cena 10 Kč
www.nmps.cz
číslo 3, ročník 21
Město Nové Město pod Smrkem

květen–červen 2015

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
držíte v ruce další vydání Novoměstských novin. Jako obvykle jsme shromáždili nové informace z radnice, od
příspěvkových organizací a spolků.
Dozvíte se také, co se chystá v nové
sezóně na Singltreku a jaké akce Vás
čekají o prázdninách na koupališti.
Dále si v tomto čísle můžete přečíst
příspěvek z historie Nového Města,
konkrétně o odsunu obyvatel německé národnosti po druhé světové válce, který je v těchto dnech, kdy jsme
oslavili výročí 70 let od konce války,
aktuální.
Věříme, že se brzy vrátí krásné, slunečné počasí, které Vám zpříjemní
náladu i čtení.
Redakce

Zpívání pod Smrkem
Více na straně 2. S

Recitační soutěž

Jaro v mateřském centru Korálek

Více na straně 2. T

Více na straně 16. T

školství
Základní umělecká škola v Novém
Městě pod Smrkem
Zpívání pod Smrkem
Ve dnech 9. a 10. dubna uspořádala
základní umělecká škola 13. ročník

přehlídky pěveckých souborů „Zpívání
pod Smrkem“. Do Nového Města si
přijelo zazpívat a zatančit více jak 200
dětí z mateřských, základních a základních uměleckých škol zejména z oblasti
Frýdlantska, ale také z Liberce. Kdo se
přišel ve čtvrtek nebo v pátek podívat,

Přehoupla se zima a konečně přišlo
jaro a s ním i jarní svátky – Velikonoce.

určitě nelitoval. Vystoupení se všem vydařilo a každý soubor si kromě potlesku
odnesl i pamětní list a malou odměnu.

Pozvánka na koncert
V úterý 9. června v 18:00 hod. Vás
všechny srdečně zveme do společenského sálu Dělnického domu na koncert
pěveckých a instrumentálních souborů
základní umělecké školy.

Recitační soutěž
V pátek 13. 3. 2015 se v Liberci
uskutečnilo okresní kolo Celostátní
přehlídky dětských recitátorů. I naše
škola vyslala pět soutěžících: Samanthu Bendigovou, Elišku Diškantovou,
Petru Starou, Ester Bruskou a Matouše Janáka. Kromě Matouše, který
se zúčastnil loňského ročníku, bylo pro
ostatní soutěžící letošní okresní kolo
premiérou. Svědomitě a zodpovědně se
14 dní připravovali a zlepšovali svůj přednes. Nervozita se pomalu rozplývala
a všichni získávali tolik potřebnou jistotu.
Na zkoušky přicházeli s úsměvem a ze
všech bylo cítit nadšení pro věc.
Děkujeme recitátorům za úspěšnou
reprezentaci školy, rodičům i prarodičům za podporu a věříme, že na příští
ročník opět vyšleme další šikovné recitátory.
Mgr. Jitka Osterová
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Co se událo v MŠ

Novoměstské noviny

Na začátku měsíce března byla pro
děti uskutečněna akce v Aréně, kde si
děti vyzkoušely bruslení, cvičení podle
hudby pod vedením lektorky, a relaxovaly v solné jeskyni.
V J -centru pro ně bylo připraveno
představení Krejčíka Honzy s Kaťátkovou abecedou slušného chování.
Je tu duben a velmi rádi jsme začali
pro rodiče připravovat dárky – barvení
v yfouklých vajíček, tvoření věnečků
z nich a výrobou košíčků. S pomocí
učitelek jsme připravili vystoupení s krátkým programem u babiček a dědečků
v pečovatelském domě.
Pro radost dětí nás navštívilo divadélko s představením Zahradníček Pepin.
A 28. května proběhne v Liberci v Home Credit Aréně akce pro děti z MŠ
„BĚH NÁS BAVÍ 2015“, kter ý je garantován ČOV, zúčastní se ho 21 MŠ
a celkem 500 dětí. Naši MŠ pojede
reprezentovat 30 dětí.
Abychom mohli děti obohacovat a zábavnou formou je vzdělávat, je přínosné,
že můžeme jezdit do Liberce do IQ LANDIE na semináře, odkud si odvážíme
nové formy, metody a materiály pro práci
s dětmi v hodnotě 3 000 Kč. Učitelky se
dále vzdělávají, k tomu využívají nabídky
ČŠI – INSPIS, CVLK a NIDV.
Od měsíce dubna byly zahájeny práce
na rekonstrukci MŠ – výměna oken,
oprava střechy a nová fasáda. Děkujeme
za toleranci při pohybu v objektu MŠ.
Vedení MŠ
květen–červen 2015

školství
Jak jsme slavili čarodějnice
Byl čtvrtek 30. dubna 2015.
Třetí vyučovací hodinu jsme se sešli
všichni v jedné třídě a čekali, co bude….
Trochu jsme tušili, přesto jsme byli překvapeni!

Rozdala každé třídě tři úkoly a odletěla...
Hodinu jsme plnili úkoly – dokreslovali pavouka, vybarvovali čarodějnici,
luštili křížovku, abychom se dozvěděli,

Celkem jsme jich potřebovali devět – každá třída mohla získat tři.
Čarodějnice úkoly zkontrolovala
a za špatně splněné neposluchy potrestala…

Ze skleněné koule jsme si vylosovali
číslo nádoby, ze které budeme vytahovat indicie. Zároveň jsme se dozvěděli,
co nádoba obsahuje: např.: pavoučí
nohy, žabí ledvinky, ježibabí oči, mozek
čarodějnice, jedovaté muchomůrky, čarovné zlaťáky aj.

Přiletěla!...Kdo?... Přeci čarodějnice!
Trochu nás postrašila a pak přečetla
čarodějnické psaní: „Dnes svůj svátek
mám, proto Vám tři úkoly dám. Za každý
splněný, indicie Vás odmění. Své síly
pak spojíte a mě navštívíte! Kde hledat
mě máte, z indicií vypátráte!“

co vykvétá o půlnoci 30. dubna, hledali
na internetu, kolik druhů dřeva je potřeba na hranici a které nesmí chybět,
nebo kolik ohňů se muselo zapálit, aby
se vesnici vyhnul požár…
Po splnění úkolů jsme se vydali za čarodějnicí pro indicie za splněné úkoly.

Byli jsme stateční a všichni jsme z vylosované lahve svou indicii vylovili.
Pak jsme všichni společně nápovědy
složili a za čarodějnicí do sklepa se
vydali…

Někteří se báli, ale statečně do tmavého sklepení dorazili. Tam jsme svou
odměnu získali a na ohni si ji upekli!
Zábava to byla náramná, i když trochu
strašidelná!
žáci a učitelé Základní školy
Nové Město pod Smrkem,
ul. Textilanská 661
květen–červen 2015
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informace z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 3. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem,
konaného dne 4. března 2015
Zasedání zastupitelstva bylo přítomno
15 zastupitelů, 2 zastupitelé byli omluveni.
Připomínky občanů
Pan Zoller vznesl připomínku k úklidu štěrku (posypový materiál) kolem
obrubníků a na chodnících. Ještě toho
hodně není uklizeno např. v ulici Vaňkova a u paneláku v Uhelné ulici. Všude je
plno štěrku. Paní Straková odpověděla, že úklid stále probíhá a ještě není vše
dokončeno. Postupně bude uklizeno
celé město. Mnohá místa jsou ještě
zmrzlá. Pan starosta dodal, že zima ještě neskončila, podle předpovědi počasí
by mělo opět sněžit a může se stát, že se
bude zase sypat.
Pan Kovář řekl, že ho stále trápí silnice
v Ludvíkově směrem k lesu, jak je bývalá
fabrika. Ta je tak v dezolátním stavu, že
když tam třikrát týdně jede s manželkou,
tak musí téměř zastavit, aby tam projel.
Proto přišel s takovým návrhem, možná
někdo řekne, že je šílenec, že by kraj
Liberec mohl pořídit pro naše města soustavu strojů pozemních prací, ke kterým
by se dali lidé a města by si mohla sama
ty silnice spravovat. Nemusely by se vyhlašovat nějaké projekty a zakázky, které
stojí hrozné peníze. Dodal, že vychází ze
skutečnosti. Když se dělala silnice směr
Ludvíkov, tak se tam šel podívat, jak
práce postupuje. Zatím se muselo jezdit
přes Hajniště, kde byla rozbitá silnice,
stálo to peníze a čas. Byl tam bagr, nákladní vůz a jeden člověk u bagru, druhý
u náklaďáku. Nic tam neviděl, jenom
jeden tam něco manipuloval s lopatou.
Kdyby on byl zadavatel, tak by se u něj
ani neohřáli. Další věc, zateplování bytovek. Na podzim přivezli lešení. Čtrnáct
dní se nic nedělo. Měli z toho svinstvo
a nemohli otevřít okno. Za čtrnáct dní
přivezli zateplovací materiál. Tak to tak
trošku rozložili a zase se nic nedělo. Tohle to trvalo do zimy a nakonec v prosinci
museli foukat zateplovacím zařízením až
do posledního patra, aby jim uschla omítka, kterou natáhli na polyester. Tohle by
on, jako majitel, dělal na jaře a přes léto.
Řekl by jim, aby si na podzim hledali práci
jinde, že mu nebudou v zimě dělat potíže.
Dodal, že tohle není pořádek. Pan starosta řekl, že to nejsou paneláky v majet4

