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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
přišel čas prázdnin, léta a bouřek. V dalším čísle
našich novin přinášíme informace od příspěvkových
organizací, hasičů, okrašlovacího spolku, o akcích,
singltreku, ale také něco z historie. Zveme k návštěvě muzea, kde je vystaven historický model Klingerovy továrny, pozdější Textilany, který se podařilo
zapůjčit ze sbírek Severočeského muzea.
Přejeme vám slunečné a pohodové léto, ať již ho
budete trávit ve městě, u vody, v lesích, nebo na dovolené v zahraničí.
redakce

Cestování
Putování po rozhlednách a vyhlídkách
Pro všechny, kteří chtějí putovat po zajímavých místech, nabízejí krásné výhledy:
Rozhledna Smrk
Nové Město pod Smrkem
Na nejv yšším vrcholu české čás ti Jizersk ých hor Smrku, v ysokém
1 124 m n. m., stála rozhledna již roku
1892.

Rozhledna Královka
Janov nad Nisou
Kamenná rozhledna (859 m n. m.)
s jedním z nejhezčích rozhledů v Jizerských horách.

Skalní vyhlídka Ořešník
Hejnice
Skalní dominanta Ořešník se tyčí
ve Smědavské pahorkatině nad obcí
Hejnice, ve výšce 800 m. n. m.

Maják a muzeum Járy Cimrmana
Kořenov
Maják Járy Cimrmana se nachází v obci Příchovice u historického stavení
U Čápa nedaleko Kořenova v Jizerských
horách. V těsné blízkosti majáku stojí
i Muzeum Járy Cimrmana.

Krásná Máří
Hejnice
Krásná Máří je oblíbená jizerskohorská vyhlídka.

Rozhledna Heřmanice
Heřmanice
Rozhledna v Heřmanicích má neobvyklý tvar tubusu zakončeného kopulí,
nejčastěji je označována jako okurka.

Frýdlantská rozhledna
na Resselově vrchu
Frýdlant
Na Resselově vrchu, severně nad
Frýdlantem, stojí kamenná rozhledna
z roku 1907.
Rozhledna Štěpánka
Kořenov
Štíhlá osmiboká kamenná novogotická rozhledna bývá nazývána královnou
Jizerských hor.
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Drábské světničky
Mnichovo Hradiště
Bývalá skalní pevnost Drábské světničky se vypíná na okraji plošiny skalního masivu u čedičového vrchu Mužský nedaleko Mnichova Hradiště. Krom
zbytků středověkého hradu tu lze obdivovat i nádherné výhledy do Pojizeří.
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Město
Historie města
Vaňkova ulice
Když byly po druhé světové válce
vybírány české názvy pro ulice Nového
Města, byla jedna z nich pojmenována po panu Rudolfu Vaňkovi. Bylo to
správné rozhodnutí uctít tímto způsobem
památku jednoho novoměstského občana. Bohužel však časem povědomost
o panu Vaňkovi upadla v zapomnění
a ani dnes mnoho zdejších obyvatel vůbec netuší, kdo byl pan Vaněk a proč je
po něm pojmenována jedna ulice.
Rudolf Vaněk se narodil 28. 2. 1892
ve Zlíchově. V období první republiky
bydlel v Novém Městě a pracoval tu jako
listonoš. Po osudné Mnichovské dohodě a odstoupení pohraničních oblastí
tehdejšího Československa v roce 1938
musel z Nového Města odejít. Usadil se
v Poděbradech, kde pokračoval dále
v práci doručovatele. Po obsazení republiky nacistickým Německem v březnu 1939 se zapojil do ilegálního odboje
proti nacistům. Jestli aktivně vystupoval
proti nacistům již v Novém Městě, není
bohužel známo. Dá se to však předpo-

kládat. V Poděbradech se stal členem
skupiny ISNO (Informační služba národního osvobození) a pro jejího vedoucího
představitele pana Hodače zprostředkovával písemný kontakt s pražským

odbojovým ústředím. Navíc na poště
likvidoval udavačské dopisy zasílané
německým úřadům. Dne 26. 10. 1942
byl spolu s dalšími členy odboje zatčen.
Po výsleších a mučení na gestapu byl
2. 4. 1943 převezen do Terezína, kde
čekal na soud. Soud se uskutečnil v Norimberku dne 14. 6. 1944. Byl souzen
spolu s dalšími čtyřmi odbojovými spolupracovníky. Vaněk a Hodač byli odsouzeni k trestu smrti a dne 5. 9. 1944 byli
popraveni v Mnichově.
Popravou byl ukončen život jednoho
z mnohých nenápadných hrdinů boje
proti nacismu. Nové Město ale na svého občana nezapomnělo a uctilo jeho
památku pojmenováním jedné z místních ulic jeho jménem. Rovněž v Poděbradech mu byla na počest odhalena
pamětní deska. Lze ji najít na tamější
poště. Tímto článkem vzdávám hold panu Rudolfu Vaňkovi a věřím, že na zapomenutého hrdinu si vzpomenete i vy,
půjdete-li Vaňkovou ulicí.
zdroje: http://www.nmps-os.cz/
https://www.facebook.com/osnmps/

Pozvánka do Městského muzea na výstavu makety
Textilanského městečka
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 15. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem
konaného dne 3. května 2017
Zasedání bylo přítomno 13 členů, čtyři
zastupitelé omluveni.
Připomínky občanů
Pan starosta: Ještě než vyzvu občany, tak bychom Vám chtěli sdělit nějaké
informace kolem komunikací. Pan místostarosta: Stalo se, že došlo k nesouladu projektů dotačních akcí KSS LK
na rekonstrukci silnice Nové Město pod
Smrkem – hraniční přechod s Polskem
(od křižovatky ulic Celní – Jindřichovická), která má být zahájena 20. 5. 2017,
a města Nové Město pod Smrkem – rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici
Celní od křižovatky ulic Celní – Jindřichovická ke hřbitovu. Jedna je od EU
(KSS LK) a druhá od SFDI (město). Dva
různé projekty, dva různí projektanti.
Tyto dva projekty se nesešly v určitých
technických parametrech mezi silnicí
a chodníkem, proto bude nutné podstatnou část chodníku demontovat a znovu
osadit dle parametrů nového sjednoceného projektu. Termín realizace akce
bude dodržen a rovněž i rozsah prací
podle rozpočtu bude s menšími odchylkami v provedení srovnatelný. Dojde
k nějakým vícepracím a méněpracím.
Bc. Steffanová: To se nevědělo? Pan
místostarosta: Jak nevědělo? Jsou to
dva projekty a dva projektanti. Projekt
na chodník je z roku 2014. Byla vyřízena
žádost o dotaci, po schválení dotace
proběhlo VŘ na zhotovitele a nasmlou-

Víte, že…
… nainstalováním mobilní aplikace
Záchranka do svého chytrého mobilního telefonu můžete někomu zachránit život? Aplikace slouží jako: alarm –
jednoduchým přidržením nouzového
tlačítka kontaktujete linku 155 a současně záchranářům odešlete svou
přesnou polohu; lokátor – jednoduše zjistíte svoji přesnou GPS polohu
a najdete nejbližší automatizovaný
externí deﬁbrilátor (AED), lékařskou,
zubní, či lékárenskou pohotovost;
první pomoc – interaktivní návod
vás provede nejdůležitějšími kroky
jednoduchou a intuitivní formou. Více
informací na www.zachrankaapp.cz.
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váno TDI. Když už se stavěl chodník, tak
kraj ještě neměl vybraného zhotovitele
na silnici. Ty výšky si kromě projektantů
nikdo neuvědomil. Pan starosta: Dnes
je tam hotový chodník, který se bude rozebírat, a potom by měl být v některých
místech dočasně až téměř 0,5 m vysoký
nášlap, protože dle projektu kraje dojde
ke zv ýšení komunikace až o 25 cm.
Zhruba poslední měsíc neděláme nic
jiného, než analyzujeme, jak se to vlastně stalo a proč. Dnes proběhla poslední
schůzka, kde se dospělo ke konečnému
řešení. Chodník se bude rozebírat proto,
že tam bude nová silnice, která se bude
zv yšovat. Paní Likavcová: Bude se
tedy zvyšovat silnice? Takže všechny
baráky, které jsou dnes utopené pod
silnicí, budou ještě utopenější? Pan
starosta: Ne, jedná se o část nově postaveného chodníku za zástavbou. Tam,
kde dnes v Celní ulici chodníky jsou,
se budou jen rekonstruovat a komunikace se bude dokonce snižovat. Dnes
je nový chodník postaven dle stávající
nivelety, což je špatně, protože podle
evropských norem musí být v zatáčkách
jiné sklony. Je to složitý problém, probrali jsme všechny možnosti. Posune se
i značka začátku a konce města. Bude
umístěna dál, zhruba u domu pana Čengera, aby se 50 km rychlost posunula
dál. Pak je na výjezdu 60 km rychlost.
Pan Maděra: Takže tenhle problém
je zaviněn novou normou, která hovoří
o sklonech silnice, protože jinak nevidím
důvod, proč by nemohla nová kopírovat
stávající výšku a musí být zvýšena až
o 30 cm? Pan starosta: Dnes je ta silnice uprostřed střechovitě lomená, ale
v zatáčkách musí být klopená. Jakmile
to naklopí, zvýší se okraj u chodníku až
o 25 cm. Je s tím spojeno mnoho dalších problémů, jako jsou vjezdy, je tam
příkop, který se bude muset posunout,
nebo zatrubnit. To bude muset všechno
řešit dodatečný projekt. K tomu bych
chtěl ještě doplnit, že to není jediná
rekonstrukce silnice. Probíhá projekt
KSS LK „Od zámku k zámku“. Za plné
uzavírky probíhá rekonstrukce silnice
z Nového Města (od benzínové pumpy)
do Horní Řasnice. Od 20. 5. bude úplná
uzavírka z Nového Města na hraniční
přechod s Polskem (od křižovatky ulic
Celní – Jindřichovická), ale je tam dojednán průjezd pro rezidenty a na hřbitov.
Rekonstrukce bude pak pokračovat
Novoměstské noviny

