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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Projekt zateplení tělocvičny s ubytovnou
Vážení čtenáři,
příroda nás zatím svými nepříjemnostmi nepřekvapila a zima je celkem
mírná. Díky tomu snad máte o nějaký
ten problém méně a můžete v klidu
přijmout nové informace. Dozvíte se,
co do kamen nepatří, jaká bude cena
vody, kolik lidí využívá singltrek nebo
třeba podrobnosti o právě dokončeném zateplení tělocvičny. Samozřejmě
přinášíme i jiné poučné zprávy a v dalších článcích snad nalezete také rozptýlení a pobavení.
Redakce

Více na straně 6. T

Celým číslem vás budou provázet
prvotiny básnířek III. A
Jaro a podzim
Padá listí ze stromů,
nosíme ho až domů.
A když stromy holé jsou,
brambory už nekvetou.
A když vzkvete jara květ,
brambor máme celý sklep.
Petra Stará

Vernisáž výtvarných
prací žáků III. A
Více na straně 19. S

Červánek – Centrum
pro seniory
Více na straně 16. W

hasiči
Ukončení roku 2014 u hasičů v Ludvíkově
Konec roku pro nás neznamenal pouze hodnocení celoroční práce, ale dokončení všech plánovaných akcí, které
výroční valná hromada na začátku roku
odsouhlasila, a výbor sboru pro ně připravil postupy: dokončení inventury,
zazimování techniky před nastávající zimou, jakož i dokončení úklidu zbrojnice,
klubovny a všech pozemků po soutěžích
a společenských akcích; sběr železa
v Ludvíkově a na Přebytku, úklid větví
a příprava na táborák při Silvestrovském
nohejbalu. Také byla provedena kontrola
okrskového strojníka p. Salabou, připraven návrh na rozpočet pro rok 2015
a návrh na fond oprav na správu budov,
příprava na poslední společenské akce,
jako Mikuláš pro děti a dospělé, výstup
na Smrk, Silvestrovský nohejbal a konečné hodnocení na v ýroční valnou
hromadu, která se bude konat 17. ledna
v klubovně.
Výjezdová jednotka a soutěžní družstvo ukončily celoroční aktivitu vyhodnocením v soutěži Superpohár 6. prosince
v Bulovce, naše družstvo celkově se
umístilo na devátém místě.
20. listopadu vyjela jednotka k požáru
komínu v Žižkově ulici, něco podobného se opakovalo 28. prosince v ul.
Ludvíkovské, týž den ještě pomoc při
havárii vozidla v Hajništi. Každá akce
ovšem představuje každodenní starost
o materiál a vozidla jako přípravu na další
zásahy, sušení obleků a hadic, dobíjení
elektro příslušenství.

Kulturní a společenské akce
Mikuláš pro děti se opět vydařil, děti
a rodiče byli mile překvapeni nově rozsvíceným stromečkem před klubovnou
a plná klubovna se při pohádkách těšila (mimo některých dětí) na příchod
Mikuláše s čerty a andělem a hlavně
na dárečky. Po skončení akce pro děti
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odjela mikulášská družina k některým
rodinám, které nemohly přijet do Ludvíkova, do Hajniště a Nového Města. Poděkování od všech rodičů bylo pro naše
členy odměnou.

Výstup na Smrk na Štěpána již tak podařený nebyl, přes veškerou propagaci,
jak na plakátech a rozhlasem, nebo
ústním pozváním. Pravděpodobně se
zalekli prvního sněhu, který den předtím
napadl. Samozřejmě omlouvám ty, kteří
se jindy každý rok na vrchol Smrku s námi vydali, ale v letošním roce z nějakých
zdravotních nebo jiných rodinných důvodů nemohli. Tak se nakonec z Ludvíkova
vypravila sestava 8 lidí a pes. Nádherné
počasí nás doprovázelo po celou cestu až na Smrk, kde jsme se setkali se
známými z Nového Města a popřáli si
do nového roku vše nejlepší.

Poslední akcí v roce 2014 byl Silvestrovský nohejbal pod širým nebem na hřišti u nádrže. Po sněhové nadílce jsme
terén připravili tak, aby všem družstvům
vyhovoval pro míčovou hru. Při táboráku, polévce, kterou opět chutně připraNovoměstské noviny

vili členové MRSOCHMELU, a dalším
občerstvení byl turnaj zahájen v počtu
10 družstev a střídavě až 70 diváků, při
mimořádně dobrém počasí.
Tak jako v předcházejících asi 6 letech
opět vyhrálo družstvo „MY“, na druhém místě se umístil tým „AC ROMA“
z N. M. p. S., na třetím byli „ČERTI“,
na 4. až 5. místě skončily se stejným
počtem bodů a skórem týmy „ZETOR“
a „Větrov 1“, na dalších místech skončili
„VATOVCI“, „KKK“, „NĚCO“, „JA NEVIM“ a „NMPS“. Celý turnaj byl ukončen
v 16 hod. Většina týmů slíbila účast
i v dalším Silvestru.

V nejbližším období nás čeká výroční
valná hromada a 14. února se bude konat na sále v Novém Městě náš tradiční
hasičský ples, na který Vás co nejsrdečněji zveme.
Skončil rok 2014 a nyní se budeme
připravovat na další činnost jak na poli
kulturním tak, a to hlavně, v požární připravenosti. Jménem celého výboru SDH
Ludvíkov bych chtěl popřát všem členům
sboru a jejich rodinám, všem příznivcům
a sponzorům, vůbec všem občanům Nového Města a okolí do roku 2015 hodně
zdraví a spokojenosti v rodinách.
Za hasiče Ludvíkov MaP st.

Počítání
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
nauč se je nazpaměť.
Šest, sedm, osm, devět,
to je prostě velký medvěd.
Desítka je největší,
z této řady číslicí.
Tereza Engelmannová
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Informace z radnice
Ceny vodného a stočného pro rok 2015

Na základě rozhodnutí Dozorčí rady
Fr ýdlantské vodárenské společnosti, a. s. byly pro koncové spotřebitele
stanoveny od 1. ledna 2015 tyto ceny
za dodávky pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací:
Vodné: 36,89 Kč/m³ vč. 15% DPH
Stočné: 57,86 Kč/m³ vč. 15% DPH
Celkem: 94,75 Kč/m³ vč. 15% DPH
Tisková zpráva FVS a. s.
V roce 2015 zaplatí odběratelé Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
(FVS) za vodu o 8,4 % víc než v roce
předchozím. Kubík pitné vody tak bude
stát 36,89 Kč, což je stále nejméně
v regionu. „Bohužel se nemůžeme vyhnout zdražování. Za zvýšením vodného
stojí především pokles odběru vody,
nárůst odpisů za investice především
do úpravny vody Frýdlant, nárůst mzdových prostředků a cena materiálů, tedy
především chemikálií a surové vody.
Ostatní položky, které tvoří cenu vodného, jako jsou ceny energie, provozní
náklady, výrobní a správní režie, držíme
na úrovni let minulých,“ řekl ředitel FVS

Petr Olyšar. „Investice do úpravny vody
Frýdlant činily více než 15 mil. Kč. Touto
investicí jsme vyřešili problém obsahu
dusičnanů ve vodě. Norma je 50 mg/l
a my jsme dnes na hodnotě 40 mg/l,“
upřesňuje Olyšar. Společnost by v roce
2015 měla svým klientům dodat 801
tisíc kubíků pitné vody. Méně než polovinu dodané vody pak FVS také odkanalizuje. Konkrétně počítá se 397 tisíci
kubíků odpadní vody. Stočné zdraží jen
o 0,8%, v roce 2015 bude stát 57,86 Kč
za kubík. „Stočné máme dlouhodobě
vysoké, je to dáno tím, že na obhospodařovaný rozsah kanalizační sítě máme
málo připojených klientů. Cena je pak
v porovnání s konkurencí, která spravuje
hustě zabydlené lokace, výrazně vyšší.
Naši klienti tak bohužel platí za to, že

jich je málo,“ vysvětluje Olyšar. „Nepatrné letošní zdražení souvisí s dodržením
podmínek dříve získané dotace na dostavbu kanalizace ve Frýdlantu,“ doplňuje ředitel FVS. Průměrná čtyřčlenná
rodina, která žije na Frýdlantsku, spotřebuje 146 kubíků pitné vody. Za rok
tak zaplatí o 419 Kč víc za vodné. Pokud
platí i stočné, zaplatí za obě služby víc
o 483 Kč. „Ceně vodného i stočného
by výrazně prospělo, kdyby do regionu
vrátila výrobu nějaká společnost, která
by ke své činnosti využívala vodu pro
výrobní proces. My jsme za posledních
10 let přišli o odběratele z řad výrobních
podniků, kteří tehdy odebírali více než
100.000 kubíků vody. To se na ceně
vodného i stočného bohužel projevilo
velmi negativně,“ dodává Petr Olyšar.

Porovnání vývoje cen vodného a stočného pro konečné zákazníky
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. a Severočeské vodárenské
společnosti, a.s. (Liberec)
Kč/m3
vč. DPH
2010
2011
2012
2013
2014
2015

vodné
24,86
26,47
31,39
32,75
34,02
36,89

FVS a. s.
stočné celkem
45,32
70,18
47,30
73,76
52,89
84,28
55,95
88,70
57,42
91,44
57,86
94,75

vodné
37,41
39,42
42,86
45,41
47,32
51,90

SVS a. s.
stočné celkem
32,60
70,01
35,77
75,19
40,44
83,30
43,57
88,98
45,14
92,46
45,95
97,85

DPH
10 %
10 %
14 %
15 %
15 %
15 %

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Leden
Kaderová Lenka
Kaplová Marta
Kúrňavová Vlastimila
Resselová Christiana
Slámová Stanislava
Strnadová Lenka, MUDr.
Svádová Lydie
Vrabec Borislav
Únor
Bartáková Anna
Bilá Terezia

Istenák Ferdinand
Jelínková Lidye
Jersáková Marie
Kamenická Milada
Kiss Ladislav
Košková Marie
Poláková Věra
Preisser Bedřich
Ryšánková Věra
Senešiová Františka
Štěpánková Vlasta
Tvrdá Marta