ku města, jsou bytového družstva a na to
nemá město vliv. Dále pan Kovář řekl,
že je to jenom o tom hospodaření. Kraj
by si mohl pořídit tu strojovnu a nějakou
nebytovou budovu a tam soustředit to zařízení. Kraj by mohl s tím zařízením cestovat z okresu do okresu a svépomocí ty
silnice a chodníky udržovat. Přes město
se nedalo jezdit a silnice přes Hajniště
byla v dezolátním stavu a nikdo s tím nic
nedělal. Nikdo nic nekontroluje. Proč?
Jeho, jako občana, to má zajímat a vás to
nezajímá. Pan starosta řekl, že město to
zajímalo, a proto o tom několikrát jednalo. Tyto silnice nejsou majetkem města,
ale Libereckého kraje. Oprava silnice
Hajniště – Ludvíkov se mnohokrát urgovala. Přesto minulé vedení kraje opravy
ani nepřipravovalo. Nové vedení kraje
v minulém roce zveřejnilo článek, že se
bude silnice rekonstruovat, pak zjistili,
že silnice nemá konstrukční vrstvy, tzn.,
že nelze provést jednoduchou opravu.
V současné době se zpracovává projekt
na celkovou rekonstrukci silnice včetně
rekonstrukce druhého mostu, který není
dostatečně dimenzován. KSS LK bude
žádat o dotaci z evropských prostředků
a realizace by měla být někdy v roce
2017. Pan Kovář řekl, že ho to velice
trápí. Jsou určité investice na životní
prostředí, ale on nevidí, že by se něco
dělalo. Vidí, že se pozlacují křížky, ano,
je to historie, ale pro městské lidi nic.
Proč? Paní Micáková šla z ulice Vaňkova
k řezníkovi Proškovi a zakopla, protože
jsou tam výmolky (vylámané asfaltové
kousky) a pohmoždila si palec. Neřekla
to. Je spousta věcí, které lidi neřeknou,
a je potřeba brát ty lidi na vědomí. Jenom
určitá skupinka lidí si tady dělá, co chce.
U paneláku v ulici Husova by mohlo být
pro starší lidi posezení. Není tam nic,
není tam pískoviště, houpačky. Všechno,
co tam bylo, se zničilo. To takhle nejde.
Když se kouká na televizi, tak na Moravě
tam mají krásný park, posezení pro starší
lidi i pro děti. Jenom tady se nic nedělá.
Pan Popovič řekl, že by byl rád, kdyby
se zrychlilo řešení toho kanálu na křižovatce ulic Vaňkova – Frýdlantská. Dále
řekl, že na rohu zahrady u něj a pana
Moláka vysadil někdo hodně stromů,
je to takové houští. Už to přerůstá a zasahuje do zahrady. Požádal, zda by to
mohlo být vykáceno. Pan starosta řekl,
že to bude prověřeno. Odvodnění se
protahuje proto, že bude nutný zásah
Novoměstské noviny

do krajské silnice a musíme tedy nejprve
získat příslušná povolení. Navíc je nyní
zimní období.
Paní Štěrbová měla připomínku
k rychlosti aut, že jezdí jak blázni. Dotázala se, zda je to možné dát na ZM
do připomínek nebo jít na policii. Pan
starosta řekl, že je od velitele místního
oddělení policie informován, že sem jezdí dopravní hlídky z Liberce, které provádějí i měření rychlosti. Paní Štěrbová
řekla, že měření rychlosti neprovádějí.
To prováděl v loňském roce tak čtyřikrát
Passat, víckrát ne. To viděla, když kolem
nich projel. Měření rychlosti neprobíhá. Pan starosta řekl, že v minulosti
vedoucí oddělení zval zastupitele, aby
se měření zúčastnili. Měření rychlosti
na různých místech v katastru města
probíhají. Pan místostarosta řekl, že se
může vznést požadavek na OO Policie
ČR NMpS. Pan Svoboda řekl, že neví,
k čemu u nás policie je. Když byl na ZM
jednou velitel policie z Liberce, tak říkal, že budou policisté chodit pěšky.
Ani pro svačinu si nejdou pěšky. Když
vykradli zahrádky, tak lidem řekli, aby
chatky prodali. Když jedou autem a mají
rozsvícená světla, tak je každý z dálky
vidí. Neviděl jsem kolik let, že by chodili
po městě pěšky. Pan starosta řekl, že
se vedoucí místního oddělení policie
pravidelně účastní zasedání ZM a sděluje informace z činnosti. Dnes tu bohužel
není, aby mohl reagovat. Do působnosti
místního oddělení policie spadají mimo
Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov,
Hajniště a Přebytek také Jindřichovice
pod Smrkem, Dolní Řasnice, Horní Řasnice a Srbská. Musí obsáhnout všechno
včetně administrativy. Stav policistů se
snížil natolik, že slouží i jednotlivě a jinak
než autem se na tomto území pohybovat
s dostatečnou flexibilitou nemohou.
Město se snaží o získání dvou asistentů
policie. To jsou lidé, kteří by měli být
v terénu. Nemají až tak velké pravomoci,
ale mohou spoustu věcí řešit domluvou
a budou to kontaktní osoby, na které se
občané mohou obrátit. Tito asistenti by
mohli začít působit v polovině roku 2015
nebo od začátku roku 2016. Podle toho,
kdy bude Ministerstvem vnitra vyhlášen
dotační program. Pan Svoboda řekl,
že mu málem v ykradli garáž. Syn je
viděl z okna. Volal v jednu hodinu v noci na policii, řekl jim, jaké to bylo auto
i část SPZ, mohli ho chytit na hranici.
květen–červen 2015

informace z radnice
X
Za dva měsíce dostal oznámení od policie o tom, že pachatel je neznámý. Podle
toho, co ví od lidí, tak to napíšou každému. Jakou pak mohou mít objasněnost?
Pan starosta řekl, že pokud ví, míra
objasněnosti je nadprůměrná.
Pan místostarosta řekl, že mu opakovaně došel anonymní dopis stejného pisatele, který si stěžuje na jednání a chování ředitelky mateřské školy a uvádí, že
paní ředitelka nemá dostatečné vzdělání
pro výkon své funkce. Rozhodl se o tom
informovat zastupitele a občany proto,
že není partner, se kterým by to projednal, když je pisatel anonym. Pisatel
žádá, aby tento dopis nedával nikomu
číst, takže nemá s kým jednat, případně
ho konzultovat s paní ředitelkou. Tyto
dopisy chodily již v minulosti. Zajímal se
o to, zda to bylo nějak řešeno, protože
dle anonymu to nikdy řešeno nebylo.
Zjistil, že to není pravda. Pan starosta Ing. Smutný a paní místostarostka
Mgr. Žáková udělali maximum, co mohli
udělat, přestože se jednalo o anonym.
Bylo provedeno anonymní šetření přímo
u zaměstnanců mateřské školy, kdy se
mohli vyjádřit k otázkám, které vyplynuly z anonymu. Vzdělání paní ředitelky
bylo prověřeno tajemníkem MěÚ a bylo
potvrzeno, že vzdělání paní ředitelky
je pro výkon funkce ředitelky mateřské
školy dostačující. Dále řekl, že pokud je
pisatel přítomen, tak by ho chtěl vyzvat
ke konfrontaci. Pan starosta řekl, že
to není tak dlouho, co se vzdělání paní
ředitelky mateřské školy řešilo na zasedání ZM. Pisatel chtěl, aby to bylo prezentováno na zasedání ZM. Informace
byly sděleny a vše je uvedeno v zápise.
Česká školní inspekce to také kontrolovala na základě anonymního podnětu
a ze závěru vyplynulo, že vzdělání paní
ředitelky je pro výkon funkce ředitelky
mateřské školy dostačující.
Pan Kovář řekl, že by chtěl ještě připomenout, že okrasné keře se stříhají
na jaře, protože když se ostříhají na zimu, tak se ptactvo nemá kde schovat.
Když je ten keř bohatý a přijde sníh, tak
to udělá takovou peřinu a ptactvo se má
kam schovat. Ale takhle, když fouká vítr
a je tam pár klacků, tak to nejde.
Smlouva o dopravní obslužnosti
LK 2015
ZM projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravkvěten–červen 2015

