cena 10 Kč
www.nmps.cz
číslo 3, ročník 23
Město Nové Město pod Smrkem
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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
máte před sebou další vydání
Novoměstských novin. Přinášíme
nové zprávy, ale také něco pro
volné chvíle. Jako obvykle jsme
shromáždili informace z radnice, od příspěvkových organizací,
spolků a literární příspěvky našich čtenářů. Navíc se dočtete
o mnoha kulturních akcích, které
se uskuteční v následujících jarních dnech.
Po zdlouhavé zimě jsme zažili
jen málo slunných dní, ale věříme,
že jistě brzy přijde krásné počasí,
které vám zpříjemní náladu i čtení.
Redakce

Veřejná sbírka na elektriﬁkaci školních
věžních hodin v Základní škole
Více na straně 9

Finále 2. ročníku
celorepublikové
odborné metodické
soutěže
Více na straně 2

školství
Finále 2. ročníku celorepublikové odborné metodické
soutěže
Talenty pro ﬁrmy – „T – PROFI“ 2017
Ve čtvrtek 27. dubna se uskutečnilo
ﬁnále 2. ročníku celorepublikové odborné metodické soutěže Talenty pro ﬁrmy
– „T-PROFI“ 2017. Celá akce proběhla
v hotelu Aquapalace v Praze Čestlicích. Soutěže se zúčastnilo 14 týmů ze
14 krajů České republiky.

I vítězný „Dream tým“ libereckého
krajského kola odjel do Prahy zkusit
své štěstí. A protože se vítězná formace
nemění, zůstalo složení týmu stejné.
Za ﬁrmu Kamax s. r. o., Turnov pan Lukáš Hlubuček, učitel průmyslové školy
Ondřej Rönisch, studenti 2. ročníku
SPŠSE a VOŠ Masarykova Liberec Ja-

kub Adamovský, Kristián Šmíd, Marek
Uhlíř a žáci ZŠ Nové Město pod Smrkem
Tereza Engelmannová, Adam Dvořák
a Michael Zeman. Tým doprovodil ředitel
KHK Liberec pan Ing. Oskar Mužíček
a pedagogický dozor pan Bc. Karel Engelmann a paní Mgr. Jitka Osterová.
Už po cestě jsme si vytyčili nelehký
cíl: „Jedeme do Prahy vyhrát!“ Následovaly dobře míněné rady: „Pozor na rezavé šroubky a matičky! Pořádně vše
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utáhněte! Klidnou mysl a jistou ruku!“
Ani ve snu nás nenapadlo, že to, co jsme
si každý v koutku duše přál, se stane
skutečností.

Zadání letošního ročníku znělo: „Sestavte plošinu, regulátor a dopravníkový
pás. Z těchto tří částí sestavte funkční
výrobní linku.“ Na splnění úkolu mělo
každé družstvo dvě a půl hodiny. Během práce museli soutěžící odpovědět
na otázky vědomostních testů ze zdravovědy, bezpečnosti práce, matematiky
a fyziky. Spolupráce mezi jednotlivými
členy týmu byla obdivuhodná. Každý
zodpovědně plnil své úkoly a věděl, že
se může na ostatní ve všem spolehnout.
Tým SPŠSE a VOŠ Liberec, ZŠ Nové Město pod Smrkem a firmy Kamax s. r. o. byl nejlepší a obsadil
1. místo. GRATULUJEME!
Mgr. Jitka Osterová
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školství
Zpívání pod Smrkem
V pátek 21. dubna uspořádala základní umělecká škola 15. ročník přehlídky pěveckých souborů „Zpívání pod
Smrkem“. Během přehlídky si v Novém
Městě zazpívaly a zatančily děti z mateřských, základních a základních uměleckých škol z oblasti Frýdlantska. Kdo se
přišel podívat, určitě nelitoval. Vystoupení se všem vydařilo a každý soubor
si kromě potlesku odnesl i pamětní list
a malou odměnu. Na závěr si všichni
s chutí zazpívali společnou písničku.
Mateřské škole, základní škole a městskému úřadu děkujeme za pomoc při
přípravě této akce. Městu Nové Město
pod Smrkem děkujeme za ﬁnanční podporu přehlídky.

Narozeninový koncert Podsmrkáčku
Pěvecký soubor Podsmrkáček letos
oslaví 20 let své existence. K plánovanému samostatnému koncertu u příležitosti 20. narozenin Podsmrkáčku jsme
se rozhodli využít nabídku a zapojit se
do Celonárodního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open. V úterý 30. května 2017 zapojené základní
umělecké školy v celé České republice
představí svůj program v rámci jednoho
společného dne. Naše ZUŠ se rozhodla
uspořádat samostatný koncert pěveckého sboru Podsmrkáček a podpořit nejen
práci naší ZUŠ, ale i práce a aktivity
uměleckých škol v rámci celorepublikové mediální kampaně.
květen–červen 2017

Samostatným koncertem určitě opět
nabídneme kulturní zážitek nejen rodičům dětí, ale i široké veřejnosti. Domníváme se, že Podsmrkáček patří 20
let nejen k naší ZUŠ, ale i k samotné
vizitce našeho města – jsme součástí
nejen kulturních akcí pořádaných naší
základní uměleckou školou, ale velice
rádi zpíváme seniorům v DPS, členům
Senior klubu, po dlouhá léta jsme zpívali na setkáních spoluobčanů německé
národnosti, zahajovali jsme tradiční akci
3 dny – 3 země – 3 pochody, neodmítáme prosbu zazpívat seniorům ani v Horní
Řasnici. Neodmyslitelnou součástí adventního období je v našem městě účast
Novoměstské noviny

