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Sherlock Holmes,
Eliška Bondarová,
Bára Černíková a 3. místo 
ve světové soutěži holubářů

Více na straně 16

Exkurze na městském úřadě
Více na straně 2

Za památnými stromy
Nového Města

Více na straně 2

Vážení čtenáři,
prázdniny skončily, školáci se vrátili do školních 

lavic, počasí na své přívětivosti ubralo a právě vyšlo 
nové číslo našich novin.

Připravili jsme informace z radnice, od příspěvko-
vých organizací a spolků, a jako obvykle si můžete 
přečíst také příspěvky od našich pravidelných při-
spěvatelů.

Všem školáčkům přejeme úspěšné vykročení 
do nového školního roku, mnoho úspěchů, radosti 
a žádné starosti.

Redakce
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Školství

V květnu letošního roku měli žáci 6.A 
možnost v rámci občanské výchovy 
prohlédnout si pracoviště jednotlivých 
odborů na městském úřadě. A jak to 
probíhalo?

Naše objevitelská cesta začala v za-
sedací místnosti, kde nás přivítal pan 
starosta s panem tajemníkem a vedoucí 
odborů. Nastínili nám, jak úřad fungu-
je a jaký rozdíl je mezi státní správou 
a samosprávou. Pak jsme se rozdělili 

Exkurze na městském úřadě

Návštěva městského úřadu, přesněji 
odboru životního prostředí, nás inspiro-
vala k poznávací procházce po památ-
ných stromech v okolí našeho města. 

Za památnými stromy Nového Města

do čtyř skupin. Každá skupina odešla 
s jedním vedoucím odboru a ten měl 
poté možnost představit nám svůj odbor. 
Po celou dobu vládla mezi námi skvělá 
atmosféra, mohli jsme se ptát na růz-
né věci, které nás zajímaly. Velmi nás 
zaujaly katastrální mapy, staré matriční 
knihy, překvapila nás číselná složitost 
finančního odboru a náročnost práce 
na sociálním odboru. Na konci celé ná-
vštěvy jsme se opět sešli ve velké zase-

dací místnosti, sdíleli své dojmy, převzali 
si drobné dárky v podobě informačních 
a propagačních materiálů našeho města 
a zároveň jsme našim milým průvodcům 
předali drobné dárky, které jsme vyrobili 
na pracovním vyučování.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali 
za milé přijetí a za čas, který nám všichni 
pracovníci věnovali.

Mgr.Šárka Himmelová a třída 6.A

A tak jsme opět v rámci občanské výcho-
vy vyrazili ven ze třídy. Tentokrát do pří-
rody za památnými stromy.

Památných stromů je v současné do-

bě osm, my jsme na první (a bohužel 
pro nepřízeň počasí poslední) vycházce 
obešli celkem čtyři. Jeden z těch ma-
jestátních krásných starých stromů již 
bohužel není stromem památným, neboť 
uschnul. Na vycházce jsme samozřejmě 
jen nepochodovali od stromu ke stromu, 
ale občerstvili jsme se zmrzlinou, hráli 
jsme hry, pozorovali přírodu a povídali si. 
Jistě z fotografi í poznáte, kudy jsme šli.

Mgr. Šárka Himmelová a třída 6.A
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Renesanční radnici uprostřed náměstí 
opustili zastupitelé koncem listopadu 
1946 a chátrající budovu, využívanou 
mj. jako sběrna papíru, pak posledního 
březnového dne 1948 někdo úmyslně 
zapálil. Ještě čtyři roky ale trvalo, než 
byly odklizeny trosky, dokončena úprava 
náměstí a vysázeny stromy.

V průběhu padesátých let bylo ve měs-
tě zbouráno asi 120 zchátralých domů. 
Nedošlo však prakticky k žádné bytové 
výstavbě, což se odrazilo na velkém 
nedostatku bytů. Teprve na začátku 
šedesátých let byl postaven na západní 
straně náměstí cihlový dům pro 27 ro-
din, převážně důstojníků posádky v Haj-
ništi, a Textilana vybudovala v Revoluční 
a Ludvíkovské ulici 48 nových bytových 
jednotek pro své zaměstnance. Dalších 
54 bytů bylo předáno do užívání roku 
1973. Město se v té době sice rozrůs-
talo, ale jen připojováním okolních obcí. 
Už v roce 1951 k němu bylo přičleněno 
Hajniště a po velké správní reformě roku 

1960 je následoval Ludvíkov s Přebyt-
kem.

V roce 1961 byla v Novém Městě p. S. 
otevřena sodovkárna a v letech 1968–
70 provedena přestavba pohostinství 
a bývalé školy v Ludvíkově p. S. na pro-
vozovnu n. p. Tesla Liberec, která zde 
zůstala až do poloviny devadesátých let.

Na počátku šedesátých let se začalo 
vybavení města přeci jen zlepšovat. 
Po rekonstrukci byl opět otevřen Děl-
nický dům (1960), kino prošlo generální 
opravou a bylo přestavěno na širokoúhlé 
(1959–61).

K tolik potřebné větší výstavbě, která 
natrvalo změnila vzhled Nového Měs-
ta p. S., dochází až v 70. a 80. letech. 
První část sídliště s 298 bytovými jed-
notkami vznikla podél Frýdlantské uli-
ce (1973-75). Druhá etapa výstavby 
128 bytů mezi Vaňkovou a Husovou ulicí 
byla dokončena roku 1982. Ve čtvrti 
Na Výsluní vybudovala Textilana 80 ro-
dinných domků typu Okal (1979–82). 

Město

Historie města
Starší obyvatelé se dočkali Domu sou-
středěné pečovatelské služby (1973). 
Kromě toho proběhla rekonstrukce ZDŠ 
v Tylově ulici (1971–73), výstavba nové-
ho internátu a se zpožděním přeci jen 
započalo budování občanské vybave-
nosti, zejména obchodního střediska 
Jizeran (1976). V Ludvíkově p. S. byl 
otevřen Dům mládeže (1975). Zvlášt-
ní škola se v roce 1983 přestěhovala 
do zrekonstruované budovy Na Výsluní. 
Na hudební kurzy organizované v še-
desátých letech Spojeným závodním 
klubem ROH Textilana navázala základní 
umělecká škola, jejíž dvě třídy užívaly 
mnoho let prostory v 1. mateřské škole.

Ze sportovních organizací vykazuje 
nejdelší tradici Jiskra Textilana, zejména 
její fotbalový oddíl. V roce 1977 přibyl 
oddíl odbíjené, následovaly oddíly kultu-
ristiky, stolního tenisu (1979) a šachistů 
(1981).

Zdroj: Minulost a současnost kraje 
na úpatí Jizerských hor (kniha)

Foto: http://www.nmps-os.cz/o-nas/
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Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem

Zprávy z radnice

Z 16. zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem 
konaného dne 28. června 2017

Zasedání bylo přítomno 13 členů, tři 
zastupitelé omluveni a jeden člen nepří-
tomen.

Připomínky občanů
Bc. Steffanová: Chtěla bych se zeptat 

k chodníku v Celní ulici. Jak to bude 
vypadat u toho mostu? Tam je to úzké, 
jenom 70 cm. Pan místostarosta: Za-
tím to není dokončeno. Bude to stejně 
široké jako chodník – 1,2 m. Vybourá 
se ta zídka a bude tam našroubováno 
ocelové zábradlí.

Ing. Beran: Chtěl bych v návaznosti 
na vyhlášku o nočním klidu upozor-
nit na hluk při nočním nakládání dřeva 
na nádraží. Nemohu to sám posoudit, 
nebydlím tam, ale je to podnět od obča-
na. Při tom nakládání v noci tam může 
docházet k rušení nočního klidu oby-
vatel žijících v okolních domech, tak mi 
to bylo prezentováno jedním občanem. 
Zda by bylo možné prověřit, proč to-
mu tak je. Pan místostarosta: Mohu 
potvrdit, že k tomu dochází, slyším to 
až u sebe doma. Je to značný hluk. Vo-
lal jsem té fi rmě, co nakládku provádí, 
a bylo mi slíbeno, že se budou snažit 
provádět nakládku do 22:00 hodin. 
Myslím, že už se to značně omezilo. 
Poslední dobou jsem nezaznamenal, 
že by to bylo dlouho po 22:00 hodině. 
Nakládají zde dvě fi rmy. Pro ně je lepší 
nejdřív nakládat v Bílém Potoce a potom 
až v Novém Městě pod Smrkem. Chce 
to prostě sledovat s tím, že by bylo dobré 
vědět, kdy konkrétně (datum, čas) došlo 
při nakládce k rušení nočního klidu, aby 
to bylo možné připomínkovat. Pan sta-
rosta: Hluk po 22:00 hodině, který ruší 
noční klid, je porušením zákona a musí 
to řešit policie. To neřeší naše OZV. OZV 
řešíme zkrácení doby nočního klidu. 
Povolujeme tím pořádání akcí, které by 
mohly rušit noční klid. Paní Pelantová: 
Už jsem to mnoha lidem říkala. Musí 
si zavolat policii, ti to na místě posoudí 
a budou to řešit. Jiná možnost není.

