhala v čase hejnické pouti 

na svaté místo baziliky. Zároveň tehdy 
proběhlo setkání starostů obou měst 
ve vile Klinger, a to s podporou P. Wöll-
nera (jednatele fi rmy CiS Systems, která 
dnes zaměstnává cca 500 lidí převážně 
z Novoměstska).

Dále byla pro zájemce organizová-
na prohlídka nedalekého místa „Point 
Alpha“ (http://de.wikipedia.org/wiki/
Point_Alpha). Zde se nachází bývalá 
hranice mezi východní a západní čás-
tí Německa. Tento „bod“ byl po pádu 
železné opony z období studené vál-
ky přebudován na muzeum. Exponáty 

obou, tehdy znepřá-
te lených,  s t ran 
jsou umístěny jak 
v budovách, tak 
i na volném pro-
stranství (strážní 
věže, zbytky plo-
tů, zábran a „opev-
nění“).

V odpoledních hodinách proběhlo 
pietní vzpomínkové setkání za zemřelé 
frýdlantské rodáky.

V hünfeldském městském parku byla 
ke 400. výročí vzniku města N. M. p. S. 

(v roce 1984) zbudována pamětní des-
ka, u které se pietní vzpomínky pravi-
delně konají. Symboliku představoval 
most, kdy na jedné straně mostu byli 
uctěni lidé z Frýdlantu a okolí a na druhé 
lidé z Novoměstska a most představoval 
jejich sounáležitost.

Večer byl připraven kulturní program, 
na kterém se částečně podíleli také 
účastníci setkání. Po uvítacích slovech 
zahrála místní kytarová skupina, kterou 
tvořily pouze dívky různého věku. Dále 
se představilo několik účastníků s růz-
ným uměleckým vystoupením (různé 
skeče apod.). Součástí tohoto programu 
byla i obrazová prezentace činnosti na-
šeho sdružení včetně ústního výkladu.

Druhý den, v neděli, jsme buď navští-
vili kostely, anebo jsme šli přímo do pro-
stor, kde se nachází archív a v něm 
různé dokumenty z celého Frýdlantska. 

Návštěva archivu v Hünfeldu
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Všichni jsme byli překvapeni, kolik pod-
kladů (knih, fotografi í, zápisů atd.) a ex-
ponátů zde bylo k dispozici. Orientace 
v těchto prostorách nám trvala několik 
hodin. Při následném obědě jsme se 
setkali s P. Wöllnerem (CiS Systems), 
a tak se tento oběd rázem změnil v oběd 
pracovní.

Poté jsme spolu s panem Wöllnerem 
navštívili starostu Dr. Fennela v prosto-
rách hünfeldské radnice. Panu starosto-
vi jsme také představili činnost našeho 
sdružení formou připravené prezentace 
a projednali jsme účast Hünfeldu na pro-
jektu překladu knihy do němčiny a její 
následný prodej převážně v Německu 
(včetně prodeje německým návštěvní-
kům N. M. p. S.). Zároveň jsme projed-
nali i případnou účast německé strany 
na překladu a tisku brožur (Kříže/boží 
muka a pomníky N. M. p. S. a Ludvíkov). 
Zaujali jsme také projektem obnovy Sta-
ré slezské cesty/Poutní cesty od hranic 
s Polskem až do Přebytku (následně 
až do Hejnic). Na tomto setkání bylo 
dohodnuto pondělní jednání s vedoucím 
odboru kultury města panem M. Rübsa-
mem.

Po tomto jednání jsme s manželkou 
starosty paní Fennelovou navštívili mu-
zeum Konráda Zuseho (http://www.
zuse-museum-huenfeld.de/). Konrad 
Zuse (22. června 1910, Berlín – 18. pro-
since 1995, Hünfeld) byl německý inže-

nýr a počítačový průkopník. Jeho největ-
ším úspěchem byl počítač Z3, světově 
první funkční Turing – kompletní počítač 
řízený programem. Zuseho výpočetní 
stroj S2 je považován za první procesory 
řízený počítač. Společnost IBM využila 
jeho patenty už v roce 1946.

Zároveň se v Hünfeldu s koncem 
prázdnin konal festival „Gaalbernfest“. 
Jedná se o kulturní program s koncerty 
a s přehlídkou historické zemědělské 
techniky, převážně traktorů. Místní au-
toklub připravil přehlídku historických 
vozidel. Zajímavostí je, že slovo „Gaal-
bern“ nikde jinde na internetu, kromě 
na stránkách ve spojení s městy Hün-
feld/Fulda, nenaleznete. Je to tím, jak 
jsme se později dověděli, že se jedná 
o složené slovo ze dvou slov a to „Geld“ 
a „Birne“ a vzniklé slovo je navíc napsá-
no v místním dialektu. Historické slovo 
vzniklo v době krize v minulosti, kdy se 
ovoce (převážně hrušky) stalo ofi ciálním 
platidlem mezi lidmi v této oblasti.

Další den ráno proběhlo jednání s ve-
doucím odboru kultury panem Rübsa-
mem. Jednání předcházela již e-mailová 
korespondence. Z tohoto jednání vy-

plynulo, že město Hünfeld podpoří pro-
jekt překladu a prodeje knihy o historii 
N. M. p. S. a možná i překlad a prodej 
brožur celkovou částkou cca 2 tisíce 
euro. Tato podpora bude kombinována 
buď přímým poskytnutím finančních 

prostředků, nebo převážně nákupem 
určitého počtu knih/brožur. Výsledek 

(konečná kombinace podpory) bude 
znám na přelomu roků 2012/2013.

K cíli naší cesty jsme se dostali až 
dopoledne. V archívu jsme strávili opět 
několik hodin. Abychom vůbec obsáhli 
širokou nabídku podkladů a pramenů, 
museli jsme si práci rozdělit. Někte-
ré podklady jsme naskenovali přímo 
na místě a u jiných jsme určili priority. 
Dle těchto priorit nám naši přátelé z ar-
chívu budou postupně dokumenty ske-
novat a následně předávat/posílat.

Návštěva města Hünfeld byla pro práci 
našeho OS velmi přínosná. Byli jsme 
překvapeni zejména vstřícným a přá-
telským přístupem lidí, se kterými jsme 
jednali.

Za tento pozitivní přístup chceme tím-
to poděkovat především následujícím 
lidem:

Dr. Eberhard Fennel, starosta města 
Hünfeld

Rita Fennel, manželka starosty
Marco Rübsam, vedoucí kulturního 

odboru Hünfeldu
Gottfried Herbig, předseda Frýdlant-

ského sdružení
Doris Gärtner, zaštiťuje N. M. p. S.
Franz a Monika Hanika, provozují ar-

chív a organizují různé semináře mezi 
českou a německou stranou

Franz Neumann, má na starosti kultur-
ní záležitosti ve Frýdlantském sdružení

Helmut Neumann, zaštiťuje Ludvíkov
a ostatní, jimž také děkujeme.

Tomáš Málek
www.nmps-os.cz

téma čísla
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možné podat podnět i po tomto termí-
nu. Pan starosta odpověděl, že ano, 
ale v okamžiku, kdy bude ZM schválen 
návrh, tak by to bylo problematické, pro-
tože by bylo nutné opět obeslat všechny 
dotčené orgány a počkat na jejich vyjá-
dření. Celý proces tvorby ÚP by to pro-
dloužilo a zvýšily by se fi nanční náklady.

Změna rozpočtu 2012 – II. kolo
Předložila Ing. Beranová, vedoucí fi -

nančního odboru.
 7) Dotace ÚP

  navýšení příjmů: o P = 15.000 Kč
  navýšení výdajů: o V = 15.000 Kč

  navýšení příjmů: o P = 77.115 Kč
  navýšení výdajů: o V = 77.115 Kč

 8) Dotace pro základní školu 
z Rozvojového programu 
MŠMT pro podporu škol, které 
realizují inkluzivní vzdělávání 
a vzdělávání dětí a žáků se 
sociokulturním znevýhodněním 
– transfer

  navýšení příjmů: o P = 278.502 Kč
  navýšení výdajů: o V = 278.502 Kč

 9) Dotace pro mateřskou školu 
z Rozvojového programu 
MŠMT pro podporu škol, které 
realizují inkluzivní vzdělávání 
a vzdělávání dětí a žáků se 
sociokulturním znevýhodněním 
– transfer

  navýšení příjmů: o P = 95.378 Kč
  navýšení výdajů: o V = 95.378 Kč

 10) Snížení příjmů z vyúčtování 
dotace SZIF Renovace areálu 
Středisko volného času 
„ROROŠ“ (realizováno 2011)

  snížení příjmů: o P = -75.609 Kč
 11) Zvýšení příjmů ze SR položka 

1355 odvod výtěžku z loterií 
a odvod z povolených VHP

  navýšení příjmů: o P = 34.335 Kč 
(z loterií)

  navýšení příjmů: o P = 483.177 Kč 
(z VHP)

 12) Přeinvestování podílových listů (PL)
  navýšení příjmů:
o P = 6.513.668,20 Kč

  navýšení výdajů:
o V = 6.513.668,20 Kč

poznámka: nákup: Investiční společnost 
České spořitelny, a. s., SPOROBOND 
– otevřený podílový fond: 
2.000.000 Kč. Investiční společnost 
České spořitelny, a. s., ČS korporátní 

Z 11. zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem, 
konaného dne 27. června 2012

Zasedání zastupitelstva bylo přítomno 
12 zastupitelů, 4 zastupitelé byli omlu-
veni, 1 nepřítomen. Po zahájení panem 
starostou byl schválen program jednání 
zastupitelstva a proběhla volba ověřova-
telů zápisu.

Nový územní plán
Pan starosta sdělil, že tento bod je 

informativní, nebude přijímáno žádné 
usnesení. V rámci pořizování nového 
územního plánu města je třeba, aby za-
stupitelstvo města jednalo o některých 
možných úpravách stávajícího ÚP nebo 
aby navrhlo, co nového do ÚP zakom-
ponovat. Pořizovatelka ÚP paní Simona 
Štočková připravila koncept, podle kte-
rého je možné stanovit základní poža-
davky města k jeho dalšímu rozvoji a ře-
šení konkrétních záměrů v území, které 
budou výchozí pro stanovení hlavních 
cílů tvorby ÚP. Tento materiál byl předán 
zastupitelům k zamyšlení s tím, že se 
k němu budou na následných zasedá-
ních vracet.

Pan starosta podrobně seznámil 
s několika body pro řešení v novém ÚP.
 1. Kruhový objezd a obchvat města. 

Bude nutné rozhodnout, zda 
obchvat v nově připravovaném ÚP 
zachovat, nebo ne.

 2. Přerušené ulice, narušená uliční 
síť – oblast mezi ulicemi Železnou 
a Boženy Němcové (za Měděncem) 
a oblast mezi Ludvíkovskou a Celní.

 3. Kasárny Hajniště – v současné 
době občanská vybavenost 
(ubytování, stravování, obchod, 
kultura), ale využívány jsou jako 
výroba, sklady.