i v Polsku až na zámek Czocha. Dále
ještě přišel další zhotovitel pro KSS LK
oznámit, že bude provádět od 15. 5.
v úplné uzavírce rekonstrukci ulice Ludvíkovské od křižovatky s ulicí Celní až
do Ludvíkova pod Smrkem po křižovatku na Hajniště. Pan Maděra: Mám
obavy, aby si na nás po opravě silnice
na hraniční přechod nevynucovali souhlas k povolení přejezdu vozidel s vyšší
tonáží, nad 6 t. Pan starosta: Účelem
rekonstrukce není zvýšení nosnosti, to
jsme prověřovali. Nosnost se po rekonstrukci sice zvýší, ale omezení tonáže
není z důvodu nosnosti komunikace.
Je to „politické“ rozhodnutí. Kdyby to
bylo podle nosnosti komunikace, tak by
městem kamiony nad 6 t projíždět mohly
i dnes. LK respektuje, že nechceme,
aby nám jezdily kamiony přes náměstí,
a my můžeme v územním plánu řešit obchvat centra. Poláci na to mají jiný názor,
ti podnikání podporují a nevadilo by jim
pustit kamióny přes přechod. Zatím ale
ta oboustranná dohoda o zákazu platí.
Bc. Steffanová: Kdy bude ten chodník
zpět? Pan místostarosta: Termín dokončení zůstává do konce ledna 2018.
Pan Czerwinski: Viděl jsem, že máte
jeden z bodů jednání areál bývalé Textilany. Já bych chtěl mluvit o tom problému,
který tady je, protože bydlíme v bezprostřední blízkosti. Chtěl bych upozornit
na věci, které tam jsou a hodně nás
sužují. Ta skupina, která tam prováděla
ty částečné demolice, to dělala tak, že
vlastně ty budovy zčásti strhla, udělali
tam ohromné hromady suti a odešli.
Část se jim strhnout nepodařilo. Dneska
je to tak, že my vlastně tím, že je to v takovém stavu, trpíme. Nemůžeme chodit
ven, nemůžeme otevřít okna, protože
z těch bouraček jde prach a špína k nám
na zahradu. Je pravda, že na té silnici to
VPP čas od času uklidí, ale to je jenom
kolem té budovy. My ostatní jsme tím velice postiženi. Proto vás žádám, jako vykonavatele státní moci, abyste skutečně
dotlačili majitele, aby s tím konečně něco dělal. Z těch budov visí plechy, které
celé noci rachotí, jsou tam dveře, které
také bouchají. Nás to velice obtěžuje. To
znamená, že skutečně chceme, abyste
donutili, určitě máte takovou moc, toho
majitele, aby se skutečně nad tím zamyslel a udělal to tak, jak nám bylo řečeno.
Tohle se odveze, tohleto vydrtíme apod.
To se bohužel nestalo a dodnes nás to
červenec–srpen 2017
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otravuje. Musím říci, že je to kritický stav,
protože dnes jsem dělal na zahradě
a měl jsem toho prachu plné oči. Takhle
se to prostě nedělá. Liberecká Textilana
se takhle nedělala. Žádám, aby se v tom
konečně něco udělalo. Chtěl jsem taky
poděkovat za ty chodníky, ale bohužel,
byla ta práce k ničemu. Nevím, kdo to
teda zaplatí, ale to vy určitě víte. Chtěl
jsem za to poděkovat, ale bohužel se to
nemůže konat. Pan starosta: O Textilaně bude bod jednání. Mgr. Svobodová:
Chtěla jsem se zeptat, jestli bude přítomen majitel Textilany? Pan starosta:
Přítomen nebude, dnes jsem dostal
zprávu s omluvou.
Majetkoprávní věci
Město Nové Město pod Smrkem zveřejnilo na úřední desce záměr prodeje
nemovitých věcí města, stavby a pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem:
 stavby:
 domu č. p. 368, na parcele 352
zastavěná plocha
 pozemků:
 parcely č. 352, zastavěná plocha
o výměře 141 m2
 parcely č. 353, trvalý travní porost
o výměře 658 m2
Dne 4. 2. 2017 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. 3873/2017 ze dne 20. 2. 2017
ve výši 220.000 Kč.
1) Žádost ze dne 5. 1. 2017.
Žadatelé manželé Radovan a Zdeňka
Čechovi žádají o prodej stavby a pozemků za účelem rekonstrukce a následně
využití k bydlení.
2) Žádost ze dne 10. 2. 2017.
Žadatelka paní Veronika Paříková žádá
o prodej stavby a pozemků za účelem
výstavby objektu k trvalému rodinnému
bydlení.
Žádost ze dne 23. 1. 2017 pan Richard Czerwinski požádal o pozdržení
prodeje cca do konce července 2017
z důvodu zpracování materiálu, který má
ještě skladem.
O ceně byli zájemci informováni.
Pan starosta: Zájemci jsou přítomni.
Určitě by nás zajímal záměr a případně
cena, za jakou byste to odkoupili.
Pan Čech: Co se t ýká ceny, tak
červenec–srpen 2017

bych akceptoval znalecký posudek,
220.000 Kč. Dům bych postupně zrekonstruoval k bydlení na stáří. Rekonstrukci bych nezačal provádět hned, spíš
až tak za jeden až dva roky. Pan Pelant:
Než byste s tou rekonstrukcí začal, tak
byste tam pana Czerwinského nechal
ještě provozovat sklenářství? Pan Čech:
Já jsem s ním mluvil a říkal mu, že pokud
tam bude chtít zůstat i dva roky, tak mu
to umožním. Pan Czerwinski: Nemám
nic proti tomu prodeji, město také musí
hospodařit. Chtěl jsem tedy, protože tam
mám ten materiál, abych ten materiál
spotřeboval, abych to nemusel vyvozit
do sběrného dvora. Byl bych rád, aby
byl pan Čech, pokud mu to přiklepnete,
shovívavý a nechal mě tam ještě nějakou
dobu pracovat. Po nějakém čase bude
ta moje živnost ukončena.
Paní Paříková: Já jsem se do toho
přihlásila proto, že tady bydlím u přítele
a domek bych ráda koupila za účelem
bytové výstavby. Přítel má dceru, která
také bude potřebovat někde bydlet,
a abychom pak měli i my do budoucna kde bydlet. Uvažovala bych o ceně za odkoupení ve výši 250.000 Kč.
A k podmínce pana Czerwinského – já
tam uvažuji o nějaké výstavbě v řádu
dvou až tří roků. Určitě by nebyl problém
tam nechat pana Czerwinského podnikat. Pan starosta: Chcete to rekonstruovat nebo stavět? Paní Paříková: Záleželo by, jak by to odhadl nějaký stavební
technik, co by bylo výhodnější. Kdyby
došlo k nové výstavbě, tak by probíhala
ve stávajícím půdorysu a jednalo by se
o obdobnou jednopatrovou budovu.
Ing. Beran: Já jsem tomu rozuměl,
pane Czerwinski, že ten podnět vyšel
od vás, že chcete skončit. Pan Czerwinski: Tak to nebylo. Já jsem si přečetl,
že se ten objekt prodává, skutečně až
na té vývěsní tabuli. Byl jsem překvapený. Nikdo mi, ani z obce, ani pan Čech,
neřekl, že se to prodává. Pan starosta:
Já bych to zkrátil. Pan Čech si podal žádost o odkoupení tohoto objektu. Přišlo
to na schůzi RM a ta rozhodla o zveřejnění záměru prodeje. O prodeji ale musí
teď a tady rozhodnout ZM. Pan Čech:
Já jsem původně chtěl požádat o pronájem části toho pozemku. Pak mě napadlo a požádal jsem i o odkoupení domu.
Ing. Petrovič: Tím, že nebylo jasné, zde
se dům vůbec bude prodávat, tak pan
Czerwinski nebyl o záměru informován.
Novoměstské noviny