Majetkoprávní věci
Usnesením č. 274/15/17/ZM za-

stupitelstvo města uložilo vedoucímu 
správního odboru připravit prodej stavby 
a pozemků v k. ú. Nové Město pod Smr-
kem: budovy domu č. p. 368 na parcele 

č. 352 zastavěná plocha, parcely č. 352 
zastavěné plochy o výměře 141 m2 a par-
cely č. 353 trvalého travního porostu 
o výměře 658 m2, obálkovou metodou.

Město Nové Město pod Smrkem zve-
řejnilo na úřední desce záměr prodeje 
(obálkovou metodou) nemovitých věcí 
ve vlastnictví města Nové Město pod 
Smrkem, podle § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), formou oznámení nejméně po do-
bu 15 dnů.

Při stanovení návrhu smluvní ceny 
správní odbor vychází z ustanovení zá-
kona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (oceňova-
cí vyhláška) a ocenění znalcem.

Obvyklou cenu budovy včetně pozem-
ků stanovil znalec Jindřich Meszner oce-
něním č. 3873/2017 ze dne 20. 2. 2017 
ve výši 220.000 Kč.

Ing. Petrovič provedl otevření doru-
čených obálek s nabídkami.
 1) nabídka doručená dne 16. 6. 2017, 

vedená pod č. j. NMPS/1327/2017
žadatelka Ing. Veronika Paříková 
nabízí kupní cenu ve výši 
301.500 Kč

 2) nabídka doručená dne 19. 6. 2017, 
vedená pod č. j. NMPS/1335/2017
žadatelé manželé Čechovi nabízejí 
kupní cenu ve výši 265.000 Kč

Zprávy o přeshraniční městské 
dopravě do Świeradówa–Zdróje

Pan starosta: Vítám na zasedání sta-
rostu polského města Świeradów-Zdrój, 
pana Rolanda Marciniaka, který mě 
požádal, aby nám mohl představit vý-
sledky fungování přeshraniční městské 
dopravy mezi našimi městy. Před půl 
rokem vyšla v novinách zpráva, že se 
tato doprava rozjíždí, a od té doby k nám 
každý víkend jezdí autobusy. V autobuse 
je instalován snímač, který počítá, kolik 
lidí bylo přepraveno. Čísla neznáme, ale 
s těmi nás pan starosta seznámí.

Pan starosta Roland Marciniak 
sdělil, že bezplatná autobusová pře-
prava z města Świeradów-Zdrój do No-
vého Města pod Smrkem funguje již 
6 měsíců. Do Nového Města jezdí o ví-
kendu čtyři autobusy denně a mají ná-
vaznost na vlakové spojení do a z Frý-
dlantu. Autobus také jezdí dvakrát denně 
do Szklarske Poręby. Dnes už přepraví 
14.000 pasažérů za měsíc. Ročně by 

to mělo být 120 až 150 tis. pasažérů. 
Stává se, že je na zastávkách tolik lidí, že 
je nemůže autobus všechny vzít, protože 
je plný. Podali jsme si žádost o dotaci 
z EU na zakoupení dalších třech auto-
busů. Jednoho malého, takového, jaký 
jezdí, a dvou velkých, které přepraví až 
70 lidí. Budou zakoupeny tři autobusy 
za 500 tis. eur. Dotaci máme 85 %. Má-
me také přívěs na kola, ale stávající malý 
autobus, když je plný lidí, tento přívěs 
neuveze. Denně ujede autobus 300 km, 
obsluhují ho tři řidiči a všechno zabez-
pečuje Městský úřad Swieradów-Zdrój. 
Tímto projektem, Smlouvou o bezplatné 
dopravě, byla překvapena i naše Minis-
terstva dopravy.

Pan starosta: Můžeš nám vysvětlit, 
jak je možné, že si může Świeradów-
-Zdrój dovolit provozovat bezplatnou 
autobusovou dopravu? Pan Roland 
Marciniak: Je to fi nancováno z poplat-
ku za pobyt (lázeňský poplatek), což 
je 0,68 eur/den/osobu. Za rok je to 
400 tis. eur a od Ministerstva financí 
dostaneme dalších 400 tis. eur. Tak-
že máme 800 tis. eur za rok z lázeň-
ského poplatku. Máme 7 000 lůžek, 
4 200 obyvatel a jen 2,32% nezaměst-
nanost. Snažíme se turistům ukázat 
atraktivní místa regionu. Obrovským 
přínosem jsou vaše singltrekové stezky. 
Na polské straně jsou také, ale lepší 
jsou na české straně.

Pan starosta: Tady je vidět jízdní řád, 
který je docela snadno zapamatova-
telný. Stačí si pamatovat, že z náměstí 
odjíždí první bus před 10:00 hodinou, 
pak za čtyři hodiny, za dvě hodiny a pak 
zase za čtyři hodiny. Autobusem se mů-
že každý dostat až do Szklarske Poręby, 
tam strávit den a večerním autobusem 
se vrátit zpět. Také je možné jet vlakem 
ze Szklarske Poręby do Harrachova 
apod. Vše zadarmo. Ing. Beran: Plá-
nujete nahoře na parkovišti vybudovat 
nějaké Singl trek centrum? Pan Roland 
Marciniak: Ano, příští měsíc začne 
stavba. Máme projekt na rozšíření singl-
trekových stezek na polské straně ještě 
asi o 30 km. Realizujeme projekt běžec-
kých stezek, už 5 km máme. Pan Vojá-
ček: Jak to máte organizačně? To jsou 
projekty města? Pan Roland Marcini-
ak: To je náš projekt, organizuje a staví 
obec a pronajímá si pozemky ve státních 
lesích. U těch prvních stezek byly stát-
ní lesy také partnerem projektu. Paní 
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Zprávy z radnice
Likavcová: Říkal jste, že máte žádost 
o dotaci na další autobusy. Kdy by měly 
být v provozu? Pan Roland Marciniak: 
Dotaci máme schválenou a nové auto-
busy bychom měli mít v prosinci 2017. 
Pan starosta: Pokud již nikdo nemáte 
žádné dotazy, tak bych chtěl poděkovat 
panu Rolandu Marciniakovi za účast 
na zasedání ZM.

OZV o nočním klidu
Správní odbor Městského úřadu v No-

vém Městě pod Smrkem předkládá 
zastupitelstvu města návrh obecně zá-
vazné vyhlášky č. 01/2017 o stanovení 
kratší doby nočního klidu.

K 1. 7. 2017 nabývají účinnosti novely 
zákonů:
  zákon č. 250/2016 Sb. 
o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich

  zákon č. 251/2016 Sb. o některých 
přestupcích.
Novelou zákona č. 250/2016 Sb. 

o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich, s účinností od 1. 7. 2017, byl 
zrušen zákon č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích ve znění pozdějších předpisů.

Současně by lo novelou zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestup-
cích, s účinností od 1. 7. 2017, usta-
novením § 5 odst. 2 a), ustanoveno, že 
se přestupku dopustí právnická nebo 
podnikající fyzická osoba tím, že poru-
ší noční klid. Dobou nočního klidu se 
rozumí doba od dvaadvacáté do šesté 
hodiny. Obec může obecně závaznou 
vyhláškou stanovit výjimečné případy, 
zejména slavnosti nebo obdobné spo-
lečenské nebo rodinné akce, při nichž 
je doba nočního klidu vymezena dobou 
kratší nebo při nichž nemusí být doba 
nočního klidu dodržována.

Jelikož již v den účinnosti novel záko-
nů, tj. dne 1. 7. 2017, se konají akce, 
u kterých by měla být stanovena kratší 
doba nočního klidu, je nutné účinnost 
OZV stanovit vzhledem k naléhavému 
obecnému zájmu podle § 12, druhé 
věty odst. 2), zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, výjimečně s dřívěj-
ším počátkem účinnosti před 15 dnem 
po dni vyhlášení.