 4. Spálená hospoda – v současné 
době les, návrh na občanskou 
vybavenost.

 5. Louka mezi Frýdlantskou, tratí 
a čističkami pro výrobu, sklady, 
návrh na občanskou vybavenost.

 6. Vlaková zastávka Hajniště horní.
 7. Parcela p. č. 444/1 k výstavbě 

nevhodná, vede tam horkovod, 
návrh změny na zahradu.

 8. Řadové garáže.

Paní Likavcová řek la, že podně -
ty na změnu ÚP mají bý t podávány 
do 31. 07. 2012. Dotázala se, zda je 

dluhopisový – otevřený podílový fond: 
1. 500.000 Kč
prodáno 4.215.148 ks PL, IKS Peněžní 
trh PLUS
vlastní kapitál na 1 PL= 1,5453 Kč
hodnota PL v měně: 6.513.668,20 Kč
 13) Dividendy České spořitelny, a. s.

  navýšení příjmů: o P = 81.600 Kč
 14) Jednorázová dotace SFŽP ČR 

programu Zelená úsporám 
na poskytnutí podpory 
v oblasti A na základě smlouvy 
č. SP-11859907

  navýšení příjmů: o P = 34.346 Kč
  navýšení výdajů: o V = 34.346 Kč 
(bytová správa, doplněno)

 15) Dotace z Fondu požární ochrany 
Libereckého kraje na výdaje 
a udržení akceschopnosti 
jednotek požární ochrany Sboru 
dobrovolných hasičů

  navýšení příjmů: o P = 115.260 Kč
  navýšení výdajů: o V = 76.900 Kč
z toho: JSDH Město:
navýšení výdajů:
o V = 32.400 + 1.500 + 25.000 
= 58.900 Kč
JSDH Ludvíkov:
navýšení výdajů: o V = 18.000 Kč

 16) Dotace z MF ČR na částečné 
pokrytí nákladů spojených se 
zajištěním předávání informací 
pro monitorování a řízení 
veřejných fi nancí u dotčených 
vybraných účetních jednotek

  navýšení příjmů: o P = 70.000 Kč
  navýšení výdajů: o V = 70.000 Kč

 17) Dotace z Fondu požární ochrany 
Libereckého kraje na udržení 
akceschopnosti, dotace na PHM

  navýšení příjmů: o P = 4.650 Kč
  navýšení výdajů: o V = 3.294 Kč 
pro JSDH Město

  navýšení výdajů: o V = 1.356 Kč 
pro JSDH Ludvíkov

 18) Kapitola „Dotace“, posílení 
kapitoly

  navýšení výdajů: o V = 50.000 Kč
 19) Dotace z MMR

  oprava propustku u Malých 
po povodni 08/2010 identifi kační 
číslo EDS: 217D117008754 
v částce 952.458 Kč

  oprava kamenného mostu 
po povodni 08/2010, Ludvíkov 
pod Smrkem, identifi kační číslo 
EDS: 217D117008753 v částce 
2.415.344 Kč

Informace z radnice

Ze  zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
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  oprava komunikací, propustku 
a dešťové kanalizace, 
identifi kační číslo EDS: 
217D117008755 v částce 
670.491 Kč

realizace proběhne čerpáním přes 
limitní účty

  navýšení příjmů:
o P = 4.038.293 Kč

  navýšení výdajů:
o V = 4.038.293 Kč

 20) Kapitola „Opravy a investice“, 
posílení výdajů

  navýšení výdajů: o V = 546.209 
511 863 Kč (opraveno)

viz tabulka  

Závěrečný účet a zpráva auditora 
– SO Smrk

Pan starosta předložil ke schválení 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospo-
daření a Závěrečný účet Svazku obcí 
SMRK za rok 2011. Dle vyjádření audi-
tora nebyly zjištěny chyby a nedostat-
ky mající závažnost a vliv na vykázané 
hospodářské výsledky a hospodaření 
s majetkem.

Různé
Paní Husáková opětovně připomín-

kovala dopravní značení na křižovatce 
ulic Husova, Boženy Němcové. Dotáza-
la se, zda bude před zahrádky umístěno 
nějaké značení, aby tam auta a autobusy 
nezajížděly a nemusely se vracet zpět. 
Pan starosta se dotázal pana Suka, 
v jaké fázi je jednání o umístění do-
pravního značení. Pan Suk odpověděl, 
že DI PČR dal souhlasné stanovisko 
k umístění DZ „Slepá ulice“. Pan sta-
rosta řekl, že pokud bylo schváleno 
osazení DZ, tak to mělo být sděleno 
paní Strakové a DZ měla být umístěna. 
Finanční prostředky na DZ v rozpočtu 
města jsou. Umístění značky bude pro-
jednáno s paní Strakovou. Pan Kozák 
se dotázal, komu patří informační radar 
měření rychlosti. Pan starosta odpo-
věděl, že městu. Pan Kozák řekl, že 
u informačního radaru měření rychlosti 
je utržen solární panel. Měl by být nato-
čen k jihu. Asi tři měsíce je pouze opřen 
i tyč. Dále pan Kozák řekl, že navigace 
v autech navádí turisty ve městě po míst-
ních komunikacích (Dělnická, Železná, 
5. května). Bylo by dobré urgovat správ-
ce navigací Google. Stejné je to i z No-

poř. č. 
změny

zvýšení 
příjmů

snížení 
příjmů

zvýšení 
výdajů

snížení 
výdajů

saldo

7 92 115 92 115 0

8 278 502 278 502 0

9 95 378 95 378 0

10 -75 609 -75 609

11 517 512 517 512

12 6 513 668 6 513 668 0

13 81 600 81 600

14 34 346 34 346 0

15 115 260 76 900 38 360

16 70 000 70 000 0

17 4 650 4 650 0

18 50 000 -50 000

19 4 038 293 4 038 293 0

20 511 863 511 863

celkem 11 841 324 -75 609 11 765 715 0 0

vého Města do Frýdlantu. Navigace je 
vyvede z náměstí do Ludvíkova pod 
Smrkem, pak na Hajniště a Frýdlant. Ne 
přímo na Frýdlant. Pan starosta řekl, 
že levnější nebo nevhodně nastavené 
navigace vyhledávají nejkratší možné 
trasy bez ohledu na kvalitu silnice. Řidiči 
by měli i při používání navigace sledovat 
stávající směrové dopravní značení. 
Město nemá a nemůže mít na funkčnost 
těchto technických pomůcek žádný vliv.

Paní Likavcová poděkovala panu 
Frycovi za vstřícnost a ochotu při řešení 
situace v Jindřichovické ulici. Patnáct 
let jim něco vytékalo pod dům. Bylo 

zjištěno, že při výstavbě plynu došlo 
k překopnutí odpadní trubky a teklo to 
pod jejich dům.

ZM ukládá vedoucí oddělení komu-
nálního hospodářství na základě sou-
hlasu DI PČR umístit dopravní značku 
„Slepá ulice“ na křižovatku ulic Husova 
– Boženy Němcové. ZM ukládá vedoucí 
oddělení komunálního hospodářství za-
jistit opravu informačního radaru měření 
rychlosti v Jindřichovické ulici.

Úplný zápis najdete na www.nmps.cz/
zm.php

Informace z radnice

navýšení příjmů o: P = 11 841 324 Kč
snížení příjmů o: P = -75 609 Kč

navýšení výdajů o: V = 11 765 715 Kč
saldo: P – V = 0 Kč

V průběhu měsíce srpna proběhly plá-
nované opravy na rozhledně na Smrku.

Byla znovu opravena střecha – na stá-
vající byla udělána ještě jedna, která by 
měla zaručit, že do útulny již opravdu 
nebude zatékat. Byly provedeny i někte-
ré další klempířské práce, které by měly 
zabránit zatékání vody u podlahy.

Nového nátěru se dočkaly útulna, a to 
zvnějšku i zevnitř, dřevěné prvky zábrad-
lí, Jömrichův kříž i vrcholový sloup.

Drobné úpravy budou ještě provedeny 
na kovových konstrukcích, aby nedo-
cházelo ke stékání vody po stěnách 
útulny.

Poděkování a pochvalu si zaslouží 
obě party řemeslníků pánů Láznického 
a Garčice, kteří v náročných podmín-
kách, které panují na Smrku, odvedli 
dobrou práci. Pochvalu zaslouží i náš 
řidič pan J. Křepelka, který je každý den 
na Smrk dopravoval.

Děkuji také za opakovanou nezištnou 
pomoc pánům Malcovskému a Pelantovi 
a panu Nádeníkovi za podněty a rady.

Doufám, že je rozhledna připravena 
na důstojnou oslavu svého desetiletého 
výročí, která proběhne v září 2013.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka

Opravy na rozhledně
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Informace z radnice

Z jednání rady města
Rada města na svém zasedání dne 

1. 8. 2012 projednala a schválila se-
znam žádostí o přidělení bytu ve vlast-
nictví města s platností od 1. 7. 2012 
do 31. 12. 2012. Dále RM projednala 
přidělení konkrétních bytů ve vlastnic-
tví města a další majetkoprávní věci. 
Ředitelka PO SRC seznámila radu 
města se zprávou o činnosti PO za 1. 
pololetí roku 2012 a se svými aktivitami 
nad rámec povinností; RM na základě 
směrnice RM schválila paní ředitelce 
odměnu, která bude vyplacena z roz-
počtovaných mzdových prostředků 
organizace. RM projednala a násled-
ně schválila dotaci z rozpočtu města, 
kapitoly „Granty“, pro o. s. Štkaní, pro 
PO ZŠ a pro Spolek Patron, o. s. RM 
schválila smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene uza-
vřenou mezi společností FDLnet.CZ, 
s. r. o. Frýdlant a městem Nové Město 
pod Smrkem, dále schválila smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene a souhlasu se zřízením 
stavby uzavřenou mezi městem Nové 
Město pod Smrkem, RWE GasNet, 
s. r. o., Ústím nad Labem a panem Ja-
roslavem Stehnem. RM schválila také 
nájemní smlouvu o nájmu nebytových 
prostor v budově Městské knihovny, 
uzavřenou mezi městem Nové Město 
pod Smrkem a občanským sdružením 
Romodrom. RM nesouhlasila s udě-
lením souhlasu k provozování zařízení 
ke sběru a výkupu odpadů, výkupny 
kovových druhů odpadů, umístěné 
na stavební parcele p. č. 311 (bývalý 
statek), v k. ú. Hajniště pod Smrkem.

Další zasedání rady města se ko-
nalo dne 29. 8. 2012. Byly na něm 
projednány majetkoprávní věci, návrh 
obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálního 
odpadu. Rada města byla  seznáme-
na s dílčími náklady na rekonstrukci 
restaurace v Dělnickém domě. RM 
schválila žádost Mateřského centra 
„Korálek“ o dotaci na akci „Námořnic-
ký den“. Dále RM souhlasí, v souladu 
se směrnicí RM, s opravami sociálního 
zařízeni v PO ZŠ a s výměnou oken 
v PO MŠ v hodnotě nad 40 000 Kč. 

