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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do ruky další číslo Novoměstských novin. Naleznete
v něm několik důležitých informací
z radnice, na barevných stranách si
můžete přečíst o činnosti žáků základní a mateřské školy, dozvíte se
několik zajímavostí z historie a kultury
a zpříjemnit poslední zimní dny Vám
mohou také příspěvky o našem městě
převzaté z Českého rozhlasu Sever.
Všem čtenářům přejeme příjemné
velikonoční svátky.
Redakce

Základní škola

Zápis do prvních tříd, více na straně 12. S

ČRo Sever v NMPS
Více na straně 13. T

K prameni kyselky u Nového
Města pod Smrkem vede
„nejdelší kolonáda na světě“

Adrenalinový zážitek nabízí
cyklistům Singltrek v Novém
Městě pod Smrkem

Zprávy z radnice
Oznámení
o místním poplatku za sběr,
shromažďování, třídění,
využívání a odstraňování
komunálního odpadu v územním
obvodu obce Nové Město pod
Smrkem, podle Obecně závazné
vyhlášky č. 3/2015, na rok 2016

Sazba poplatku pro letošní rok
činí 500 Kč na osobu a kalendářní
rok.
Poplatek je splatný ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna
a do 30. června příslušného kalendářního roku. Také je možná dohoda u správce poplatku na splátkovém kalendáři.

Poplatek je možné zaplatit hotově
nebo platební kartou do pokladny Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem. Další možnost je po dohodě se
správcem bankovním převodem, měsíčními splátkami z běžného účtu nebo
přidáním do nájemného za byt (pouze
u městských bytů).
Marie Václavková
referentka FO

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Informace pro občany
svozy popelnic a kontejnerů

Popelnice na KO:
týdenní svoz
14denní svoz

Kontejnery na KO:

úterý, středa
v sudý týden úterý, středa

každé úterý

Kontejnery na tříděný odpad:

Lichý týden
Sudý týden

PAPÍR
modrý
čtvrtek
pátek

PET
žlutý
středa
čtvrtek

SKLO
zelený
čtvrtý pátek
v měsíci

Směs. plast
oranžový
pátek
pátek

1) Na svoz odpadu má ﬁrma 48 hodin. Je potřeba s tím takto počítat a nespoléhat na konkrétní čas.
2) Popelnice musí být postavena na přístupném místě. Nádoby za brankou nebo v zahradách nebudou
vysypány.
3) Do popelnic nepatří suť, zemina, kameny! V takovém případě opět nebudou vyvezeny.
4) Do popelnic na komunální odpad nepatří PET, papír, sklo, tetrapak, kelímky od jogurtů, plastové
obaly, folie, plastové lahve.
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 8. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem,
konaného dne 16. prosince 2015
Zasedání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva města, 5 členů bylo omluveno.
Připomínky občanů
Pan Zoller: Já bych měl dotaz. Jak je
ta obrovská hromada po zbourání bývalé
tiskárny (pozn. bývalý areál Textilany,
Lesní ulice), jestli se s tím bude něco dělat, akorát to tam hyzdí. Je to tam dlouho.
Pan starosta: Nejde o majetek města.
Pan Zoller: Já vím, ale jestli to může
město nějak zjistit? Pan starosta: Je
možné dát úkol OVŽP, aby to prověřili.
Pane Suku, probíhá tam nějaké řízení?
Pan Suk: Pouze o odstranění stavby.
Patří to soukromé osobě, která bude
muset zlikvidovat odpad v souladu se
zákonem. Je to stavební suť. Je možné
se dotázat pana Zemana.
Paní Štěrbová: Já bych se chtěla
zeptat, proč v chodníku máme záhony?
Pan starosta: Proč máme v chodníku záhony? Nevím, jaké záhony máte
na mysli, je tam zatravněný povrch. Paní
Štěrbová: Já se jenom ptám, proč to
tam musí být? Pan starosta: Protože to
tak navrhl projektant a stavební ﬁrma to
tak podle projektu postavila. Paní Štěrbová: Já chci jenom vědět proč. To je
tak složité mi říci proč? Jaký to má účel?
Když to někdo schvaloval, tak musel vědět, jaký to má účel. Pan starosta: Asi
to vypadá lépe, když je tam část zelené
plochy, než kdyby to bylo celé zadlážděné. Ten chodník by byl hodně široký.
Takto to bylo navržené od projektanta,
takto se to schválilo. Splňuje to podmínky dotačního řízení z Fondu dopravní
infrastruktury. Tam jsou nastavena přísná pravidla, jak mají chodníky vypadat,
jaké mají být výškové poměry, šířky atd.
Vše bylo v projektu dodrženo. Projektant projektuje tak, aby splnil pravidla,
která fond má. Ty musíme respektovat,
jinak bychom dotaci nedostali. Paní
Štěrbová: Nezlobte se, ale kvůli tomu,
že tam vzniknou takovéhle nesmysly, vy
nedostanete evropské peníze? Už jste
se byl někdo po těch chodnících projít
po levé i po pravé straně? Pan starosta: Ano. Paní Štěrbová: Jedna hrůza.
Já se ještě zeptám k těm hřbitovům,
co tam jsou v tom chodníku. To je tam
k tomu, aby se tam zahrabávaly přejeté
březen–duben 2016

kočky, nebo kdo se o to bude starat?
Kdo to bude v létě zalívat? Kdo to bude
stříhat? Pan starosta: Je to majetek
města a město se o to bude starat. Paní
Štěrbová: Jdu po tom chodníku, a když
přejdu, tak šlápnu do té trávy, protože to
musím takhle obejít. Pan místostarosta: Jde o tu šíři k silnici. Do té doby tam
nebylo nic, jen bláto, kaluže a dolíky.
Bylo možné to celé zastavět chodníkem
širokým 3 m. Je to nesmyslné vyhození peněz za 3metrovou šíři chodníku,
tak se běžně dělají pásy zeleně, které
nějak vypadají. Je to docela normální.
Šíře chodníku je dána normou, kterou to
splňuje. Paní Štěrbová: Mě by zajímalo,
jestli některý z vás, kteří tam nebydlíte,
si to udělá před barákem? Paní Suková:
Já mohu říci, že ohlas na chodníky je
takový, že když se přijede do Nového
Města, tak to působí mnohem lépe a vypadá to dobře. Můj názor je, a já tam
chodím, že mně ty chodníky nevadí a ta
zeleň tam patří. Paní Štěrbová: To jako
že tady máme málo zeleně? Paní Suková: Ne, ale je to takové oddělení, není to
celé betonová plocha. Pan místostarosta: Je to takhle hezčí, než široká
vydlážděná plocha. Paní Štěrbová: Já
jsem viděla úplně jiné chodníky, ale žádnou travnatou plochu jsem tam neviděla.
Pan starosta: To tady asi nevyřešíme,
chodníky jsou hotové, plochy zatravněné. Každý na to má jiný názor. Město to
už může jenom udržovat.
Prodej nemovitých věcí (stavby
a pozemků) z vlastnictví města
Oznámení č. 08/2015 ze dne
20.03.2015, vyvěšeno dne
20.03.2015, o prodeji nemovitých věcí
města, stavby a pozemků v k. ú. Nové
Město pod Smrkem:
• stavby: domu č. p. 323 na parcele
420 – zastavěná plocha
• pozemků: parcely č. 420 – zastavěná
plocha o výměře 155 m2; parcely
č. 421 – zahrada o výměře 115 m2
Dne 04.04.2015 uplynula minimální
doba zveřejnění, tj. 15 dnů před projednáním v orgánech města (zasedání zastupitelstva města). Obvyklou cenu budovy
včetně pozemků stanovil znalec Jindřich
Meszner oceněním č. 3568/2015 ze
dne 02.04.2015 ve výši 229.000 Kč.
1) žádost ze dne 18.11.2015, vedená
pod č. j. NMPS/2346/2015 dne
18.11.2015, žadatelka paní Lenka
Novoměstské noviny