Stanovení výjimečných případů, 
při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší
 a) v noci z 31. prosince na 1. ledna 

každého roku je doba nočního 

klidu vymezena dobou od 2 hodin 
do 6 hodin.

 b) v noci z 30. dubna na 1. května 
každého roku je doba nočního 
klidu vymezena dobou od 2 hodin 
do 6 hodin.

 c) v době konání akce „Noční útok“, 
konané v místě hasičského 
cvičiště u koupaliště v Novém 
Městě pod Smrkem v noci 
z 1. na 2. července roku 2017, 
je doba nočního klidu vymezena 
dobou od 4 hodin do 6 hodin.

 d) v době konání akce „Hurá 
prázdniny“, konané v místě 
požární nádrže v Ludvíkově 
pod Smrkem v noci 
z 1. na 2. července roku 2017, 
je doba nočního klidu vymezena 
dobou od 2 hodin do 6 hodin.

 e) v době konání akce 
„Country večer se skupinou 
sešlost“, konané v areálu 
kempu u koupaliště v noci 
ze 4. na 5. července roku 2017, 
je doba nočního klidu vymezena 
dobou od 1 hodiny do 6 hodin.

 g) v době konání akce „Diskotéka 
– DJ Mazánek“, konané v areálu 
kempu u koupaliště v noci 
ze 4. na 5. srpna roku 2017, 
je doba nočního klidu vymezena 
dobou od 1 hodiny do 6 hodin.

 h) v době konání akce „Cover 
Power“, konané v areálu 
kempu u koupaliště v noci 
z 18. na 19. srpna roku 2017, 
je doba nočního klidu vymezena 
dobou od 1 hodiny do 6 hodin

 i) v době konání akce „Fryyfest“, 
konané v areálu koupaliště 
v Novém Městě pod Smrkem 
v noci z 25. na 26. srpna a v noci 
z 26. na 27. srpna roku 2017, 
je doba nočního klidu vymezena 
dobou od 2 hodin do 6 hodin.

 j) v době konání akce „Poslední 
prázdninový táborák“, konané 
v místě požární nádrže 
v Ludvíkově pod Smrkem v noci 
z 2. na 3. září roku 2017, je doba 
nočního klidu vymezena dobou 
od 2 hodin do 6 hodin.

 k) v době konání akce „Dětský 
noční útok“, konané v místě 
hasičského cvičiště u koupaliště 
v Novém Městě pod Smrkem 
v noci z 16. na 17. září roku 2017, 
je doba nočního klidu vymezena 
dobou od 3 hodin do 6 hodin.

Zrušuje se obecně závazná vyhláš-
ka č. 2/2016 o stanovení kratší doby 
nočního klidu, včetně dodatku č. 1 této 
obecně závazné vyhlášky.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti dne 1. 7. 2017. Účinnost dne 
1. 7. 2017 je stanovena dle § 12, druhé 
věty odst. 2), zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, vzhledem k naléhavé-
mu obecnému zájmu.

Různé
Paní Suková: Já, jako občan Nového 

Města, čtu Novoměstské noviny. Jsem 
ráda za to, že hasiči dostali defi brilátor. 
Chtěla bych za to poděkovat, i když asi 
město ho nepořizovalo, ale je dobře, 
že ho někdo má. Bylo by dobré, aby ho 
měli u sebe i policisté. Byla jsem pří-
tomna, když přijeli k záchraně lidského 
života, za což bych chtěla poděkovat. 
Dozvěděla jsem se, že kraj bude nějaké 
ještě přidělovat, tak by bylo dobré, aby 
ho měli ještě policisté. Pan starosta: 
Rozmístění defi brilátorů si určuje Zdra-
votnická záchranná služba Libereckého 
kraje. Kraj to sice částečně platí, ale to, 
kde defi brilátory budou nebo nebudou, 
záleží na záchranné službě. Filosofie 
je asi taková, že je chtějí mít tam, kam 
mají delší dojezdy a jsou tam schopní 
a vyškolení lidé. To školení na obsluhu 
defi  brilátoru trvalo den. Naši vyškolení 
hasiči museli strávit jeden den v Liberci. 
Přesto jediné, co se vlastně naučí, je, 
kam nalepit elektrody. Dál si to zařízení 
samo vyhodnotí, jestli má provést výboj 
nebo ne. Funguje automaticky. Musí 
nalepit správně elektrody, pak přístroj 
spustit tlačítkem, odstoupit a dále ten 
přístroj dělá všechno sám. Před tím, 
než vůbec k tomu dojde, musí mít pokyn 
od operátorky záchranné služby. Ta vy-
hodnotí, jestli došlo k zástavě srdce ne-
bo jestli se jedná o infarkt, který se nedá 
takto řešit. Jestli ho budou mít policisté, 
není na jejich vůli. Byl jsem na předávání 
defi brilátorů, sešlo se tam několik sta-
rostů z Frýdlantska a zpočátku jsme se 
divili, proč zrovna naše jednotky a jiné 
ne. Pak nám vysvětlili, proč to bylo tímto 
způsobem rozděleno. Bude další vlna, 
ale kdo další by ho měl mít, tam řečeno 
nebylo. Naši hasiči už byli povoláni ně-
kolikrát, ale jestli nakonec defibrilátor 
použili, nevím. Paní Suková: Nespustili, 
protože záchranka přijela, ale byli tam 
dříve. Paní Straková: Kdo z hasičů má 
oprávnění defi brilátor používat, kdo byl 
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proškolen? Paní Suková: Pan Král, pan 
Popovič. Pan starosta: Na předávání 
byl se mnou tehdejší velitel, pan Rabina. 
Pan místostarosta: Byli to asi čtyři 
hasiči.

Pan Vojáček: Chtěl bych poděkovat 
panu místostarostovi, že sehnali ko-
nečně ten poklop na kanál (křižovatka 
Švermova–Frýdlantská). Byla to trošku 
taková ostuda nezodpovědná. Ta šachta 
má hloubku 4 m a deset dní to bylo ote-
vřené. Já vím, že je to majetek Frýdlant-
ské vodárenské společnosti. FVS se 
na to vykašlala. Ten poklop tam rozbilo 
to velké auto s míchačkou z betonárky, 
tak ten by to podle mě měl zaplatit. 
V souvislosti s tímhletím bych chtěl říci 
jednu věc. Tahleta auta z dřevoskladu 
a ta z betonárky projíždějí tou ulicí Šver-
mova, kde z jedné strany je základní ško-
la a z druhé je pečovatelák s těmi starými 
lidmi (DPS). Jezdí přes náměstí, věčně 
je tam někde vysypaný nějaký beton, 
který VPP pak musí uklízet. Já si pama-
tuju, když se tady schvaloval projekt vý-
stavby té betonárky, já byl zásadně proti 
tomu a hlavně z toho důvodu, že ta auta 
tam budou jezdit. Že tam bude narušena 
bezpečnost dětí, protože je tam škola 
a pečovatelák. Byl jsem docela rázně 
usazen tím, že do budoucna tam bude 
přístupová cesta někde z Mánesovky 
přes ten dřevosklad, kde je ta zřícenina 
toho překladiště. Že tam budou takhle 
nějak zajíždět. Že nebudou jezdit přes 
město, přes náměstí. Mě teď napadá, 
jestli by na ně nebyly nějaké páky jim 
zamezit přes to náměstí jezdit. Je to tam 
dost nebezpečné. Pan místostarosta: 
Jde o to, že ten prostor majitel získal 
od Textilany. V současné době to už 
oplotil a zkulturňuje to tam. Ta cesta už 
by nebyla možná. Pan Vojáček: A je ně-
jaká možnost jim zabránit, aby jezdili tou 
Vaňkovou, aby přes to náměstí nejezdili? 
Pan starosta: Pouze dopravním opat-
řením, zákaz vjezdu nad 6 t, nebo něco 
takového. To jsou věci, které povoluje 
DI PČR. To by asi neprošlo. Někdy může 
být důvod nosnost mostu, nebo něco 
takového. Asi těžko nám povolí dávat 
po městě nějaké zákazy nebo omezení. 
Jde spíše o nějaké jednání s nimi. Pokud 
se něco takového stane, tak se snaží si 
to uklízet sami. Paní Straková: OVŽP 
s nimi několikrát ze začátku jednalo, 
pak už ne. Pan Vojáček: No, minimálně 
ten poklop by měli opravit nebo zaplatit, 
nechalo se to deset dní. Pan místosta-
rosta: Nenechalo se to deset dní. Pan 