Všem oslavenkyním a oslavencům, kteří v těchto měsících
í í h svá
á ži
životníí jjubilea
bil již oslavili
l ili
či budou teprve slavit, přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
Redakce
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Informace z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 2. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem,
konaného dne 17. prosince 2014
Zasedání zastupitelstva bylo přítomno
15 zastupitelů, 2 zastupitelé byli omluveni.
Připomínky občanů
Nebyly vzneseny žádné dotazy ani
připomínky.
Pan starosta pož ádal velitele
OO PČR v Novém Městě pod Smrkem,
zda by mohl krátce informovat o činnosti
policie v Novém Městě pod Smrkem.
Npor. Bc. Cerman, velitel OO PČR
Nové Město pod Smrkem, sdělil, že
v současné době slouží na OO v Novém Městě pod Smrkem 10 policistů
(9 policistů + 1 velitel). Dva policisté jsou
na služebních pobytech. Tito policisté
se pravděpodobně již nevrátí a jejich
nahrazení je v řešení. Zatím nebylo přislíbeno doplnění stavu. V letošním roce bylo do dnešního dne řešeno 81 trestních
činů s průměrem objasněnosti 58 %.
Objasněnost v územním obvodu je 44 %.
V loňském roce bylo řešeno 84 trestních
činů s průměrem objasněnosti 52 %.
V listopadu byl zadržen pachatel a jeho
zadržením se objasnila série 18 případů
vloupání. V letošním roce bylo řešeno
300 přestupků. Dvakrát za měsíc probíhají společné hlídky s polskou policií.
Jedna na našem území a druhá na území
Polska. Činnost hlídek je zaměřena
především na bezpečnost a plynulost
silničního provozu.
Mgr. Smutná se dotázala, zda je
v Novém Městě stále pan Čulaga jako
preventista. Npor. Bc. Cerman odpověděl, že pan Čulaga je jedním z policistů
na služebním pobytu a do Nového Města
se již nevrátí. Dodal, že vybírá nového.
Pak bude Mgr. Smutnou informovat.
Ing. Beran řekl, že si myslel, že policisty nevidí na pochůzkách ve městě
proto, že dojížděl do Liberce. Teď je tady
a policisty na pochůzkách ve městě také
nevidí. Dodal, že chápe, že jich je málo,
ale přesto by bylo dobré nějaké pěší pochůzky po náměstí dělat. Npor. Bc. Cerman odpověděl, že snaha je, ale má
jenom sedm směnných policistů z devíti
a ti mají nějaký objem hodin, které mohou odsloužit, a každý má osm trestních
spisů, na kterých musí neustále pracovat. Dodal, že se vynasnaží, ale není
schopen v tomto početním stavu zajistit
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každodenní pochůzkovou činnost. Pan
starosta požádal npor. Bc. Cermana,
aby doplnil informaci o území, které OO
v Novém Městě pod Smrkem zabezpečuje. Npor. Bc. Cerman sdělil, že zabezpečují Nové Město pod Smrkem, Hajniště, Ludvíkov pod Smrkem, Jindřichovice
pod Smrkem, Horní a Dolní Řasnici. Je
to 80 km2. Pan Vojáček se dotázal, jaký
je tabulkový počet. Dodal, že to není tak
dlouho, za ředitele Dvořáka, když byla
zrušena cizinecká policie, tak bylo 16 policistů a mělo se to navyšovat až na 20.
Npor. Bc. Cerman řekl, že když do Nového Města na oddělení nastupoval, bylo
15 tabulkových míst. Po reorganizaci to
bylo 13. V loňském roce, po odchodu
jedné kolegyně do civilu, bylo přesunuto
jedno tabulkové místo, takže teď je tabulkový stav 12 policistů. Z toho, jak již
uvedl, jsou dva na služebních pobytech
a nedostal za ně náhradu. Paní Suková
se dotázala, z jakého důvodu nedostal
náhradu. Npor. Bc. Cerman odpověděl,
že je to na základě služebního zákona.
Tito dva policisté jsou na služebním pobytu, ale na tabulce jsou stále v Novém
Městě pod Smrkem. Tabulkový stav je
plný, ale fyzicky zde nejsou.
5. Prezentace Komunitně vedené
strategie místního rozvoje
Frýdlantsko 2020
Paní Doubnerová sdělila, že strategie
Frýdlantsko 2020 vychází z analýzy
území a řady veřejných průzkumů a projednávání vedených v letech 2013–2014.
Na strategické cíle naváže do konce roku
2014 zpracování programových rámců –
konkrétních oblastí podpory projektů připravovaných na Frýdlantsku. Zkušenosti
z úspěšného plnění rozvojové strategie
programu Leader v období 2007–2013
přispěly i k přípravě strategie na období
2014–2020. Se strategií musí souhlasit
zastupitelstva všech 18 obcí na území
působnosti MASiF. Obcím tím nevzniká
žádný závazek ani povinnost vůči MASiF, protože nositelem, realizátorem
odpovědným za strategii je MASiF. Dodala, že strategie ještě není vypracovaná
a v předloženém materiálu je stručný
přehled cílů a priorit strategie. S dalšími
kroky se čeká na schválení operačních
programů EU.
MAS Fr ýdlantsko (MASiF) pracu je od roku 2004 v Libereckém kraji,
na území severovýchodního výběžku
Novoměstské noviny

České republiky, který ze tří stran obklopuje státní hranice s Polskem. MASiF
působí v 18 obcích Mikroregionu Frýdlantsko na území, které je geograﬁcky
i správně celistvé: území působnosti
MAS je totožné s územím státní správy
(ORP Frýdlant) a svazku obcí (DSO Mikroregion Frýdlantsko).
Frýdlantsko je periferní, hospodářsky
slabou a strukturálně postiženou oblastí
Libereckého kraje. Životní prostředí je
tvořeno cennými přírodními lokalitami
se zachovalými lesními ekosystémy, ale
i poškozenými oblastmi těsně za hranicí
ČR. Povrchový důl s rozsáhlou, postupně rekultivovanou výsypkou a tepelnou
elektrárnou území negativně ovlivňuje
v mnoha směrech. V sociální oblasti
je typická nižší průměrná vzdělanost
obyvatel, vysoká nezaměstnanost, postupné omezování dostupnosti lékařské
péče nebo úřadů. Historické a kulturní
hodnoty území vytvářejí dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu,
oblast však trpí nedostatkem prostředků
na potřebnou péči o kulturní dědictví.
MAS tak působí v území, kde potřeby
jsou rozsáhlé ve všech oblastech, ale
perifernost oblasti a limitované zdroje
omezují místní rozvoj založený na vlastních zdrojích a řada vážných problémů
není z místní úrovně řešitelná. Kromě
MASiF nepůsobí žádná jiná organizace
nebo instituce, která by podporu celého území řešila na základě spolupráce
veřejné správy (obcí), podnikatelů a neziskových organizací.
ZM souhlasilo s realizací Komunitně
vedené strategie místního rozvoje území
MAS Frýdlantsko na období 2014–2020
na svém území.
Odměny zastupitelů
Zastupitelé po diskuzi schválili výši
odměn neuvolněným zastupitelům v procentech z částek určených aktuálním nařízením vlády pro období od 01.01.2015
takto:
80 % zastupitel, 100 % člen rady města, 40 % člen výboru – zastupitel, 70 %
člen předseda. Při souběhu funkcí se
použije vyšší částka.
Volba ﬁnančního a kontrolního
výboru
ZM zvolilo finanční výbor ve složení
Jaroslav Maděra (předseda), Milan Kotrbatý, JUDr. Zdeněk Formánek (členové)
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a kontrolní výbor ve složení Bc. Alena
Steffanová, Mgr. et Bc. Světlana Husáková, Vladimíra Šveňková (členky).
Změna rozpočtu 2014
Zastupitelé schválili změny rozpočtu
předložené Ing. Jaroslavou Beranovou,
vedoucí ﬁnančního odboru a dle § 102,
odst. 2 a), Zákona o obcích, stanovili
radě města rozsah provedení nutných
rozpočtových opatření před koncem
roku 2014 v takovém objemu změn výdajů a příjmů, aby ke konci roku nebyl
přebytek rozpočtu nižší než 2,5 mil. Kč.
Rozpočtový výhled
ZM schválilo změnu rozpočtového výhledu na rok 2016 a současně schválilo
rozpočtový výhled na rok 2017.
Žádost o dotaci na podporu
terénní práce
Pan starosta sdělil, že k 30.10.2014
byla podána žádost o neinvestiční dotaci
z programu Úřadu vlády Podpora terénní
práce pro rok 2015, kterou schválila RM,
a je také nutný souhlas ZM. Zastupitelé
obdrželi ve svých materiálech příklady intervencí terénního pracovníka (TP), Koncepční záměr řešení situace ve vyloučené romské lokalitě a Žádost o dotaci.
Pan Bolf sdělil, že je z Úřadu vlády
a pracuje pro Agenturu sociálního začleňování. Agentura byla zřízena v roce
2008 jako jednotka na pomoc obcím,
které mají na svém území tzv. sociálně
vyloučené lokality. To jsou místa, kde
se koncentruje obyvatelstvo se širokým
spektrem nejrůznějších problémů, jako
je dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na dávkách, vyskytující se sociální
patologie apod. Město od 01.07.2014
spolupracuje v rámci Mikroregionu Frýdlantsko s Agenturou pro sociální začleňování. Na Frýdlantsku spolupracují
ještě obce Frýdlant, Bulovka, Višňová
a částečně i Habartice. Následným krokem agentury by bylo zaměstnání terénního pracovníka, který výrazným způsobem otevře možnosti řešení situace.
Očekává se od něho propojení klientů se
sociálním poradenstvím, společenským
prostředím, propojení s MěÚ a dalšími
spolupracujícími institucemi (např. školami, školskými zařízeními, existujícím soc.
službami, NNO, ÚP, lékaři, policií, církví,
atd.). Žádost o dotaci na terénního pracovníka na plný úvazek si mimo Nového
leden–únor 2015

Města pod Smrkem podalo město Frýdlant a o poloviční úvazek obec Bulovka.
Pan starosta se dotázal, v jaké fázi je
schvalování žádosti o dotaci. Pan Bolf
odpověděl, že ve fázi, kdy se k žádosti
vyjadřují hodnotitelé. Pan Maděra se
dotázal, kde bude mít sociální pracovník
nějaké zázemí, kde bude sedět. Pan
starosta odpověděl, že na MěÚ. Paní
Suková řekla, že byla na nějakém sezení v Ralsku a tam jsou s prací TP spokojeni. Dodala, že je pro to, aby i tady TP
pracoval.
Zastupitelé následně schválili podání
žádosti o neinvestiční dotaci z programu
Úřadu vlády „Podpora terénní práce pro
rok 2015“.
Protipovodňová opatření
Mikroregionu Frýdlantsko
ZM projednalo podkladovou analýzu
pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko – CZ.1.02/1.3.00/14.23821.
Pan starosta řekl, že projekt by měl
analyzovat celé území mikroregionu Frýdlantsko z pohledu potřeb vybudování
protipovodňových opatření na území
všech obcí.
Předpokládaná struktura ﬁnancování:
y celkové výdaje na projekt:
12.104.831 Kč
y způsobilé výdaje 11.862.831 Kč
y Dotace: EU a SFŽP 90 %, podíl
žadatele 10 %
Minimální podíl města by byl
268.735 Kč. Maximální podíl
1.969.667 Kč.
Pan starosta dále řekl, že to vyvolalo
rozporuplné reakce. Bílý Potok se od toho distancoval již dříve, proto je v tabulce jejich podíl rozpočítán na všechny
ostatní obce. Nové Město by muselo
zaplatit za Bílý Potok 48.000 Kč. Dále to
před několika dny neschválila obec Habartice. Pan starosta dodal, že město
se ve spolupráci s projektantem zabývalo řešením protizáplavových opatření.
Projektant se zabýval snížení záplavového rizika nad hotelem Měděnec, v ulici
Husova. Projektová dokumentace by vyšla na 268.000 Kč. Kdyby se realizovala
analýza, tak by těch opatření za stejné
peníze mohlo být vyprojektováno více.
ZM Nové Město pod Smrkem
schválilo financování podílu města
Nové Město pod Smrkem na projekNovoměstské noviny