Pitná voda, dodávaná obyvatelům 
Nového Města pod Smrkem, pochá-
zí ze dvou zdrojů: prameniště pod-
zemní vody Nové Město pod Smrkem 
a úpravny vody v Bílém Potoce.

Podzemní voda z prameniště je 
do vodovodního řadu vedena bez 
úpravy, pro hygienické zabezpečení 
je dávkován chlornan sodný. Povr-
chová voda pochází z úpravny vody 
Bílý Potok. Je jímána ze dvou zdrojů – 
horního toku řeky Smědé a Hájeného 
potoka. Voda prochází kompletní úpra-
vou: mechanické předčištění na čes-
lích a sítech, počáteční desinfekce 
chlornanem sodným, písková fi ltrace, 
úprava hodnoty pH na mramorových 
fi ltrech a dávkování plynného chloru 

pro hygienické zabezpečení.
Kvalita pitné vody je pravidelně mo-

nitorována. Pro každou zásobovanou 
oblast je vypracován plán kontrol pitné 
vody, který schvaluje Krajská hygienic-
ká stanice Libereckého kraje. Místa 
pro odběr vzorků se každoročně mění 
metodou náhodného výběru. Četnost 
rozborů je dána počtem zásobovaných 
obyvatel, v Novém Městě pod Smrkem 
se provádějí dva úplné a čtyři krácené 
rozbory za rok. Povrchová voda na vý-
stupu z úpravny je kontrolována každý 
týden na přítomnost mikrobiologické-
ho a biologického znečištění.

Frýdlantská vodárenská 
společnost, a. s.

Jakou pijeme vodu

Protokol o zkoušce č. 3727 / 2011
Objednatel: Frýdlantská vodárenská 
společnost a. s.,
Strmá 1437, 464 01 Frýdlant
Datum odběru: 22. 8. 2011
Datum převzetí: 22. 8. 2011
Datum provedení zkoušek: 
22. 8. 2011–2. 9. 2011
Vzorek odebral: Scholzeová
Lokalita: Nové Město p. S., 
Myslbekova 2, Římskokatolický farní 
úřad

Údaje o vzorku: voda pitná – veřejný 
vodovod
Místo provedení analýz: Oddělení 
laboratoří ŽU Liberec
Výsledky zkoušek uvedené 
v protokolu se týkají pouze zkoušek 
vzorků výše uvedeného protokolu 
a nenahrazují jiné dokumenty, které 
jsou požadovány jinými orgány 
státního a odborného dozoru podle 
specifi ckých předpisů.

Je-li uvedena nejistota měření, je 
uvedena jako rozšířená kombinovaná 
nejistota s použitím koefi cientu rozší-
ření k=2, což odpovídá intervalu spo-
lehlivosti přibližně 95 %.

Vyhláška 252/2004 Sb. stanoví 
požadavky na pitnou vodu. Uvedení 

limitních hodnot stanovených touto 
vyhláškou je mimo rámec akreditace.

Měření provedl:
Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, 
zkušební laboratoř
U Sila 1139, 463 11 Liberec

Rada města projednala a schválila 
žádost společnosti Antonia hotels, 
s. r. o. o umístění stojanu s billboar-
dem na okraji parkoviště u koupaliště 
a žádost společnosti Singltrek pod 
Smrkem, o. p. s. o souhlas se stavbou 
dvou konstrukcí na umístění reklam-
ních billboardů na parkovišti u koupa-
liště. RM schválila přijetí fi nančního da-
ru pro PO MŠ od fi rmy Knorr-Bremse 

ČR, s. r. o. ve výši 15 000 Kč. Dále ra-
da města schválila nabídku společnos-
ti AGF Media, a. s. o umístění stojanu 
určeného k distribuci týdeníku 5+2 
dny na náměstí vedle výlepové plochy 
RENGL naproti budově České pošty.

Usnesení rady města najdete 
na www.nmps.cz/rm.php
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Komponenta Výsledek Rozměr Nejistota 
[±%]

Metoda 252/2004 
Sb.

Chemická analýza
1,2 – dichlorethan <0,75 ug/l SOP LI 344 (ČSN EN ISO 10 301) 3,0
Ag <5 ug/l SOP LI 201.01 50
Al 0,07 mg/l 10 SOP LI 201.01 0,20
amonné ionty <0,05 mg/l SOP LI 002 (ČSN ISO 7150-1) 0,5
As <1 ug/l SOP LI 200.02 10
B <0,10 mg/l SOP LI 201.01 1,0
barva <5 mg/l pt SOP LI 004.01 (ČSN EN ISO 7887) 20
Be 0,2 ug/l 10 SOP LI 202.01 2,0
benzen <0,25 ug/l SOP LI 344 (ČSN EN ISO 10 301) 1
benzo (a) pyren <0,001 ug/l SOP LI 331 (ČSN EN ISO 17993) 0,01
bromičnany <3,0 ug/l SOP LI 003 (ČSN EN ISO 103 04-1) 25
Ca 4,75 mg/l 10 SOP LI 201.01 Min. 30
Cd <0,2 ug/l SOP LI 200.01 5,0
Cr <5 ug/l SOP LI 200.01 50
Cu <100 ug/l SOP LI 201.01 1000
dusičnany 2,6 mg/l 10 SOP LI 003 (ČSN EN ISO 10304-1) 50
dusitany <0,01 mg/l SOP LI 003 (ČSN EN ISO 10304-1) 0,50
Fe <0,02 mg/l SOP LI 201.01A 0,2
fl uoridy 0,18 mg/l 10 SOP LI 003 (ČSN EN ISO 10304-1) 1,5
Hg <0,2 ug/l SOP LI 200.03 (TNV 757440) 1,0
chlor volný <0,03 mg/l SOP LI 008.01 0,30
chloridy <2,0 mg/l SOP LI 003 (ČSN EN ISO 10304-1) 100
chloroform <2 ug/l SOP LI 344 (ČSN EN ISO 10.301) 30
kyanidy celkové <0,005 mg/l SOP LI 022.02 (TNV 757415) 0,050
Mg 1,88 mg/l 10 SOP LI 201.01 Min. 10
Mn 0,034 mg/l 10 SOP LI 201.01 0,05
Na <20 mg/l SOP LI 201.01 200
Ni 5 ug/l 10 SOP LI 200.01 20
pach přijatelné 

pro odběratele
SOP LI 062 (TNV 757340)

PAU – suma <0,01 ug/l SOP LI 331 (ČSN EN ISO 17993) 0,1
Pb <1 ug/l SOP LI 200.01 25
PCE – tetrachloreten <0,5 ug/l SOP LI 344 (ČSN EN ISO 10.301) 10
pH 6,5 SOP LI 033 (ČSN ISO 10523) 6,5 – 9,5
Sb <1 ug/l SOP LI 200.02 5,0
Se <1 ug/l SOP LI 200.02 10
sírany 22 mg/l 10 SOP LI 003 (ČSN EN ISO 10304-1) 250
Suma Ca + Mg 0,20 mmol/l 10 SOL LI 201.01 2 – 3,5
TOC 1,2 mg/l 10 SOP LI 307,01 (ČSN EN 1484) 5,0
trihalometany – suma <2 ug/l SOP LI 344 (ČSN EN ISO 10.301 100
trichloreten <2 ug/l SOP LI 344 (ČSN EN ISO 10.301) 10
vodivost 7,4 ms/m 10 SOP LI 011 (ČSN EN 27888) 125
zákal <0,5 zf (t) SOP LI 044 (ČSN EN ISO 7027) 5

Mikrobiologický nález
Clostridium perfringens 0 ktj/100ml SOP LI 915.01 0
Enterokoky 0 ktj/100ml SOP LI 906 (ČSN EN ISO 7899-2) 0
Escherichia coli 0 ktj/100ml SOP LI 900 (ČSN EN ISO 9308-1) 0
Koliformní bakterie 0 ktj/100ml SOP LI 900 (ČSN EN ISO 9308-1) 0
Počet kolonií při 22°C 4 ktj/ml SOP LI 908 (ČSN EN ISO 6222) 200
Počet koloní při 36°C 0 ktj/ml SOP LI 908 (ČSN EN ISO 6222) 20

Biologický nález
Mikroskopický obraz – abloseston 1 % SOP LI 916.01 (ČSN 75 77 13) 10
Mikroskopický obraz – živé org. 0 jedinci/ml SOP LI 916 (ČSN 75 77 12) 0
Mikroskopický obraz – počet org. 0 jedinci/ml SOP LI 916 (ČSN 75 77 12) 50
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Spolky

Do prázdninového čísla novin se už 
náš příspěvek nevešel, myslím si ale, 
že se s činností našeho kroužku mů-
žete seznámit i v době, kdy opět začal 
svou činnost. Scházíme se každé úterý 
od 16.00 v budově základní školy v Tex-
tilanské ulici.

Zájmový kroužek Cvičení rodičů a dětí 
při DDM v Nové Městě pod Smrkem se 
scházel od poloviny září 2011 do konce 
června 2012. Během školního roku do-
cházela většina dětí velice nepravidelně 
kromě stálic Fanouška, Aničky, Anežky 
a nejmladšího Matýska. Děti měly rády 
hry se zpěvem, cvičení na nářadí, s náči-
ním i pohybové hry. Cvičili jsme na žeb-
řinách, lavičkách, žíněnkách, trampolíně 
a ve strachovém pytli. Využívali jsme ob-
ruče, obyčejné a skákací míče, švihadla, 
kloboučky, válečky a kostky na cvičení. 
Zasmáli jsme se při soutěžích, které byly 
zařazovány každý měsíc. Mikuláš dětem 
před Vánocemi nadělil kornout s pamls-
ky a Ježíšek míče.

Předposlední červnovou sobotu jsme 
uspořádali soutěžní dopoledne na hřišti 
u ZŠ v Textilanské ulici. Přišly mezi nás 
i děti, které do kroužku nedocházely. 
Měli jsme štěstí, protože po několika 
deštivých dnech nám počasí přálo. Děti 
cvičily na čtyřech stanovištích, plnily 
celkem 24 úkolů, z oblíbených to bylo 
skákání v pytli, chytání rybiček, přená-

šení míčku na lžíci a další. Při organizaci 
soutěží pomáhali paní Likavcová, ma-
minky Pánková a Zemanová, Ivča, Adam 

a Kačka. Paní Zemanová si připravila 
práci s barvami; bylo úžasné pozorovat 
soustředěnost dětí při barvení prstíků 
a dlaně i překvapený výraz, když se 
objevila barevná ruka na čtvrtce. Téměř 
na závěr si děti výměnou za nakreslený 
obrázek „ulouply“ perníček z chaloup-

ky u Šiškové víly. Na konec celé akce 
dostaly Osvědčení o docházce v krouž-
ku, balíček, ve kterém byly i drobné 

sponzorské předměty od paní Hrubé 
a od paní Divínové čokoládové sladkosti, 
které dětem přinesla. Vše dokumento-
vala vedoucí výtvarného kroužku Yvona 
Špálová.

Zárubová D.