Zprávy z radnice
Fryc volal na FVS, není to náš majetek. 
Měli problémy ten poklop sehnat, tak 
jsme jim nabídli, že to zaděláme my, ale 
nechtěli, že to udělají. Po týdnu řekli, že 
ho nesehnali. Volalo se jim každý den. 
Pan Vojáček: Proto jsem to tady řekl, 
nebyla to až tak věc města. Pan sta-
rosta: Pan Andr je vstřícný, promluvíme 
s ním, aby na to dávali pozor. Třeba to 
s ním FVS řeší. Pan místostarosta: 
Neřeší, uhradí si to sami. Říkali, že to 
nebudou řešit. Bc. Steffanová: Já se 
chci zeptat, jestli by ta auta správně 
neměla jezdit okolo Dendrie. Jezdí přes 
město, všem se tam klepou okna v ba-
ráku a navíc ta ulice 5. května už je taky 
rozbitá. Minimálně dvakrát denně tam 
projedou naložená auta. Jestli by nešlo 
domluvit, aby jezdili okolo Dendrie. Pan 
starosta: Řešíme cestu u nádraží, aha 
a ty jsi v 5. květnu. Když budeme chtít 
po LČR, aby nakázali fi rmám, které vozí 
z lesa dřevo, aby jezdili někudy jinudy, 
tak jejich odpovědí bude, že je to veřejná 
komunikace, není tam omezená tonáž, 
tak tam jezdit můžou. Pan Plíšek: My 
jsme s těmi fi rmami jednali už kvůli panu 
Novotnému, protože ten na to také tlačil, 
a domluvili jsme, že budou jezdit hlavně 
kolem Dendrie, ale pokud sbírají dřevo 
u Kyselky, tak s tím nákladem nevyjedou 
do toho kopce ke spálenému baráku 
a nevytočí se k Dendrii. Musí sjet ulicí 
5. května. Týká se to pouze svozu dřeva 
od Kyselky. Bc. Steffanová: Nedala 
by do ulice 5. května umístit značka, 
aby se tam jezdilo pouze 30 km/hod? 
Pan starosta: To řeší DI PČR. Už jsme 
několik nápadů měli a neprošlo to. To 
jsou jenom takové pocity, že se něco 
změní, když tam bude nějaké omezení. 
Pan Vojáček: Týká se to Frýdlantské 
ulice. Mám k tomu připomínku, protože 
tam bydlím. O co se jedná, bezpečnost 
chodců, rychlost jízdy. U náměstí je 
přechod pro chodce. Tam auta jedoucí 
od náměstí vzhledem k tomu, že je tam 
přechod pro chodce, přibrzdí, zpomalí. 
Přejede přechod a pak to rozpálí a u té 
bývalé „39“ už nejede 50 km/hod., jede 
tam daleko rychleji a tam často přechá-
zejí lidé. Kluci na těch motorkách to tam 
mastí minimálně stovkou, o tom jsem 
přesvědčený. Já jsem chtěl nabídnout 
nějaké řešení. Uvažovalo se mockrát, ne 
mockrát, ale několikrát o retardéru, ta již 
zmiňovaná „30“ atd. Mě napadlo, s ohle-
dem na to, že se tam skutečně pohybuje 
hodně lidí a přechází přes tu vozovku, 
a není tam přechod, a jsou tím ohroženi, 

nechat na tu křižovatku ulic Frýdlantská–
Myslbekova ještě jeden přechod pro 
chodce. Pan starosta: Proč tady pořád 
opakujeme to samé dokola. Není to tak 
dlouho, kdy tady byla spousta nápadů, 
kde všude mají být přechody. DI PČR 
nám řekl, že jich tu máme tolik, že jich ví-
ce nepovolí. Je u MŠ, u bývalé Textilany. 
Přechody prý nemají být tak hustě. Je to 
k ničemu, nikoho neochrání. Chodci si 
myslí, že když tam je přechod, tak tam 
můžou přejít bezpečně a řidiči přechod 
každých sto metrů ani nevnímají. To je 
vysvětlení z jejich strany. Chtěli jsme 
u školy, tam se přidal, ale to další přidá-
vání přechodů asi neprojde. To už tady 
bylo. Pan Vojáček: Dobrý, byl to jen 
takový nápad. Bezpečnost by to zvýšilo. 
Když řidiči vidí ten přechod, tak musí 
zbystřit, zpomalit. Pan starosta: Jediné, 
co máme v plánu, je osvětlení těch pře-
chodů, hlavně toho u MŠ.

Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php 

Letní sezona pomalu končí a to zna-
mená, že po letní odstávce je opět v pro-
vozu bazén. Prozatím je otevřen pouze 
omezeně, ale v závislosti na vývoj počasí 
budeme jednotlivé časy přidávat tak, aby 
od října běžel v normálním provozu.

V rámci údržby jsme sprchy v bazénu 
osadili novým systémem regulace teplé 
vody, čímž se nám podařilo vyřešit dlou-
hodobý problém s jejím ohřevem.

Rád bych Všem čtenářům doporučil 
k přečtení článek, který vyšel v posled-
ním čísle časopisu bazén sauna a s do-
volením redakce tohoto časopisu jej 
uvádíme v tomto výtisku Novoměstských 
novin.

Na závěr mi dovolte pozvat všechny 
zájemce na rozloučení s létem, které 
proběhne 22. 9. 2017 v areálu koupa-
liště a k poslechu i k tanci nám zahraje 
skupina SEŠLOST.

Pavel Jakoubek

sport

Info ze SRC
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Životopisná data

Konec života

Tvůrčí data

Robert Hemmrich
architekt městských lázní 

na severu Čech

Ing. Jiří Kouba

Architekt Robert Hemmrich žil a tvořil především na Jablonecku. Na liberecké průmyslovce byl spolužákem, 
a později hlavně přítelem známějšího architekta Josefa Zasche. Přestože se Hemmrichovi často říká 
„rozhlednový architekt“, pro nás je důležité, že je autorem Městských lázní v Novém Městě pod Smrkem a také 
v Jablonci nad Nisou.

sport
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BÝVALÉ MĚSTSKÉ LÁZNĚ 
V JABLONCI NAD NISOU

Historie lázní

sport

pokračování příště
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Stál před bytelnými dveřmi v prvním 
patře, zvonek se rozdrnčel kdesi v útro-
bách bytu. Tlumený zvuk odemykaných 
dveří. V pološeru se objevila silueta 
ženy.

„Tak pojď dál. Mám tady trochu nepo-
řádek, už mě nebaví uklízet,“ pokynula, 
aby vstoupil do bytu.

Gauč překypoval nesourodou smě-
sicí svršků, spodního prádla, ponožek 
a punčocháčů. Váza s uschlými růžemi, 
jejichž hlavičky visely bezvládně přes 
okraj. Popelník přetékal oharky cigaret, 
na fi ltru se červenala rtěnka. Rozevřená 
kniha zvala k zalistování. Tady se napo-
sledy uklízelo v době Josefa Kajetána 
Tyla. Nad pohovkou visel oválný obraz 
usmívající se maminky s dětmi. Žena 
sedí pod břízami, okolo ní se hemží dva 
klučíci a dívka, batole v maminčině ná-
ručí. Z obrazu dýchala mateřská idyla, 
vše v zašlém původně zlatém rámu. Pod 
tímto jímavým výjevem stála bytelná le-
noška, ošoupaná ve výši temene hlavy.

„Tak ty bys chtěl o mně něco napsat? 
Sedni si, kde chceš,“ pokynula širokým 
rozmachem ruky. Dost optimistická na-
bídka, neboť k mání byla kromě gauče 
a lenošky ještě krásná vyřezávaná židle 
s čalouněním, které pamatovalo lepší 
časy. Rozhodl se sednout si mezi tu 
textilní kupku na gauči, stačilo ji lehce 
odhrnout.

„Jak se jmenuješ?“
„Jmenuji se Wolf, to je německy vlk 

– nebo taky opruzenina,“ dodal trochu 
pobaveně.

„No vidíš, já se jmenuju Nováková 
a neznamená to nic, dneska. Vezmeš si 
bábovku? Chceš kafe?“

Příspěvky čtenářů

Odšourala se do vedlejší místnosti, 
kde se dala tušit kuchyň. Napouštěná 
voda šuměla do konvice. Ozval se cinkot 
porcelánových hrníčků.

„Jakej chceš, větší nebo menší?“, 
ukázala dva hrníčky různých velikostí. 
Vybral si větší.

V bublání vařící vody trochu zanikal 
hereččin hlas.

„Chceš do toho mlíko?“, na podnose 
trůnily dva šálky s kávou. Postavila jeden 
před něj na stolek. V šálku se vytvořila 
světlehnědá melanž.

„Tak co bys rád věděl? Kdy, jak, co, 
proč? Vezmi si bábovku. Jo já ti ji ještě 
nepodala, počkej.“

Opět nastoupila ztěžka na trasu ku-
chyň. Ozvalo se kovové řinčení, pak pád 
čehosi plechového.

„Do prdele!“
Chvíli bylo ticho, pak se ozvaly známé 

šouravé kroky a jejich majitelka se zjevila 
s bábovkou na talíři. „Spadnul pekáč 
se zbytkem sekaný“, vysvětlila. Položila 
bábovku na stolek. „Neboj, to jsem ne-
pekla, to měli v cukrárně..

Posadila se do té své vypracované le-
nošky a pohodlně si opřela hlavu o pro-
šoupané místo. Již dříve si všiml, že 
stará dáma má účes vzadu připlácnutý 
k lebce, teď věděl proč.