Byl by informován ve chvíli, kdy by bylo
zřejmé, že se bude prodej projednávat
na zasedání zastupitelstva města. Pan
Pelant: Pane Czerwinski, já jsem o tom
přeci s Vámi mluvil, že se objekt bude
prodávat. Mluvili jsme spolu v sauně
a řekl jsem Vám, že bych byl nerad, aby
to vypadalo, že Vám zastupitelstvo prodalo živnost. Vy jste mi na to odpověděl,
že byste do budoucna stejně skončil,
protože to EET byste nechtěl a nezvládl
to, že Vám stačí jen, že ten prodej bude
později, nebo že se domluvíte s novým
majitelem, že Vás tam ještě nechá. To je
jen na obhajobu, že to pan Czerwinski
nevěděl. Věděl, řekl jsem mu to hned
druhý den po schůzi RM s tím, že bude
později ještě informován. Řekl jsem mu
to, protože jsem chtěl vědět, jestli bude
v tom podnikání pokračovat. Mám na to
i svědka. Já si myslím, že si to nemusíme dosvědčovat a nezapřete mi, že
jsem o tom s Vámi mluvil. Pan starosta:
My teď tedy stojíme před rozhodnutím.
Nemusíme prodávat vůbec nic, nebo to
můžeme prodat manželům Čechovým
nebo paní Paříkové. Pak je tu ještě jedna
možnost, uskutečnit prodej obálkovou
metodou. Ale slyšeli jsme dvě cenové
nabídky. Pan Maděra: Já bych se přikláněl a navrhuji tímto uskutečnit prodej obálkovou metodou. Pan starosta:
Pane Čechu, jste ochoten zaplatit více,
než jste navrhoval? Pan Čech: Ano,
na počátku jsem se řídil dle znaleckého
posudku. Pan starosta: Pak má prodej obálkovou metodou smysl. Pokud
byste řekl, že ne, tak by smysl neměl.
Mgr. Žáková: Já bych nejprve hlasovala
o tom, zda to chce zastupitelstvo prodat, a pak teprve o tom, jakou formou.
Pan starosta: To je stejné usnesení.
Pokud ho nepřijmeme, tak se prodávat
nebude. Pokud ale chceš jiné usnesení,
tak dej návrh. Pan Pelant: Všichni jsme
ovlivnění tím, že je tady nějaká živnost
pana Czerwinského, a to je ten důvod,
proč se rozhodovat, jestli prodat nebo
neprodat. Já jsem byl panem Czerwinským ubezpečen, že se živností skončí.
Já v tom mám jasno a navíc jsem mu
nabídl, že by se určitě pro jeho živnost,
kdyby měl zájem pokračovat, našel jiný
nebytový prostor. Řekl na to, že se už nikam stěhovat nebude. Pan Czerwinski:
Já jsem pro to, aby se to prodalo, ale jak
jsem říkal, vyhovte mi s tím termínem.
Pan starosta: Oba zájemci to potvrdili,
5
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nemají s tím problém. Pan Pelant: Pane
Czerwinski, děkuji.
ZM uložilo vedoucímu správního odboru připravit prodej stavby a pozemků
obálkovou metodou.
Areál bývalé Textilany
Pan starosta: Poslal jsem vám informační materiál. Situaci kolem areálu bývalé Textilany už jsme projednávali
na RM. Tam žádné závěry nevzešly. Nyní
jsem shrnul, v jakých intencích bychom
se mohli bavit. Je to reakce na to, že pan
Šetina občas přijede zkontrolovat restauraci a areál, a asi tři týdny zpátky byl
i za mnou. Bavili jsme se jak o té opadávající omítce, tak i o tom, co bude dál
s tou demolicí. Práce se z nějakých důvodů zastavily. Už tenkrát mi říkal, že by
se každým dnem mělo opět pokračovat.
Pan Czerwinski říkal, že máme tu moc,
že jsme zástupci státu. Bohužel to není
pravda, jsme samospráva města a možnosti máme velice omezené. To, že ten
areál obtěžuje okolí, můžou řešit jen orgány státní správy, což je v našem případě odbor výstavby a životního prostředí,
ale jen obdobným postupem, jako to
bylo s opadáváním omítky. Prostě vyzvou majitele, že to má udělat. Omítku
právě dnes otloukají, ale trvalo to dva
měsíce. P. Šetina řekl, že ta demolice
bude pokračovat. Poz val jsem ho
na dnešní jednání, abyste se ho případně mohli zeptat sami, jak občané, tak
zastupitelé. Dnes přišel e-mail od jeho
sekretářky, že se omlouvá a chce nás
informovat o plánované budoucnosti:
Areál je možné využít jako průmyslový
park, všechny budovy budou zbourány
a prostor bude upraven jako průmyslová
zóna pro případného zájemce. Bourat
se nebude objekt bývalé barvírny (pravděpodobně hala úpravny) a dvě historické budovy (hlavní budova a jídelna), které je pan Šetina připraven bezplatně
převést na město, pokud budeme mít
pro ně využití. V případě, že by mělo
město zájem o odkoupení zbylé části
areálu, je ochoten o této možnosti jednat. To mi říkal i při osobní návštěvě
a pak mi poslal znalecký posudek, který
byl asi rok starý, se sumou 22 mil. Kč.
Při osobním jednání jsem panu Šetinovi
řekl, že pro město je ten areál i zadarmo
drahý. Nechal jsem si udělat cenový odhad na demolici těch dalších částí. Mělo
by to stát asi 4,5 mil. Kč s tím, že co se
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dá ještě zpeněžit, tak by připadlo té demoliční ﬁrmě. Problém je ale v tom, co
se sutí. Jde o stejný problém, na který
narazil pan Šetina. Představou je, že se
ta suť někde tady na něco použije. Pan
Šetina možná i panu Czerwinskému říkal, že to rozemelou. Dobře, to je další
krok, bude tam něco rozemletého, ale
neřekl, co s tím potom. Kam Textilanu
odvozí? Na to jsem se informoval u ﬁrmy,
která se zabývá i likvidací stavebního
odpadu. Není to vůbec jednoduchá věc.
Odpadové firmy mají svoje skládkové
kapacity a s komunálním odpadem můžou přijmout určité množství stavební
sutě. Ale odvozit ten materiál někam
na vzdálenou skládku je nepředstavitelné. Odborníci na odpady řekli, že to
musí zůstat tady a musí se to nějak využít
v místě. Když si vzpomenete, jakým způsobem se provozovala skládka tady
v Novém Městě, byl to podobný způsob.
Prostě se to tam vozilo, zarovnávala se
plocha, až vznikly obrovské stěny, které
jsou tam dodnes. Bohužel se od nás terén svažuje dolů a není tu žádné údolí,
které bychom mohli zavozit Textilanou.
Můžeme navážet jen do výšky. Další
věc, která kolem toho areálu je, že v novém územním plánu, který se připravuje
(byl promítnut) a je ve fázi dokumentace
pro společné projednání, je v oblasti
Textilany navrhována plocha pro obchvat
centra, což by byla investiční akce Libereckého kraje. Myslím si, že i pro budoucnost, aby se to vůbec někdy uskute č n i l o, b u d e a s i n e j l e p š í, kd y ž
vlastníkem bude město. Teď je otázka,
za jakých podmínek a za jakých okolností. Máme tedy nabídku prodeje a nabídku bezúplatného převodu správní budovy, které se říkalo „hrad“, a jídelny.
Jídelna je pěkná historická budova, bývalá vila uvnitř areálu, ale dnes je v dezolátním stavu, neudržovaná. Pan Maděra: Já nevidím jediný rozumný důvod,
proč by to město mělo vzít do svého
vlastnictví. Budovu vůbec ne a prostor
se nevyplatí panu Šetinovi bourat, neví
co se sutí, takže by se tyto starosti neměly předávat na město. Máme ve městě jiné starosti. Jsem proti. Ing. Beran:
Já tě chápu, protože bydlíš úplně někde
jinde. Kdybys bydlel, jako pan Czerwinski, naproti v tom domku, taky bys možná mluvil a koukal na to jinak. Jak se to
tam bourá nebo nebourá, když se nás to
úplně netýká, tak se k tomu stavíme jiNovoměstské noviny

nak. Já zase chápu ten územní plán, ale
i tu část historickou, ale tady moc hezkých budov zrovna není a tato budova
za tou bránou není úplně špatná. Když
se to tam trošku srovná, je to běh
na strašně dlouhou trať a já jsem rád, že
se to otevřelo na té 40. radě města v bodu „Různé“. Pavle, budu tě citovat: „Nazrála doba v některých věcech začít
rozhodovat“. Pan Šetina by se toho rád
zbavil a město je zase v době, kdy se
dělá územní plán a měli bychom znát
alespoň názory lidí, které to zajímá. Ty,
co odešli, ty už to také nezajímá, ale ti,
co tady zůstali a nás pár zastupitelů, by
na to nějaký názor mít měli a měli bychom o tom diskutovat, aby měl pan
starosta, když bude s někým jednat, nějakou oporu. Chápu tady pana Pelanta,
který řekl, že je tady 17 lidí v zastupitelstvu, tak ať se k tomu vyjádří. A to vítám,
že jste to řekl. Samozřejmě, co s tím?
Každý nápad je dobrý. Město to samozřejmě nepotřebuje, ale každý, kdo sem
přijede, si udělá nějaký obrázek a ti, co
tam bydlí okolo, si myslím, že ti potřebují,
aby se to někam pohnulo. Kdyby tady
bylo na stole to, že to on dokončí, zbourá a odveze si to, tak ať na tom vydělá,
nám je to vcelku jedno. Jestli tam do nekonečna takhle zůstanou ty hradby a ta
věž při příjezdu, tak každý, kdo bude
představitel města, to tady slízne. A když
někdo přijde na informační centrum, tak
to tam chytnou jako první: „Co to tam
máte za hrůzy, když se sem přijíždí, padá
to tam“. A ti, co tam chodí denně, vědí,
že tam ta omítka padá. Nahoře jsou břízky, když je sundáme, tak bude zase padat něco jiného, to je úplně jedno. Bude
něco odpadávat z hlavní budovy, která
tam byla taková nosná, když si člověk
pamatuje, když to běželo. Kdyby se to
zbouralo, tak všechno bude dobré, ale
bourat se to asi hned tak nebude. Pan
Maděra: Panu Šetinovi se to nevyplatí
a nám se to má vyplatit? Ing. Beran: Já
nevím, já teď neříkám, aby se to kupovalo, v žádném případě. Ale něco, nějaký
nápad z projednání zastupitelstva, aby ti,
co nás zastupují při tom věcném vyjednávání, měli nějakou oporu. Prostě se
nějak dohodneme, lidi to uslyší a budou
s tím muset tak žít. Pan Czerwinski si to
taky vyslechne, že se s tím nic dělat nebude, bude se tam prášit a bude to tam
donekonečna dál. Nápady, co jsem tam
četl, třeba z té budovy tady za tou vrátničervenec–srpen 2017
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cí udělat nějaké muzeum textilu. Mně by
se to líbilo, já chápu, že město na to nemá peníze. Zkusit o tom přemýšlet. Je
tady pracovník, který se zabývá dotacemi, tak prostě hledat, a třeba zkusit tu
budovu nějakým způsobem zachránit.
Zbytek ať třeba spadne, pro mě za mě,
ale něco z toho třeba zanechat a zkusit
něco udělat, dát hlavy dohromady, každý nápad, který se k Pavlovi dostane,
pro něj bude nějakým východiskem pro
další jednání. Pan Maděra: Zatíží to rozpočet města na desítky let a město už
nikdy nic neudělá ve městě. Je to velké
riziko. Ing. Beran: Je to možné, je to
velké riziko, ale vzpomeňme, jak jsme
v Hejnicích chodili léta okolo Perunu.
Pak to nakonec spadlo a město to nějakým způsobem řešilo. Jestli koukáte
na televizi, tak víte, že je spousta měst,
která si nakonec ty to objekty vzala
do své správy. Jsou menší, samozřejmě.
Zazněla tady Textilana Liberec. Liberec,
ten na to má, ten si ji zboural bez problému, vyčlenili si na to a zbourali to. Pan
Pelant: Nechal bych tu správní budovu.
Jestli bychom se neměli zajímat spíš
o to, jestli máme nějaké možnosti
po stránce legislativní, jak ho donutit
k tomu, ať zbourá, co tam je teď, ty torza. Ať si tam tu správní budovu ponechá.
Jestli máme možnost, tlačme ho touto
cestou. Jestli mu to může nějaký zákon
uložit, to bych bral jako první. Pan Suk:
Demolice byla nařízena na základě statických posudků, což byly tři baráky
u Plíšků a tyhle podél Zámecké ulice. Ta
ﬁrma, která to pro ně dělá, nedělá, má
nějaké problémy, nevím. Pan Šetina byl
u pana starosty, a tak mu asi řekl podrobnější informace, jaké s nimi má nebo nemá problémy. Každopádně všechny tyto stavby byly nařízeny k odstranění,
s čímž on tedy začal. Pan starosta: Je
to tedy ve fázi realizace. Co vy v této fázi
jako odbor můžete dělat? Pan Suk: Tlačit ho, aby to nějakým způsobem dokončil. Vždy slíbí, že budou pokračovat. Paní Stef fanová: Je nutné s panem
Šetinou jednat, byla by to velká zátěž pro
město. Pan starosta: Jednat? Vždyť
s ním jednáme. Tady mám od něj e-mail,
že bude bourání pokračovat, řekl mi to
i do očí. Může ho zase OVŽP vyzvat, jako už po několikáté. Pan Pelant: Existuje nějaká tvrdší metoda, sankce? Pan
Suk: Musím se podívat, jak ty sankce
vycházejí, když se to nařizuje. Něco jinéčervenec–srpen 2017

