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Vzpomínka na oslavy 400 let 
od založení N. M. p. S.

Přespolní běh 
RACE OPEN 
ve Višňové

Velmi významnou událostí se zapsal do historie rok 1984, kdy se pořádaly oslavy 
400. výročí založení Nového Města pod Smrkem. Více na stranách 12 a 13.

Vážení čtenáři,
máte před sebou další vydání No-

voměstských novin. Přinášíme no-
vé zprávy, ale také něco pro volné 
chvíle. Jako obvykle jsme shromáž-
dili informace z radnice, od příspěv-
kových organizací, spolků a literární 
příspěvky našich příznivců. Navíc 
se dočtete o nabídce zaměstnání 
a novinkách na singltreku.

Věříme, že se brzy opět vrátí krás-
né, slunečné dny, které Vám zpří-
jemní náladu i čtení.

Redakce

Více informací na straně 9.
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Na Singltreku zaznamenáno 65 000 průjezdů
V minulém roce v květnu byl na obou-

směrné nástupní stezce u koupaliště 
umístěn automatický sčítač návštěvníků. 
Monitoring návštěvnosti je realizován 
prostřednictvím automatického sčítání 
tepelným senzorem, které je doplně-
no fyzickým kalibračním sčítáním. Při 
posuzování návštěvnosti je však třeba 
brát v úvahu, že monitorovaná trasa je 

obousměrná, a tudíž ji část sečtených 
návštěvníků využila jak pro nástup na ně-
který z trailů, tak i pro opuštění singltre-
kové sítě. Ve výsledku tak byli sečteni 
dvakrát.

Více podrobnost í  můžete naléz t 
ve zprávě z monitoringu návštěvnosti 
na www.nmps.cz.

Zeleně zvýrazněné zvláštní události 
na Singltreku pod Smrkem – 
chronologicky dle data konání:

  Červen – 8.–9. 6. Singltrek Camp 2, 
22. 6. Dobrovolnická brigáda 
na stezkách.

  Červenec: 5.–7. 7. Singltrek Fest 
(vč. církevního svátku 5. a 6. 7. v ČR)

  Srpen: 3.–4. 8. Singltrek Camp 3.
  Září: 14.–15. 9. Singltrek Camp 4, 
28. 9. Dobrovolnická brigáda 
na stezkách (vč. státního svátku 28. 9. 
v ČR).

  Říjen: 26.–28. 10. Loučení se 
sezónou (vč. státního svátku 28. 10. 
v ČR)

Hnědě zvýrazněné svátky a prázdniny 
v Česku – chronologicky:

  Červenec: 5. a 6. 7. církevní svátek.
  Září: 28. 9. státní svátek.
  Říjen: 28. 10. státní svátek.
  Listopad: 17. 11. státní svátek.

Žlutě zvýrazněné svátky a prázdniny 
v Polsku a Německu – chronologicky:

  Květen: 20. 5. Letnice (církevní svátek 
Sasko), 30.–31. 5. Boží tělo (církevní 
svátek Polsko).

  Červen – 21. 6. začátek letních 
prázdnin v Polsku.

  Červenec: 15. 7. začátek letních 
prázdnin v Sasku.

  Srpen: 15.–16. 8. Svátek Nanebevzetí 
Panny Marie.

  Říjen – 3. 10. Den německé jednoty 
(státní svátek Německo), 21. 10. 
začátek podzimních prázdnin 
v Sasku, 31. 10. Den reformace 
(státní svátek Německo)

  Listopad – 1. 11. Svátek Všech 
svatých (Polsko), 11. 11. Den 
nezávislosti Polské republiky.

Oranžově zvýrazněné významné akce 
v okolí – chronologicky:

  Květen: 17.–19. 5. Valdštejnské 
slavnosti ve Frýdlantu (+ začátek 
prázdnin v Sasku 18. 5.–22. 5).

  Červen – 1. 6. 40. ročník Výstupu 
na Smrk v Novém Městě pod 
Smrkem.

  Červenec – 13. 7. koncert Exploze 
2013 v Novém Městě pod Smrkem.

  Srpen – 23. 8. hudební festival 
Fryyfest 2013 v Novém Městě pod 
Smrkem.

  Říjen: 19. 10. Středověký jarmark 
v Novém Městě pod Smrkem.

Modře zvýrazněné jsou soboty.
Červeně zvýrazněné jsou neděle.

Jaký vliv na návštěvnost mají víkendy, různé svátky, či akce, můžete 
vidět v následující tabulce:

Přehled aktuálních denních souhrnů návštěvnosti na sčítacím profi lu 
„NMpS1 – Singltrek, Nástupní“

den / 
měsíc

květen 
2013

červen 
2013

červenec 
2013

srpen 
2013

září 
2013

říjen 
2013

listopad 
2013

1 91 227 417 578 81 70

2 48 278 500 46 80 183

3 2 248 1194 19 251 18

4 9 260 608 132 406 8

5 40 908 332 193 853 13

6 99 1172 491 335 492 6

7 198 918 531 1444 20 11

8 611 265 389 1110 127 8

9 238 356 262 246 29 95 94

10 113 17 318 1135 69 41 137

11 378 76 151 911 91 96 12

12 320 99 99 419 121 484 23

13 56 211 1095 267 102 387 12

14 50 196 848 477 667 68 12

15 141 1039 202 724 266 51 5

16 179 928 352 755 57 9 118

17 238 155 335 1426 112 17 79

18 567 189 428 1165 54 33 6

19 872 252 482 182 106 530 21

20 162 198 1032 87 211 564 1

21 150 272 970 435 526 18 5

22 71 921 354 549 503 106 14

23 118 820 414 562 59 57 64

24 141 42 316 1249 57 95 3

25 453 19 364 971 83 149

26 241 8 618 182 35 829

27 28 139 1219 314 258 607

28 7 140 741 193 846 368

29 106 530 267 489 796 57

30 142 558 308 587 59 75

31 147 345 1068 51

-SY-



květen–červen 2014 Novoměstské noviny 3

téma čísla

Od pondělí 21. dubna 2014 je opět 
plně průjezdná Ludvíkovská ulice. Byl 
dokončen asfaltový povrch v celé délce 
a šířce. Autobusy jezdí po původních 
trasách a odjíždějí z řádných zastávek.

Ludvíkovská ulice byla opravena podle 
požadavků Krajské správy silnic LK. Je 
majetkem Libereckého kraje. Bohužel 
se nepodařilo prosadit některé naše 
požadavky, které by vedly ke zlepšení 
jejího stavu. Silnice je bez podkladních 
vrstev, pod povrchem není opravena 
dešťová kanalizace, která je v dezolát-
ním stavu. Je otázkou času, jak dlouho 
nový povrch vydrží. Obavy jsou spojené 
i s budoucím vysokým zatížením silnice, 
kdy přes naše město povedou objížďko-
vé trasy, které budou souviset s opravou 
silnice mezi Frýdlantem a Raspenavou. 
Na našem nesouhlasu nebude záležet, 
rozhodnutí bude vydáno, je to jediná 
možná objízdná trasa.

Všechny jistě zajímá, co bude s chod-
níky podél této ulice. Je zadáno zpra-
cování projektové dokumentace, v roce 
2015 budeme žádat o dotaci na vybudo-
vání chodníku po obou stranách silnice. 
Vše závisí na fi nančních prostředcích. 
V letošním roce začínáme splácet úvěry 
na kanalizaci a práce s ní související. 
Jedná se celkem o 22 miliónů korun 
s dobou splácení 8 let. Celková zadlu-
ženost našeho města k 31. 12. 2013 
je 25 692 672 Kč. Budovat chodníky 
proto můžeme jen za pomoci dotačních 
peněz. Naším záměrem před položením 
povrchu bylo osadit nové obrubníky 
po celé délce a obou stranách komu-
nikace. To se nám bohužel nepodařilo 
projekčně a časově zvládnout do konce 
termínu povolené uzavírky, který nebylo 
možné prodloužit. Obrubníky proto bu-
dou se zásahem do komunikace osaze-
ny až při rekonstrukci chodníků.

Děkujeme všem za trpělivost a po-
chopení spojené s opravou Ludvíkovské 
ulice. Jsme si plně vědomi všech nepří-
jemností s tím spojenými. Objížďková 
trasa byla „příšerná“, ale to jsme nemohli 
ovlivnit. Původně bylo majitelem silnice 
přislíbeno, že bude na podzim opra-
vena. Teprve na začátku roku jsme se 
dozvěděli, že tomu tak nebude, že její 
kompletní rekonstrukce bude až v roce 
2016… Ani provizorní opravy nebylo 
jednoduché zajistit…

Přeji nám všem, aby silnice co nejdé-
le vydržela a abychom se v budoucnu 

Dostavba kanalizace
dočkali její rekonstrukce v celé délce 
vedoucí přes naše město.

Celá dostavba kanalizace byla do-
končena, ale práce s ní související po-
kračují. Dodavatelská firma odstraňuje 
nedodělky, město pokračuje v terénních 
úpravách. Dosypáváme krajnice a upra-
vujeme terén. Nyní pracujeme v oblasti 
ulic Plovárenská, Bělohorská, V Lukách 
a Ludvíkovská, následovat budou 5. květ-
na a B. Němcové. Vrátíme se také do míst 
dokončených již na podzim, abychom 
vše zkontrolovali a dodělali potřebné. 
Rychlost těchto prací bude záviset na ča-
sových možnostech našich pracovníků. 
S jarním počasím totiž začíná sezóna se-
kání trávy a různých jiných úklidů a prací.

Ve spolupráci s naším právníkem 
a FVS, a. s. připravujeme návrh smluv 
pro převedení domovních př ípojek 
do vlastnictví majitelů nemovitostí. Všich-
ni se mohou na kanalizaci připojovat 
po dohodě s Frýdlantskou vodárenskou 
společností, a. s., která sdělí své po-
žadavky na připojení. Kontakt na pana 
Stejskala z FVS a. s. – 607 713 506. 
Je žádoucí, aby připojení provedla od-
borná fi rma (instalatér) a abyste, pokud 
nebude možná kontrola ze strany FVS, 
a. s., pořídili fotodokumentaci z místa 
napojení před a po provedení obsypu 
pískem (15 cm písku pod trubkou, 20 cm 
písku nad trubkou). Rovněž je nutné se-
psat smlouvu o odvádění odpadních vod 
s FVS, a. s. a zaplatit poplatek městu.

Př i realizaci domovních př ípojek 
na vlastních pozemcích doporučujeme 
opatrnost při práci – i na Vašich pozem-
cích vedou vodovodní přípojky, elektro-
přípojky, ev. plynové přípojky. Pro napo-
jení do přivedené veřejné části přípojky 
na hranici pozemku byste měli mít infor-
mace od správců sítí o tom, zda se v mís-
tě napojení nevyskytuje jejich zařízení. 
Jedná se především o ČEZ Distribuce, 
a. s., Telefónica O2 Czech Republic, 
a. s., RWE Distribuční služby, s. r. o., 
FVS, a. s. O většinu těchto vyjádření se 
dá požádat přes internet a je to zdarma. 
V chodnících jsou podélně uloženy vět-
šinou telekomunikační kabely a elektro-
kabely, příčně pak přípojky plynu a vody. 
Za jejich poškození jsou vysoké sankce, 
zároveň můžete ohrozit svůj život.

Dotazy Vám zodpoví p. Fryc (MěÚ No-
vé Město pod Smrkem) – 482 360 358.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

V letošním roce budeme opět prová-
dět opravy výtluků na vozovkách me-
todou SILKOT v hodnotě 300 000 Kč. 
Opravy bude provádět firma STREET, 
s. r. o. z Turnova, která opravy již v před-
chozích dvou letech v našem městě pro-
váděla. Finanční prostředky samozřej-
mě nebudou na všechny opravy stačit. 
Práce budou zahájeny začátkem května. 
Podněty k opravám můžete sdělovat pa-
nu Frycovi – tel.: 482 360 358.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Opravy výtluků

Upozorňujeme maj i te le psů, že 
28. února skončila splatnost poplatku 
ze psů za letošní rok. Tento poplatek 
je u nás zaveden vyhláškou č. 5/2006. 
Žádáme proto všechny, kteří tento po-
platek ještě neuhradili, aby tak učinili 
co nejdříve a to buď na pokladně MěÚ, 
nebo na účet 19-0988446319/0800, 
VS 1341. Nedodržením splatnosti po-
platku, určené vyhláškou, se majitel 
vystavuje dalším fi nančním nákladům.