Podsmrkáčku při rozsvícení vánočního
stromu, v loňském roce jsme vánočním
koncertem potěšili i posluchače v ludvíkovském kostele. Snažíme se přispívat
k dobré vizitce školy i našeho města
účastí pěveckého sboru na Frýdlantském festivalu pěveckých sborů, Setkání pěveckých sborů v Jindřichovicích,
jsme-li osloveni, zahajujeme lázeňskou
sezónu v Lázních Libverda. V minulých
letech jsme opakovaně zpívali na pěvecké přehlídce Vítání jara v Liberci.
Těšíme se na Vás v úterý
30. května v 18 hodin v sále
Dělnického domu.
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školství
Turnaj žáků 2. stupně ZŠ ve stolním tenisu
S příchodem jara jsme dne 27. března 2017 uspořádali pro žáky 2. stupně
ZŠ již 5. ročník tradičního turnaje ve stolním tenisu. Každoročně se nám zdá, že
s odchodem „opor – deváťáků“ do dalších vzdělávacích institucí se nenajdou
žádní další následovníci. Ale není tomu
tak. Díky ping-pongové mládeži z „Domečku“, hraní ping-pongu ve „Vorazu“
a možnosti hrát i ve škole o velkých přestávkách se vždy najde několik sportu
chtivých (či možná výher chtivých) hráčů
a hráček.
Turnaj jsme uspořádali pro následující kategorie. V té první byli chlapci
6. a 7. tříd a celkem se přihlásilo 6 nadějí. Ve druhé kategorii hráli chlapci
8. a 9. tříd. Zde soutěžilo 5 hráčů. Třetí,
a letos navíc, byla kategorie dívek. Sice byly jen tři, ale trojka, to je dobrá
známka. A jsme za ni často velmi rádi.
Jak žáci, tak učitelé. Soutěžilo se sys-

témem každý s každým na dva hrané
sety (děvčata na dva vítězné), takže
bylo sportovnímu vyžití učiněno zadost.
O spravedlnost na kolbištích dbali páni
učitelé Oster a Beran. Přeci jen počítání
do jedenácti a změny po dvou podáních
dělaly některým sportovcům viditelné
problémy. Kdo ví, jak by některé sety
dopadly?
Začnu děvčaty. Všechny odehrané
zápasy byly nečekaně vyrovnané a vítězství pro sebe vskutku těsně vybojovala
Lucie PETEROVÁ z 6. B. Stříbrná skončila Anička VLKOVÁ ze 7. A a pěkné třetí
místo obsadila Petra PLAČKOVÁ ze 7. A.
V mladší kategorii chlapců byl považován za favorita Filip KOMPUŠ ze 6. B.
Ten sice svou roli potvrdil, ale ve třech
zápasech po jasně vyhraném prvním setu polevil a dal možnost vyhrát ten druhý
i slabším soupeřům. Nakonec byli tři
hráči se stejným počtem bodů a rozhod-

ly vzájemné zápasy. V nich na tom byl
Filip nejlépe a turnaj vyhrál. Druhé místo
obsadil David KARALA ze 6. A a bronzové umístění získal Šimon WOIDE ze 7. A.
V kategorii zkušenějších vyhrál Matěj NEVEČEŘAL, i když mu Dominik
KARALA šlapal na paty. Třetí místo si
vybojoval Lukáš ČERNÍK. Ale všechny
zápasy v této kategorii byly taktéž velice
vyrovnané a napínavé.
Co na závěr? Vítězové pravděpodobně snědli za rohem školy sladké odměny
a můžeme jen věřit, že si za dalším rohem nezapálili (z radosti z vítězství nebo
truchlivé nálady z porážek) „sportovní“
cigaretku. Za některé bych ruku do ohně nedal…
No nic. Tak zase u (o) sportu příště…
Organizátoři – učitelé
Miroslav Beran a Radek Oster

Základní umělecká škola
v Novém Městě pod Smrkem
nabízí

dětem od 5 do 17 let
studium v těchto uměleckých oborech:

hudební

– hra na hudební nástroj (klavír, ﬂétna, kytara, housle)
– sborový zpěv – Podsmrkáček

výtvarný
Přijímání nových žáků se bude konat v ZUŠ

6. a 7. června od 15 do 17 hodin.
Těšíme se na Vás!
4

Novoměstské noviny

květen–červen 2017

Zprávy z radnice
Přehled platných obecně závazných vyhlášek
pro občany Nového Města pod Smrkem
Obce mohou vydávat ve své samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky, kterými na svém území ukládají
povinnosti, které vedou k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných akcí a k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství. Nedodržení vyhlášky je potom přestupkem, za který může městský
úřad udělit pokutu.
Ráda bych Vás stručně seznámila
s platnými obecně závaznými vyhláškami (OZV), které najdete na webových
stránkách města.
 OZV č. 2/2016 o stanovení kratší
doby nočního klidu
dobou nočního klidu se rozumí doba
od 22. do 6. hodiny
 dodatek č. 1 OZV č. 2/2016
o stanovení kratší doby nočního klidu
 OZV č. 1/2016 o místním poplatku
za lázeňský nebo rekreační pobyt
 OZV č. 3/2015 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
 OZV č. 2/2015 o stanovení veřejně
přístupných míst, kde je povoleno
provozovat sázkové hry, loterie a jiné
podobné hry a stanovení podmínek,
za kterých je povoleno provozovat
sázkové hry, loterie a jiné podobné hry
 OZV č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města
Nové Město pod Smrkem
 OZV č. 1/2013 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku,
o zákazu konzumace alkoholických
nápojů, žebrání, užívání zábavní
pyrotechniky, volného pobíhání psů
na některých veřejných prostranstvích
a mytí kol a koupání psů v koupališti
 OZV č. 1/2011 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
 OZV č. 3/2009 o stanovení
koeﬁcientů u daně z nemovitosti
v územním obvodu města Nové Město
pod Smrkem
 OZV č. 1/2009, kterou se
vydává požární řád, stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se účastní větší počet
květen–červen 2017

osob, a stanoví další případy, kdy
právnické osoby a podnikající fyzické
osoby zřizují požární hlídky
 OZV č. 5/2007 o místním poplatku
ze vstupného
 OZV č. 4/2007 o místním poplatku
z ubytovací kapacity v územním obvodu
města Nové Město pod Smrkem
 OZV č. 6/2006, kterou se vyhlašují
změny územního plánu
 OZV č. 5/2006 o místním poplatku
ze psů
Co by Vás mohlo zajímat
z některých obecně závazných
vyhlášek:
 Místní poplatek za rekreační
nebo lázeňský pobyt: výše 10 Kč/
noc/osobu; vybírá a odvádí ubytovatel;
odvod po ukončení čtvrtletí
 Místní poplatek z ubytovací
kapacity: hradí ubytovatel po skončení
čtvrtletí; za každý den a každé
obsazené lůžko; výše 4 Kč/den
 Místní poplatek ze psů: platí
majitel psa, s trvalým bydlištěm
v Novém Městě pod Smrkem, za psa
staršího 3 měsíců; do 30 dnů ohlásit
nového psa nebo jakoukoliv změnu;
splatný do 28. 2. každého roku; sazba
500 Kč/ 1 psa v bytovém domě,
100 Kč/1 psa v rodinném domě
 Místní poplatek ze vstupného:
týká se pořadatele kulturní akce se

