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Skvělého úspěchu dosáhly dvě členky šipkového klubu z Liberecka hrající za klub 
Dexterous Krásný Les (dříve za The Best Nové Město). Iveta Bruská a Lada Kotláriko-
vá se v německém Geiselwindu staly 3. července 2013 mistryněmi Evropy v elektro-
nických šipkách. Titul vybojovaly s národním týmem, když ve fi nále zdolaly reprezen-
taci německých hráček. Taktéž reprezentační tým mužů evropský šampionát ovládl 
a ve fi nále zdolal největšího rivala – reprezentaci Chorvatska. Česko tak má double.

V mistrovském šampionátu 
jednotlivců opět zazářila Iveta 
Bruská, která si odvezla 3. místo, 
a tím pádem titul II. vicemistryně 
Evropy. Lada Kotláriková skončila 
na krásném 5. místě.

V kategorii Eurocupů (týmové 
„klubové“ soutěže) se Lada Kot-
láriková se svým týmem Zippo-
Revival dostala až do fi nále. Zde 
bohužel celý tým prohrál s Ně-
meckem a skončil tak na druhém 
místě.

Pokračování na straně 2. »

Město Nové Město pod Smrkem při-
pravuje u příležitosti 10. výročí otevření 
rozhledny na Smrku malou Horskou 
slavnost, která se uskuteční v sobotu 
21. září 2013 na Smrku.

Program:
  11:00 hodin – odhalení bronzové 

repliky původního reliéfu na Pamětním 
kameni Th. Körnera – Spolek Patron

  12:00 hodin – odhalení pamětní 
desky Ing. Karla Jeřábka na rozhledně 
– město Nové Město pod Smrkem.

Návštěvníci slavnosti se mohou těšit 
také na tradiční občerstvení, které zajistí 
Klub českých turistů z Nového Města 
pod Smrkem, dále na vystoupení sku-
piny Zlatý holky, která zahraje a zazpívá 

jizerské písničky, a také na publikaci 
vztahující se k rozhledně a hoře Smrku.

Krásným orámováním slavnosti jistě 
bude vystoupení trubačského kroužku 
z České lesnické akademie Trutnov.

Každý, kdo 21. září 2013 vystoupá 
na naši krásnou horu Smrk, si odnese 
nejen pamětní list s jedinečným razítkem, 
které bude možné získat jen v tento den, 
ale jistě také spoustu nádherných zážitků.

V této chvíli nezbývá nic jiného, než 
poděkovat všem, kteří se na této akci 
nezištně podílejí, a těšit se na krásné 
počasí a Vaši hojnou účast.

Na shledanou 21. září 2013 na Hor-
ské slavnosti na Smrku!

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Pozvání na oslavu 10. výročí otevření rozhledny na Smrku

Iveta Bruská a Lada Kotláriková 
mistryněmi v šipkovém sportu

Vážení čtenáři,
krásné léto pomalu ustupuje, školy 

se opět zaplnily a my Vám přinášíme 
další číslo našich novin. V polovině 
prázdnin nás zasáhla extrémní blesko-
vá záplava, která nemá obdoby řadu 
desítek let zpět. Věříme, že v následují-
cím období nám bude počasí přát více.

V tomto čísle Novoměstských novin 
se dočtete nejen, jak oslavíme 10. vý-
ročí rozhledny na Smrku, ale i to, že 
při této příležitosti můžete získat úplně 
novou publikaci o Smrku.

Brzy bude dokončen rozsáhlý pro-
jekt dostavby kanalizace, který přinesl 
spoustu omezení, především doprav-
ních, a tím prověřil trpělivost spolu-
občanů a jejich schopnost tolerance 
a pochopení.

Také se blíží předčasné volby do par-
lamentu České republiky. Věříme, že 
využijete svého volebního práva a roz-
hodnete ve prospěch naší společnosti.

redakce
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téma čísla

Dne 10. srpna 2013 se již popáté 
sešli na kolbišti Farmy Bulovka přátelé 
westernu. Sjeli se sem nejen lidé z Frýd-
lantska, ale také od Mělníka a Roudnice. 
Rodeo začalo od 11 hodin, zúčastnilo se 
ho 26 kovbojů na 24 koních.

Soutěžilo se v barelech, dále násle-
dovala rychlostní soutěž dvojic v klobou-
kové, kdy ten, kdo projel cílem první, 

postupoval do dalšího kola, a jednou 
z posledních disciplín byl trail, který se 
konal na louce. Cílem bylo prokličkovat 
mezi kužely, projet lesíkem, pak kava-
lety, couvat, projet bránou s fábory, vo-
dou a skokem přes překážku se dostat 
do cíle.

V přestávce mezi soutěžemi se zájem-
ci mohli projet na saních za koněm, což 
názorně předvedli Čochtan na Jantarovi 
a Mára s šálou a kulichem na saních.

Tento ročník byl zajímavý hlavně 
tím, že startovalo mnoho mladých koní 
a jezdců, kteří závodili vůbec poprvé. 
Přihlížející však nešetřili velkým potles-
kem.

Staří matadoři startovali také a před-
vedli výkony takřka profesionální. Jed-
noznačně nejlepší byla Péťa z Hejnic 

s Gazelou, které sekundovala Dominika 
z Nového Města na Gabrielovi.

Po zdárném zakončení soutěží pro-
běhlo v tipné vyhodnocení výsledků 
a předání cen. Někteří ze soutěžících 
následně odjeli, jiní zůstali, aby mohli 
ještě chvíli pobýt s přáteli.

Snad se bude na co těšit zase příště.
Jana Puchýřová

Hobby rodeo Bulovka – 5. ročník

29. 6. 2013 – 5. 7. 2013 ME Německo Geiselwind

Česká reprezentace žen Česká reprezentace mužů

Iveta Bruská
Lada Kotláriková
Marcela Najmanová
Hana Bělobrádková
Jitka Císařová

Martin Popelka
Michal Kočík
Pavel Drtil
Karel Sedláček
Martin Hoffmann

Více informací, včetně kompletních výsledkových listin či 
fotografi í, lze vyhledat na ofi ciálním webu Unie šipkových 
organizací – www.sipky.org.

Iveta Bruská a Lada Kotláriková mistryněmi Evropy 
v šipkovém sportu
Pokračování ze strany 1.

Zajímavý je také pohled na historickou bilanci evropských 
šampionátů v kategorii národních týmů. V mužském finále 
se v posledních šesti letech střetla vždy reprezentace Česka 
a Chorvatska. V letech 2009 až 2012 byli nejlepšími šipkaři 
starého kontinentu muži Chorvatska a v roce 2008, a konečně 
i letos, pak pánové z České republiky. V novém tisíciletí se 
naše reprezentační družstva radovala z mistrovského titulu 
dohromady šestkrát, kdy se muži a ženy o tento úspěch zatím 
dělí rovným dílem. Celkový součet získaných medailí se vyšpl-

hal na famózní číslo 21 z 28 možných (6 zlatých, 12 stříbrných, 
3 bronzové). Tato bilance jasně dokazuje, že české šipky patří 
dlouhodobě mezi evropskou špičku.

Všem reprezentantům a hlavně našim děvčatům z „Nováče“ 
bychom chtěli pogratulovat a popřát do budoucna další skvělé 
úspěchy, mnoho štěstí a dobrou hru.

LK
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Informace z radnice

Dne 17. 7. 2013 se konala schůze 
rady města, na které rada projednala 
majetkoprávní věci a přidělení bytů v ma-
jetku města. RM projednala a schválila 
návrh ceníku služeb pohřebnictví v No-
vém Městě pod Smrkem a v Ludvíkově 
pod Smrkem. Rada města schválila dal-
ším žadatelům přidělení dotací z rozpoč-
tu města a schválila investici převyšující 
40.000 Kč pro PO MŠ na rekonstrukci 
umýváren a PO SRC na opravu střechy 
lázní, hrazenou z fi nančních prostředků 
organizací.

Dne 14. 8. 2013 se konala další schů-
ze rady města. Bylo na ní projednáno 
přidělení bytů ve vlastnictví města a ma-
jetkoprávní věci. Dále RM projednala ná-
vrh dodatku k nájemní smlouvě uzavřené 
mezi městem Nové Město pod Smrkem 
a Singltrek pod Smrkem, o. p. s. na pro-
nájem pozemků u koupaliště. RM dále 
projednala a schválila žádost JSDH 
Nové Město pod Smrkem o umístění 
reklamního banneru na věž hasičské 
zbrojnice a žádost MŠ o povolení vý-

Poplatek za psa
Rok se nám přehoupl do druhé polovi-

ny a spousta majitelů psů pozapomněla 
uhradit poplatek za svého miláčka. Tento 
poplatek je u nás zaveden vyhláškou 
č. 5/2006 a splatný je do 28. 2. kaž-
dého kalendářního roku. Připomínáme 
těm, kteří tuto svou povinnost ještě ne-
splnili, aby tak co nejdříve učinili. Platbu 

je možné provést v hotovosti na poklad-
ně MěÚ nebo bezhotovostně na účet 
č. 19-0988446319 s variabilním sym-
bolem 1341. Pokud nebudou poplatky 
uhrazeny co nejdříve, vystavují se maji-
telé dalším fi nančním nákladům.