Romana Martinková
referentka fi nančního odboru

Místní poplatek 
ze psů 2014
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Informace z radnice

Z 20. zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem, 
konaného dne 23. dubna 2014

Zasedání zastupitelstva bylo přítomno 
13 zastupitelů, 4 zastupitelé byli omluve-
ni. Po zahájení starostou města byli zvo-
leni ověřovatelé zápisu a byl schválen 
program zasedání.

Připomínky občanů
Pan Pospíšil se dotázal, zda by bylo 

možné provést ořez tújí v Revoluční ulici, 
naproti domu pana Nádeníka. Túje jsou 
již hodně vysoké a v křižovatce je špatný 
rozhled. Pan starosta řekl, že pokud 
jsou túje na pozemku města, vedoucí 
oddělení komunálního hospodářství paní 
Straková jejich stav prověří. Pan Pospí-
šil se dále dotázal, zda by bylo možné 
nějakým způsobem opravit na hřbitově 
cestu ke Klingerově hrobce, aby byla 
sjízdná pro vozíčkáře. Dodal, že se na to 
již dotazoval asi před čtyřmi roky. Pan 
starosta odpověděl, že neví, zda to 
bylo na základě dotazu pana Pospíšila, 
ale cesta byla nějakým způsobem upra-
vována. Paní Straková řekla, že cesta 
je vyskládaná z kamenů. Musela by se 
celá vybrat a udělat nová vč. základu. 
Pan starosta dodal, že při schvalování 
rozpočtu byl schválen také seznam priorit 
oprav a investic, ve kterých taková akce 
není uvedena ani v akcích pod čarou. Je 
možné to tam doplnit. Musel by být nej-
dříve vypracován projekt. Pan Pospíšil 
vznesl připomínku k občerstvení u pro-
dejny bývalého ESA. Dotázal se, zda by 
provozovatel, když prodává občerstvení, 
neměl mít u provozovny mobilní WC. Pan 
starosta řekl, že se tím město zabývalo. 
Prodejna a okolní pozemky jsou sou-
kromý majetek. Majitel nemovitostí byl 
vyzván k tomu, aby si zjednal pořádek. 
Z pohledu zákona nejde o provozovnu 
občerstvení, ale o běžnou prodejnu po-
travin, která nemusí mít WC. Městský 
úřad může konat pouze v případě, že 
bude docházet k znečišťování veřejného 
prostranství, či vzbuzování veřejného 
pohoršení. Pan Pospíšil řekl, že ulice 
Máchova je veřejné prostranství a že tam 
dochází ke znečišťování. Jsou tam hro-
mady papírů apod. Pan starosta řekl, že 
je potřeba dát konkrétní podnět na kon-
krétní osobu na správní odbor, oddělení 
přestupků. Dodal, že paní Dolejší o tomto 
problému ví a v rámci svých možností to 
na základě podnětů řešila. Samospráva 

nemá oprávnění ovlivňovat přestupková 
řízení. Paní Straková řekla, že je možné, 
aby tam chodil uklízet pracovník na VPP 
s vysavačem na psí exkrementy.

Paní Suková řekla, že byla oslovena 
majitelem garáže v ulici Dvořákova s tím, 
že u garáží není žádné veřejné osvětlení, 
je tam tma. Dotázala se, jakým způso-
bem je možné požádat o umístění něja-
kého VO. Paní Pospíšilová odpovědě-
la, že je možné podat písemnou žádost 
na bytovou správu.

Pan tajemník sdělil, že mu byl doru-
čen anonymní dopis, ve kterém ho pisa-
tel vyzývá, aby odpověděl na dotaz, zda 
má paní ředitelka Mateřské školy v No-
vém Městě pod Smrkem požadované 
vzdělání pro výkon funkce. Pan tajem-
ník dodal, že na anonymní dotaz nemá 
komu odpovědět, proto ho přednesl zde, 
neboť autor anonymu uvedl, že si odpo-
věď vyslechne na zasedání ZM. Požádal 
paní místostarostku, která má ve své 
kompetenci za zřizovatele školské pří-
spěvkové organizace, aby odpověděla. 
Paní místostarostka řekla, že vzdělání 
ředitele nebo pedagoga MŠ upravuje 
§ 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících: 
„Učitel mateřské školy získává odbornou 
kvalifi kaci středním vzděláním s maturitní 
zkouškou získaným ukončením vzdělá-
vacího programu středního vzdělávání 
v oboru vzdělání zaměřeném na přípra-
vu vychovatelů a vykonáním jednotlivé 
zkoušky8), která svým obsahem a formou 
odpovídá zkoušce profi lové části matu-
ritní zkoušky z předmětu zaměřeného 
na pedagogiku předškolního věku“. Dle 
tohoto ustanovení paní ředitelka MŠ 
vzdělání splňuje. Dále řekla, že to pro-
věřila i Česká školní inspekce (ČŠI) při 
své kontrole v roce 2012, která ve svém 
zápisu uvedla: „Ředitelka splňuje kvali-
fi kaci pro učitele MŠ a má požadované 
předpoklady pro výkon funkce“. Proto 
může říci jak za zřizovatele, tak za ČŠI, 
že paní ředitelka PO MŠ má potřebnou 
kvalifikaci pro výkon funkce. Splňuje 
požadované vzdělání dané zákonem. 
Paní Suková řekla, že to není poprvé, co 
byla takto osočena, a dodala, že podala 
trestní oznámení. Paní místostarostka 
dodala, že anonym se v dopise ještě 
zmiňoval o tom, že paní ředitelkou byla 
propuštěna nekvalifikovaná učitelka. 
Paní ředitelka kvalifi kaci splňuje a pro-
puštění nekvalifi kované učitelky je plně 

v její kompetenci. Pan starosta sdělil, že 
§ 5 zákona 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících uvádí, že: „Ředitelem 
školy může být fyzická osoba, která spl-
ňuje předpoklady podle § 3 a získala pra-
xi spočívající ve výkonu přímé pedago-
gické činnosti nebo v činnosti, pro kterou 
jsou potřebné znalosti stejného nebo ob-
dobného zaměření, nebo v řídící činnosti 
… v délce 3 roky pro ředitele mateřské 
školy“ a dále: „Ředitelem školy zřizované 
… obcí …, může být jen ten, kdo vedle 
předpokladů uvedených v odst. 1 získal 
nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal 
vykonávat činnost ředitele školy, znalosti 
v oblasti řízení školství absolvováním 
studia pro ředitele škol v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků 
podle § 24 odst. 4 písm. a)“. To vše paní 
ředitelka také splňuje.

Dodal, že ČŠI toto prověřovala při své 
kontrole v MŠ, která byla provedena 
na základě jiného anonymu. Tato kont-
rola také upozornila paní ředitelku na ne-
kvalifi kovanou učitelku, která si dosud 
svou kvalifi kaci nedoplňuje, a prověřo-
vala její plán metodického vedení. Pokud 
v organizaci pracuje učitelka, která si 
nedoplňuje vzdělání, které je potřeba 
k výkonu práce, je v kompetenci ředitel-
ky ji propustit. Mgr. Smutná řekla, že 
chce předejít nějakým nesrovnalostem, 
a sdělila, že jako nová ředitelka PO ZŠ 
také zahájila potřebné studium podle 
§ 24 odst. 4 písm. a).

Kontrola dodržování vyhlášky 
o hazardních hrách

Pan starosta sdělil, že byla prove-
dena další kontrola dodržování OZV 
o hazardních hrách provozovateli VHP. 
Kontrola zjistila a upozornila provozova-
tele na různá pochybení, která ve svém 
důsledku znamenají nedodržení vyhláš-
ky, tedy přestupek, za který hrozí sank-
ce, a stanovila lhůtu k jejich odstranění. 
ZM by mělo tato pochybení projednat 
a zaregistrovat.

Ve čtvr tek dne 03. 04. 2014 byly 
na základě pověření starosty města 
a za přítomnosti Policie ČR provedeny 
dle zákona č. 202/1990 Sb. kontro-
ly VHP a jiných technických zařízení 
ve všech hernách na území města Nové 
Město p. S. Dále byla provedena násled-
ná kontrola ze dne 22. 10. 2013 na spl-
nění uložených opatření k dodržování 
OZV č. 2/2013.

Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
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Informace z radnice
Kontrolu provedla paní ing. Jaroslava 

Beranová, Dana Kolenkárová a 2 poli-
cisté. Kontrola byla provedena v čase 
20–22 hodin.

ZM projednalo záznam z provedené 
kontroly VHP na území města ze dne 
03. 04. 2014 a schvaluje tyto závěry:

  ESPRESOBAR – Herna, 
Palackého 283
Nedodržena OZV čl. 4, odst. 3, 
písm. c, bod ii – umístění cedule 
„můžete přijít o velké peníze“ 
a odst. 3, písm. d – umístění nápisu 
„hraješ-li, neriskuj vše“ na zařízení 
APOLLO Games.

  Herna JIZERAN, Švermova 953
Nedodržení OZV čl. 4, odst. 3, 
písm. d – umístění nápisu „hraješ-li, 
neriskuj vše“ na každé zařízení.

  Herna RIO, Husova 154
Nedodržena OZV čl. 4, odst. 3, 
písm. a – odstranění veškerých 
vnějších reklam upozorňujících 
na hazardní hry a čl. 4, odst. 3, 
písm. d – umístění nápisu „hraješ-li, 
neriskuj vše“ na každé zařízení.

  Herna HVĚZDA, Mírové nám. 148
Nedodržena OZV čl. 4, odst. 3, 
písm. d – umístění nápisu „hraješ-li, 
neriskuj vše“ na zařízení Blue Games.

  Herna HANOI, Jindřichovická 147
Nedodržena OZV čl. 4, odst. 3, 
písm. a – odstranění veškerých 
vnějších reklam upozorňujících 
na hazardní hry.

Závěr: Na odstranění závad, které nejsou 
v souladu s OZV, vydal kontrolní orgán 
opatření s lhůtou k odstranění do 30 dnů 
od provedené kontroly (3. 5. 2014). V pří-
padě nesplnění opatření bude dán pod-
nět k dalšímu řízení na správní odbor.

Frýdlantská vodárenská 
společnost, a. s. – zástava akcií, 
úpis akcií, zastupování na VH

Pan starosta sdělil, že podmínkou 
pro získání úvěru pro Frýdlantskou vo-
dárenskou společnost, a. s. (FVS) na re-
konstrukci vodojemů v Bílém Potoce 
a Frýdlantu bylo ručení akciemi. ZM 
mělo schvalovat souhlas se zástavou 
části akcií FVS v držení města pro zajiš-
tění bankovní záruky sloužící k zajištění 
úvěru FVS ze Státního fondu životního 
prostředí dle podmínek vítězné nabídky 
společnosti PPF banka, a. s. podané 
v rámci výběrového řízení „Bankovní 
záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodáren-
skou společnost, a. s.“ Pan starosta ře-
kl, že včera proběhla dozorčí rada FVS, 

která zrušila výběrové řízení na bankovní 
záruku za úvěr pro FVS, která byla pod-
mínkou pro získání úvěru pro FVS na re-
konstrukci vodojemů v Bílém Potoce 
a Frýdlantu. Do prvního VŘ se přihlásila 
pouze jedna banka, což bylo dle zákona 
o veřejných zakázkách nedostačující. 
Do druhého výběrového řízení se sice 
přihlásily dvě banky, ale jedna musela 
být vyřazena pro nesplnění podmínek. 
Proto i druhé výběrové řízení muselo být 
zrušeno. Z těchto důvodů se navržené 
usnesení nebude přijímat.

Dále pan starosta řekl, že dle usne-
sení ZM/128/2011 by mělo ZM do-
končit úpis druhé poloviny akcií (13 ks 
za cca 1,5 mil. Kč) a dle usnesení 
ZM/129/2011 potvrdit úpis 8 ks za cca 
1 mil. Kč, které byly půjčeny FVS na re-
konstrukci vodovodu v Ludvíkovské ulici. 