ní ob s lu ž no s ti L ibereckého k r aje
OLP/2958/2014 pro období roku 2015.
Předmětem smlouvy je stanovení pravidel spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti LK, týkající se období
od 01.01.2015 do 31.12.2015, mezi
městem Nové Město pod Smrkem a Libereckým krajem. Město Nové Město
pod Smrkem uhradí na zajištění dopravní
obslužnosti roku 2015 částku ve výši
344.610 Kč.
Informace o zákonu o obcích
a webu města
Pan starosta řekl, že zastupite lé na schůzi RM 6 roz. o ZM obdrželi
v tištěné podobě Příručku pro člena
zastupitelstva města po volbách v roce 2014, která vyšla v rámci projektu
„Odpovědný zastupitel“. Pan starosta seznámil přítomné s tím související
webovou stránkou Svazu měst a obcí
ČR. Je to informační a vzdělávací portál pro zastupitele, kde jsou informace
o projektu „Vzdělaný zastupitel“, ale je
zde i možnost získat další informace
spojené s funkcí zastupitele, např. úplná
znění zákonů. Dále pan starosta seznámil ZM podrobně s webovými stránkami
města Nové Město pod Smrkem formou
procházení všech položek nabídky a seznamování s obsahem všech položek.
10. Různé
Mgr. Žáková řekla, že byli v loňském
roce požádáni panem Svobodou, aby
bylo řešeno parkování autobusů na parkovišti naproti bývalému objektu Textilany nad stánkem pana Svobody. Došlo
k vykradení té jeho prodejny. Domnívá
se, že kdyby tam byl větší přehled, tak by
se to nestávalo. Byly v tom činěny nějaké
kroky, přesto tam teď parkují místo dvou
autobusů i tři. Jeden parkuje na dolním
parkovišti (deponii), což je v pořádku.
Dotázala, se, zda se s tím bude něco
dělat, nebo nebude. Dojde k odstranění té značky omezující vjezd nad 3,5 t.
Řidiči byli v loňském roce písemně upozorněni. Pan Fryc to měl řidičům předat.
Zarážející je, že tam policie hlídkuje
a vůbec je to nezajímá. Pan starosta
řekl, že to zůstalo ve stejném stavu jako
po písemném upozornění v loňském
roce. Pan místostarosta řekl, že se tím
bude zabývat, řidiči budou upozorněni.
Mgr. Žáková řekla, že si v Novoměstských novinách přečetla pěkný článek
Novoměstské noviny

o rozsvícení vánočního stromu na Okálech. Dodala, že by k tomu chtěla nějaké informace. Dotázala se, kolik lidí
to pořádalo, kolik to stálo, kdo o tom
rozhodl, a jestli si každá část města může požádat o to, aby měla svůj stromek.
Pan místostarosta řekl, že co ví, tak si
to organizovali sami. Mgr. Žáková se
dotázala, kdo zaplatil tu výzdobu stromu
a napojení na veřejné osvětlení. Z článku
se dozvěděla, že to zaplatilo město, tak
by jí zajímalo, kolik občanů si požádalo
o takovou věc, kdo to schválil? Jestli každá čtvrť, která se rozhodne mít stromek,
také dostane výzdobu zdarma napojenou na veřejné osvětlení? Pan tajemník řekl, že částku z hlavy nezná. Bylo
to placeno z rozpočtu města, kapitoly
„Veřejné osvětlení“, z peněz, které byly
schváleny na osvětlení. Město dostalo
vánoční výzdobu, která byla levnější,
než byl předpoklad. Dalo se to tam, kde
to bylo technicky možné umístit. V Ludvíkově pod Smrkem byl ozdobený strom
a na Okálech. Mgr. Žáková řekla, že
na základě nějakého rozhodnutí bylo určeno, že se budou zdobit stromy v Ludvíkově a na Okálech. Pan tajemník řekl,
že se hledaly vhodné stromy na základě
toho, co se dostalo za slevu a dalo se to
tam, kde byly stromy k dispozici.
Mgr. Žáková řekla, že v souvislosti se
zamýšleným převodem Základní školy
Textilanská na město, který jistě bude
na pořadu jednání některého z dalších
zasedání ZM, by chtěla všechny pozvat
na návštěvu školy, aby si prohlédli prostory školy, seznámili se s ní, mohli se
zeptat atd. Aby zastupitelé, až toto bude
předloženo k projednání, byli seznámeni
s tím, jak to tam vypadá, jaké prostředí
tam ty děti mají. Dodala, že všechny zve,
telefon školy je dostupný, ráda všechny,
individuálně dle jejich času, i do pozdních hodin, provede, aby zastupitelé,
až budou rozhodovat, věděli, o čem se
rozhoduje.
Mgr. Smutná požádala, na základě
upozornění svých učitelů, a přestože už
to jednou bylo před několika lety řešeno,
o opětovné zvážení řešení přechodu pro
chodce u základní školy v Jindřichovické ulici umístěním vodorovného značení
na vozovku, kde by bylo nakresleno „Pozor děti“. Dodala, že ví, že už se to řešilo.
Ví, že pan Malý z dopravního inspektorátu tehdy řekl, že značení je dostačující,
přesto by to chtěla znovu řešit. Na horní
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X
škole je 7 tříd a děti tudy procházejí
na tělocvik tam a zpět minimálně 14krát
týdně. Učitelka na vozovku vejde první,
pokud nic nejede, ale někdy se stává, že
poslední žák nemá ještě nohy na chodníku a za ním profrčí auto. Paní učitelky
ji požádaly, aby to dnes řekla. Byla by
ráda, kdyby se to mohlo prověřit, nebo
něčím umocnit.
Mgr. Smutná se dotázala, zda je v tělocvičně naplánováno něco, co by zabránilo tomu, aby dětem při míčových
hrách nesvítilo slunce přímo do očí.
Před tím, než byla tělocvična zateplena,
tak tam byla mléčná skla (luxfery). Teď je
tam čisté sklo. Předpokládá, že asi ne,
protože by se muselo zase stavět lešení. Nevěděla, co na to má odpovědět,
když byla dotazována. Spolky, které tam
chodí, tam jsou až v odpoledních hodinách, těm to nevadí. Ing. Kratochvíl
odpověděl, že je to uděláno dle projektu. Zbytečné jsou ty okenní žaluzie
na chodbách. Je to na západní straně.
Děti je akorát poničí. V tělocvičně by
byly vhodné, ale takhle celoplošné, neví.
Mgr. Smutná řekla, že ji napadla nějaká
speciální folie, ale to znamená zase stavět lešení a je to další investice.
Bc. Steffanová poděkovala panu
místostarostovi za to, že bylo opraveno veřejné osvětlení na Malé straně.
V prosinci na zasedání ZM se řeklo, že
se to nedá opravit, že to bude opraveno
až na jaře. Paní Denková přišla k panu
místostarostovi a ten jí řekl, že kdyby to
býval věděl, tak by se to dalo opravit.
Druhý den to již svítilo. Pan místostarosta řekl, že takhle to nebylo. Paní
Denková přišla a říkala, že to tam nesvítí.
Ty dráty byly povolené. Bylo plánováno,
že budou ty ulice postupně od sebe oddělovány, aby nedocházelo k výpadkům
několika ulic. Přemluvil pana Pelanta,
aby to tam v pátek a v sobotu zkusil nahodit. On to udělal, ale řekl, že pokud
bude vítr, tak to může zase spadnout,
což se zatím nestalo. Trochu ty kabely
natáhl. Dodal, že to jeho zásluha není
a drátové vedení se postupně vyměňuje
za kabelové.
Pan Jalovičár poděkoval zastupitelstvu za schválení příspěvku pro AFK
a za podporu.
Pan místostarosta řekl, že byl osloven důchodkyní z DPS s tím, že by chtěla proplatit účet za veterinární vyšetření
kočky. Paní mu sdělila, že to tak v mi6

nulosti fungovalo. Město paní proplatilo
i kastraci koček a byly jí koupeny i granule. Dotázal se, zda se na to nějaké peníze schvalovaly. Jestli je někde ošetřeno,
že když přijdou s účtenkou za granule
apod., je možné to proplatit. Mgr. Žáková řekla, že by k tomu podala vysvětlení.
Uvedla, že město je povinno se starat
o zatoulaná zvířata. Koček, které se pohybují po našem městě a jsou bezprizorní, je velké množství. Útulek města nebyl
zařízen na to, aby tam byly kočky. Je pro
psy. Pan Štefanides má alergii na kočky,
takže se o ně ani nemůže starat. Koček
jsou v určitých místech takové skupiny
a jsou tady typy lidí, kteří se o ně starají.
U koček, které by prokazatelně měly
skončit v útulku a měli bychom se o ně
starat, po ověření, že opravdu nikomu
nepatří, a po dohodě s těmi lidmi, kteří
se o ně starají, se v minulosti nechala
z finančních prostředků kapitoly „Psí
útulek“ skutečně zaplatit kastrace. Šlo
o čtyři kočky. Umístění koček v útulku
v Jablonci nad Nisou funguje tak, že oni
ty kočky vykastrují, zaplatí se kastrace
a kočky jsou zpět vypuštěny do toho
teritoria, kde se před tím nacházely. To
je běžná praxe. Dále řekla, že pro ty lidi
(paní Mičunovičová, paní Formánková
a paní Bulířová z DPS), které kočky krmí, se čas od času z peněz na kapitole
„Psí útulek“ zakoupil za 600 Kč pytel
granulí (cca za 2.000 Kč/rok) a městu
tak odpadlo umístění koček v nějakém
útulku, a s tím související poplatky (cca
50 Kč/den). Byla tady kočka, která se
stále vracela, a ta se nakonec odvezla
do útulku v České Lípě. Bylo to prostě
řešeno takovýmto způsobem. Dodala,
že si myslí, že je to taková rozumná praxe, než kdyby se o ty kočky mělo město
starat a vozit je do útulku v České Lípě.
Lobuje za to, aby se v této praxi pokračovalo. Pan místostarosta řekl, že je
potřeba určit nějakou částku a kam tyto