Romana Martinková
referentka fi nančního odboru

Ze schůze rady města
jimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě. 
Rada schválila zadání projekčních prací 
na výstavbu garáží na okálech. Dále byla 
schválena smlouva o dílo na kompletní 
dodávku stavebních a montážních prací 
na stavbě „STL plynovod + přípojky – 
Frýdlantská“.

Další schůze rady města se kona-
la 28. 8. 2013; již tradičně na ní byly 
projednány majetkoprávní věci a při-
dělení by tů mimo seznam žadatelů. 
RM schválila podíl jednoho stavebníka 

na nákladech na přípravu stavby garáží 
na okálech, zejména na projekčních 
a inženýrských činnostech a ostatních 
nákladech. RM schválila dodatek k ná-
jemní smlouvě na pronájem nebyto-
vých prostor (ordinace dětského lékaře) 
a souhlasí s podnájmem nebytových 
prostor Jindřichovická 316 společnosti 
Restaurace Nové Město pod Smrkem 
s. r. o.

Usnesení rady města najdete 
na www.nmps.cz/rm.php
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Tak jako každý rok během prázdnin 
a dovolených výjezdová jednotka na-
šeho sboru provedla několik zásahů. 
Zúčastnili jsme se mnoha soutěží a ně-
kolika společných akcí – kulturních, při 
výstavbě cvičiště a při údržbě techniky.

Ve dnech 29. a ž 30. čer vence 
po prudkých přívalových deštích byl 
vyhlášen požární poplach. Naše jed-
notka zasahovala u celkem 26 událostí 
- rozvodněných vodních toků, úklidu 
cest, čištění sklepů. Zatopena byla i po-
žární zbrojnice, což se nikdy předtím 
nestalo. Celkem 11 členů se v následu-
jících dnech účastnilo práce na údržbě 
techniky, výzbroje a výstroje po těchto 
povodních.

V období prázdnin se také konala řada 
pohárových soutěží, a to nejen v našem 
hasebním okrsku, ale i v Novém Městě, 
Jindřichovicích, Lužci. V Dolní Řasnici 
se konala okrsková soutěž a v Novém 
Městě noční útok. Naše jednotka se 
většinou umístila na předních místech.

V průběhu měsíce srpna jsme se sou-
středili na úpravu pozemku pro nové 
cvičiště za klubovnou. Došlo k vytrhání 
náletů, srovnání terénu, vysekání trávy 
a zasetí travního semena. S technikou 
nám pomohl majitel kravína p. Horký 
a také p. Novák, za což jim tímto děku-
jeme. U vozidel RTO byla provedena 
technická prohlídka, která díky strojní-
kům a řidičům dopadla velmi dobře. Při 
jednom z technických zásahů se však 
porouchalo čerpadlo, které bude opra-
veno u p. Kavalíra.

Poslední prázdninový den 31. srpna 
se uskutečnila akce pro děti i dospělé 

nazvaná „Poslední prázdninový táborák 
a sjezdy masek“. Podařila se zejména 

díky mimořádně dobrému počasí, které 
nás jinak letos při všech akcích pořádně 
pozlobilo. Děti odpoledne i dospělí ve-
čer při táboráku a občerstvení se dobře 
pobavili.

14. září nás čeká poslední velká sta-
rost, soutěž v požárním sportu o po-
hár velitele sboru dobrovolných hasičů 
Ludvíkov. Jak soutěžící, tak diváky zve-
me – pravděpodobně na staré cvičiště 
za kostelem.

Veškeré akce, které v letošním roce 
pořádáme, jsou zaměřeny k oslavám 
135 let založení sboru v Ludvíkově.

Jednatel Malý st.

Info zprávy – hasiči Ludvíkov za červenec a srpen

Blesková záplava
V noci z 29. na 30. července 2013 

došlo k bleskové záplavě, která zasáhla 
i naše město. Naši hasiči řešili 28 pří-
padů pomoci, dle dalších informací bylo 
u nás vytopeno přes 40 sklepů.

Jednalo se o událost, která byla zcela 
výjimečná svou rychlostí a množstvím 
srážek. Během 2 h spadlo 130 mm srá-
žek. Rozvodnění Lomnice bylo po dobu 
asi 20 minut vyšší, než při ničivé povodni 
v roce 2010. Škody byly tentokrát větší 
v samotném městě než v Ludvíkově pod 
Smrkem. Byl poškozen majetek města, 
kraje a ve velké míře i soukromých osob.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
členům jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů za jejich obětavou a nezištnou 

pomoc, kterou postiženým v době této 
bleskové záplavy i po ní poskytli.

Rovněž chceme popřát Sborům dob-
rovolných hasičů v Novém Městě pod 
Smrkem a Ludvíkově k výročí jejich 
založení hodně zdaru v další práci a vy-
slovit poděkování za jejich činnost nejen 
na poli krizové ochrany našich spolu-
občanů, ale i na poli výchovy mládeže, 
kulturním a společenském.

Je nám velmi líto, že jsme se z důvodu 
našich dlouho plánovaných zahranič-
ních dovolených nemohli oslav výročí 
sborů zúčastnit a osobně veřejně podě-
kovat za práci hasičů.

Starosta a místostarostka
Nového Města pod Smrkem

hasiči
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Dovolte mi, abych poděkoval všem 
dobrovolným hasičům za obětavou prá-
ci, kterou odvedli v obtížných podmín-
kách při odstraňování následků záplavy, 
jež se nečekaně přehnala v nočních 
hodinách (21:30 hod) přes naše měs-
to Nové Město pod Smrkem a Ludví-
kov ve dnech 29.–30. července. Přes 
veškeré nasazení se nepodařilo ihned 
pomoci všem našim občanům, kteří 
byli záplavou postiženi, přestože se ha-
siči snažili co nejlépe odvést svou práci. 
V následujících dnech opět nastoupili, 
aby pomohli tam, kde to nestihli. Dále 
bych chtěl poděkovat panu starostovi, 
paní místostarostce, paní Strakové a pa-
nu Svobodovi za spolupráci.

Jednotky dobrovolných hasičů si ve-
lice vážím a smekám před ní. Hasiči už 
mnohokrát prokázali svojí okamžitou 
akceschopnost, obětavost a vytrvalost 
při mimořádných událostech a krizových 
situacích, které postihly náš Frýdlantský 
výběžek. Pomoc hasičů ocení většina 

našich občanů až v okamžiku, kdy jejich 
nasazení představuje záchranu lidského 
života nebo majetku.

V prvé řadě musím konstatovat, že 
činnost jednotek dobrovolných hasičů je 
velmi náročná a hlavně záslužná, což se 
již mnohokrát potvrdilo. Povolání hasiče 
je skutečně tvrdá práce, kterou nemůže 
dělat každý. O to více si vážím jednotek 
dobrovolných hasičů, které svým pří-
kladem a systematickou péčí o mladé 
svěřence od nejútlejšího věku nemalou 
měrou přispívají k výchově nové gene-
race hasičů. Jedním ze způsobů, jak si 
poměřit síly mezi hasiči, je organizování 
her, soutěží v požárním sportu a jiných 
aktivit, které zabezpečují profesní růst 
nových členů v jednotkách Sboru dobro-
volných hasičů. Bez nich si zajištění po-
žární ochrany na území České republiky 
opravdu nedovedu představit.

Ladislav Rabina
velitel JSDHo

Financování dobrovolných hasičů by-
lo také jedním z témat „povodňového“ 
rozhovoru náměstka starosty hasičů ČR 
Ing. Jaroslava Salivara pro ČT 24. „Když 
dnes dobrovolný hasič v důsledku toho, 
že byl týden ve vodě, dostane angínu, 
tak nejenže v karenční době nedostane 
vůbec nic, ale ještě mu jeho zaměstna-
vatel pohrozí prstem. Dobrovolní hasiči 
za svou činnost nic nechtějí, ale domní-
váme se, že by zaměstnavatelé měli být 
motivováni vycházet jim vstříc.“

Pomozte těm, kteří pomáhají!!!
Současný stav očekávání a oprávně-

ných nároků shrnul starosta hasičů ČR 
Ing. Karel Richter v materiálu pro staros-
ty měst a obcí. „Jsou tu skutečnosti, kte-
ré se opakují prakticky při všech větších 
mimořádných událostech. I přesto, že 
na ně neustále upozorňujeme vrcholné 
státní orgány – vládu, poslance i senáto-
ry – zůstávají naše hlasy o nápravu bez 
hmatatelných výsledků. Pomozte těm, 
kteří pomáhají!! Záplavy opět dokladují, 
že tisíce dobrovolných hasičů (JSDHo) 
dokázaly, že jejich příprava je dobrá 
a oni jsou ochotni pomoci bližním v ne-
snázích.“

Poděkování hasičům – kolegům

Potíže s fi nancováním

Oslava tohoto významného výročí 
proběhla ve skromném duchu pod po-
řadatelstvím členů SDH v Novém Měs-
tě pod Smrkem. Kdo z občanů města 
měl zájem, mohl zhlédnout velké množ-
ství pohárů, diplomů a dalších oceně-
ní za úspěšnou reprezentaci našeho 
města v hasičských soutěžích. Dále 
proběhlo poděkování za dobrovolnou 
práci členům SDH. Jedním z dalších bo-

dů pořadu oslavy byly ukázky požárních 
útoků.