vstupným; ohlášení akce na MěÚ před
zahájením; poplatek se platí po akci;
3 % z celkové vybrané částky ze
vstupného
 Místní poplatek za odpady:
platí každý občan s trvalým bydlištěm
v Novém Městě pod Smrkem; výše
poplatku je 500 Kč/osobu; splatnost
maximálně ve dvou splátkách do 30. 6.
každého roku; majitelé rekreačních
objektů (chalup) 500 Kč za objekt
 Komunální odpad: objemný
komunální odpad patří na sběrný dvůr
a ne ke sběrným nádobám; stavební
odpad si po uhrazení poplatku na MěÚ
odvezete na sběrný dvůr
 Veřejný pořádek: zakázané volné
pobíhání psů na některých veřejných
prostranstvích; zákaz konzumace
alkoholických nápojů a žebrání
na některých veřejných prostranstvích
 Kratší doba nočního klidu:
konkrétně vyjmenované veřejné akce,
u kterých je povolena kratší doba
nočního klidu než je obvyklá, daná
zákonem
Vybrané místní poplatky jsou součástí rozpočtu města, město jimi zabezpečuje požadavky občanů na udržování čistoty města, údržbu veřejné
zeleně, opravy místních komunikací
a veřejný pořádek.
Za Finanční odbor Romana
Martinková

Ze schůzí rady města
R ad a m ě s t a na s vé s ch ů zi dne
15. 3. 2017 schválila přičlenění honebních pozemků do honitby Chlum,
spolupořadatelství akce FRY YFEST
a úhradu nákladů na techniku (2× stage,
2× ozvučení, 2× světla, el. agregát),
souhlasila s přijetím daru pro PO SVČ
„ROROŠ“ – výtěžek z novoměstského
plesu, schválila provedení rekonstrukce
sociálního zázemí budovy kempu koupaliště, WC, sprch a kuchyňky pro ubytované; oplocení kurtů na tenis, nohejbal
a odbíjenou a opravu fasády a střechy
na ZŠ Tylova. RM doporučila starostovi
města na základě vyjádření členů JSDH
odvolat z funkce velitele JSDH pana Ladislava Rabinu a jmenovat do této funkce
pana Petra Nováka.
Novoměstské noviny

RM na své schůzi dne 5. 4. 2017
projednala a schválila kupní smlouvu
s obcí Bílý Potok o prodeji automobilové
stříkačky cisternové ASC 25 – RTHP
(LIAZ). Dále schválila dotaci pro Jizerskou, o. p. s. na úpravu a údržbu Jizerské lyžařské magistrály v roce 2017
a dotaci AFK na údržbu sportovního
areálu a činnost fotbalového klubu. RM
vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele
opravy komunikace a obnovy inženýrských sítí v ulici Dělnická. RM odsouhlasila, že zápis dětí do mateřské školy se
bude konat dne 10. 5. 2017 od 13:00
do 15:00 hodin v budově Mateřské školy Nové Město pod Smrkem.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php
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Kronika novoměstských hasičů
Představujeme vám kroniku novoměstských hasičů, mapující roky 1946 až 1953. Nahlédněte do protokolů o členských schůzích bratří a sester v každém výtisku novin.
Protokol o členské schůzi konané dne 10. VII. 1947
Schůzi zahájil br. velitel ve 20:30 přivítáním přítomných,
přečtena došlá pošta z niž schválena žádost svazu branosti
o zapůjčení 2 polnic a několika starých přileb, dále zúčastnění
se okresního cvičení ve Višňové. Br. velitel dále sděluje kterak
žádal v radě M. N. V. o zakoupení nové motorové stříkačky
na kterou nám chtějí uvolnit pouze 20.000 Kč. Další program
se týká proponovaného obvodového cvičení, který se bude
konat 3. VIII. na sokolském cvičišti. Br. velitel navrhuje bychom
si sami vzali veškeré zásobování jak jídlem, tak pitím ve vlastní
režii. Zároveň zděluje, že možno zakoupit sud vína s obsahem
117 l vína po 52 Kčs, což schváleno s víhradou, že br. Daníček
a sestra Hejduková zjistí dříve jakost. Dále nakoupiti malinovou
šťávu, která by se prodávala s kyselkou. Sestry přejdou po členech sboru by věnovali některé přebytky potravin potřebných
k pečení cukroví. Br. Klápště si vezme na starost kolo štěstí.
Br. Kroulík nastínil program pro plakát na cvičení.
Ve 22:30 schůze skončena.
Hasičstvu zdar
Zapsal Klápště
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Zápis o členské schůzi konané 6. 8. 1947
v hasičském domě
Schůzi zahájil br. velitel ve 20:45
Navrhuje by byly schůzky po skončeném cvičení asi na měsíc odloženy. Br. Čmuchálek jest proti tomuto návrhu a žádá
by bylo konáno cvičení každý týden. Br. velitel žádá poté by
mu byla udělena 1 měsíční dovolená což schváleno s výhradou případu ohně. Dále br. velitel upozorňuje na protipožární
žňovou ochranu. S politováním ohlašuje, že zisk ze cvičení
nebyl tak jak jsme si představovali a to pro nepochopení občanstva, které se v malém množství dostavilo na odpolední
cvičení. Dále děkuje všem, kteří byli do cvičení zapojeni. Žádá
by bylo poděkováno Tělocvičné jednotě Sokol v Novém Městě
pod Smrkem, kteří nám slevili částku 500 Kčs za propůjčení
sálu panu Pražákovi za zásobení masem, oběma písemně. Dál
ohlašuje, že jak se dozvěděl v Jindřichovicích jest v likvidované
továrně motorová stříkačka DKV proto by br. velitel tam zajel
a v případě, že bude v pořádku a bude-li ji možno zakoupit jí
ihned převzal.
Ve 22:10 schůze končí.
Hasičstvu zdar
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Hasiči
Jaro u hasičů v Ludvíkově
Po skončení hodnocení uplynulého
roku na výroční valné hromadě začala
příprava na rok 2017. Veškerá technika
se v průběhu zimy opravovala, PPS 8
prošla celkovou rekonstrukcí, soutěžní
a zásahová PPS 12 byly opraveny a jsou
připraveny na letošní sezonu. Převedená
cisterna CAS 24 Karosa zaměstnala několik členů při opravě nárazníku, novém
natažení elektrických rozvodů po zapojení příslušenství a dalších drobných
úpravách, u Fordu Tranzit byla opravena
spojka a brzdy. V neposlední řadě prošly
údržbou před sezónou také sekačka,