ZM schvaluje smlouvu o upsání 13 
a 8 ks akcií Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s.

Singltrek pod Smrkem, o. p. s.
Pan starosta sdělil, že dle zakládací 

smlouvy obecně prospěšné společnosti 
Singltrek pod Smrkem skončilo funkční 
období členů dozorčí rady. Zároveň je 
nutné do rejstříku zapsat novou zaklá-
dací smlouvu s novými členy správní 
a dozorčí rady. Při této příležitosti mohou 
zakladatelé změnit zakládací smlouvu 
tak, aby lépe vyhovovala jejich potře-
bám. Pan starosta podrobně seznámil 
s obsahem zakládací smlouvy.

ZM jmenuje v souladu s čl. 8. odst. 4. 
Zakládací smlouvy obecně prospěš-
né společnosti Singltrek pod Smrkem, 
o. p. s. za členy dozorčí rady paní Hanu 
Němcovou (Frýdlant), Ing. Jaroslavu 
Beranovou (Nové Město pod Smrkem) 
a paní Helenu Freibergovou (Hejnice).

ZM schvaluje Zakládací smlouvu 
obecně prospěšné společnosti Singl-
trek pod Smrkem, o. p. s., úplné znění 
ke dni 18. 04. 2014.

Různé
Bc. Steffanová vznesla připomínku 

ke svozu dřeva nákladními auty z Polska. 
Uvedla, zda by nebylo možné, aby dřevo 
sváželi kolem Dendrie, ne ulicí 5. květ-
na, která k tomu není vhodná. Pan sta-
rosta řekl, že cesta vedoucí na Kyselku 
je veřejná. Podle zákona není možné 
po ní provoz omezit. Jedná se o tom, 
že by se tato cesta s Lesy ČR směnila. 
Jednání již probíhají delší dobu. Pak by ji 
opravovali. Bc. Steffanová se dotázala, 

zda silnice splňuje podmínky tonážního 
zatížení. Pan starosta řekl, že tam žád-
né omezení není. Bc. Steffanová se do-
tázala, zda se bude opravovat křižovatka 
u jejich domu v ulici 5. května. Teče jim 
do sklepa voda. Pan starosta řekl, že 
rozpočet je schválen a neví o tom, že by 
něco takového bylo schváleno v priori-
tách kapitoly „Opravy a investice“.

Paní Husáková řekla, že se doslech-
la, že má být v restauraci v Dělnickém 
domě nový nájemce. Dotázala se, zda je 
to pravda. Jestli ano, jak bude vyřešena 
situace kolem vyúčtování přestavby re-
staurace. Pan starosta řekl, že o změ-
ně nájemce nic neví. Měnil se pouze 
právní subjekt, jsou to ale stále stejní 
lidé. Nájemní smlouva se nezměnila. Po-
kud by stávající nájemce ukončil nájem, 
tak žádné peníze nedostane, protože 
finanční vyrovnání za rekonstrukci je 
ujednáno zápočtem proti nájmu.

Paní Husáková upozornila na ne-
pořádek za zahrádkami v ulici Husova 
směrem na Ludvíkov. Zda by bylo možné 
to uklidit a vysekat. Pan starosta řekl, 
že je potřeba zjistit, čí je to pozemek, 
a pokud není města, tak vyzvat majitele 
pozemku.

Bc. Steffanová se dotázala, zda se 
bude dosypávat cesta k Láznickým. 
Paní místostarostka odpověděla, že 
po dostavbě kanalizace jsou silnice 
dosypávány postupně. Teď se dosypává 
ulice Plovárenská, pak ulice Bělohor-
ská, Celní a 5. května.

Pan Fiala poděkoval paní Strakové 
za provedení odstranění náletů a vyse-
kání trávy u garáží v ulici Žižkova. Dále se 
pan Fiala dotázal, zda je naproti Dělnic-
kému domu parkoviště, a pokud ano, tak 
ať je označeno. Pokud ne, tak ať se tam 
neparkuje. Paní místostarostka řekla, 
že je to soukromě pronajatá plocha. 
Pan Fiala řekl, že ne na parkování auta. 
Přejíždí se tam přes chodník a vede tam 
horkovod a to na osobní auto není. Paní 
místostarostka řekla, že záleží na tom, 
co je uvedeno v nájemní smlouvě. To by 
mohl říci Ing. Petrovič. Ing. Petrovič ře-
kl, že parkoviště to není. Pan Fiala řekl, 
že se tam parkuje od loňského října. To 
by mohl parkovat na chodníku každý, 
třeba i u cukrárny. Paní místostarostka 
řekla, že jde o to, jestli může přejíždět 
chodník a jestli smlouva dovoluje nebo 
nedovoluje tam stát. Ing. Petrovič řekl, 
že to není věc nájemní smlouvy, je to 
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v podstatě věc policie. Pan starosta 
řekl, že je nutné zjistit, co se parkováním 
poškozuje a zda tím dochází k porušová-
ní nájemní smlouvy. Paní místostarost-
ka řekla, že ostatní také jezdí přes chod-
ník. Musí se určit, co nájemce porušuje. 
Pan starosta dodal, že je nutné defi no-
vat, proč zrovna tento nájemce nemů-
že na svůj pronajatý pozemek vjíždět. 
Např. na náměstí také vjíždějí prodejci. 
Pan Fiala řekl, že to je se souhlasem 
města a je tam vjezd. Pan starosta řekl, 
že zde je také souhlas města s užíváním 
v pronájmu.

Paní Likavcová se dotázala, jak se 
bude řešit situace kolem sakrálních 
památek. Když bude majitel souhlasit 
s převedením do vlastnictví města, jak 
bude řešen přístup, když je sakrální pa-
mátka na pozemku vlastníka. Konkrétně 
u nich by muselo dojít ke změně oploce-
ní. Paní místostarostka odpověděla, 
že to bude řešit Ing. Petrovič a bude to 
až druhý krok. Ing. Petrovič řekl, že 
se to bude řešit individuálně, protože 
záleží na tom, kde ten pomníček je. 
Bude vyhotoven návrh smlouvy, která 
bude ošetřovat přístup k památkám. 
Pan starosta řekl, že pokud ZM roz-
hodne o přijetí konkrétních drobných 
památek do vlastnictví města, tak se dá 
předpokládat, že bude podmínkou, aby 
k nim mělo město a veřejnost přístup. 
Město je bude udržovat, tak by měly být 
přístupné. Paní Likavcová se dotázala, 
kde je kříž z pomníčku u jejich domu. 
Paní místostarostka řekla, že je zatím 
uložen. V letošním roce kraj zatím nevy-
hlásil dotaci na restaurování křížků.

Paní místostarostka ještě doplni-
la informaci k dotazu Bc. Steffanové 
k povolování přejezdů nákladních aut 
nad 6 t přes státní hranice. Tyto mimo-
řádné přejezdy povoluje odbor dopravy 
ve Frýdlantu, Ing. Bucharová. Seznamy 
SPZ vozidel mají na OO PČR v Novém 
Městě pod Smrkem.

Paní Straková doplnila k připomínce 
paní Husákové, že pohlídá úklid odpadu 
okolo zahrádek, ale zahrádkářský bio-
odpad by si měli řešit zahrádkáři.

Paní místostarostka řekla, že bude 
pověřen OVŽP, aby provedl místní šet-
ření. Pan Suk řekl, že pokud lze iden-
tifi kovat původce skládky, tak je řešen 
původce, pokud ne, odklízí to město.

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

Informace z radnice

N a schůz i  r ad y  měs ta  konané 
05. 03. 2014 byla rada seznámena se 
stavem drobných sakrálních památek 
na území města. RM projednala a dopo-
ručila ke schválení ZM návrh smluvních 
cen pozemků pro rok 2014, které budou 
předkládány ke schválení zastupitelstvu 
města při prodeji, koupi a směně pozem-
ků z vlastnictví a do vlastnictví města. 
Dále RM projednala a schválila cenovou 
nabídku firmy Energy Benefit Centre, 
a. s., Praha na zpracování energetic-
kého auditu a kompletní administraci 
žádostí o dotaci z operačního programu 
životního prostředí na akce – „Zateplení 
objektu MŠ Mánesova 952“ a „Zateple-
ní objektu tělocvičny a ubytovny u ZŠ Ty-
lova 694“. RM schválila přijetí fi nančního 
daru pro Sportovní a relaxační centrum 
od fi rmy CiS SYSTEMS, s. r. o. ve výši 
5.000 Kč za účelem nákupu sady fl orba-
lových mantinelů.

Další schůze rady města se kona-
la 26. 03. 2014, RM na ní projednala 
majetkoprávní věci, byla seznámena 
s výsledky hospodaření příspěvkových 
organizací a schválila rozdělení jejich 
hospodářských výsledků do rezervního 
fondu. RM dále projednala nabídky fi rmy 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 
a. s., Praha na zkapacitnění zatrubnění 

části toku v Dělnické ulici, bylo navrže-
no zařazení do akcí kapitoly „Opravy 
a investice“ pod prioritní akce. RM pro-
jednala a schválila smlouvu o výpůjč-
ce sportovních kabin v ulici Sokolská, 
uzavřenou mezi městem a Českomo-
ravským svazem chovatelů poštovních 
holubů, ZO Nové Město pod Smrkem.

N a schůz i  r ad y  měs ta  konané 
09. 04. 2014 byla rada seznámena 
s nabídkou obecně prospěšné společ-
nosti Energie pod kontrolou, která vznik-
la z iniciativy starostů měst a obcí; fi rma 
se zabývá výhodným nákupem energií 
na úrovni velkoobchodních evropských 
energetických trhů, obnovou veřejné-
ho osvětlení a kotelen a komplexním 
energetickým poradenstvím pro obce 
a města. RM projednala návrhy smlouvy 
o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů a dodatku této smlouvy 
mezi městem a fi rmou EKO-KOM, a. s. 
Dále RM projednala a schválila žádost 
Hasičského záchranného sboru Libe-
reckého kraje o vyjádření k předurčení 
naší jednotky Sboru dobrovolných hasi-
čů pro plnění závěsného vaku pod vrtul-
níkem Policie ČR, používaného k hašení 
lesních požárů.

Usnesení rady města najdete
na www.nmps.cz/rm.php

Ze schůze rady města

Na letošní rok připadá kulaté výročí 
založení našeho města. Společně ho 
oslavíme v sobotu 16. srpna 2014 pod 
heslem „Pojďme se bavit, společně 
slavit!“

Připravený program je koncipován tak, 
abychom se pobavili v „duchu součas-
nosti“. Nebude tedy pojatý historicky, 
ale tak, abychom si ho všichni při využití 
vymožeností dnešní doby užili.

Na co se můžeme například těšit? 
Dopoledne pobaví na pódiu na ná-

městí převážně děti – divadlo, vystou-
pení Jaroslava Uhlíře, bublinová show 
– a odpoledne pak zábavné interaktiv-
ní představení Vanda a Standa. Dále 
se můžeme těšit na irské tance, Aries 
SHOW, capoieru Vem Camará Liberec, 
stand-up komika Karla Hynka a na samý 

závěr nám zahraje místní S. P. Band.
Po celý den budou na náměstí zábavní 

atrakce. Nebudou samozřejmě chybět 
prodejní stánky a stánky s občerstve-
ním.

Večer se sejdeme na koupališti, kde 
nám zahrají kapely Těla a Olympic revi-
val. Vrcholem večera bude vystoupení 
Janka Ledeckého, ohňová show s UV 
prvky skupiny Pa-li-tchi a ohňostroj.

Podrobný program umístíme v nejbliž-
ší době na našich webových stránkách 
a otiskneme ho v našich červencových 
novinách.

Doufáme, že se Vám bude připravený 
program líbit a všichni se 16. srpna 2014 
na náměstí nebo na koupališti sejdeme.

Mg. Radoslava Žáková
místostarostka města

Oslavy 430. výročí založení města
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školství

Jarní čas v naší mateřské škole
Stejně jako se probouzí př íroda 

a změny jsou pozorovatelné ze dne 
na den, tak i v naší MŠ se pořád něco 
děje. Pro děti jsou stále připravovány 
nové a zábavné akce. Pojďme se nyní 
podívat na ty, které se udály od ledna až 
do dubna.