Tuto oslavu poctili návštěvou hasiči 
z Polska a také vzdálené Moravy.

Členové SDH se velice důstojně zhos-
tili oslavy tohoto významného výročí. 
Chybou bylo to, že při ní ofi ciálně nepo-
děkoval členům SDH žádný z představi-
telů Nového Města pod Smrkem.

Myslím si, že 140. výročí není tak 

zanedbatelné. Nehledě na to, jaký by 
toto poděkování mělo vliv na mladé čle-
ny SDH, kteří např. vybojovali 1. místo 
v okresním kole celostátní soutěže „Pla-
men“. Možná jednou v dospělosti budou 
také členy SDH.

Je to tak. Na hasiče si vždy vzpomene-
me, až když máme vodu ve sklepě nebo 
nám hoří střecha nad hlavou.

Kultová Alena

Krátké ohlédnutí za oslavou 140. výročí vzniku 
dobrovolných hasičů v Novém Městě pod Smrkem

Poděkování
Děkuji vedení Nového Města pod 
Smrkem a zaměstnancům Městské-
ho úřadu v Novém Městě pod Smr-
kem za pomoc při odklízení škod 
způsobených bleskovou záplavou 
v červenci 2013.

Andrea Jebálková

Děkujeme za všechna uznání, kte-
rá slyšíme z televizních obrazovek 
a rozhlasových přijímačů, nebo čteme 
v tisku. Prosíme však zároveň všechny, 
kteří je pro nás mají, nezapomínejte 
na ně! Aby se zase nestalo to, že s od-
stupující vodou zmizí i slova chvály 
a tolik potřebná podpora se rozplyne.

Záplavy opětovně ukázaly, že klasic-
ké vybavení hasiče, který v uplynulých 
dnech zasahoval ve vytrvalých deštích, 
je nedostačující. Chybí ochranné po-
můcky, odpovídající technika, zabez-
pečení v nemoci vzniklé následkem 

činnosti při zásazích, uvolňování ze za-
městnání pro nutné výjezdy a konečně 
také celková koncepce rozvoje dobro-
volného hasičstva.

Byli bychom rádi, kdyby se více ozývali 
také starostové měst a obcí a pomohli 
nám v naší snaze docílit oprávněných 
nároků například tak, jak to mají pří-
slušníci armádních záloh. Svým úsilím 
si vybudovali přesvědčivou autoritu, se 
kterou by v dalších dnech mohli vyzískat 
pro svá města a obce nároky, které jim 
náleží, stejně jako materiální zabezpeče-
ní pro jednotky SDHo.

hasiči
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Reg. číslo: 
CZ.1.04/3.4.04/76.00213

Němčina pro věčné začátečníky
Ve dnech 19. 3.–25. 6. 2013 proběhl 

ve Frýdlantském výběžku, konkrétně 
v Novém Městě pod Smrkem, jazykový 
kurz Němčina pro věčné začátečníky. 
Je to v pořadí již třetí kurz v projektu Rov-
né příležitosti pro Frýdlantsko, který 
uskutečňuje místní Sbor jednoty bratr-
ské s podporou z operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost.

C e l ke m s e  zú č a s t n i l o  12  že n 
(7× N. M. p. S, 1× Frýdlant, 2× Hejnice, 
1× Krásný Les, 1× Ludvíkov), z toho 6 
nezaměstnaných (2 dlouhodobě) a 4 

v blízké době končící MD. Účastnice se 
pohybovaly ve věkovém rozpětí 22 až 
49 let, průměrný věk 36 let. Dosažené 
vzdělání žen bylo tentokrát v průměru 
vyšší než v předchozích kurzech, vět-
šinou středoškolské, dvakrát dokonce 
vysokoškolské.

Při náboru jsme díky rozřazovacímu 
testu vybrali většinovou skupinu úrovně 
A1 s cílem posunout úroveň jazykových 
schopností o stupeň výše. Součástí 
osmdesátihodinového kurzu bylo mimo 
jiné sestavení životopisu v němčině či 

praktické rady při přijímacím pohovoru.
Ze závěrečného průzkumu vyplynulo, 

že ženy hodnotí kurz jako velmi užitečný 
a převážně se shodují na zvýšení úrovně 

svých jazykových schopností. Obzvláště 
si chválily profesionalitu hlavní lektorky 
Mgr. Šárky Himmelové. Získané znalosti 
uplatní především při hledání zaměstná-
ní v hotelnictví či restauratérství. Máme 
také radost, že během kurzu si dvě ženy 
našly nové zaměstnání.

Účastnicím byly opět posky tnuty 
učební pomůcky, příspěvky na hlídání 
dětí, příspěvky na dopravu a také občer-
stvení, a to díky evropskému sociálnímu 
fondu a státnímu rozpočtu ČR.

Pro jazykový kurz jsme se rozhodli, 
protože si myslíme, že německý jazyk 
je pro získání zaměstnání v naší lokalitě, 
vzhledem k zaměstnavatelům a blízkosti 
hranic s Německem, velmi užitečný.

Pro velký zájem dalších lidí, kteří by 
chtěli s němčinou začít zcela od za-
čátku, jsme se rozhodli od října 2013 
uspořádat osmdesátihodinový kurz: 
„Němčina pro úplné začátečníky“ se 
stejnými výhodami.

Za RP pro Frýdlantsko Sylva 
Bukovská, organizátorka kurzů.

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

Rovné příležitosti pro Frýdlantsko

  Vyučování ve školním roce 
2013/2014 bylo zahájeno v pondělí 
2. září 2013.

  Podzimní prázdniny připadnou 
na úterý 29. října a středu 30. října 
2013.

  Vyučování bude v prvním pololetí 
ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014.

  Jednodenní pololetní prázdniny 
připadnou na pátek 31. ledna 2014.

  Vánoční prázdniny budou zahájeny 
v sobotu 21. prosince 2013 a skončí 
v neděli 5. ledna 2014. Vyučování 
začne v pondělí 6. ledna 2014.

  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 
pro okres Liberec jsou stanoveny 
od 10. 3. do 16. 3. 2014.

  Velikonoční prázdniny připadnou 
na čtvrtek 17. dubna a pátek 
18. dubna 2014.

  Období školního vyučování 
ve druhém pololetí bude ukončeno 
v pátek 27. června 2014.

  Hlavní prázdniny budou trvat 
od soboty 28. června 2014 do neděle 
31. srpna 2014.

  Vyučování ve školním roce 2014/2015 
začne v pondělí 1. září 2014.

Michaela Smutná

Organizace školního roku 2013/2014

školství
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Po roce vás opět chceme seznámit s činností kroužku Cviče-
ní rodičů s dětmi při Domu dětí a mládeže v Novém Městě pod 
Smrkem. Od poloviny září jsme začali cvičit v tělocvičně u ZŠ 
v Jindřichovické ulici, zatímco minulé roky cvičení probíhalo 
v ZŠ v Textilanské ulici.

V průběhu školního roku se vystřídalo poměrně hodně dětí, 
ale pravidelných cvičenců bylo jen dvanáct. Našemu krouž-
ku jsme ponechali už osvědčenou skladbu cvičení, protože 
docházely většinou mladší děti. Začínali jsme několika hrami 
se zpěvem, v hlavní části cvičili na lavičkách, žebřinách, ží-
něnkách, ve strachovém pytli, používali jsme obruče, míče, 
kloboučky, šátečky, barevné kostky a květiny. S tímto náčiním 
dále následovaly volné hry, doplněné ještě skákacími míči 
a velkým kolem, kterému jsme říkali „ježek v kleci“. Cvičení 
bylo zakončeno pohybovou hrou.

Cvičení rodičů s dětmi

Úvodní školní den má především pro 
prvňáčky slavnostní ráz. První krůč-
ky po chodbách v doprovodu rodičů 
a první symbolické minuty vyučování 
s paní učitelkou. Takové okamžiky se 
odehrávaly 2. září samozřejmě i na naší 

škole. Do školních lavic ve dvou prvních 
třídách zasedlo 33 žáčků. Spolu s tříd-
ními učitelkami Mgr. Blankou Bartošo-
vou a Mgr. Jitkou Starou přivítali žáky 
a jejich rodiče místostarostka města 
Mgr. Radoslava Žáková a vedení naší 

školy. Přejeme všem prvňáčkům, ale 
i ostatním školákům, úspěšný školní 
rok, rodičům hodně radosti a trpělivosti 
a pedagogům, aby jim nadšení vydrželo 
po celý rok.