ho je, když zažádá a pak to neudělá. Teď
vlastně ty stavby leží, on mi řekne, že je
zdemoloval a teď leží nějaká suť. Mělo
by se to probrat asi s právníkem. Pan
Pelant: Nebude chtít pořád něco platit,
když se to bude opakovat. Pan starosta: Je tedy možné v této fázi uložit sankce? Pan Suk: Ano. Ing. Beran: Když to
nebude mít město, objevuje se tam ta
plocha na obchvat, to pak nemusíme
schvalovat územní plán. Pan starosta:
Územní plán je od toho, aby deﬁ noval
funkce ploch. Pokud se schválí, a pochybuji o tom, že by ho zastupitelé neschválili, tak ta plocha bude deﬁnována
tak, že se tam někdy může postavit obchvat. Informoval jsem se, jak to s takovými areály chodí. Většinou se věci nikam neposunou, dokud to není v majetku
města. Až když to koupí a nabízí město,
najednou se objevují investoři. Nedávno
Hrádek koupil zase nějakou zchátralou
budovu uvnitř města, protože se s ní nic
nedělo. Přemýšlel jsem i o té minulosti,
kdy jsem osobně mluvil se zájemci, kteří
chtěli v areálu podnikat, ale nebyli
schopni se domluvit s majitelem. Vždy to
ztroskotalo na podmínkách, protože
v tom areálu chyběly základní věci, sítě,
energie a majitel nebyl ochoten vůbec
nic tam dělat. Nakonec, jestli si to vybavujete, tak tam skončil CiS úplně ze
stejného důvodu. V nejlepší hale tam
ještě za Textilany fungoval CiS a ten,
protože se nedohodl s novým majitelem
na podmínkách, odešel do Hejnic (bývalý Knorr). Padala tam střecha skladu,
ohrožovalo to jejich z aměstnance
a chtěli jen, aby to majitel opravil.

Přes to všechno bych doporučoval
ještě počkat, protože se objevují první
vlaštovky, kdy Ministerstvo pro místní
rozvoj dává dotace na odkup brownﬁeldů a zároveň dává dotace na demolice.
Vím, že se o tom mluvilo v Ústí nad Labem a je pravděpodobné, že v druhém
pololetí nějaká taková výzva bude. Asi
na to ještě nebudeme připravení, protože nejsou známy žádné podmínky, ale už
se to proslýchá. Až bude nějaká výzva,
určitě se zopakuje, a pak by byla nějaká
možnost. Vždy to bude pro město zátěž,
protože dotace je jenom část nákladů.
Teď tedy nějaké usnesení. Pan Pelant:
Já bych uložil, aby pan Suk zjistil, jestli je
možnost nějakých sankcí, nějaké výzvy
jsou k ničemu. Pan Suk: Má problém
s tou firmou, která mu to demolovala.
Pan Pelant: Nás to v tomto případě zajímá? Nemyslím to špatně, ale ptám se,
jestli to státní správu musí zajímat, že on
má problém s ﬁrmou, která provádí demolici? Pan Suk: Nemusí, on je vlastník.
ZM uložilo vedoucímu OVŽP prověřit
možnosti sankce za nedokončení demolice v areálu bývalé Textilany.
Různé
Paní Likavcová: Chtěla jsem se zeptat. U sokolovny se opravují kurty na tenis a volejbal, budou se oplocovat? Pan
místostarosta: Zatím to bude po odchodu dělníků zabezpečeno, jinak to bude hned k užívání a celý areál bude oplocen. Klíče od areálu bude mít PO SRC.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php

Ze schůzí rady města
R ad a m ě s t a na s vé s ch ů zi dne
17. 5. 2017 schválila pronájem pozemku
paní Markétě Lilkové, schválila dotaci z rozpočtu města kapitoly „Sociální
služby“ pro Domov U spasitele, individuální dotaci z kapitoly „Dotace“ pro
Linku bezpečí a schválila zadání zakázky
na opravu ulice Kmochova ﬁrmě Silkom,
spol. s r. o. s tím, že o realizaci se rozhodne až v druhém pololetí dle vývoje
rozpočtu.
RM na své schůzi dne 19. 6. 2017
projednala a schválila zveřejnění seznamu žádostí o přidělení bytu ve vlastnictví
Novoměstské noviny

města, doporučila ZM schválit Obecně
závaznou vyhlášku č. 01/2017 o stanovení kratší doby nočního klidu, schválila
výše odměn ředitelům PO ZŠ, PO MŠ,
PO ZUŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO SRC,
které budou vyplaceny z rozpočtovaných mzdových prostředků příslušné
organizace. Dále RM schválila příspěvek
města z kapitoly „Město“ pro Singltrek
pod Smrkem, o. p. s. na údržbu singltrekových stezek.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php
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hasiči
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.
Zápis z členské schůze 21. 11. 1952
Zápis z minulé schůze nebyl čten, jednatel nebyl
přítomen. Schůzi zahájil velitel požárního sboru Cakl. Žádá členstvo, aby se všichni chopili práce, aby
sbor Nové Město byl zase nejlepší na okrese. Na to
vítá nové členy, hlavně sestry. Br. Jankulík navrhnut
na školení KUPO do Liberce. Návrh na bojovou
jednotku: Čáp Vilém, Jankulík Otto, Rabina Ladislav, Matějík Adam, Jelínek Karel, Hartman Vilém,
Valta Jan, Botík Ladislav, Matoušek Miroslav.
Br Brant je zvolen jako vedoucí šofér a jako
garážmistr. Bez jeho povolení nesmí žádný vyjet
s autem ze zbrojnice, vyjma požáru. Br. zbrojmistr
Matoušek hlásí, že měl u skladu benzinu utržený
zámek, který utrhl. Br. Botík dá vyúčtování vozu
Ford a celkovou inventuru.
Pořadí šoférů: Brant Jaroslav, Botík Ladislav, Mašek Antonín, Pastorek Jan, Čáp Vilém. Náhradníci:
Ant. Mašek, Hartman Oskar, Pospíšil Vlad, Kotlarík
Ant.
Ples dne 10. 1. 1953 v sokolovně
Gemza Václav, předseda zábavního výboru. Členové: Rabina Ladislav, Machotková Květa, Bubeníková Marie, Jankulík Otto, Ant Mašek, Hlavničková
Eva, Zemanová Věra, Matoušek Miroslav. Br. Hejduk si béře na starost obstarání hudby ze Zásady.
Zapsal: Červinka Vladimír

A už je to tady
A už je to tady, jarní sezóna začala.
Za krásného dne 7. června se konala
u nádrže v Ludvíkově naše druhá kulturní akce pro veřejnost, kácení máje,
spojené s dopoledním průvodem masek
a pozváním na pohodový večer, kde
byla také vydražena májka. I když se
k večeru rychle ochladilo, při občerstvení, u grilovaného masa a zlatého moku
a u rozpálené hranice se všichni dobře
pobavili.
Další den pomáhali naši členové při
přípravě Dětského dne v Novém Městě
pod Smrkem.
V tomto období začal kolotoč se sekáním trávy u nádrže, hřiště a také okolo
klubovny a cvičiště. Byla zabudována
nová vrata u Karosy, dokončeno kácení
a pálení u benzinky a na koupališti, ale
hlavně byla připravena technika, výstroj
a výzbroj.
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20. května proběhlo v Jindřichovicích
velké námětové cvičení požáru na statku
za účasti všech jednotek v okrsku a také
záchranného sboru Raspenavy, několika jednotek z Polska a hasičské mládeže z Nového Města. Naše výjezdová
jednotka zasahovala u dvou případů
vyhledávání ztracených osob, také několika požárů a zahoření.
Za celou letošní zimu měla jednotka
jen 4 výjezdy, zato za uplynulé 2 a půl
měsíce bylo celkem 8 zásahů. Ukázala se připravenost jednotky u dalších cvičení. První bylo v Novém Městě
na poháru velitele sboru, kde obsadili
2. místo, v okresním kole, kam náš sbor
postoupil, skončili na místě čtvrtém,
v útoku dokonce na 2. místě, na nedávné soutěži v Kundraticích obsadili 4. místo a v kombinaci Ludvíkov a Nové Město
dokonce vyhráli.
Novoměstské noviny