Dabbah žádá o prodej stavby
a pozemků. Nabízí kupní cenu
ve výši 80.000 Kč.
2) žádost ze dne 07.12.2015, vedená
pod č. j. NMPS/2618/2015 dne
07.12.2015, žadatel pan Michal
Bendig žádá o prodej stavby
a pozemků. Nabízí kupní cenu
ve výši 80.000 Kč.
Pan starosta: Mohou zájemci sdělit
své záměry? Paní Dabbah: Zrekonstruovat dům a užívat k bydlení. Pan
Bendig: Také opravit a k bydlení. Pan
starosta: Oba zájemci nabízí cenu nižší, než je znalecký posudek. Ze zákona máme povinnost prodej za nižší
cenu řádně zdůvodnit. Prosím vedoucího správního odboru, zda by mohl
uvést důvody ke snížení ceny. Objekt
se prodává již po několikáté. Ing. Petrovič: Jedním z důvodů pro snížení
ceny je opakovaný prodej, nedodržení
podmínek prodeje, neuzavření kupní
smlouvy. Naposledy byl prodej schválen
na 6. zasedání zastupitelstva města
dne 31.08.2011 za cenu 100 tis. Kč
panu Vocelovi. Prodej nebyl realizován,
kupní smlouva nebyla uzavřena. Předtím byl prodej schválen na 2. zasedání
zastupitelstva města dne 15.12.2010
za cenu 100 tis. Kč manželům Danielovi
a Lence Sukovým. Tento prodej se také nerealizoval, nebyla uzavřena kupní
smlouva. To je důvod pro snížení ceny.
V roce 2010 byl odhad zhruba ve stejné
výši, tržní hodnota byla 205–210 tis.
Kč k 30.10.2010. Vyhláškový odhad
znalců vychází z vyhlášky Ministerstva
financí a hodnota nemovitostí každým
rokem roste. Pan Maděra: Já vnímám,
že tento objekt je navržen k prodeji poněkolikáté. Objekt zasluhuje získat majitele, ale neumím rozhodnout, kterému
z obou žadatelů objekt prodat, protože
oba mají stejné bohulibé záměry a oba
nabízejí stejnou cenu. To zdůvodnění
není stavebně technický stav, ale nemožnost prodeje a blízkost náměstí. Tu
budovu je potřeba zrekonstruovat. Tam
bych viděl snížení ceny jako relevantní.
Pan starosta: Pokud někdo přímo nenavrhuje, komu objekt prodat, navrhuji
postupovat v pořadí, jak byly žádosti
podány. Jako první návrh je prodej paní
Lence Dabbah, jako druhý prodej panu
Bendigovi.
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Pan Bendig: Dávám návrh 100 tis. Kč.
Pan starosta: Změnily se okolnosti.
Pan Bendig nabízí cenu 100 tis. Kč.
Můžeme navrhnout další, třetí návrh
usnesení, prodej panu Bendigovi za cenu 100 tis. Kč. Jinak navrhuji hlasovat
v pořadí tak, jak bylo předtím řečeno.
Usnesení: ZM schvaluje prodej stavby
a pozemků za smluvní cenu 80.000 Kč
a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem
do vlastnictví paní Lence Dabbah.
Výsledek jednání RM s ﬁrmou
UNITAS, s. r. o.
Pan starosta: Zastupitelé obdrželi
zápis ze schůze RM č. 18 ze dne
02.12.2015, na které proběhlo jednání
s ﬁrmou UNITAS. Závěr byl asi takový, že
UNITAS před rokem a půl nabídl pomoc
nadaci GENERACE 21 za podmínky
ubytování mimo sezónu na max. tři měsíce a nyní nebude z morálních důvodů
od své nabídky ustupovat. To byl výsledek jednání RM. V materiálech zastupitelé obdrželi vyjádření jednatele firmy
UNITAS, pana Selnekoviče. Je to jediný
materiál, který k jednání máme. Otevírám diskuzi. (Celé vyjádření naleznete
na www.nmps.cz/zm.php v zápisu
z 8. zasedání ZM.) Pan starosta: Možná jste to někdo zachytil. Naše hromadné sdělovací prostředky se tomu celkem
věnují. V pondělí vláda schválila záměr
přesídlení těchto lidí. V lednu by mělo
přijít prvních 23 lidí z Libanonu a z Iráku.
Já jsem dnes mluvil s člověkem z odboru azylové a migrační politiky, protože
nikde nebylo sdělovacími prostředky
uvedeno, kam by tito lidé měli přijít. Nevědí to zatím ani na odboru azylové a migrační politiky. Zítra by měla být schůzka
se zástupci nadace a mělo by se rozhodnout, kam ti lidé půjdou. Každopádně
jsem získal informace, které nevím, jestli
mám znovu opakovat. Už jsem o nich
hovořil. Ministerstvo vnitra rozhodlo, že
tyto uprchlíky neumístí do azylového zařízení v Zastávce u Brna, kde je přijímací
středisko, kam povinně musí všichni
imigranti. V tomto případě to tak nebude.
Budou umístěni do nějakého rekreačního areálu. To je jediný fakt, který je známý. Ten rekreační areál musí splňovat
spousty legislativních věcí, které se teprve budou řešit. Bude tam dohled Ministerstva vnitra. Zítra by se měli dohodnout na tom místě a pak začne proces
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ověřování, zda je to místo vhodné. Můžu
vám říci alespoň nějaké podmínky, které
ten areál musí splňovat. Musí tam být
karanténa, tzn., že v místě musí být lékaři; výuka jazyka, tzn., že tam musí být
tlumočníci; sociokulturní kurzy; musí být
zamezeno volnému pohybu osob mimo
areál. Režim musí být v podstatě stejný,
jako v Zastávce u Brna. To je první fáze
– přijímací. Ta má trvat přibližně půl roku. Druhá fáze je rozprostření rodin
po České republice. To je fáze integrační. Ta probíhá tak, že ty rodiny odcházejí
do míst, kde budou mít bydlení a práci.
Pan místostarosta: Ten bod byl o tom,
aby RM vyvolala jednání. To, co tady pan
starosta četl, je vyjádření pana Selnekoviče. Když se s ním hovořilo, tak pan
Selnekovič požádal, aby s tím vyjádřením bylo seznámeno zastupitelstvo. Což
se udělalo. Já si myslím, že splnění toho
bodu spočívá v tom, co je v zápise z RM,
jak se jednalo s panem Selnekovičem.
Ten bod byl: „ Jednat o odstoupení
od záměru uby tování 153 uprchlíků
v Jcampu.“ Pokud bereme ten bod
za splněný, tak bylo jednáno a jednoznačný závěr byl ten, že i když to je nereálné, tak od svého záměru neustoupí ani
v případě budoucího možného využití
pro podobné účely. Je to tak, pane Selnekoviči? Pan Selnekovič: Nerozumím
té poslední větě, pro budoucí účely?
Pan místostarosta: Tak je to v zápise.
Pan Selnekovič: Ve chvíli, kdy bychom
mohli pomoct, rádi pomůžeme. Ta omezení tam byla napsaná jenom, aby tady
nevzniklo, že je nějaký další projekt.
Celou dobu se jedná o jeden. Pan místostarosta: To je jednoznačné. Jestli
ještě můžu, tak se mi vůbec na tom vašem vyjádření nelíbí, jaká je to bezvadná
investice někomu půjčit milióny místo
toho, abych je utratil. Vy se tam hájíte,
co všechno děláte pěkně, tak tady město se snaží a snažilo se vždycky vynakládat prostředky města na to, aby se něco
zlepšilo, aby to bylo k životu. Vy si tam
v klidu napíšete, že by se ty peníze utratily. Utratí se za něco, aby to sloužilo
městu. Pan Selnekovič: Vždycky jsou
dvě cesty. Jedna věc je utratit a druhá
věc je zhodnotit ve chvíli, kdy se nabízí
dobré zhodnocení. Jako dobrý hospodář si myslím, že je správné využít i tu
možnost. To jsou vždycky dvě věci, které jdou proti sobě. Pan Maděra: Mám
konkrétní dotaz. Podle informací, které
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jsme dostali, jak se zřizují centra v republice, tak tam je, že tam musí být půl
roku. Vy to nabízíte v zimním období.
Pan Selnekovič: Zhruba od listopadu
do konce března. Pan Maděra: Máte
předpoklad, že z toho jste schopni udělat přijímací azylové zařízení? To je podstatné. Udělat to přijímací azylové zařízení nebo ubytovat ty, kteří již prošli
azylovým zařízením, kterých bude nějaká skupina, a kter ých se nemusíme
obávat. Co chcete? Pan Selnekovič:
Ne. My máme prostě nějakou možnost
něco nabídnout. Máme rekreační zařízení, které kvůli tomu nebude měnit svůj
účel, a jestli se oni budou schopni přizpůsobit, tak jim rádi pomůžeme. My se
nebudeme kvůli tomu nějak měnit. Ono
je to těžké. Pan starosta má nějaké informace, já zase mluvil s tím pánem z GENERACE 21. Nikdo pořádně nic neví.
Nemá smysl něco říkat, zase by to byly
spekulace. Pan Maděra: Ještě jedna
informace. Mám od ﬁrmy UNITAS potvrzeno, že tam můžeme mezinárodní turistické pochody 3 dny – 3 země – 3 pochody v dubnu opět pořádat. Pan
Selnekovič: Mluvil jsem na to téma
s panem Talafantem, říkal jsem mu znova, že máme nějaké termíny obsazenosti. Pan starosta: Připravil jsem ještě pár
informací. Naše usnesení bylo, že by
UNITAS neměl přijmout 153 uprchlíků.
S tím ani naše vláda nepočítá. Jak už
jsem zmiňoval, v lednu přijde do ČR
23 lidí. Bude to na několik etap. Ti lidé
nepřijdou ve skupině, takže nelze předpokládat, že se 153 lidí někde najednou
sejde. Dále je tu popis, jak to má probíhat. Důležitá informace je, že dopravu
a adaptaci zajišťuje nadace GENERACE 21 z vlastních prostředků. Vyjádření
ministerstva, které zveřejnilo na svých
stránkách, se týká bezpečnosti. Jak
jsou ti lidé prověření. Jak byli prověřeni
v místě, jak budou prověřeni, až sem
přijdou, jak je bude sledovat tajná služba
apod. Slovensko teď realizovalo podobný projekt. Trošku mě mrzí, že naše ministerstvo nevydalo krátkou, jednoduchou a výstižnou informaci tak, jako to
udělal slovenský ministr vnitra: „Tito lidé
by byli po příchodu Islámského státu
bez milosti zavražděni, proto jsme se
rozhodli těchto 25 rodin zachránit. Nadále jsme však proti nekontrolované
migrační vlně… Jsou mezi nimi lékaři,
umělci i programátoři… Jejich postupbřezen–duben 2016
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ná integrace bude probíhat v azylovém
táboře v Humenném a následně budou
rozděleni do měst a obcí v okolí Nitry.“
Takhle to probíhá na Slovensku. Ty rodiny už jsou na Slovensku, jedná se o 149
lidí. Každý ví, kam jdou, co to je za lidi,
co jim hrozí, jaké jsou důvody, proč je
Slovensko přijalo. Nikdo proti tomu neprotestuje. Tady je článek o těch, co
mají přijít do Čech. Premiér Sobotka
pouze zmínil, že jde o celé rodiny nebo
o vdovy s dětmi, polovina mužů má vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání
a u všech žadatelů prý nadace zná jejich
minulost. Důležitá informace, kde by
mělo být to rekreační zařízení, kam by
měli bý t umístěni, zatím neexistuje.
O tom prý poprvé za celou dobu, kdy se
projekt GENERACE 21 připravuje, budou zástupci nadace a ministerstva vnitra jednat zítra. Kdyby to mělo být v Novém Městě pod Smrkem, tak první krok
by byl, že sem přijede někdo z Ministerstva vnitra ČR zjistit podmínky a požádat
město o souhlas. Pak by se sešlo zastupitelstvo a vyjádřilo by se. Pan místostarosta: Ještě k té věci, co považujete za hysterii, za šíření nepravd a to, že
někteří zastupitelé to roznáší. Kde vznikla ta informace o tom, co je ta nepravda.
Co je v tomto případě nepravda? Pan
Selnekovič: Já jsem tento materiál připravoval na základě zápisů ze zastupitelstva města. Já tam neříkám, že ti šiřitelé
té nepravdy byli zastupitelé, byli to spíše
lidé reagující. Mnoho těch věcí se k nám
dostává i zvenku. Jsou to informace
o tom, že jsme vylákali podvodem půjčku, že už jsme v té době věděli o tom, že
ten záměr bude, že to děláme jenom pro
peníze. Zaznělo tady, že do budoucna
se z toho kempu stane byznys s uprchlíky. Zazněly tady nějaké urážky na mou
osobu o tom, že jsem lhář. Že jsem řekl
nějaké informace o záměru kempu a ten
nedodržuji. To jsou všechno konkrétní
věci, na které jsem se snažil fakty reagovat. Pan místostarosta: Mně se zdá, že
to tady nikdo šířit nemohl. Od samého
začátku je vcelku jasné, že to je nereálné tak, jak to bylo zvláště při tom nedostatku informací. Byl to nereálný záměr
vzít sem 153 lidí bez něčeho, co probíhá, bez dokladů, bez prohlídek apod.
Odněkud ten nápad musel vzejít. Ten
nevzešel od nikoho z nás. To, co píšete,
se mi zdá jako nepravda a překrucování
faktů. Mě to také uráží a vadí, když to
březen–duben 2016