Michaela Smutná

Zahájení školního roku 2013/2014 v ZŠ Tylova

V letošním školním roce nastávají ve všech základních ško-
lách změny, které ukládá modifi kace Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání. Tento dokument nařizuje 
úpravu našeho školního vzdělávacího programu „Učíme se 
pro život.“ Největší změnou, už několik let avízovanou, je po-
vinná výuka druhého cizího jazyka, která musí být zařazena 
nejpozději od 8. ročníku s celkovou dotací 6 hodin. Naši žáci 
se v 8. třídě tedy letos už povinně učí druhý cizí jazyk 3 hodiny 
týdně, stejný počet hodin cizího jazyka čeká tyto žáky i příští 
rok v 9. ročníku.

Další závazné změny se týkají obsahu a očekávaných vý-
stupů. V některých ročnících je proto do vybraných předmětů 
doplněno učivo, které se týká fi nanční gramotnosti, korupce, 
obrany státu, ochrany člověka za běžných rizik i mimořádných 
událostí, dopravní výchovy a zdraví. Změny v našem ŠVP jsou 
řešeny Dodatkem k ŠVP.

Michaela Smutná

Změny ve výuce

školství

Ve srovnání s předešlými lety jsme závěrečné soutěžní 
dopoledne neuskutečnili v sobotu nebo v neděli, ale na po-
sledním cvičení 11. června. Kromě soutěžních disciplín, které 
jsme zařazovali každý měsíc, přibyly ještě vědomostní úkoly, 
přenášení míčku na lžíci a skákání v pytli. Při soutěžích po-
máhala kromě rodičů i Kačka Zárubová. Každý splněný úkol 
byl dětem zaznamenán do kartičky, kterou nosily zavěšenou 
na krku. Po závěrečném fotografování děti dostaly účastnický 
list, papírovou medaili, perníkového medvídka a drobné dárky 
(píšťalky, notýsek, pexeso a další) od paní Hrubé.

Zárubová D.
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Svědectvími o neopakovatelnosti kaž-
dého životního okamžiku jsou soukromá 
a rodinná fotoalba, která zachycují osob-
ní příběhy, prohry i vítězství našeho ži-
vota. Na základě fotografi í a vzpomínek 
vám budu o jednom životě vyprávět.

Bylo mi dvanáct let. V tomtéž roce 
na jaře jsem onemocněl. Vysoké ho-
rečky mne přiváděly do stavů nevědomí 
a jen občas jsem nad sebou jako v mlze 
uviděl skloněnou, starostlivou tvář ma-
minky nebo tatínka, když mi přikládali 
na rozpálené čelo chladivý obklad nebo 
mi dávali zapít prášek. V šíleném tempu 
a s tichým vrčením se mi v hlavě roztáče-
la cívka s nití, předměty v okolí se bortily 
a zase narovnávaly, a já najednou uviděl 
před sebou křeslo.

V tom křesle seděla moje maminka, 
zoufalství a slzy v obličeji. Maminka na-
šla balíček milostných dopisů, převá-
zaných stužkou a adresovaných mému 
tatínkovi. Držela jeden z těch dopisů 
v pokleslé ruce a usedavě plakala. 
Nechápal jsem a maminka nic nevy-
světlovala. Večer, když tatínek přišel 
domů, jsem pochopil mnohé. Slzy ma-
minky, vzrušený dialog, křik, bouchání 
dveří, pláč, pak mrtvolné ticho. Ležel 
jsem ve své posteli s hlavou zakrytou 
přikrývkou. Slzy zkrápěly povlečení. 
Události nabraly prudký spád. Moji 
rodiče se rozvedli. Maminka si vzápětí 
vzala jiného mého tatínka a můj první 
tatínek si vzal dceru toho mého jiného 
druhého tatínka…

Cívka v mé hlavě se opět roztočila ší-
lenou rychlostí, tichounce vrněla, nit z ní 
se odvíjela. Mlha se začala rozpouštět, 
cívka začala zpomalovat. Otevřel jsem 
oči a uviděl nad sebou svoji laskavou 
maminku. Pozvedla mi hlavu a dala napít 
čaje. Takto jsem strávil na lůžku ce-
lý týden. Horečka ustoupila a mně se 
vrátilo plné vědomí. Moje první otázka 
byla k mamince: „Vy jste se s tatínkem 
rozvedli?“ Maminka s údivem pohléd-
la do mé tváře a starostlivě mi sáhla 
na čelo: „Snad nemáš zase horečku?“ 
Pochopil jsem, že to všechno byl jen 
horečnatý sen, po kterém zůstala ona 
strašlivá vzpomínka a tichounce vrnící 
cívka odmotávající nekonečnou nit. Bylo 
jaro. V broušené váze na stole voněla 
a pomalu vadla kytice fi alového šeříku 
navzdory tomu, že dřevité nožky větvi-
ček už zahnívaly v zelenkavé páchnoucí 
vodě.

Ten rok na jaře umřela porodní bába, 
která mi pomáhala do života. Její ruce 
vytáhly na svět většinu těch, které jsem 
na vsi znal. V posledních okamžicích ur-
čitě viděla ta droboučká dětská tělíčka, 
která mrskají nožkama, jejich hlavičky 
a obličejíčky, které jsou plné vrásek 
a dávají svým křikem najevo: jsem zde, 
na začátku! Hrstka pozůstalých, muzi-
kanti v černém, kapela vyhrávala „Čechy 
krásné, Čechy mé“, černý koráb odvážel 
mrtvou přes řeku Styx. Pak jen duté 
údery hlíny na víko rakve. Neodvratitel-
nost konce spolu se vznikem nového 
života – jak se ten kruh uzavírá…

Bylo jaro, čas svatojánských ohňů. Ze 
tmy vyšlehávaly jiskřivé plamínky a ohně 
svatojánského večera. Velmi brzy splý-
valy svítící hvězdy nad hlavami a k nebi 
vyhazovaná plamenná košťata. Vesnic-
ká chasa vesele pokřikovala, chlapci 
zkoušeli ve tmě pružnost pasu, oblost 
boků a ňadra děvčat, skrytá za hradbou 
pestrobarevných blůzek. Dívky, vědomy 
si svých předností, přetrpěly občasnou 
drsnost chlapeckých dotyků a neskrý-
valy utajovanou slast ze vzájemných do-
tyků. Pozoroval jsem to všechno očima 
svých dvanácti let. „Tak už pojď, ohně už 
stejně dohořívají,“ pravila maminka. Od-
cházel jsem a otáčel se ve směru zanika-
jících plamenů. Čarodějnice už odlétly.

Jaro se měnilo v pozdní léto. Vesnice 
žila v očekávání pouťových atrakcí, stán-
ků, kolotočů, střelnic. A pak to nastalo. 
Celá ves se svátečně oděla a důstojně 
procházela mezi střelnicemi, houpačka-
mi a stánky. Děti výskaly v bláznivém víru 
na řetízkáči. Kluci chytali a zase před 
sebe rychle vykopávali sedačky, na kte-
rých seděla ječící děvčata. Směsice 
hudby z tlampačů, překřikování prodava-
čů a kolotočářů, rámus frkaček a trum-
pet, opilý zpěv z oken blízké hospody, 
večer tóny dechovky na vesnické zába-
vě. Co všechno se dalo vyslechnout a vi-
dět v tom pouťovém spektáklu! Prodíral 
jsem se spolu s kluky mezi střelnicemi, 
houpačkami, stánky s cetkami a s cuk-
rovou vatou. Papoušek tahal obálky se 
štěstím za kačku. Kovový zvuk broků ze 
vzduchovky a papírové růže na zlomené 
špejli. A druhý den jen zdupaná zem, 
koňským trusem a odpadky zneuctěný 
trávník. Maringotky seřazené do dlouhé-
ho zástupu čekají na další štaci. Pod ok-
ny hospody rozbitá sklenice a střepy z ní 
jako hrozba pro bosé nohy. Mezi větvemi 

lípy se třepotá splasklý pouťový balónek.
Letní nebe bylo potažené tmavými 

mraky. Z nízkého stavení vynášejí černě 
oblečení lidé čtyři malé rakvičky a jednu 
velkou. Nakládají je do pohřebního vozu 
taženého dvěma koňmi. Černí muzikan-
ti, „Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená“, 
srdceryvný pláč pozůstalých. Ty děti 
měly rády k snídani „nakrájeno“ do kafe 
– chleba nakrájený na kostičky do hrnku 
a zalitý černou meltou s mlékem. A ještě 
trochu osladit. Hliníková lžíce zabodnutá 
do té husté dobroty se nesměla skácet. 
Tentokrát ta dobrota obsahovala něco 
navíc. O vydrhnutou desku stolu postup-
ně klepla dna čtyř trochu otlučených, 
prázdných hrnků, cinkly lžičky. Maminka 
dojedla obsah jednoho z nich a hrníčky 
pečlivě umyla. Pak děti oblékla do svá-
tečních šatů. Otec ve stodole vyspával 
opici, když předtím v noci zmlátil svou 
ženu bičem.