Zájmový kroužek Cvičení rodičů a dětí

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
Září
Vich František 98
Telecký Josef 88
Trojan Jaroslav 87
Matějková Rozalia 85
Suková Eliška 85
Bahníková Emilie 83
Gowdová Růžena 83
Luňáčková Zdenka 83
Bohatá Marie 80
Kulhánková Věra 80
Dianová Dagmar 70
Novotná Eva 70

Říjen
Bukovský Karel 86
Ondrúšek František 86
Hauerová Jozefa 82
Ptáčková Justina 81
Salaba Břetislav 81
Bruská Terezie 80
Kovářová Jaroslava 80
Němečková Brigita 80
Špálová Drahomíra 75
Zelenka Karel 75
Frycová Ilona 70
Tomešová Eva 70
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Počátkem července se na žádost čes-
ké policie uskutečnilo mezinárodní pra-
covní jednání na Krajském ředitelství po-
licie ve Zhořelci. To bylo vyvoláno jako 
odezva na proběhlé jednání FOR-BE-S, 
které proběhlo 14. června 2012 v Budy-
šíně. Na něm se starostové některých 
českých příhraničních obcí vyjadřovali 

Mezinárodní jednání o bezpečnosti
negativně, až kriticky, k současné bez-
pečnostní situaci, zejména pak ke vzrůs-
tajícímu počtu drobných majetkových 
deliktů, kterých se mají, podle nich, 
dopouštět občané sousedního Polska.

Za českou policii se jednání účast-
n i l  náměs tek k r a j ského řed i te le 
plk. Ing. Bc. Pavel Langr, velitel územ-

Milé maminky a děti, srdečně Vás zveme do mateřského centra Korálek! Najdete 
nás v ulici Švermova v budově bývalého kina u vlakového nádraží – dnes J-centrum. 
Otevřeno je pro Vás každou středu a pátek od 9,30 do 12 hodin. Těšíme se na Vás!

Program na září:
 5. 9. My jsme muzikanti (tancování a zpívání s Péťou)
 7. 9. Pohádkové překvapení (počteníčko na gauči se Zdenkou)
 12. 9. Papírové lepení (vyrábění  z papíru)
 14. 9. Hejbejte se, myši…! (pohybové hry s Péťou)
 19. 9. Veselá pohádka (počteníčko a divadlo s Šárkou)
 21. 9. Zpíváme si zvesela (kytarové zpívání s Adélkou)
 26. 9. Poznáváme svět (obrázkové povídání o rodině s Péťou)
 28. 9. státní svátek – MC zavřeno
Dále připravujeme besedu pro rodiče na téma Vývoj řeči u dětí a tvořivý večer 
s Luckou. Sledujte naše webové stránky www.mckoralek.webnode.cz nebo 
nástěnku na náměstí.

V září opět do Korálku

Na vědomost se dává, že dne

13. října 2012 od 9:00 do 17:00 hodin
na náměstí v Novém Městě pod Smrkem se konati bude

středověký jarmark,
pobaví Vás kejklíř nevídaný, ku poslechu živá hudba středověká se jménem 
Jagabab, různá divadla školní  a jiná. Kdo rád koňmo jezdí, v sedle či  v povozu, 
může um svůj zkusit. Kdo vládne šikovnou rukou, dílničky šikovné zde najde 
a nebo šat z doby minulé oblékne si 
a za pána či dámu na chvíli státi může.
Stánky všeliké tu na Vás čekati budou, 
jakožto různé šperky, hrnky, košíky, 
dečky, hračky, bylinky, hadříky 
pro krásu, no samá nádhera. A co 
do žaludku? Klobásky, gulášek, sýry 
na grilu, cukrovinky, koblížky, koláčky, 
víno, medovinka, slivovička, no každý 
dozná čeho se mu líbiti bude.
Proto srdečně jste všichni zváni, aby 
duši či tělu blaho jste dopřáli.
Takto  Vás zvou a těšiti se budou 
MATADEUS, město Nové Město pod 
Smrkem, MASiF a Středisko volného 
času „ROROŠ“

ního odboru Liberec plk. Mgr. Pavel 
Finkous a velitel odboru cizinecké poli-
cie krajského ředitelství plk. Mgr. Petr 
Jakubec. Polskou policii zastupoval 
plk. Zagorski, ředitel zhořelecké policie, 
a dále pak jeho zástupci pro pořádko-
vou, dopravní a kriminální policii. Jed-
nání byl přítomen také velitel policejního 
oddělení v Bogatyni.

Na jednání byla velice podrobně ro-
zebírána aktuální bezpečnostní situace 
v příhraničních obcích. Z relevantních 
statistických dat vyplynulo, že skutečně 
došlo k mírnému nárůstu majetkových 
deliktů, nejedná se ovšem o dramatické 
navýšení. I přes tato zjištění ani jedna 
ze zúčastněných stran danou situaci 
nepodceňuje a vnímá ji jako důležitou 
a prioritní. Obě strany chtějí a budou 
na situaci reagovat a řešit ji tak, aby zvý-
šili spokojenost a pocit bezpečí obyvatel 
příhraničních obcí. Již na této schůzce 
byla dohodnuta opatření, která by měla 
přispět ke zlepšení situace a týkají se 
několika oblastí:

Ve vztahu k veřejnosti
  intenzivnější, aktivnější a pravidelné 

informování občanů o činnosti policie 
(oboustranně), o objasněných přípa-
dech, zadržených pachatelích, apod.

Zaměřené na činnost české 
i polské policie

  aktivní a každodenní výměna infor-
mací o spáchaných trestných činech, 
případně zadržených pachatelích

  posílení výkonu služby v příhranič-
ních lokalitách naší republiky a využívá-
ní speciálních technických prostředků 
k odhalování trestné činnosti

  zintenzivnění výkonu služby policistů 
z obou států (společné hlídky) a jejich 
cílené zaměření poblíž státní hranice

  realizování rozsáhlých bezpečnost-
ních akcí zaměřených vždy na určitý 
druh trestné činnosti s nasazením větší-
ho počtu policistů obou států

Obě strany jsou připraveny intenzivně 
spolupracovat na problému zvyšující se 
drobné kriminality. Na opatřeních se bu-
dou podílet i další policejní složky, jako 
např. Straz Graniczna. Předpokladem je 
i zapojení dalších státních složek pracu-
jících v hraničním pásmu.

Mjr. Bc. Vlasta Suchánková,
mluvčí KŘP Libereckého kraje.

Informace z radnice



10 Novoměstské noviny září–říjen 2012

 
 
 
 



září–říjen 2012 Novoměstské noviny 11

hasiči

Měsíc květen byl náročný na přípravu 
veškeré techniky, výzbroje a výstroje 
jak na technické prohlídky vozidel, tak 
na přezkoušení výzbroje a přetlakování 
hadic. Čekalo nás vyčištění nádrží v Lud-
víkově (na Přebytku nádrž zatím vyčistit 
nemůžeme, až po vylíhnutí žabiček, ale 
po vyčištění brzy na jaře je voda pro 
jakýkoliv případ použitelná), dokončení 
odpadu za klubovnou, první vysekání 
u nádrže a na pozemcích kolem nádrže 
a zbrojnice. Proběhla příprava 9 členů 
sboru na asistenční službu při Rally 
Lužické hory 28. 4. 2012, také na první 
soutěž v okrsku v Novém Městě O pohár 
velitele okrsku, kde náš sbor vybojoval 
2. místo. Členové se také zúčastnili ško-
lení na letecké hašení a školení velitelů 
a strojníků. Ve zbrojnici proběhla kont-
rola okrskového strojníka na veškerou 
techniku a provozní deníky; pro řidiče, 
strojníka a další členy je dobré vysvěd-
čení, že nebyly shledány žádné chyby 
v péči o svěřenou techniku – vozidla, 
požární stříkačky a motorové pily.

V dalším období se opravoval přívod 
do nádrže včetně betonování, přechod 
přes vodu, došlo na nátěr vrat u zbroj-
nice a další opravné a úpravné práce 
v areálu u nádrže. Jednotka se zúčast-
nila zásahu u požáru dřevoskladu a při 
havárii nafty rozlité z autobusu na trase 
z Raspenavy přes Ludvíkov do Nového 
Města.

Jednotka se měla také zúčastnit okrs-
kové soutěže v Dolní Řasnici, ale na po-
slední chvíli byla polovina družstva od-
volána do práce nebo na odvoz dítěte 
do nemocnice. Tato soutěž je přitom 
nejhlavnější soutěží okrsku.

Příprava na kulturní akci „Kácení máje“ 
opět zabrala hodně času nejen všech 
členů skupiny MRSOCHMEL, ale i dal-
ších členů i občanů. Bylo nutné ob-
jednat povoz s koňmi, zajistit koláče, 
převleky na ranní zvaní nejen v obci, 
ale povoz projel také Novým Městem, 
kde jej občané rádi vítali. Po náročném 
projetí celé obce a zvaní na večerní 
kácení připravila druhá skupina občerst-
vení, výzdobu a některé drobné atrakce. 
Za nádherného počasí a velké účasti jak 
dětí, tak i dospělých došlo k samotnému 
kácení a k táboráčku. Něco podobného 
bylo připravováno na další akci, určenou 
především pro děti na konec školního 
roku, nazvanou „Hurá prázdniny“. Přes 
velké vedro se sešlo dostatek dětí na při-

pravené hry, jízdu na ponících a další 
dětské hry, ale asi po třech hodinách 
bylo vše ukončeno pro možnost úpalu 
a jiných zdravotních problémů. Pro velké 
teplo a sucho také nebylo možné z bez-
pečnostních důvodů podpálit slíbený 
táborák.

V polovině prázdnin, koncem červen-
ce, připravila skupina MRSOCHMEL 
pěknou akci pro děti zvanou „Z pohádky 
do pohádky“. Za velmi pěkného počasí 
a velké účasti nejen dětí, ale i dospělých 
je vyvezla hasičská Avie až do lesa nad 
Ludvíkov, kde byly dobře připravené 
soutěže, různé ceny a sladkosti, které 
předávali na několika místech členové 
skupiny v kostýmech. Nadšení dětí bylo 
důkazem o pěkně prožitém dni.

Soutěžní družstvo se také zúčastnilo 
soutěže v požárním sportu Noční útok, 
který se konal 7. července od 20 hodin 
na hasičském cvičišti v Novém Městě; 
naše družstvo se umístilo na 4. místě. 
Také se zúčastnili dalších soutěží, a to 
v Dolní Řasnici a Jindřichovicích. Zatím-
co se děti rozjížděly na prázdniny nebo 

na dovolené, výbor připravil pro některé 
své členy tzv. pracovní dovolenou. Pře-
devším se jednalo o dokončení oprav 
vozidla, různé nátěry v klubovně a zbroj-
nici, ale nejdůležitější práce nás čeka-
la při výkopech a betonování sloupků 
na plot okolo vodní nádrže. Další týden 
jsme natahovali pletivo a dokončovali 
terénní úpravy. Po této pracovní dovo-
lené začala příprava na akci „Poslední 
prázdninový táborák“ a sjezd masek 
a vozidel. Přestože poslední sobota 
o prázdninách, 1. září, hrozila deštěm 
a jednalo se, zda se akce konat bude, již 
dopoledne bylo jasné, že přípravu konce 
prázdnin počasí nepokazí.