tradiční hasičský ples, zároveň jsme zamluvili kapelu Magic Melody z Moravy,
která zahrála už na letošním plese.
Na 14. dubna byla svolána brigáda
na dřevo k přípravě hranice na pálení
čarodějnic. Za pomoci několika členů sboru a strojů od p. Horkého jsme
dřevo připravili, dovezli na pozemek
u nádrže a ještě do večera vatru postavili. V neděli 30. dubna jako každoročně
prošel vesnicí průvod masek a před
zapálením vatry byla postavena májka.
S tou souvisí naše další plánovaná akce
„Kácení máje“, která proběhne 29. květ-

na. V dopoledních hodinách proběhne
zvaní na akci v maskách a odpoledne se
všichni sejdeme na pozemku u nádrže,
kde bude další program a kde se dozvíme, kdo letošní májku vyhrál.
Soutěžnímu družstvu již začala sezóna. 21. dubna se družstvo zúčastnilo
soutěže v Kozlanech v jihomoravském
kraji, kde nás bohužel zradil materiál
a prasklá hadice nás odsunula na předposlední místo. Byla to první soutěž a my
věříme v připravenost týmu v soutěžích
v našem okrsku, v Superpoháru 2017
i v dalších soutěžích.
MaP. st

křovinořez, plovoucí čerpadlo, elektrocentrála a pily.
Jednotka v březnu a dubnu vyjížděla
k pěti zásahům. Dvakrát k požáru, dvakrát k záchraně osob a jednou k technické pomoci – pátrání po pohřešované
osobě. Dále se jednotka zúčastňovala
školení a výcviků.
V době vegetačního klidu jsme byli
požádáni o kácení stromů a vyčištění
pozemku v Novém Městě nad čerpací
stanicí. Tato činnost vyžadovala víc jak
měsíc řezání a pálení. Další pomoc se
týkala kácení stromů u koupaliště pro
Město, a také u nás v Ludvíkově, kde
nám přerostlé stromy blízko domů nadělaly hodně starostí a práce.
Naši členové pomohli se službou při
pořádání maškarního plesu pro děti
v Novém Městě, který pořádalo Sportovní a relaxační centrum. Během března
jsme objednali pronájem sálu na náš
květen–červen 2017
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„Povinná“ výměna televizí a set-top boxů
Spuštění DVB-T2 se blíží
Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání, které sledujeme v televizi, je analogové. Přišli jsme na to, až když jsme zjistili, že ho nahradí vysílání digitální a my
musíme šupky hupky kupovat nová zařízení, set-top boxy a tak dále. A historie
se opakuje. Sotva jsme si zvykli používat
dva ovladače nebo jsme si pořídili novou

televizi, už je tu hlášení o další změně.
Takže jen tak obyčejné digitální vysílání
s označením DVB-T už nám stačit nebude, na scénu se chystá DVB-T2.
DVB-T2 bude novou formou digitálního vysílání. Přinést by to mělo spoustu
výhod, ovšem žádné z nich nejsou zatím
přímo potvrzené a jedná se tak o pouhé
domněnky. Například zvýšená kvalita

Kurz Senioři komunikují opět
v Novém Městě pod Smrkem!
V roce 2017 vyhlásil opět Nadační
fond manželů Livie a Václava Klausových
výběrové řízení na týdenní počítačový
kurz Senioři komunikují. Spolek pro
seniory Červánek v tomto výběrovém
řízení uspěl a zařadil se tak mezi 9 organizátorů, kteří na 85 místech v České
republice tento kurz uspořádají. Kurz se
v Novém Městě pod Smrkem uskuteční
za laskavé podpory základní školy v její
počítačové učebně v srpnu 2017.
Cílem kurzu je seznámit seniory se
základní obsluhou PC, s možností využívání internetu, s používáním elektronické
pošty a se psaním textu. Cílem je také
získání základních znalostí v oblasti bankovních služeb.
Cílová skupina: senioři důchodového věku, kteří dosud neměli příležitost
seznámit se s používáním těchto komunikačních prostředků a jsou úplnými
začátečníky a doposud ještě podobný
kurz neabsolvovali.

Průběh kurzu: Jedná se o 14hodinový
kurz, který proběhne v průběhu jednoho
kalendářního týdne s následujícím rozvržením výuky:
 13 hodin výuky ovládání a používání
PC
 1 hodina výuky základních
bankovních služeb
Délka jedné vyučovací hodiny je
60 minut.
Finanční spoluúčast účastníků kurzu
je 200 Kč/osobu za celý kurz. V ceně je
zahrnut studijní materiál, psací pomůcky
a občerstvení. Na závěr kurzu obdrží
účastníci kurzu osvědčení o absolvování
kurzu.
Př ihlášk y na adrese školy nebo
ve Spolku pro seniory Červánek, Švermova 853, tel. 482 325 314.
Jindřich Novotný, jednatel

obrazu se jeví sice jako příjemný beneﬁt,
ale už dnes máme při pohledu na nějaké
televizní přístroje pocit, že jsou tak dokonalé, až z toho bolí oči. Co zní zajímavěji, je možné zvýšení počtu televizních
stanic, To by mělo souviset s tím, že se
zlevní cena vysílání, takže by se do hry
mohlo dostat více stanic.
Naopak to, co většinu rozhořčí a nepotěší, už je potvrzené. První, co je
třeba zmínit, je skutečnost, že žádné
zařízení schopné přijímat současné
vysílání DVB-T nebude použitelné
pro DVB -T2. Výměna televizorů nebo set-top boxů se tedy týká opravdu
všech.
Proč se přechází na nový
TV standard v ČR?
Hlavním důvodem je uvolnění části
sítě pro mobilní internet. Mobilních zařízení stále přibývá a síť už to nezvládá.
Když už víme, co nám to všechno (ne)
přinese a že je to nevyhnutelné, zjistili
jsme také, kdy nás ta nevyhnutelnost
čeká. Už se v minulosti objevilo několik
plánovaných termínů spuštění tohoto
vysílání, ale zatím se žádný neuskutečnil. Bohužel nyní už je to opravdu
na spadnutí a rok 2017 zřejmě už opravdu bude tím průlomovým. Samozřejmě
jako u přechodu z analogového vysílání,
i tentokrát bude vše probíhat postupně.
Nedokážeme říct, jaká vlna vypnutí DVB-T vás zasáhne, nicméně to „vlnobití“ by
mělo probíhat od roku 2018 do 2021.
Snad alespoň tentokrát se bude jednat
o řešení dlouhodobějšího charakteru…
www.srovname.cz/levouzadni/dvb-t2/

Když už vám silnější brýle nepomáhají…
Znáte to. Brýle na čtení potřebuje
s postupujícím věkem téměř každý člověk.
Bohužel někteří lidé si časem uvědomí, že svými brýlemi nevidí tak ostře,
jak byli zvyklí. Jenže oční lékař jim už
nemůže předepsat silnější, protože vyšší dioptrie nastalé onemocnění sítnice
nevyřeší.
Stalo se vám to také? Pokud ano, můžete kontaktovat liberecký Tyﬂoservis.
Pokusíme se vám pomoci.