S těmi dětmi jsem o prázdninách zažil 
mnohé. Spolu jsme si hráli, vykopali pra-
men vody v pískovém lomu, trhali lekníny 
ve slepých ramenech Cíliny. Už nic tako-
vého se nezopakuje. Byl to smutný rok, 
jeden z nejsmutnějších. A co bylo dál? 
O tom zase příště.

Šmi-dra©

Tatínek, maminka a jiní

Příspěvky čtenářů

V neděli 22. září 2013 v 15 hodin vy-
stoupí na sále Dělnického domu po-
pulární kapela Moravanka. Předpro-
dej vstupenek v pokladně Městského 
úřadu a v knihovně. Cena jedné vstu-
penky je 30 Kč.
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Podťatý strom se skácel k zemi. 
Nejprve pomalu, jakoby váhavě, ale 
pak se jeho pád zrychlil. Dříve než 
stačil Kilián uskočit stranou, zakopl 
o hlavu lesního skřítka, který právě 
tou dobou zvědavě vykoukl. Dřevo-
rubec K i l ián upadl tak nešťastně, 
že by l padajícím lesním vel ikánem 
zavalen. Jeho velkým štěstím snad 
bylo, že žádnou bolest ani nepocítil. 
Jakási neviditelná ruka mu otevřela 
bránu, za kterou již není světlo slun-
ce, ani chladný, měsíční sv i t. Zde 
bývá jen tmavá, věčná noc.

Když sousedé př inesl i  Kateř ině, 
jeho ženě, zprávu o neštěstí, ta se 
kupodivu začala smát. Žádný pláč, 
žádné nářky. Ona se jen hlasitě smá-
la! Její dř íve jasně modré oči však 
náhle zčernaly a její pohled byl až 
strnule kamenný. Na místě, kde Ki-
lián tak nešťastně zahynul, mu sama 
př ipravila hrob s kř ížem. Denně ta 
místa navštěvovala a na čerstvý rov 
vždy př inášela květ iny. A le nejpo -
divnější na tom všem bylo, že se ne-
přestávala smát. Proč tomu tak je, to 
nikoho nezajímalo, asi se z prožitého 
neštěstí zbláznila. Pro Kateř inu se 
však náhle změnil celý okolní svět. 
Sousedé se jí stranil i. Dokonce se 
jí báli a dveře, dříve jí otevřené, byly 
nyní pro ni zavřené. Pro ni i její ma-
ličkou dcerku, také Kateřinku. Když 
šla poprosit o trochu mléka pro své 
malé dí tě, k terému v době otcov y 
smrti byly pouhé čtyři měsíce, nikde 
nepořídila. Všude před ní raději za-
bouchli dveře. Nezbylo jí nic jiného 
než požádat o pomoc starého haj -
ného. Ten jí dával lehčí práce v lese. 
Sbírala klestí, později i chutné lesní 
plody. Její mysl se znovu ponenáhlu 
začala vracet k životu a život dostával 
opět smysl a svůj pevný řád. Při práci 
měla čas pozorovat měnící se př í -
rodu a všechnu její nádheru. Dívala 
se na mohutné jedle, jejichž hustým 
větvovím se jen stěží prodíralo denní 
světlo, mohutné, př ímo majestátní 
buky a drobné keříky, v létě obsypa-
né chutnými, šťavnatými plody.

Jednoho dne se mimoděk dostala 
až k místu, kde nešťastně zahynul její 
Kilián. Květiny na hrobě byly již dávno 
uvadlé. Její dcerka ale za ty poslední 
měsíce pěkně povyrostla. Kateřina ji 
všude brávala s sebou. Celodenním 

O pokladu na Kočičích kamenech
plahočením byla Kateřina častokrát 
notně znavená. „Jen chvilku, chvilič-
ku se posadím a trochu si odpočinu,“ 
řekla si jednou. Pojednou však se jí 
zavřely oči a Kateřina tvrdě usnula.

Když se konečně probudila, na les 
j i ž  pada l  soumr ak a  š ero  r ych le 
houstlo. Dítě naštěstí ještě spalo. 
Rychle ho vzala a utíkala do kopce. 
Sama nevěděla, kam a proč vlastně 
tak spěchá. A stále do kopce. Ko-
nečně znavená, téměř v yčerpaná, 
dosáhla vrcholku a tu zjistila, že asi 
zabloudila. V ještě prosvítajícím šeru 
rozeznala v dálce Polední kameny, 
Holubník a se dvěma malými, zaob-
lenými vrcholky i P tačí kupy. Uvě -
domila si, že musí být někde poblíž 
Hejnic. Tu ji napadlo přestěhovat se 
tam. Možná právě v Hejnicích budou 
žít lepší l idé! Ti by jí snad lépe ro -
zuměli a pochopili její obtížný život. 
Silněji přitiskla děvčátko k sobě. Jen 
neumřít! Má přeci pro co ží t a jej í 
ž ivot nyní celý patř í  tomu malému 
dítěti.

V těchto úvahách se znovu zhrouti-
la. Možná to bylo celodenní únavou, 
vypětím nervů a třeba i namáhavým 
stoupáním do vrchu. Upadla do bo-
růvčí a rázem znovu usnula posilují -
cím spánkem. Probudil ji až dětský 
pláč. Kromě Kateřinky uslyšela i jiný 
zvuk. To odbíjejí kostelní hodiny. Po-
čítala údery. Byla právě půlnoc – ale 
jaký byl den? No ano! Vždyť včera byl 
Zelený čtvr tek, a to byl svátek všech 
dětí. Chodívají od domu k domu pro 
pomlázku. V těchto myšlenkách na-
krmila dítě a přemýšlela, kudy dál. 
Ano! Půjde do Hejnic, možná zde bu-
de mít větší štěstí! Protože byla tma, 
jen stěží viděla na nerovnou cestu. 
Šla pomalu a s dítětem i velmi opatr-
ně. Do údolí vstupovala, když už se 
pomalu probouzel nový den. Tma po-
zvolna řídla. V šeru pojednou uviděla 
jasné světlo. Co to jen může bý t? 
Popoš la a už rozeznáva la obr ysy 
známé jí skály. Měla podobu sedící 
kočky. Je poblíž Weisbachu a tohle 
jsou, no jistě, Kočičí kameny! Dříve, 
to věděla, měla skála různá jména. 
To původní znala také. Skále starší 
němečtí usedlíci ř íkávali Seehund-
steine, tedy Tulení kameny. Z pohle-
du od severovýchodu opravdu měla 
skála podobu tuleně, ovšem Kateřina 

živého tuleně nikdy neviděla. Také 
kde? Ze skály v yzařovalo prudké, 
jasné světlo. Zvědavě se ke světlu 
př ibl ižovala. Opatrně, co kdyby...? 
Ta tajemná záře vycházela z poměr-
ně velkého otvoru někde pod hlavou 
onoho pomyslného zv í řete. Jasně 
uvnitř viděla ohromný sál a už zdálky 
rozeznávala, že uvnitř musí bý t ob-
rovské bohatství. Určitě zlato! Moc 
a moc zlata. Vůbec necítila strach. 
V srdci si totiž nesla víru v Pánaboha, 
nezapomněla ani na minulou prožitou 
bídu. Nyní jí však u srdce bylo lehce, 
dokonce c í t i la  radost.  Překroči la 
práh jeskyně, r ychle položi la dí tě 
na jednu z mnoha truhel a do ruky 
mu vložila lesklé zlaté jablíčko. Sama 
nevěděla, na co se dívat dříve. Co by 
si tak z toho obrovského bohatství 
vzala? Byla zde spousta zlata. Leželo 
i po zemi spolu se zář iv ými draho-
kamy a mezi t ím byly per ly. Velké, 
lesklé, téměř pravidelné. Začala uva-
žovat a myslit na běžné všední dny. 
Bude konec bídy! Popadla velký koš 
a bez rozmyslu ho začala plnit. Zlato, 
šperky, ale ponejv íce brala velké, 
z laté mince. Musí plný koš r ychle 
vynést ven a vrátí se znovu a možná 
ještě jednu! Koš naplněný těžkým 
zlatem téměř neunesla. S obtížemi 
ho dotáhla ven až k blízkým stromům, 
stranou od nejasně se rýsující cesty. 
Zde ztratila rovnováhu a upadla. Vše 
rychle vysypala, trochu zahrnula loň-
ským povadlým listím a větvemi. Už 
se chtěla vydat pro další bohatství. 
Ale jakkoli si třela oči, světlo odnikud 
nev ycházelo. Před ní se t yči la jen 
chladná skála Kočičích kamenů – 
tvrdá, pevná skála. Jen kámen! Tu 
si teprve vzpomenula na své dítě. Už 
za světla jako rozumu zbavená obíha-
la okolo jednolité skály, marně hleda-
jíc své ztracené dítě. Pozdě poznala, 
že hledání je zcela zbytečné!