tam píšete. Řekněte, kdo co řekl. Ten
bod, který jsme tady měli dneska splnit,
nebylo to, jak ta situace vypadá, jak se
to dá řešit. To je nekonečné a každý
může mít nějaký názor. My jsme měli
s vámi projednat, jestli ten záměr v případě toho, že bude možnost tady provozovat takovéto zařízení, budete mít, nebo
nebudete. Nic víc, nic míň. Buď řeknete
ano, nebo ne. Pan Selnekovič: To vyjádření bylo k té petici a k tomu, co zaznělo na tom zastupitelstvu. Já jsem od počátku říkal, že ta pravděpodobnost je
malá, že nevím, jestli se to stane. Já
jsem jenom reagoval na to, co se dělo
ve městě. Jakým způsobem to vůbec
vzniklo, a jak se to dostalo do města,
sám nevím. Najednou mi začali volat lidi
a začali se mě ptát, jestli budeme brát
uprchlíky, co se děje? Pak bylo to zastupitelstvo a já jsem se jenom snažil uklidňovat lidi, že se nic neděje, jenom jsme
dali nabídku. To jsem se snažil říci, byť
mě nikdo neposlouchal. Pan starosta:
Je nějaký návrh na usnesení? Žádné mě
nenapadá, úkol byl zařadit to jako bod
jednání zastupitelstva. Bc. Steffanová:
Když říkáte, že to budete mít jenom mimo sezónu, a když by to teda v yšlo
a mohli by tu být, jak byste to udělali? To
byste jim řekli, že tu mohou být jenom
pět měsíců? Pan Selnekovič: Od této
chvíle do konce března. To jsem řekl.
Bc. Steffanová: To znamená, že by bylo
předem domluveno, že by tu mohli být
jenom ten určitý čas. Pan Selnekovič:
Včera jsem mluvil s panem Talafantem
a znovu jsem mu to zdůraznil, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. Aby
od nás neočekávali něco, co jim nemůžeme nabídnout.
Rozpočtové provizorium
Předložila Ing. Beranová,
vedoucí ﬁnančního odboru.
Návrh rozpočtového provizoria
pro rok 2016:
1. Celkové běžné výdaje města
v období, než bude schválen
rozpočet města, nepřesáhnou
částku 1/12 skutečných výdajů
za rok 2015, tedy 6.765.000 Kč/
měsíc.
2. Dle potřeby bude čerpáno
z rozpočtu města, přidělených
dotací a úvěru na realizaci akce
zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí
Novoměstské noviny

Základní školy č. p. 694, ulice
Tylova, Nové Město pod Smrkem.
3. Dle potřeby bude čerpáno
z rozpočtu města, přidělených
dotací a úvěru při pokračování
realizace akce Nové Město pod
Smrkem – chodník Frýdlantská,
chodník Ludvíkovská.
4. Nad rámec měsíčních výdajů budou
dle potřeby spláceny úroky jistiny
a úroky úvěrů:
• Úvěr na zateplení bytového domu
Vaňkova 1051, 1052 ve výši
109.318 Kč/měsíc z kapitoly
bytové správy.
• Úvěr na dostavbu kanalizační sítě
Nové Město pod Smrkem ve výši
jistina 170.450 Kč/měsíc a úroky
/měsíc dle splátkového kalendáře
a uzavřené úvěrové smlouvy.
• Úvěr na dostavbu kanalizační
sítě Nové Město pod Smrkem
– rekonstrukce komunikací
Jizerská, Mlýnská, Ondříčkova
a plynoﬁkace komunikace
Frýdlantská ve městě Nové Město
pod Smrkem ve výši 100.000 Kč/
měsíc.
• Úvěr na ﬁnancování Projektu 1,
(Nové Město pod Smrkem –
chodník Ludvíkovská), Projektu 2
(Nové Město pod Smrkem –
chodník Frýdlantská).
5. K překlenutí okamžitého nesouladu
mezi příjmy a výdaji města bude
město používat kontokorentní úvěr
od České spořitelny, a. s.
6. Rozpočtové příjmy a výdaje
uskutečněné v době rozpočtového
provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu města po jeho schválení.
Usnesení: ZM schvaluje Rozpočtové
provizorium města na rok 2016.
Obecně závazná vyhláška
o odpadech
Připravila paní Václavková,
referentka ﬁnančního odboru.
ZM projednalo návrh Obecně závazné
vyhlášky č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Město Nové Město pod Smrkem touto
vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Pan starosta:
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Zprávy z radnice
X

Ze schůzí rady města

Novou OZV musíme přijmout víceméně
z formálních důvodů, souvisejících se
změnou zákona. Můžeme však změnit
výši poplatku. V návrhu je dosud platná
varianta 1, tzn. 500 Kč/os./rok u osob
v domácnosti s počtem trvale hlášených
osob 3 a méně a 400 Kč/os./rok u osob
v domácnosti s počtem trvale hlášených
osob 4 a více.
Pan starosta: Má někdo jiný návrh,
než je dosud platných 500 Kč/os./rok
u osob v domácnosti s počtem trvale
hlášených osob 3 a méně a 400 Kč/
os./rok u osob v domácnosti s počtem
trvale hlášených osob 4 a více? Pan
místostarosta: Navrhuji 600 Kč/os./
rok u osob v domácnosti s počtem trvale
hlášených osob 3 a méně a 500 Kč/
os./rok u osob v domácnosti s počtem
trvale hlášených osob 4 a více. Paní
Suková: Navrhuji všem stejnou částku
500 Kč/os./rok.
Usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
s odstraněním odst. 4 v článku 6 Osvobození a úlevy: Úlevu ve výši 100 Kč
město dále poskytuje každému z poplatníků, který žije v domácnosti společně
s dalšími 3 a více poplatníky přihlášenými k pobytu.

R ad a m ě s t a na s vé s ch ů zi dne
13.01.2016 projednala a schválila seznam žádostí o přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 01.01.2016
do 30.06.2016, dále projednala majetkoprávní věci. Rada odsouhlasila složení
hlavní inventarizační komise pro rok
2016 a roky následující. RM projednala
výsledky výběru nejvhodnější nabídky
v rámci poptávkového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Nový územní
plán města Nové Město pod Smrkem“
a schválila smlouvu o dílo uzavřenou
mezi městem Nové Město pod Smrkem
a Ing. Eduardem Žaludou. Rada města
schválila umístění budoucího Informačního centra do přízemí budovy knihovny v prostorách stávajícího mateřského centra Mamiklub. Dále rada města
schválila zadání vypracování architektonické studie revitalizace náměstí ﬁrmě
CITY UPGRADE, s. r. o., Praha. Rada
města byla také seznámena s projektem
vybudování 10 vstupních podporovaných bytů v objektu Myslbekova 804,
s jehož vznikem následně souhlasila.
Rada města na schůzi města konané
dne 03.02.2016 projednala přidělení bytu mimo seznam žadatelů o byt
ve vlastnictví města, majetkoprávní věci
a schválila smlouvu o nájmu nebytových
prostor Palackého 275 mezi městem
Nové Město pod Smrkem a Úřadem
práce ČR. Dále rada města schválila nabídku projekčních a inženýrských prací
na opravu budovy Základní školy, ul. Tylova od ﬁrmy Design 4 – projekty staveb,
s. r. o., Liberec. Rada města neschválila návrh smlouvy pana Malcovského
o úklidu a údržbě rozhledny a prostor

Plán prevence kriminality
Připravil pan Kavka,
granty, krizové řízení.
Pan starosta: Plán prevence kriminality zpracoval p. Kavka. Důležité, co
z PPK vzejde a čeho bychom chtěli
docílit, je zřízení dvou pracovních pozic
asistentů prevence kriminality. Žádost
o dotaci se bude podávat v lednu. Další
věcí je pořízení kamer a fotopastí a budování míst pro vyžití mládeže – sportoviště apod.
Usnesení: ZM schvaluje Plán prevence kriminality pro roky 2016–2017 města Nového Města pod Smrkem.
Usnesení: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Nové Město
pod Smrkem – Asistenti prevence kriminality“ do programu MV – Program
prevence kriminality 2016 a spoluúčast
města ve výši min. 10 % z rozpočtu celého projektu.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php
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okolo. Dále projednala žádost manželů
Dabbah o pronájmu rekreačních prostor
koupaliště, kterou neschválila z důvodu
připravovaného rozvoje areálu.
Dne 17.02.2016 se konala schůze rady města, rozšířená o zastupitele
města. Na této schůzi byli zastupitelé
seznámeni s návrhem rozpočtu města
na rok 2016.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

Kotlíkové dotace
Liberecký kraj přijímá od občanů žádosti o dotace na výměny kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním. Zájemci,
kteří by chtěli vyměnit svůj starý kotel
na uhlí za nový, ekologičtější, příp. s automatickým přikládáním paliva, mohou
stále podávat své žádosti nebo začít
připravovat svou žádost do další výzvy.
Na webov ých stránkách měs ta www.nmps.cz naleznete v článku
z 27. ledna 2016 odkazy na kompletní,
podrobné a průběžně aktualizované informace o této dotační podpoře.
-SY-

Inzerce
Koupím chalupu se zahradou v Novém
Městě pod Smrkem. Jsme přímí
zájemci, RK prosím nevolat.
Kontakt: 731 150 178, případně
ondrej.merta@gmail.com.