8

Můžete si u nás vyzkoušet speciální
optické pomůcky, včetně televizních
kamerových zvětšovacích lup.
Existuje také mnoho neoptických
kompenzačních pomůcek, z nichž jsou
některé opatřeny českým hlasov ým
výstupem. Můžete se tak naučit zvládat
samostatně činnosti běžného dne a být
méně závislí na pomoci druhých lidí.
Proč byste si sami nemohli přečíst
článek v novinách, připravit své oblíbené
jídlo, zalít čaj a dojít, kam potřebujete?

Novoměstské noviny

Liberecké krajské středisko Tyﬂoservisu se nachází v Palachově ulici 504/7.
Návštěvním dnem pro klienty je každý
čtvrtek od 13,00–18,00. Po předcházející telefonické dohodě lze s instruktorkami rehabilitace domluvit i jiný termín
návštěvy. Služby mohou být poskytnuty
také terénní formou.
Kontakty: 485 109 990,
608 572 347–8,
e-mail: liberec@tyﬂoservis.cz
www.tyﬂoservis.cz
Za Tyﬂoservis, o. p. s. Liberec
Bc. Jitka Fajmonová
květen–červen 2017
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UPOZORNĚNÍ !!! – zabezpečte si své pobíhající psy
a neporušujte zákon
Vzhledem k tomu, že se v naší obci
opět a opakovaně vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi, kteří se
bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní
občany naší obce, znečišťují a poškozují
veřejné prostranství i soukromé majetky,
upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto
psy zabezpečili a neporušovali zákon
na ochranu zvířat proti týrání.
Kdo nezajistí zvíře proti úniku,
porušuje:
1. Zákon č. 264/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání,
dopouští se dle ust. § 13 odst. 1
a dle ust. § 27 odst. 2 téhož
zákona přestupku, kdy lze za tento
přestupek téhož zákona § 27
odst. 10 písm. c) uložit pokutu
do výše 50.000 Kč

2. Obecně závaznou vyhlášku
města č. 1/2013, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích města
Nové Město pod Smrkem, kde
za porušování této vyhlášky lze uložit
pokutu do výše 30.000 Kč.
3. Zákon č. 200/1991 Sb.,
o přestupcích v platném znění
dle ust. § 47 odst. 1 písm. e)
se dopouští přestupku ten, kdo
znečistí veřejné prostranství,
veřejně přístupný objekt nebo
veřejně prospěšné zařízení anebo
zanedbá povinnost úklidu veřejného
prostranství, kdy v tomto případě lze
uložit pokutu do výše 20.000 Kč.
Protože jsme se všichni dobrovolně
rozhodli žít v našem městě, chceme jej
mít také v co největším pořádku. A prv-

ním krokem, který proto můžeme udělat,
je, že jako majitelé svých čtyřnohých
mazlíčků budeme po nich odklízet jejich exkrementy. Při splnění ohlašovací
povinnosti na Městském úřadu v Novém
Městě pod Smrkem jako majitele psa
každý obdrží bezplatně známku s identiﬁkačním číslem a pytlíky na sběr psích
exkrementů. Celé město je vybaveno
odpadovými nádobami na tyto zvířecí
exkrementy.
Neradi bychom použili výše uvedených nápravných prostředků a doufáme,
že majitelé těchto volně pobíhajících psů
zajistí nápravu a umožní ostatním občanům naší obce svobodný a bezpečný
pohyb na všech veřejných prostranstvích.
Marcela Pelantová

Veřejná sbírka
Veřejná sbírka na elektriﬁkaci
školních věžních hodin v Základní
škole Nové Město pod Smrkem,
Tylova 694
Vážení přátelé, 30. června 2017 končí veřejná sbírka na elektriﬁkaci a s ní
spojené rekonstrukční práce školních
věžních hodin. Hodiny věnovali z lásky
k otcovskému městu a škole v roce
1 900 manželé Neumannovi (viz foto).
Od května 2016, kdy byla sbírka vyhlášena, do 25. dubna 2017 se díky
laskavosti více jak 40 dárců podařilo
shromáždit celkem 21 218 Kč. Jména
dárců a výši jejich příspěvku lze snadno dohledat na webových stránkách
Fio banky (www.fio.cz/ib2/transparent?a=2700990999). Darované peníze tvoří zhruba čtvrtinu plánovaných
nákladů. Pokud se rozhodnete sbírku
na elektriﬁkaci tohoto hodinářského klenotu podpořit, můžete tak učinit vkladem
na účet číslo 2700990999/2010.
Děkujeme za laskavost.
Za vyhlašovatele veřejné sbírky, Spolek pro seniory Červánek Nové Město
pod Smrkem,
Jindřich Novotný, jednatel
květen–červen 2017
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příspěvky čtenářů
Babička
Byla jedna babička, Marie se jmenovala. Byla to kuchařka a cukrářka, ale
ne taková obyčejná. Pekla tak dobře, že
její sláva se rozšířila po celém kraji. Babička žila na vesnici. Přízemní domek,
chodník, který se jako betonový had táhl
okolo zdi. Děda často opravoval ten rozpraskaný chodník. Slepice se procházely po čerstvém betonu a zanechávaly
otisky svých pařátů, takže děda musel
znovu beton opravovat, se stejným výsledkem.
Domek stojí dodnes. Zbytky hráškově
zelené barvy, kterou byly natřeny vyčnívající trámy štítu a okna, připomínají dobu, kdy jsme k babičce jako děti jezdili
trávit část prázdnin.
Zvláštní kapitolou byla kadibudka.
Do ní se muselo přes dvůr. Všechny
stěny byly pokryty stránkami z časopisů třicátých let – fotkami či kresbami
osobních aut, u kterých pózovaly slečny
v kostýmech či ve sportovních šatech
s elegantními kloboučky na hlavách.
Za volantem seděli rozesmátí mladí muži
s lulkou v ústech. Člověk vykonávající
potřebu se musel neustále vrtět a otáčet, aby si vše prohlédl. Po úkonu si pak
stoupl vedle otvoru, zakrytého dřevěným
víkem, a prohlížel si obrázky na stropě.
Babička pekla cukroví pro lidi z širokého okolí. Měla velmi nízký důchod, a tak
to byl vítaný přivýdělek. Pekla fantastické cukroví. Musela lidi odmítat, protože
to zkrátka nestíhala. Vedla si přísnou
evidenci dodaných surovin. K tomu používala svou terminologii. Poměr. Poměr
znamenalo ne milostný vztah, ale kolik
druhů se dalo vyrobit z dodaných surovin. Zákazníci si přinesli jen základní suroviny, tedy mouku, cukr, máslo, vajíčka.
Kuchyňka s malým oknem u stropu,
sporák na uhlí s troubou. Mycí stůl přetékal množstvím mís a misek a sáčků
od mouky. V pokoji, kde se spalo, byly
rozloženy desky, vály a plechy a papíry,
na kterých se rozvalovaly dlouhé rolády,
zdobené kudrlinkami máslového krému,
a načančané věnečky s fantastickou
žloutkovou náplní. Na příborníku trůnily několikapatrové dorty s filigránskými ozdobami a hory trubiček, pocukrované závějemi moučkového cukru.
Ve smaltovaných škopcích na podlaze
se vršily kopce svatebních koláčků,
z kterých přetékaly náplně tvarohové,
makové, z povidel jablečných, hruškových a švestkových. V nasládle voňavém
květen–červen 2017