V průběhu prázdnin nebyly jen hry 
a zábava, ale také výjezdy, nejen k ha-
várii vozidla, ale také k popadaným stro-
mům a větvím v okolí Ludvíkova, Pře-
bytku, Hajniště i v Novém Městě a také 
k požárům popelnice a k nedávnému 
požáru v Textilaně.

Jednatel SDH Ludvíkov Malý P. st.

Ludvíkovské hasičské zprávy

Od října 2012 bude opět každé pon-
dělí od 17h v prostorách J-centra pro-
bíhat anglická konverzace s Kenem 
a Lindou Stapletonovými.

Kurz je určen pro mírně a středně 
pokročilé a máte v něm možnost pro-
cvičit a zlepšit svoji angličtinu s rodilými 
mluvčími. Ken a Linda se přistěhovali 
z USA (Seattle) a v současné době žijí 
v Čechách. Jsou vynikající lektoři s ne-

formálním přístupem a mnohaletou praxí 
s výukou angličtiny formou konverzace.

Vstupné bude 50 Kč za jedno setkání 
(pokrývá náklady na cestovné lektorů, 
energie a drobné občerstvení).

Pozor – kurz bude z důvodu efektivity 
kapacitně omezen na cca 15 účastníků. 
Kurz je určen pro dospělé, tzn. spodní 
věková hranice pro účast je 18 let.

Aktuální info můžete najít na: jbnm.cz

Anglická konverzace v NMpS
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Spolky

Středisko rané péče Tamtam Praha, 
jež je součástí Federace rodičů a přátel 
sluchově postižených, o. s., poskytuje 
v devíti krajích ČR terénní služby ra-
né péče v domácím prostředí rodinám 
s dětmi se sluchovým a kombinovaným 
postižením nebo závažným postižením 
vývoje řeči od narození do 7 let. Kontinu-
álně je tato služba již dvanáctým rokem 
poskytována také v celém Libereckém 
kraji, kde ji v současnosti využívá 9 dětí 
klientských rodin.

Nabízené služby podporují jednak 
rodinu jako celek, jednak vývoj dítěte. 
Každý klient (rodina) má svého odbor-
ného poradce, který do rodiny dojíždí 
na pravidelné konzultace.

Rodiče se po zjištění diagnózy dítěte 
vyrovnávají se složitou a nečekanou 
životní situací, mohou se cítit bezradní 
a začít pochybovat o své rodičovské 
kompetenci. Již v této počáteční fázi 
smiřování se s problémem dítěte je jim 
poskytnuta podpora, která postupně 
přechází v provázení rodiny a poraden-
ství při výchově a všestranném vývoji 
dítěte se sluchovým postižením pro-
střednictvím konkrétních herních a tera-

peutických programů.
Velký důraz je ze strany týmu poradců 

Střediska Tamtam Praha kladen na ak-
tivní roli rodičů. Hlavně oni rozhodují, 
jakou pomoc a v jaké formě jejich rodina 
potřebuje. Proto při konzultacích porad-
ce zjišťuje aktuální potřeby rodiny, hod-
notí pokroky ve vývoji dítěte, hledá spolu 
s rodiči řešení problémů, které život s dí-
tětem se sluchovým postižením přináší. 
Velká pozornost je věnována jak podpo-
ře komunikace dítěte a výběru nejvhod-
nějšího komunikačního systému, tak 
poradenství v oblasti kompenzačních 
pomůcek. To, jakou formu rehabilitační 
strategie zvolit, a to, jak zdařile bude 
rehabilitace probíhat, záleží na mnoha 

různorodých faktorech, jako je např. typ 
a závažnost sluchového postižení, doba 
vzniku postižení apod., a liší se také 
podle individuálních předpokladů kaž-
dého dítěte. Ovšem společným a velice 
důležitým aspektem ovlivňujícím rych-
lost a kvalitu výsledků rehabilitace je její 
včasné zahájení - čím dříve, tím lépe.

Protože jsou služby rané péče služ-
bami, které jsou poskytovány rodině 
pouze na jejich vyžádání, můžete i Vy, 
vážení čtenáři, předat na naše středisko 
kontakt někomu z Vašeho okolí, o kom si 
myslíte, že by služby mohl využít. Rodina 
nás poté může bez obav kdykoli telefo-
nicky nebo prostřednictvím elektronické 
pošty kontaktovat.

Tamtam pomáhá rodinám sluchově postižených

Projek t „Hit the Nature”  začal 
17. června a trval 9 dní. Z 9 zemí Evropy 
se sjelo 41 mladých lidí, aby poznali 
Čechy, sami sebe a společně nalezli 
vztah k přírodě. Mimo Českou republik 
se do projektu zapojilo Estonsko, Litva, 
Polsko, Portugalsko, Španělsko, Slo-
vinsko, Řecko a Rumunsko. Zúčastnění 
byli ve věku mezi 18–31 let. Ubytování 
se nám dostalo v místním Juniorcampu 
vedeném paní Blankou Semerádovou.

Týdenní program byl opravdu různo-
rodý, skupina cizinců vyrazila i do Pol-
ska, aby po hřebenu hor došla na Smrk 
a zpátky, nebo se setkala se starostou 
města Pavlem Smutným, který jí povyp-
rávěl o historii města a jeho atrakci – Sin-
gltreku pod Smrkem. Jedním z vrcholů 
celého projektu bylo společně strávené 
zábavné dopoledne účastníků s žáky 
místní základní školy, které zprostřed-
kovala paní Yveta Svobodová z DDM 
NMpS. Studenti tak měli jedinečnou 
možnost si exotické cizince prohlédnout 
a osahat v městském sále.

Mládež z celé Evropy v Novém Městě pod Smrkem

Středisko rané péče Tamtam Praha
tel.: 251 510 744
e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz
www.tamtam-praha.cz
www.frpsp.cz

Výsledkem projektu jsou originální 
hry účastníků, které vytvořili v meziná-
rodních týmech společnou spoluprací. 
Ty budou veřejně dostupné na strán-
kách projektu www.hit thenature.eu 
a na www.losonline.eu.

„Toto byl pro mne první takovýto 
projekt. Nikdy předtím jsem neměla 
možnost poznat tolik odlišných kultur 
najednou, a navíc se odpoutat od ci-
vilizace a trávit čas v přírodě. Celých 
9 dní jsem si moc užila.” – Kateřina 
Mošnová, účastnice projektu, z Liberce.

Organizátorem projektu je LOS – Li-

berecká občanská společnost, o. s. 
Organizce LOS se primárně zaměřuje 
na neformální vzdělávání mládeže a do-
spělých. Pracuje s tématy aktivního 
občanství, oživování veřejného prostoru, 
multikulturality zážitkové pedagogiky 
nebo kulturní animace. Více informací 
o fungování organizace a jejích akti-
vitách jsou dostupné na webu www.
losonline.eu.

Výměna mládeže je fi nancována z pro-
gramu Mládež v akci, podpořeného 
Evropskou unií.

Hledáme pamětníky, kteří vědí cokoli

o havárii letadel na Měděnci a na Smrku.
Jedná se o data, popř. fotografi e či různé fragmenty z míst, pomůže 
i drobnost.
Snažíme se najít pravdu, jelikož v doposud zveřejněných údajích jsou velké 
nesrovnalosti. Za pomoc velice děkujeme.

toth.tom@seznam.cz
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školství

Pondělí 17. 9. zahájení pravidelné činnosti (stav k 30. 8. 2012) příspěvek na šk. rok 

Výtvarná dílna I. Špálová DDM obsazeno 13.30-15.00 h. 6–7 let 550 Kč

Výtvarná dílna I. Špálová DDM obsazeno 15.00-16.30 h. 11–13 let 550 Kč

Atletika S. Moreira Tělocvična SRC 14.30-16.00 h. 6–11 let 450 Kč

Florbal chlapci V. Veselý, S. Moreira Tělocvična SRC 16.00-18.00 h. 4.–6.tř. 700 Kč

Výtvarná dílna I. Špálová DDM obsazeno 17.00-18.30  h. dospělí 550 Kč

Basketbal dívky P. Diškant, B. Svoboda Tělocvična SRC 18.00-19.00 h. od 5 třídy 350 Kč

Basketbal P. Diškant, B. Svoboda Tělocvična SRC 19.00-20.30 h. dospělí 450 Kč

Úterý 18. 9.
Výtvarná dílna I. Špálová DDM obsazeno 13.30-15.00 h. 8–10 let 550 Kč

Dovedné ruce I. Hanušová, J. Karpíšková DDM 14.00-15.00 h. bez omezení 350 Kč

Florbal V. Veselý, T. Le Calvez Tělocvična SRC 15.00-16.00 h. chlapci 6.–9.tř. 350 Kč

Lezení na umělé stěně P. Smutný, T. Le Calvez Tělocvična SRC 16.00-17.00 h. bez omezení 350 Kč

Cvičení rodičů s dětmi D. Zárubová ZŠ Textilanská 16.00-17.00 h. předškolní 250 Kč

Středa 19. 9.
Výtvarná dílna I. Špálová DDM obsazeno 13.30-15.00 h. 7–9 let 550 Kč

Výpočetní technika M. Pánková DDM 13.30-14.30 h. 7–10 let 350 Kč

Sportovní hry – mladší S. Moreira Tělocvična SRC 13.30-14.30 h. 1.–4. třída 350 Kč

Výpočetní technika M. Pánková DDM 14.30-15.30 h. 11–15 let 350 Kč

Badminton S. Moreira Tělocvična SRC 14.30-15.30 h. 9–15 let 350 Kč

Výtvarná dílna I. Špálová DDM obsazeno 15.30-17.00 h. 12–15 let 550 Kč

Šachový – deskové hry J. Svatek, T. Le Calvez DDM 15.30-17.00 h. 10–15 let 350 Kč

Čtvrtek 20. 9.
Angličtina T. Le Calvez DDM 14.00-15.00 h. 9–12 let 350 Kč

Francouzština S. Moreira DDM 14.00-15.00 h. 9–12 let 350 Kč

Hudební tvorba T. Le Calvez DDM 15.00-16.00 h. 8–15 let 350 Kč

Volejbal – děti L. Žabková Tělocvična SRC 16.30-18.00 h. obsazeno – pokročilí 450 Kč

Pátek 21. 9.
Včelařský dívky Y. Svobodová DDM 13.30-14.30 h. bez omezení 350 Kč

Včelařský chlapci Y. Svobodová DDM obsazeno 14.30-15.30 h. bez omezení 350 Kč

Rybářský T. Křiklava, O. Liepach DDM 15.30-17.00 h. bez omezení 350 Kč

Nabídka kroužků školní rok 2012–2013

O bližší informace můžete požádat 
přímo v DDM nebo na tel. číslech: 
482 325 319, 482 323 399.
Přihlášky přijímáme již od 1. 9. 2012 
a celoroční poplatek je nutné 
uhradit do 30. 9. 2012.