Další část činnosti byla prevence, jako
školení na dýchací techniku a školení
na portál, tj. evidence všeho materiálu, strojů, zařízení, prohlídky, výjezdy
a PHM.
Také se musíme připravit na naši soutěž, která je zařazena do soutěží Superpoháru, to znamená zajistit propozice
na soutěž, zajistit prostory s vysekáním
a podle nové vyhlášky také nekuřácké
prostory, občerstvení, časomíru, diplomy, medaile a poháry, pozvánky a hlavně označené parkoviště. Toto vše zajistí
výbor našeho sboru tak, aby byli všichni 22. července od 9 hod. připraveni.
Srdečně všechny zveme.
Vám všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporujete, přejeme v době
dovolených a dětských prázdnin hezkou
dovolenou.
Za hasiče Ludvíkov jednatel MaP.
červenec–srpen 2017

sport
Info ze SRC
V dnešním článku bych chtěl především poděkovat zastupitelům města za provedení opravy a znovuoživení
tenisových kurtů. Kurty jsou osazeny
umělým povrchem a jsou připraveny nejen pro hráče tenisu, ale i volejbalu. Otevřeny jsou denně od 09.00 do 21.00.
Provozovány budou v rámci našeho
Sportovního a relaxačního centra. Organizace využití je následovná:

jícím pod Sportovní a relaxační centrum.
Podrobné informace o tom, jak Zásilkovna funguje, najdete na stránkách
Infocentra anebo přímo u pracovnic IC.
V kempu u koupaliště byly nově zrekonstruovány sprchy a umývárna, což
zcela jistě přispěje ke zvýšení komfortu
všech návštěvníků.
V neposlední řadě bych rád zmínil
i opravu některých strojů a zařízení v naší posilovně. Když se zmiňuji o posilovně, chci touto cestou požádat všechny,
kdo mají zapůjčený čip a posilovnu již
nenavštěvují, aby jej vrátili buď v Infocentru anebo v bazénu. Předem děkuji.

Na závěr bych všechny rád pozval
na letošní kulturní program v areálu koupaliště. Podrobný přehled najdete v tomto čísle Novoměstských novin.
Jakoubek P.

Tenisové a volejbalové kurty (dále
sportoviště) jsou určeny k využití pro širokou veřejnost, školní výuku, sportovní
kluby a oddíly města Nové Město pod
Smrkem. Klíče od sportoviště je možno
vyzvednout v těchto zařízeních SRC:
 Infocentrum (Palackého 276 –
přízemí budovy knihovny)
 Pokladna bazénu (Ludvíkovská 38)
 Recepce autokempu u koupaliště
(Plovárenská 1)
Ve všech provozovnách v časech jejich provozní doby. Pro zapůjčení klíčů
je doporučeno využívat především e-mail: bazen@nmps.cz, případně prostřednictvím telefonu 725 785 801,
776 098 911.
Samozřejmě, že s ohledem na náklady spojené s údržbou je za využití kurtů
stanovena i cena, která je následující:
Služba
kurt na tenis
kurt na odbíjenou
tenisová raketa 1 ks
tenisové míčky 4 ks

Cena/ hodina
100,00 Kč
150,00 Kč
30,00 Kč
30,00 Kč

Věřím, že stejně jako další zařízení
SRC i tyto opravené kurty přispějí k propagaci zdravého pohybu v našem městě.
Abych nepsal pouze o kurtech. V uplynulém období zahájila provoz Zásilkovna, která je situována v Infocentru. Je
to jedna z dalších služeb, nabízených
občanům města tímto zařízením, spadačervenec–srpen 2017

Novoměstské noviny
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Letní povzbuzení
Citronáda
 Na jeden litr citronády budete
potřebovat 3–4 citrony.
 Na 1 litrový džbánek:
 šťáva z 3-4 citronů
 cukrový rozvar podle chuti
 1 celý citron
Citronovou šťávu nalijte do džbánku
a zalijte 800 ml čerstvé studené vody.
Oslaďte podle chuti cukrem nebo cukrovým rozvarem.
Zbý vající citron dobře opláchněte
a nakrájejte na osminky nebo na plátky. Polovinu jich rozdělte do skleniček,
zbytek vhoďte do džbánku. Nechte 10
minut v chladu marinovat, kůra z celého
citronu příjemně posílí chuť. Podávejte
s ledem pro větší pocit ochlazení.

Pětiminutový ledový čaj
Existuje trik, díky kterému bude váš
ledový čaj připraven během pěti minut,
ať už máte rádi černý, zelený, bylinkový
nebo ovocný. Jediné, co potřebujete, je
dostatek ledových kostek a jeden sáček
s vaším oblíbeným čajem.
 Na 1 skleničku ledového čaje:
 1 sáček s vaším oblíbeným čajem
 cukr nebo ovocný sirup
 1/4 citronu
Sáček čaje vložte do skleničky nebo
hrnku, ve kterém budete ledový čaj podávat. Zalijte pouze 100 ml vroucí vody,
to je jen trochu vody na dně hrnku nebo
sklenky, a nechte 3–5 minut vyluhovat.
Musí vzniknout velmi silný a aromatický
čaj, jinak bude výsledek slabý a mdlý.
Vyjměte sáček s čajem a čaj oslaďte
cukrem o něco víc, než jste zvyklí si běžně sladit čaj v objemu odpovídajícímu
použité skleničce nebo hrnku. Dáváte-li
si obvykle jednu lžičku cukru, nyní použijte dvě. Namísto cukru můžete použít
ovocné sirupy, například pro ovocný
čaj se skvěle hodí jahodový sirup, pro
bylinkový čaj bezová šťáva, pro černý
čaj citronová.
Do horkého sladkého silného čaje
nyní nasypte 5–6 kostek ledu, aby byla
sklenka plná ze dvou třetin, a dobře promíchejte dlouhou lžičkou. Led se téměř
zcela rozpustí a čaj rázem získá teplotu pár stupňů nad nulou a umírněnější
chuť. Přidejte citron nakrájený na os10

minky a trochu ho přitom vymačkejte
do čaje. Na závěr do čaje opět vhoďte
5–6 kostek ledu, ale už nemíchejte. Pokud chcete, můžete čaj ozdobit čerstvou
bylinkou.

Cukrový rozvar
 500 g pískového cukru
Cukr zalijte takovým množstvím vody,
aby sahala 1 cm nad cukr, a začněte
zahřívat. Občas promíchejte a vařte jen
tak dlouho, dokud se všechen cukr beze
zbytku nerozpustí. Přelijte do čisté lahve, uzavřete víčkem a nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Nakonec
uložte do lednice.
Novoměstské noviny
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Letní povzbuzení
Jahodové lassi

Letní voda

Lassi je indický nápoj, který připomíná mléčný ovocný koktejl. Spotřebovat
do něj můžete jakékoli čerstvé ovoce,
které se snadno rozmixuje. Aby osvěžilo, přidejte do směsi pár kostek ledu
– ovšem jen pokud máte jistotu, že s tím
bude souhlasit návod k vašemu mixéru.
Nejznámější lassi je mangové, oblíbené
v mnoha indických restauracích. Vzhledem k nedostatku dobře vyzrálého, čerstvého manga v našich obchodech se
raději zaměřte na jiné ochucení.
 Na 1 sklenku:
 100 g jahod
 100 g bílého jogurtu (nízkotučného,
pokud počítáte kalorie)
 1 lžíce medu
 šťáva z 1/8 citronu, případně méně
podle chuti ovoce

Na závěr moje nejoblíbenější a nejfrekventovanější letní pití: slabě ochucená voda, která vám dovolí kombinovat
vaše oblíbené chutě a likvidovat bylinkové přebytky ze zahrádky.

Přidejte do vody něco, co ji příjemně
ozvláštní. Určitě znáte kombinaci máty
s několika plátky citronu nebo limetky.

Stejně tak dobře ale funguje i meduňka.
Překvapivě osvěžující a nezapomenutelnou vodu dostanete, když do džbánku
přidáte okurku. Kombinovat dále můžete
s mátou i limetkou, ale samotná okurka
má největší faktor překvapení pro ty, kdo
takto ochucenou vodu neznají.
Nakonec dávám k dobru ještě bazalku
a vodní meloun, to je ten s červenou dužinou a zelenou slupkou. Další kombinace bylinek z vaší zahrádky a sezónního
ovoce už určitě zvládnete sami.
 Na 1 litrový džbánek vezměte
alespoň jednu, ale klidně i všechny tři
z uvedených ingrediencí:
 1/2 salátové okurky
 2-3 snítky bylinek
 5 tenkých plátků citronu nebo limetky
Postup je vždy stejný: do džbánu nejprve nalijte vodu, přidejte bylinky – můžete je předem trochu promnout, aby
rychleji uvolnily aroma – citrusy a/nebo
okurku a zasypte ledem. Voda potřebuje alespoň 10 minut, aby absorbovala
chutě.
Výsledkem je sice stále voda, ale lehce aromatizovaná, přitom neslazená
a chutnající přírodně. Při letním pitném
režimu ji určitě oceníte. Až se dostanete
na dno džbánku, pevný obsah nevyhazujte, ale zalijte znovu vodou a ledem.
Zdroje: www.kucharkaprodceru.cz/
letni-piti/

Český rozhlas Liberec
Jsme s vámi i v létě na různých
slavnostech
Připravili jsme pro vás přímé přenosy
z různých akcí. Vysílali jsme na náměstí
z frýdlantských Valdštejnských slavností, přenášeli jsme dobovou atmosféru
z víkendové akce Bitvy u Liberce z Vesce a viděli jste nás i na Staročeských
řemeslných trzích v Turnově. Na konci