V lednu navštívilo naši školku divadlo 
s pohádkou Krakonošovy nové lyže. 
Na konci měsíce proběhl zápis do ZŠ, 
na který se všechny předškolní děti 
velmi těšily. Čekání na tuto událost jsme 
jim zkrátili návštěvou základní školy, 
aby se seznámili s průběhem vyučování 
a vyzkoušeli si činnosti, které souvisejí 
s nástupem do 1. třídy. Všechny děti se 
již těší, až v září nasadí na záda aktovky 
a zasednou do lavic, kde je čeká vlídná 
paní učitelka, a vstoupí do světa vzdělá-
vání a poznatků.

Následující měsíc si předškolní děti 
zajely do Naivního divadla do Liberce. 
Některé děti navštívily v Liberci „svíč-
kárnu“ a zkusily si vyrobit vlastní svíčky. 
V únoru jsme se také byli podívat na tři 
pohádková představení v Dělnickém do-
mě v Novém Městě pod Smrkem.

Mateřská škola
V měsíci březnu proběhlo focení 

všech dětí a pár dní nato se pěvecký 
sbor “Smrček” zúčastnil pěvecké pře-
hlídky „Zpívání pod Smrkem“. Zbývající 
děti z MŠ podpořily naše zpěváčky svou 
účastí a potleskem. V závěru měsíce nás 
navštívilo divadélko se zábavným zpra-
cováním pohádky O Smolíčkovi.

S blížícími se svátky jara jsme se spo-
lečně s rodiči a dětmi zapojili do Veliko-
nočních dílniček, které proběhly na za-
čátku měsíce dubna. Všichni si vyrobili 
velikonoční dekorace a užili si společně 
stráveného času. Předškolní děti navští-

vily dílničky v Dělnickém domě a odná-
šely si krásné dekorace. Zbytek měsíce 
dubna se nesl v divadelním duchu. Opět 
nás navštívilo divadlo, a to hned dvakrát 
krátce za sebou ve dnech 10. a 16. 4. 
Po Velikonocích se předškolní děti zajely 
podívat na pohádku Janek a kouzelná fa-
zole do Naivního divadla. Někteří navští-
vili Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze.

A na závěr měsíce dubna se již tradič-
ně pálí čarodějnice, proto jsme si i my 
v MŠ symbolicky zapálili čarodějnici 
a pochutnali si s dětmi na občerstvení.

Za MŠ napsala Markéta Konkusová

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.
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Filip Slavoj
Jalovičárová Anastazie
Kaiser Jiří
Klimentová Helena
Lošťáková Milada
Polovčaková Danuše
Špiková Anna
Špitálská Marie
Tomanová Helena
Zoller Rudolf
Žišková Miloslava

Červen
Horáček Jaroslav
Chvojková Jindřicha
Janulíková Libuše
Kamenický Karel
Kovalská Evženie
Mašek Bohumír
Mašek Jaromír
Novotná Anneliese
Pichrtová Marie
Renčín Miloslav
Sedláček Miroslav
Stehlík František
Šedinová Marie
Šmerdová Marie

Šulcová Silvia
Vášová Jindřiška
Vrabcová Růžena
Zíta Vladimír

via
dřiška

Růžena
ír
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43. ročník přehlídky v dětské 
recitaci

Dne 9. 12. 2013 se v ZŠ v Jindřicho-
vické ulici uskutečnil pátý ročník recitač-
ní soutěže žáků 1.–5. ročníků.

Koncem ledna jsme obdrželi infor-
maci, že se naši žáci mohou zúčastnit 
43. ročníku přehlídky v dětské reci-
taci. Letošní okresní kolo se mělo konat 
7. 3. 2014. Oslovili jsme účastníky naše-
ho školního kola. Přesněji ty žáky, kteří 
se v obou kategoriích umístili na prvních 
dvou místech. Čtyři odvážní, Klára Den-
ková z I. B, Kryštof Michel z II. A, 

Základní škola

Fotbalový turnaj ve Frýdlantu
Velká gratulace patřila v březnu našemu školnímu fotbalové-

mu družstvu, které reprezentovalo naši školu na Mezinárodním 
fotbalovém turnaji ve Frýdlantu. Náš tým ve složení Vladimír 
Řehák, Adéla Novotná, Michaela Krejčí, Ondřej David, Jan 
Částek, Ladislav Kučera, Lukáš Pospíšil, Denis David a Michal 
Halász v konkurenci 10 družstev obsadil výbornou stříbrnou 
příčku.

školství

Simona Resselová ze III. A a Matouš 
Janák ze IV. A, s účastí souhlasili.

Začali jsme se pravidelně scházet 
a připravovali jsme se na soutěžní vy-
stoupení. Všichni recitátoři přijímali naše 
rady a snažili se podle instrukcí poctivě 
připravovat i doma. Na každé schůzce 
byli vždy o kousek lepší. Některá setkání 
byla pro recitátory obtížnější, protože si 
museli svá vystoupení vyzkoušet před 
větším publikem, a to už vyžadovalo not-
nou dávku odvahy.

Když se přiblížil termín konání sou-
těže, organizátoři nás trošku zaskočili 

rozdělením našich soutěžících do dvou 
dnů. Klárka, Kryštof a Simonka odjeli 
reprezentovat naši školu 6. března a Ma-
touš 7. března. Vystoupení všech čtyř 
účastníků soutěže bylo úspěšné. I když 
do krajského kola nepostoupili, získali 
novou zkušenost a dali všem vědět, že 
v Novém Městě pod Smrkem vyrůstají 
šikovní recitátoři, se kterými se do bu-
doucna musí počítat.

Za úspěšnou reprezentaci patří 
Klárce Denkové, Kryštofu Michelovi, 
Simonce Resselové a Matouši Janá-
kovi velký dík a pochvala.

Mgr. Jitka Osterová

Přijímání žádostí 
do Mateřské školy 

v Novém Městě 
pod Smrkem

Vážení rodiče,
(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů)

máte-li zájem o umístění dítěte do mateřské školy 
ve školním roce 2014–2015, vyzvedněte si žádost 

o přijetí v MŠ.
Tuto žádost, potvrzenou lékařem, předložíte u přijímání 

žádostí (zápis do MŠ)

dne 22. května 2014
od 13.00 do 15.00 hodin v MŠ.

Jedná se o všechny děti, které nastoupí v průběhu 
celého školního roku 2014–2015.
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Velký úspěch naší žákyně v Dějepisné olympiádě
V lednu se 3 dívky 8. ročníku zúčastnily okresního kola 

Dějepisné olympiády, do kterého se nominovaly úspěchem 
ve školním kole. Úspěšnými řešitelkami se staly Kateřina Hej-
tíková – 11. místo – a Ivana Rybínová – 18. místo. K naší velké 
radosti se Kateřina Hejtíková v celkovém bodovém součtu 
všech soutěžících všech okresních kol kraje dostala mezi 
28 nejlepších, kteří své vědomosti změřili v březnu v krajském 
kole, kde Kateřina obsadila výborné 13. místo.

Dějepisná olympiáda je soutěž vyhlašovaná MŠMT, vychá-
zející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis, a je organizovaná 
jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické 
práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních 
škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šes-
tiletých gymnázií. Soutěž je jednotná pro celé území České 
republiky a pořádá se každoročně. Dějepisná olympiáda je 
postupovou soutěží, má 1 kategorii a člení se podle soutěž-
ních kol (školní, okresní, krajské a celostátní). Zadání pro 
jednotlivá kola vytváří ústřední komise Dějepisné olympiády. 
Tematické zaměření pro všechna kola letošního školního ro-
ku, lišící se pouze svou náročností, bylo „Město v proměnách 
času“.

Přespolní běh RACE OPEN ve Višňové
Na konci dubna vyrazila početná skupina běžců – žáků naší 

školy – na každoroční přespolní běh do Višňové. I letos jsme 
si v konkurencí nabitém závodu RACE OPEN dělali zálusk 
na cenné kovy. A naši žáci nezklamali, bojovali a vybojovali 
několik medailí. 1. místa ve svých kategoriích vybojovali Adéla 
Bukovská (V. A) a Michael Smutný (IX. A), 2. místa Natálie 
Mlejnková (III. B) a Jan Částek (VIII. A), 3. místa Martin Bulíř 
(IV. A) a Ladislav Kučera (VIII. A).

Fotografi e v upoutávce na titulní straně.

Celostátní přehlídka dětských recitátorů
V březnu žáci 1. stupně Klára Denková z I. A, Kryštof 

Michel z II. A, Simona Resselová z III. A a Matouš Janák ze 
IV. A reprezentovali naši školu v okresním kole Celostátní 
přehlídky dětských recitátorů 2014, která se konala na za-
čátku března v DDM Větrník v Liberci. Naši mladší školáci 
úspěšně zvládli překonat trému a vystoupit před velmi 
početným publikem. Získali tak tolik potřebné zkušenosti 
do dalších ročníků.

Školní turnaj ve stolním tenise
V pondělí 28. dubna se na 2. stup-

ni uskutečnil školní turnaj ve stolním 
tenise. Pod taktovkou pánů učitelů 
Miroslava Berana a Radka Ostera se 
přihlášení chlapci pustili do souboje 
ve dvou kategoriích. Ve starší katego-
rii 8. a 9. tříd se z přihlášených dvou 
účastníků na prvním místě umístil La-
dislav Kučera, který nedovolil sáh-
nout na nejvyšší příčku Denisi Davido-
vi. V druhé početnější kategorii žáků 
6. a 7. ročníku největšího úspěchu 
dosáhl Josef Malcovský hned před 
Adamem Buluškem a Josefem Pate-
rou. Jsme rádi, že žáci mohou využí-
vat o velké přestávce ping-pongovou 
místnost se dvěma téměř novými stoly. 
Ti, kteří minulý rok téměř neuměli trefi t 
míček, v dubnovém turnaji srdnatě bo-
jovali o co nejlepší výsledky.

školství

Naši žáci v Matematické olympiádě
Žáci 7., 8. a 9. ročníků měli možnost potrápit své hlavičky 

matematickými úlohami. Deváťáci školní kolo Matematické 
olympiády, které spočívá v náročném domácím počítání, 
absolvovali během vánočních prázdnin. Do okresního kola, 
které proběhlo pro kategorii 9. ročníku v lednu na Technické 
univerzitě v Liberci, se nominovali Lenka Drapáková a Michael 
Smutný z IX. A.

V kategorii Z7 (7. ročník) se ze školního kola probojovali Le-
ona Kozlovská a Lenka Jagerová ze VII. B a Adam Bulušek ze 
VII. A. V kategorii Z8 (8. ročník) do okresního kola postoupila 
Ivana Rybínová z VIII. A. Okresní kola obou kategorií se usku-
tečnila na začátku dubna v libereckém Domě dětí a mládeže 
Větrník.

Matematická olympiáda, která je stejně jako všechny ostatní 
olympiády vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR, je společná pro Českou a Slovenskou republiku. 
Letos se uskutečnil její 63. ročník. Pro základní školy je sada 
úloh vyhlašovaná pro 5. až 9. ročník, kdy základním kolem je 
kolo školní, resp. domácí. Všechna kola mají pevně stanovené 
datum, ve kterém se dané kolo musí uskutečnit. Stejně tak mají 
všechny olympiády jasně daná přísná pravidla pro hodnocení 
a postup do vyšších kol.
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NOVUS Česko s. r. o.

NOVUS Česko s.r.o. nabízí nové pracovní 
příležitos  . Staňte se součás   dynamické 
společnos  , která již 20 let nabízí na českém 
trhu dlouhodobou pracovní perspek  vu!

CAREER WITH NOVUS Česko s. r. o.!

Nabízíme nové pracovní příležitos   poblíž Liberce i pro absolventy VŠ.
Staňte se součás   německé holdingové skupiny EMCO GROUP.