Informace pro majitele psů
Každý občan, který má trvalé bydliště v katastru Nového Města pod Smrkem, má podle vyhlášky č. 5/2006
povinnost svého psa řádně přihlásit a hradit za něj
místní poplatek. Tento poplatek je splatný vždy
28. únor a k a lend á ř ní ho roku. Popl atek
je možné hradit na pokladně hotově nebo
kartou nebo bezhotovostní platbou na účet
č. 19-0988446319/0800, variabilní symbol 1341.
Pokud dojde k jakékoliv změně v držení psa, je nutné
tuto změnu nahlásit na pokladně městského úřadu, a to do 15 dní.
Romana Martinková, referentka FO
Novoměstské noviny
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Hasiči
Ludvíkov za měsíc leden a únor
Rok 2015 pro nás skončil Silvestrovským nohejbalem. Ihned po Novém roce
výbor rozhodl po konzultaci s městským
úřadem o opravě hlavní místnosti v klubovně, kde v minulém roce statik zjistil
pavučinové trhliny. Nastalo stěhování
a kompletní oprava stěn, nové vymalování a současně se také upravila kuchyňka. Dostala nové osvětlení s úspornými
„LEDdiodami“.
Výroční valná hromada našeho sboru
se konala 16. ledna. Byli na ni pozvání i zástupci MÚ, okresního sdružení
hasičů, zástupci sborů v okrsku a také
sponzoři. Spokojenost s výsledky činnosti sboru a prezentací jak výroční
zprávy, kterou přednesl starosta sboru
p. Babuka, tak i per fektní pokladní
zprávy hospodáře p. Mrkvičky, vyjádřil
za MÚ pan Kratochvíl, v zastoupení zastupitelů pan Pelant a pí Smutná a v závěru také delegovaný zástupce okresu
p. Slotík. Občané Ludvíkova a členové
ocenili, že za rok 2015 se udělalo hodně práce jak v obci, tak v soutěžích,
a v samotné práci při požárech, technických výjezdech. Poděkování patřilo všem sponzorům velkým i menším
za celoroční podporu, především městskému úřadu za pomoc v investičních
akcích na novém cvičišti, dětském hřišti
a hlavně na odizolování zbrojnice, klubovny a nové dlažby u klubovny. Také
v tomto roce budeme potřebovat spo-

lupráci s městem na dalších úpravách
v klubovně i na pozemcích.
Po výroční schůzi následovaly další
úpravy v místnosti výjezdové jednotky,
kde okamžitě nastoupili členové na vyklízení veškerého zařízení do zbrojnice.
V místnosti byl snížen strop a přebudována elektrika, nově vymalováno a také
zapojena nové kamna. Pro následující
období určitě toto zateplení uspoří elektřinu.
Po nastěhování se část členů připravovala na náš tradiční ples. Jednalo se
o přípravu tomboly, zajištění sálu a hudby, také zajištění všech obsluh, přípravy
a zdobení sálu, úklid po plese, dovoz
a odvoz zboží, vaření půlnočního guláše
a další organizační věci. Nová hudba,
kterou se nám podařilo zajistit, SP Band,
hrála velmi dobře, a tak vše proběhlo podle harmonogramu režiséra celého plesu a scénky o víle Amálce v podání skupiny „MRSOCHMEL“, Pepíka Mrkvičky.
Připravená scénka se plnému sálu líbila
stejně jako tombola a celý průběh plesu.
Již nyní si rezervujeme sál na příští rok,
opět na únor, včetně stejné kapely.
V polovině února se začalo s vyklízením malé schůzovní místnosti, kde také
došlo na snižování stropu se zateplením,
zabudování úsporných světel a vymalování. Na těchto úpravách se podílí převážná většina aktivních členů výjezdové
jednotky, ale i členové výboru.

Závěrem měsíce února se konala výroční valná hromada hasebního okrsku
Nové Město pod Smrkem v naší klubovně, kterou si výbor pro své bilancování
oblíbil. Čeká nás příprava technických
prostředků a techniky na jarní sezónu,
tzn. odzimování a kontrola žebříků, olejů
ve všech strojích od čerpadel až po sekačky, opasků a dalších věcí pro potřebu k výjezdům. Po další výborové schůzi
bude také určen termín pro organizační
přípravu na akci pálení vatry a stavění
máje, která se bude muset připravit
po velikonočních svátcích. Na Velikonoce se také bude konat turnaj v kulečníku
zvaný „Cink“, již tři desetiletí dodržovaný.
Na kulturně-společenské akce veřejnost srdečně zveme.
Jednatel SDH Ludvíkov MaP st.

Zkušební provoz dopravy pro seniory
Spolek pro seniory Červánek zahajuje od března 2016
dvouměsíční zkušební provoz služby pro seniory v Novém
Městě pod Smrkem. Účelem této služby je nabídnout seniorům možnost dopravy osobním automobilem VW T4 v Novém
Městě pod Smrkem nebo do Frýdlantu za účelem návštěvy
lékaře, úřadu, pošty, hřbitova, nákup potravin apod. Cena
dopravy bude odpovídat provozním nákladům automobilu a časové náročnosti služby.
Seniorem se pro účely této nabídky rozumí osoba starší
60 let nebo držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P. Osoby se sníženou soběstačností, které jsou zároveň držitelé průkazu ZTP
nebo ZTP/P, mohou být doprovázeny max. jednou osobou,
která má jízdu zdarma. Osoby budou přepravovány víceúčelovým automobilem s kapacitou osm míst, který bude řídit
vyškolený řidič, který bude také nápomocen při nástupu a výstupu přepravované osoby, nikoliv však jako doprovod k lékaři
či odnos nákupu domů apod. Celkové náklady na službu se
březen–duben 2016

budou dělit počtem přepravovaných osob. Nabízená služba
nenahrazuje úkony pečovatelské služby, záchranné služby
ani není taxislužbou. Automobil také není vybaven nájezdovou
rampou pro invalidní vozíky. Službu a její podmínky v době
zkušebního provozu lze předem dojednat na telefonním čísle
775 249 942.
Po skončení zkušebního provozu vyhodnotíme, zda bude
tato forma poptávkové dopravy poskytovaná Červánkem pokračovat. Zástupci Červánku pak budou jednat se zástupci
města o tom, zda, a za jakých podmínek by mohlo město tuto
službu ﬁnančně podporovat.
Spolek pro seniory Červánek
IČ 22743472
Švermova 853
463 65 Nové Město pod Smrkem
Držitel živnostenského oprávnění a koncese
pro silniční motorovou dopravu
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Cestovní ruch
Několik poznámek ke studii koupaliště
Vypadá to, že letošní, opět poněkud
zvláštní zima už je asi za svou polovinou.
Singltrek Centrum se už musí rychle začít chystat na novou sezónu, která jako
obvykle na jaře vypukne ze dne na den.
Zatímco na podzim s chladnějšími, rychle se zkracujícími dny návštěvnost klesá
postupně, na jaře, jakmile přijdou teplejší dny, sezóna startuje z nuly na téměř
plnou rychlost. Těžko říct, proč tomu tak
je. Pravděpodobně jsou lidé po dlouhé zimní přestávce natěšení na kolo
a na svezení po oblíbených stezkách.
A přestože se na novou sezónu každý
rok připravujeme prakticky celou zimu, vždycky ten rozjezd přinese výzvy
a vždycky je něčím úplně jiný.
V těchto dnech je však Singltrek Centrum ještě zavřené a v těchto řádcích
se tak můžeme věnovat zamyšlení nad
hlubšími souvislostmi. Velmi jsme ocenili, že si vedení města uvědomilo, že
prostor koupaliště, které je návštěvníky vnímáno jako hlavní nástupní místo
na stezky Singltrek, je třeba řešit jednotně. Nechalo za tím účelem vypracovat
urbanisticko-architektonickou studii,
která byla zveřejněna na podzim minulého roku (studie areálu koupaliště je
ke stažení na webových stránkách města). Postup, kdy se vedení města chce
opírat o expertní názory, nelze označit
jinak než jako osvícený.
Předem, než se pustíme do rozboru
představené studie, musíme uvést důležitou věc. Ze závěrů studie lze vyčíst,
že s námi jakožto provozovateli nástupního místa Singltrek Centrum vedení
města již do budoucna, jakmile vyprší
stávající nájemní smlouva, nepočítá.
Samozřejmě nás to jakožto hlavní tvůrce
a hybatele projektu Singltrek pod Smrkem, který v Novém Městě nastartoval
cestovní ruch, velice mrzí, protože jsme
si logicky k tomuto místu jako našemu
prvnímu projektu vytvořili velmi silné citové pouto. Ale pokud je tomu skutečně
tak, nebudeme lámat hůl přes koleno
a raději přesuneme úsilí do našich jiných projektů, kde se pracuje významně snáz.
Úpravy navrhované v této studii jsme
tedy neposuzovali z hlediska svých komerčních zájmů, ale spíš z hlediska
našich poměrně bohatých odborných
i praktických zkušeností a znalostí z provozu nástupního místa a designu rekreační infrastruktury. Ať už bude koupališ8