tu Podkladová analýza pro následnou
realizaci protipovodňov ých opatření
včetně blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Fr ýdlantsko –
CZ.1.02/1.3.00/14.23821 podle podkladových materiálů. Město Nové Město
pod Smrkem nebude ﬁnancovat podíly
jiných obcí, které se nechtějí projektu
účastnit.
Různé
Bc. Steffanová se dotázala, proč
nesvítí 4 lampy veřejného osvětlení (VO)
v Havířské ulici. Pan starosta odpověděl, že v těchto místech nesvítilo za silného větru často asi 50 lamp VO. Bylo
provedeno opatření tak, že došlo k rozdělení na více větví, které jsou samostatně jištěné. V Havířské ulici se bude
muset nyní zjistit, kde přesně dochází
ke zkratu, a provést technické opatření.
Paní Pospíšilová řekla, že tam bude
dán kabel, ale musí být vhodné počasí. Pan Pelant řekl, že stejná situace
je i v ulici Frýdlantská. Vyhazuje to VO
v ulicích Mlýnská, Sadová, Ondříčkova
a U Střelnice.
Bc. Steffanová se dotázala, proč nefunguje webová kamera. Pan starosta
odpověděl, že je na ní závažná závada,
kterou nelze odstranit. Je to v řešení, ale
spíše to vypadá, že bude muset být pořízena nová, což je cca 100 tis. Kč a výše.
Stávající byla pořízena za dotaci.
Ing. Beran se dotázal, zda se navázal
kontakt s někým, kdo zastupuje místo
pana Vocela bývalý objekt Textilany a restauraci v Dělnickém domě. Pan starosta řekl, že s majitelem areálu Textilany je
v kontaktu. Na demolici objektu bývalé
Textilany mají projektanta a shánějí nového správce a pro restauraci shánějí
nájemce.
Paní Suková poděkovala za dar
od města (výtěžek z plesu – 25 tis. Kč)
a sdělila, že už mají nakoupeny potřebné
věci pro MŠ.
Mgr. Smutná poděkovala za pěkné
vánoční osvětlení města. Ve spojitosti
s tím požádala, zda by ty krásné hvězdičky, které jsou v ulici Jindřichovická,
šlo příště dát na Frýdlantskou ulici při
vjezdu do města. Pan Pelant řekl, že ty
malé prvky není problém dát jinam, problém je to u těch velkých, ale šlo by dát
ty malé prvky mezi ty velké.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php
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Informace z radnice
Ze schůzí rady města
Dne 10.12.2014 se konala druhá
schůze nové rady města. RM na ní projednala a schválila seznam žadatelů o byt
ve vlastnictví města, který je zveřejněn
na úřední desce bytové správy k připomínkování. Rada města dále projednala
majetkoprávní věci, schválila inventarizační zápis hlavní inventarizační komise
a souhrnný inventarizační zápis za rok
2014. Dále byla rada seznámena s návrhem rozpočtových opatření v rámci IV.
kola Změny rozpočtu 2014. Pan Straka, ředitel Teplárenské novoměstské,
s. r. o. předložil RM informaci o vývoji
produkce ﬁrmy za období 2008–2014,

potřebnou k rozhodnutí související s vývojem ceny tepelné energie. Dále RM
schválila výzvu a zadávací dokumentaci
pro zpracování nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce
na akci „Snížení energetické náročnosti
objektu MŠ Mánesova 952“.
Další schůze rady města se konala
30.12.2014, byla na ní projednána
změna rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2014 a změna rozpočtu
města za rok 2014.
Usnesení rady města najdete
na www.nmps.cz/rm.php

Projekt zateplení
tělocvičny
s ubytovnou byl
dokončen
S předáním díla město obdrželo z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 5 mil. Kč.
Předpokládaná celková cena zakázky
byla 6,9 mil. Kč, z toho byla výše schválené dotace 5,3 mil. Kč. Výběrové řízení
na zhotovitele zakázky však vyhrála ﬁrma s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
6 mil. Kč. Dotace byla tedy sice krácena, ale město díky výběrovému řízení
ušetřilo oproti předpokladu 600 tis. Kč
z vlastního podílu. (Všechny uvedené
ceny jsou s DPH.)

603 846 092

VÝKUP VOZIDEL
ZA HOTOVÉ
• OSOBNÍ • NÁKLADNÍ • AUTOBUSY •
• vystavení dokladu k zákonnému
odhlášení vozidla z registru
• odtah vozidel zdarma
• prodej náhradních dílů
• odtahové služby

VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ
• výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal

www.zlikvidujauto.cz
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Bylo provedeno celkové zateplení
obvodových stěn s novou fasádou, výměna střechy haly, zateplení střechy
na ubytovně, výměna všech oken, dveří
a výměna radiátorových ventilů za termoventily s hlavicemi. Navíc byly provedeny rekonstrukce všech venkovních
schodišť se zábradlím.
Provozovatelem tělocvičny a ubytovny je Sportovní a relaxační centrum,
příspěvková organizace města. Tělocvičnu využívá základní škola v hodinách tělesné výchovy, středisko volného
času „ROROŠ“ pro sportovní kroužky,
a také široká veřejnost v rámci různých
sportovních klubů. Ubytovnu využívají
návštěvníci města, většinou skupiny
sportovců, ke krátkodobým rekreačním
a sportovním pobytům.
Důležitým efektem celého projektu
bude úspora až 2/3 tepelné energie
a zvýšení komfortu v létě, kdy nebude
docházet k přehřívání haly. Zhotovitelem
akce byla místní ﬁrma KVAPRO s. r. o.,
které patří velké poděkování.
-SYleden–únor 2015

téma čísla – topení

Proč nepálit
domovní odpad
doma?

Během topné sezony se často stává,
že musíme dýchat vzduch prosycený
kouřem z komínů. Obzvláště nepříjemný a dusivý vzduch se nachází v okolí
domů, kde někteří občané spalují odpady z domácností.
Tito lidé topí ve svých domech a bytech PE T lahvemi a dalšími plast y,
někteří používají jako palivo dřevotřísku, staré nalakované rámy od oken,
barvou natřená prkna a trámy, nebo
dokonce železniční pražce napuštěné
olejovými látkami. Tím poškozují zdraví
druhých a vystavují se riziku přestupkového řízení, ve kterém jim může být
uložena pokuta až 50 000 Kč.
Při topení odpadem se velmi rychle
zanášejí komíny a saze v nich snadno
vzplanou. Hasiči ročně vyjíždějí k desítkám požárů, k teré v znikly právě
od sazí v komíně. Lidé, kteří pálí odpad, poškozují nejen své komíny, ale
především zdraví své a zdraví jiných,
kteří musí znečištěný vzduch dýchat.
V každé domácnosti vzniká zákonitě
domovní odpad. V ideálním případě
ho lidé roztřídí. Máme tu kontejner y
na plastové lahve (PET – polyethylentereftalát), sklo, papír, kartony a směsné plasty (PE-polyethylen, PP-polypropylen, PS -polyst yren). Výhodou
tříděného odpadu je možnost ho dále
zpracovat a v yužít např. jako v ýplně
leden–únor 2015

bund a spacáků, do autopotahů, pro
výrobu laviček, a dokonce i nábytku.
V méně ideálním případě ho lidé nahází
do směsného odpadu, ale naprosto
nejhorší variantou je jeho spálení doma
v kamnech či kotli.
Spálením se odpadu nezbavíme, jen
jeho část převedeme do plynné formy
a zby tek do škvár y a popílku, které
obsahují dioxiny, PCB (polychlorované
bifenyly) a další nebezpečné chemické
látky. Teplota v takovémto zařízení je
nízká a vzhledem k nedostatečnému
přísunu kyslíku dochází k nedokonalému spalování. Tak vzniká mnoho jedovatých i karcinogenních látek.
Pálíme-li třeba takové dřevo ze starého nábytku, dřevotřísku, staré palety, či PVC (polyvinylchlorid), vznikají
dioxiny. Z chemického hlediska jde
o obecný ná zev skupiny toxick ých
polychlorovaných organických heterocyklických sloučenin. Již minimální
množst ví může mít pro člověka ne blahé následky. Jedná se především
o alergie, poškození ner vové, ledvinové či jaterní tkáně. Velmi špatně se
v přírodě rozkládají a naopak dochází
ke kumulaci (hromadění) v organismech. Pravidelný „přísun“ těchto látek
je živnou půdou pro rozvoj rakovinného
bujení, genetických mutací a způsobují
i neplodnost.
Novoměstské noviny

Pálením plastů a PET lahví se uvolňují
do ovzduší ftaláty, které se používají jako
změkčovadla právě pro výrobu plastů.
Tyto látky poškozují především ledviny
a játra. Hromadí se v těle a následkem
mohou být vrozené vady.
Při spalování PVC v zniká fosgen
(dichlorid karbonylu). Při vdechnutí dochází k reakci a fosgen se rozkládá
na kyselinu chlorovodíkovou (HCl), která
leptá sliznice. Při nižších koncentracích
způsobuje dýchací potíže, při vyšších
dokonce i smrt. Fosgen se dříve používal jako bojová chemická látka!!!
V případě, že se chceme zbavit v kamnech koberců, tapet nebo dřevotřísky,
uniká do vzduchu formaldehyd. Ten má
na svědomí rakovinné bujení, vývojové
mutace, dráždí oči a plíce. Také způsobuje alergie.
Toto je pouze malý výčet následků neodborného domácího pálení odpadků.
Jen my sami rozhodujeme o svém zdraví
a zdraví našich dětí. Není přeci jen lepší
těmto zdravotním problémům předcházet a odpad třídit nebo rozměrné druhy
odpadů zdarma uložit do sběrného dvora?!
Pro ty občany, kteří i nadále budou
ohrožovat zdraví svých sousedů, trvá
možnost uplatnění sankcí.
-SY-, Jana Šmidrkalová,
Daniel Šmidrkal
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z historie
Osudy novoměstské knihovny od konce druhé světové
války do současnosti
Čtení knih a časopisů patří k oblíbeným způsobům využití volného času.
Tato činnost spojuje funkci zábavnou
a vzdělávací. Nahlédneme-li do historie
novoměstské knihovny, zjistíme, že toto
zařízení muselo po druhé světové válce
začít prakticky od nuly, tedy s minimálním počtem knih a čtenářů. Je vhodné
připomenout, že v důsledku poválečného odsunu obyvatel německé národnosti se Nové Město pod Smrkem výrazně
„počeštilo“. Počátkem roku 1946 byl
ve Frýdlantě pořádán šestihodinový povinný kurs, určený knihovníkům, který se
zaměřoval na vedení veřejných lidových
knihoven.
1. ledna 1947 vlastnila novoměstská
knihovna pouze 280 knih. K 31. prosinci
téhož roku toto číslo vzrostlo už na 600
svazků. Podobně rychlým tempem se
během toho samého roku zvýšil i počet
čtenářů, a to z 80 na 147. K dispozici
byla zábavná, naučná a dětská literatura, přičemž si občané za rok 1947
nejčastěji půjčovali zábavnou literaturu.
Těchto knih nabízela knihovna nejvíce,
konkrétně 390. Naučných a dětských
svazků poskytovala shodně po 105.
Dohromady v knihovně do 31. prosince 1947 proběhlo 2975 výpůjček. Nutno zdůraznit, že v porovnání se statistikou z 1. ledna 1947 jde o přírůstek
2690 půjčených titulů.
Z výpůjčního řádu z roku 1947 můžeme vysledovat, že knihy byly půjčovány
ve středu a v sobotu, a to ve večerních
hodinách. Pro dospělého čtenáře činilo
zápisné na rok 10 Kčs a mládež platila
5 Kčs. Dále zaplatil dospělý za každou půjčenou knihu po 1 Kčs a mládež
0,50 Kčs. Jeden čtenář si mohl najednou vypůjčit nanejvýš tři svazky, a to
na čtrnáct dnů.
14. února 1948, tedy několik dní před
únorovým převratem, navštívila novoměstskou knihovnu okresní knihovní inspektorka. Knihovna tehdy sklidila samá
přívětivá slova. Pochvala se týkala dobrého plnění poslání knihovny, vhodného
umístění tohoto zařízení, množství knih,
počtu čtenářů, ale i místní knihovnice
paní Hučíkové. Podle inspekce patřila
knihovna v Novém Městě pod Smrkem
k nejlépe spravovaným v okrese. V březnu téhož roku obdržela od ministerstva
informací darem soubor knih.
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Slibný v ý voj knihovny pokračoval
i v příštích letech a knižní fond se postupně rozrůstal. Zvyšoval se i počet
čtenářů. Rozrůznila se také skladba
knihovního fondu dle témat a věkových
kategorií. Vzhledem k politickému vývoji
v zemi není překvapením, že samostatnou skupinu tvořila díla o marxismu-leninismu. Novoměstská knihovna se stala
tzv. střediskovou knihovnou. Jednalo se
o zařízení Městského národního výboru
v Novém Městě pod Smrkem a bylo zapojené do sítě lidových knihoven, které
metodicky řídila Knihovna Václava Kopeckého v Liberci. Činnost usměrňovaly
dlouhodobé úkoly státní kulturní politiky,
o kterých byla knihovna v Novém Městě
pod Smrkem v rámci jednotné soustavy
knihoven pravidelně informována. Středisková knihovna plnila čtyři základní
funkce, a to politicko výchovnou, vzdělávací, informační a metodickou v rámci
lidových knihoven.