QS / Technolog /
Normovač / Technolog junior

Servisní technik pro divizi EMCO / Nástrojař

Více o volných pozicích: www.novus.cz v sekci kariéra
Veronika Jiroušková, HR Manager, mail: V.Jirouskova@novus.cz
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Kultura

Nové knihy
Beletrie
Boo, Katherine: Krásné zítřky
Börjlind, Cilia: Skočný příliv
Clark, Mary Higgins: Pravdu znát 
nemusíš
Clayton, Alice: Nabíječ
Connelly, Michael: Černá skříňka
Cook, Robin: Nano
Drews, Christine: Nejlepší přítelkyně
Fröhling, Ulla: Ukradený život
Furnivall, Kate: Stíny na Nilu
Galbraith, Robert: Volání kukačky
Gardner, Lisa: Chyť mě
Giffi n, Emily: Kam patříme
Giordano, Mario: Apokalypsa II
Green, John: Hledání Aljašky
Haran, Elizabeth: Květy v poušti
Hadström, Ingrid: Úkryt ve Villette
Howard, Linda: Cizí tvář
Irving, John: V jedné osobě
Janouch, Katerina: Sesterstvo
Kepler, Lars: Písečný muž
Lyle, D. P.: Posel spravedlnosti
Mankell, Henning: Psi z Rigy
Moyes, Jojo: Než jsem tě poznala

Pozvánka do knihovny
Městská knihovna nabízí svým 

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

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

Čtenáři mohou využívat ON-LINE 
katalog na adrese www.katalog.
nmps.cz. V ON-LINE katalogu mů-
žete zjistit, zda je vámi hledaná kniha 
ve fondu knihovny, zda je přístupná 
nebo právě vypůjčená. Pokud je kni-
ha půjčená, můžete si přes své čte-
nářské konto tuto knihu rezervovat. 
Přes čtenářské konto lze výpůjčky ta-
ké prodlužovat. Bližší informace o té-
to 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.

Moyes, Jojo: Poslední dopis od tvé 
lásky
Potter, Alexandra: Co je nového, kotě
Pratchett, Terry: Dlouhá země
Robb, J. D.: Měj se na pozoru
Roberts, Nora: Krajina světla
Roberts, Nora: Pohanský kámen
Serrano, Marcela: Deset žen
Sheldon, Sidney: Věř ve svého boha
Simsion, Graeme: Projekt manželka
Small, Beatrice: Francesca
Smith, Wilbur: Bludný kruh
Stevens, Amanda: Království

Naučná
Jůzl, Jiří: : Z Trutnova na Nový Zéland
Mára, Jiří: Jaká je Amerika?
Patyiová, Helena: Oni a my
Ráček, Petr: Nové hry do klubovny
Černá, Alena: Kyberšikana

Mládež beletrie
Brezina, Thoma: Kouzelný hrad
Brycz, Pavel: Neberte nám Ptáka 
Loskutáka
Nesbö, Jo: Doktor Proktor a velká 
loupež zlata
Pospíšilová, Zuzana: Uf, oni přistáli
Shepard, Sara: Roztomilé malé lhářky
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Velmi významnou událostí se zapsal 
do historie rok 1984, kdy se pořáda-
ly oslavy 400. výročí založení Nové-
ho Města pod Smrkem. Samotné akci 
předcházela celá řada organizačních 
záležitostí. Řešit se musely zejména 
datum zahájení a doba trvání oslav, ča-
sový sled akcí, odpovědnost za jednot-
livé úkoly, volba propagačních tiskovin, 
upomínkové předměty, výzdoba města, 
okruh pozvaných osob a způsob péče 
o jednotlivé skupiny, vyhrazení parko-
višť a odpočinkových ploch, obstarání 
většího zásobování obchodů, opatření 
ubytovacích kapacit, vyhodnocení zá-
sluh občanů o rozvoj města, medaile 
a odznaky, zajištění a organizace infor-
mační služby, pořízení dokumentace ce-
lé události, organizace styku s veřejnými 
sdělovacími prostředky nebo zdravotní 
služba.

Od plánů se přešlo s dostatečným 
předstihem k realizaci. 
Propagace pak 
zahrnovala re-
k l amn í  le t ák , 
razítka, poutače 
při vjezdu do No-
v é h o  M ě s t a , 
třepetalky, člán-
ky k historii obce 
v novinách Vpřed 
a  P r ů b o j  n e b o 
v časopisu Národní 
výbory, zveřejnění 
v rozhlase, upoutáv-
ky na vývěsních ta-
bulích a propagační 
plakát. Vznikla také 
brožura o městě. Vý-
zdobu tvořily žárovko-
vé osvětlení umístěné 
mezi lípami na náměstí, 
poutač na tribuně se zna-
kem města, transparen-
ty na plotech a přes ulice 
s hesly nebo třepetalky se 
znakem obce i bez něj, a to 
v prostoru náměstí a v uli-
cích, kterými procházel prů-
vod. Dále se musely provést 
mnohé stavební úkony, me-
zi něž patřily oprava dlažby 
na chodnících, odstranění vý-
molů v ulicích, zhotovení dře-
věného pódia pro vystoupení 
a úpravy fasád budov, ulic, par-
ků a jiných ploch.

Slavnostní zahájení oslav se konalo 
20. června 1984 otevřením výstav v agi-
tačním středisku Městského národního 
výboru v Novém Městě pod Smrkem 
a v budově Spojeného závodního klubu 
ROH na náměstí. Expozice byly k vidění 
i v divadle stojícím při dnešní Frýdlant-
ské ulici poblíž rodinných domů typu 
OKAL či na základní škole v Tylově ulici. 
V místní škole se představily také všech-
ny tři školky. Školní výstava nesla název 
Učíme se pracovat a žít. Dále byli vyzna-
menáni občané, kteří se výrazně podíleli 
na zvelebování města.

Vlastní oslavy probíhaly 
ve dnech 22. až 24. červ-
na, tedy od pátku do ne-
děle. Účastnilo se jich ob-
rovské množství lidí nejen 
z Nového Města a okolí, 
nýbrž také ze vzdáleněj-
š ích míst. Víkendov ý 
program poznamenaly 
déšť a prudký vítr. In-
tenzivně pršelo zejmé-
na v sobotu dopoled-
ne. Následně se ale 
počasí umoudř i lo. 
Důležitou součástí 
programu se stal po-
četný průvod. Lidé 
dostali historické 
oblečení, v divadle 
se namaskova l i 

a společně vyrazili městem. V čele šli 
dva horníci, nesoucí velký znak města. 
Následovali vlajkonoši, požární stříkačky 
a vůz, alegorické vozy Textilany, státní-
ho statku a vojáků, hudebníci, měšťa-
né, řemeslníci, učitel s dětmi, studenti, 
soudce, odsouzená, kat, chudý lid, 
ochotnický soubor s řasnickým ková-
řem Ondřejem 
Stelzigem, 
šermíři, 
zbroj-
noši, 
b i ř i -

ci, komoří, komorné, šlechtici a průvod 
uzavíral koňmi tažený kočár, z něhož 
zdravil přihlížející občany zakladatel 
města Melchior z Redernu se svou že-
nou Kateřinou. Trasa průvodu vedla 
od divadla Frýdlantskou ulicí na Ludví-
kovskou ulici, odtud kolem lázní k Celní 
ulici a z ní pak po Jindřichovické ulici 
na náměstí až ke spořitelně a čerpací 
stanici. Alegorické vozy pokračovaly 
kolem benzínové pumpy k poště. Průvod 
vcházel u čerpací stanice do prostoru 
náměstí, až k tribuně. Utvořil uličku, 
kterou procházeli Kateřina a Melchi-
or. Na tribuně přečetl Melchior část 
zakládací listiny a Kateřina potvrdila 
městská práva udělená Novému Městu 
jejím manželem. Symbolickou zakládací 
listinu převzal předseda městského ná-
rodního výboru František Žabka, který 

Vzpomínka na oslavy 400 let od založení N. M. p. S.

historie
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poděkoval občanům za jejich pomoc při 
rozvoji města i za jejich podíl na přípravě 
samotných oslav.

O sobotním odpoledni mohli divá-
ci sledovat divadelní, hudební nebo 
historická vystoupení, jako byl šerm. 
Na pódiu na náměstí se předváděly 
scény z historie Frýdlantska. Přihlížející 
tak spatřili průběh soudního procesu 
s kovářem Stelzigem. Probíhalo i loso-
vání tomboly, ve které bylo možné vyhrát 
mnoho různých cen, tedy jízdní kolo, 
sele, látku na šaty, vlněný ubrus, 50 ki-
logramů pšenice, obraz města, palivové 
dřevo, skleničky na víno, odlivky, šálu, 
šátek, závěs, knihu o městě a odznaky. 
Kvůli velkému zájmu nezbylo při večerní 
taneční zábavě místo pro mnoho lidí. Ne-
děle byla věnována sportovním utkáním, 
tedy házené nebo kopané. Celkově růz-
norodý program nabízel bohatý výběr. 
Hojnou účast zaznamenali pořadatelé 
výstav. Přes 400 návštěvníků uvítali cho-
vatelé na výstavě drobného zvířectva. 
Zábavu a sportovní vyžití obstarávaly 
také jezdecké závody v Ludvíkově pod 
Smrkem, výstup na Smrk nebo pouťové 
atrakce. Na ploše u závodu Textilana 
stál velký kolotoč a zajímavou atrakcí 

Výroční členská schůze Českého sva-
zu včelařů se konala dne 15. března 
2014 v restauraci Pod Smrkem na novo-
městském náměstí. Přítomno bylo 20 ak-
tivních novoměstských členů svazu. 
Schůzi tradičně zahájila jednatelka ZO 
ČSV, paní Yveta Svobodová, společně 
s předsedou místní včelařské organiza-
ce, panem Bedřichem Svobodou. Sa-
mozřejmě přivítali dvacítku členů místní 
včelařské organizace a především člena 
okresního svazu, pana Vladimíra Davíd-
ka. Právě on zahájil schůzi některými 
praktickými i organizačními připomínka-
mi. Musíme konstatovat, že práci a veš-
kerou činnost novoměstských včelařů 
velmi kladně hodnotil, což nás velmi těší. 
To se týkalo i včelařského kroužku, který 
se sedmi aktivními členy velmi dobře ve-
de jednatelka a vedoucí Domu dětí, Yveta 
Svobodová. V celostátním měřítku se na-
ši mladí včelaři pravidelně zúčastňují nej-
různějších včelařských soutěží, z nichž 
si často (možno říci téměř pravidelně) 
odváží vždy dobrá hodnocení. Na tomto 
místě bych rád jmenoval Pavla Dostalíka; 
právě ten si odvezl pěkné 3. místo v sou-

Z výroční členské schůze Českého svazu včelařů
těži mladých včelařů v Nasavrkách a mi-
mo jiné byl i členem tříčlenného družstva 
včelařů-juniorů v německém Münsteru.

Rád bych připomenul, že jen liberecká 
základní organizace včelařů čítá 665 ak-
tivních včelařů-amatérů, kteří obětavě 
obhospodařují celkem 6.132 včelstev. 
Také, téměř pravidelně, se mluvilo o vý-
skytu škůdců, především roztočů. No-
voměstští včelaři včas odeslali potřebné 
vzorky a výskyt roztočů ve včelstvech, 
navzdory téměř nezimnímu období, byl 
velice nízký. Určitou novou nadějí pra-
videlných kontrol včelstev je také nový 
člen, p. Mazánek, který se školí a měl 
by se stát novým (podotýkám, že již dru-
hým) léčitelem místních včelstev.

Samozřejmostí bylo a je, že se mj. ho-
vořilo i o nových aktivitách místních 
včelařů. Jejich hlavní starostí je pocho-
pitelně dobrý stav včelstev a ovšem i bo-
hatá produkce kvalitního medu a dalších 
včelích produktů. Zde jen namátkou 
uvádím vosk, propolis a květní pyl. Ji-
nou z tradičních včelařských akcí je 
např. účast novoměstských mladých 
včelařů na tzv. Krajském dni včely. Ten 

se uskuteční 24. května v oldřichov-
ském EKO-Centru. Na toto soutěžní 
setkání zveme srdečně i naše čtenáře.

Vážený a milý čtenář mi snad 
dovolí na závěr malou „kontrolní 
otázku“.

V předchozím textu o výroční schůzi 
se o tom nikde nehovořilo. Mne však za-
ujalo v pěkné malé brožurce, za kterou 
mimochodem srdečně děkuji, co jsem 
se sám nově dozvěděl; dovolím si tedy 
položit malou otázku našim čtenářům. 
Tušíte, nebo dokonce s určitostí víte, 
kolik má včela medonosná očí?