vzduchu pobzukovaly vosy a mouchy
a uzobávaly z té hojnosti, a když se mělo
jít spát, tak se ty desky musely alespoň
nepatrně a hlavně opatrně odsunout,
aby se ta krása a nádhera nepoškodila.
Když se sestra ráno probudila, její první
pohled byl na dortový korpus.
Děda naštvaně chodil okolo těch sladkostí a říkal babičce, ty si dej na vrata nápis Bäckerei. Pak si loknul rumu
z flašky, co byl určený pro nějaký ten
poměr cukroví, aby spláchl všudypřítomný sladký odér.
Babiččino pečení mělo i jisté nevýhody. Ty spočívaly v tom, že nás jako
děti zapojila do výroby. Sestra musela
navíjet těsto na kremrole, šlehat sníh
z bílků a jiné práce, co nestihla babička.
Holky venku pokřikovaly, pojď ven a sestra byla nešťastná, že nemůže někam
vyrazit, a babička seděla na podlaze
opřená o zeď a mezi nohama svírala
kameninovou mísu a dřevěnou paličkou
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třela mák s mlékem do koláčků. Když
se v podvečer končilo s těmi sladkými
orgiemi, vosy a mouchy se uklidily někam do koutů a tiše trávily, co za ten den
nazobaly. Babička si pak sundala z hlavy
svůj nezbytný bavlněný potištěný šátek,
rozčesala si dlouhé bílé vlasy, chvilku
poseděla a četla si ve svém oblíbeném
časopisu Vlasta – list paní, žen a dívek.
Poučila nás, co bychom si měli nutně,
ale nutně přečíst a děti, umyjte se a spát
a ráno musíme dodělat ty trubičky, ať to
máme včas hotový.
Konečně bylo všechno upečeno, nazdobeno, pocukrováno, složeno do krabic od margarinu a něco malinko bylo
vyšetřeno i pro děti.
Ráno houkání auta a bydlí tady prosím
vás paní, co peče to cukroví? Mezi vrátky stojí muž a žena, v rukách drží krabice
a tašky s potřebnými surovinami. Nastává další cukrový den ….
© Šmi-dra
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Kultura
S r d e č n ě V á s z v e me n a v ý s t a v u o l e j o ma l e b M i l a n a Vr a b c e

V ZAJETÍ JIZEREK
výstava se uskuteční ve dnech

2. až 29. června 2017
v Mezinárodním centru
duchovní obnovy
v Hejnicích

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Květen
Augustinová Eugenia
Augustin Herbert
Barešová Eva
Bartáková Jiřina
Bártová Jaroslava
Čonková Helena
Dian Štefan
Formánek Zdeněk, JUDr
Jalovičárová Anastazie
Kochan Ivan
Kolenkárová Marta
Kučerová Zoja
Laliková Veronika
Lode Miroslav
Matějáková Hana
Němeček Zdeněk
Polková Světla
Polovčaková Danuše
Resselová Anna

Schwedlerová Annemarie
Šindelářová Marie
Špiková Anna
Trojková Jana

Šedinová Marie
Šulcová Silvia
Vančurová Eva
Vášová Jindřiška
Vrabcová Růžena

Červen
Čáslavská Helena
Horáček Jaroslav CSc, Ing.
Chvojková Jindřicha
Kamenický Karel
Klápště Karel
Košťál Timoteus
Kotláriková Milena
Kozlovská Anna
Mašek Bohumír
Mašek Jaromír
Nedomanský Ludvík, Ing.
Renčín Miloslav
Scheuer Leopold
Siváková Mária

Všem oslavenkyním a oslavencům, kteří v těchto měsících svá životní jubilea již oslavili či budou
teprve slavit, přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
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sport
Info ze SRC
Na úvod pár informací ohledně uplynulého období.
Během jarních měsíců se podařilo
zrekonstruovat sociální zařízení v kempu
u koupaliště. Také konečně došlo na výměnu hlavního rozvodu vody v budově
bazénu.
Pomalu se nám blíží konec jarní části
kurzů plavání pro základní školy. Výcvik
plavání absolvovalo celkem 210 žáků ZŠ
a předškoláků.

