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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
letošní poslední vydání Novoměstských novin přináší
informace o výsledcích voleb do parlamentu, informace
od příspěvkových organizací, okrašlovacího spolku, hasičů, z knihovny, něco z kultury a jako obvykle literární
příspěvek. Naleznete také pozvánky na vánoční koncert
Jakuba Smolíka a na rozsvícení Vánočního smrku, který
při vystoupení dětských pěveckých sborů z Mateřské
školy a Základní umělecké školy brzy rozzáří nové dekorační osvětlení s 6.500 LED diod.
Do nastávajícího času vánočního přejeme mnoho
štěstí, klidu a pohody.
Do nového roku 2018 přejeme hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů.
Redakce

Město Nové Město pod Smrkem
Vás srdečně zve na rozsvícení

VÁNOČNÍHO SMRKU
v neděli 3. 12. 2017 od 16 hodin na náměstí .
Od 17 hodin vystoupí děti ze ZUŠ a MŠ.
Pro děti je připraven program, který bude stát za
podívanou a určitě se najdou i sladké odměny.
Na zahřátí bude přichystáno svařené víno, horká
griotka a nějaké další alko i nealko.
Posilnit se budete moci klobásou přímo z grilu.

Přijďte se pobavit a načerpat
trochu té vánoční atmosféry.

Ocenění Pečovatelka Libereckého kraje 2017
Liberecký kraj vyhlásil poprvé v historii
soutěž Pečovatelka Libereckého kraje.
Na toto ocenění byla nominována paní
Jitka Oravcová, která pracuje v našem
městě jako pečovatelka již 21 let. Celkem bylo na ocenění Pečovatelka roku
Libereckého kraje navrženo 23 pracovnic. Z nich vybrali členové Výboru

sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje pět nejlepších. Mezi nimi byla
oceněna i paní Jitka Oravcová z Pečovatelské služby Nové Město pod Smrkem.
Certiﬁkát si převzaly oceněné pečovatelky v pondělí 2. října 2017 v libereckém
Domě kultury, kde se konal celodenní
zábavný program pod názvem Svátek

seniorů jako připomínka Mezinárodního
dne seniorů. Ten se slaví po celém světě
každý rok 1. října.
Všechny oceněné pečovatelky se
shodly, že anketa Libereckého kraje
je potvrzením toho, že má jejich práce
smysl. Současně jim soutěž dává motivaci do dalších let. „Nečekala jsem,
že budu mezi oceněnými. Mám velkou
radost. Ocenění chápu jako odměnu
za svou práci. Pro každého je nejdůležitější rodina. A když rodina nemůže, jsme
tady my,“ uvedla Jitka Oravcová.
JK
Velmi děkuji paní Jitce Oravcové za reprezentaci našeho města při předávání
ocenění Pečovatelka Libereckého kraje
2017. Zároveň děkuji za její práci pečovatelky, za to, že kolem sebe šíří dobrou
náladu, povzbuzení, úsměv a milá slova,
což naši senioři často potřebují. Do její
další obětavé a záslužné práce jí přeji
pevné zdraví a stále dobrou náladu.
Ing. Pavel Smutný
starosta města

Školství
Mateřská škola

Plavou si a vědí jak

Prázdniny skončily a je tu další školní
rok. Do mateřské školy nastoupilo plno
nových dětí. V letošním roce se otevřely i 3 třídy pro předškoláky. V naší
školce máme pro školní rok 2017–18
přihlášeno 118 dětí. Ty navštěvují 5 tříd
– třídy předškoláků: Motýli, Sluníčka,
Ježci – a menší děti chodí do Hvězdiček
a Berušek.
Máme tu podzim a předškoláci začátkem října navštívili libereckou Arénu.
Byli rozděleni do skupinek a mohli si vyzkoušet proměnit se na chvilku v hokejistu a zabruslit si na ledové ploše. Také
vyzkoušeli solnou jeskyni, a nakonec si
zazpívali a zatancovali.