Do mixéru vložte očištěné ovoce a jogurt, ochuťte medem a citronem. Přilijte
100 ml studené vody a vhoďte 3 kostky
ledu. Rozmixujte dohladka a ihned podávejte.
červenec–srpen 2017

června jsme vysílali přímo ze ZOO s Pavlem Kudrnou a Ivetou Kalátovou v pořadu Česko – země neznámá. A možná
Novoměstské noviny

dorazíme i k vám s rozhlasovým stanem
a přímým přenosem. Na začátku prázdnin budeme v Hejnicích na pouti, odkud
přeneseme letní atmosféru, na konci
srpna zamíříme do Smržovky na Eurion, v Semilech nás uvidíte na Semilském Pecenu a v září nebudeme chybět
na Oslavách Ještědu. Naše hostesky
vám rozdají rozhlasové dárečky, uvidíte
se s moderátory libereckého rozhlasu
a potkáte zajímavé hosty, které si zveme
k mikrofonu. Prožijte s námi krásné a pohodové léto. Přímé přenosy zachycují atmosféru vašich akcí a jsme s vámi nejen
v éteru. Těšíme se na slyšenou. Kde nás
naladíte? V Liberci a Jablonci na 102,3
FM, v Tanvaldu, Desné, Harrachově
na 107,9 FM, ve Frýdlantu a v Novém
Městě pod Smrkem na 97,4 FM, v Semilech na 103,4 FM a v České Lípě a okolí
na 94,3 FM.
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Školství
Základní umělecká škola
Ve školním roce 2016/17 jsme v základní umělecké škole měli několik příležitostí k oslavám a radosti.
 Žákyně 3. ročníku hry na klavír
Eliška Diškantová získala 3. místo
v okresním kole Národní soutěže
základních uměleckých škol.
 Pěvecký soubor Podsmrkáček
oslavil 20. výročí své existence. Při
této příležitosti se konal v květnu
v rámci celonárodního happeningu
základních uměleckých škol ZUŠ
OPEN slavnostní narozeninový
koncert.
 Žáci výtvarného oboru velmi úspěšně
reprezentovali školu v krajském kole
Národní přehlídky výtvarných oborů
základních uměleckých škol, kde se
umístili ve stříbrném a zlatém pásmu
a postoupili do ústředního kola.
 Ve výtvarné soutěži Mezinárodní
dětská výtvarná výstava Lidice se
žákům výtvarného oboru podařilo
získat vedle několika čestných uznání
i ta nejvyšší ocenění – čtyři medaile
(Jiří Pechnáč, Simona Krejčíková,
Nikola Hájková, medaile pro školu

za kolekci prací v technice graﬁka)
a Cenu poroty za kolekci plošných
prací a za dlouhodobou a kvalitní
výtvarnou práci s dětmi. Je to opravdu
velký úspěch, neboť porota vybírala
z 5 932 prací z 386 organizací
a škol z České republiky (celkový
počet zaregistrovaných prací byl
25 650 z 83 zemí).

Děkuji také těm žákům, kteří v průběhu školního roku reprezentovali základní
uměleckou školu na celé řadě koncertů,
vystoupení a na dalších akcích nejen
v Novém Městě pod Smrkem, ale po celém Frýdlantsku.
Poděkování za vynikající pedagogickou práci patří určitě také všem vyučujícím základní umělecké školy.
Velké poděkování patří i rodičům, prarodičům… za spolupráci a podporu jejich dětí v uměleckém vzdělávání.
Martina Funtánová, ředitelka školy

Zařazování žáků
do rozvrhů
na školní rok 2017/2018
bude probíhat

4. a 5. září
v 9:00–17:00 hod.

Všem výše uvedeným patří velká gratulace a poděkování za šíření dobrého
jména naší základní umělecké školy
a našeho města.

v učebnách ZUŠ.

Rekonstrukce hodin v ZŠ v Tylově ulici
30. června 2017 skončila veřejná sbírka na elektriﬁkaci a rekonstrukci věžových hodin v základní škole v Tylově ulici,
kterou v květnu 2016 vyhlásil Spolek pro
seniory Červánek v Novém Městě pod
Smrkem.
Karel a Jaroslava Bártovi, Dáša Bohadlová, Lenka Broncová, Imrich a Helena Diškantovi, Petr a Lenka Diškantovi,
Petr a Eva Elisovi, Alena Erlebachová,
Miroslav a Martina Funtánovi, Michal
Gezo, Jana Har tlová, Věra Honyso vá, Věra Hronová, Klára Chaloupecká, Milan a Viera Kallovi, Ivan a Blanka
Kochanovi, Jiří a Dagmar Láskovi, Jiří
Moravec, Ludvík Nedomanský, Jindřich
a Zdeňka Novotní, Petr Pitrmuc, Jaroslava Resselová, Václav a Anna Resselovi, Pavel Semerád, Pavel a Michaela
Smutní, Vladimír Stejskal, Josef a Ivana
Štěrbovi, Martin a Adéla Víchovi, Roman
Vítek, Petra Vyčítalová, Jiří a Daniela
Zárubovi, Martin a Dana Zemanovi a ZŠ
NMPS, tj. 47 dárců z Nového Města pod
Smrkem i ostatních míst v České republice, věnovalo celkem 21 218 Kč.
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Oprava hodin by měla proběhnout
do konce srpna 2017. Zvláště oprava
ciferníku je závislá na lešení, které bude
v této době na čelní straně budovy stát.
Děkuji všem, kteří se ﬁnanční částkou
zaslanou na účet veřejné sbírky podíleli
na vytvoření balíčku peněz, který přispě-

je k plánované rekonstrukci. V současné
době je možné na opravu hodin přispět už pouze osobně, a to v hotovosti
ve škole v Tylově ulici.
Mgr. Jindřich Novotný, jednatel
SPS Červánek
Nové Město pod Smrkem

Výlet do ZOO Praha
Dne 19. 6. 2017 jsme se zúčastnili výletu do ZOO Praha s naší paní učitelkou
Špryňarovou a paní asistentkou Šveňkovou. Nasedli jsme do autobusu a frčeli
do Prahy. Vystoupili jsme na Černém
mostě a přestoupili na metro a pak ještě
na autobus. Ten nás dovezl do cíle naší
cesty. Bylo hrozně velké teplo. V ZOO
jsme obešli skoro všechna zvířata. U bazénku jsme si dali tři čtvrtě hodiny rozchod. Po chvilce hlásili v rozhlase, že se
ztratila žákyně 6. A Ivanka Tomíčková.
Vydali jsme se pro ni a byli jsme rádi, že
jsme zase všichni. Hned jsme se vydali
Novoměstské noviny

na autobus a hurá domů. Těšili jsme se
do autobusu Student agency, ale byli
jsme zklamaní. Ohlásili, že nepůjdou
dotykové televize. Cesta utekla rychle
a unavení a plní zážitků jsme dorazili
v pořádku domů. Nejvíce se nám v ZOO
líbil velký tlustý had, tygr, velké prase
a opice. Celý výlet byl moc pěkný. A tím
celá 6. A děkuje paní učitelce Špryňarové a paní asistence Šveňkové, že s námi
uskutečnily výlet do ZOO Praha.
Děkujeme
Bára Nováková a Terka Boháčová
červenec–srpen 2017

Školství
Opět vyrážíme za poznáním a turistikou
Historie se opakuje? Přesně před rokem, 8. 6. 2016, jsem naposledy vyrazil
na výlet s dnes již bývalou třídou 9. A.
Sešli jsem se tenkrát v počtu Já + 12 žáků a odjeli autobusem směrem Hejnice.
Bylo hezky a šli jsme na Ořešník. A letos? Náhoda? Bylo opět 8. 6., sešli jsme
se opět v počtu Já + 12 a odjeli jsme
opět autobusem směrem Hejnice. Bylo
opět hezky a šli jsme …. úplně jinam.
Letos začala éra 6. A a cílem bylo Jizerskohorské technické muzeum v Bílém
Potoce.
Ráno jsme busem dojeli až k Základní
škole v Bílém Potoce, té jsme se ohleduplně velkým obloukem vyhnuli a sešli
po červené k Muzeu. Před Muzeem se
k nám přidal nějaký postarší žák v důchodovém věku, a tak se naše třída rozrostla. Paní Šerclová z Muzea už o nás
věděla a umožnila nám vstup ještě před
otevírací dobou. Muzeum je v bývalé
továrně a snad proto v kase dostáváme
jako vstupenky tzv. „píchačky“. Každý
vkládá do strojku, bum, cvak a už tam
– je čas vstupu do továrny. Jako na šichtu. Ale? 9. 12? To jste si nějak pospal,
zaměstnanče! No, ještě, že nejdeme
na ranní… Muzeum nebudu popisovat,
to je na dlouho. Zajeďte si tam sami. Jen
snad pobyt v kokpitu trenažéru letadla
musím připomenout. Všichni si vyzkoušeli řídit kniplem letadlo a nějak přistát.
No, nějak vždy přistáli. Povětšinou tvrdě.
Prohlídka v muzeu je plánovaná asi tak
na hodinu. My jsme tam i s nanukem
na závěr strávili více než hodinu a půl.
A líbilo se nám tam.