tě a nástupní místo provozovat kdokoli,
přáli bychom si, aby se město při investici do tohoto prostoru co nejvíce vyvarovalo chyb a aby Nové Město pod
Smrkem a jeho obyvatelé a návštěvníci
získali krásný a funkční areál.
Jak to bý vá prakticky u všech podobných studií, je jasné, že její závěry
nelze aplikovat hned, zejména z důvodů
ﬁnančních a také z důvodu stávajících
pozemkových vlastnictví a pronájmů.
Trvalo by ještě několik let, než by se
mohlo k takto komplexní úpravě koupaliště přistoupit. Je běžné, že v takových
případech podobné studie navrhují, jak
úpravy realizovat postupně, v souladu
s ﬁnančními možnostmi města, aktuálními vlastnickými vztahy a celou akci strategicky naplánovat. Podle této studie by
však šlo jen obtížně realizovat jednotlivé
části postupně. Je vidět, že převážila
estetická stránka věci nad provozní. To
je velmi často nevýhoda studií vypracovaných velmi mladými architekty. Mají
odvahu a inovativní nápady, ale jen velmi
málo praktických zkušeností.
Výsledkem toho je, že autoři studie
nepochopili podstatu provozu nástupního prostoru spojeného s terénní cyklistikou a navrhují naprosto nedostatečné
zázemí pro provoz koupaliště i kempu.
Studie také počítá s umístěním atrakcí
pro cyklisty, které jsou nebezpečné
a pro provozovatele řádově navýší zodpovědnost za zranění. Studie rovněž
nepočítá s dostatečnými rozměry pro
parkování a stanování. V kreslícím programu vždy vše vypadá jednodušeji než
v reálu a navrhované kapacity doporučujeme přepočítat a přeměřit. Dále jsou
ve studii značně poddimenzované počty
hygienických zařízení, těch je potřeba
mnohem víc, včetně dalšího vybavení
pro návštěvníky. Také bychom doporučovali volit minimalističtější a odolnější design všeho zařízení. Navržené
dřevěné prvky jsou velice krásné, ale
vzhledem k údržbě, jakou potřebují, je
potřeba je instalovat s rozmyslem. Je
nutné počítat s tím, že dřevo v horském
počasí dostává pořádně zabrat. A také
je nutno bohužel brát v úvahu nevyhnutelný vandalismus. Bylo by neprozřetelné umisťovat takto zranitelné prvky
především do vzdálenějších, těžko ohlídatelných míst.
To je jen zkráceně několik našich poznámek, samozřejmě by se toho našlo
Novoměstské noviny

mnohem víc. Z rozhovorů s představiteli
města vyplývá, že jsou si mnohých nedostatků studie vědomi a dozvěděli jsme
se, že se touto studií při úpravách koupaliště nehodlají řídit – člověku tedy skáče na mysl otázka, proč si tedy město
studii nechalo vypracovat a vydalo za ni
nemalé finanční prostředky? Anebo
proč se zástupci města nezasadili o to,
aby zpracovatelé studie dodali kvalitní
a použitelný dokument? Je to zkrátka
trochu škoda nevyužité příležitosti.
Zdraví Vás a již brzy na viděnou na Singltrek Centru se těší celý Singltrek tým,
stále ještě v zimní přestávce rozprchlý
do mnoha koutů světa.
Singltrek tým
Několik poznámek k článku
„Několik poznámek ke studii
koupaliště“.
Kompletní architektonická studie rozvoje areálu koupaliště od ﬁrmy City Upgrade s návrhy upořádání parkovišť,
ploch pro stany a karavany, rekonstrukcí
stávajícího objektu bufetu, rozmístění
a vzhledu chatek, sociálních zařízení
atd. je zveřejněna na w w w.nmps.cz
v článku ze dne 29. října 2015. Zadáno
bylo vypracování široce pojaté studie
čistě z architektonického hlediska, ale
s vazbami ke stávajícímu stavu.
Studie s objektem Singltrek Centra
jak v textu, tak i v mapkách, samozřejmě
počítá. Například i nově navržené chaty
se svým vzhledem přibližují ke vzhledu
Singltrek Centra. K tomu, kdo Singltrek
Centrum provozuje nebo bude provozovat, se studie nevyjadřuje. V poslední větě jen architektka naznačila, že barevné
plechové kontejnery, kterými je objekt
Singltrek Centra obestavěn, nepůsobí
esteticky moc dobře.
Realizace všech úprav, ve studii navržených, by byla velmi nákladná. Proto budou postupně projektována dílčí opatření s přihlédnutím k návrhům,
obsaženým ve studii. Lze však říci, že
mnoho návrhů ve studii v dohledné době
realizováno nebude, ať již z důvodu nesouhlasu města a PO SRC s některými
zásahy, či z důvodů finančních. Nyní
probíhá vypracování prováděcího projektu na úpravy ploch pro stany a karavany. Zároveň bude zahájena projekční
příprava stavebních úprav stávajícího
objektu bufetu.
Ing. Pavel Smutný, starosta města
březen–duben 2016

Spolky
Okrašlovací spolek – Farní kronika
V průběhu měsíce března bude vydána edice Farní kronika Nové Město pod
Smrkem (resp. pamětní kniha), která zachycuje historii z pohledu místní farnosti
od založení kostela v roce 1607 do roku
1916.

Tuto kroniku začal psát tehdejší farář
Dominik Wolf v roce 1780. Počátek
historie farní obce v kronice, od roku
1607 do roku 1766, sepsal retrospektivně Josef Carl Hübner. Poté záznamy
doplňovali, v různém rozsahu, následující faráři po D. Wolfovi. Zajímavé je, že
v roce 1807 se tehdejší farář Andreas
Wittmesser rozhodl vypracovat „dodatek“, tedy nové retrospektivní zpracování
období 1607–1800.
Záznamy v původní kronice jsou psány novogotickým kurzívním písmem,
tzv. kurentem (používáno v Německu
od 16. století do pol. 20. století). Pro
běžného čtenáře, v dnešní době není
jednoduché rukopis přečíst. Přesto se
našel člověk, který v roce 1994 přepsal tuto kroniku do současné němčiny
a latiny. Byl jím sudetský Němec Josef
Rösler. Tento Röslerův přepis vydal v roce 1998 regionální badatel Walter Lauer
z Gross-Schweinbarthu.
Kronika je v současné době uložena
ve Státním okresním archívu v Liberci
(fond Farní úřad N. M. p. S., inv. č. 4,
kn. 1).
březen–duben 2016

Náš Okrašlovací spolek se před lety
rozhodl německé a latinské texty této
kroniky přeložit do češtiny. Vzhledem
k rozsahu díla bylo nutno práci na překladech časově rozložit. Potíže nastaly
při hledání vhodné osoby pro překlad
latinských textů, což se v dnešní době
dalo očekávat. Edice bude doplněna
o většinu známých historických fotograﬁ í/pohledů a i o fotograﬁ e zachycující
aktuální stav interiérů a exteriérů kostela.

Předpokládáme, že Farní kronika/pamětní kniha bude, po zajištění tisku, zájemcům k dispozici v místní knihovně/
MIC a u paní Čengrové v papírnictví
na náměstí.
Poděkování za podporu při překládání textů a zajištění závěrečné odborné korektury patří zástupcům města
N. M. p. S. (zejm. starosta města a rada
města). Bez této podpor y by nebylo
možné výše popsanou akci zrealizovat.
Tomáš Málek, www.nmps-os.cz

Dominik Wolf
šestý farář
v Novém Městě pod Smrkem
1780
Opis originálu, jenž se nachází ve Státním archivu
v Liberci (Reichenberg), který pořídil Josef Rösler, farář
z Gross-Schweinbarthu v Dolním Rakousku roku 1994.
Po dožití p. konzistoriálního rady Josefa Röslera
připravil k vydání podle jeho podkladů Walter Lauer,
A-2221 Gross-Schweinbarth v červnu 1998.
Novoměstské noviny
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Spolky

Novoměstská fara postavená po požáru města v roce 1856
(Archív V. T.)

Gotfried Menzel (Archív F. H.)

Franz Jomrich (Archív F. H.)

Děkan Anton Öser vlevo ve dveřích (Archív F. H.)

Škola čp. 3 postavená v roce 1839 na místě původní farní
školy (Archív V. T.)

Školní sestry řádu De Notre Dame, které se staraly o děti
v jeslích a ve škole (Archív F.H.)
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Školství
Mateřská škola
Kreativita rodičů a jejich dětí
Naše mateřská škola v tomto školním
roce vyhlásila soutěž pro děti a jejich rodiče. Motto soutěže zní: ,,Důležité není
vyhrát, ale zúčastnit se“.

storách chodeb obdivovat krásné skřítky
Podzimníčky, dráčky, zvonečky, sněhuláčky, vločky a nově také vajíčka. Věděli
jsme, že rodiče našich dětí jsou tvořiví,
ale jejich kreativita, fantazie, hravost
a nápaditost nás stále znovu překvapují.
Již nyní se těšíme na další překvapení.
Přejeme si, aby naše vzájemná spolupráce byla i nadále takto obohacující
a přinášela všem radost.

Loutkové divadlo v 5. třídě ZŠ
O týden později jsme s předškoláky
do základní školy zamířili znovu. Tentokrát nás pozvali žáci třídy 5. A, kteří pod
vedením paní učitelky Mgr. Jitky Babcové nacvičili několik pohádek. Sami si
také vyrobili loutky a kostýmy.

Dráčci – podzimní tvoření
V naší soutěži není vítězů ani poražených, hodnotí se chuť rodičů zapojit se
a hlavně čas, který stráví společně se
svými dětmi při vymýšlení, sbírání, tvoření apod. Odměnou je společná radost
z hotového výrobku, pěkně vyzdobená
školka a hlavně hrdost v očích dětí.

Děti dostaly od školáků za úkol hádat
jednotlivé názvy pohádek a také počítat
všechna zvířátka, která se v pohádkách
objevila.

Sněhuláček s říkankou a v životní
velikosti
Návštěva MŠ v ZŠ
V měsíci lednu jsme se my, předškoláci, přišli podívat na kamarády, kteří již
navštěvují první třídu základní školy.