Po úspěšném projektu s názvem Cesta čápa bílého z Afriky do Nového Města
na komín připravili učitelé naší základní
školy opět pro žáky 7. ročníku novou
projektovou výuku – Plavou si a vědí jak.
Výuka bude probíhat v hodinách přírodopisu v rámci základního učiva, ale bude zasahovat v rámci mezipředmětových
vztahů i do dalších předmětů.
Žáci se tak seznámí s migračními trasami lososů, v českém jazyku si zopakují
pravopisné jevy a pravidla vztahující se
k „rybám“, využijí slohový útvar popis,
v hodinách dějepisu je čekají zajímavosti
z historie rybníkářství v Čechách, v matematice zábavné slovní úlohy s témati-

kou prodeje vánočních kaprů, ve fyzice
odhalí taje anomálie vody v souvislosti
s životem ryb. Ve výtvarné výchově čeká
děti spousta výtvarných technik, kde
námětem bude opět ryba. V hudební
výchově žáci vyhledají písně, kde se
objevuje ryba, a společně si zazpívají.
Cílem projektu je zábavnou formou
prohloubit znalosti ze základního učiva,
rozvíjet kreativní myšlení dětí a podpořit
dovednosti žáků.
Odměna pro děti bude sladká – jak
jinak než ve tvaru ryby.
Klára Chaloupecká
a Blanka Semerádová
vyučující přírodopisu

Naše město
Děti z mateřské školy poznávají Nové
Město pod Smrkem a okolí, ve kterém
žijí.
Autoři prací: Matěj Kvapil (6 let, tř. Ježků), Petr Matyska (6 let, tř. Ježků), Jan
Matyska (6 let, tř. Ježků)

Třída Motýlů se v ypravila vláčkem
do nedalekých Hejnic, kde navštívila
kino. Zábavu jim zpříjemnilo pásmo pohádek. Předškoláci se učí býti dobrými
čtenáři, proto navštěvují knihovnu, kde
se z knih dozvídají nové věci.
Malé děti nezůstaly pozadu, protože
i ony se mohly radovat s pohádkou.
Divadelní představení za nimi přijelo
přímo do školky. V prostorách třídy Berušek pro ně byla připravena divadelní
pohádka „O Smolíčkovi“ a také veselá
pohádka „Křemílek a Vochomůrka“. Děti
se zapojily do děje, zpívaly a tleskaly.
Takže začátek školního roku se vydařil.
Školní rok bude plynout dál, a možná,
že za chvíli navštíví MŠ třeba i Mikuláš
s čertem. Ale to zase příště…
MŠ Nové Město pod Smrkem
Ivana Bairichová, DiS
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Už rok plujeme Na jedné lodi
Základní škola Nové Město pod Smrkem je již přes rok partnerem v projektu Na jedné lodi. Projekt se soustředí
na podporu žáků na Frýdlantsku, ohrožených školním neúspěchem, a na celkové zlepšení spolupráce místních škol
a organizací. Projekt Na jedné lodi probíhá ve spolupráci MAS Frýdlantsko,
Člověk v tísni o. p. s. a dalších základních škol na Frýdlantsku, je podpořen
z Operačního programu Věda, výzkum,
vzdělávání MŠMT.
Díky projektu už druhým rokem fungují
na škole dva kroužky – čtenářský klub,
který vede Daniela Janáková, a kroužek
na podporu jazykové gramotnosti s Evou
Novoměstské noviny

Engelmannovou. Na škole jsme v rámci
projektu rozšířili tým o roli školního asistenta a koordinátora inkluze.
Na škole také pracují se žáky individuálně speciální pedagog Bc. Daniela
Majtyková a lektorka FIE Mgr. Petra
Krištofová.
Rodiče žáků mají možnost využít doučování dětí. Doučovateli jsou buď studenti středních škol, nebo dospělí pověření Člověkem v tísni. Doučování probíhá
přímo v rodinném prostředí.
Pedagogové školy mohou v rámci projektu absolvovat různé vzdělávací kurzy
zaměřené na inkluzivní metody.
Michaela Smutná
listopad–prosinec 2017