dorážíme na Hubertku. Drahá malinovka, drahý nanuk, svačinka snězená a peníze došly. Proto jdeme dál. Verča, Ester
a Simona zpívají hity z hudebky. Tři čuníci jdou, pěkně za sebou a k tomu fouká
na zahradě ticha severní vítr. Že prý
jsme neviděli žádné zvíře, konstatoval
David. No, při té diskotéce se nemůžeme divit. Vloženou disciplínu – hod šiškami na cíl – vyhrála Adriana. Nahoru,
po rovince, dolů a už jsme na Kyselce.
Poslední občerstvovačka. Zahrajeme
si na schovku, pane učiteli. No tak jo.
Než vyjdeme z lesa nad Novým Městem, schová se Dominik tak dobře a tak
daleko od pikoly, že mám obavu, aby

nebyl blíže Ludvíkova. Víckrát nelze tuto
nebezpečnou hru riskovat. Radši sejdeme okolo vodárny na náměstí a na mapě
si společně prohlédneme, kudy jsme to
vlastně šli. Připomínám, že škola stojí
na svém místě i v pátek a že byl i domácí
úkol z matematiky. Tím obliba učitele
spadla na původní úroveň. Může se jít
domů. Na shledanou.
Co na závěr? Vážení rodiče, doufám,
že byli Vaši potomci alespoň trochu unaveni a měli jste tudíž klidné odpoledne.
A Vy, žáci, Vy se těšte. Za rok vyrazíme
na Smrk.
Vesnický učitel Miroslav BERAN

Ocenění ve výtvarné soutěži
Žáci ZŠ v Novém Městě pod Smrkem
se zúčastnili výtvarné soutěže ,,Malujeme pro týden bezpečnosti“ vyhlášené
Týmem silniční bezpečnosti a Libereckým krajem. Soutěže se zúčastnili třídy
II. B a V. A. Soutěž probíhala ve třech
kategoriích. Obě třídy patřily do 2. kategorie určené pro žáky 1.–5. ročníku
základních škol. Práce dvou našich žákyní Michaely Buluškové a Andrey Zavadilové se staly pracemi výherními. Míša
obsadila 2. místo a Andrejka 4. místo.
Výherkyně a jejich spolužačky Johanka

Vrátná a Aneta Špryňarová převzaly
hodnotné ceny a poděkování za účast
v soutěži z rukou náměstka hejtmana Libereckého kraje Marka Pietra. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo 20. června v sídle Krajského úřadu Libereckého
kraje. Po předávání cen se soutěžící
a jejich doprovod vyvezli rychlovýtahem
nebo páternosterem do 17. patra nejvyšší budovy v Liberci, kde se jim naskytl
jedinečný výhled na Liberec a jeho okolí.
Mgr. Jitka Osterová

Loučíme se a druhá (turistická) část
výletu právě začíná. Domů jdeme „pěšourem“. Nacházíme modrou značku
a stoupáme do Jizerek. Je tak akorát.
Nikdo moc neremcá a tak křižujeme poprvé trať Singltreku, podruhé křižujeme
trať Singltreku (Karle, nesundávej mi
toho cyklistu z kola…) a poté v pohodě
červenec–srpen 2017
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Spolky
Brigáda na mostě přes Ztracený potok
V sobotu 24. června ráno kolem deváté hodiny bylo možné pozorovat v lukách
směrem k Ludvíkovu cyklisty i pěší,
kteří byli vybaveni motykami, krumpáči,
rýčem, srpem a jiným nářadím. To se
scházela skupinka členů Okrašlovacího
spolku, aby vyčistili okolí a vlastní mostovku kamenného mostu od trávy, kopřiv
a ostatních náletů.
Je ironií osudu, že využití tak krásné,
staré a přitom v nedávné době opravené
funkční stavby je zcela opomíjeno úřady
a většina místních o ní ani neví.
A jak by se v dnešních dnech náramně
hodilo, kdyby k mostu byla zrekonstruo-

vána starodávná cesta, když je nyní silnice mezi Ludvíkovem a Novým Městem
uzavřena a probíhají zde opravy. I kdyby
to byla klasická polní cesta. Jenom
zbavená náletů a vysoké trávy, strženy
sesuté kraje a srovnány vyjeté koleje.
Dřív ani jiné cesty nebývaly.
Určitě by se stala i vítanou alternativou
k Singltreku, ke klidným procházkám nejen maminek s dětmi, ale všech pěších
i cyklistů, bez rizika ohrožení dopravními
prostředky a navíc s možností nádherných výhledů do krajiny, či posezení
na lavičce pod lipami u Neumannova
kříže.

Podívejte se na několik fotograﬁí a třeba se sami vypravíte vyšlapanou pěšinkou po pastvinách podél ohradníků
na procházku k mostu. Jenom dávejte
pozor, abyste za sebou zapnuli přepínáky, protože všude kolem se pasou
kravičky. Koridor cesty je sice ohradníky
vymezen, ale je neprostupný narostlým
plevelem.

Bylo by krásné, kdyby most opět sloužil lidem, jako jim sloužil v minulosti.
Prozatím je to jenom rarita – v lukách
ztracený most přes Ztracený potok, vedoucí zdánlivě odnikud nikam.
Za Okrašlovací spolek
Marie Remtová

Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem – novinky
Po velice dlouhé zimě, kdy se činnost
Okrašlovacího spolku omezila jenom
na spolkové schůzky, proběhla první
jarní akce zásluhou manželů Veroniky
a Petra Svobodových. V dubnu, o velikonočních svátcích, očistili od mechů a řas
Schwer tnerův pomníček pod lesem
u staré poutní cesty.
V sobotu 13. května dopoledne pak
proběhla díky vstřícnosti a velkorysosti
pana Petera Wöllnera, který je i se svojí
manželkou rovněž naším členem, valná
hromada Okrašlovacího spolku v krásném prostředí vily Klinger.
Po skončení programu schůze se
ve 14 hodin na náměstí sešli zájemci
o výlet do polské vesničky Swiecie, kde
jsme měli možnost navštívit velmi starý
kostelík s původní krásnou malovanou
vnitřní výzdobou. Cestou zpět jsme se
zastavili v městečku Pobiedna, které se
14

v minulosti stalo útočištěm protestantů
nejen z Nového Města, ale z celého
Frýdlantska. S historií vzniku původně
hornického městečka nás seznámil Václav Tima.

Novoměstské noviny

V květnu jsme uskutečnili ještě návštěvu kostela v Horní Řasnici, a to v rámci
dobročinného koncertu pořádaného
tamním Spolkem pro obnovu kostela.
Za Okrašlovací spolek
Marie Remtová
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Spolky
Naučná hornická stezka kolem Rapické hory otevřena
Dne 17. června proběhla velká akce,
kterou organizovaly Lesy ČR za spoluúčasti Okrašlovacího spolku a města
Nové Město pod Smrkem.

Zástupcem Lesů ČR, panem ing. Vackem, byla slavnostně otevřena naučná
hornická stezka kolem Rapické hory.
Přítomen byl i starosta města ing. Smutný.
To, že Lesy ČR vzaly vybudování stezky za své a celou ji i ﬁnancovaly, je obrovská pomoc ke zviditelnění a zvýšení
přitažlivosti našeho trochu opomíjeného
světa pod horami. Stezka je zároveň
připomínkou nelehkého života horníků,
dřevařů a ostatních obyvatel zdejšího
kraje v minulosti.
Přestože bylo chladné počasí, sešlo
se na zahájení docela hodně dospělých,
dětí a také jejich psích kamarádů. Organizátoři zajistili výborné koláčky jako
občerstvení a pro přítomné děti soutěž
i malé dárečky. Všichni se zájmem přivítali procházku po trase naučné stezky,

kterou vedl a odborným komentářem
doprovodil V. Tima.
Našemu Okrašlovacímu spolku dodalo uskutečnění tohoto projektu další
chuť do práce, protože hornická naučná
stezka byla pro nás dosud snem, přes
veškeré naše úsilí takřka neuskutečnitelným. A to i přesto, že velký nadšenec a jeden z tahounů spolku, geolog
RNDr. Václav Tima, se s obrovským
nasazením (zpracováním všech dostupných informací z kronik, map, záznamů
horních úřadů a dalších pramenů, v neposlední řadě i publikační činností) snažil a nadále snaží seznamovat nejširší
veřejnost s historií důlních děl, starých

poutních cest a s dalšími zajímavostmi
v okolí Nového Města.
Sami jako členové OS bychom na otevření této naučné stezky buď nedosáhli
vůbec, případně až za velmi dlouhou
dobu, protože je to finančně, časově
i organizačně náročná záležitost a spolupráce s městem se nám zatím moc
nedaří. Naše činnost není na veřejnosti
tak viditelná jako třeba Singltrek.
Všem pracovníkům Lesů ČR a ostatním, kteří se pro realizaci tohoto díla
jakýmkoliv způsobem angažovali, patří
náš velký dík.
Za Okrašlovací spolek
Marie Remtová

Singltrek
Američané objevují Singltrek pod Smrkem
Je tady léto, a to na Singltreku pod
Smrkem obvykle znamená úplně nejrušnější období roku. A co se u nás
děje zajímavého? V polovině června si
na Singltrek pod Smrkem přijeli zajezdit
a s Tomášem Kvasničkou pohovořit reportéři z amerického časopisu Bike. To
byla asi nejvýznamnější novinářská návštěva, kterou byl Singltrek pod Smrkem
doposud poctěn. Americký Bike je totiž
celosvětově nejvýznamnější časopis
o horských kolech (a zároveň takový
vzor všech ostatních MTB magazínů),
takže tuhle návštěvu asi jen tak něco
nepřekoná.
červenec–srpen 2017

Ještě přesně nevíme, kdy reportáž ze
Singltreku pod Smrkem v časopise Bike
vyjde, nejspíš až na podzim, ale opravdu se těšíme a určitě o tom budeme
informovat. Jsme samozřejmě zvědavi,
jestli se reportáž v takto významném
časopise projeví na návštěvnosti, ale dá
se očekávat, že to nějaký vliv mít bude.
Asi bychom tedy neočekávali záplavy
Američanů, pro ty je to sem přece jen
trochu z ruky. Ale vzhledem k tomu, že
se Bike čte po celém světě, tak nejspíše
na Singltreku pod Smrkem přivítáme nové návštěvníky z evropských zemí.
Novoměstské noviny