náklady zaúčtovat. Mgr. Žáková řekla,
že se to dávalo na útulek. To žrádlo vyšlo
do 2.000 Kč. Pan místostarosta řekl,
že by se měla navrhnout nějaká hranice.
Mgr. Žáková řekla, že nelze navrhnout
hranici, protože o každé nalezené zvíře
se musí město postarat. Když se odchytávají psi, tak by to bylo i o těch kočkách.
Pan Vojáček řekl, že jestli to pochopil
dobře, tak se skutečně jedná o nějaké
toulavé kočky, které se chodí někam
jenom nažrat a pak zase lítají po městě.
Mgr. Žáková řekla, že ano, ale jsou
vykastrované. Pan místostarosta se
dotázal, co s tím. Kdo to má platit? Lidi
za ním přišli s tím, že je to běžná praxe.
Pan starosta řekl, že na kapitole „Psí
útulek“, jsou v podstatě peníze na opuštěná zvířata, možná by se mohla takto
kapitola přejmenovat. Pan Vojáček řekl,
že má osobní zkušenost. V paneláku
v ulici Švermova taky krmí kočky. Asi tři.
Ty tam přijdou, nažerou se, a většinou,
když přijede večer autem ke svému baráku a je teplý motor, tak ty kočky přes
noc spí u něj pod autem. Ráno, než chce
vyjet autem, tak musí vzít lopatu a uklidit
po nich a smradu tam je zoufale. Už tam
dával i nějaký čpavek. U paneláku je
krmí a oni pak chodí k němu na zahradu
dělat bordel. Mgr. Žáková řekla, že to
bylo zjišťováno, ale kočka je zvíře, které
nelze omezit v pohybu. Majitel za ní nemůže odpovídat jako za psa. Kočka přeleze, vyskočí atd. Bylo to řešeno, byla
to sáhodlouhá jednání. Bc. Steffanová
řekla, že žrádlo pro kočky stojí opravdu
hodně peněz, proto by navrhovala přidat
na útulek 5.000 Kč. Mgr. Žáková řekla,
že zatím ten útulek vždy vyšel i s náklady
na kočky. Vždy se může v průběhu roku
přidat. Tady šlo spíše o to, aby pan místostarosta dostal požehnání, že může
v této praxi pokračovat.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php

Město získalo dotaci na chodníky
Dne 14. 4. 2015 schválil Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnutí příspěvků na akce z rozpočtu SFDI
pro rok 2015. Mezi úspěšnými jsou
také naše dva projekty na rekonstrukci
a dostavbu chodníků ve Frýdlantské
a Ludvíkovské ulici. Dotaci jsme získali
Novoměstské noviny

dokonce v plné, nekrácené výši 85 %
z konečných nákladů. Na celý projekt
v předpokládané hodnotě 15 mil. Kč
vyhlásila Rada města otevřené zadávací
řízení pro výběr dodavatele stavebních
prací.
-SYkvěten–červen 2015

informace z radnice
Ze schůzí rady města
Na schůzi rady města konané dne
18.03.2015 projednala rada majetkoprávní věci, přidělila byty ve vlastnictví
města a po projednání schválila nový
provozní řád ubytovny v Lesní ulici. Dále
rada projednala hospodářské výsledky
a účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem a schválila použití
fondů v roce 2015 všem PO. RM projednala výzvu k předkládání žádostí o přidělení dotace pro rok 2015 za účelem
realizace sportovních, kulturních a společenských akcí, prevence rizikového
chování a sociálních služeb a schválila
výzvu k předložení žádosti o přidělení
dotace z rozpočtu města Nové Města

pod Smrkem. Rada města dále projednala nabídky na výkon služeb „Technický dozor investora a koordinátor BOZP“
na akci „Snížení energetické náročnosti
budovy MŠ Mánesova 952“ a na akci
„Nové Město pod Smrkem – chodník
Frýdlantská a Ludvíkovská“.
Další schůze rady města se konala
01.04.2015, byly na ní projednány
majetkoprávní věci, dále RM projednala
stížnost na prodej domu Dělnická 329,
kter ý byl schválen dne 04.03.2015
na zasedání ZM a následně nedoporučila měnit současný obvyklý postup
prodejů nemovitostí, neboť se dostatečně řídí platnými právními předpisy. RM

schválila Kupní smlouvu uzavřenou mezi
městem Nové Město pod Smrkem a obcí Horní Řasnice o prodeji speciálního
hasičského auta AVIA za cenu 1.500 Kč
bez DPH.
N a s c h ů z i r a d y m ě s t a ko n a n é
15.04.2015 byly projednány majetkoprávní věci, dále RM projednala zahájení
zadávacího řízení na výběr zhotovitele
akce „Nové Město pod Smrkem – chodník Frýdlantská a Ludvíkovská“ a rozpočty PO – přehledy nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených
městem pro rok 2015.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

Sportovní a relaxační centrum – jaro 2015
V minulém čísle Novoměstských novin jsem uváděl, že chystáme otevření posilovny. Tento projekt se podařilo realizovat
a 15. dubna byl zahájen zkušební provoz. V průběhu měsíce
května budeme sice ještě doplňovat některé další zařízení,
nebo dopracovávat dokumentaci, ale již dnes lze využívat jak
silovou část, tak i aerobní. Samozřejmě, že zřízení posilovny by
nebylo možné bez spolupráce s některými nadšenci, či organizacemi. Za všechny bych rád jmenoval následující:
 městský úřad, který poskytl prostory;
 pan František Petrányi, který nám přenechal část vybavení
ze staré posilovny;
 společnost VALOR, kde nám provedli servis
na jednotlivých strojích a zařízení.

V současné době je posilovna otevřena následovně:
y pondělí až pátek
08:00–12:00, 14:00–20:00
y sobota 09:00–12:00, 14:00–20:00
y neděle 14:00–20:00
květen–červen 2015

Podrobnější informace k provozu posilovny najdete na našich webových stránkách.

Abych však nepsal pouze o posilovně. Na 12. května jsme
připravili další ročník jarního plavání. Propozice závodu byly
zveřejněny v minulém čísle. Jedná se o soutěž družstev. Startujeme v 08:00 a předpokládaná doba ukončení je v 18:00.
Registrace je možná v budově bazénu, nebo prostřednictvím
našeho e-mailu.
Na závěr bych všechny rád pozval na některé akce, které
chystáme na letošní léto. Zde jsou ty hlavní:
y 3. 7. 2015 – country večer se skupinou SEŠLOST;
y 17. 7. 2015 – rockový koncert skupiny RAIN a jejích hostí;
y 21. 8. 2015 – Fryyfest;
y 4. 9. 2015 – country večer se skupinou SEŠLOST;
Více informací najdete na našich webových stránkách, či
na facebookovém proﬁlu „Sportovní a relaxační centrum“.
Ing. Pavel Jakoubek