Každý měsíc je vyhlášen jeden úkol,
který mohou rodiče s dětmi splnit. Úkolů je celkem osm a tematicky souvisí
s ročním obdobím a událostmi, které se
na něj váží. Rodiče si vyberou, jakého
úkolu se zúčastní. Samozřejmě máme
radost, když jich bude většina.
Výtvory neslouží pouze pro naše potěšení, ale i široká veřejnost může v pro-

Zimní koutek
březen–duben 2016

Nakonec nám páťáci zazpívali a zatančili, s jejich pomocí jsme si taneček
vyzkoušeli i my.
Za pozvání a krásné představení děkujeme paní učitelce Mgr. Jitce Babcové
a dětem z 5. A.
Děti z MŠ
V obou prvních třídách jsme mohli pozorovat, jak probíhá opravdové vyučování. Paní učitelky nám ukázaly, co nového
se děti právě učí, a školáci nás dokonce
na chvilku pustili do svých lavic, takže
jsme si sezení v nich mohli vyzkoušet
ještě před samotným zápisem.
Nakonec jsme si společně zazpívali
písničku a přednesli básničku.
Teď jsme se k zápisu těšili ještě víc!
Za milé přijetí děkujeme paní učitelce
Mgr. Jitce Staré, paní učitelce Mgr. Lence Diškantové a všem prvňáčkům.
Děti ze třídy Sluníček a Motýlů.
Novoměstské noviny

Zápis dětí do MŠ
Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční dne 5. dubna 2016 od 13.30
do 15.00 hodin.
Přineste žádost o přijetí potvrzenou
dětským lékařem. K zápisu se dostaví
rodiče s dětmi, které chtějí nastoupit
do MŠ od září do června školního roku
2016–2017.
Těšíme se na Vás a Vaše děti ve třídě
Sluníček na druhé budově.
Suková Miloslava
ředitelka školy
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Školství
Základní škola
Jak jsme hráli loutkové divadlo
Na konci ledna tohoto roku si žáci
třídy 5. A vyzkoušeli práci loutkoherců.
Sami si vyrobili kulisy i loutky známých
českých pohádek, které po jejich nastudování předvedli dětem ze základní i mateřské školy. Dojmy z této akce sepsali
do krátkých článků.
Mgr. Jitka Babcová

Pohádky
Ve třídě 5. A jsme 25. 1. a 26. 1. hráli
pohádky pro různé třídy. A předškoláčkům to bylo nejtěžší hrát, moc vykřikovali. Dostali jsme různé odměny. Také
obrázek. Bylo to od nich milé. Opravdu
jsme si to užili. Tréma byla velká, ale stálo to za to. Doufám, že jsme všem dětem
udělali velkou radost.
Barbora Nováková, žákyně 5. A

Divadlo O Budulínkovi
25. a 26. ledna jsme pro předškoláky a 1. a 2. třídy nacvičili představení
na motivy pohádky O Budulínkovi. Představení jsme odehráli ve třídě 5. A. Divadlo jsem nacvičovala dva týdny spolu
s Terkou Kozlovskou. Nejvíc práce nám
dalo vymyslet, jak zaujmout předškoláky, aby se nenudili. Přidali jsme proto
k pohádce i veselou písničku. Podle
potlesku a jásotu si myslíme, že se nám
pohádka povedla a děti se pobavily.
Simona Resselová, žákyně 5. A
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Divadlo
V úter ý na konci ledna jsme měli
ve škole představit pohádku O Koblížkovi. Vyrobili jsme vlka, lišku, medvěda
a Koblížka. V úterý jsme hráli pro předškoláky. Když jsme skončili, všichni
tleskali. Na závěr dala paní učitelka ze
školky naší paní učitelce obrázek jako
poděkování. Pak jsme dostali odměnu
i my – lízátka a bonbóny. Akce se mi
líbila, protože všichni tleskali.
Matyáš Linke, žák 5. A

Úspěchy našich žáků
V listopadu loňského roku se na naší
škole uskutečnilo školní kolo Dějepisné
olympiády. Mezi našimi žáky, kteří se
do školního kola přihlásili, se nejlépe
vedlo Marku Flíčkovi, který s přehledem
obsadil 1. místo a postoupil do okresního kola. Velkého úspěchu Marek dosáhl i v okresním kole, které se konalo
v pondělí 18. ledna na Krajském úřadě
Libereckého kraje. Marek mezi čtyřiceti
nejlepšími řešiteli ze všech škol libereckého okresu obsadil úžasné 7. místo!
Stal se tak úspěšným řešitelem. Markovi
jsme blahopřáli, poděkovali za vzornou
reprezentaci školy a spolu s pochvalou
předali i dárkový poukaz k nákupu knihy.
Dějepisná olympiáda není jedinou
odpolední aktivitou, proč naši žáci chodí dobrovolně do školy i odpoledne.
Ještě na podzim přihlášení žáci bojovali
o umístění v Olympiádě v českém jazyku.
Na konci ledna uplatnili své vědomosti
a znalosti ve školním kole Zeměpisné
olympiády, kde se opět žákům dařilo
a dva z nich – Matěj Nevečeřal a Jan
Smutný – si vybojovali postup do okresního kola, které se konalo 16. února.
Na konci února se další přihlášení žáci
Novoměstské noviny

pokoušeli zabodovat ve školním kole
Olympiády v anglickém jazyku. Náročné
odpoledne podobné maturitní zkoušce
z angličtiny skončilo úspěchem a získáním zkušeností. První místa ve svých kategoriích obsadili David Bartoš a Martin
Nguyen, druhá místa Michal Flíček a Jan
Smutný a třetí místa Marek Flíček, Martin Čeleda a Kryštof Mazánek.
Zápis do prvních tříd
Budoucí prvňáci mají za sebou svůj
velký den. Ve čtvrtek 28. ledna se dostavili k zápisu k povinné školní docházce.
Celkem jsme ve škole přivítali 45 předškoláčků, kteří přišli v doprovodu rodičů,
sourozenců a někdy i prarodičů. Zápis
se konal v budově školy v Jindřichovické
ulici.

Slavnostní odpoledne je každoročně
pod taktovkou žáků pátých tříd, kteří se
vždy ochotně ujímají budoucího školáčka, kterého nejprve čeká malá písemná
práce – nakreslí postavičku a překreslí
dané obrazce. Teprve s obrázkem vyráží
budoucí školák za paní učitelkou. Paní
učitelky při krátkém rozhovoru hravou
formou zjišťují, zda děti znají základní
barvy, tvary, zda umí napočítat třeba
do deseti a zvládnou vyprávět o daném
obrázku. Budoucí školáček svou první
malou zkoušku zakončí básničkou nebo
písničkou. Za velkou snahu a první školní úspěch si děti odnesly hračky nebo
výrobky, které připravili starší školáci.
Věříme, že se malí předškoláci do školy
už teď alespoň trochu těší, i když na ten
opravdový vstup do školy si ještě chvíli
musí počkat.
Michaela Smutná
březen–duben 2016

ČRo Sever v NMPS
Český rozhlas Sever již po několikáté natáčel v Novém Městě pod Smrkem reportáže o zajímavostech, které můžete v našem městě nalézt. Na podzim loňského
roku zde byly natočeny reportáže o prameni kyselky a o singltreku. Uvádíme přepis
těchto reportáží, které můžete nalézt také na adrese www.rozhlas.cz v rubrice Česko
– země neznámá.

K prameni kyselky u Nového
Města pod Smrkem vede
„nejdelší kolonáda na světě“
Za minerálními vodami se nemusíte
vydávat jenom do vyhlášených českých
lázní. Nefalšovanou minerálku s vysokým obsahem prospěšných látek mají
i v Novém Městě pod Smrkem na severu
Čech. V lese poblíž města pramení novoměstská kyselka, která prý v minulosti
uchránila Novoměstské před morem.
K prameni kyselky vede příjemná, ne
příliš dlouhá cesta. „My Novoměšťáci
s nadsázkou říkáme, že máme nejdelší
kolonádu na světě, protože z centra
města ke kyselce je to dva a půl kilometru,“ říká Jaroslav Maděra z Nového Města pod Smrkem, který kolem pramene
rád chodí na nejvyšší horu Jizerských
hor.

Nenechte se ale mýlit, že by v Novém Městě byl jediný pramen. „Tento
pramen je nejvydatnější, proto byl také
upraven. Jinak o kilometr výš je ještě
druhý pramen a o další půlkilometr dál
pramen třetí, ten vytéká volně do přírody,“ vysvětluje Jaroslav Maděra, který
pamatuje dobu, kdy se na místní kyselku
stály fronty.
Podle pověsti je voda zázračná. „Roku
1598, když Novoměstsko a Frýdlantsko
zasáhla morová epidemie, tak Novoměšťáky tato voda zachránila,“ vypráví turista
z Nového Města a doplňuje pověst, která přibližuje objevení pramene: „Kyselku
prý objevil kovář Johann Nepomuk Legler roku 1780, když šel z práce domů
tímto údolím.“
Když se k prameni kyselky vypravíte,
budete si dost možná připadat jako
březen–duben 2016

v alpských lázních. Potůček zurčící v lese, posezení zasazené mezi staré kořeny vzrostlých stromů a dřevěná bouda
ukrývající minerální poklad tak nasycený, jako ho nemají snad ani v Karlových
Varech.
„Voda kyselky obsahuje mnoho prvků.
Při cestě z podzemí sbírá třeba i vápník, hořčík a železo, kterého je tolik, že
každá ﬂaška, do které se voda natočí,
časem zreziví,“ říká Maděra, který minerálku otestoval i použitím v domácnosti.
Zjistil, že díky vysokému obsahu minerálů a železa voda dobře odstraňuje vodní
kámen z rychlovarné konvice.
A vynikající je novoměstská kyselka
i chuťově. „Ta voda je těmi anionty a kationty tak ochucená, že chutná opravdu
báječně.“
Novoměstská kyselka vytéká ze země
po celý rok. Je to sice studená voda, ale
protože neustále teče, tak její pramen
nezamrzá, i když v zimě jsou kolem
ledové krápníky,“ dodává Jaroslav Maděra a zve do města pod nejvyšší horou
Jizerek všechny turisty: „Na zdraví všem
nezapomeňte se v Novém Městě vydat
z náměstí směr kyselka a budete bohatě
odměněni výbornou vodou.“
Jaroslava Mannová,
převzato z www.rozhlas.cz
Adrenalinový zážitek nabízí
cyklistům Singltrek v Novém
Městě pod Smrkem
Speciální trasy mají k dispozici nejen
pěší turisté, ale i milovníci jízdy na kole.
Jestli patříte mezi cyklisty, kteří před
jízdou na uhlazeném asfaltu silnic dávají
přednost pořádnému lesnímu terénu,
vydejte se do severních Čech. Před sedmi lety tam v Novém Městě pod Smrkem
vznikl první český singltrek.
Hlavní nástupní místo se nachází
na okraji Nového Města pod Smrkem
u přírodního koupaliště. Centrum Singltreku nabízí informační tabule, které vás
předem seznámí s jednotlivými trasami
čtyř různých obtížností.
„Singltrek je cesta pro jednoho cyklistu, trek je vedený v lese mezi stromy
tak, aby se na něj vešel jeden člověk
Novoměstské noviny