Můžeme tak odhadovat podle toho, že
když loni Singltrek pod Smrkem navštívili
reportéři významných německých MTB
magazínů, zájem návštěvníků z Německa rázem řádově stoupl. Jak je obecně známo, Němci jsou velmi nároční
na kvalitu, a tak z popularity Singltreku
pod Smrkem plyne též velký závazek pro
všechny provozovatele nástupních míst,
pro ubytovatele i pro údržbu stezek.
Přejeme Vám krásné letní dny a mnoho skvělých prázdninových dobrodružství. Za celý Singltrek tým Vás zdraví
Hanka Hermová
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Příspěvky čtenářů
DRAMAŤÁK V DOMEČKU
Dramatický kroužek (DK) při Středisku
volného času Nové Město pod Smrkem
(„domeček“) svou činnost zahájil ve školním roce 2016–2017, kdy se členy staly
děti ve věku od 11 let. Scházeli jsme se
každé pondělí od 16 do 17,30 hodin
v prostorách „domečku“.
Co je cílem vyučovacího předmětu
dramatická výchova? Řeknu to poněkud
odborným vyjádřením: je to učení se
umění, uměním a o umění. Poněkud krkolomná deﬁnice, že? Skutečnost je da-

leko prozaičtější. Děti se postupně učí
řadě dovedností. Jde o kultivaci tělesného a hlasového projevu jako prostředků
sdělování o sobě, okolním světě, ale
také o schopnost přijímat ﬁktivní situace
a prostor a v nich dramaticky jednat. Děti
se učí správně mluvit, vyslovovat, poznávat nová slova a významy. Naučí se
ovládat své tělo a sdělovat jím své pocity,
myšlenky. Učí se také komunikaci mezi
sebou a okolním světem, kooperaci,
reﬂexi a sebereﬂexi. V neposlední řadě
jde i o tvorbu jevištní postavy, která je
založena na postupech herecké práce
a respektuje vývojový stupeň žáků. Poznají základy dramaturgie, režie, herecké tvorby, scénograﬁe, scénické hudby.
Toto vše by se mělo dít v rámci výuky
hlavně pro vnitřní potřebu dětí. Přesto
jsme chtěli jejich práci zúročit formou veřejného vystoupení. Spolu s dětmi jsme
vybrali dvanáct básniček od Emanuela
Frynty. Básničky si vtipně hrají s mateřským jazykem, větami, slovy, situacemi.
Šest členů DK nacvičilo kratší i delší
básnické texty se stylizovaným hereckým projevem a za použití jednoduchých
rekvizit. Nebylo záměrem děti dirigovat
k vytvoření hereckého přednesu veršů,
16

kdy se stanou pasivními plniči příkazů
a pokynů pedagogů, ale také jsme neočekávali inscenaci vzniklou pouze ze
spontaneity a tvořivosti dětí. Zrodilo se
pásmo, nazvané Trocha poezie nikoho
nezabije.
Využili jsme připravované divadelní
představení Docela malého divadelního
souboru (DMDS) a tak Andrejka, Danek, Eliška, Vládík, Vojtíšek a Terezka
vystoupili před diváky jako „předskokani“ k hlavnímu programu divadelního

souboru dospělých. Jejich první veřejné
vystoupení se konalo v pátek 31. března
2017 v prostorách základní umělecké
školy, repríza byla v pečovatelském domě 7. dubna 2017. V obou případech
bylo tolik diváků, že se stěží vešli do hlediště a malí aktéři po zásluze sklidili
bouřlivý potlesk od rodičů a ostatních
diváků. Děti si odnesly spoustu zážitků
a nabytých zkušeností do další činnosti
a my budeme jenom rádi, aby jim chuť,
elán a touha tvořit zůstala.
Školní rok 2016–2017 skončil, děti
nastoupily na zasloužené prázdniny.
Ještě dříve, než jsme se s nimi rozloučili,
zeptali jsme jich, zdali budou mít zájem
po prázdninách opět pokračovat v činnosti v dramatickém kroužku. Potěšilo
nás, že většina z nich odevzdala své přihlášky do DK na školní rok 2017–2018.
Proto chystáme opět výuku v Dramatickém kroužku nejen se stávajícími
členy, ale i s novými žáky. Už nyní máme
signály o dalších zájemcích a těšíme se
na všechny.
Mgr. Blanka Bartošová,
Bc. Pavel Šmidrkal, vedoucí DK
©Šmi.dra

Dřevěná schodiště
Kopecký






do novostaveb
do bytů v půdních prostorách
v mezonetových bytech
obklad betonových schodišť
výměna vysloužilých schodišť ve starších
domech včetně vybourání, odvozu
a zednického začištění pro usazení nového
 výroba nábytku výhradně z masivu

tel: 731 422 578
www.schodykope.cz
Novoměstské noviny
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Provozní doba – 8. srpna 2017 – 10. září 2017
Plavecký bazén
ráno
odpoledne
pondělí
úterý
zavřeno
středa zavřeno
čtvrtek zavřeno
pátek
sobota
neděle

zavřeno
zavřeno
zavřeno

zavřeno
14.00–21.00 veřejné plavání
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
16.00–21.00 veřejné plavání
14.00–21.00 veřejné plavání
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

zavřeno

15.00–21.00 muži
15.00–20.00 smíšená
zavřeno

zavřeno
zavřeno
zavřeno

zavřeno
zavřeno
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

červenec–srpen 2017
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Kultura

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Červenec
Babcová Anna
Bařinová Anna
Bavlovičová Věra
Dunda Václav
Chladová Věra
Kult Jiří
Lalik Ernest
Luﬁnková Svatava
Mádle Josef
Matěcha Jan
Mudr. Pelikán Ivan
Patlejch Bedřich
Polovčak Orest
Resselová Evženie
Svobodová Miroslava
Šváb Jindřich
Taraba Evžen
Vondra Milan
Zajacová Janina
Záruba Bedřich

Srpen
Augsten Rudolf
Bařáková Marie
Dancsová Věra
Himmelová Marie
Jarchovská Jana
Jelínková Evženie
Jurica Štefan
Kallová Jaroslava
Masslichová Lenka
Michálek Zdeněk
MUDr. Semeráková Hana
Ouhlehlová Annelies
Ressel Gustav
Richter Ladislav
Scheuerová Anna
Veitová Marta
Zimová Hana
Železný Jiří

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.

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
čtvrtek
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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.

červenec–srpen 2017

Roroš
Krajský den včely
Třináct let pomáhají včelaříci z novoměstského kroužku na Krajském dnu
včely. Letos se Den včely konal 13. května v Liberci u ZOO. Akce byla určená
široké veřejnosti.

Eliška Bondarová si připravila soutěž z botaniky, Kryštof Mazánek měl
na starosti anatomii včely, Jan Smutný
a Šimon Woide se dělili o poznávání
včelařských pomůcek. Včelí produkty
zajišťoval vždy ten, kdo měl právě volnou
chvíli. Včelařský instruktor a dlouholetý
člen včelařského kroužku Vojtěch Mazánek seznamoval zájemce se životem
včel u cvičného včelího úlu.
Zájem dětí a dospělých byl velký. Kdyby nás nevyhnal ze stanoviště déšť, soutěžilo by se do konce akce.
Děkujeme předsedovi panu Vladimíru
Davídkovi a celému výboru okresní orga-

Středisko volného času
„ROROŠ“
Nové Město pod Smrkem,
příspěvková organizace
Frýdlantská 841
463 65 Nové Město pod Smrkem
tel. 482 325 319
e-mail: ddm_nmps@volny.cz
IČ: 46744819

nizace Českého svazu včelařů za dlouholetou a výbornou spolupráci.
Věříme, že společně zrealizujeme
14. ročník a v roce 2019 také oslavíme
15. ročník Krajského dne včely.
(YS)

Den před akcí jsme se sešli, abychom
zkontrolovali všechen materiál na včelařské soutěže a připomněli si, jak budou
soutěže probíhat.

Basketbalový turnaj smíšených družstev Frýdlantska
V pondělí 12. června přijeli basketbalisté z Hejnic i se svými trenéry Marcelou Hmirovou a Vladimírem Šatavou.
Postavili dvě smíšená družstva stejně
jako basketbalisté z Nového Města pod
Smrkem. Výborná atmosféra podpořená
fanoušky a dobrovolníky přiměla hráče
ke krásným basketbalovým výkonům.
První a druhé místo vybojovala družstva z Nového Města pod Smrkem,
třetí a čtvrté místo obsadila družstva
z Hejnic.
Diplom nejlepší hráčky získala Adéla
Bílková, dlouholetá členka novoměstských basketbalistů. Nejlepším střelcem
se stal Martin Demuth z Hejnic.
O časomíru se postaral Matěj Nevečeřal a zápis průběhu jednotlivých zápasů
zajistila Klára Tichá.
Petr Diškant a Bedřich Svoboda, dlouholetí trenéři basketbalu, zorganizovali
turnaj opět na výbornou.
Děkujeme našemu městu Nové Město
pod Smrkem za ﬁnanční podporu.
červenec–srpen 2017

Těšíme se na další podobně vydařené turnaje. Ten nejbližší je naplánován
na prosinec tohoto roku.
Novoměstské noviny

(YS)
Foto z turnaje najdete na našich stránkách http://ddmnmps.webnode.cz/.
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Kultura
Kulturní jaro v Novém Městě pod Smrkem
V Novém Městě pod Smrkem se dne 6. 5. 2017 uskutečnil
kulturní pořad Uršuloviny a 9. 6. 2017 divadelní představení
Ringova škola života a sexu.

z

Vítání občánků

V sobotu 10. června 2017 se konalo
slavnostní přivítání 6 nových občánků
našeho města. Projev plný dojemných
slov, životních moudrostí a zkušeností
přednesla Mgr. Michaela Smutná, zastupitelka města. Následovalo pásmo
básniček a písniček, které si připravily
děti ze ZUŠ pod vedením Mgr. Martiny
Funtánové za klavírního doprovodu Nadiyi Betashki. Karolínce, Šimonkovi, Pepíčkovi, Sebastiánkovi, Kristýnce a Milánkovi přejeme do života hodně zdraví.
Za SPOZ
Edita Čeledová

z
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