V roce 1982 se dočasně přestěhovala do náhradních prostor, kde měla
k dispozici omezené místo. Ovšem roku
1984 byly dokončeny rekonstrukční
práce na objektu bývalého muzea na severovýchodním rohu náměstí, který byl
připraven k novému účelu. Pro tuto budovu byla totiž naplánována rekonstrukce o zamýšlených nákladech ve výši
300 000 Kčs a měla se změnit právě
na knihovnu. Úpravy se měly týkat fasády či zavedení ústředního vytápění.
Stavba byla předána do užívání ke čtyřicátému výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Hodnota
dosaženého díla činila 400 000 Kčs.
K orientaci v knihovním fondu sloužily
do roku 1986 katalogy generální, výměnného fondu a systematický. Generální katalog obsahoval celý knižní fond
kromě výměnného fondu. Systematický
Novoměstské noviny

zahrnoval naučnou literaturu pro dospělé. V následujícím roce byly využívány
dva katalogy, tedy dosud chybějící jmenný a nadále systematický. V téže době
měl být vypracován i katalog pro dětské
čtenáře.

Za rok 1981 bylo čtenářům půjčeno
20 074 knih a 2131 časopisů, dohromady tedy 22 205 knihovních jednotek.
Ve stejném roce přibylo do knihovny
865 nových knih. K 31. prosinci toho
roku měla knihovna už 11 839 svazků,
z nichž 1339 činil výměnný fond, určený
tzv. spádovým obcím. V blízkém okolí se
totiž nacházely lidové knihovny, spadající pod střediskovou knihovnu v Novém
Městě pod Smrkem. Řadila se sem zařízení v Ludvíkově pod Smrkem, v Jindřichovicích pod Smrkem, v Dolní a Horní
Řasnici nebo v Krásném Lese. Návštěvnost novoměstské knihovny za rok 1981
byla 5215 osob. Počet registrovaných
čtenářů činil 549. V následujících letech
se toto číslo zvýšilo a do roku 1989 se
pohybovalo na úrovni kolem 700 lidí.
Počet čtenářů se tedy ustálil. Projevilo
se to zejména u dospělých návštěvníků,
kteří se stali trvalými zákazníky. Do první
poloviny roku 1988 došlo naopak k poklesu dětských čtenářů, především žáků
druhého stupně základní školy. To bylo
odůvodňováno otevřením školní knihovny, umístěné právě na druhém stupni.
Mnohé děti uvítaly tuto možnost a odešly z řad čtenářů střediskové knihovny.
K roku 1988 knihovna vlastnila 15 933
knihovních jednotek a zaznamenala celkem 25 430 výpůjček.
Mezi základní povinnosti knihovny
patřila péče o růst všeobecné kulturní
úrovně návštěvníků. Důležitou součástí
kulturně v ýchovné činnosti bylo působení na mladou generaci. V tomto
případě knihovna vycházela z přijatých
leden–únor 2015
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dokumentů pro oblast mimoškolské
výchovy a vzdělávání. Za největší partnery při působení na veřejnost, zejména na mládež, byla pokládána školská
zařízení. Pro děti se pořádaly besedy,
přednášky, soutěže či kvízy. Konaly se
také výstavy k různým politickým nebo
společenským událostem, obvykle prostřednictvím nástěnek či výstavek. Hlavní náplní knihovny však zůstávala výpůjční činnost. Za důležité se považovalo
využívat individuálního přístupu ke čtenáři. Podíváme-li se na úspěchy, je
jistě možné zmínit, že 13. května 1987
získala knihovna v Novém Městě pod
Smrkem uznání krajského národního
výboru za svou činnost v roce 1986.
K roku 1988 se potom datuje čestné
uznání, získané za vysokou úroveň ideově výchovného a vzdělávacího působení v letech 1987–1988. Na základě
rozhodnutí rady Městského národního
výboru v Novém Městě pod Smrkem

byl od 1. ledna 1990 vybírán poplatek
za vypůjčené knihy.
Koncem devadesátých let byla obnovena činnost dříve zrušeného muzea.
Spolu s knihovnou se tak v současnosti
nachází v prvním patře stejné budo-

vy. Roku 2000 byla v předsálí muzea
a knihovny otevřena malá galerie. Jaké
budou další osudy těchto zařízení, prozradí až příští léta.
Mgr. Tomáš Hnilička
www.nmps.xf.cz

Prameny a literatura:
 Archivní prameny:
y Městský úřad Nové Město pod Smrkem, umístění: spisovna, obecní kronika,
1. díl zachycující roky 1981–1984.
y Městský úřad Nové Město pod Smrkem, umístění: spisovna, obecní kronika,
2. díl zachycující roky 1985–1987.
y Městský úřad Nové Město pod Smrkem, umístění: spisovna, obecní kronika,
3. díl zachycující roky 1988–1991.
y Osobní archiv Tomáše Hniličky.
y Státní okresní archiv Liberec, fond: Městský národní výbor Nové Město pod
Smrkem.
 Literatura:
y NÁDENÍK, Karel – JELÍNEK, Rostislav: Nové Město pod Smrkem: 100 let
Nového Města pod Smrkem ve fotograﬁi, 1. vyd. Nové Město pod Smrkem,
Městský úřad Nové Město pod Smrkem 2001, ISBN 80-902887-2-3.

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 přístupný internet, černobílé
a barevné kopírování pro občany během výpůjční doby a možnost skenovat.

Nové knihy
Dospělí beletrie
Adler-Olsen, Jussi: Marco
Atkinson, Kate: Život za životem
Bannalec, Jean-Luc: Bretaňské poměry
Benzoni, Juliette: Čas travičů
Börjlind, Cilla: Třetí hlas
Brut, Carol Rifka: Řekni vlkům, že jsem
doma
Cojean, Annick: Kořist v Kaddáfího
harému
Collins, Jackie: Zpověď divošky
DeMille, Nelson: Odvetný úder
Fielding, Helen: Bridget Jonesová:
láskou šílená
Fojotvá, Věra: Vražedné chardonnay
Johnson, Adam: Syn správce sirotčince
Kleypas, Lisa: Jezero snů
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Čtenáři mohou využívat ON-LINE katalog na adrese www.
katalog.nmps.cz. V ON-LINE katalogu můžete zjistit, zda je
vámi hledaná kniha ve fondu knihovny, zda je přístupná nebo
právě vypůjčená. Pokud je kniha půjčená, můžete si přes své
čtenářské konto tuto knihu rezervovat. Přes čtenářské konto
lze výpůjčky také prodlužovat. Bližší informace o této službě je
možno získat v knihovně.

Obermannová, Irena: První věci
Ohlsson, Kristina: Sedmikrásky
Probst, Jennifer: Manželská zkouška
Quick, Amanda: Podivné zásnuby
Sedláčková, Andrea: Moje pařížská
revoluce
Shem, Samuel: Duch místa
Timmer, Julie Lawson: Pět dní
Vácha, Dalibor: Červenobílá
Mládež beletrie
Brezina, Thoma: Případ pro tebe a klub
Tygrů
Drijverová, Martina: Kouzlo voodoo
Futová, Gabriela: Dokonalá Klára
Harrington, Karen: A co když jsem
blázen
Huseinovič, Kašmir: Dobrodružství
v knihovně
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tel.: 482 360 344
e-mail: knihovna@nmps.cz
web: www.nmps.knihovna.cz
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.

Nosková, Věra: Kamarád JAK
Peroutková, Ivana: Strašidelné
prázdndiny
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kurzy
Rovné příležitosti pro Frýdlantsko

Zpráva o kurzu Začínající
podnikatelka
Ve dnech 29. 4.–18. 11. 2014 proběhl
ve Frýdlantském výběžku, konkrétně
v Novém Městě pod Smrkem kurz Začínající podnikatelka. Byl to v pořadí
pátý a zároveň poslední kurz v projektu

Rovné příležitosti pro Frýdlantsko, který
uskutečňuje místní sbor jednoty bratrské s podporou z operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.
C e l k e m s e z ú č a s t n i l o 10 ž e n
(5× N. M. p. S, 1× Hejnice, 1× Raspenava, 1× Habartice, 1× Jindřichovice,
1× Poustka), z toho 4 nezaměstnané,
ostatní většinou na rodičovské dovolené. Účastnice byly ve věkovém rozpětí
24 až 56 let, průměrný věk byl 42 let.
Dosažené vzdělání žen bylo většinou

středoškolské, jednou základní, dvakrát
vysokoškolské.
Většina účastnic nastoupila do kurzu
s více či méně jasnou myšlenkou konkrétního podnikatelského záměru, který
některé z nich opravdu rozvinuly a některé od něj naopak ustoupily, nebo ho
změnily. Ani toto
zdánlivě negativní
vyústění nepovažujeme za nezdar.
Někdy má naopak
velikou cenu včas
si uvědomit, že
bychom se neměli
pouštět do rizikových věcí, na které nebudeme mít
dost sil.
Náš kurz byl výjimečný v tom, že
jsme jej v rámci
našeho projektu
připravili jako nový produkt, tedy nenakoupili již hotový,
jak tomu bylo v předešlých případech.
Prakticky to znamenalo, že jsme se celý
kurz snažili sestavit a naplánovat tak,
aby byl v životě budoucí podnikatelky
co nejvíce použitelný v praxi. Obsahem
kurzu bylo: podnikatelský plán, marketing, management, administrativa, právní
náležitosti podnikání, finanční řízení,
obchodní jednání, komunikační a počítačová technika, psychologie podnikání
a také praktické konzultace. Vybírali

Příroda
Je tu hezky, je tu mile,
žijeme tu krásné chvíle.
A když se tu zjeví mrak,
pálí se nám bramborák.
A když ten mrak odháníme,
bramboráčky zase jíme.
Ke stolu si sedneme,
dobrou chuť si přejeme.

Bublina
Jirka Sirka – Bublinka
má tatínka Hurvínka
a maminku skřetici,
houpali se na lžíci.
Lžíce se jim zlomila,
všichni spadli do piva.
Pivo se jim vylilo,
rodiče to zalilo.