„Tak já začala hrát divadlo už na Vyšší 
dívčí škole v Praze. Byla jsem mladá 
a zdravě drzá. Taky jsem měla,“ zarazila 
se, „mám… pěkný nohy, třebaže chlupa-
tý. Ale to se vezme žiletka a pěkně na su-
cho, až jiskry lítají! No, to jsem trochu 
odbočila. Ze začátku to byla kočovná 
společnost, jezdili jsme po vlastech čes-
kých a rozdávali osvětu venkovu i měs-

tům,“ koukla někam na strop. Pak hrábla 
po noži a zakrojila do bábovky.

„Asi bude suchá, já mám ráda mok-
rou,“ podívala se na svého zpovědníka. 
„Mokrá je taková jakoby sražená, tu 
uměla jenom moje babička.“ Trochu se 
zasnila.

„Vezmi si bábovku. Kde jsme to pře-
stali? Jo, to kočování. No a pak už to šlo 
rychleji, zkrátka, skončila jsem Na Vino-
hradech. Dostala jsem krásný role, třeba 
Mimi v Čapkově Loupežníkovi, premiéra 
to byla, to bylo v osmadvacátým roce.“

V očích jí trochu zajiskřilo, asi viděla 
toho vzpurného studentíka, který se 
rozhodl uloupit mladičkou Mimi tatínkovi 
a mamince z jejich zabarikádované vily. 
Pak se opřela v lenošce a zavřela oči. 
Hlava se jí trochu svezla na stranu. Zdálo 
se, že si trochu zdřímla.

Wolf tichounce pokládal šálek na ta-
lířek, aby ji nevyrušil cinknutím, ale ne-
povedlo se. Stará dáma se s trhnutím 
probrala z krátkého snění. „Vezmi si 
bábovku, je dobrá,“ pobídla svého hos-
ta. „Kde jsem to přestala? Aha, Mimi, 
Vinohradský, to byl krásný čas.“ Opět ji 
poklesla hlava.

Wolf tiše dopil svou kávu, uďobnul 
z bábovky a opatrně se zvedl k odcho-
du. Dnes to už na další vzpomínání 
nebude.

„Ty už jdeš? Vždyť jsem ti toho moc 
neřekla. Tak přijď třeba zítra, to budu fi t.“ 
Ztěžka vstala a podala mu suchoučkou 
ruku na rozloučenou.

Zanechal tu starou ženu jejímu snění 
a představám. Mimi totiž v roce 1928 
v premiéře hrála Olga Scheinpfl ugová, 
manželka autora, Karla Čapka…

©Šmi-dra

Vezmi si bábovku
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Ráda bych touto cestou ocenila práci 
Sboru dobrovolných hasičů v našem 
městě. V noci na 9. května jsme je volali 
k požáru v našem domě a do 10 minut 
byli na místě. „Odnesla“ to jenom kotel-
na a předsíň, které jsou naštěstí umístě-
ny v přístavku domu. Ale bez včasného 
zásahu hasičů by se oheň brzy rozší-
řil do obytné části domu a na střechu 
a za dalších pár minut by dům možná 

Poděkování

hasiči

Představujeme vám kroniku novoměstských hasičů, mapující roky 1946 až 1953. Nahlédněte do protokolů o členských schů-
zích bratří a sester v každém výtisku novin.

Kronika novoměstských hasičů

27. 4. 1952
Valná hromada M. H. J. která se kona-

la 27. 4. 1952 v Leninově domě za účas-
ti 19 členů.

Valná hromada byla zahájena Hymna-
mi. Na to měl uvítací projev starosta Zita 
Jaroslav a přivítal hosti z N. F. Na to čte 
velitel sboru hlavní referát se sjezdu Ha-
sičstva v Praze a též čte 6 bodu soudr. 
Ministra Noska Václava. Závazek kraje 
Libereckýho je získat 15.000 nových 
členů. Musíme biti napomocní M. N. V. 
při letošní žnich který musej mít lepší 
průběh než v loni. Musíme vést neú-
prosný boj proti vnitřnímu nepříteli a tak 
dojdem k cíli. Br. velitel čte usnesení 
že každý člen M. H. J. bude platit roč-
ní příspěvek 20-Kč ročně. Jako první 
host se přihlásil se ujal soudr. Vencl 
př. M. V. K. S. Č. který se zaměřuje 
politicky linii a připomíná jak má ka-
ždý chápat své hasičské povinnosti. 
Do další práce přeje mnoho zdaru. Jako 
další soudr. Jenik za M. N. V. a podo-
tika že místní národní výbor se už zají-
mal na své schůzi přeje mnoho zdaru 
do další práce. Na to se ujímá br. Bureš 
z Hajniště a přeje mnoho zdaru do další 
práce. Na to velitel sboru přečítá práci 
kterou vykonal a vibyzí br. aby v ruku 
v ruce jsme šli jako celek a doufá, že 
zas budeme nejlepší sbor na Okrese. 
Na to se ujímá slova přečítá svůj projev 
Jednatel. Po něm jest pokladník za rok 
1951 byl příjem 225.149.10 Kč. vidáni 
221.586.70 čistí zisk 3.562.10 Kč to 
bilá správa Pokladníka. Na to se ujímá 
slova br. Botík co se tiče benzínu a oleje. 
Sprava a stavu aut Mercedez a Horch 
Mercedez je úplně vyřazen ze silnice 

a Horch může jezdit ale musí do opravi. 
Stav benzínu měl dodat br. zbojmistr 
jelikož tak neučinil ne to možno v tomto 

protokolu dát, uzávěr provádí Starosta 
sboru a je volba funkcionářu.

Přeceda Strnad Karel

lehl popelem celý. Navíc hrozil výbuch 
plynu.

Několik týdnů předtím si mi stěžovala 
matka dvou mladých hasičů z jiného 
města, že její kluci dělají kromě výjezdů 
k požárům různá cvičení, údržbu aut 
a vybavení, akce pro děti apod., mají 
s tím plno práce a starostí a ještě často 
sklidí nevděk od těch, kterým pomohli. 
Řekla jsem jí tehdy, proč se na to nevy-

kašlou – po příchodu z práce se honit 
a nervovat a ještě k tomu zadarmo…

Musím říct, že teď jsem moc ráda, že 
se na to naši místní hasiči nevykašlali, 
že je tu máme, že jsou nablízku a že 
při poplachu vyskočí z postelí a jedou. 
Jsme jim za to spolu s manželem a dětmi 
vděční a MOC DĚKUJEME!!!

Zdenka Petráková
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Od prvního prázdninového dne se 
konaly přípravy na pohárovou soutěž 
zařazenou v kalendáři soutěží Super-
pohár 2017. Výbor připravil podklady 
pro celkovou organizaci od kompletní 
přípravy celého cvičiště s vysekáním 

trávy, značením dráhy, přípravou občer-
stvení, zajištěním rozhodčích a také ča-
somíry zapůjčené z SDH Karlinky, výběr 
a vytvoření pohárů a diplomů, zajištění 
propozic a dalších potřebných kroků 
k uspořádání takto náročné soutěže. 
Na soutěž se přišel podívat mimořádný 
počet diváků, kteří byli zvědaví na vý-
sledky hlavně domácích. Bohužel se 
dobrý výsledek nedostavil; naše sou-
těžní družstvo skončilo až na 9. místě 
z 12 družstev mužů. Vítězství si odvezli 
kolegové z Frýdlantu. Ženských druž-
stev se účastnilo 5, vítězství si odvezly 
hasičky družstva Raspenava A. Vše bylo 
velmi dobře organizované a velmi dobře 

připravené nejen výborem. Největší zá-
sluhu má starosta sboru Andrej Babuka, 
hospodář Josef Mrkvička a zástupce 
velitele Pavel Malý ml. Nejen jim, ale 
všem patří velké poděkování od výboru 
i diváků.

V průběhu července a srpna se ko-
naly další soutěže. První prázdninový 
den noční útok v Novém Městě, kde se 
naše družstvo ocitlo na 7. místě, dále 
následovala soutěž v Bulovce, kde „sou-
těžáci“ zopakovali 7. místo, v Dětřichově 
obsadili 5. místo, na okrskové soutěži 
v Dolní Řasnici 4. místo a tentýž den 
ještě 1. místo v Lužci. V Jindřichovicích 
získali 2. místo, dále následovala soutěž 
v Novém Městě, kde obsadili 8. místo 
a v poslední prázdninové soutěži v Horní 
Řasnici obsadili 2. místo.