s jedním kolem. Většina stezek je jednosměrných,“ vysvětluje Jaroslav Maděra
z Nového Města pod Smrkem, který
– ačkoliv je srdcem spíš turista sám singltrekové cesty vyzkoušel jako terénní
cyklista. I přes původní skepsi se mu jízda na dobrodružné lesní stezce zalíbila.
„Projel jsem si sice jen tu modrou,
nejméně náročnou, ale bylo to úžasné
svezení a příjemné vyhýbání se stromům
po zpevněné cestě. Nikde se nezaboříte, ale přesto se musíte soustředit. A ta

příroda vás úplně pohltí,“ přibližuje Jaroslav Maděra svůj zážitek ze Singltreku
pod Smrkem.
Na nejméně náročné trasy se můžete
vydat i s dětmi a bez svačiny v batohu,
na delší úseky – červené nebo černé,
které vedou až do Polska, už se doporučuje vzít si s sebou něco k jídlu a vyhradit si více času.
Singltrek v Novém Městě pod Smrkem
funguje od jara roku 2008. Navrhnul ho
velšský designér těchto stezek Dafydd
Davis, světová špička v oboru. Kdybyste
chtěli projet poctivě celou singltrekovou
síť, na tachometru naměříte něco přes
80 kilometrů.
Když se na novoměstský Singltrek se
svým horským kolem vydáte, nezapomeňte na cyklistickou helmu a pořádné obutí. Dobré je také nastudovat si
předem, které části stezky jsou jednosměrné a řídit se v terénu speciálními
značkami. „Značení je na sloupcích, je
to podobné jako u automobilových značek,“ dodává Jaroslav Maděra.
Jaroslava Mannová,
převzato z www.rozhlas.cz
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Školství
Skrývačky
Skr ý vačk y pro vás připravili žáci
VIII. A – Martin Čeleda, Lucie Engelmannová, Karolína Garbuzová, Marek
Flíček, Michal Flíček a Lenka Řeháková.

• Telefonní budka a telefon na karty,
televize bez dálkového ovladače,
dostat do schránky pohled, vinylové
desky a jejich poslech – to je retro.

Hledejte ve větách části lidského
těla:
• Co to děláš? Já … transportuji
myšlenky na papír, hihi.
• Pověděl jí cenu a ona to odmítla.
• Hr, tanky vjely na bojiště.
• Záleží, Ladislave, jen na počasí.
• Pepo, můj kámo, Zekon z tebe asi
nebude, pořád nemáš velkou sílu.
• Malé motyky, členité hrábě a trnové
krumpáče.
• Yetti podle vědců někde asi existuje,
hastrman, dle vědců, nikoliv.
• Hochu, hochu, chop se té lopaty
nebo se ti zkrátí ruce.
• Hanko, kolik budeme potřebovat
vajec na dort?

Hledejte ve větách ukrytá zvířata:
• Ty kráso, Vašek mi bude závidět.
• Kámo, týl máš pěkně odřený, to ti
povídám.
• Vrána pořád dělá, krá, krá, krá,
Valentýne, tobě to nevadí?
• Pušky, děla, mačety a jiné zbraně
byly vystaveny na nádvoří zámku.
• Oslo není už tak bezpečné.
• Pojďte, lenivci!
• Pozor, elektrický proud!
• Lidské oko někdy selže.
• Dělej, přeskoč kamení a honem
k lesu.
• Maso kolem desáté dopoledne je
ještě čerstvé.
• Běda, běda, televize se nám rozbila.

• Polož mi ruku na rameno.
• Zase říká nějaké nesmysly.
Najděte ve větách ukryté jídlo:
• V pátek s ním budeme doma.
• Lucka má slovenského tátu.
• Jana prý hned, že mi pomůže, ale já
nechci.
Najděte ve větách slova
z horolezeckého sportu:
• Byla noc a my jsme se snažili
rozpoznat pachatele.
• Ruská lama překvapila lovce
sibiřského tygra.
• Žužu – laciná pochoutka z dětství
našich rodičů.
• Snažila jsme se odchytit alespoň
jednoho raka holýma rukama.
• Lamač dívčích srdcí a lamač kytary –
to byl Marek Ztracený.

Významná životní jubilea našich spoluobčanů

Březen
Bobková Miluška
Čech Jaroslav
Fikl Josef
Husáková Věra
Janda Josef
Kulhánek Miloslav
Lodeová Aurelie
Pilný Jaroslav
Pleštilová Stanislava
Podrazil Vladimír
Pospíšilová Hana
Šmidrkal Pavel
Varousová Irena
Wenzová Helena

Duben
Arendáš Jan
Farská Jana
Formánková Božena
Grasslová Marie
Hoťová Anna
Hudáková Marie
Kašpárek František
Kněžáčková Antonie
Kováčiková Jaroslava
Mucková Jindřiška
Pecharová Miluše
Režná Marie
Rojšlová Mária
Venclová Božena
Veselá Ruth Olga

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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Docela malý divadelní soubor
Představujeme se: Docela malý divadelní soubor
Docela malý divadelní soubor, také
uváděný a snad i známý pod zkratkou
DMDS, vznikl v roce 2005. Chtěl tak
navázat na dlouholetou divadelní ochotnickou činnost v Novém Městě pod Smrkem, zakončenou v roce 1989. Zprvu
sdružoval jen několik lidí, kteří projevili
zájem o hraní divadla na amatérské bázi,
ale téměř všichni měli s touto formou
umění nějaké zkušenosti. Postupně se
soubor vyproﬁ loval do divadelní formy
a stylu, který vycházel z počtu členů
a jeho genderového složení, ale i z technických možností zkoušení a uvádění
her. Od počátku soubor využívá pro
nacvičování a uvádění svých děl prostory v Základní umělecké škole v Novém
Městě pod Smrkem. Pro novoměstské
diváky (a nejen pro ně) nastuduje jedno
představení ročně. Uznáváme, není to
moc, ale nutno podotknout, že se scházíme pouze jednou týdně na několik hodin. K tomu přistupuje občasná zdravotní indispozice některých členů souboru.
Uváděná představení jsou tématicky
různá. Většinou jde o divadelní pásma, dramatizace povídek, jednoaktovky
od A. P. Čechova, G. Maupassanta,
St. Leacocka až po zpracování textů K. J. Erbena i vlastních. Vždy jsme
se snažili, abychom oslovili co nejširší
spektrum diváků, zejména novoměstských, ale nechtěli jsme sklouznout
do povrchnosti a podbízivosti či přílišného novátorství. Víme, že se chodí nejen
na herce, ale i na tituly, a jsme vždycky
rádi, když na představení máme, řečeno
divadelním žargonem, „plný barák“.
V letošním roce vstupujeme do jedenácté sezóny. Jsme si vědomi faktu,
že náš původní herecký základ stárne
a potřebuje omladit. To se nám částečně
povedlo zásluhou členky souboru Blanky Bartošové, učitelky novoměstské
školy, která loni vytypovala dvě žačky
(tehdy) sedmé třídy Sáru Kolomazníčkovou a Lenku Řehákovou. Dívky se brzy
ukázaly jako šikovné herečky, které si
brzy osvojily způsoby hraní divadla, a tak
se mohly blýsknout v divadelním pásmu,
které jsme uvedli na konci minulého
roku. Na základě tohoto úspěchu byly
přihlášeny do soutěže Svazu českých
divadelních ochotníků (SČDO) s názvem
Kandrdásek v oboru monology a dialogy
pro děti a mládež. Tato soutěž se koná
každým rokem v Železném Brodě. Je
dvoustupňová, prvním stupněm je regibřezen–duben 2016

onální – oblastní – přehlídka. Letos proběhl II. ročník, a to v sobotu 13. února
2016 v Městském divadle v Železném
Brodě.
Do soutěže byla vybrána Nevhodná
pohádka z našeho divadelního pásma.
Jde o volně zpracovanou povídku, kterou napsal anglický spisovatel Hector
Hugh Munroe, zvaný Saki. Toto celkem
krátké vystoupení – má jen asi 8 minut
– vzbudilo příznivý ohlas už při uvedení
v prosinci 2015. Usoudili jsme, že by bylo vhodné předvést se s tímto dialogem
na soutěžní přehlídce. V duchu jsme si
přáli, abychom uspěli.

Tříčlenná porota vybrala k dalšímu
postupu naši dívčí dvojici. Přes některé
výtky, adresované na režii, byly Sára
Kolomazníčková a Lenka Řeháková
(uvádím je podle abecedy, obě jsou dobré!) za ztvárnění rolí oceněny diplomem
a věcnou cenou a objeví se na národní
přehlídce v Brandýse nad Labem v březnu tohoto roku. Přání se stalo skutečností, blahopřejeme!!
Pro úplnost ještě uvedu jména dalších
členů souboru. Jsou jimi Marie Čechová, Blanka Bartošová, Jana Ovesná,
Pavel Šmidrkal, Eva, Ladislav a Michaela Zazvonilovi, a nyní další přírůstek