Novoměstské noviny
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spolky
Plán činnosti Okrašlovacího spolku na rok 2015
a na následující období
V závislosti na výši částky přidělené
z rozpočtu Města je v tomto roce plánováno dokončení/pokračování následujícího:
y dokončení předkladu latinských textů
Farní kroniky (1607–1916),
y pokračování v obnovovacích pracích
na Poutní cestě (zejména odstranění
zeminy až na původní štětovaný
podklad v části od zahrádek
do L. p. S. a odvodnění původní části
cesty nad J-kempem na Horních
pastvinách),
y dokončení opravy, resp. připevnění
kovového kříže ke kamennému
základu u č. p. 495 (v případě
dostatku prostředků v rozpočtu Města
v r. 2015).
Dále předpokládáme v roce 2015 realizaci prací na těchto památkách:
y restaurování sochy J. Nepomuckého
(Město uspělo s žádostí o dotaci),
y oprava povalené Dolní kapličky
a úprava jejího okolí v L. p. S.
(techniku Městu poskytne p. Horký),
y instalování ohradníků
u Karlmüllerova kříže v L. p. S.
(vlastník pozemku již v minulosti
přislíbil),

y nejnutnější oprava hrobky významné
rodiny Mazel (části střechy, boční
okénka a vstupní zkorodovaná mříž),
y obnovení/upravení pomníku
G. Menzela (okolí již upraveno,
zvýraznění nápisů a další nezbytné
zásahy),
y upravení Singltreku v části
u radioaktivních pramenů (již
zástupci Singltreku přislíbeno).
V následujících letech předpokládáme
realizaci těchto akcí:
y opravení náhrobků (včetně úpravy
jejich okolí) farářů F. Jomricha
a A. Ösera,
y dle přidělených dotací pokračování
v opravě dalších křížků (zejména
hřbitovní kříž N. M., Krauseho
kříž v L. p. S., Hoﬂadenkreuz,
Trenklerův kříž u novoměstských
mlýnů, kříž Th. Ressela v Hajništi,
v ul. Jindřichovická a příp. i pomník
G. Menzela),
y instalování lavičky k Resslově
kapličce v L. p. S. a umístění
laviček v okolí Poutní cesty
na vhodných místech od asf. silnice
(v blízkosti Juniorkempu) ke štole
František,

y umístění infotabule
k naučným a hornickým cestám
včetně vydání tištěného průvodce
k těmto cestám,
y vydání leporela/letáku k farnímu
okrsku a výlety po okolí N. M.,
y umístění infocedulí na významné
objekty v N. M.,
y vydání shromážděných pověstí
z N. M. a okolí panem Molákem,
y vydání publikace o hornictví
v N. M.,
y zbudování cesty mezi radioaktivním
pramenem Rafael a pramenem
Michael,
y do Národního programu podpory
cestovního ruchu zpracování žádosti
o dotaci k realizaci informačního
centra, nebo k vybudování
autobusové zastávky v hasičské
zbrojnici v Hajništi (tímto zachránit
tento objekt),
y odstranění náletů na věži
katolického kostela, restaurování
okenní vitráže a příp. i oprava fasády,
y pokračování v aktivitách směřujících
k realizaci hornického skanzenu
a zpřístupnění štoly.
T. Málek
www.nmps-os.cz

AFK
Dovolte mi, abych Vás touto cestou
informoval o činnosti fotbalového klubu AFK v našem městě v roce 2015.
Přes skutečnost nezájmu dnešní mládeže sportovat se nám daří obsazovat
do okresních soutěží družstvo starší
přípravky, což jsou hráči ve věku 10 – 12
let, hojný počet hráčů mají dorostenci,
což jsou hráči ve věku 14 – 18 let. V dospělé kategorii máme dvě družstva mužů.
Od počátku roku jsme v rámci zimní
a jarní přípravy využívali prostory sportovní haly SRC, v rámci přípravy bylo
sehráno několik přípravných zápasů
na umělém povrchu ve Frýdlantě.
V současné době jsou v plném proudu
mistrovské zápasy v kategorii dorostu
a dospělých.
Nejmladší hráče našeho oddílu čekají
mistrovské turnajové zápasy na počátku
května.
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Díky podpoře vedení města Nové
Město pod Smrkem a zastupitelů byla
schválena na rok 2015 ﬁnanční podpora
pro AFK v částce 250.000 Kč, ze které
můžeme čerpat prostředky na údržbu
a provoz techniky, hradit náklady PHM,
provádět opravy kabin, regeneraci hracích ploch a celého areálu, který je majetkem města a užíváme ho v pronájmu.
Díky novému vedení města, hlavně
podpoře pana místostarosty Ing. Kratochvíla a vedoucí bytové správy pí Pospíšilové, v současné době probíhá
statické zajištění verand a zateplování
celé budovy, která je součástí areálu.
Stavební práce probíhají pod vedením
pana Daniela Suka.
Tato akce si vyžádá cca 400.000 Kč,
AFK se bude ﬁnančně spolupodílet z příspěvku pro AFK z městského rozpočtu
na letošní rok.
Novoměstské noviny

Proto se vedení klubu v maximální
míře snaží využít možnosti čerpání různých dotací a získání dalších ﬁnančních
prostředků na provoz klubu pro úhradu
energií, cestovného, vyplácení rozhodčích a nákupu sportovních potřeb pro
hráče, tedy dresy, fotbalové míče, sítě
na branky a podobně.
Naší snahou je udržet v Novém Městě
tradiční sport, kterým je fotbal, a podporovat sportem školní mládež. V současné době má AFK kvaliﬁkované trenéry
u všech věkových kategorií. Snažíme se
zvýšit členskou základnu za spolupráce
s vedením základní školy, když v měsíci
květnu proběhne v areálu AFK turnaj žáků ZŠ druhého stupně v kopané.
Za AFK předseda klubu
Jalovičár Josef
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kultura
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
Albom, Mitch: První telefonát z nebe
Bagshawe, Tilly: Hradba mlčení
Bauer, Belinda: Krysařovy děti
Bilyeau, Nancy: Kalich (2. díl)
Brown, Sandra: Smrtelné nebezpečí
Burrowes, Grace: Tenkrát ve Skotsku
Carlsson, Christoffer: Neviditelný muž
ze Salemu
Ciprová, Oldřiška: Únos urozené paní
Cole, Courtney: Pokud zůstaneš
Crossan, Sarah: Vzdor (2. díl)
Cullen, Lynn: Mrs. Poe
Deveraux, Jude: Casa Grande
Di Fulvio, Luca: Dívka, která se dotkla
nebe
Faber, Michel: Kvítek karmínový a bílý
Galbraith, Robert: Hedvábník
Green, John: Papírová města
Janouch, Katerina: Tygří žena

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.

Jungstedt, Mari: Temný anděl
Keleová-Vasilková, Táňa: Manželky
Lowell, Elizabeth: Vytoužená chvíle
Mankell, Henning: Ve slepé uličce
Moyes, Jojo: Stříbrná zátoka
Picoult, Jodi: Vypravěčka
Potter, Alexandra: Lásce na stopě
Roth, Veronica: Čtyřka
Rowland, Laura Joh: Hra s vonným
dýmem
Slaughter, Karin: Město policajtů
Trigiani, Adriana:Obuvníkova žena
Tsiolkas, Christos: Barakuda
Walters, Louise: Kufr paní Sinclairové
Mládež beletrie
Bass, Guy: Záplaťák
Březinová, Ivona: Lucka Luciperka
Carriger, Gail: Trochu jiný penzionát
Gessler, Tatjana: Zvířecí nemocnice
Lowery, Mark: Bez kalhot ani ránu

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.
Oomen, Francine: Tajemství Leny
Notýskové
Reichs, Kathy: Únos
Shepard, Sara: Roztomilé malé lhářky
Walliams, David: Ďábelská zubařka

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
květen–červen 2015
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hasiči
Hasiči Ludvíkov v březnu a dubnu
V minulém čísle jsem představil činnost našeho sboru a výjezdové jednotky
v lednu a únoru. Pokračuji s další aktivitou za uplynulé dva měsíce, a také
co nás čeká. Po všech schůzích jak
ve sboru, tak i v okrsku, školeních a aktivech došlo na odzimování techniky,
přípravu ostatního materiálu na zásahy,
a také na soutěže. Členové zásahové
jednotky procházejí lékařskými prohlídkami na dýchací přístroje a další členové
zdravotními prohlídkami na prodej občerstvení.
Dalším velkým úkolem bylo dokončení
daňového přiznání, které náš pokladník
p. Mrkvička za spolupráce pí Evy Kalové
zdárně odeslal. I příprava plánu veškerých aktivit musí být řádně nahlášena
jak na okrsek, tak i na městský úřad,
kvůli grantům, které nám pomáhají při
organizování jak kulturních a společenských akcí, tak i při opravách a údržbě
budov a techniky. Proto byl rozpočet
pro sbor schválen na zasedání rady
a zastupitelů, včetně návrhů na opravy
a úpravy budov zbrojnice a klubovny
přes středisko oprav. Již začátkem března byly zabudovány nové dveře u skladu, okénko na půdu a především hlavní
dveře u klubovny. Započaly přípravné
práce na opravě skladu PHM, kde byla
svépomocí vybourána stará podlaha,
provedena izolace s penetrací a provedeno celkové zateplení. Bylo také
započato s prací na garáži pro dopravní
automobil Ford Tranzit; byla pomocí
Jirky Nováka s „bobikem“ vybagrována zemina, současně také pomohl při
úklidu staré dlažby a zeminy u klubovny.
Po odstranění zeminy byl ve zbrojnici
navezen makadam, poté byla podlaha
vybetonována a po vyschnutí proveden
nátěr. Byla odpracována spousta hodin
ve všední dny i o víkendech, a za to je
třeba všem poděkovat. Ihned potom nastoupila u klubovny ﬁrma, která vyhrála
soutěž na výstavbu nové zámkové dlažby. Původní byla po 43 letech zničená.
Po výborové schůzi byl proveden převod Avie z Ludvíkova do Horní Řasnice
za převodovou cenu mezi úřady. To
pomůže sboru přestavět dvě nepojízdná
na jedno provozuschopné zásahové
vozidlo. Pomohli jsme i při vykácení stromů v Novém Městě u paneláků a také
na hřbitově – to vše na žádost MÚ. Provedli jsme také vykácení stromů a keřů
u klubovny a dětského hřiště, vyčištění
10