Sandra Moreira a Thibaud Le Calvez – 
dobrovolníci z Francie v rámci Evropské 
dobrovolné služby.
Dny a časy některých kroužků lze 
upravit podle možností zájemců.
SRC – Sportovní a relaxační centrum – 

tělocvična u školy Tylova ulice
O činnosti kroužků se dočtete také 
na našich stránkách:
www.ddmnmps.webnode.cz
www.vytvardilna.webnode.cz
ddmnmps@seznam.cz 

Středisko volného času „ROROŠ“, Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace
Frýdlantská 841, 463 65 Nové Město pod Smrkem
tel.: 482 325 319, ičo:46744819, e-mail: ddm_nmps@volny.cz
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Nové knihy
Beletrie
Adamson, Lydia: Kočka v utajení
Adler, Olsen: Žena v kleci
Benešová, Jana: Ze života peklo
Benzoni, Juliette: Zlatá chiméra Borgiů
Champion, Emma: Králova milenka
Dasgupta, Rana: Sólo
Dočekalová, Markéta: Rychle 
a bezbolestně
Drummond, Ree: Z lodiček do traktoru
Dvořák, Otomar: Smrt ve stříbrné zbroji
Fielding, Joy: Až ji uvidíš
Frühlingová, Iva: Příběhy ze 
showbyznysu
Hájíček, Jiří: Rybí krev
Christer, Sam: Odkaz Stonehenge
Jakoubková, Alena: Manžel, který 
štěká, taky kouše
Jarošová, Iveta: Zítra bude líp
Keleová-Vasilková, Táňa: Dva životy
King, Stephen: Zhubni
Körnerová, Hana Marie: Heřmánkové 
údolí
Lamb, John J.: Medvídek s falešným 
srdcem
Moon, Alice: Krvavá romance
Morton, Kate: Zapomenutá zahrada
Obermannová, Irena: Vznášedlo
Ondriová, Ivana: Nevinné šílenství
Pošíval, Zdeněk: Zakázané doteky
Quick, Amanda: Stíny noci
Roth, Veronica: Divergence
Rozkovec, Patrik: Třetí tvář
Salmela, Alexandra: 27, aneb, Smrt vás 
proslaví

tel.: 482 360 344
e-mail: knihovna@nmps.cz
web: www.nmps.knihovna.cz

Městská knihovna nabízí svým 
čtenářům bohatý výběr literatury 
jak z oblasti populárně naučné, tak 
i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit 
a staňte se čtenáři městské knihovny. 

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

V lednu 2012 byl spuštěn ON-LI-
NE katalog Městské knihovny Nové 
Město pod Smrkem (www.katalog.
nmps.cz), tím došlo ke zkvalitnění 
přístupu místních i vzdálených uživa-
telů ke knihovnímu fondu. V ON-LINE 
katalogu můžete zjistit, zda je vámi 
hledaná kniha ve fondu knihovny, zda 
je přístupná nebo právě vypůjčená. 
Pokud je kniha půjčená, může si čte-
nář přes své čtenářské konto tuto kni-
hu rezervovat. Přes čtenářské konto 
lze výpůjčky také prodlužovat. Bližší 
informace o nové službě je možno 
získat v knihovně.

Městská knihovna půjčuje:

pro děti:
pondělí 13:00–17:00 hod.
středa 13:00–15:00 hod.

pro dospělé:
pondělí 9:00–11:00 hod.
úterý 9:00–11:30 hod.,
 13:30–17:00 hod.
čtvrtek 9:00–11:30 hod.,
 13:30–17:00 hod.

Santos, José Rodrigues dos: Hněv boží
Sidonová, Vlasta Rut: Jídelna Šalom 
a jiné židovské povídky z dnešní Prahy
Slaughter, Karin: Podlost
Solařová-Calibaba, Blanka: Sousedka 
ze Skalistých hor
Theorin, Johan: Smršť
Tuomainen, Antti: Léčitel
Tvrtkovič, Vesna: Idioti 21. století
Vondruška, Vlastimil: Podivná svatba 
na Lichnici
Wagnerová, Sandra: Zahrada 
pozemských rozkoší
Wagner, Jan Costin: V zimě, kdy připluli 
lvi
Wallace, Edgar: Anděl hrůzy
Weeks, Stephen: Daniela
Willis, Connie: Kniha posledního soudu
Zlatohlávek, Jan: Hledám štíhlou ženu

Naučná
Kirschner, Ann: Salin dar
Messner, Reinhold: Póly
Suchá, Romana: Veršované znakování
Památky Libereckého kraje
Toulavá kamera

Beletrie pro mládež
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky
Novotná, Ivana: Pohádky pro malé 
neposluchy
Rožnovská, Lenka: Anežka se těší 
na miminko
Grylls, Bear: Zlato bohů
Peinkofer, Michael: Team X-treme
Horák, Antonín: Pasťák

Pozvánka do knihovny

Kultura



září–říjen 2012 Novoměstské noviny 15

Sportovní a relaxační centrum

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

PLAVECKÝ BAZÉN Provozní doba – od 1. 8. 2012

dopoledne odpoledne

Pondělí 8.00–12.00 výuka plavání školy zavřeno

Úterý 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–21.00 veřejnost

Středa 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–21.00 veřejnost

Čtvrtek 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–15.00 senioři
15.00–21.00 veřejnost

Pátek 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–21.00 veřejnost

Sobota 9.00–12.00 14.00–21.00 veřejnost

Neděle zavřeno zavřeno

Dále dle potřeby a dohody! Plavání pro školy, mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem.

SAUNA + MASÁŽE

Středa masáž na obj.
(nebo dle dohody)

17.30–20.00

Čtvrtek (ženy) sauna
masáže klasické (ženy), pedikúra

17.00–20.00
17.30–20.00

Pátek (muži) sauna
masáže klasické (muži)

17.00–22.00
17.30–21.00

Sobota sauna společná 17.00–21.00

OBČERSTVENÍ

Úterý – čtvrtek 14.00–21.00 Ceník od 1. ledna 2012

Pátek 14.00–22.00 Plavecký bazén 1 hod. 2 hod.

Sobota 14.00–21.00 Dospělí
(přecházení do sauny zakázáno)

50 Kč 70 Kč

Neděle zavřeno

Dále dle potřeby a dohody! Děti, ZTP 30 Kč 50 Kč

Sportovní a relaxační centrum
Ludvíkovská 38
Nové Město pod Smrkem 463 65
Kontakty:
mobil: 725 785 801, 776 098 911
e-mail: bazen@nmps.cz
www.ubytovani-relax.com

Záloha na klíč dospělí 50 Kč / děti 30 Kč

ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč

Děti do výšky 100 cm vstup zdarma

Příplatek za překročení času 10 Kč za každých započatých 30 min

Pronájem: 1hod. = 600 Kč, po 19.00 hod. 500 Kč (dále dle dohody)

Permanentka přenosná s 15 vstupy na 2 h., platná na 2 měsíce 900 Kč

Permanentka děti a ZTP 500 Kč (stejné podmínky jako dospělí)

Do sauny permanentky neplatí!

Možnost zapůjčení ručníku, vysoušeče vlasů: 20 Kč

Možnost zapůjčení rukávků, míče: 10 Kč

Sleva pro seniory – 1× týdně (čtvrtek) od 14.00 do 15.00 hod. – cena 40 Kč

Cena pro školy – pronájem 1 hod. dopoledne – cena 20 Kč za 1 dítě

Sauna

Na 2 hod.
(možnost přechodu do bazénu dle pravidel)

80 Kč
příplatek 10 Kč

Zapůjčení prostěradla, osušky, ručníku: 20 Kč/ks

Masáže: klasická masáž 70/100 Kč /20 min.

ostatní masáže: 200 Kč /30 min.

Čtvrtek, pátek – sauna + masáž 150 Kč
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Pamětliv hesla „Slušní lidé domů cho-
dí za světla“ přicházel Ota z páteční-
ho mejdanu v době, kdy už by kromě 
Slunce žádnou jinou hvězdu na nebi 
nenašel. Sobotní ráno bylo chladivé a ti-
ché. Byl rád, že nikoho známého nepo-
tkal. Ve svém momentálním stavu, který 
se u něj projevoval až sebevražednou 
upřímností, by svoje současné mezilid-
ské vztahy zaručeně nevylepšil. V příze-
mí vlezl do výtahu, druhým pokusem se 
ukazovákem strefi l do správného tlačítka 
a pak už děkoval osudu a bytovému druž-
stvu, že má po pěti patrech cesty vzhůru 
dveře od bytu na dosah ruky. Doma hned 
v předsíni zaregistroval, že táta ještě spí, 
a rozhodl se, že než i on zapadne do pe-
řin, ještě si na balkoně zakouří. Potichu 
prošel bytem. Na balkoně vytáhl ciga-
rety. Potáhl a opřel se lokty o zábradlí. 
Z výšky se díval po sídlišti a nezáživný 
obraz mu co chvíli mizel pod padajícími 
víčky, za kterými se mu naopak obje-
vovala ta holčina z mejdanu… „Jdu si 
lehnout, nebo se mi tady podlomí kolena 
a ještě si o to zábradlí vycvakám zuby,“  
odůvodnil chuť nechat si o ní zdát starostí 
o svoje zdraví. Strčil ruce do kapes a šel. 
V předsíni pověsil bundu na věšák u dve-
ří, oblečení naházel na židli v pokoji a se 
slastným pocitem zaparkoval v posteli.

Zatímco Otovy sny se točily kolem vče-
rejší krásky, jeho otec se ve snu pozvolna 

vracel do mládí, když pálili táboráky. Ten 
pocit, že slyší praskání ohně a cítí kouř, 
byl tak intenzivní, že ho až probudil. Chvil-
ku trvalo, než si uvědomil, že opékané 
buřty nebudou a kouř, který se k ně-
mu do ložnice dere zpode dveří, s idyl-
kou mládí taky nijak nesouvisí. Vyběhl 
do předsíně, kde se mu do obličeje nava-
lila štiplavá, hustá černá mlha. Vycházela 
od věšáku. Nový příval kyslíku z ložnice 
a vzduch rozvířený pohybem nakrmil 
ohnisko a z oblečení na věšáku vyšlehly 
plameny. „Hoří!“ zakřičel muž v naději, že 
to syna probudí, a běžel pro vodu. Než 
napustil kýbl, oheň přelezl po palubkách 
až na strop. Jeden kýbl vody byla pro po-
žár v této fázi již legrační záležitost.