Sára Kolomazníčková a Lenka Řeháková při vystoupení na přehlídce
v Železném Brodě 13. 2. 2016.
Vyrazili jsme tedy do Železného Brodu
a od časného dopoledne až do pozdních odpoledních hodin jsme nejprve
uvedli náš titul a následně zhlédli všechna soutěžní představení, počínaje dětmi
v oboru monology a dialogy přes soutěž
monologů a dialogů dospělých a jednoaktovek. Mnohdy jsme se nesetkali
s dobrými hereckými výkony či zvolenými tématy, ale od toho jsou soutěže,
aby zvítězil ten lepší. Věřím, že každý,
kdo se akce zúčastnil, i přes časovou
náročnost a různorodost témat si odnesl
něco pro sebe nejen v oboru amatérského divadla.
Novoměstské noviny

do souboru, žačka ZŠ Karolína Garbuzová. Všem členům je nutné vyslovit poděkování za dosavadní činnost v oboru
amatérského divadla. Přejeme jim dobré
tituly, role a mnoho spokojených diváků.
Na stránkách těchto novin jsem již několikrát vyzýval případné zájemce o hraní divadla, a proto opakuji znovu: máte-li
trochu talentu a potřebu se seberealizovat, přihlaste se a rozmnožte naše řady!
Zkoušíme každou středu od 16,30 hodin v prostorách ZUŠ NMpSm. Rádi vás
poznáme.
Bc. Pavel Šmidrkal
režie a vedoucí DMDS
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kultura
Přípravy Fryyfestu jsou v plném proudu
du
Již osmé pokračování tradičního dvoudenního festivalu Fryyfest proběhne,
jak jinak než opět v Novém Městě pod
Smrkem, a to v termínu 19.–21. srpna 2016. Těšit se můžete na pestrou

vou deskou Labyrint pochlubili teprve
nedávno. Bývalý zpěvák Seven a člen

vždy to bude výběr nejen velice pestrý,
ale i patřičně kvalitní. A protože festival
nikdy nebyl o penězích, ale o lidech, jak

přehlídku tuzemské prvoligové i undergroundové scény a jako vždy, ani letos
nebude chybět zajímavý host ze zahraničí. Tím bude tentokrát symphonicmetalová formace IVORY z Běloruska, která
se na festivalu pochlubí svým debutovým albem Южный крест, které vyšlo

RockOpery Praha Lukáš Písařík přiveze
svůj aktuální spolek PLAN B a na festi-

říkají samotní pořadatelé, i letos bude
vstupné dobrovolné, takže bude záležet
čistě na vás fanoušcích, jakou částkou
Fryyfest podpoříte. A možnost pod-

valovém pódiu pořádně zahřmí dnes již
prakticky kultovní thrashcorová smečka
na sklonku loňského roku, a to rovnou
ve dvoudiskové a dvojjazyčné verzi.
Bude tedy zajímavé zjistit, jakým jazykem budou k festivalovým fanouškům
promlouvat.

K hvězdám domácí scény budou bezesporu patřit severomoravští LIMETAL,
tedy zdravé jádro legendárního Citronu
s novou bubenickou posilou. Chybět
nebudou ani pravidelní účastníci, jako
jsou MERLIN s Danem Horynou, KOMUNÁL se stále aktuální deskou Vlci
v nás či pořádající RAIN, kteří se no16

pory festivalu nemají jen fyzické osoby,
ale třeba i firmy a podnikatelé, které
podobné akce zajímají nebo chtějí jen
tak podpořit něco, co dělá už několik let
příznivcům dobré muziky velkou radost.

DOKTOR TRICERATOPS z Prahy. K již
zavedeným festivalovým pojmům pak
lze zařadit i kapely SILENT SESSION,
ENOLA GAY, F. A. KING, ION AT AN,
PIRANHA nebo ACT OF GOD. Po dvou
letech se na festival vrátí crossover/
metaloví SELF-DEFENCE a svou festivalovou premiéru si odbudou rock/
metaloví MAESSOR STRUCTOR, kteří
do Nového Města pod Smrkem přivezou
svůj loňský debut Rise At Fall.
Tím ovšem výčet účinkujících zdaleka nekončí a lze očekávat, že tak jako
Novoměstské noviny

Podrobnější informace o všem, co se
Fryyfestu týká, najdete na oficiálních
stránkách www.fryyfest.cz.
Jiří Olszar
březen–duben 2016

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.
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.
Nové knihy
Dospělí beletrie
Abbot, Rachel: Nezvěstná
Adler-Olsen, Jussi: Nesmírný
Deveraux, Jude: Šťastně až navěky
Fenwick, Liz: Aféra v Cornwallu
Gerritsen, Tess: Umři znovu
Grisham, John: Grayova hora
Hawkins, Paula: Dívka ve vlaku
Janouch, Katerina: Hra na schovávanou
Kazinski, A: J.: Spánek a smrt
Kettu, Katja: Porodní bába
Kline, Christina Baker: Vlak naděje
Moriarty, Liane: Sedmilhářky
Niedl, František: Dotek zla

březen–duben 2016

Preston, Douglas J.: Modrý labyrint
Richman, Alyson: Kabinet milostných
dopisů
Rich, Roberta: Porodní bába z Benátek
Thomas, Matthew: My nejsme my
Viewegh, Michal: Biomanže
Mládež beletrie
Březinová Ivona: Chobotem sem,
chobotem tam
Eliášová, Irena: Chci se vrátit
do pohádky
Chalánková, Vendulka: Vyšívané
pohádky
Mortka, Marcin: Tappiho putování
po Šumících mořích

Novoměstské noviny

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

Městská knihovna půjčuje:
pro děti:
pondělí
středa
pro dospělé:
pondělí
úterý
čtvrtek

13:00–17:00 hod.
13:00–15:00 hod.
9:00–11:00 hod.
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.

Komorous, Filip: Sportovní pohádky,
aneb, Tucet příběhů pro malé (ne!!!)
sportovce
Kratochvíl, Miloš: Kočkopes Kvído
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Provozní doba – březen–květen 2016
Plavecký bazén
ráno
pondělí zavřeno
úterý
středa
výuka pro základní
čtvrtek
a mateřské školy
dle harmonogramu

odpoledne
zavřeno
14.00–21.00 veřejné plavání
14.00–21.00 veřejné plavání
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
15.00–16.00 DDM Roroš
16.00–21.00 veřejné plavání
pátek
14.00–21.00 veřejné plavání
sobota 9.00–12.00 veřejné plavání 14.00–21.00 veřejné 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
17.00–21.00 smíšená

Občerstvení
u bazénu
sanitární den
sanitární den
zavřeno
14.00–21.00
16.00–18.00 na obj. 14.00–21.00

17.00–21.00 ženy

18.00–20.00 na obj. 14.00–21.00

17.00–21.00 muži
18.00–20.00 na obj. 14.00–21.00
17.00–21.00 smíšená zavřeno
14.00–21.00
15.00–18.00 smíšená 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

Masáže

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

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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sport
Informace za SRC
Zima ještě pořádně nezačala, a již
se nám kvapem blíží jaro, takže je čas
na první informace týkající se tohoto období. Pomalu se stává zvykem, že na každý rok připravíme jeden větší projekt,
který realizujeme. V minulém roce to
bylo zřízení posilovny, která bude za pár
týdnů slavit první výročí, a zdá se, že se
uchytila poměrně dobře. Pro letošní rok
jsme se s vedením města dohodli na zřízení „Informačního centra (IC)“. Tento
projekt je zatím v plenkách a jeho realizace pravděpodobně bude chvíli trvat,
nicméně harmonogram je nastaven tak,
aby bylo funkční před začátkem hlavní turistické sezóny. Protože jsem již obdržel
několik dotazů na toto téma, pokusím se
na některé alespoň stručně odpovědět
následujícími řádky. IC bude zřízeno pod
hlavičkou naší příspěvkové organizace.
Jeho náplní bude především propagace všech zařízení, služeb a zajímavostí
nejen v Novém Městě, ale pokud možno
i v blízkém okolí. Samozřejmě je předpokládána úzká spolupráce s jednotlivými
IC v okolních obcích. IC bude zapojeno
i do organizování jednotlivých kulturních
a společenských akcí pořádaných městem Nové Město pod Smrkem a jeho organizacemi. Další služby, které bude IC
poskytovat, budou závislé na potřebách
obce a na kapacitě samotného centra.
Provozní dobu předpokládáme v hlavní
turistické sezóně po celý týden a mimo
sezónu podle skutečných potřeb. Umís-
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tění samotného centra je plánováno
v přízemí budovy knihovny. Tolik k plánovanému zřízení IC.
Další akcí týkající se SRC, kterou
město ve prospěch turistického ruchu
začalo realizovat, je revitalizace prostor
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u přírodního koupaliště v ulici Plovárenská. Studie zpracovaná společností
„City Upgrade“ je k nahlédnutí na stránkách města. Pro letošní rok je plánována
realizace především terénních úprav
v prostoru pro kempování a okolo budovy občerstvení.
Na závěr se chci zmínit alespoň o dvou
záležitostech, týkajících se naší organizace. První z nich je trochu negativní.
V průběhu vánočních a novoročních
svátků byl několika vandaly opět poškozen objekt tělocvičny u školy. Tentokrát
byla posprejována a znečištěna fasáda.
Náklady na opravu tohoto poškození
nejsou opět nijak zanedbatelné, a proto
je dobře, že se příslušníkům PČR podařilo najít viníky, kteří škodu uhradí.
Protože jsem si řekl, že tento článek
by měl končit pozitivně, přikládám snímky nových šatních skříněk v bazénu,
pořízených z výnosu roku 2015. Myslím
si, že ty původní již měly po deseti letech
nárok na výměnu.
Přeji všem příznivcům a návštěvníkům
zařízení SRC pěkné jaro a dobrou náladu.
Ing. Pavel Jakoubek
ředitel PO
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Sbor pro občanské záležitosti
Vítání občánků
Dne 20.02.2016 se v obřadní síni
konalo letošní první vítání občánků, kde
členky SPOZ společně s Mgr. Michaelou Smutnou, zastupitelkou města,
přivítaly 14 nově narozených miminek.
Již tradičně si děti a paní učitelky ze ZUŠ
připravily krásný kulturní program, který
celou akci příjemně doprovázel. Velice
nás těší, že přišlo také mnoho babiček,
dědečků, strýčků, tetiček a ostatních
příbuzných, kteří se do naší „malé obřadky“ málem nevešli.

Prvním občánkem města se v letošním
roce stala Anička Cermanová, které byl
věnován na památku zlatý dukát k narození dítěte s rokem ražby 2016.
Všechna miminka dostala plyšovou
hračku, knížku, blahopřání a maminky
kytičku.

Adamovi, Katii, Nelly, Kryštofovi, Cecílii, Emmě, Patrikovi, Martinovi, Karolíně,
Nele, Aničce, Davidovi a Vojtěchům přejeme pevné zdraví a mnoho šťastných
chvil prožitých se svými rodiči.
Za SPOZ
Edita Čeledová
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