Poslední prázdninový víkend se u nás 
konala netradiční soutěž na požární stří-
kačku PS8. Zúčastnilo se celkem devět 

družstev, z toho dvě družstva „staré 
gardy“, jedno družstvo žen a jedno až 
z moravských Kozlan. Přestože celé 
odpoledne bylo nebe zatažené, počasí 
nám naštěstí přálo. Určitě i kvůli tomu 
ve dvoukolové soutěži zvítězilo domácí 
mužstvo mladších mužů. Podrobnější in-
formaci o této soutěži přineseme v příš-
tím čísle Novoměstských novin.

Jednotka během prázdnin vyjela cel-
kem pětkrát – jednou k čerpání vody, 
dvakrát na obtížný hmyz, jednou na od-
stranění spadlé větve z komunikace 
a jednou k požáru.

Mimoto se konaly i další práce – úpra-
va terénu za klubovnou, odvoz železa 
a vyřazených spotřebičů do sběrného 
dvora, příprava dříví na zimní období, 
oprava vozidel a další techniky, technic-
ká prohlídka tranzitu a další věci, které 
se týkají provozu celé jednotky.

Výbor začíná připravovat plán na pří-
ští rok, kde bude vše směřovat k osla-
vám výročí 140 let od založení naše-
ho sboru. V současné době sháníme 
podklady, tzn. jakékoliv informace, 
fotografie, popřípadě předměty, kte-
ré se týkají našeho sboru, pro přípra-
vu prospektu k výročí. V případě, že 
nějaký tento podklad vlastníte a jste 
ochotni ho zapůjčit, ozvěte se prosím 
na mail sdhludvikov@seznam.cz. Jsou 
již připravené návrhy na výrobu praporu 
a ostatních upomínkových předmětů.

Letos nás však ještě čeká dokončení 
plánovaných akcí, například oprava stře-
chy na zbrojnici, příprava kůlny na dříví 
u cvičiště, údržba výjezdové techniky 
a prostředků a také příprava společen-
ských akcí, na které Vás všechny srdeč-
ně zveme.

Jednatel MaP

hasiči

Prázdniny u hasičů v Ludvíkově



12 Novoměstské noviny září–říjen 2017

Léto končí, ale Singltrek pod Smrkem 
se ještě k zimnímu spánku neukládá. 
Právě přichází nejkrásnější období ro-
ku a návštěvníky čeká spousta zážitků 
na podzimem vybarvených lesních stez-
kách. Není všude tak hezký podzim jako 
na Frýdlantsku. Mnoho lidí už ví, že se 
v šedivých zašmouraných víkendech 
vyplatí vypadnout z města, přijet se 
pohoupat na stezkách a užít si sluníčka, 
které svítí nad inverzí.

Kromě běžného provozu nás na Singl-
treku pod Smrkem čekají na podzim 
dvě důležité akce. Hned na začátku 
září k nám přijedou na dvoudenní stu-
dijní návštěvu správci rekreačních are-
álů z Finska, kteří zamýšlejí ve svých 
resortech postavit stezky pro terénní 
cyklisty. Chtějí si přímo od zdroje (alias 
Tomáše Kvasničky) vyslechnout, jak 
se stezky projektují, a také si je přímo 
v terénu na kole vyzkoušet. Jsme velmi 
potěšeni, že věhlas Singltreku doputoval 
až do Finska a že možná kvalitní stezky 
vzniknou i v této části Skandinávie.

Druhá akce je vlastně trochu podob-
ná, tentokrát však zaměřená na naše 

Singltrek

Podzim 2017 na Singltreku pod Smrkem

Významná životní jubilea našich spoluobčanů

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.

Září
Adamová Mária
Bahníková Emilia
Bohatá Marie
Cerman Pavel
Dianová Dagmar
Gowdová Růžena
Ing. Telecký Josef
Karásková Helena
Kolaříková Ingeborg
Matějková Rozalia
Novotná Eva
Seideová Vlastimila

Říjen
Bruská Terezie
Frycová Ilona

Hauerová Jozefa
Horáčková Zuzana
Ing. Vnoučková Olga
Jalovičárová Danuše
Kocián Václav
Kovářová Jaroslava
Kučerová Vlasta
Maděrová Pavla
MUDr. Žďánská Růžena
Němečková Brigita
Pánková Wanda
Petrovičová Marie
Ptáčková Justina
Špálová Drahomíra
Taraba Slávek
Tomešová Eva

německé sousedy. V polovině října pro-
běhne na Singltreku pod Smrkem se-
minář pro německé zájemce o realizaci 
destinací pro terénní cyklistiku, který 
pořádají německé agentury Velosolu-
tions a Desire Lines ve spolupráci se 

Singltrek, s. r. o. Tomáš Kvasnička na té-
to akci bude přednášet o projektování 
sítí stezek a doprovodné infrastruktury.

Přívětivý a barevný podzim Vám za ce-
lý tým Singltreku přeje

Hanka Hermová
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Provozní doba – 1. září 2017 – 30. září 2017
Plavecký bazén Sauna Masáže Občerstvení 

u bazénuráno odpoledne odpoledne
pondělí sanitární den
úterý

výuka plavání
ZŠ a MŠ

14.00–20.00 veřejné plavání (od 4. 9.) zavřeno zavřeno zavřeno
středa 14.00–20.00 veřejné plavání (od 4. 9.) 15.00–20.00 (od 13. 9.) zavřeno zavřeno

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

15.00–21.00 (od 13. 9.)
vyhrazeno pro ženy

zavřeno
14.00–21.00
(od 21. 9.)

pátek 14.00–21.00 veřejné plavání
15.00–21.00 (od 13. 9.)
vyhrazeno pro muže

zavřeno
14.00–21.00
(od 22. 9.)

sobota zavřeno 14.00–21.00 veřejné plavání 15.00–20.00 (od 13. 9.) zavřeno
14.00–21.00
(od 23. 9.)

neděle zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
Poznámky: Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem.
Provozní doba bude upravena v závislosti na počasí. Masáže až od poloviny října, bude upřesněno.

Ceník – platný od 1. 1. 2017
Plavecký bazén Sauna Ubytování

1 hod. 2 hod. vstupné – 2 hod. 80 Kč Turistická ubytovna
dospělí 50 Kč 70 Kč příplatek pro přechod 

do bazénu
10 Kč 1. 5.–31. 8. 190 Kč

děti do 15 let, 
ZTP

30 Kč 50 Kč 1. 9.–30. 4. 200 Kč
Zápůjčky Apartmány

senioři – čtvrtek 14:00–15:00 40 Kč ručník, prostěradlo, osuška 20 Kč 1 noc 1. 10.–31. 5. 250 Kč
děti do výšky 100 cm vstup zdarma. Pronájem 1. 6.–30. 9. 260 Kč
osoby ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč do 21.00

900 Kč
po 21.00
1 000 Kč

více nocí 1. 10.–31. 5. 200 Kč
záloha na klíč od skříňky 100 Kč 1. 6.–30. 9. 220 Kč
příplatek při překročení časového limitu 
10 Kč za každých započatých 30 minut

Masáže Koupaliště
klasická masáž 20 minut 100 Kč chata

č. 1
1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 400 Kč

Pronájem bazénu – hodinová 
sazba

ostatní masáže 30 minut 200 Kč 1. 7.–31. 8. 500 Kč
Akce chata

č. 2, 3
1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 600 Kč

do 19.00
900 Kč

19.00–21.00
800 Kč

po 21.00
1 000 Kč

čtvrtek pátek
– sauna + klasická masáž 150 Kč

1. 7.–31. 8. 700 Kč
chata
č. 4, 5, 6

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 500 Kč
pronájem školy 1 hod. 
(dopoledne)

20 Kč Pronájem – Sokolovna, 
Sportovní hala

1. 7.–31. 8. 600 Kč
stany velký 80 Kč

Permanentka – neplatí pro saunu základní sazba 1 hod. 210 Kč malý (2 osoby) 50 Kč
dospělí 12 vstupů po 1 hod.
– přenosná,
platnost 4 měsíce

500 Kč krátkodobý pronájem
(kratší 1 hod.)

250 Kč parkovné 
(vozidlo/
den)

osobní automobil 30 Kč
obytný vůz, karavan
1. 5.–31. 10.