Petra Stará

Klára Kozlovská a sestry
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jsme lektory, u kterých jsme předpokládali co nejlepší úroveň přístupu a podávaných informací v dané oblasti.
Kurz navštívilo i několik podnikatelek
(a 1 podnikatel), jejichž podnikání je
nyní úspěšné, ačkoliv si kdysi na své
cestě prožili řadu nezdarů. Tak mohla
proběhnout užitečná diskuse o začátcích a úskalích podnikání, včetně sladění pracovního a rodinného života.
Za všechny uvádíme paní Markétu Krajčovičovou (http://misscake.cz/), která
je dnes již známou a velmi úspěšnou
podnikatelkou, ač začátky jejího podnikání nebyly vůbec snadné.
Účastnicím bylo poskytnuto množství
studijních a praktických materiálů, příspěvky na hlídání dětí, příspěvky na dopravu a také občerstvení, a to díky Evropskému sociálnímu fondu a státnímu
rozpočtu ČR.
Ze závěrečného průzkumu vyplynulo,
že absolventky hodnotí kurz jako užitečný, zajímavý, celkově jsou spokojeny
a na kurzu jim nic nechybělo. Nutno
podotknout, že zde opět vládla příjemná
a neformální atmosféra z obou stran.
Přejeme našim úspěšným absolventkám
hodně zdaru, síly a vytrvalosti v podnikatelském i osobním životě!
Poslední významnou aktivitou, kterou
v rámci projektu RP pro Frýdlantsko
uspořádáme, je Konference mateřských
a rodinných center LK, která proběhne
24. 1. 2014 v Liberci. Bližší informace
naleznete včas na našich webov ých
stránkách: rppf.webnode.cz.
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.
leden–únor 2015

školství
Chvilka pro pohádku
Žáci ze třídy 4. A si vyzkoušeli práci
spisovatelů a vytvořili krátké pohádky.
Určitě všichni poznáte, kterou pohádkou
se nechali inspirovat.
Mgr. Jitka Babcová
O veliké mrkvi
Králíček se rozhodl, že si zasadí mrkev. Mrkev vyrostla převeliká. Druhý den
chtěl mrkev vytáhnout, ale jak tahal a tahal, nevytáhl. Zavolal si na pomoc medvěda. Tahali, ale nevytáhli. Postupně si
zavolali na pomoc vlka, lišku a veverku.
Ale ani teď nevytáhli. Nakonec si zavolali
na pomoc mravence. Malý mraveneček
zatáhl a mrkev vylétla ze země. A z mrkve si udělali mrkvový salát.
Ester Bruská
O velikém květáku
Jednoho dne Homer zasadil květák.
Když vyrostl, tak velký květák nemohl sám vytáhnout. Zavolal na pomoc
Marge. Táhli, táhli, ale nevytáhli. Marge
zavolala Barta. Táhli, táhli, ale květák
nevytáhli. Bart zavolal Lisu. Táhli, táhli, ale nevytáhli. Lisa zavolala Maggie.
Táhli, táhli, ale květák nevytáhli. Maggie
zavolala Neda. Ned zavolal Roda. Táhli,
táhli a květák vytáhli. Pak si dali květák,
který vytáhli. Zazvonil zvonec a pohádky
byl konec.
Jiřina Nováková

za tatínka, tatínek za dýni. Táhli, táhli, ale
nevytáhli. Maminka zavolala hříbě. Hříbě
za maminku, maminka za tatínka, tatínek
za dýni. Táhli, táhli, ale nevytáhli. Zavolali na pomoc ovečku. Táhli, táhli, ale dýni
nevytáhli. Ovečka zavolala na pomoc
kocoura. Táhli, ale nevytáhli. Kocour
zavolal na pomoc křečka. Táhli, táhli
a dýně udělala křup. Tatínek, maminka,
hříbě, ovečka, kocour a křeček udělali
veliký kotrmelec. Začali se všichni smát,
až se za břicho popadali.
Matyáš Linke
O veliké broskvi
Jednoho dne našel Rákosníček v trávě velké semínko. Rozhodl se, že ho zasadí do své zahrádky. Po úmorném snažení se dílo zdařilo a Rákosníček na své
zahrádce spatřil velikou, ale opravdu
velikou broskev.

Ať se snažil, jak se snažil, sám ji vytáhnout nedovedl. Zavolal tedy na pomoc své kamarády Křemílka s Vochomůrkou. Společně táhli, táhli, párkrát
spadli i na zadek, ale nevytáhli. Proto
se rozhodli, že zavolají další kamarády
Rumcajse s Cipískem. Loupežník se
synem rychle přispěchali a všichni společně táhli, táhli, táhli a zase táhli a táhli
a ještě táhli, ale nevytáhli. V tu chvíli letěla kolem Malá čarodějnice. „Ha, há!!“
jim povídá. Rákosníček neváhá a prosí ji
o pomoc. Společně tedy všichni táhnou
a táhnou a jako mávnutím kouzelného
proutku velikou broskev vytáhli.
Po vyčerpávající práci se všichni společně rozhodli, že se něčím odmění.
Uspořádali proto velikou párty, kde se
konala brosk vová show zakončená
broskvovou lázní.
Tereza Boháčová

Lednová vernisáž
Ve čtvrtek 8. ledna 2015 se uskutečnila vernisáž výtvarných prací žáků III. A.
Děti si vyrobily pozvánky pro své blízké tiskem z papírové matrice. Každý žák
měl svou nástěnku s výtvarnými díly,
která si sám vybral, protože je považoval
za zdařilá.

dera Gockela, Friedensreicha Hundertwassera či neoplasticismem. Některé
práce byly dílem skupin žáků (totemy,
rybky, vločková výzdoba). Společně
také připravili pohoštění pro návštěvníky
vernisáže a kulturní program. Ve třídě
máme i šikovné básnířky, které prezentovaly své prvotiny.

O veliké dýni
Jednoho dne vyrostla na poli veliká
dýně. Tatínek ji uviděl a řekl si, že by
dýni utrhnul. Dýni táhl, ale nevytáhl.
Zavolal na pomoc maminku. Maminka

Spaní
Když mám jít spát,
výmluvy mám.
Nejprve hlad, potom žízeň,
u maminky ztrácím přízeň.

Malovali jsme kávou, skládali origami,
inspirovali jsme se díly Alfreda Alexan-

Doufáme, že jsme potěšili většinu
našich hostů a zpříjemnili jim čtvrteční
odpoledne. Děkujeme všem, kteří nám
pomohli s pohoštěním, vedení školy
za zakoupení potřebných pomůcek pro
realizaci vernisáže a hlavně všem návštěvníkům za to, že si našli čas a přišli
se na nás podívat.
Mgr. Jitka Osterová

Tatínkovi z toho ze zubů teče,
s vařečkou se ke mně líně vleče.
A tak musím jíti spát,
o výmluvách si jen nechat zdát.
Petra Stará

leden–únor 2015
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příspěvky čtenářů
Jednohubky I.
Cukrárna
Kráčel opatrně od pultu. V ruce držel
talířek se zákusky a pátral po volném
místě. Pohled mu utkvěl na stolečku
s třemi židličkami v rohu místnosti.
Položil zvolna talířek na desku stolu
a usedl. Zavrtěl se, dělal si hnízdečko
pro cukrářské orgie. Pak se napřímil,
promnul si ruce, jako by si je chtěl
zahřát. Odmotal si šálu, cyklistickou
přilbu položil na druhou židli a sundal ze zad malý baťůžek. Tmavé vlasy
mu nepoddajně vytrčely na všechny
strany, rukou si je krátce projel. Pak
propletl prsty obou rukou a prolomil
je. Ozvalo se suché křupnutí. Krátce
s prsty zatřepal a upřeně se zahleděl
na talířek, na němž trůnily tři kousky zákusků. Čokoládová trubička, punčový
řez a vysoký krémem plněný věneček
s bílou polevou. Pohledem na talířek
dal jasně najevo, kter ý zákusek bude mít tu čest být sněden první. Sáhl
po trubičce. Lehce zakousl a zahleděl
se kamsi před sebe. Najednou slastně
přivřel oči, když jazyk zaregistroval
tu cukrářskou nádheru. Pohyboval
pomalu čelistmi. V neholené tváři se
objevil lehký úsměv. Nechal tu dobrotu
rozplývat v ústech a civěl stále někam
před sebe. Na chvilku trubičku odložil a jemně převaloval sousto v puse.
Další zakousnutí, trubička tiše křupla.
Položil zby tek na talířek. Levá ruka
zalomená v lokti směrem vzhůru mu
zůstala opřena o desku stolu, palec
a ukazováček vytvořily jakýsi kroužek,
ostatní prsty vytrčely do prostoru. Ruka se pohybovala v ký vavém r y tmu.
Sáhl na talířek a zbytek trubičky skončil
v ústech. Pár drobků mu uvízlo na rtech
a tváři, mechanicky je setřel. Po chvíli
ruka zašmátrala po talířku a narazila na punčov ý řez. Nepatrně sklopil
oči, aby se přesvědčil, co nyní přijde
na řadu. Pokývnul hlavou nad správnou
volbou a první sousto zmizelo v puse.
V obličeji se mu rozhostil blažený výraz
na důkaz toho, že si zase vybral dobře.
Pomalu sousto rozmělňoval v ústech.
Nevnímal okolí, jen někam před sebe
zíral. Další sousto zmizelo v puse. Zbytek moučníku odložil na talířek. Levá
ruka opět taktovala ve vzduchu, jako
kdyby dirigoval neviditelný zákuskový
orchestr. Kroužek ze spojených prstů,
pravačka po paměti zabloudila pro
torzo zákusku. I to zmizelo v ústech.
12

Zbýval zákusek třetí, ten největší. To
už k němu musel sklonit oči. Uchopil
jej oběma rukama. Doširoka rozevřel
ústa, jazyk mu zakmital mezi patr y.
Chlamst! Krémovitá náplň při tlaku
čelistí přetekla z okrajů, ale zvládnul
to téměř bez pohromy. Hlasité srknutí.
Pak už bez přerušení nasoukal postupně celý zákusek do úst. Dojedl, sáhl
po ubrousku, otřel si rty a zapatlané
ruce. Opřel se pohodlně do opěradla
židle, pravačkou si pohladil několikrát
bříško a radostně téměř bezhlučně
zatleskal. Ovinul si šálku okolo krku,
přehodil si baťůžek přes rameno. Sebral prázdný talířek a odnesl jej na odkládací pultík. Pak si nasadil na hlavu
přilbu a odkráčel ven. Sladké orgie byly
zakončeny. Venku se přes řídké mraky
klubalo pozdně letní sluníčko. Odemkl
krosové kolo, které měl u zahrádky
kavárny, nasedl a jen těsně se vyhnul
pomalu jdoucímu staršímu muži o holi.
Latté
Dopolední náměstí začínalo kypět
ruchem. Slunce v ykukovalo z ran ních oparů. Byl všední den, lidé mizeli
za dveřmi obchodů, aby se z nich zase
přesouvali do jiných. Opodál stojící
babky o čemsi živě rokovaly, občas se
vzájemně důvěrně dotkly svých kabátů,
chytaly se vzájemně za klopy a přitahovaly si své obličeje. Obsluhy cukráren
a kaváren po obvodě náměstí rozevíraly
široké reklamní slunečníky, aranžovaly
židličky ke stolečkům a s úsměvem zvaly potencionální zákazníky na lahodnou
kávičku či nějaký zákusek. Po středové komunikaci neustále projížděla
vozidla, hlavně však veliké náklaďáky,
protože město nemělo v ybudovaný
obchvat. Vše, co mělo kola, se dralo
přes náměstí. Dva semafor y na po čátku a na konci komunikace dopravu
ještě více zahušťovaly. V hloučku čekajících chodců stál postarší muž o holi
a trpělivě čekal, až naskočí zelená.
Zaplaťpámbů, už je volno! Muže ihned
předběhlo několik rychlých chodců.
Kdoví, kam spěchali, ale to už je taková
doba. Muž přešel na druhou stranu
a pomalu se šoural k nejbližší kavárenské zahrádce. U zábradlí odemykal jakýsi muž krosové kolo. Nasedl, srovnal
si baťůžek na zádech a rychle vyrazil.
Málem muže porazil. Na plošině bylo
pod slunečníky několik stolečků s židNovoměstské noviny