kanalizace a odpadů v Novém Městě
a Ludvíkově, sběr železa a další drobné
práce.
Někteří členové sboru před plesem
horolezců prošli školením na požární
hlídky, a proto také mohli v ypomoci
hlídkou na plese. V sobotu 18. dubna
proběhla příprava dříví na pálení vatry,
kde opět vypomohl s traktorem p. Novák
a dříví nám zajistil p. Plíšek.
Nastoupili jsme k odjezdu ve větším
počtu než kdykoliv předtím, i když počasí moc nepřálo, ráno napadl sníh
a na místě kácení po celou dobu padaly krupky, ale práce šla od ruky velmi
dobře a mimořádně brzy jsme odjížděli.
Hned jsme začali se stavbou hranice.
Zbývalo připravit a ověnčit májku, aby

byla vztyčena před zapálením hranice.
Co nás čeká v dalším období? Úprava
terénu u klubovny a práce na cvičišti,
úprava terénu na dětském hřišti pro usazení dalších dětských atrakcí včetně repasovaného hasičského dětského autíčka – na kterém pracuje pan Honza Havel
z Frýdlantu se svou ﬁrmou. Doufáme, že
do kácení máje bude vše připravené.
Také úprava terénu na soutěžním cvičišti za klubovnou bude do 20. června
do soutěže, která možná bude zařazena
do Superpoháru, dokonale připravena
s veškerým zázemím. Na všechny akce
Vás všechny srdečně zveme a doufáme,
že v letošním roce nás počasí tolik nebude zlobit.
Za SDH Ludvíkov jednatel MaP st.

Přijďte se podívat do Českého
rozhlasu Sever do Liberce!
Den otevřených dveří Českého rozhlasu Sever se uskuteční v neděli 14. června a všichni jste srdečně zváni. Dopoledne v 10 hodin otevřeme dveře
liberecké redakce v Modré ulici 1048
v Liberci (zastávka Krejčího směr benzínová pumpa Kontakt). Na zahradě budeme grilovat, ukážeme vám, jak se dělá
rozhlas, uvidíte všechny prostory a hlavní vysílací studio, odkud pro vás denně
vysíláme. Odpoledne se přesouváme
do libereckých Lidových sadů na zahradu, kde pro vás chystáme Gody festival,
tedy příjemně strávené odpoledne pro
Novoměstské noviny

celou rodinu. Hrát vám bude skupina
Poutníci, Monogram a další. Pro děti
chystáme projížďky na ponících, můžete
si opéct buřtíka na ohni, v místě budou
stylové stánky a bohaté občerstvení.
Odpoledním programem vás bude provázet Iveta Kalátová z rozhlasu a Zbyšek
Sadílek. Odpoledne v Lidových sadech
na zahradě odvysíláme přímý přenos
(14–15 h), přijďte se podívat, jak moderuje Tomáš Beneš s Honzou Žílou (ranní
moderátoři Severu). Na slyšenou a v neděli 14. června na viděnou v libereckém
rozhlase.
květen–červen 2015

příspěvky čtenářů
Sestřička
Už několik dnů jej pronásledovala
vzrůstající bolest v krční páteři. Nemohl
pootočit hlavou do strany, bolest vystřelovala až do levého ramene. Rozbíhala
se jako hejno mravenců a končila až
někde u lokte. Nejdříve si myslel, že to
odezní, ale postupem doby zjistil, že se
hrubě mýlil. K lékaři chodil nerad, pokládal to za ztrátu času, hlavně v poslední
době, kdy se mu převalilo kulaté výročí
a čas nějak zrychlil svoje tempo. Ale
bolest se stupňovala, a tak nezbylo, než
si k doktorovi zajít. Lékař vyslechl jeho
strasti, pak napsal několik klikyháků
na recepis – jednu tabletu dvakrát denně... a tady máte doporučení na rehabilitaci, telefonní číslo je tu napsané. Poděkoval a vypadl z ordinace. Mravenci se
opět rozeběhli do ramene. Už se docela
těšil, až se dostane do rukou odborného
personálu, který jej zbaví nepříjemných
pocitů. Ještě vymačkat číslo telefonu
na mobilu a po krátké chvilce mu ženský
hlas sdělil nejbližší termín počátku jeho
rehabilitace. No vida, všechno běží jako
po drátkách.
V ten den, bylo pondělí, vyrazil do nemocnice raději s časovým předstihem.
Měl rád dochvilnost a taky už dlouho
nebyl v žádném zdravotnickém zařízení, takže už nevěděl, jak to teď chodí.
Posadil se do tmavé čekárny, která byla

vlastně poněkud upravenou chodbou.
Za dveřmi se ozývalo několik ženských
hlasů, které si sdělovaly ještě čerstvé
zážitky z uběhnuvší neděle. Občas se
ozval i hlasitý smích. Přesně v deset
hodin se otevřely dveře a do chodby
vstoupila hezká drobná sestřička v bílém
oblečení. Světlé dlouhé vlasy jí splývaly
po rukávech pláště. Jásavě pozdravila
čekající, odhalila zářivý úsměv a otypovala si mlčky své pacienty. Vybrala si
příslušné papíry a zase zavřela dveře.
Po malé chvilce zase dveře otevřela,
a protože byl první na řadě, vyzvala jej,
aby vstoupil.
Za dveřmi byla rozlehlá místnost. Při
zdi stála bílá lůžka pro pacienty, v druhé, protilehlé části za tmavě modrými
závěsy se dalo tušit obdobné zařízení
pro decentnější úkony. U každého lůžka
byly přistaveny různé přístroje s dráty
a kabely. Sestřička odhrnula jeden ze
závěsů a pokynula mu, aby si svlékl
košili a ulehl na břicho. Na stolečku
vedle lůžka stála malá bedýnka s kabely a mrkala zeleným displejem. Sestra
přiložila na choré místo několik elektrod
a nařídila knoflíkem na přístroji proud
do nich. Pak se zeptala, zdali to nastalé
mravenčení není nepříjemné, a přikryla
lehce jeho záda pokrývkou. Potěšilo jej,
jak ohleduplně se chovají k pacientům.

Ležel spokojeně na břiše, elektrody vysílaly škubavé a drásavé impulzy do svalů, které se jemně chvěly. Nebylo to moc
příjemné, ale ani nepříjemné. Po deseti
minutách se ozval signál, oznamující
konec procedury. Sestřička odhrnula
závěs, sebrala pokrývku a elektrody
z jeho těla a podala mu kartičku. Usmála
se na něj, zdálo se mu, že trochu víc,
než bývá obvyklé ve vztahu k pacientovi.
Další léčba za dva dny. Docela se těšil
na další proceduru.
Stejná čekárna, táž hodina. Ulehl naučeně na lehátko, pár elektrod zastudilo
na zádech a rameni, už známé cukavé
mravenčení proběhlo pod kůží. Ležel
poklidně na břiše. Po chvíli se objevila
už jemu známá sestřička, mile se usmála, což zahlédl jen koutkem oka. Zeptala
se, zdali pocity mravenčení nejsou nepříjemné. Zavrtěl hlavou, ale sestřička
nedbala jeho pokynu a začala otáčet
knoﬂíkem na ovládací desce přístroje.
Mravenčení počalo přerůstat do silných
záškubů, celé tělo se chvělo v silných
křečích. Chtěl vykřiknout: dost! Její ruka
pozvolna otáčela knoﬂíkem až do maxima. To však už nezahlédl a neuviděl ani
její poněkud ďábelský úsměv v aureole
blonďatých vlasů. Svět se mu rychle
rozplynul ve ﬁalové mlze.
©Šmi-dra

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Květen
Augustin Herbert
Barešová Eva
Čonková Helena
Dian Štefan
Gelačáková Renata
Jalovičárová
Anastazie
Klimentová Helena
Polovčaková Danuše
Špiková Anna
Špitálská Marie

Trojková Jana
Zárubová Daniela

Červen
Bondarová Dagmar
Feřtrová Marie
Horáček Jaroslav
Chvojková Jindřicha
Janulíková Libuše
Kamenický Karel
Kovalská Evženie

Kozlovský Karel
Mašek Bohumír
Mašek Jaromír
Novotná Anneliese
Renčín Miloslav
Sedláček Miroslav
Szabová Vítězslava
Šedinová Marie
Šulcová Silvia
Vášová Jindřiška
Vrabcová Růžena
Zíta Vladimíř