Už ji zlato a další klenoty nic ne-
těšily. Vzala do zástěr y jen trochu 
peněz a něco málo z klenotů. Další 
pečl i vě uschovala pod trochu se -
schlého listí a smutně, přesmutně se 
vracela k domovu.

(Pokračování příště.)
Podle části starší německé pověsti 

(původní název „Die Hexe“) 
Přeložil Herbert Augustin, upravil 

Josef Molák

Příspěvky čtenářů



10 Novoměstské noviny září–říjen 2013

Dovolte mi napsat několik řádků o fes-
tivalu Fryyfest, jehož pátý ročník se ko-
nal v pátek a sobotu 23.–24. srpna 2013 
v areálu přírodního koupaliště v Novém 

Městě pod Smrkem. Páteční koncert byl 
zdarma, takže již v odpoledních hodi-
nách se začali scházet příznivci rockové 
muziky, které vídám i na jiných akcích 
typu „Trocha muziky“, jež pořádáme 
na koupališti. Počasí nám přálo a my 
si konečně mohli odpočinout od dřiny 
po stavění plotů, zapojování elektřiny, 
stavbě stanů a vůbec kompletní přípravě 

areálu, která ale pokračovala i v ranních 
sobotních hodinách. Svoji show před-
vedlo několik „místních“ kapel z bližšího 
i vzdálenějšího okolí. Účast byla slušná 
a my doufáme, že náš krok, otevřít část 
Fryyfestu veřejnosti zdarma, se setkal 
s úspěchem. Sobotní ráno pak bylo 
ve znamení dokončovacích prací, uzaví-
rání plotů, chystání občerstvení pro po-
máhající dobrovolníky a pro účinkující, 
chystání pokladny a tak podobně.

Konečně nastává hodina „H“ – 10:45 
– a v rytmu příjemného blues začíná 
oficiální program. Ve stanu „Jesus 
Coffee“ je možné obdržet kávu zdar-
ma, shlédnout videoklipy či dostat 
literaturu. Stánky s pivem, klobásami, 
pizzou a dalšími dobrotami začínají 
obsluhovat první návštěvníky. Kolik 
lidí přijde? Dokážeme ze vstupného 
uhradit ztrátu, se kterou vždy do pořá-
dání festivalu vstupujeme? To ukáže až 
večerní program s tahounem večera. 
Záměrně nebudu jmenovat žádnou 

kapelu, abych nikoho neupřednostnil. 
Tahounem může být totiž pro každého 
úplně někdo jiný.

Snad si každý našel to své. Zazněl 
již zmiňovaný blues, dále rock, punk, 
hardrock, heav y metal, crossover 
a na závěr i tvrdší metal, který svojí nevy-
hnutelnou pronikavostí prořízl jindy po-
klidnou noční atmosféru Nového Měs-
ta. Krátce po druhé hodině ranní jsme 
měli skluz cca třicet minut. To je slušné 
na celodenní festival. Zabalili jsme ná-
stroje, uklidili pódia a do postele se 
dostali až ke čtvrté hodině ranní. Pocity 
byly smíšené. Celý festival obsahoval 
hezké, ale i těžké chvíle. Setkali jsme se 
s vlastní i cizí lidskou slabostí, se kterou 
bylo třeba se vypořádat. Pátý ročník 
je však za námi. Bude něco příště? 
Hvězdy nám to nepoví, ale Ten za nimi. 
Děkujeme všem – Novému Městu, Bohu 
a všem lidem.

Za občanské sdružení
Petr „Pedro“ Michal

Fryyfest 2013

Stalo se již téměř tradicí, že při krát-
ké pracovní dovolené, kterou berlínští 
umělci rádi tráví v Lázních Libverda, po-
řádají v okolních obcích svá vystoupení. 
Letošní koncert se v našem městě konal 
již popáté, ano, byl to již 5. letní koncert, 
a to ve středu 26. června t. r. Bohužel, 
pěknému koncertu se dostalo jen nepa-
trné publicity a propagace. Já osobně 
jsem viděl snad jen dva, maximálně tři 
plakáty.

Koncert se konal jako obvykle v býva-
lém divadle a bohužel (!), počet vystu-
pujících i diváků byl téměř srovnatelný. 
Diváků jsem napočítal zhruba padesát 
a přiznejme si, není to na čtyřtisícové 
městečko trochu málo? Koncert byl 
jako vždy velice pěkný. Skládal se totiž 

z oblíbených a již ustálených dechových 
i tanečních skladeb německých i čes-
kých a stále populárních šlágrů, které 
našly vděčné posluchače téměř po ce-
lém světě.

Určitou, ale velice pěknou až podmani-
vou novinkou v programu bylo vystoupe-
ní šalmajového orchestru, který zřejmě 
pod hlavičkou Berlínského dechového 
orchestru trvale vystupuje. Je to menší 
hudební těleso asi o 11 až 13 hudební-
cích, kteří hrají na šalmaje. Abych tento 
hudební nástroj většině čtenářů přiblížil, 
dovolíte-li, použiji citátu z Příručního 
slovníku naučného (rok vydání 1967, díl 
čtvrtý, str. 402): „Šalmaj (něm.), starý 
hudební lidový nástroj vzduchový s dvo-
jitým plátkem. Z nástrojů tohoto druhu 

se vyvinuly v 18. století další nástroje 
(hoboje, fl étny, klarinety).“ Ještě si při-
pomeňme, že je to hudební nástroj s jed-
notónovým laděním. Toto vystoupení, asi 
půlhodinové, bylo velkým překvapením 
pro všechny vděčné, a neváhám použít 
slovo nadšené posluchače. Bylo moc 
pěkné, přímo podmanivé.

Celý koncert s mnohými přídavky opět 
uzavřel Berlínský dechový orchestr. Vy-
stoupení bylo velice milé, příjemné pro 
všechny posluchače. Přes malý počet 
diváků bych rád věřil, že pěkný dojem 
si z Nového Města pod Smrkem odvezl 
i celý soubor Berlínského dechového 
orchestru.

Vedení divadla a KSONN
(Herbert Augustin)

Je či není v Novém Městě pod Smrkem zájem o kulturu?

kultura
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Nové knihy
Beletrie
Adams, Alex: Bílý kůň
Baričák, Pavel Hirax: Vteřinu před 
zblázněním
Card, Orson Scott: Zakletá
Carter, Philips: Oltář z kostí
Cole, Martina: Bestie
Collins, Jackie: Plavba za všechny 
prachy
Crossan, Sarah: Dech
Černucká, Veronika: Chuť na hřích
Deaver, Jeffery: Tvůj stín
Flynn, Gillian: Ostré předměty
Francis, Felix: Spřízněni krví
Garlock, Dorothy: Úsvit lásky
Giordano, Mario: Apokalypsa
Green, John: Hvězdy nám nepřály
Harrod-Eagles, Cynthia: Dynastie 
Morlandů (34. díl)
Hayden, Torey L.: Sebranka
Jakoubková, Alena: Můžeš-li se vdát 
dnes…
Kubátová, Táňa: Léta s Hubertem
Longinová, Helena: Posedlost
Lukavská Jaroslava: V samotách duše
Lupton, Rosamund: V plamenech
MacDonald, Sarah: Posvátná kráva
Martin, Nancy: Jak zabít milionáře
Mašková, Denisa: Opus číslo sex
McKenzie, Catherine: Zapomenutá
Moon, Alice: Krvavá romance (3. díl)
Ohlsson, Kristina: Nechtění

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

Městská knihovna nabízí svým 
čtenářům bohatý výběr literatury 
jak z oblasti populárně naučné, tak 
i z beletrie. Přijďte se sami 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 loňském roce by l  spuš těn 
ON-LINE katalog Městské knihovny 
Nové Město pod Smrkem (www.kata-
log.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.