100 Kč
zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly 
NMPS

100 Kč
děti do 15 let a ZTP, 
12 vstupů po 1 hod. – 
přenosná, platnost 4 měsíce

300 Kč Poplatky
Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)

10 Kč
osoba/ nocdlouhodobé pronájmy 

(pravidelná cvičení) – platba dle dohodyZápůjčky Ubytovací poplatek při ubytování 
v areálu koupaliště

20 Kč
osoba / nocvysoušeč vlasů 20 Kč

sportovní potřeby 10 Kč krátkodobé (jednorázové) 
pronájmy – platba hotově

Sprchy 10 minut 20 Kč
ručník 10 Kč Elektrická energie 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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pozvánky

 
 
 

Vás zve na 

country ve er na koupališti 
v Novém M st  pod Smrkem 

dne 

22. zá í 2017 
od 19,30 hod 

vstupné dobrovolné 
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Kultura
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pond lí 18.9.      zahájení pravidelné innosti 
      
    p ísp vek na   šk.rok  

Výtvarná dílna                 I.Špálová DDM                       13.30-15.00 h. 1.-5.t ída 550,- K  
Sportovky mladší       G.Resselová T locvi na SRC      15.00-16.00 h.            MŠ -2.t ída 450,- K  
Dramatický   B.Bartošová,P.Šmidrkal DDM 4 volná místa         16.00-17.30 h. 4.-6.t ída 400,- k  
Volejbal                      R.Likavcová Sokolovna               16.30-18.00 h. 9-18 let 680,- K  
Basketbal        P.Diškant, B.Svoboda T locvi na SRC      18.00-19.00 h. od 5-té t ídy 450,- K  
Basketbal        P.Diškant, B.Svoboda T locvi na SRC      19.00-20.30 h. dosp lí 980,- K  

Úterý 19.9.       
Výtvarná dílna                    I.Špálová DDM                         13.30-15.00 h. 2.-5.t ída 550,- K  
Florbal                          J.Škareda T locvi na SRC      15.00-16.00 h. 4.-9.t ída 450,- K  
Hrajeme si, nezlobíme        M.K iklavová DDM                       15.00-16.30 h. 1.-5. t ída 400,- K  
Zumba                         G.Gin ová Sokolovna               16.30-17.30 h. od 3.t ídy 450,- K  
Lezení na um lé st n             P.Smutný  T locvi na SRC      16.00-17.00 h. bez omezení 450,- K  

St eda 20.9.       
Otev i o i: foto-video       W.Kmínková DDM                       13.30-14.30 h. 2.-5.t ída 400,- K  

Výtvarná dílna                   I.Špálová DDM                       15.30-17.00 h.  6.t ída -18 let 550,- K  
Stolní tenis            I. a V.Hanušovi   Sokolovna                  16.00-17.00 h. 3.-9.t ída 450,- K  

tvrtek 21.9.     
  
 

V ela ský-Jind . p.S.       Y.Svobodová DDM                       13.00-14.00 h. 1.-5. t ída 200,- K  
Plavecký                          Y.Svobodová Bazén obsazeno        15.00-16.00 h. od 3.t ídy 1000,- K  
Cvi ení rodi  s d tmi     M.Pánková T locvi na SRC      15.30-16.30 h. za dít  450,-K  
Badminton                    I.Špálová Sokolovna 12 míst     15.00-16.00 h. 2.- 5. t ída 450,- K  
Badminton                    I.Špálová Sokolovna 12 míst     16.00-17.00 h. 6.t ída - 18 let 450,- K  
Badminton                    I.Špálová Sokolovna 12 míst     17.00-18.00 h. mix: ženy,muži,st . 650,- K  
Badminton                    I.Špálová Sokolovna 12 míst     18.00-19.00 h. mix: ženy,muži,st . 650,- K  
    

Pátek 22.9.       
V ela ský                  Y.Svobodová DDM                       14.30-16.00 h. 3.- 9. t ída 400,- K  

Rybá ský                         T.K iklava DDM                       15.30-17.00 h. bez omezení 400,- K  

Geocaching- turistický      T.Baier DDM                       16.00-17.00 h. od 3.t ídy 400,- K  

U kroužk  s omezeným po tem míst je pot eba se p edem informovat a p ihlásit se p ed zahájením innosti. 
V nabídce je uveden i po et volných míst. U informace obsazeno m že být stav zm n n a na volná místa se 
m žete dotázat p ímo v DDM na tel. ísle 702152177. 
Badmintonový mix: je ur en pro ženy, muže i st edoškolskou mládež 
Turistický-Geocaching: zázemí v DDM, místo srazu ur í vedoucí p ed další sch zkou, mobilní telefon s GPS 
vítán.  
Hrajeme si, nezlobíme: kroužek je zam en na moderní deskové hry podporující soust ed ní, rychlost, 
strategii, p edstavivost, kreativitu, logické myšlení. 
 

www.ddmnmps.webnode.cz               zm na vyhrazena              www.vytvardilna.webnode.cz 

NABÍDKA KROUŽK  školní rok 2017-18 
 

St edisko volného asu „ROROŠ“, Nové M sto pod Smrkem, p ísp vková organizace 
Frýdlantská 841, 463 65 Nové M sto pod Smrkem 

tel.: 482 325 319, i o:46744819, e-mail:  ddm_nmps@volny.cz  nebo ddmnmps@seznam.cz 
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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 pro-
dlužovat. Bližší informace o této službě je možno získat v knihovně.

Pozvánka do knihovny 

Kultura

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

Městská knihovna půjčuje:
pro děti:
pondělí 13:00–17:00 hod.
středa 13:00–15:00 hod.

pro dospělé:
pondělí 9:00–11:00 hod.
úterý 9:00–11:30 hod.
 13:30–17:00 hod.
čtvrtek 9:00–11:30 hod.
 13:30–17:00 hod.

Nové knihy
Alkemade, Kim – Sirotek č. 8
Ashton, Juliet – Takoví jsme byli
Bakkeid, Heine – Až mi zítra budeš 
chybět
Barry, Kevin – U nás v Bohane
Burton, Jessie – Múza
Castillo, Linda – Ztracené děti
Cimický, Jan – Za plotem
Cole, Martina – Vyrovnat si účty
Dahl, Roald – Matylda
Diamond, Lucy – Tři dámy na zhubnutí
DuBrull, Jack – Bleskové kameny
Erskin, Barbara – Spáčův hrad
Gantz, Corine – Skryto v Paříži
Grebe, Camilla – Modrý motýl
Hamdy, Adam – Kyvadlo
Heaberlin, Julia – Černooké Zuzany
Kubíková, Karla – Spálená křídla
Lapena, Shari – Manželé odvedle
Makis, Eve – Tymiánové dopisy
Mass, Wendy – Za trest třináctiletou
May, Peter – Černé světlo
Nesbo, Jo – Žízeň
Nevill, Adam – Ztracená
Roth, Veroniva – Čáry života
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V červenci letošního roku se konalo 
v Novém Městě u Coburgu v německé 
spolkové zemi Bavorsko již 39. setkání 
evropských Nových Měst. Naše město 
je členem tohoto největšího evropského 
sdružení měst a obcí nesoucích název 
Nové Město. K tomuto sdružení se hlásí 
dnes již 37 měst a obcí ze sedmi zemí 
Evropy. Toto sdružení má za cíl setkává-
ní a vzájemné poznávání Nových Měst 
a jejich občanů, propagaci jednotlivých 
měst na evropské úrovni a podporu ces-
tovního ruchu.

Letošního prázdninového 39. roč-
níku se zúčastnilo 32 Nových Měst 
a na 1000 „novoměšťáků“. Mezi nimi 
byla i delegace našeho města ve slože-
ní: pan místostarosta Ing.Miroslav Kra-
tochvíl, radní města pan Josef Plíšek, 
tajemník města pan František Homolka 
a paní Šárka Himmelová v roli tlumoč-
nice.

Jednotlivá setkání mají obdobný pro-
gram: páteční uvítací večeře pro všech-
ny delegáty, sobotní dopolední setkání 
starostů či jejich zástupců, celodenní 

program po celém městě (propagační 
stánky jednotlivých měst, kulturní pro-
gramy na podiích a v kulturních zaříze-
ních města, ohňostroj), běžecký závod 
a samozřejmě nesmí chybět „vrchol“ 
celého setkání a tím je průvod městem. 
V průvodu se hostitelskému městu před-
stavují delegace z každého města např. 
v krojích, v doprovodu dechové kapely 

či tanečníků apod.. Sobota je většinou 
zakončena velkým koncertem s mož-
ností občerstvení a pohodlného sezení 
na pivních lavičkách. Po celou dobu 
víkendového setkání novoměšťáků je 
velký prostor pro rozhovory a navazování 
kontaktů, pro sdílení o tom, jak se žije 
v ostatních Novým Městech.

Novinkou pro vášnivé turisty je od loň-
ského roku turistická soutěž „Staň se 
velvyslancem/poslem“. Stačí si pořídit 
Novoměstský pas (obdoba turistického 
deníku, cena 3 eura), získat 10 razítek 
z různých Nových Měst. Tím se stanete 
velvyslancem Nových Měst, obdržíte 
diplom a malý dárek. Navíc budete zařa-
zeni do slosování o víkendový pobyt pro 
dvě osoby v některém z Nových Měst.

Více informací naleznete na stránkách 
sdružení: www.neustadt-in-europa.de.