ANO, čtete dobře, považte, pět očí. 
Dvě složené oči jsou vpředu na hlavičce 
včelky. Těmato očima včela vnímá barvy 
kolem sebe a z barevných květů sbírá 
pyl. Další tři očka jsou vzadu na svrchní 
části hlavy (nebo téměř tělíčka) a těmato 
očima sleduje okolní svět zblízka. Právě 
těmato očima dobře vnímá a orientuje se 
při snížené viditelnosti, třeba v úlu.

Za Český svaz včelařů (ZO) Nové 
Město pod Smrkem

Mgr. Josef Molák (7. dubna 2014)

byla taktéž střelnice. Vlastní program 
k výročí, uspořádaný v Kulturním domě 
Spojeného závodního klubu ROH, při-
pravila Slavnostní akademie základní 
školy. Lesní závod, Textilana a státní 
statek uskutečnily dny otevřených dve-
ří. Lidé si mohli zakoupit upomínkové 
předměty. Řadily se k nim publikace 
o Novém Městě, odznaky, propagační 
skládanka, soupis stručných dějin obce, 
dva druhy skleniček se znakem města, 
obrazy, losy, textilní výrobek z Textilany 
a stuhy jako vstupenky. Do oslav se 
zapojila i zdejší restaurace Jizeran svým 
jídelním lístkem. Nechyběly v něm pokr-
my nazvané například tkalcovská ova-
rová polévka, slepičí polévka s nudlemi 
podle Melchiora z Redernu, Stelzigova 
papriková klobása, žebrácký prejt, kon-
šelská svíčková na smetaně, hornický 
hovězí guláš nebo purkmistrova omeleta 
se žampióny.

Nové Město pod Smrkem tak důstojně 
oslavilo 400 let své existence. V letoš-
ním roce 2014 přichází další významný 
mezník. Od Velikonoc roku 1584 totiž 
uplynulo již 430 let.

Bc. Tomáš Hnilička
www.nmps.xf.cz

Prameny a literatura:
Prameny:
a) archivní prameny:

  Městský úřad Nové Město pod 
Smrkem, umístění: spisovna, obecní 
kronika, 1. díl zachycující roky 1981–
1984.

  Osobní archiv Karla Nádeníka.
  Osobní archiv Tomáše Hniličky.
  Státní okresní archiv Liberec, fond: 
Farní úřad Nové Město pod Smrkem, 
inv. č. 4, kniha č. 1, pamětní kniha 
zachycující roky 1607–1916.

  Základní škola Nové Město pod 
Smrkem, umístění: ředitelna, školní 
kronika zachycující školní roky 
1972/1973–1992/1993.

b) rozhovory s pamětníky:
  Rozhovor autora se Stanislavou 
Brožkovou, 22. 9. 2012.

Literatura:
  NÁDENÍK, Karel – JELÍNEK, 
Rostislav: Nové Město pod Smrkem: 
100 let Nového Města pod Smrkem 
ve fotografi i, 1. vyd. Nové Město pod 
Smrkem, Městský úřad Nové Město 
pod Smrkem 2001,
ISBN 80-902887-2-3.

historie
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Čarodějnice
… fi lipojakubský oheň, prostě vatra. 

Parketa hasičů. Organizovali to každý 
rok. Dala se u toho spálit kupa větví, co 
na podzim prostříhali ze stromů na cvi-
čišti, a když tam vzali zásoby něčeho 
na zahřátí zevnitř, ještě se na tom dalo 
docela slušně vydělat. Jarda s Mírou 
vyjeli dneska trochu dřív. Musí toho ještě 
dost nachystat. Dobře si pamatovali, jak 
loni to navlhlé dřevo ne a ne chytnout. 
A přitom to vypadalo, že počasí určitě 
vyjde. Jenže den před pálením jim ce-
lá ta hromada pěkně skrz naskrz pro-
mokla. Po dvou hodinách marné snahy 
o podpal byli už tehdy všichni prochladlí 
a otrávení a hodně lidí šlo domů ještě 
dřív, než to vůbec začalo hořet. Byla to 
pěkná ostuda. Ještě že Kódla napadlo, 
že by to mohli trochu polít benzínem, 
jinak by z toho plamínek nedostali…

Letos byla situace jiná. Od samého za-
čátku týdne bylo jasné, že sucho vypadá 
jinak. Na nařezané klády se nedalo ani 
sednout, aby člověk po minutě necítil, 
jak mu vlhkost ze dřeva vsakuje do kal-
hot. Prostě bylo jisté, že bez vydatné po-
moci něčeho hodně hořlavého se vatra 
konat nebude. Jarda, pamětliv nápadu, 
který jim loni zachránil reputaci, s ohle-
dem na nepříznivé klimatické podmínky 
naložil na valník se sudy, pípou, basami 
piv a bednami vuřtů i čtyři pětilitrové ka-
nystry nafty a jeden s benzínem. Na roz-
sáhlé travnaté ploše místního koupaliště 
byla mohutná dřevěná sestava vidět už 
od silnice. Schylovalo se k večeru a Jar-
da s Mírou už po cestě potkávali první 
účastníky akce.

„Je to nacuclý vodou,“ hlásil hned při 
příjezdu Emil, který tu už hodinu rovnal 
dřevo a ohrazoval ohniště kameny. „No 
to jsem zvědav, co tady bude dneska 
hořet,“ dodal sarkasticky.

„To budeš koukat,“ pozdvihl Jarda 
tajemně obočí a na Emilův nechápavý 
pohled pohodil hlavou směrem k valní-
ku. Emil sledoval dráhu Jardova pohle-
du, která ho dovedla až ke kanystrům. 
Jeho protažený obličej naznačil, že další 
zvídavé otázky už následovat nebudou.

Po půl hodině se začalo stmívat 
a množství lidí kolem vatry zhoustlo. 
Na klackách početného dětského obe-
censtva se kývaly nařezané vuřty a pípa 
pro obecenstvo plnoleté už jela naplno. 
Jediné, co příjemnému večeru dosud 
chybělo, byl oheň.

„Jdeme na to, zavelel Jarda. „Pořádně 
to polejte, ať tady nejsme s tím zapalová-
ním do rána!“ a podal Mirkovi a Emilovi 
do rukou první kanystry. Společnými si-
lami vyprázdnili zásoby hořlaviny na dře-
vo uvnitř hranice, na jejímž vrcholu se 
s rozepjatýma rukama tyčila postava 
s vycpanou halenou, dlouhou sukní 
a šátkem na slaměné hlavě. Jarda vytáhl 
sirky a za zatajeného dechu přihlížející-
ho davu jednou škrtl a s výkřikem: „Po-
zóóór. Teď!“ hodil sirku dovnitř vatry…

Těžko říct, jestli si přihlížející vyložili 
povel spíš jako doporučení druhu posto-
je, než jako výzvu k ostražitosti, každo-
pádně se nikam nevzdálili. A ani Jardo-
vy obavy, že plameny neuvidí do rána, 
nebyly na místě. Ve chvíli, kdy plamínek 

I to se stalo!

hasiči

Čarodějnice mohou být nebezpečné
Poslední dubnový večer je od ne-

paměti spojen s pálením fi lipojakub-
ských ohňů, respektive čarodějnic. 
Tato tradice však má i určité riziko.

Již nyní by hasiči měli dbát na to, aby 
připravovaná ohniště byla bezpečná 
a osvětou působili na organizátory pále-
ní, aby ohně byly bezpečné. Především 
je třeba vysvětlit, jak by mělo vypadat 
bezpečné ohniště. To musí být izolováno 
od hořlavých látek a vzdáleno minimál-
ně 50 m od okraje lesních pozemků 
a minimálně 100 m od stohů. Ohniště 
samozřejmě nesmí být ani ve vysoké su-
ché trávě či rákosí. Je třeba pamatovat 

i na bezpečnou vzdálenost od budov, 
neboť díky odletujícím jiskrám či žhavým 
uhlíkům z vysoké vatry hrozí např. zapá-
lení střechy. Hranici z polen je potřeba 
stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo 
její zhroucení do stran. Při rozdělávání 
ohně se nikdy nesmí použít vysoce 
hořlavé látky jako např. benzín, nafta, 
aceton, ředidla či líh. V minulosti tato 
neopatrnost způsobila nejedno váž-
né zranění. Při silném větru a v době 
sucha by se oheň raději vůbec ne-
měl rozdělávat. Při pálení je dobré 
mít přichystány hasební prostředky 
pro případ, že by se oheň chtěl vy-
mknout kontrole. A na závěr nesmí 

Sebemenší podcenění situace 
může způsobit neštěstí

sirky přišel do kontaktu s výbušnými 
parami hořlavin, vzňalo se v jednom mo-
mentě všech pětadvacet litrů, nalitých 
na dřevu. Plamen, který vyšlehl z hrani-
ce, oblízl okolí ve vzdálenosti šesti me-
trů. Potíž byla v tom, že starosti hasičů 
o to, aby vatra chytla, značně převýšily 
starosti o bezpečí kolemstojících, a v da-
ných šest metrech se nacházelo docela 
dost osob. Šestnáct z nich si sice párek 
neohřálo, zato kůži docela dost zprud-
ka, sedm z nich si pak doktoři nechali 
v nemocnici.

Byla to jediná vatra v zemi, kolem kte-
ré něco létalo. „Čarodějnice“ však byla 
v bílém a místo koštěte přiletěla záchra-
nářským vrtulníkem.

LR
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hasiči

být opomenuto ohniště důkladně 
uhasit a přesvědčit se, že nemůže do-
jít k opětovnému vznícení. I ve zdánli-
vě zcela vyhaslém ohništi se mohou 
skrývat žhavé oharky, které např. vítr 
může znovu rozdmýchat a oheň roz-
nést do okolí.

Oslava čarodějnic je již „tradičně“ 
spojena i s nadměrnou konzumací al-
koholu. Kombinace ohně s alkoholem 
je však nebezpečná. Člověk pod vlivem 
alkoholu může ztratit schopnost jasného 
úsudku a s ohněm může vyvádět kous-
ky, které velmi snadno končí tragédií. 
Sebemenší podcenění situace může 
způsobit neštěstí a značné materiální 
a ekologické škody s mnohdy nevratný-
mi následky.

Čarodějnici zapáleným koštětem 
nesrazíte

Poslední dubnový večer je od nepa-
měti spojen s pálením ohňů. Na otáz-
ku: „Kdy vznikl tento lidový zvyk, co 
měl symbolizovat, nebo snad koho 
oslavovat?“ se odpovědi historiků 
různí.

Pálení čarodějnic, Filipojakubská noc, 
Valpuržina noc nebo Beltine je starý po-
hanský zvyk, zavlečený na naše území 
pravděpodobně Kelty. Jeho význam mů-
žeme hledat hlavně ve spojitosti s ukon-
čením zimy a příchodem jara. Zima byla 
spojována s představou zlých mocností 
a duchů. Po svátku Filipa a Jakuba (dle 
starého kalendáře 1. května) se vyháněl 
dobytek na pastvu a jeho hlavní obživu 
bylo třeba ochránit před uhranutím. Proti 
zlu se bojovalo za pomoci plamene, 
a tak se před vyháněním stád pálily oh-
ně. Na nich se spaloval všechen nepo-
řádek, který se během zimy nahromadil 
v okolí příbytku. Oheň i dým byl považo-
ván za očišťující a chránící zdraví – proto 
se kolem něj tancovalo a proto se pře-
skakoval. Dívky skákaly přes oheň, aby 
získaly dobrého manžela. Ostatním se 
mohlo splnit nějaké přání. Dobytek se 
prováděl mezi dvěma ohni, aby byl očiš-
těn a zůstal zdravý. Část uhlíků si každý 
odnesl domů, aby si mohl zapálit nový 
oheň. Popel z těchto ohňů zase měl mít 
zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy 
se rozhrnutým popelem vodil dobytek 

k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň 
skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti.