Všem oslavenkyním a oslavencům, kteří v těchto měsících svá životní jubilea již oslavili či budou
teprve slavit, přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
Redakce
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z historie
Nové Město pod Smrkem a odsun obyvatel německé
národnosti po druhé světové válce
Od konce druhé světové války uplynulo přesně sedmdesát let. U příležitosti
takto významného výročí by bylo vhodné
připomenout si poválečné „počeštění“
Nového Města pod Smrkem, ve kterém
až do roku 1945 převažovalo německy mluvící obyvatelstvo. Například při
sčítání obyvatel v roce 1930 bylo zjištěno, že z celkového počtu 4279 lidí zde
žilo pouze 172 Čechů. Počet Němců
činil 3986 osob a nacházelo se zde
i 121 obyvatel dalších národností. V téže
době tu stálo 893 domů.

tilní výroby pomohli kromě přistěhovalců
z vnitrozemí i reemigranti ze zahraničí.
Ve velkém se vraceli Češi z polského
Zelówa, kteří byli zkušení v práci v textilním průmyslu. Nově příchozí obyvatelé
přebírali též zemědělství a stávali se
správci živností a podniků.
Obsazení a zajištění pohraničního
území v bývalých správních okresech
Liberec, Jablonec nad Nisou a Frýdlant
bylo v květnu 1945 cílem různých ozbrojených formací, které také v součinnosti
se vznikajícími místními správními orgá-

První oslavy osvobození Československa konané v květnu 1946 (zdroj: Osobní
archiv Karla Nádeníka)
Poválečný odsun obyvatel německé
národnosti a příchod Čechů z vnitrozemí
i ze zahraničí do pohraničních oblastí
osvobozeného Československa přinesl
proměnu nejen národnostní, nýbrž také
sociální či náboženské skladby obyvatel. Jako první museli z Nového Města
pod Smrkem odejít Němci, kteří zde
nebydleli před rokem 1938, a to na základě nařízení z 29. května 1945. Jako
další byly na řadě rodiny, které měly
některé z členů v Národně socialistické
německé dělnické straně (NSDAP).
Opustit město museli také další cizinci.
Prázdné domy se uzavřely.
Od června 1945 začali do Nového
Města pod Smrkem přicházet pr vní
čeští osídlenci. Jednalo se o osoby
z Humpolecka, ze Železnobrodska nebo
o příslušníky tzv. Svobodovy armády.
K zalidnění města a ke vzpamatování tex12

ny zakročovaly proti německému obyvatelstvu a prováděly odsun jeho části
za hranice.
Vysídlení se mohli vyhnout antifašisté
a tzv. specialisté. Zájem na tom měly
především podniky, které zaměstnávaly
obyvatele německé národnosti. Vyjmutí
z odsunu se týkalo rovněž německých
horníků a jejich rodinných příslušníků,
kteří získali hornické legitimace potvrzené ministerstvem vnitra. Tito lidé neměli
být v zájmu zajištění větší těžby uhlí zařazováni do odsunu. Stejně tak se zakazovalo vysidlovat horníky, u kterých bylo
národním podnikem Československé
doly teprve navrženo vydání legitimace
a ministerstvo vnitra o těchto návrzích
dosud s konečnou platností nerozhodlo.
Osoby, jimž se návrh vydání legitimace
zamítl, měly okresní národní v ýbor y
k dispozici pro odsun.
Novoměstské noviny

Ani antifašistický status ovšem neuchránil uznané německé antifašisty před
značnými problémy. Do obtížné situace
se tak dostali i němečtí komunisté, kteří
v minulosti měli v Novém Městě pod
Smrkem značné zastoupení. Jejich obtíže dokládá dopis části novoměstských
funkcionářů z 27. června 1945, adresovaný vysoce postavenému komunistickému politikovi Bruno Köhlerovi, rodáku
z Nového Města pod Smrkem. Obsahem dopisu je žádost o politické pokyny
ze stranického ústředí a dále stížnost
na nedostatek zájmu a veřejné vystupování někdejších německých poslanců
Komunistické strany Československa
(KSČ). Text zároveň vyjadřuje zklamání z nedostatečného uznání ze strany
státních orgánů a vlastního stranického
vedení za dlouholetý boj proti fašismu.
Jiný kriticky laděný dopis, ze 13. července 1945, zřejmě napsal komunista
a odborář Anton Legler a byl adresovaný
opět Bruno Köhlerovi. A. Legler v něm
mj. naráží na nucené vysídlení živnostníků a zabavování domů. Skutečnost,
že byli ze sv ých domů v yháněni též
němečtí antifašisté, potvrzují autentická
svědectví. Existují rovněž zprávy o tom,
že se antifašistické legitimace vydávaly
ve frýdlantském okrese teprve poté, co
se němečtí žadatelé museli vystěhovat
ze svých domů a bytů.
Některé osoby německé národnosti
musely, i přes veškeré další těžkosti,
řešit také závažné rodinné záležitosti,
kdy se například někteří rodinní příslušníci nacházeli v jiné části republiky. Měli
tedy obavy, že v rámci odsunu dojde
k nedobrovolnému rozdělení rodiny.
V archivních materiálech lze nalézt dopisy, kterých se právě takováto situace
a mnohé podobné týkají.
Okresní národní výbor ve Frýdlantě vydal 30. srpna 1946 vyhlášku týkající se
povinností zaměstnavatelů a ubytovatelů
osob německé národnosti, v níž poukazuje na následující skutečnosti:
„Soustavný odsun Němců z území
republiky Československé je v mnoha
případech ztěžován nebo i mařen tím,
že zaměstnavatelé pod různými záminkami neuvolňují u nich zaměstnané
Němce, kteří byli úředně vyrozuměni
o odsunu, nebo že s jejich uvolněním
pro odsun otálejí. Bylo také zjištěno,
květen–červen 2015
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že někteří Němci nejsou dosud vedeni
v evidenci místního národního výboru.“
Okresní národní výbor považoval výše
uvedenou skutečnost za zbrzďování
hladkého průběhu odsunu a za ohrožení
veřejného pořádku a snažil se situaci
urychleně vyřešit vydanými nařízeními:
„1. Zaměstnavatelé jsou povinni uvolniti ve stanoveném termínu Němce
u nich zaměstnané, kteří byli vyrozuměni o tom, že budou odsunuti.
2. Každý, u něhož jest zaměstnán
nebo ubytován Němec, je povinen
do 24 hodin po uveřejnění této vyhlášky se přesvědčiti u místního národního
výboru, zda tento Němec je zapsán
v evidenčních záznamech místního
národního výboru, a není-li tomu tak,
ihned ho u tohoto národního výboru
přihlásiti.
3. Ti, kdož nesplní některou z uvedených povinností, budou potrestáni
podle článku 3 odst. 1 organisačního
zákona vězením do 14 dnů, v lehčích
případech pokutou do 5000 Kčs.“
S dokončením odsunu se počítalo
k 31. říjnu 1946, přičemž zbývající Němci měli být transportováni i po tomto datu,
a to v nepravidelných termínech. Místní
národní výbory proto musely k 1. listopadu téhož roku vypracovat přehledy
o počtu Němců ve svých správních obvodech. V Novém Městě pod Smrkem se
k uvedenému datu stále nacházelo 403
osob německé národnosti, přičemž zůstat v zemi jich z tohoto počtu mohlo 350.
Legitimaci specialistů získalo 65 Němců
a transportu se tak vyhnulo též 101 jejich
rodinných příslušníků. Stěhovat se dále
nemuseli Němci s prozatímním osvědčením o československé státní příslušnosti
nebo osoby žijící ve smíšeném manželství. Jako samostatná skupina se uváděli
již zmínění němečtí antifašisté, kterých
podle archivních materiálů zůstalo v Novém Městě pod Smrkem k 1. listopadu
celkem 64. Po poslední, dodatečné vlně
odsunu z 1. prosince 1950, kdy odjelo
ještě 290 osob, bylo ve městě dohromady 245 Němců. Jednalo se hlavně
o starší osoby.
K vysídlení německých občanů ze
státu byl i v Novém Městě pod Smrkem
zřízen jeden ze shromažďovacích táborů, a to v areálu převzatém od vojenské
správy. Nacházel se vedle fotbalového
květen–červen 2015

hřiště, kde během okupace vyrostly dřevěné domky, které po válce sloužily právě jako odsunové středisko. Činnost tábora měla být započata 21. března 1946
a mohl pojmout přibližně 600 osob.
Na jeho chod se pečlivě dohlíželo a měl
pevně danou organizační strukturu i řád.
Odsunové středisko ukončilo svou činnost 3. října 1946 a k jeho likvidaci se
přistoupilo o několik dní později, konkrétně 9. října. Táborem prošlo celkem
6005 osob. V dochovaném protokolu
o likvidaci sběrného střediska v Novém
Městě pod Smrkem z 26. února 1947 se
píše mj. o vybavenosti tábora:
„Sběrné středisko v Novém Městě
pod Smrkem je dřevěné, barákové
středisko, postavené na jihovýchodním okraji města /kat. území města/.
Středisko pozůstává z 12 dřevěných
baráků, a to 9 baráků větších a 3 menších. Z těch je:
1 barák administrativní /s ubytovacím
prostorem pro zaměstnance/,
1 barák kuchyňský /kuchyň,
skladiště, lednice, sklep a jídelna/,
1 barák umývárenský /sprchy,
umývárny, koupelna/,
1 barák záchodový /pro muže
a ženy/,