Ota se probíral pomalu a rychlý sled 
události mu zpočátku hlava nebrala. 
Teprve když běžel s druhým kýblem 
na trase koupelna – předsíň, došlo mu, 
že k dané situaci přispěl medvědím po-
dílem. „Cigareta ... kde jsem ji típnul?“ 
Bořil se do hlubin paměti. „Netípnul! 
Nechal jsem jí v kapse!“ Udělalo se mu 
jasno, nikoliv však lépe. Další dva kýbly 
vody přispěly ke zničení semišových 
bot a parket pod kobercem, ale na sní-
žení plamenů se jejich vliv nepodepsal. 
„Tohle kýblem neuhasíme. Vedle dveří 
je hydrant! Běž to otevřít!“ zavelel otec 
a Ota poslechl. Když otevřel bytové dve-
ře, vyvalil se černý oblak na chodbu. No-

vý příval kyslíku znamenal pro oheň nový 
náboj. Do předsíně nalili pěkných pár 
litrů, ale jediným výsledkem bylo, že jim 
z toho kouře začínalo být zle. Bylo jasné, 
že to nezvládnou ani s pomocí hydrantu. 
Rozhodli se, přenechat to hasičům…

Sousedka od shora si zrovna na chvil-
ku odskočila od sporáku, když ji do nosu 
praštil pach spáleniny. „No to snad ne, 
pálí se mi to!“ napadlo ji a jako o život 
běžela zpátky do kuchyně. Na plotně 
bylo čisťoučko a pokličky na kastrolech 
jen lehce nadskakovaly. Sledování pa-
chové stopy jí dovedlo až na balkon. 
„Karle, pod náma hoří!“ zalarmovala 
manželka, který si čas k obědu krátil 
na gauči hlubokou meditací pod rozevře-
nými novinami. „Lidi už z baráku utíkají!“ 
začala se o ní pokoušet panika. „Musí-
me pryč!“ a vyběhla na chodbu. Když 
viděla jen černou mlhu, rychle zase 
zavřela dveře. „Neplaš Maruš, počkáme 
tady. Hasiči už jedou.“ Meditace slavila 
úspěch a Maruš se zklidnila. Zavřeli 
dveře na balkon i do obýváku a zůstali 
v kuchyni na opačné straně bytu.

Ze spodních pater lidé odešli sami, 
Otu a jeho otce hasiči vyvedli v dýcha-
cích přístrojích a lidé z horních pater 
museli počkat, až hasiči chodbu uhasí 
a odvětrají. Ale na cigaretu ve vynucené 
přestávce neměl chuť nikdo. Otu ta jeho 
přišla na osmdesát tisíc.                     LR

Život píše

Nedokouřená cigaretka
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Život píše

Hasiče jsem dělal už nějaký ten rok. 
Býval jsem zařazen i ve výjezdové jed-
notce, která už před dvaceti roky měla 
hodně dobrou pověst. Měl jsem tuhle 
práci moc rád. Vždyť kdo z hasičů by 
nemiloval trošku toho adrenalinu, ostré 
výjezdy, vychutnání si sladkého pocitu 
po úspěšném zásahu, a nebylo jich 
málo. Často jsme přijeli od ohně nad rá-
nem, špinaví a unavení, dvě, tři hodinky 
se prospali a museli vstát a jít do práce. 
To koneckonců znáte také… Patří to 
k hasičskému životu.

Jednou v červnu jsem měl odpolední 
směnu a u nás v družstvu se tenkrát 
stěhovaly nějaké stroje, docela jsme si 
mákli ... byl jsem rád, že jsem konečně 
doma. Únava se dala nožem krájet. Ani 
jsem nevečeřel, umyl se a padl na pol-
štář. Usnul jsem jako špalek. Jenže 
u hasiče je to spaní s oním kouskem zají-
cova ucha, nemám pravdu? Zvláště když 
máte v létě otevřené okno. A já z toho 
spánku najednou slyšel hasičskou siré-
nu. Padala do hlubších tónů a po chvíli 

se opakovala. No co vám mám říkat. Vy-
letěl jsem z postele závratnou rychlostí, 
v chodbě popadl uniformu, boty, zamá-
val ženě, bouchnul dveřmi a vyběhl před 
domek. Pět vteřin, které jsem musel 
věnovat odemčení branky, se mi zdálo 
nekonečných. Pomohl jsem si nesluš-
ným zasakrováním, protože zrovna teď 
se zdržet není dobrý vtip. K hasičské 
zbrojnici sice daleko nebylo, ale vzru-
šením a během jsem se docela zpotil. 
Starý Novák, který pokuřoval u soused-
ního domku na zápraží na mě volal, kam 
že to letím. Na vysvětlení jsem ale neměl 
čas ani chuť. Vzal jsem to zkratkou, 
tedy po hrázi rybníka, kousek křovím. 
Bylo po dešti, všude bláto, dvakrát jsem 
slušně uklouzl a málem sletěl do tůně. 
U hasičské zbrojnice zatím nikdo nebyl. 
To mě nijak nevyvedlo z míry, dokonce 
jsem na sebe byl patřičně hrdý a pyšný. 
V pětapadesáti umím ještě pořádně 
běhat a dneska jsem to stihl jako první! 
Po pár minutách jsem už docela nevybí-
ravě klel a u toho se upřímně divil, kde že 

ti kluci sakramentský dneska jsou. Sedl 
jsem na schody a čekal. Zadíval jsem se 
na hvězdy, které se předháněly jasem 
a poslouchal ono hrobové ticho a čekal, 
kdy zaslechnu běžet další hasiče. Na-
jednou jsem zpozorněl… zase padající 
siréna a pak zase. No jo, jenže to není 
siréna! To snad není možný… konečně 
jsem si dal dvě a dvě dohromady. Víte, to 
je tak. Kousek od mého domku je louka 
a na ní se v létě pasou kravky. Jedna 
z nich se zvláště vyvinutým hlubokým, 
táhlým a smutným altem dávala najevo, 
že je na té louce přítomna. Takže já vy-
běhl na kravský zabučení?!

Co vám mám povídat. Vracel jsem se 
plíživě domů, přemýšlel o svém dušev-
ním zdraví a na chvíli se zastavil u onoho 
pasoucího stáda. ,,Vy jste tedy krávy,“ 
ulevil jsem si. Zkratku u souseda jsem 
pro jistotu obešel, co kdyby mě starý 
Novák znova viděl. Určitě by měl snahu 
se vyptávat. A na to jsem skutečně ve tři 
čtvrtě na jednu v noci neměl náladu.

LR

Být první vždycky neznamená vždy být nejlepší

si Vás dovolují pozvat na výstavu

„Pomníčky 
Jizerských 
hor a činnost 
Spolku Patron“
v budově knihovny v N. M. p. S.
Výstava potrvá do 11. 10. 2012
Výstava je přístupna pro veřejnost 
dle půjčovní doby knihovny.
Po: 9:00–11:00
Út: 9:00–11:30 / 13:30–17:00
St:  13:00–15:00
Čt: 9:00–11:30 / 13:30–17:00
Mimo tuto dobu je možné 
dohodnout si prohlídku na telefonu: 
482 360 344.

Město
Nové Město 
pod Smrkem

Občanské 
sdružení

Spolek Patron

Srdečně Vás zveme na středověký

jarmark

 9:00 – Otevření tržiště
 9:15 – Kejklíř Vlček
 10:00 – Řezbář motorovou pilou-p.Róka
 10:30 – Šermířské vystoupení-Grex Sever Liberec
 11:30 – Kejklíř Vlček
 13:30 – Příjezd princezny Amálie s malým příběhem
 14:00 – Šermířské vystoupení – Grex Sever Liberec
 14:30 – kejklíř Vlček
 15:30 – Středověká hudba Jagabab
 16:00 – Kejklíř Vlček
 16:30 – Rockověstředověká hudba Jagabab
 17:00 – Uzavření tržiště

V průběhu dne vystoupení dětí ze zá-
kladní školy Nové Město pod Smrkem, 
orientální tanečnice a jiní.

Zajezdíte si na konících i v koňském 
povozu, najdete zde i dílničky, od 14.00 
do 16.00 hodin si děti projdou pohád-

kovou stezku a každé si odnese i dárek. 
Startovné 1 zlaťák (20 Kč).

Na tržišti najdete různá řemesla, jako 
třeba skláře, kováře, košíkářku, řezbáře, 
šperkaře a jiné, ale i různé dobroty.

II. ročník; sobota 13. 10. 2012 
na náměstí v N. M. p. S.
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historie

Sto let poté, co mladý německý bás-
ník a bojovník protinapoleonské koalice 
Theodor Körner (1791–1813) vystou-
pil v roce 1809 na cestě z Flinsbergu 
(dnes Świeradów Zdrój) do Krkonoš 
také na Smrk, postavili mu členové no-
voměstské sekce Německého horské-
ho spolku pro Ještědské a Jizerské 
hory na této hoře pamětní kámen. Až 
na samotný vrchol ale Körner se svým 
přítelem sotva vystoupili, v ten čas tam 
ani nevedla žádná cesta. S největší prav-
děpodobností odpočívali u Tabulového 
kamene, protože odtud byl i tehdy pěkný 
výhled do širého kraje.

Pro postavení pamětního kamene si 
Novoměstští vybrali jiné místo – přímo 
při cestě vedoucí k dřevěné rozhledně 
a turistické chatě. To proto, aby kolem 
něj procházelo co nejvíce návštěvníků 
Smrku, neboť do okolí Tabulového ka-
mene jich tolik nepřišlo. Lze dodat, že 
od té doby jich byly již statisíce.

Posuňme se však do konce 30. let mi-
nulého století. V místním tisku „Friedlän-
der Zeitung“ vyšla ve čtvrtek 14. 9. 1939 
zprávička, že „Pamětní kámen Theo-
dora Körnera obdrží v nejbližší době 
důstojnou ozdobu. Na kámen bude 
upevněn bronzový reliéf básníka v ži-
votní velikosti, který zhotovila již v roce 
1913 sudetoněmecká sochařka Juli-
anna Jaksch-Neuwinger(ová), vdova 
po dvorním radovi a předsedovi ví-
deňského Schubertova spolku Josefa 
Jaksche. Umělecké dílo nemohlo být 
dříve na pamětní kámen umístěno, 
je to možné až nyní po 25 letech, 
kdy území bylo přičleněno k Velkoně-
mecké říši.“. Tendenčnímu zabarvení 
novinové zprávy se nelze divit, vyšla 
v době nejvyhrocenějších národnost-
ních vztahů.

Autorka Julianna Jaksch-Neuwinger 
pocházela z jizerskohorského regionu 
a byla ovlivněna tehdy módní secesí. 
Důvodem k vytvoření reliéfu Theodora 
Körnera byla skutečnost, že v roce 1913 
uplynulo právě sto let od bitvy u meklen-
burského Gadebuschu, kde dvaadvace-
tiletý Körner padl.

Ironií osudu je, že deska na pomní-
ku nevydržela dlouho. Ve fašistickém 
Německu chtěl ř íšský ministr Her-
mann Göring připravit führerovi k jeho 
51. narozeninám dárek a nechal dne 
29. 3. 1940 vydat ministerský výnos 
k provedení sběru barevných kovů. Insti-

tuce, kostely, spolky i soukromé osoby 
byly vyzvány k zajištění kovových rezerv 
pro válečné účely. Veškeré bronzové 
výrobky měly být poskytnuty zbrojnímu 
průmyslu, přičemž neuposlechnutí moh-
lo být potrestáno i smrtí.