ličkami. Muž si vybral místo s výhledem
na náměstí. Pomalu se posadil, hůl
si opřel o jednu ze židlí a rozhlédl se
po okolí. Byl tu sám, příliš brzo na kávu. Objevila se mladá číšnice. Muž
pomalu zvedl oči k příjemné tvářičce
a odhalil blyštivý chrup ve vrásčitém
obličeji. „Prosil bych kafelaté.” Sykavky
prozradily, že chrup už není původní.
Obsluha odkráčela vyplnit jeho přání.
Muž si lehce promnul pokrčená kolena
a věnoval se ruchu na náměstí. Zřejmě
někoho vyhlížel. Vtom se mu tvář rozjasnila, neboť spatřil toho, koho očekával. Postarší dáma s upravenými vlasy
a ve slušivém kostýmku se důstojně
blížila k zahrádce. Vstoupila na plošinu
a vydala se k muži. Pak si neočekávaně
sedla k vedlejšímu stolečku. Muž poněkud zklamaně pohlédl na dámu. Ta
si urovnala neexistující záhyby na sukni
a pohlédla zpříma na muže, kter ý si
opět mnul kolena. „Kolena? Klouby?”
pronesla poněkud jízlivým hlasem. Muž
si přestal třít končetiny. „Taky”, nasadil
poněkud bolestínský výraz a pohladil si
levé rameno. „Nechceš si sednout blíž
ke mně, já totiž nějak poslední dobou
špatně slyším,” pokračovala žena. Muž
se mladicky zvedl ze židle, vzal si hůl.
„Rád!” ulehčeně dodal. Usedl ztěžka
naproti své partnerce a mírně se k ní
nahnul. „Já už dost špatně vidím,” dodal na omluvu. „No, řekla bych, že je
to pro mne příznivá skutečnost, ale ne
pro tebe,” pronesla lehce sarkastickým
tónem a pokračovala: „Kdybys občas
kouknul do zrcadla, zjistil bys, že díky
svému nezřízenému životu jsi poně kud sešel!” Muž se napřímil v židličce
a ucedil: „Taky už nejseš jabloňový květ
a nezvedáš paví chvost svých dlouhých
řas.” Číšnice položila objednané latté
před muže. Obrátila se na ženu: „A co
v y si dáte?” Dáma úkosem pohlédla
na vedle stojící latté: „Dám si to samé,”
suše oznámila. Chvilku na sebe hleděli
a odhadovali, jak si ještě polichotit.
Latté s lehkým skleněným cinknutím
přistálo na desce stolu před ženou.
Cukr mizel pod mléčnou čepicí, lžička
zavířila ve sklenici, dvojbarevný nápoj
se stal homogenním. Okolo páru procházela vysoká dívka s dlouhými blond
vlasy a zamířila dovnitř kavárny. Muž
ožil a se zalíbením na ni pohlédl, zatímco žena zkoumala obsah šálku.
© Šmi-dra
leden–únor 2015

příspěvky čtenářů
Ze starého Nového Města pod Smrkem
(pokračování z minulého čísla)
Vraťme se zpět k obyvatelstvu Nového
Města. To z velké části tvořili pochopitelně němečtí starousedlíci, kteří se však
většinou cítili býti občany Rakousko-Uherska. Přesto zde žilo dosti občanů
české národnosti, kteří si za svým češstvím také pevně stáli. Byli to většinou
drobní řemeslníci, např. z Čechů bylo
hodně obuvníků – zkrátka ševců. Známí
byli pánové Klíma, Drbohlav, Kolomazník nebo Jarkovský. Ten vždy sedával
blízko okna svého domku na dnešní
Ludvíkovské ulici a po očku pozoroval
ruch na ulici. A vždy hlasitě zdravíval
kolemjdoucí.
Z pekařů bývali známí např. Šalanda
nebo Lammel. Ale pekařství stávalo téměř na každé ulici. Někteří byli vyhlášeni
svým chutným zbožím. Ti si pak vedle
pekařství otevřeli např. kavárnu a ke kávě bylo možné dát si i koláče. Výběr
koláčů a zákusků se měníval podle sezóny. V čas borůvek se prodávalo hodně
koláčků s borůvkami, v čase švestek zase výborné švestkové koláče. Výborná
a velmi známá byla pekárna a kavárna
na náměstí v domě, kde je dnes papírnictví paní Čengrové.
Bývalo zde i hodně řezníků, těch bylo
podle vzpomínek pana Augustina deset,
možná i více.
Hojně bylo také krejčích, z nich byli
dobře známí např. Wild, Čech, Prokein
a další.
A hospod a šenků bylo ve starém Novém Městě hodně přes 30. Udává se,
že jich bylo cca 33 nebo dokonce 34.
Některá z hospod byla obyčejnou, zakouřenou špeluňkou, jiná byla už řekněme „nóbl podnikem“. Hlavně se nabízelo
„Frýdlantské zámecké pivo“, ale jaké
bylo kvality nebo chuti, to si pan Augustin, tehdy pochopitelně malý kluk,
nevzpomíná.
Na náměstí, kde je dnes prodejna
nápojů pana Janáka, bývala zavedená
prodejna nádobí, hraček a domácích
potřeb. Jejím vlastníkem bývával za tzv.
1. republiky židovský obchodník jménem Lex. Vždy nosíval navlečený černý
pracovní plášť. Pan Augustin vzpomíná,
že byl náramně tlustý. Protože ve výkladní skříni bývaly vystaveny i hračky,
býval před jeho obchodem vždy hlouček dětí, které hračky obdivovaly a jistě
i hlasitě vykřikovaly, kterou by si kdo byl
přál. Prodávali plechové modely vláčleden–únor 2015

ků a jiného podobného zboží, ale jaké
značky železničních modelů odebíral, to
v té době pana Augustina pochopitelně
nezajímalo. Míval prý i krásné, funkční
modely parních strojů. 2. světovou válku a židovský holocaust přežil v pokoji.
Nenosil ani žlutou šesticípou hvězdu
s označením „Jude“. Hned po skončení
2. světové války se pan Lex vystěhoval.
Zda odešel do Německa, nebo zřejmě
spíše do nově vzniklého státu Izraele,
to se bohužel dnes již neví. Nikdo z novoměstských Němců ho ale neudal a to
je pochopitelně to hlavní. A přiznejme
si, i velký morální klad tehdejších Novoměšťáků!
Významným a velmi dobře známým bývával „nóbl podnik“ Schweitzer Mühle,
tedy česky Švýcarský mlýn. Jeho majitelem byl jistý pan Václav Novák. Mluvil
perfektně česky i německy a vždy chodil
velice pěkně, módně oblečený. I ve všední dny vždy v perfektně bílé, hladce
vyžehlené košili. Švýcarský mlýn byl
vyhlášeným podnikem s vynikající pověstí. Nebyl však pro každého, mezi jeho
návštěvníky prý patřívala společenská
„špička“ s dobrým příjmem. Na tehdejší
dobu to byl podnik nejen noblesní, ale
v něčem i tak trochu moderní. Míval totiž
dámskou obsluhu. Na tehdejší dobu to
prý bylo něco nevídaného. I proto se kolem tohoto vyhlášeného podniku neslo
mnoho povídaček, šířených především
upovídanými babkami. Většinou se však
jednalo o úplné nesmysly. U tohoto podniku byl i docela pěkný rybníček, kde se
v létě jezdívalo na lodičkách, oblíbené
byly i tzv. „Benátské noci“ s ohňovými
atrakcemi. Uprostřed rybníčku byl malý
ostrůvek, důvěrně nazývaný „Ostrůvek
lásky“. Majitel tohoto podniku, již výše
uvedený pan Novák, neměl asi právě
šťastný život. Vypráví se, že byl čtyřikrát
ženatý, vždy to bývalo s některou z žen,
které zaměstnával. Jeho ženy, až na poslední, s ním dlouho nežily. Tři jeho první
manželky prý krátce po svatbě zemřely.
Po válce vlastnil p. Novák menší podnik,
nádražní restauraci. Jeho „Švýcarský
mlýn“ stále ještě existoval, ale vedl ho již
jiný majitel, tzv. „národní správce“. Kdysi
luxusní, ba noblesní podnik existoval
do začátku padesátých let. Pak záhadně
vyhořel.
Kde stávala stará novoměstská lékárna, to každý jistě ví. Nová budova lékárny, ordinace zubního lékaře, obvodních
Novoměstské noviny

lékařů a obvodní dětské středisko, byla
dokončena tuším v „Akci Z“ koncem
80. let minulého století. Byla to stavba,
kterou Nové Město velmi nutně potřebovalo. Ve staré lékárně, kterou Nové Město oproti jiným městům a městečkům
otevíralo velice pozdě, až v roce 1898,
byl pr vním majitelem magistr Doms.
Dům to byl velmi pěkný, bytelný, ale tak
trochu zastaralý a později také téměř
neudržovaný. Do patra zatékalo a půdu
obývali holubi, kteří podstřeší hodně
zničili. Z podstřeší a vikýřových průhledů
byl krásný rozhled po celém novoměstském náměstí.
Jaký byl první novoměstský lékárník,
to bohužel nevím. Jakou měl povahu,
byl-li to člověk veselý, který i rád žertoval, nebo býval-li zdrženlivý, málomluvný, to také nevím. Vím jen to, že v červnu
nebo červenci roku 1945 spáchal sebevraždu – otrávil se. Osobně se domnívám, že byl velkým obdivovatelem Adolfa
Hitlera a celé NSDAP.
Býval zde i kartáčník. Býval to Čech,
který se do Nového Města odkudsi přistěhoval. Prý to býval pohotový, obratný
člověk, silnější postavy. V Neustadtu
se oženil, dobře se naučil německému
jazyku (i jeho charakteristickému neustadtskému nářečí) a v Novém Městě už
zůstal.
Pokračování příště.
Podle vzpomínek pana Herberta
Augustina sepsal Mgr. Josef Molák

V NOVÉM ROCE
2015
PŘEJEME VŠEM
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ
A SPOKOJENOST
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sport a školství
Vyhodnocení Mikulášského plavání 2014
Na úvod tohoto zhodnocení nepravidelné akce pořádané SRC pod názvem
„Mikulášské plavání“ bych rád poděkoval všem plavcům, kteří se podíleli
na zabezpečení této akce, hlavně pedagogům základních škol v Novém Městě
pod Smrkem, Jindřichovicích a Hejnicích. Dále také zaměstnancům SRC
a dobrovolníkům, kteří průběh akce zabezpečili. Věřím, že se všem akce líbila.
Letošní „Miku lášské plavání“ se
konalo pod hes lem „Na lenošení
bude o Vánocích
času dost, teď je
třeba se ještě hýb a t “. Z a h á j e n o
bylo 28.11.2014
v 0 9:0 0 h o d i n,
a protože se jedná o čtyřiadvacetihodinovku, skončilo v 09:00 o den později.
Akce se zúčastnilo celkem 171 plavců, kteří za 24 hodin urazili celkem
124.944 metrů. Vzdálenost uplavaná
v minulém roce sice překonána nebyla
(127.735 m), ale to není podstatné. Pokud dosažený výkon vydělíme počtem
plavců, zjistíme, že v průměru každý plavec uplaval 730 metrů (61 bazénů). Žáci
základních škol uplavali celkem 2.798
bazénů, což činí 33.576 metrů. Z toho
jednotlivé školy:
 ZŠ Nové Město pod Smrkem –
23.400 metrů (1.950 bazénů);
 ZŠ Hejnice 7.728 metrů
(644 bazénů);
 ZŠ Jindřichovice pod Smrkem
2.448 metrů (204 bazénů).
Nejvytrvalejším plavcem v průběhu
akce byl Michael SMUTNÝ, jehož výkon byl celkem 708 bazénů, a tedy

Odběry
Čeká na mě sestřička,
ale píchá jehlička.
Sestřička jehličku ovládá,
doktor náplast podává.
Už to je hotový,
půjdu zas až v pondělí!
Tereza Engelmannová
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8.496 metrů. Na pomyslném druhém
místě se umístil Miroslav FRYC, který
uplaval 700 bazénů.
Nicméně, jak jsem již uvedl v začátku
tohoto vyhodnocení, všechny výše uvedené údaje jsou sice statisticky zajímavé, ale pro všechny, kteří na organizaci
této akce pracovali, nejsou podstatné.
Důležité je, že se stejně jako v minulém
roce našlo tolik lidí, kteří dříve, než se
ponoří do předvánočního chaosu, dokázali, že sport a trocha pohybu hraje
v jejich životě významnou roli, a udělali,
v souladu s mottem akce, něco málo
pro své zdraví. Pevně věřím, že všichni,
kdo se zúčastnili, byli s průběhem akce

spokojeni a že se nám podařilo trochu
příjemně se naladit.