8 baráků ubytovacích s různým
dělením vnitřního prostoru
/v jednom z těchto baráků
v suterénu jest prostor pro
uskladnění paliva/.
Dále byl k umývárenskému baráku
postaven dřevěný přístavek /dílna/
a vedle něho postaven zděný chlívek.
[…] Středisko je zapojeno na městský
vodovod, vybaveno elektrickým osvětlením a telefonní přípojkou na poštovní
úřad v Novém Městě pod Smrkem.“
Později tento areál sloužil jako pionýrský tábor.
Podle archivních materiálů žilo roku
1948 v Novém Městě pod Smrkem kolem 2600 obyvatel, kteří byli převážně
zaměstnáni v místním průmyslu. V důsledku vysídlení Němců zůstaly po roce
1945 mnohé domy neobydlené a chátraly. Řada staveb ve špatném stavu byla
postupně zbourána. Značné zlepšení
v otázce bydlení a výrazný nárůst počtu
obyvatel přinesla až bytová výstavba
z šedesátých až osmdesátých let, která
mj. podstatně změnila podobu Nového
Města pod Smrkem.
Mgr. Tomáš Hnilička
www.nmps.xf.cz

Sběrné středisko v Novém Městě pod Smrkem (zdroj: Státní okresní archiv
Liberec, fond: Městský národní výbor Nové Město pod Smrkem, inv. č. 1657,
karton č. 10)
Novoměstské noviny
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Provozní doba – od 1. 5. 2015 do 30. 6. 2015
Plavecký bazén
ráno
odpoledne
pondělí sanitární den
sanitární den
úterý
14.00–20.00 veřejné plavání
středa
14.00–21.00 veřejné plavání
8.00–12.00 výuka
čtvrtek plavání školy
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
a školní zařízení
15.00–21.00 veřejné plavání
pátek
14.00–21.00 veřejné plavání
sobota 9.00–12.00 veřejné 14.00–21.00 veřejné plavání
plavání
neděle zavřeno
14.00–18.00 veřejné plavání
Poznámky:
Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem

Sauna
odpoledne
sanitární den
zavřeno
společná
18.00–20.00
ženy
17.00–20.00
muži 17.00–20.00
zavřeno
zavřeno

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
14.00–20.00

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
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cestovní ruch
Sezóna 2015 na Singltreku pod Smrkem
Těžko říct, čím to je, ale zatím pokaždé, když jsme chtěli zahájit sezónu, tak
nasněžilo. Letos jsme chtěli otevřít na velikonoční víkend, a jak to dopadlo? Tolik
sněhu naráz jsme neviděli snad za celou
zimu, a to už to předtím pěkných pár týdnů vypadalo na jaro. Naštěstí ten návrat
zimy netrval dlouho a sezóna mohla konečně začít. Však už jsme se těšili. Zase
začínají přijíždět spousty nadšených lidí
a na Singltrek Centrum se po několika
měsících zimního spánku navrací jeho
veselá atmosféra.

gltrek Centra se bude dětem věnovat
lektor Honza Tandler. Naučí omladinu,
jak jezdit bezpečně, a také jim prozradí
různé bajkerské triky. Vstup na akci bude zdarma, děti ale budou muset povinně mít cyklistickou helmu. Vezměte rodinu a přijďte si zařádit na kolech, bude
to opravdu zábava. Srdečně Vás zveme.
Těsně před prázdninami nás čeká již
třetí ročník Singltrek Festu. Letos se bude konat v sobotu 13. června. Proběhne
velké testování kol Author a večerní koncerty kapel na Singltrek Centru. Vstup
bude samozřejmě stejně jako v minulých
letech zdarma a stejně jako vždy se
na Vás velmi těšíme. A jelikož k dobré
atmosféře nástupního místa patří kvalitní
hudba, každý druhý víkend bude v létě na Singltrek Centru vystupovat DJ.
Takže to vypadá, že o kulturní zážitky
nebude nouze.
Čím dál více se věnujeme také našim
dalším aktivitám a projektům. Obrací
se na nás mnoho lidí z celé republiky,
kteří si Singltrek pod Smrkem vyzkoušeli
a chtěli by mít podobné stezky u sebe
doma. Už v loňském roce vznikla úplně
první část projektu Singltrek Podhůra,
který se nachází u Chrudimi. Na Podhů-

ře neplánujeme tak rozsáhlý projekt jako
Singltrek pod Smrkem, bude to spíše
příměstská síť pro odpolední vyjížďku,
ale už teď, i když má zatím jen necelé
dva kilometry, je hodně navštěvovaný.
Rozpracováno máme několik dalších
pěkných projektů v různých částech
republiky, jak malých, tak velkých. Takže
je možné, že v příštích letech dostane
Singltrek pod Smrkem nové bratříčky.
V polovině května pojede Tomáš Kvasnička na pracovní stáž do USA a při té
příležitosti bude jako doposud první
Čech jmenován členem Asociace profesionálních stavitelů stezek. Členství v této profesní organizaci nelze získat jinak,
než za realizaci uznávaných projektů
stezek a osobní doporučení významných stavitelů. To, že si za mořem všimli
Singltreku a takto si naší práce váží, je
pro nás opravdu velká pocta.
Přejeme Vám krásné jarní dny a ať se
Vám daří.
Na viděnou se těší
Tomáš Kvasnička, Petr Soška, Hanka
Hermová a celý tým Singltrek Centra
a restaurace U Všech andělů.
Foto: Krystyna Jaworska

Základní umělecká škola v Novém
Městě pod Smrkem
Provoz Singltrek Centra a restaurace
U Všech andělů se letos opět o něco
víc rozrůstá a do týmu jsme přivítali řadu nových posil, včetně několika moc
šikovných lidí z Nového Města. Práce
jak na Singltrek Centru, tak v restauraci
U Všech andělů je často velká dřina,
ale zase se při ní zažije spousta legrace
a přináší velkou radost z toho, jak jsou
návštěvníci nadšení.
A co v této sezóně připravujeme kromě běžného provozu? Stejně jako v minulých letech budeme pořádat výukové
programy pro všechny, kteří si chtějí
zlepšit techniku ovládání kola, zbavit se
přemíry strachu, naučit se jezdit bezpečně a vyjížďky si více užívat. Letos máme
naplánováno pět Dnů s lektorem, což
jsou jednodenní kurzy, a dva víkendové
Singltrek Campy. Pokud byste se chtěli
připojit, moc rádi Vás přivítáme.
Den pro rodiny s dětmi letos proběhne
v neděli 31. května. Na pumptreku u Sinkvěten–červen 2015

zve
všechny předškoláky a školáky
k zápisu do těchto oborů:
• hudební
hra na hudební nástroj (klavír, ﬂétna, kytara, housle)
sborový zpěv – Podsmrkáček

• výtvarný
Zápis se bude konat v ZUŠ
4. a 5. června
od 15.00 do 17.00 hodin.
Těšíme se na Vás!
Novoměstské noviny
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Mateřské centrum Korálek
Jaro v mateřském centru Korálek
Pr vní ročník přehlídky Nové Město má talent je za námi – zdá se, že
úspěšně. Děkujeme těm odvážným, kteří předvedli, co umí, skvělému publiku
i všem, kteří se podíleli na organizaci.
Odkaz na krátké video z akce najdete
na našem webu.
Co je ještě do letních prázdnin před
námi? Budeme pokračovat v sérii středečních přednášek pro veřejnost – společným tématem je péče o děti.
Již 6. května s námi Rút Rucká sdílela
téma Babička na hlídání a 20. května v 16 hodin promluví ThMgr. Martin
Bukovský na téma Odměny a tresty
ve výchově. Poslední přednáška nás
čeká v červnu, téma a termín upřesníme.
Protože si velmi vážíme nekonečné
péče maminek a tatínků o jejich ratolesti,
připravili jsme netradiční dárky k Svátku
matek a ke Dni otců.
Na maminky se chystá Účesová pohotovost – což v překladu znamená
Stříhání na ulici. Termín konání oznámíme. Den otců jsme ještě neslavili – je
nejvyšší čas to napravit. Pro tatínky (a ty,
kteří přijdou s nimi) vystoupí v sobotu

20. čer vna od 19 hodin na náměstí
skvělý John de Jong se svou kapelou.
Takže John de Jong & The Groove
Doctors! Těšíme se! Těšíme se i na vás
a přejeme krásné jarní dny, sváteční
i všední.
MC Korálek ( mckoralek.webnode.cz)
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