V měsíci březnu zorganizovalo IC dětský karneval, což byla velmi vyvedená
akce, o které si můžete přečíst v samostatném článku. Za tuto akci patří dík
všem organizátorům a hlavně vedoucí
našeho IC sl. Elišce Walterové.
V současné době jsme zahájili provoz
kempu u koupaliště a věřím, že letošní
sezona bude alespoň tak úspěšná, jako
ta minulá. Jako minulý rok, tak i letos
chystáme a nebo se podílíme na realizaci různých akcí. Tou první bude poslední

květnový víkend tradiční SRŠÁŇ, na který jsou zváni všichni příznivci sportu
a zábavy. O dalších akcích si potom
můžete přečíst v samostatném letáčku,
nebo na našich webových stránkách.
Na závěr bych chtěl pozvat všechny
naše příznivce nejen posedět do kempu
u koupaliště, ale i do bazénu, protože
sezona ještě nekončí.
Přejeme Všem čtenářům pěkné jaro
a těšíme se na návštěvu.
Jakoubek

Český rozhlas
Grilovačka a exkurze
v libereckém rozhlase už v neděli
11. června
Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec proběhne už v neděli
11. června od 9. do 13. hodin, najdete
nás v Modré ulici v Zeleném údolí. Během exkurze můžete prozkoumat „zákulisí rádia“ – odkud se vysílá, jak vypadá
rozhlasové studio i newsroom, kde se
každý den od rána pilně připravuje vysílání Českého rozhlasu Liberec. Můžete
se setkat s moderátory, na zahradě pro
vás budeme grilovat a k dobré náladě
zahraje liberecký harmonikář.
Odpoledne od 13:30 začíná Gody
festival s Českým rozhlasem Liberec
na zahradě v Lidových sadech. I tam
bude pestrý program – vystoupí folkové, bluegrassové nebo country kapely
z kraje, čeká vás taneční vystoupení,
táborák, indiáni v teepee, bohaté občerstvení. Dění z místa přiblížíme i v přímém
přenosu v rádiu od 14. hodin.
Těšíme se na viděnou v neděli 11. června dopoledne v libereckém rozhlase!
Č es k ý rozhl a s L iberec na l adí te
na 102,3 FM (Liberec a Jablonec),
ve Fr ýdlantu 97,4 FM, v Harracho vě a okolí na 107,9 FM, v Semilech
na 103,4 FM, v České Lípě na 94,3 FM.
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singltrek
Singltrek pod Smrkem dosud vyzkoušelo více než
300 tisíc cyklistů i pěších
Zážitek z jízdy na kole v terénu, to je
Singltrek pod Smrkem na Frýdlantsku
v Libereckém kraji. Od května 2013
vyzkoušelo jednosměrné trasy více než
300 tisíc cyklistů či pěších návštěvníků.
Lesy ČR jsou jedním z partnerů a spolutvůrců projektu. Před začátkem letošní
sezóny podnik investoval do oprav lávek
252 tisíc korun bez DPH.
Fotobuňka ve dvousměrném úseku
v Novém Městě pod Smrkem u koupaliště zaznamenala v roce 2013 celkem
63 tisíc návštěvníků, o rok později 76 tisíc, v roce 2015 otestovalo trasy bezmála
82 tisíc jezdců a chodců a loni téměř 79
tisíc lidí, tedy celkem 299 671 návštěvníků. „Senzory sledují jedno nástupní
místo, skutečných uživatelů je tedy více,“ uvedl Ludvík Řičář, krajský ředitel
Lesů ČR v Liberci. Podle monitoringu
návštěvnosti, který si nechala zpracovat
obecně prospěšná společnost Singltrek
pod Smrkem coby správce a provozovatel singltreku, kulminoval loňský zájem
o singltrek během letních prázdnin,
kdy trasy projelo či prošlo 17 tisíc lidí
měsíčně. Více než deset tisíc návštěvníků za měsíc zaznamenala fotobuňka od května do září. Nejoblíbenějším
dnem byla loni pro lesní cyklisty sobota
mezi 11. a 16. hodinou. Většině návštěvníkům bylo 30 až 44 let, nejčastěji přijeli
z Prahy či Liberce. V devíti procentech
šlo o cizince, především Poláky, a také
Němce i Slováky. V roce 2016 se zvýšil
počet párů a zejména žen – bylo jich

45 procent. Většina návštěvníků trasy
singltreku ocenila včetně kvality služeb
v Novém Městě pod Smrkem. Nejčastěji
si přáli rozšířit trasy nebo zbudovat náročnější a také zvýšit počet okruhů. Několikrát návštěvníci apelovali na umístění
varovného značení v místě lomených zatáček. Někteří navrhli vylepšení nástupních míst sprchami a myčkou, další by
přivítali větší počet kol k zapůjčení. „Potvrdil se náš předpoklad přivést na Frýdlantsko, kde jsou sociální i ekonomické
problémy, návštěvníky a regionu tak pomoci,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR
Daniel Szórád. Singltrek pod Smrkem
je vůbec prvním cyklistickým projektem
tohoto typu v republice i v kontinentální
Evropě. Investice vložené do česko –
polského projektu dosáhly 30 milionů
korun. Lesy ČR přispěly 10,8 miliony
korun. Kromě Centra v Novém Městě
pod Smrkem je dnes možné nastoupit
také u Centra U Kyselky a u Bikecentra
Libverda. Dobrou kvalitu stezek v roce
2016 ohodnotil také světově uznávaný
expert z Velké Británie Dafydd Davis,
který singltrek testoval přímo v terénu.
Dohodu o další spolupráci při správě
tras podepsali 20. března 2017 všichni
partneři projektu, tedy starostové Frýdlantu, Hejnic, Lázní Libverda i Nového
Města pod Smrkem spolu s projektantem Tomášem Kvasničkou a zástupci
Lesů ČR. Právě státní podnik letos investoval do oprav šesti lávek 252 tisíc
korun bez DPH. „Nové jsou dubové

sloupky, podélné a příčné nosné trámy
i fošny,“ dodal liberecký ředitel Lesů ČR
Ludvík Řičář.
Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Poznámka redakce:
Senzor sčítá průjezdy v obou směrech
a návštěvníci zpravidla končí na stejném
nástupním místě, z kterého vyrazili. Proto může být v jednom dni zaznamenán
průjezd jednoho cyklisty dvakrát i vícekrát. Skutečný počet návštěvníků tedy
bude poněkud nižší.
Všechny tři nástupní místa jsou vybaveny sprchami pro návštěvníky, myčkou
kol a desítkami kol k zapůjčení, které je
ale i tak nutné dopředu zarezervovat.
-SY-