Oheň také měl chránit proti zlým moc-
nostem a čárům. Především o půlnoci 
před sv. Filipem a Jakubem měly nečisté 
a zlé síly údajně zvýšenou aktivitu. Lidé 
věřili, že právě tuto noc v povětří pole-
tuje spousta čarodějnic, které se slétají 
na sabat. Na ochranu před čarodějnice-
mi se proto na vyvýšených místech pálily 
ohně. Mladíci v nich zapalovali košťata 
a vyhazovali je do výšky. Prý proto, aby 
čarodějnici létající na koštěti viděli, jinde 
se říkalo, že je tak dokonce možné čaro-
dějnici srazit k zemi.

Dnes se mnohde místo košťat v tuto 
noc do výšky vystřelují pyrotechnic-
ké výrobky. Případ, že by někdy došlo 
k sestřelení čarodějnice koštětem nebo 
raketou, není znám. Případů, kdy toto 
„střelivo“ způsobilo požár, je však známo 
hodně.

Podobný svátek se slaví v mnoha ji-
ných evropských zemích, např. ve Skot-
sku, Irsku, Walesu, Švédsku, Německu, 
Rakousku apod.

Ladislav Rabina
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Akce proběhla dne 25. 4. 2014. 
Zúčastnilo se jí 14 družstev. Z toho 
11 družstev složených z žáků ZŠ Nové 
Město pod Smrkem, 2 družstva vyslala 
ZŠ Jindřichovice a 1 ZŠ Hejnice. Akce 
původně plánovaná jako otevřený závod 
pro zájemce z řad široké veřejnosti byla 
z důvodu nízkého zájmu ze strany plavců 
zredukována na závody školní mládeže. 
Tato skutečnost však celé soutěži neu-
brala na kráse ani na výkonech. Soutěž 
byla organizována ve dvou kategoriích. 
Mezi účastníky z nižších stupňů se nejlé-
pe umístilo družstvo složené z žáků 5. A, 
ZŠ Nové Město pod Smrkem, a to s vý-
konem 2088 metrů uplavaných za jednu 
hodinu. Mezi staršími žáky zvítězilo druž-
stvo složené z žáků 6.–9. třídy ZŠ Hejni-
ce, které společně uplavalo za hodinu 
3576 metrů a stalo se tak i celkovým 
vítězem závodu.

Všem účastníkům a rovněž i organizá-
torům ze strany pedagogického sboru 
jednotlivých škol děkuji za odvedenou 

Vyhodnocení „Velikonoční? štafety“

Družstvo
Uplavaná 

vzdálenost
Pořadí

1. stupeň 2. stupeň celkem

1 ZŠ Nové Město pod Smrkem 3. A 1632 m 5 11

2 ZŠ Nové Město pod Smrkem 3. B 1776 m 3 9

3 ZŠ Nové Město pod Smrkem 4. A I 1548 m 7 13

4 ZŠ Nové Město pod Smrkem 4. A II 1620 m 6 12

5 ZŠ Nové Město pod Smrkem 5. A 2088 m 1 6

6 ZŠ Nové Město pod Smrkem 5. B 1728 m 4 10

7 ZŠ Jindřichovice I 2064 m 2 7

8 ZŠ Jindřichovice II 660 m 8 14

9 ZŠ Nové Město pod Smrkem 6. A 2160 m 5 5

10 ZŠ Nové Město pod Smrkem 7. A 2664 m 2 2

11 ZŠ Nové Město pod Smrkem 7. B 1992 m 6 8

12 ZŠ Nové Město pod Smrkem 8+9. I 2616 m 3 3

13 ZŠ Nové Město pod Smrkem 8+9. II 2352 m 4 4

14 ZŠ Hejnice 3576 m 1 1

Sportovní a relaxační centrum

Když jsem přemýšlel o tom, co bych 
mohl napsat do článku, který právě 
čtete, řekl jsem si, že by nebylo od věci 
navázat na to, co jsem napsal v před-
cházejícím čísle a informovat o tom, 
čím SRC žije v současné době. Tak, jak 
uplynulý rok byl víceméně ve znamení 
provádění nutných oprav, ten letošní 
bychom rádi věnovali postupnému zkva-
litnění a rozšíření naší nabídky. A to 
nejen pro obyvatele Nového Města, ale 
i pro návštěvníky, kteří k nám především 
díky Singltreku míří. Jelikož letošní zi-

Info ze SRC
ma byla opravdu mírná, mohli jsme již 
od února pracovat v prostoru kempu 
„U koupaliště“. Provedli jsme částečnou 
rekonstrukci toalet, výměnu přežitých 
prodejních okének v občerstvení, a také 
se nám podařilo zakoupit, a hlavně umís-
tit v areálu další chatky. Do všech chatek 
je zavedena voda a jsou napojeny na ka-
nalizační řad. Chtěl bych poděkovat pří-
stupu ze strany MÚ Nové Město, neboť 
bez pomoci zaměstnanců MÚ bychom 
všechny tyto práce nebyli schopni včas 
zvládnout.

V oblasti naší hlavní činnosti jsme zor-
ganizovali výuku plavání pro ZŠ v Hejni-
cích, ZŠ ve Višňové, pro MŠ Lázně Lib-
verda a MŠ Raspenava. Nezaháleli jsme 
ani v oblasti pořádání akcí pro veřejnost. 
Dne 25. 4. 2014 proběhla „Velikonoční? 
štafeta“. Jednalo se o závod minimálně 
tříčlenných družstev, přičemž cílem bylo 
uplavat co nejvíce metrů v průběhu jed-
né hodiny. Možná díky počasí, protože 
většina z nás je již naladěna na jaro, 
nebyl zájem ze strany plavců mimo školy 
vysoký, a proto byla původně celodenní 
otevřená akce zredukována na závod 
školní mládeže. Domnívám se však, že 
i přesto se podařilo splnit základní cíl, 
a to nabídnout další možnost využití 
krásného městského bazénu všem, kteří 
o to mají zájem. Děkuji všem zúčastně-
ným i organizátorům za čas věnovaný 
přípravě a realizaci tohoto klání. Výsled-
ky celé akce jsou uvedeny níže.

Pokud bych zde měl psát o výhledu 
na další období, mohu uvést, že na léto 
připravujeme koncert skupiny Sešlost 
a rovněž budeme spolupracovat s další-
mi subjekty na dalších kulturních akcích 
typu diskotéka, či rockový koncert. Ak-
tuální informace jsou vždy v předstihu 
avizovány na našem FB profi lu.

práci. Pevně věřím, že při vyhodnoco-
vání příští podobné akce budu moci 
do výsledků zahrnout i výkony dospě-

lých plavců. Podrobné výsledky jsou 
uvedeny v tabulce.

Pavel Jakoubek, ředitel PO
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Provozní doba od 1. 5. 2014
Plavecký bazén Sauna Masáže

Občerstvení 
u bazénu

Občerstvení 
koupaliště

ráno odpoledne odpoledne
pondělí sanitární den
úterý

8.00–12.00 
výuka plavání 
školy a školní 
zařízení

14.00–21.00 veřejné plavání zavřeno zavřeno 14.00–21.00 zavřeno
středa 14.00–21.00 veřejné plavání zavřeno 17.30–20.00 

na objednávku
14.00–21.00 zavřeno

čtvrtek 14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
15.00–16.00 plavecký oddíl
16.00–21.00 veřejné plavání

18.00–20.00 
vyhrazeno pro ženy

17.30–20.00 
masáže klas. (ženy), 
pedikúra

14.00–21.00 zavřeno

pátek 14.00–21.00 veřejné plavání 18.00–21.00 
vyhrazeno pro muže

17.30–20.00 
masáže klas. (muži)

14.00–21.00 10.00–18.00

sobota 9.00–12.00 
veřejné plavání

16.00–21.00 veřejné plavání 18.00–20.00 
společná

zavřeno 16.00–21.00 10.00–18.00

neděle zavřeno 16.00–21.00 veřejné plavání zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
Poznámky: Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem. Provozní doba bude upravena v závislosti na počasí.

Ceník – platný od 1. 1. 2014
Ubytování

Plavecký bazén Sauna Apartmány
1 hod. 2 hod. vstupné – 2 hod. 80 Kč 1 noc 250 Kč

dospělí 50 Kč 70 Kč příplatek pro přechod 
do bazénu

10 Kč více nocí 200 Kč
děti do 15 let, 
ZTP

30 Kč 50 Kč Turistická ubytovna
Zápůjčky 1. 5.–31. 8. s lůžkovinami 190 Kč

senioři – čtvrtek 14:00–15:00 40 Kč ručník, prostěradlo, osuška 20 Kč bez lůžkovin 170 Kč
děti do výšky 100 cm vstup zdarma. Pronájem 1. 9.–30. 4. s lůžkovinami 200 Kč
osoby ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč. do 19.00

700 Kč
19.00–21.00

600 Kč
po 21.00
1000 Kč

bez lůžkovin 190 Kč
záloha na klíč od skříňky 100 Kč. Koupaliště
příplatek při překročení časového limitu 
10 Kč za každých započatých 30 minut.

Masáže chata
č. 1

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 400 Kč
klasická masáž 20 minut 100 Kč 1. 7.–31. 8. 500 Kč

Pronájem bazénu – hodinová 
sazba

ostatní masáže 30 minut 200 Kč chata
č. 2, 3

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 500 Kč
Akce 1. 7.–31. 8. 700 Kč

do 19.00
700 Kč

19.00–21.00
600 Kč

po 21.00
1000 Kč

čtvrtek pátek
– sauna + klasická masáž 150 Kč

chata
č. 4, 5

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 500 Kč
1. 7.–31. 8. 600 Kč

pronájem školy 1 hod. 
(dopoledne)

20 Kč Pronájem – Sokolovna, 
Sportovní hala

stany velký 70 Kč
malý (2 osoby) 50 Kč

Permanentka – neplatí pro saunu základní sazba 1 hod. 210 Kč parkovné 
(vozidlo/
den)

osobní vozidlo 30 Kč
dospělí 15 vstupů po 2 hod.
– přenosná,
platnost 2 měsíce

900 Kč krátkodobý pronájem
(kratší 1 hod.)

250 Kč obytný přívěs 60 Kč
obytné vozidlo 90 Kč

zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly 
NMPS

100 Kč Poplatky
děti do 15 let a ZTP, 
15 vstupů po 2 hod. – 
přenosná, platnost 2 měsíce

500 Kč Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)

5 Kč
osoba/ noc

dlouhodobé pronájmy 
(pravidelná cvičení) – platba dle dohody

Ubytovací poplatek při ubytování 
v areálu koupaliště

20 Kč
osoba / nocZápůjčky

vysoušeč vlasů 20 Kč Sprchy 10 minut 20 Kč
sportovní potřeby 10 Kč krátkodobé (jednorázové) 

pronájmy – platba hotově
Elektrická energie 60 Kč /den

ručník 10 Kč Pes 20 Kč / den

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

Kontakty:
mobil: 725 785 801, 776 098 911
e-mail: nmps.sport.relax@centrum.cz
www.ubytovani-relax.com
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Co mohou obyvatelé 
frýdlantského regionu čekat 
od spolupráce s Agenturou 
pro sociální začleňování, která 
zde od července 2014 začne 
pracovat? Jaká očekávání byste 
měli předem korigovat, abyste 
předešli budoucímu zklamání?

Agentura vznikla v roce 2008 jako 
nástroj vlády České republiky, který má 
pomáhat řešit problémy obcí, na jejichž 
území se nacházejí tzv. sociálně vylou-
čené lokality. To jsou místa (jednotlivé 
domy nebo i celé ulice a čtvrti měst), 
kde se koncertuje chudé obyvatelstvo. 
Je pravdou, danou především histo-
rickým vývojem minulých desetiletí, 
že v českých podmínkách tyto lokality 
obývají často hlavně etničtí Romové. 
Nicméně zdaleka ne všichni Romo-
vé jsou sociálně vyloučení a zdaleka 
ne vždy to jsou pouze Romové, kdo 
v těchto místech bydlí. Není tak pravda, 
že Agentura je zřízena výhradně „pro 
Romy“, stejně tak není pravda, že se 
problémům Romů vyhýbá. Sociálně 
vyloučené lokality jsou vnímány obyva-
teli měst jako problémové, a není tomu 
náhodou. Generují totiž specifi cké pro-
blémy, jako je například drobná krimi-
nalita, závislost na hazardu a drogách, 
zvýšená nezaměstnanost, nízká úroveň 
bydlení atd.