Poole, Gabriella: Temná akademie 
(3. díl)
Preston, Souhlas J.: Falešná hra
Quick, Amanda: Tajuplná zahrada
Rankov, Pavol: Matky
Rowland, Laura Joh: Róninova milenka
Theorin, Johan: Skrýš
Vondruška, Vlastimil: Přemyslovská 
epopej (3. díl)

Naučná
Cohen Greene, Cheryl: Intimní život
Hora-Hořejš, Petr: Toulky českou 
minulostí
Toušlová, Iveta: Toulavá kamera

Mládež beletrie
Bass, Guy: Záplatám
Bešťáková, Eva: Princezna bílých tygrů
Brezina, Thomas: Zlato hraběte Drakuly
Burdová, Michaela: Syn pekel
Foglar, Jaroslav: Rychlé šípy 
ve Stínadlech
Francková, Zuzana: Osudová vteřina
Heinlein, Sylvia: Bláznivá teta a já
Kahoun, Jiří: O létajících strojích
Lukešová, Milena: Knížka pro Lucinku
Mlynowski, Sarah: Co by kdyby… 
Sněhurka nesnědla otrávené jablko
Nepil, František: Pohádky z pekelce
Riordan, Rick: Bohové Olympu
Stoličný, Peter: Nové pohádky 
o dopravních značkách
Šrut, Pavel: Lichožrouti navždy
Žáček, Jiří: Krysáci jsou zase spolu

kultura
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kultura a sport

Jsem rád, že mohu touto cestou po-
děkovat návštěvníkům Sportovního a re-
laxačního centra za přízeň. Věřím, že 
většina návštěvníků byla se službami po-
skytovanými naší organizací spokojena 
a bude jich využívat i nadále.

V letních měsících jsme realizovali, či 
pomáhali realizovat, několik akcí zamě-
řených na různé skupiny zájemců. Ně-
které se setkaly s příznivou reakcí – na-
příklad turnaj ve stolním fotbale, „První 

letní párty“ nebo koncert organizovaný 
panem Kvapilem. Pěkné bylo i vystou-
pení skupiny „Sešlost“. I přesto, že této 
akci nepřálo počasí, navštívil koncert 
slušný počet posluchačů. Nevydařil 
se pouze turnaj v plážovém volejbale, 

do kterého se přihlásil pouze jeden tým, 
takže turnaj musel být zrušen.

Samostatnou kapitolou je „Fryyfest“. 
Nemohu hodnotit počet návštěvníků, to 
přísluší organizátorům, nicméně mohu 

Léto v SRC

říci, že díky jejich práci nedošlo k žád-
ným škodám na majetku spravovaném 
naší organizací. Také věřím, že návštěv-
níci této akce byli spokojeni s nabídkou 
našich služeb po celou dobu trvání.

Nicméně léto v SRC nebylo pouze 
o pořádání akcí. V průběhu letních mě-
síců se podařilo provést i několik oprav, 
které nám umožnily zahájit podzimní 
část sezóny do konce měsíce srpna. 
Za všechny jmenuji alespoň opravu stře-
chy nad sociálním zázemím bazénu. 
V tomto prostoru došlo k prolomení nos-
níků střechy a hrozilo, že v případě vět-
šího množství sněhu v zimních měsících 
může dojít k dalším vážným škodám. 
V této souvislosti chci poděkovat panu 
Láznickému za rychlé provedení opravy 
a také se omluvit těm milovníkům plavá-
ní, kteří jsou zvyklí využívat služeb bazé-
nu i v letních měsících. Rychleji se daná 
oprava nedala provést.

Ještě jednou všem návštěvníkům dě-
kuji a budu rád, pokud nám zachovají 
přízeň.

Pavel Jakoubek

Významná životní jubilea našich spoluobčanů

Všem oslavenkyním a oslavencům, kteří v těchto měsících svá životní jubilea již oslavili
či budou teprve slavit, přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.

Redakce

Září
Telecký Josef 89
Matějková Rozalia 86
Suková Eliška 86
Bahníková Emilie 84
Gowdová Růžena 84
Luňáčková Zdenka 84
Bohatá Marie 81
Kulhánková Věra 81
Karásková Helena 80
Čechová Marie 75
Vávrová Marie 75
Himmel Eduard 70
Hradil Jiří 70

Kasper Wolfgang 70
Vondráčková Milena 70

Říjen
Bukovský Karel 87
Hauerová Jozefa 83
Ptáčková Justina 82
Salaba Břetislav 82
Bruská Terezie 81
Kovářová Jaroslava 81
Němečková Brigita 81
Czerwinski Richard 70
Hejsek Jiří 70
Ranš Slavoj 70
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Sportovní a relaxační centrum

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

Provozní doba – 29. 8. 2013–30. 9. 2013

PLAVECKÝ BAZÉN ráno odpoledne

Pondělí sanitární den – zavřeno sanitární den – zavřeno

Úterý 8.00–12.00 výuka plavání školy a školní zařízení zavřeno

Středa 8.00–12.00 výuka plavání školy a školní zařízení zavřeno

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

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

Sobota 9.00–12.00 veřejné plavání 14.00–21.00 veřejné plavání

Neděle zavřeno zavřeno

SAUNA MASÁŽE

Pondělí zavřeno zavřeno

Úterý zavřeno zavřeno

Středa zavřeno 17.30–20.00 na objednávku

Čtvrtek 18.00–20.00 vyhrazeno pro ženy 17.30–21.00 masáže klas. (ženy), pedikúra

Pátek 18.00–20.00 vyhrazeno pro muže 17.30–21.00 masáže klas. (muži)

Sobota 18.00–20.00 společná zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno

Poznámka: Provozní doba je stanovena pro měsíc září. Pro aktuální informace prosím sledujte naše webové stránky a vývěsky.

OBČERSTVENÍ

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

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

Sobota 14.00–21.00 Dospělí (přecházení do sauny zakázáno) 50 Kč 70 Kč

Neděle zavřeno Děti, ZTP 30 Kč 50 Kč

Dále dle potřeby a dohody!

Záloha na klíč dospělí 50 Kč / děti 30 Kč

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

ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč / děti do výšky 100 cm vstup zdarma

Příplatek za překročení času 10 Kč za každých započatých 30 min

Pronájem bazén, sauna: 1hod. = 600 Kč,
            po 19.00 hod. 500 Kč, po 21.00 hod. 800 Kč

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

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

Do sauny permanentky neplatí!

Možnost zapůjčení ručníku, vysoušeče vlasů: 20 Kč

Možnost zapůjčení rukávků, míče: 10 Kč

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

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

Sauna

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

80 Kč
příplatek 10 Kč

Zapůjčení prostěradla, osušky, ručníku: 20 Kč/ks

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

ostatní masáže: 200 Kč /30 min.

Čtvrtek, pátek – sauna + masáž 150 Kč
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Dovolte mi prostřednictvím tohoto 
článku a fotodokumentace podat Vám, 
čtenářům a příznivcům fotbalu, informa-
ce o dění v areálu AFK v období prázd-
nin.

Po ukončení jarních mistrovských 
utkání prošla travnatá plocha hlavního 
hřiště letní regenerací, která byla prove-
dena odbornou fi rmou. Na hrací ploše 
se uskutečnily operace jako vertikuta-
ce, hloubkové provzdušnění vegetační 
vrstvy, zapískování křemičitým pískem 
(30 t) a dosetí plochy travním osivem. 
Celkové náklady včetně travního hnojiva 
se pohybují bezmála kolem 100.000 Kč. 
Za pomoci vedení a zastupitelů města, 
ale také s využitím vlastních fi nančních 
zdrojů jsme připravili hrací plochu na no-
vý ročník.

V průběhu měsíce srpna zatím na ved-

lejší tréninkové ploše pro-
bíhala soustředění jiných 
fotbalových klubů, jako 
jsou například ligoví mladší žáci FK Bau-
mit Jablonec nebo přípravka AFK Peč-

ky. Hřiště také využil kynologický spolek 
z Liberce se svými čtyřnohými mazlíčky.

Vedení fotbalového klubu děkuje radě 
města za schválení fi nančního příspěvku 
na nákup fotbalových dresů pro druž-
stvo přípravky z grantu města „Podpora 
sportovního vyžití mládeže“.

Ve stejné době byly také objekty AFK, 
klubovna s bytovou jednotkou a kabiny 
hráčů připojeny na novou kanalizační síť.

Závěrem mi ještě dovolte Vás srdečně 
pozvat na domácí mistrovská utkání mlá-
deže či dospělých v novém soutěžním 
ročníku, který je již rozehrán.

Za vedení AFK Josef Jalovičár

sport

AFK
A je to!

Patrik a Matěj byli dvojka k pohle-
dání. Pracovali pro řemeslnickou 
fi rmu, ale protože ani jeden z nich 
šikovností zrovna neoslňoval, posílal 
je šéf pouze na práce, kde nemohli 
ničemu uškodit. Matěj se držel sta-
rého moudra, že je lepší hodinu pře-
mýšlet než dvě hodiny dřít, a Patrik 
se rád nechal poučit.

Tentokrát dostali za úkol provést 
nejnutnější údržbu na staré vyřaze-
né kotelně v areálu nemocnice.

„Bude se tam bourat komín, tak 
ať se tam chlapi o něco nepřerazí. 
A můžete ho rovnou i vyčistit,“ zaú-
koloval je šéf.