Začíná další sezóna Singltreku pod Smrkem
Roztál sníh, je tu jaro a nástupní místa
Singltreku pod Smrkem už jsou opět
v provozu. Nutno tedy říci, že letošní
začátek sezóny byl spíše pro otužilejší
cyklisty, ale nikdo z těch, kdo přijeli, nelitoval. Na takové výpravy, kdy je potřeba
překonat trochu nepohodlí, se vzpomíná
nejraději. Ale to samozřejmě platí obecně, nejen pro vyjížďky na kole. Jen je
tedy lepší, když si člověk z takové dobrodružnější procházky nebo projížďky
v dešti neodnese jako suvenýr děsnou
rýmu, jako se to podařilo mně minulý
týden. Snad se počasí po prudkých aprílových proměnách už ustálí a konečně
všichni pookřejeme po dlouhé zimě.
květen–červen 2017

Na Singltrek Centru do nové sezóny
vstupujeme jen s malými obměnami v týmu a všichni se těšíme opět na viděnou
s Vámi. A co se týče novinek, tak kromě
nového webu, který v těchto dnech stále
ještě dopisujeme, bude u nás v letošní
sezóně možné otestovat dvě značky kol,
Rock Machine a Orange. Kola Rock Machine jsou vyvíjená českými designéry
a známá po celém světě. A britská kola
Orange, to je prostě záležitost pro cyklistické fajnšmekry. Obojí můžeme jen
a jen doporučit.
V minulém čísle Novoměstských novin
jsme nabízeli možnost umístění Vaší
reklamy na nových stránkách Singltreku
Novoměstské noviny

pod Smrkem. Ozvalo se nám již několik
zájemců. Stále však platí, pokud nabízíte
službu, která by se mohla hodit návštěvníkům Singltreku pod Smrkem, ozvěte
se nám na e-mail info@singltrek.cz,
a nebo se osobně zastavte přímo na Singltrek Centru. Chceme, aby Singltrek
pod Smrkem pomáhal co nejvíce lidem
v regionu, nejen těm, kteří poskytují
ubytování a stravování. Tohle je dobrá
šance, jak o sobě dát vědět.
Za celý Singltrek Tým Vás zdraví a příjemné jarní dny Vám přeje
Hanka Hermová
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Provozní doba – 15. května 2017 – 7. července 2017
Plavecký bazén
ráno
odpoledne
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

Školy výuka
plavání

pátek
sobota
neděle

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

zavřeno
zavřeno

14.00–21.00 veřejné plavání
zavřeno

Sauna
odpoledne
sanitární den
zavřeno
15.00–20.00 smíšená

Masáže

Občerstvení
u bazénu

zavřeno
zavřeno

zavřeno
zavřeno

15.00–21.00 ženy

zavřeno

14.00–21.00
(do 31. května)

15.00–21.00 muži

18.00–21.00 muži
(do 31. května)
zavřeno
zavřeno

14.00–21.00
(do 31. května)
zavřeno
zavřeno

15.00–20.00 smíšená
zavřeno

Ceník – platný od 1. 1. 2017
Plavecký bazén
1 hod.
50 Kč
30 Kč

2 hod.
70 Kč
50 Kč

dospělí
děti do 15 let,
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
900 Kč
800 Kč
1 000 Kč
pronájem školy 1 hod.
20 Kč
(dopoledne)
Permanentka – neplatí pro saunu
dospělí 12 vstupů po 1 hod.
500 Kč
– přenosná,
platnost 4 měsíce
děti do 15 let a ZTP,
300 Kč
12 vstupů po 1 hod. –
přenosná, platnost 4 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 21.00
po 21.00
900 Kč
1 000 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
Turistická ubytovna
1. 5.–31. 8.
1. 9.–30. 4.
Apartmány
1 noc
1. 10.–31. 5.
1. 6.–30. 9.
více nocí 1. 10.–31. 5.
1. 6.–30. 9.
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, 6 1. 7.–31. 8.
stany
velký
malý (2 osoby)
parkovné osobní automobil
(vozidlo/
obytný vůz, karavan
den)
1. 5.–31. 10.
Poplatky
Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)
Ubytovací poplatek při ubytování
v areálu koupaliště
Sprchy 10 minut
Elektrická energie

190 Kč
200 Kč
250 Kč
260 Kč
200 Kč
220 Kč
400 Kč
500 Kč
600 Kč
700 Kč
500 Kč
600 Kč
80 Kč
50 Kč
30 Kč
100 Kč

10 Kč
osoba/ noc
20 Kč
osoba / noc
20 Kč
100 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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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.

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

Velikonoční dílničky v knihovně

čtvrtek

květen–červen 2017
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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.
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Dětský maškarní ples
Dětský maškarní ples
V neděli 26. března 2017 se v Novém Městě pod Smrkem
v sále Dělnického domu uskutečnil Dětský maškarní karneval.
Organizaci zajišťovalo Informační centrum.

Hojnou účastí krásných masek jsem byla velmi potěšena.
Na parketu se to rojilo krásnými maskami čarodějnic, princezen, sněhurek, berušek a spoustou dalších povedených
masek. Všechny byly krásné, proto bylo velice těžké vybrat
dvacet z nich a vyhlásit je jako nejlepší. Žádná maska neodešla s prázdnou, na každého se dostala alespoň malá sladká
odměna. A které masky obsadily první tři místa? Na prvním
místě se umístila maska Olafa z Ledového království, na druhém místě byla malá slečna z doby kamenné a pro třetí místo
si doplaval potápěč.

ﬁnanční, tak morální, za což bych chtěla velice poděkovat.
Velké poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů z Ludvíkova pod Smrkem za zajištění občerstvení a hasičského
dozoru a dobrovolným pomocnicím. Další velké poděkování
patří sponzorům z Nového Města pod Smrkem, kteří přispěli
ﬁnančním darem nebo darem v podobě sladkých dobrot, a to
panu Robertu Kvapilovi (ﬁrma Kvapro), panu Petru Svobodovi

(železářství, domácí potřeby), manželům Zemanovým (ﬁrma
Valor), paní Michaele Šmídové (pedikúra, masáže), slečně Kateřině Hradilové (cukrárna), dalším živnostníkům a anonymním
sponzorům. Dále chci poděkovat libereckým sponzorům, a to
Iqlandii a Iqparku, Dinoparku a statutárnímu městu Liberec.
Za všechny sponzorské dary a pomoc při organizaci Dětského maškarního plesu ještě jednou velice děkuji.
Za Informační centrum
Nové Město pod Smrkem
Walterová Eliška

Tato akce by se nemohla uskutečnit bez podpory Sportovního a relaxačního centra Nové Město pod Smrkem, a to jak
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