V Novém Městě pod Smrkem museli 
opět sundat sochu císaře Josefa II., 
který byl jen krátce před tím vrácen 
na mramorový podstavec na náměstí, 
a hrozilo, že bude muset být obětována 
i bronzová deska z Körnerova pomníku. 
Ve svých pečlivě vedených záznamech 

o Jizerských horách si místní znalec 
Emil Novák napsal: „V roce 1939 byla 
na Körnerův kámen upevněna bron-
zová tabule s vyobrazením Theodora 
Körnera, ale už ve čtyřicátých letech 
byla z důvodu sběrové akce kovů pro 
strašnou válku sejmuta“. Existuje i No-
vákova fotografie ze 40. let minulého 
století, na které je kámen již bez desky. 
Emil pod snímek připsal: „ve čtyřicátých 
letech spolkla desku 2. světová válka“. 
Jsou známa i svědectví pamětníků, kteří 
byli přesvědčeni, že reliéf byl roztaven.

Neuvěřitelný nález na úbočí Smrku
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Úplnou zkázu pro pomník pak zna-
menal konec války. Byl rozvalen a až 
do roku 1988 ho přerůstala jen lesní 
tráva. V této době zpracovával na vr-
cholu Smrku lesní dělník Jaroslav Čech 
s traktorem kalamitní dřevo. Jeho vřelý 
vztah k přírodě a k Jizerským horám 
v něm vzbudil odhodlání postavit téměř 
2500 kg těžký obelisk na původní místo. 
O čtyři roky později upevnili členové 
spolku Patron na kamennou stélu ta-
bulku s portrétem básníka a při příle-
žitosti výstavby nové rozhledny (2003) 
byl uveden do zhruba původního stavu 
i celý Körnerův pomník. Těžká žulová 
deska s vytesaným německým textem 
byla vzpřímena a posunuta k obelisku, 
doplněny byly i menší kameny.

Zdálo by se, že se již o památce nic 
nového nedá zjistit. Jak ale praví staré 
židovské přísloví, „vše je jinak“. A sku-
tečně se objevilo cosi naprosto neče-
kaného.

Martin Habardík, mladý muž z Nového 
Města pod Smrkem, je vyznavačem hor-
ských túr. Po horách rád chodí i cestou 
necestou, a že často vystupuje na svou 
domovskou horu Smrk, je nabíledni. 
Bylo tomu tak i 16. dubna 2012, kdy 
se se svým synovcem Petrem Farským 
šel projít ke Streitovu obrázku. Pokra-
čovali až k nově upravené cestě, která 
vychází od křižovatky U Červeného bu-
ku, vede kolem odpočívadla u Pecho-
vy smrti a ústí na tzv. Lavičkové cestě 

vedoucí na Smrk. Zastavili se v místě, 
kde Ztracený potok protíná tuto cestu. 
Martin ukázal synovci, že odtud vede 
jedna z jeho zkratek na Smrk. Dlouho 
se nerozmýšleli a pustili se vzhůru str-
mým a těžko schůdným svahem směrem 
k vrcholu. Při jedné z přestávek Martin 
povídá: „Podívej tamhle na ten růžek, 
který vyčuhuje ze země. Vždycky si 
na něj stoupnu a vím, že jdu správně. 
Mrkni se, co to je!“ Péťa poslechl a sna-
žil se předmět vyhrabat. Zjistil ale, že 
to snadno nejde, a tak pokračovali oba 
ve výstupu. Po pár metrech Petr říká, 
že to vypadá jako nějaká stará dortová 
forma. Oba se vrátili a společnými silami 
se jim podařilo vyhrabat kovovou desku 
s nějakým reliéfem. Zavolali kamarádovi 
Ondřeji Hradcovi, aby se pokusil zjistit, 
o co se jedná a zda stojí za to se s des-
kou dřít až do Nového Města. Za chvíli již 
věděli, oč pravděpodobně jde, a proto 
se rozhodli nález dovléci domů.

Poměrně těžkou desku snesli na ces-
tu a po ní pokračovali zpět ke Streitovu 
obrázku. Poblíž se povalovala stará ple-
chová přepravka, ve kterých se v 80. le-
tech pěstovaly v pěstebních střediscích 
sazenice jehličnanů. Objevený historic-
ký poklad se do přepravky dobře vešel, 
takže ho bylo možné lépe snést po bý-
valé svážní cestě. Mezitím znovu zavolali 
Ondřeje Hradce, aby pro ně přijel osob-
ním autem. Tak se nakonec podařilo 
dopravit desku do Nového Města pod 
Smrkem. Po několika dnech navštívili 
místo nálezu s detektorem kovů, avšak 
další kovové části už nenašli.

Déle než po měsíci jsem potkal zná-
mého, které mi sdělil, že kluci našli 
desku pocházející z Körnerova pomníku 
na Smrku. Považoval jsem to za vylou-
čené, měla přeci být za války roztavena. 
„Pojďte se podívat,“ zněla jeho odpo-
věď. Jakmile jsem bronzovou plaketu 
spatřil, věděl jsem, že je to skutečně ta 
ze Smrku. To byl pro mne doslova malý 
šok! Okamžitě jsem šel pro fotoaparát, 
abych zdokumentoval vzácný nález, 
a také jsem hned vyhledal nálezce Mar-
tina Habardíka. Ochotně mi vylíčil celý 
příběh a dva dny nato jsme spolu vyrazili 
k místu nálezu. Musel jsem konstatovat, 
že najít v těchto místech téměř zcela za-
kopanou bronzovou desku o rozměrech 
48×34×3,5 cm není náhoda, ale zázrak.

Zatím zůstává záhadou, jak se tak 
těžký kovový předmět dostal zhruba 

900 metrů od místa, kde byl kdysi upev-
něn na kameni. Kdo to byl, kdo ve čty-
řicátých letech našel odvahu desku 
z kamene sundat, neodevzdat ji do ve-
řejné sbírky a tak ji zachránit před zniče-
ním? A kdo bronzový reliéf z obou stran 
prostřílel přibližně pětadvaceti ranami 
z vojenské pušky? Znalec z oboru kri-
minalistiky podle fotografi e odhadl, že 
průstřely z obou stran a z různých úhlů 
byly provedeny pravděpodobně zbraní 
o kalibru 7,92 až 8,2, tedy takovou, ja-
kou vyráběla například Zbrojovka Brno.

Kdy a zda vůbec se podaří zodpo-
vědět všechny vzniklé otázky a osvětlit 
záhady, to momentálně nikdo neví. Kaž-
dopádně se už našel odborník, který je 
ochotný z objeveného originálu zhotovit 
formu, do které by bylo možné odlít kopii 
desky. Dokonce se ozval i sponzor, kte-
rý by potřebné práce uhradil.

Zůstává zatím otázkou, zda se po více 
než sedmdesáti letech objeví replika díla 
sudetoněmecké sochařky na původním 
Körnerově kameni. Je k tomu třeba 
dobré vůle, znalosti historie a nadšení 
několika zapálených lidí. Chtěl bych vě-
řit, že v dnešní době je už něco takového 
možné. Vždyť se jedná o kus minulosti 
naší hory, kterou ročně navštěvují tisíce 
turistů z tuzemska i ze zahraničí. Blížící 
se dvousté výročí (2013) smrti Theodora 
Körnera je k tomu vhodnou příležitostí.

KN (17. 5. 2012)

historie
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kultura a školství

Ve dnech 14. 5.–1. 6. 2012 proběhl 
ve Frýdlantském výběžku (konkrétně 
v Novém Městě pod Smrkem) kurz „Pe-
čovatelka o děti“, pořádaný projektem 
Rovné příležitosti pro Frýdlantsko.

Kurz byl pro účastnice bezplatný, za-
měřený zejména na nezaměstnané ženy 
a ženy po mateřské dovolené, kterým 

Zpráva o kurzu „Pečovatelka o děti“

MATADEUS A GREX 
SEVER LIBEREC Vás zvou 
na ŠERMÍŘSKOU ZÁBAVU, která 
se koná dne 13. 10. 2012 od 20:00 
hod v Dělnickém domě. K tanci 
a poslechu Vám zahraje kapela 
Expres Ltm-Pha – Výborná kapela!!!
Každý si domů něco odnese! 
Večerem Vás provede naše 
známá moderátorka Míša Jadrná, 
která i zatančí s křídly, orientální 
tanečnice, šermíři a hlavní hřeb 
večera bude úžasná ohňová show 
kejklíře Vlčka.

Vstupné je 100 Kč.
Přijďte! Každý z Vás se pobaví, ať 
v kostýmech či v civilu!!!

Pozvánka

by zvýšená kvalifikace mohla pomoci 
v uplatnění na trhu práce.

Nutno zmínit, že zájem o účast v kurzu 
byla daleko větší než možná kapacita.

Celkem se zúčastnilo 12 žen (3× 

NMpS, 2× Frýdlant, 2× Bílý Potok, 1× 
Hejnice, 1× Jindřichovice, 1× Lázně 
Libverda, 1× Raspenava, 1× Řasnice), 

které kurz v plném rozsahu absolvovaly. 
Z toho 10 nezaměstnaných – 4 dlouho-
době, 2 brzy končící MD. Některé ženy 
měly pouze základní dosažené vzdělání.

Obsahem kurzu bylo: pedagogicko-
psychologické zásady, vývojová psycho-
logie, první pomoc, význam her při práci 
s dětmi, výživa dětí, dětské nemoci, atd. 
součástí byla také praxe, většinou v mís-
tě bydliště.

Účastnicím byl poskytnut příspěvek 
na hlídání dětí, příspěvek na dopravu 
a občerstvení.

V rámci kurzu byl dostatečný prostor 
ke sdílení zkušeností a rozhovorům, 
týkajícím se problematiky nezaměstna-
nosti ve Frýdlantském výběžku.

K naší radosti hodnotily účastnice kurz 
jako velmi prospěšný, užitečný a příjem-
ný, s dobrou atmosférou. (Z výsledků 
závěrečných dotazníků.)

Jako velice úspěšnou vidíme skuteč-
nost, že v návaznosti na kurz se podařilo 
2 ženám předběžně vyjednat pracovní 
místo asistentky v MŠ. Tyto 2 pracovní 
možnosti plánuje projekt RP pro Frýd-
lantsko fi nančně podpořit. I další absol-
ventky mají zájem se uplatnit.

Pro velkou úspěšnost zvažujeme mož-
nost akreditace kurzu a jeho opakování.

Na podzim 2012 je také plánován 
rekvalifi kační kurz Pečovatelka v sociál-
ních službách.

Za RP pro Frýdlantsko Sylva 
Bukovská, organizátorka kurzů

Projekt Rovné příležitosti pro Frýd-
lantsko má za sebou první konkrétní vý-
sledky. Díky projektu našly od 1. září své 
uplatnění 2 dlouhodobě nezaměstnané 
ženy z Nového Města pod Smrkem. Obě 
jsou úspěšné absolventky vzdělávací-
ho kurzu Pečovatelka o děti. Pracovat 
budou na poloviční úvazek v naší ma-
teřské škole. Dotovaná pracovní místa 
jsou fi nancována z ESF prostřednictvím 
operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

P. Michelová
Manažerka projektu RPPF