Ing. Pavel Jakoubek
ředitel PO SRC

Základní škola Nové Město pod Smrkem,
příspěvková organizace, Tylova 694
e-mail: zs.nmps@volny.cz, tel.: 482 625 192, www.zsnmps.cz

Zápis dětí k povinné školní
docházce

ve čtvrtek 29. 1. 2014
od 12:00 h do 15:00 h
v budově školy v Jindřichovické ulici
Podrobné informace na www.zsnmps.cz.
V Novém Městě pod Smrkem 8. ledna 2014
Mgr. Michaela Smutná, ředitelka školy
Novoměstské noviny
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Provozní doba
Plavecký bazén
Sauna
ráno
odpoledne
odpoledne
pondělí sanitární den
14.30–18.00 kondiční plavání
sanitární den
úterý
14.00–20.00 veřejné plavání
zavřeno
středa
14.00–21.00 veřejné plavání
společná
8.00–12.00 výuka
18.00–20.00
čtvrtek plavání školy
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
ženy
a školní zařízení
15.00–16.00 plavecký oddíl ROROŠ
17.00–20.00
16.00–21.00 veřejné plavání
pátek
14.00–21.00 veřejné plavání
muži 17.00–20.00
sobota 9.00–12.00 veřejné 14.00–21.00 veřejné plavání
společná
plavání
18.00–20.00
neděle zavřeno
14.00–18.00
zavřeno
Poznámky:
Kondiční plavání pod vedením instruktora – pouze naobjednávku – cena 90,00 Kč /hod.
Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem

Ceník – platný od 1. 1. 2014
Plavecký bazén
1 hod.
2 hod.
dospělí
50 Kč
70 Kč
děti do 15 let,
30 Kč
50 Kč
ZTP
senioři – čtvrtek 14:00–15:00 40 Kč
děti do výšky 100 cm vstup zdarma.
osoby ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč.
záloha na klíč od skříňky 100 Kč.
příplatek při překročení časového limitu
10 Kč za každých započatých 30 minut.
Pronájem bazénu – hodinová
sazba
do 19.00
19.00–21.00
po 21.00
700 Kč
600 Kč
1000 Kč
pronájem školy 1 hod.
20 Kč
(dopoledne)
Permanentka – neplatí pro saunu
dospělí 15 vstupů po 2 hod.
900 Kč
– přenosná,
platnost 2 měsíce
děti do 15 let a ZTP,
500 Kč
15 vstupů po 2 hod. –
přenosná, platnost 2 měsíce
Zápůjčky
vysoušeč vlasů
20 Kč
sportovní potřeby
10 Kč
ručník
10 Kč

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

Masáže
sanitární den
zavřeno

17.30–20.00
na objednávku

Občerstvení
u bazénu
sanitární den

14.00–21.00

zavřeno
zavřeno

zavřeno

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

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

Sportovní a relaxační centrum
příspěvková organizace
Ludvíkovská 38
463 65 Nové Město pod Smrkem
IČ 75048817
Kontakty:
mobil: 725 785 801, 776 098 911
e-mail: nmps.sport.relax@centrum.cz
www.ubytovani-relax.com
leden–únor 2015
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Spolky
Červánek
Tak se jmenuje Centrum pro seniory,
které se každý týden schází v prostorách J-centra ve Švermově ulici v Novém
Městě pod Smrkem.
Červánek na obloze na začátku nebo
na sklonku dne nás vždy potěší. Proto
jsme dali stejný název i našemu centru.

Letí to, na podzim v tomto roce jsme už
oslavili třetí výročí jeho trvání a zároveň
jsme si při té příležitosti připomenuli říjnový Den seniorů. Oslava byla zahájena
hudbou, krátce zaznělo moudré slovo
o stáří, měli jsme krásný červánkový
dort, dárečky a dobrou večeři. Bylo to
hezké pohlazení.
Ale vrátíme se na začátek. Nejdříve
vznikl nápad. Začalo chodit několik pozvaných jedinců, kteří se okukovali, poznávali. Dnes jsou to přátelé. Přicházejí
i další, všichni se rádi scházejí. Uvaříme
kávu či čaj, některá z nás upeče dobrý
koláč. Nezapomínáme na narozeniny
malou květinou, přáníčkem a gratulací.
No, ale co vlastně spolu děláme? Hrajeme stolní hry, vědomostní hry, čteme
si, hrajeme loutkové divadlo, kreslíme,

malujeme, vyrábíme z papíru, z ekologického materiálu, přírodnin, a to vždy
podle ročního období. Také rádi zpíváme
a vyprávíme si příběhy z dětství i dnešních dnů. Nasmějeme se – je to fajn.

Naše výlety nepořádáme jen po vlastech českých, ale i do blízkého zahraničí. Máme tolik plánů do budoucna, že
si ani nevzpomeneme, že nás něco sem
tam bolí.
Co si popřát? No, drž se, Červánku,
ať neutuchá tvé veselí a životní nadhled.
A ať se na nás stále chodí dívat naši mladí přátele, když slyší z naší červánkové
místnosti burácivý smích.
On totiž opravdu léčí. Dík!
J. Václavová
členka Červánku

Z předcházejícího článku již víte, že
jednou z našich oblíbených činností je
cestování. V letošním roce jsme uskutečnili celou řadu výletů: v květnu to
byl výlet na Císařův Kámen a Javorník
a v červnu na polský hrad a jezero Czocha. Koncem srpna jsme navštívili perlu
Jizerských hor – Jizerku a v listopadu
park miniatur v polských Kowarech.
Nejprve jsme si ale prohlédli podobný
park v Myslakowicích, a na zpáteční
cestě pak i celodřevěný kostel v Karpaczi. Už tradičně jsme před Vánoci zajeli
na sklářské vánoční trhy do nedalekých
Heřmanic.
Aby s námi na výlety mohli i ti, kteří
už chůzi těžko zvládají, podařilo se nám
v letošním roce získat pro ně mechanický invalidní vozík. Dá se snadno složit,
a tak není problém uložit ho do kufru
osobního automobilu.
Velkým pomocníkem pro podobné
aktivity je nám od podzimu devítimístný
osobní automobil VW Transporter. Dopravu s ním nabízíme i ostatním jednotlivcům k jednání na úřadech, k návštěvě lékaře, na větší nákup, a skupinám
na výlety, kulturní i sportovní akce.
Naše aktivity hradíme z velké části z vlastních příspěvků. Jsme vděčni
za každý příspěvek. Velmi si proto vážíme toho, že jako uznání naší činnosti
nás dotuje i město Nové Město pod
Smrkem. Děkujeme.
Jindřich Novotný

Zrodila se nová tradice
Adventní svátky – čas rozsvěcení vánočních stromů. V mnoha vesnicích
a městech se tento zvyk stal tradicí. Naše město zavedlo rozsvěcování stromu
na náměstí již dávno. Někteří obyvatelé,
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bydlící Na výsluní, tedy hlavně Okály, se
rozhodli, že tuto tradici přenesou i sem
do této lokality. Příhodný strom roste
mezi domy poblíž bazénu. MěÚ Nové
Město pod Smrkem zakoupil osvětlení,
manželé Pelantovi, Sukovi a Salabovi se zase postarali o zapojení světel
a ozvučení a malé pohoštění. A tak v pátek 28. listopadu se sešla skoro stovka
místních obyvatel v prostoru u bazénu,
kde byl okolo osmnácté hodiny rozsvícen smrk. Okolní tmu prozářilo množství
modrých světel, viditelných do širokého okolí. Malé pohoštění k zakoupení
za pár korun, připravené pro návštěvníky, sestávalo z jednohubek, vánočního cukroví, svařeného vína, grogu.
Slavnostní atmosféru doplnila reprodukovaná hudba s vánočními motivy.
Novoměstské noviny

Pro potěšení dětí plaval v nádržce pod
stromem kapr, dospělí popíjeli grog či
svařák, sdělovali si své dojmy a kochali se pohledem na rozsvícený strom.
Hudba se linula z reproduktorů a vůbec
nevadilo, že chyběla ta pravá atmosféra – sníh. Zhruba po dvou hodinách
skupinky prořídly a místní i vzdálenější
se rozešli do svých domovů. Zrodila
se nová tradice rozsvícení vánočního
stromu pro obyvatele Okálů Na Výsluní,
Hoﬂade a nejbližšího okolí. Touto cestou
děkujeme MěÚ za vstřícnost při pořízení
osvětlení.
Zbývá dodat, že i pro Ludvíkov město
zakoupilo sadu osvětlení na ozdobení
vánočního stromu a že i tam hodlají v této nově započaté tradici pokračovat.
© Šmi-dra
leden–únor 2015

školství
Již druhá „pracovní“ návštěva žáků ZŠ na Střední
průmyslové škole strojní a elektrotechnické v Liberci

V prosinci (5. 12. 2014) navštívili žáci
naší ZŠ v rámci projektu spolupráce
mezi středními a základními školami
SPŠSE v Liberci, konkrétně dílenské

Ve škole
Vrabec sedí na polici,
opice si láme palici.
Opice sedí v lavici,
vrabec něco našel v krabici.
Co to je?
To se neví.
Poví nám to až v pondělí.
Tereza Engelmannová
Vánoce
A už jsou tu Vánoce,
dárky máme na ruce.
Snížek padá tam a sem,
užiju si legrace.
Kapr plave ve vaně,
říká dětem: ,,Chyťte mě!“
Neseme si stromeček,
pod ním bude dáreček.
Koledy jsme zazpívali,
všechny dárky rozbalili.
Konci roku zamávali
a nový rok přivítali.
Petra Stará

leden–únor 2015

prostory a elektrotechnické laboratoře
školy. Naši osmáci zde byli v roce 2014
již podruhé a navíc se k nim tentokráte
přidala i skupina žáků z 9. A.