ŠH

Kultura

Setkání evropských Nových Měst 2017
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Kultura

Každoročně pořádá-
me letní tábory na naší 
táborové základně (TZ) 
v J indř ichovicích pod 
Smrkem. Vedoucí a in-

struktoři jsou „odchovanci“ tábora, a tak 
velmi dobře vědí, co se od nich očekává. 
Program připravují pečlivě v průběhu 
celého roku. Hlavním lídrem je Michal 
Jágr, který jezdí na základnu přes 20 let. 
Zodpovědně se připravuje také kuchyň 
a kuchařinky pod vedením Blanky Bar-
tošové vaří výborně. V táborovém tý-
mu nesmí chybět zdravotník. Michaelu 
Kirchnerovou k nám vysílá již několik let 
Český červený kříž Liberec a my jsme 
vděční za výbornou spolupráci.

Termín letošního tábora byl posunut ze 
srpna na začátek července. Rodiče ani 
děti změna termínu neodradila a kapaci-
ta tábora byla opět naplněna.

Často slýcháváme větu, že děti stále 
sedí u počítačů a není možné je do-
stat ven. V Jindřichovicích na táboře 
tomu tak není. Děti jsou venku od rána 
do pozdního večera a užívají si přírody 
plnými doušky. Kdybyste svým dětem 

řekli, že poběží opakovaně do kopce, 
tak to většina odmítne. Na táboře vybíha-
jí táborníci kopec minimálně 5× denně, 
soutěží a hrají hry na hřišti i v lese. Celý 
den jsou v pohybu.

V roce 2018 plánujeme tábor opět 
na začátek školních prázdnin.

 (YS)

http://ddmnmps.webnode.cz/tabory/

Jednoho dne šly Eliška s Bárou z foto-
kroužku. Viděly, jak auto srazilo živého 
holuba. Vyfotily si ho a podle zeleného, 
žlutého a bílého kroužku a na základě 
konzultace s panem Svobodou, předse-
dou holubářského oddílu, stanovily, že 

Kultura

Sherlock Holmes, Eliška Bondarová, Bára Černíková 
a 3. místo ve světové soutěži holubářů

Táborníci a strašidla

holub přiletěl z Polska. Kam měl holub 
namířeno, na to už pan Svoboda odpo-
vědět nedokázal, to by mohl určit snad 
jen Sherlock Holmes.

Možná však letěl na Tenerife na fi nále 
soutěže Derby Arona, stejně jako ho-

loubek vyslaný právě panem Svobodou 
a panem Lekešem, který se celkově 
umístil na 3. místě. Bohužel si chovate-
lé před finále holoubka „neaktivovali“, 
a proto přišli o velmi zajímavou výhru. 
Dvojice Svoboda-Lekeš však vzali si-
tuaci sportovně, vždyť se jim podařilo 
vychovat holoubě, které se jim ve světě 
neztratilo a dokázalo zvládnout velmi 
obtížný světový závod.

V listopadu opět plánují holubáři spolu 
se včelaři výstavu. Informace o termínu 
a programu budou na plakátech. Těšíme 
se na vaši účast.

(YS)
http://ddmnmps.webnode.cz
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Kultura

Devátý ročník festivalu Fryyfest 
se opět podařil na jedničku

Již po deváté se v podhůří Jizerských 
hor v krásném areálu koupaliště Nového 
Města pod Smrkem konal festival Fryy-
fest. O víkendu 25.–26. srpna se sem 
sjelo několik stovek fanoušků z celé 
České republiky, aby si na dvou pódiích 
poslechli své oblíbené kapely.

Celá akce začala poměrně brzy, a to 
již v pátek v 15:40, kdy na první stage 
nastoupila hardrocková kapela Authen-
tic. Po nich se v průběhu odpoledne 
vystřídali Hallodrn, Piranha či poměrně 
mladá, zato velice nadějná kapela Bre-
ed. Krátce po sedmé hodině na pódium 
naběhla fanoušky velice oblíbená kapela 
Doga, která kromě kvalitní hudby zaujala 
diváky také velice pestře vyzdobeným 
pódiem a speciálními efekty. Dále zde 
vystoupil Luboš Odháněl s kapelou, 
F. A. King a v okolí známá a oblíbená ka-
pela Rain, jejíž frontman Honza Kvapil je 
zároveň hlavním organizátorem celého 
festivalu. O velice příjemné překvapení 

Fryyfest
se postarali polští Warbell, kteří skvěle 
zakončili páteční program.

Sobota byla ve znamení již poměr-
ně známějších jmen. Prvním vystoupe-
ním dne byl koncert železnobrodské 
crossover kapely DWTK, která byla 
založena teprve v roce 2015. Jejich 
vystoupení skvěle navodilo atmosféru 
a naladilo diváky na tu správnou vlnu. 
Později se na stagi objevili Gate 2017, 
Milan Schelinger, Roxor či Covers for 
Lovers. Fanoušci také nadšeně přivítali 
kapelu Ovoce, ve které působí původní 
členové kapely zakázanÝovoce, jež se 
rozdělila po vzájemných neshodách. 
Ti je na oplátku potěšili svým energic-
kým vystoupením, do kterého zařadi-
li jak nové věci, tak nestárnoucí hity. 
Po nich se na pódiu objevili hard-rockoví 
Rest Day a Silent Session. Poměrně 
odlišné, ale o nic méně kvalitní, bylo 
vystoupení skupiny Joe Satriani Revival 
v čele s frontmanem Ivanem Berkou. 
Tato formace totiž zahrála výhradně 
instrumentálně. Před devátou hodinou 

začalo vystoupení liberecké kapely Těla, 
které přitáhlo k pódiu velké množství 
lidí. A není se čemu divit, tahle skupina 
je na Liberecku velice oblíbená u všech 
generací. Ačkoli se celý festival blížil 
do konce, nával energie se naopak zvy-
šoval. Přispěli k tomu především česko-
budějovičtí Seven, kteří ukázali, že se 
umí postarat o skvělou show, ve které 
nechybí ani ohňové efekty. Navzdory 
nočním hodinám se přízni diváků těši-
la i skupina DC Radio, která příjemně 
překvapila snad každého, kdo v areálu 
zůstal. Celý festival byl zakončený vy-
stoupením kapely Maessorr Structorr.

Diváci, kapely i samotní organizátoři 
akce hodnotí tento víkend velice pozitiv-
ně. A aby taky ne, jednalo se o akci krás-
nou atmosférou, která má v tomto koutku 
ČR několikaletou tradici.

Markéta Langová
http://www.hudebniknihovna.cz/

devaty-rocnik-festivalu-fryyfest-se-
opet-podaril-na-jednicku.html

autor fotografi í Markéta Langová
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Během prázdninových měsíců pro-
běhly krom pravidelné schůzky pouze 
2 akce. První byla vlastně doháněním 
splnění úkolu z loňského roku a to – na-

tření dřevěné skulptury MUHU na Smr-
ku. V loňském roce na podzim nám 
městský úřad zakoupil nátěrovou hmotu, 
ale kvůli nepříznivým povětrnostním 
podmínkám byla celá akce přesunuta 
na letošek. Shodou náhod byl první 
nátěr sochy proveden v nejteplejším dni 
letošního léta 1. srpna, kdy se Petr Svo-
boda vypravil na kole na Smrk. Druhý 
nátěr provedl o tři dny později. MUHU je 
opět v pořádku.

Druhou společnou akcí byla v sobotu 
19. 8. brigáda na Staré poutní cestě, 
kam jsme zabudovali 3 informační tabule 
a provedli částečné odstranění náleto-
vých křovin a suchých větví.

Poškození kříže
Nepříjemnou událostí, která se stala 

pravděpodobně ze 17. na 18. srpna, 
je poškození kříže na křižovatce Jindři-
chovické a Plovárenské ulice. Neznámý 
vandal (nebo vandalové) se rozhodl zvý-
šit si sebevědomí tím, že poničil zrestau-
rovaný kříž. Ohnul zadní vzpěru i kříž 
(zřejmě se na ně pověsil), naštěstí se 
kříž nevylomil.

Je zarážející, jak daleko sahá lidská 
hloupost a neúcta k hodnotám, které 
vytvořili lidé v dobách minulých.

Dobrou zprávou je to, že bleskově 
zareagovali Ing. Kratochvíl a pan Jaromír 
Pelant, kteří zajistili provedení opravy 
a 22. srpna byl kříž opět v pořádku. Dě-
kujeme všem, kteří se na nápravě škody 
podíleli.

Vandal neškodil jenom zde ve Městě 
– členové spolku Patron zjistili, že byl 
poškozen Streitův obrázek při cestě 
na Smrk. Tam byla poškozena deska, 
odcizen korpus Krista. Více informací 
o tomto vandalství si můžete přečíst 
na webových stránkách spolku Patron.

Za Okrašlovací spolek
Marie Remtová
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