Vyfasovali tedy lopaty a šli. Ko-
telna měla mírně šikmou, poměrně 
členitou střechu, ze které se do výš-
ky tyčil třicetimetrový a v průměru 
necelý metr široký ocelový komín. 
Matěj otevřel kontrolní otvor a spolu 
s kolegou se jali vybírat nános. A že 
toho bylo! Nedaleké modříny a břízy 
udělaly své a komín byl plný listí 
a větviček. Po pár lopatách (proklá-
daných pivem) Patrik pronesl něco, 
co zapříčinilo další děj událostí.

„To je šišek, my jsme tím doma 
topili. To bys nevěřil, jak to pěkně 
hoří.“ Matějovo nitro zaplavil blažený 
pocit objevitele.

„No jasně – vždyť je to komín! Co 
se tady s tím budeme dřít, když to 
může jít samo!“ Z montérek vyhrabal 
sirky a u výpusti škrtl.

Patrik měl pravdu. Hořelo to jedna 
radost. Jenže komín už léta nikdo 
nepoužil, a jak se ukázalo, zřejmě 
to mělo své důvody. Patrik začal mít 
dojem, že to pivo bylo silnější, než 
obvykle…

„Nezdá se ti, že se to kýve?“ řekl 
nejistě. Už ve chvíli, kdy jeho slova 
dozněla, mu bylo jasné, že to pivem 
nebude. Třicetimetrový kolos se asi 
dva a půl metru od střechy rozlomil 
a s ohlušující ránou dopadl nejen 
na starou, ale i na novou plynovou 
kotelnu, která stála hned vedle. Při 
dopadu se rozdělil na tři kusy. Taky 
části budovy, které přišly s komínem 
do styku, se daly sbírat ze země.

Trosky komínu nakonec ze střechy 
dostali hasiči s těžkou technikou, 
a i když pracanti ušetřili nemocnici 
peníze za likvidační fi rmu, nakonec 
ještě zaplatili pokutu.

LR
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Cestovní ruch

Na tomto místě v tištěné verzi
byla slevová poukázka.

Čas letí. Připadá nám, že jsme po zi-
mě Singltrek Centrum sotva otevřeli, 
a už je tu zase podzim. Léto bylo tak 
nabité akcemi, že jsme se ani na chvíli 
nezastavili. Sezóna ale ještě zdaleka 
nekončí. Doufáme, že nás stejně jako 
loni a předloni čeká překrásné podzim-
ní počasí.

Meteorologové na začátku roku 
předpovídal i, že letošní léto bude 
v ýj imečně chladné. Nakonec však 
po dlouhé zimě a deštivém jaru přišly 
tropy, jaké dlouho nepamatujeme. Let-
ní prázdniny na Singltrek Centru zahájil 
Singltrek Fest, který se konal v sobotu 
6. července. Na Singltrek Centrum 
přijel tým mechaniků AGang/Author 
s dodávkou plnou kol, která bylo mož-
no zdarma testovat, a nutno říct, že 
zájem byl obrovský. Program Singltrek 
Festu vyvrcholil večerními koncer ty 
čtyř kapel (The Blind Daters, UnKilled 
Worker Machine, Zkouška sirén a Kiss 
me Kojak), které přilákaly mnoho lidí 
z blízkého okolí i z velké dálky. Vstupné 
na koncerty bylo zdarma, což chceme 
zachovat i při příštích akcích.

Během léta a ještě i začátkem podzi-
mu na Singltrek Centru probíhaly výu-
kové akce pro všechny, kteří se chtěli 
pořádně skamarádit se svým kolem 
a užít si více zábavy při vyjížďkách. 
Účastníci trénovali techniku jízdy pod 
dohledem zkušených lektorů nejen 
na stezkách, ale také na překážkách 
a na pumptreku. Pokud byste se chtěli 
takového programu třeba v př íštím 
roce zúčastnit, sledujte naše stránky 
www.singltrekpodsmrkem.cz a ozvě-
te se nám, až vypíšeme nové termíny. 
Místní lidé budou mít v příštím roce 
na výukové programy u nás zajímavou 
slevu.

Jak už jsme si všimli dříve, místní 
mladí kluci a děvčata tráví hodně ča-

Léto 2013 na Singltrek Centru

su pilováním techniky jízdy na našem 
pumptreku. Ježdění jim jde velice dob-
ře. Tentokrát je však musíme pochvá-
lit i za to, že nám pomohli s opravou 
a údržbou této kruhové dráhy, aby se 
všem lépe jezdilo. Je skvělé, že mladí 
tráví čas sportovními aktivitami na čer-
stvém vzduchu, ale zároveň také dove-
dou vzít za práci a záleží jim na jejich 
oblíbené aktivitě. Chtěli bychom však 
poprosit všechny rodiče a příbuzné 
dětí, které jezdí na kole, aby pořídili 
dětem helmy. Dohlížejte na to, aby 
je nosily. Helmy doporučujeme nosit 
všem, jak dětem, tak dospělým. Není 
to jen tak nějaký módní rozmar. Helma 
Vám může zachránit zdraví i život.

Stejně jako v minulých číslech má-

me pro Vás připravený slevový kupón 
do Singltrek Centra. Protože se blíží 
chladnější dny, lákáme Vás tentokrát 
na naši proslavenou horkou čokoládu, 
na které si pochutnávají jak děti, tak 
dospělí. S vystřiženým kupónem u nás 
poř ídíte horkou čokoládu za 35 Kč 
(běžná cena je 45 Kč) a sleva platí až 
do konce letošní sezóny.

Tak snad i ten letošní podzim vyjde 
a budeme moci co nejdéle vyrážet 
do přírody, jezdit na kole a těšit se 
z překrásně zbarvené krajiny a proslu-
něných dnů. Podzim je na Singltreku 
nejkrásnější. Přijďte si ho s námi užít.

Těšíme se na Vás.
Vaše Singltrek Centrum,

Tomáš, Hanka, Petr a Honza.
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Na přelomu června a července, jako 
každoročně, navštívilo Frýdlantsko ně-
kolik desítek bývalých rodáků z Němec-
ka. Tuto návštěvu organizovali členové 
německého sdružení, se kterým naše 
OS navázalo kontakty v minulém roce. 
Letos poprvé byla našimi členy organi-
zována exkurze, a to celodenní putování 
po novoměstských památkách.

Prohlídka byla zahájena před Klinge-
rovou hrobkou a pokračovala návštěvou 
hrobů slavných rodáků Nového Měs-
ta. Při této příležitosti byla asi čtyřiceti 
návštěvníkům stručně podána historie 
města V. Timou a přeložena E. Balcaro-
vou. Zajímavostmi z vlastních vzpomínek 
přítomné překvapil i B. Preisser.

Dále cesta vedla kolem městských 
lázní k evangelickému kostelu. Ve vnitř-

ních prostorách farář A. Balcar seznámil 
návštěvníky s historií kostela a s životem 
komunity. Před kostelem si návštěvníci 
prohlédli nově zrestaurovaný kříž, od ně-
hož se naskytl pěkný výhled na roz-
hlednu na Smrku a dále i na blízké okolí 
Jizerských hor.

Cesta vedla od ev. kostela kolem zbyt-
ků bývalé Textilany k vile Klinger, kterou 
si zájemci prohlédli alespoň přes plot. 
Zajímavostí bylo, že mezi návštěvníky 
byla i jedna žena, která po válce krátce 
v Textilaně pracovala.

Další památkou, kterou lidé navštívili, 
byl kostel svaté Kateřiny Alexandrijské. 
S historií seznámili pan Taraba a V. Ti-
ma. Všechny dotazy byly zodpovězeny. 
Farnost s potěšením přivítala realizaci 
kovové mříže u vchodu do kostela, kte-
rou uhradil MěÚ. Překvapil nás zájem 
o pohlednice s motivy kostela, které 
dosud nejsou k dispozici.

Cesta dále vedla kolem fary k muzeu, 
které bohužel bylo v turisticky expo-

novaném čase uzavřeno 
z důvodu výměny oken. 
Po tomto zklamání byla vyložena histo-
rie budovy radnice a muzea. Konečné 
vyprávění historie, včetně historie jed-
notlivých domů, se konalo na náměstí. 
Následoval oběd v blízké restauraci. Ně-
kteří návštěvníci pokračovali autobusem 
do dalších míst Frýdlantska, někteří se 
vrátili do Hejnic a Libverdy.

Zbytek skupiny se připravoval na od-
polední program, který pokračoval 
v okolí štoly Beránek boží, o níž byla také 
zpracována studie ohledně jejího zpří-
stupnění. Byl ukázán prostor, kde může 
být hornický skanzen, replika drtírny 
s náhonem, replika huti a např. budova 
pokladny. Zajímavostí byly zbytky dře-
věné hráze, zbudované ještě před za-
ložením města, tedy před rokem 1584. 
Tyto zbytky se objevily po povodni v roce 
2010.

Tomáš Málek; www.nmps-os.cz
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Památky

Návštěva bývalých rodáků z Frýdlantska