Právě na řešení těchto témat se Agen-
tura soustředí. Snaží se zajistit větší 
zapojení obyvatel těchto míst do běž-
ných životních vzorců, uplatnitelných 
ve společnosti. Na tom spolupracuje 
s místními zástupci úřadů a organizací, 
se schopnými aktivisty a činorodými lid-
mi. V první řadě je pro Agenturu klíčová 
dobře nastavená spolupráce s obcí či 
městem, které o partnerství požádalo. 
Ke koordinaci práce slouží Agentuře 
takzvané lokální partnerství, zakládané 
ve všech místech, kde Agentura působí. 
V případě Frýdlantska přihlášku ke spo-
lupráci podal a úspěšně ji při výběrovém 
řízení obhájil Mikroregion Frýdlantsko. 
K aktivní spolupráci se během prvního 
roku (tedy do poloviny roku 2015) při-
hlásila, kromě jiných, města Frýdlant 
a Nové Město pod Smrkem, přičemž 
další obce vyhodnotí po prvním roce 
fungování spolupráce, zda se k aktivní 
formě spolupráce přidají.

Od července 2014 přichází na Frýdlantsko Agentura 
pro sociální začleňování

Agentura pomáhá obcím a organiza-
cím získávat fi nanční zdroje na smyslupl-
né a vhodné projekty v oblasti integrace 
chudých obyvatel. V tomto směru lze její 
aktivitu chápat jako navazující na plat-
formu komunitního plánování. Lokální 
partnerství má však širší záběr, neřeší 
pouze sociální služby a dotýká se více 
úrovní řešení problematiky. Neméně 
důležité je, že Agentura asistuje při od-
borné analýze problémů, které obce 
a jejich obyvatele trápí a na příkladech 
dobré praxe z jiných lokalit ČR zkouší 
osvědčená řešení dovést i do dalších 
měst a obcí. Tyto dobré praxe mají často 
podobu projektů, zaměřených na řešení 
zaměstnanosti, bydlení, dostupnějšího 
vzdělávání atd. V mnoha lokalitách ČR 
se tak například koordinovaným po-
stupem podařilo vrátit na trh práce lidi, 
kteří byli dlouhodobě bez zaměstnání. 
V jiných městech vznikl systém pro-
stupného bydlení pro rodiny, které by 
jinak vzdaly šanci na získání důstojného 
bydlení. Byla posílena bezpečnost pře-
devším formou účinných preventivních 
opatření. V základních školách i díky 
působení Agentury našli uplatnění asis-
tenti, kteří pomáhají dětem se ztíženými 
možnostmi přípravy na školní docházku. 
Agentura současně zkušenosti z měst 
předává dál v rámci státní správy, a sna-
ží se tak ovlivňovat podobu legislativy, 
opět zejména v sociální oblasti. Více 
konkrétních informací k práci Agentury 
naleznete na webových stránkách www.
socialni-zaclenovani.cz.

Od Agentury naopak nelze čekat, že 
by se věnovala přímo klientské práci 
v sociálně vyloučených lokalitách. Ta-
kovou ambici nemá a v tomto směru je 
jejím smyslem napomáhání tomu, aby se 
ke klientům dostávaly relevantní a kvalit-
ní služby, a tedy i konkrétní pracovníci, 
kteří jim mohou pomoci, například při 
řešení zadlužení, bytové problemati-
ky, nezaměstnanosti, při práci s dětmi 
a mládeží atd.

Doba spolupráce s Agenturou je v kaž-
dé partnerské lokalitě standardně 3 ro-
ky. Není realistické čekat, že tyto 3 roky 
radikálně změní situaci na Frýdlantsku. 
Úspěch snahy začleňovacího procesu 
záleží z velké míry na tom, jací partneři 
se v lokálním partnerství budou scházet, 
zda budou schopní se domluvit a hledat 
společný zájem, vycházet si vstříc a na-
slouchat si navzájem. Už z prvních sond, 
které Agentura na Frýdlantsku provedla, 
se zdá, že svůj podíl na dosavadním 
obtížném hledání řešení problémů má 
příhraniční lokace regionu a jeho čás-
tečná geografi cká izolovanost. Důsled-
kem toho je horší dopravní dostupnost 
některých obcí či omezená nabídka 
pracovních míst v určitých částech re-
gionu. To vše jsou dobře známá fakt, se 
kterými je třeba počítat při sestavování 
integračních projektů.

Přesto věříme, že se zde podaří dát 
dohromady partnery, kteří budou při-
cházet s nápady, které Frýdlantsko po-
sunou ve směru „know-how“, jak na so-
ciální problematiku nahlížet. Celkovým 
výsledkem spolupráce s Agenturou by 
mělo být tu méně, tu více hmatatelné 
zlepšení životních podmínek všech oby-
vatel zapojených obcí a měst.

Štěpán Bolf
lokální konzultant
Agentura pro sociální začleňování
Úřad vlády ČR

Agentura pro sociální začleňování



květen–červen 2014 Novoměstské noviny 19

Cestovní ruch

Máme tu novou sezónu na Singltrek Centru. Ten čas ale letí. 
Zima byla tak mírná, že jsme ji skoro ani nezaznamenali. Provoz 
na Singltrek Centru se postupně rozjíždí a zvykáme si na celou 
řadu vylepšení a novinek, které jsme letos zavedli. Kvalita slu-
žeb návštěvníkům musí neustále růst, a to stojí spoustu práce.

Asi největší novinky nás čekají v gastronomii. Singltrek 
Centrum spojilo síly s penzionem a restaurací U Všech andělů 
v Revoluční ulici (budova bývalého penzionu Pohoda), a díky 
velké a dobře vybavené kuchyni můžeme konečně posunout 
chuťové zážitky našich hostů zase o pořádný kus dál. Skvělou 
gastronomii pro značku Singltrek zajišťuje talentovaný kuchař 
Honza Masopust, který dlouho pracoval na různých pozicích 
ve výjimečné restauraci Ambiente a pár let vařil také v hote-
lech v luxusním horském letovisku v Coloradu ve Spojených 
státech. Po návratu do Čech se usadil v Horní Řasnici. Se 
Singltrek Centrem spolupracuje již třetí sezónu, a jak nám říkají 
mnozí návštěvníci, tak dobré jídlo jako od Honzy najdete v Čes-
ku (včetně Prahy) málokde, a když už, tak za mnohem vyšší 
cenu. Přijďte ochutnat něco z jeho umění, ať už do restaurace, 
nebo na Singltrek Centrum. Opravdu to za to stojí.

A co nás v letošní sezóně čeká za akce? Stejně jako v minu-
lých letech se hodně soustředíme na jednodenní i víkendové 
výukové programy, určené všem cyklistům, kteří se chtějí 
na kole zlepšit, zbavit se strachu a užívat si více zábavy při 
vyjížďkách. Výuka je určena především začátečníkům a mírně 
pokročilým a vedou ji odborní lektoři – expertní MTB jezdci. 
Pokud Vás ježdění na kole baví a chtěli byste zapracovat na své 
technice, nebojte se přihlásit. Pro obyvatele Nového Města 
pod Smrkem máme připraveny zajímavé slevy. Přijďte se do-
mluvit na Singltrek Centrum nebo nám napište e-mail na info@
singltrek.cz. Termíny kurzů jsou uvedeny na našich webových 
stránkách www.singltrekpodsmrkem.cz v sekci Služby.

Opět nás na Singltrek Centru čekají dva Singltrek Festy, 
první oslaví začátek letních prázdnin (28. 6.) a druhý přivítá 
podzimní sezónu. Součástí Singltrek Festů jsou již tradičně 
open-air koncerty zajímavých kapel na Singltrek Centru. 
Vstupné na koncerty je samozřejmě zdarma! Na červnovém 
Singltrek Festu letos přibude novinka, a to jógové cvičení, 
sestavené speciálně na míru cyklistům, které povede skvělá 
pražská lektorka jógy Tatiana Vomáčková. Jógový seminář 
bude směřovat k protažení, uvolnění a posílení těch částí těla, 
které jsou na kole nejvíce namáhané, a pomůže tak předchá-
zet klasickým následkům vyjížděk – například namoženým no-
hám a bolavým zádům. Přihlášky na tuto unikátní akci najdete 
na našem webu.

Ještě pro Vás máme jedno vylepšení. Parkování u koupaliště 
bude pro místní lidi zdarma. Stačí obsluze parkoviště prokázat, 
že máte v občanském průkazu uvedené bydliště ve správním 
obvodu Nového Města pod Smrkem. A jako vždy v sezóně, 
i u tohoto článku najdete slevový kupón. Za každou kávu, 
kterou si dáte na Singltrek Centru nebo v restauraci U Všech 
andělů, dostanete na kupón razítko. Nasbíráte-li čtyři razítka, 
pátou kávu máte zdarma.

Jsme tu pro Vás.
Za celý tým Singltrek Centra Vás zdraví

Tomáš Kvasnička, Petr Soška a Hanka Hermová
Foto: Tomáš Kysela

Sezóna 2014 na Singltrek Centru

Nasbírejte čtyři razítka za kávu
a pátou dostanete zdarma!

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

Moc se na Vás těšíme.
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V sobotu 15. 3. proběhlo ve vile Klin-
ger jednání rady a výboru OS. Byl pro-
jednán stav rozpracovaných projektů 
a dohodnut další postup nutný pro jejich 
dokončení. Přehled činností OS v roce 
2013 byl jak zveřejněn v Novoměst-
ských novinách leden/únor 2014, tak 
i vyvěšen ve vývěsce OS v horní části 
náměstí. Jednání zároveň posloužilo 
k přípravě materiálů/podkladů pro jed-
nání valné hromady (VH).

V další sobotní den (12. 4.) se konala, 
opět ve vile Klinger, valná hromada (VH). 
Přítomným členům sdružení byla podá-
na zpráva o činnosti v roce 2013 včetně 
zprávy o hospodaření za toto období. 
Obě zprávy byly vzaty na vědomí. Reviz-
ní zpráva revizora účtu konstatovala řád-
né hospodaření s fi nančními prostředky 
sdružení. VH dále schválila navržený 
plán činnosti (včetně návrhu hospodaře-
ní) na rok 2014.

Zajímavým bodem jednání VH byla 
změna názvu z „Občanské sdružení pro 
obnovu a rozvoj Nového Města pod Smr-
kem a okolí“ na „Okrašlovací spolek“. 
VH zároveň odsouhlasila úpravu názvu 
ve znaku spolku. Ve znaku je tedy nově 
uvedeno „Okrašlovací spolek / Nové 
Město pod Smrkem“ a z důvodu komuni-

kace s ostatními spolky v zahraničí vložen 
i německý ekvivalent „Verschönerungsve-
rein/ Neustadt an der Tafelfi chte“. Dalším 
důvodem pro uvedení německého názvu 
je i pokračování v činnosti/poslání pů-
vodního okrašlovacího spolku, který byl 
v 19. stol. založen na území N. M. p. S.

Vyobrazení nového loga naleznete 
u tohoto článku. Zároveň přikládám spo-
lečné foto členů, kteří byli přítomni až 
do skončení jednání VH spolku.

Další aktualitou spojenou s činností 
spolku je iniciování opravy litinového 
kříže v Přebytku. Kříž byl ke kamennému 
základu připevněn pouze zadní vzpěrou. 
Po provedení opravy je kříž připevněn 
i nově zhotoveným spojujícím klínem pří-
mo s původním fundamentem. Litinový 
kříž byl opískován a natřen původní bar-
vou. Zároveň byla vyrobena a na zbytek 
původního držáku připevněna lucerna 
na svíčku. Po předchozím odstranění 
náletů a nečistot v okolí křížku, které by-
lo členy spolku provedeno v létě 2013, 
bylo celkové zlepšení stavu křížku a oko-
lí dokončeno. Vzhled křížku z předního 
a zadního pohledu je zřejmý z přilože-
ných fotografií. Úpravu křížku zajistili 
dobrovolnickou prací členové spolku 
a opravu litinového kříže financovalo 
Město N. M. p. S. ze svého rozpočtu.
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