Program i rozdělení do skupin po deseti měl náš průvodce a organizátor
pan Ing. Semerád připraveno (patří mu
naše poděkování), a tak se žáci odebrali
neprodleně na jednotlivá pracoviště.
V těch si například vyzkoušeli, jak nastavit elektroniku v rodinném domku,
uváděli do provozu pomocí počítače
různá zařízení nebo objevovali kouzlo
práce na nejmodernějším a počítačem
řízeném obráběcím stroji. A jak pracuje
3D tiskárna se také nevidí každý den.
V zámečnické dílně si pak někteří vyrobili drátěný hlavolam. Škoda, že tentokrát
nemohli pracovat v kovárně. Ta měla při
minulé exkurzi velký úspěch. A tak se
z našich žáků nemohli stát 5. prosince
žádní správní čerti. To ale nevadilo.
Při loučení se ve vestibulu školy neočekávaně objevila postava Mikuláše
s tím, abychom si naše „anděly“ přeci
jen odvezli domů. Tak se taky stalo a vše
dobře dopadlo.
Ing. Miroslav Beran

Vánoční besídka na 2. stupni ZŠ
Dne 19. prosince 2014 proběhla
na 2. stupni Základní školy v Novém
Městě pod Smrkem vánoční besídka.
Organizace se ujala třída IX. A, hlavně
zástupci školního parlamentu s paní ředitelkou Mgr. Michaelou Smutnou.
Zpočátku jsme si mysleli, že se besídka konat nebude, protože jsme se dozvěděli o opravách tělocvičny u 2. stupně, kde se konala i předchozí 2 roky.
Besídka se tedy musela konat v Sokolovně. I přesto jsme se rozhodli ji
realizovat. Začaly probíhat přípravy. To
obnášelo připravit program pro žáky
– vymyslet soutěže, následně o nich
všechny informovat a zajistit ozvučení.
Konečný program vypadal takto – žáci
měli za úkol připravit si třídní vystoupení,
vymyslet a napsat slogan, vtip a příběh
na P, nakonec vybrat určený počet zástupců na jednotlivé sportovní soutěže
a AZ kvíz. Přípravy nám trvaly asi 2 měsíce, nebylo to nic snadného.
Nastal den konání vánoční besídky.
Od rána jsme začali s výzdobou a přípravou pódia i hlediště. Ze školy jsme
do Sokolovny přenesli potřebné ozvučení – mikrofony a reproduktory, které nám
Novoměstské noviny

zapojil a připravil pan učitel Mgr. Miroslav Funtán. Po desáté hodině přišly
všechny třídy a besídka mohla začít.
Začala AZ kvízem. Každá třída předvedla vystoupení, ať už taneční či pěvecké. Za něj i za výsledky v ostatních
soutěžích byla následně bodována. Nakonec jsme body sečetli a první 3 místa
byla oceněna sladkou odměnou.
Besídka se povedla a doufáme, že
jsme jí všechny pobavili a navodili tak
vánoční atmosféru.
Kateřina Osterová IX. A

Přímka
Kde se vzala,
tu se vzala,
na papíře leží čára.
Je to čára přímá,
docela je líná.
Haló, děcka, co tam sedí,
zaplujte už do postelí!
Tereza Engelmannová
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Milí přátelé, známí i neznámí, obyvatelé Nového Města pod Smrkem, zkrátka
sousedé,
chtěli bychom Vám do nového roku
popřát vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
V období kolem přelomu roku snad
každý z nás aspoň trochu bilancuje
a přemýšlí, co přinese nadcházející doba. Na jaře to bude již sedm let, co jsme
začali pracovat na projektu Singltrek
pod Smrkem. Za tu dobu jsme v tomto krásném regionu poznali obrovské
množství skvělých lidí a zažili spoustu
inspirativních setkání. Je úžasné vědět,
kolika lidem na tomto městě a jeho budoucnosti záleží a nezištně mu věnují
mnoho energie a času. Říká se, že se
dnes většina lidí zajímá jen sama o sebe.
Myslíme si však, že to není – alespoň co
jsme měli možnost poznat v Novém Městě – tak úplně pravda. Milí Novoměšťáci,
moc si Vás vážíme.
Novému Městu a celému regionu Frýdlantska přejeme do dalších let prosperitu. O naší vizi Nového Města budoucnosti jsme už psali dříve. Nové Město
pod Smrkem má potenciál stát se vyhledávaným mezinárodním turistickým letoviskem, které si však uchovává klid a po18

hodu malého podhorského městečka.
Inspiraci je možné najít u mnoha malých
měst v Alpách, kde potkáte návštěvníky
z celého světa, avšak na každém rohu
cítíte příjemnou sousedskou atmosféru.
Ráno se obyvatelé zastaví pro čerstvé
pečivo v místní pekárně, kde proberou
předpověď počasí i nejnovější novinky,
přes den se při vyřizování různých pochůzek a cest po městečku zdraví se
známými a večer posedí s rodinou a přáteli u piva nebo vína. Nemluvě o nedělním
posezení v cukrárně a následném korzování po náměstí a také mnoha různých
svátcích, které si všichni dokážou opravdu užít. Městečka září čistotou, domy
mají opravené fasády a krásnou výzdobu.
Nikdo by však nemohl říct, že život
v Alpách a práce v tamním turistickém
ruchu jsou lehké. Místní lidé se potýkají
s velmi náročnými a často nebezpečnými přírodními podmínkami. Za každého
počasí musejí zajistit, aby všechny služby bezchybně fungovaly, abychom se
my turisté cítili jako v pohádce a rádi se
k nim vraceli. Blahobyt alpských městeček a vesnic je vykoupen těžkou prací
tamních obyvatel, a přesto je jejich atmosféra prostoupena nakažlivou radostí
ze života.
Novoměstské noviny

Chtěli bychom, aby takhle příjemně
bylo i tady v Novém Městě. Potenciál
tu je velký. Výjimečně krásná krajina,
světově uznávaná síť stezek se stále
rostoucí návštěvností, a také mnoho
schopných a pracovitých místních lidí.
Chce to však, aby vedení města začalo
využívat expertízy a zkušeností Singltreku a o cestovní ruch pečovalo na základě dlouhodobého a strategického
plánu. Jsme připraveni pro Nové Město
pracovat.
A Singltreku, který je již pár let neodmyslitelnou součástí Nového Města,
přejeme, aby se konečně zbavil zátěže,
kterou na něj uvalilo minulé vedení města, když rozhodování o něm „přidělilo“
svým politickým přátelům, kteří projekt
dovedli do slepé uličky. Aby se Singltrek
mohl rozvíjet k lepšímu a aby si udržel
postavení přední evropské destinace
pro cyklisty, je nutné jej konečně odpolitizovat. Tento projekt nemá být nástrojem přerozdělování politického vlivu,
ale nástrojem pro budování prosperity
celého regionu.
Ať se Vám daří (nejen) v roce 2015.
Těšíme se na Vás.
Srdečně Vás zdraví tým
Singltreku pod Smrkem.
leden–únor 2015

cestovní ruch
Na Singltreku zaznamenáno 75 000 průjezdů
V minulém roce automatický sčítač
pokračoval v monitoringu návštěvnosti
Singltreku na obousměrné nástupní
stezce u koupaliště. Senzor reaguje
na projíždějící cyklisty v obou směrech.
Monitoring návštěvnosti je realizován
prostřednictvím automatického sčítání
tepelným senzorem, které je doplněno
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 některý
z trailů, tak i pro opuštění singltrekové
sítě. Ve výsledku pak tedy tito návštěvníci nemusí být načteni pouze jednou.
Hlavním účelem monitoringu je však
získat srovnatelná data v ročních cyklech a tím zjistit celkový meziroční vývoj
návštěvnosti singltrekové sítě. Pr vní

takové srovnání, které je možné nyní
udělat, vyznívá neutrálně. Návštěvnost
v roce 2014 zůstala zhruba stejná, jako
v roce 2013.
Více podrobností můžete naléz t
ve zprávě z monitoringu návštěvnosti
na www.nmps.cz.
Jaký vliv na návštěvnost mají víkendy,
či různé svátky, můžete vidět v této tabulce:
-SY-

Přehled aktuálních denních souhrnů návštěvnosti na sčítacím proﬁlu „NMpS1 – Singltrek, Nástupní“
za uplynulou sezónu k termínu posledního stažení dat.
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Modře zvýrazněné události
– víkendy a státní svátky v České
republice

Strach
Ozvalo se bouchnutí
a v pokoji leknutí.
Je to prostě velký strach,
asi na nás někdo baf!
Asi nás chtěl vystrašit
a možná i vyplašit.

březen 2014

duben 2014

květen 2014

červen 2014

950

Zeleně zvýrazněné události
– svátky v Polské republice

srpen 2014

září 2014

říjen 2014

listopad
2014

87

Červeně zvýrazněné události
– svátky v Sasku (Spolková republika
Německo)

O perníkové chaloupce
Ježibaba sedí v lese na židli,
v perníkové chaloupce od včerejška nebydlí.
Poslední perníček měla dnes v poledne,
židli sní k večeři a pak už si nesedne.
Petra Stará

Tereza Engelmannová

leden–únor 2015
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spolky
Okrašlovací spolek
Vážení příznivci našeho Okrašlovacího
spolku,
v závěru roku 2014 se podařilo našemu spolku zajistit restaurátorský zásah
na Schäfrově kříži. Tento kříž nechal
postavit Franz Schäfer roku 1854. V roce 1933 byl renovován následníkem
stejného jména. V roce 2002 byl nalezen panem Řezáčem ze spolku Patron
v mokřadech na konci N. M. směr Ludvíkov. Společnou silou členů obou spolků
byly zbytky podstavce kříže vykopány.
Nalezené části byly Městem (organizovala R. Žáková) z mokřadů vyzvednuty
a převezeny do důstojnějších prostorů
k uskladnění. Jménem Okrašlovacího
spolku byla podána žádost o dotaci.
Zpracovaný projekt získal v nově nastaveném bodovacím systému dostatečný
počet bodů a dotace byla schválena.
Restaurátorský zásah byl financován
z Dotačního fondu Libereckého kraje,
z rozpočtu Nového Města p. S. a z prostředků Nadace Preciosa. Následně
byly po obou stranách křížku dosazeny
dvě lípy, které zajistilo Město N. M.

Dále členové spolku iniciovali podání
žádosti o ﬁnanční prostředky na opravu
Halbigova kříže (před kat. kostelem)
z Fondu kulturního dědictví Libereckého
kraje. Zástupci Města opakovaně žádost
podávali, až nakonec byly prostředky
Městu z Fondu poskytnuty. Zbý vající část byla doﬁ nancována z rozpočtu
Města. Kříž byl zřízen dle poslední vůle
Jos. Halbiga v roce 1816 a poslední zaznamenaná oprava byla provedena v roce 1934 farářem Ant. Öserem, který má
stále náhrobek (bohužel je v žalostném
stavu) na místním hřbitově.

Posledním opraveným
křížkem v minulém roce
byl Müllerkarlkreuz v Ludvíkově (v prostorách u dvou lip nad silnicí vedoucí
z Ludvíkova k voj. prostoru a k Raspenavě). Také zde spolupracovali členové
spolku s Městem na přípravě podkladů nutných k žádosti o dotaci. Město
úspěšně žádost zpracovalo a poskytnutí
dotace bylo schváleno. Financování
restaurátorského zásahu bylo zajištěno
z Dotačního fondu Libereckého kraje,
zbývající část byla hrazena z rozpočtu N. M. Kříž zřídil (dle Soupisu kaplí,
soch a křížů z roku 1835) v roce 1823
J. J. Hübner.

Za výše uvedené realizace náleží poděkování zejména radě Města, dále pak
za aktivní „technickou“ spolupráci R. Žákové, a v podstatě celému zastupitelstvu
města za schválení příslušných položek
v rozpočtu N. M. p. S. na rok 2014.
Věříme, že spolupráce Spolku a Města,
v minulých letech dobrá, bude pokračovat i v následujícím období.
Tomáš Málek, www.nmps-os.cz
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