Školství
Základní umělecká škola
„Oči dokořán“
Žáci výtvarného oboru pod vedením
paní učitelky Evy Bartošové úspěšně
reprezentovali naši školu v ústředním kole Soutěžní přehlídky výtvarných oborů
základních uměleckých škol České republiky „Oči dokořán 2017“. Ve zlatém
pásmu se umístila Alžběta Svěrčinová,

výtvarný projekt „Kámen – skrytá tajemství“ byl oceněn bronzovým pásmem a další žáci získali čestné uznání.
Nejúspěšnější práce jsou v ystaveny
do 20. září 2018 v prostorách bývalého
augustiniánského kláštera ve Šternberku.
Martina Funtánová, ředitelka školy

Singltrek
Podzimní zprávy ze Singltreku pod Smrkem
Sychravé podzimní počasí letos přišlo
brzy. Meteorologové předpovídali, že
po chladném deštivém září bude následovat v podstatě už zima. Ale úplně jim
to nevyšlo. V polovině října, kdy píšu tyto
řádky, konečně na chvíli přišlo babí léto,
a vykouzlilo nádherné dny, jakých v roce
bývá jen několik. Ani zima, ani vedro, ani
vítr, ani déšť, venku je prostě příjemně.
A ještě k tomu ty podzimně vybarvené stromy, ranní opar a jasná obloha.
Člověk by byl nejradši celý den venku,
kdyby to šlo.
Ačkoliv to podle počasí a silného provozu na stezkách v posledních dnech
tak nevypadalo, brzy bude po sezóně
a Singltrek pod Smrkem se na několik
měsíců uloží k odpočinku. Stezky se
sice na zimu nezavírají, ale doprovodné
služby nejsou na zimní provoz vybavené,
listopad–prosinec 2017

protože návštěvnost v chladných měsících roku je samozřejmě velmi nízká,
přijíždějí jen otužilí nadšenci.
Nás se však zimní odpočinek ovšem
příliš netýká, mění se jen povaha práce.
Dohánějí se resty, dodělává se vše, co
mohlo být odloženo na později, a plánuje se na další sezónu. Když to počasí jen
trochu dovolí, přes zimu také pracujeme
na našich jiných projektech, na které pro provozní záležitosti na Singltrek
Centru nebyl přes léto čas.
A co je u nás právě nového? V předminulém vydání Novoměstských novin
jsme psali o tom, že Singltrek pod Smrkem navštívili redaktoři z amerického
časopisu Bike (což je nejvýznamnější
MTB časopis na světě). Na jejich reportáž jsme několik měsíců napjatě čekali
a teď je konečně na světě, v Americe
Novoměstské noviny

vyšla v aktuálním (tištěném) čísle. A nutno říci, že to pro Singltrek pod Smrkem
dopadlo hodně dobře. Američanům se
naše zábavné stezky velice líbily, ale to
není to hlavní. U sebe doma mají totiž podobně skvělých stezek spoustu, takže
na to jsou, na rozdíl od většiny Evropanů,
zvyklí. Absolutně uchvácení však byli
atmosférou Singltrek Centra. Seskočíte
po vyjížďce z kola, dáte si pivo a guláš,
a v příjemné náladě sedíte na terase
v přátelské společnosti dalších cyklistů,
v místě vytvářeném s upřímnou láskou
ke kolům a ke stezkám. Něco takového
jako Singltrek Centrum prý v Americe
nezažili.
Krásné pozdně podzimní dny Vám
přeje a za celý Singltrek tým Vás zdraví
Hanka Hermová
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 17. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem
konaného dne 13. září 2017
Zasedání bylo přítomno 13 členů, tři
zastupitelé omluveni a jeden člen nepřítomen.
Připomínky občanů
Pan Plaček: Jsem z Dětřichovce.
Zabýváme se chovem dobytka a ovcí.
Co se týká chovatelských úspěchů,
tak jsme na tom ekonomicky docela
dobře. V Novém Městě pod Smrkem
máme 8 ha pozemků, které jsou v místě
pod loukou s rybízovými keři. Požádali
jsme město Nové Město pod Smrkem
o zakoupení pozemků v této lokalitě,
abychom je mohli scelit s našimi stávajícími pozemky. Ze začátku, pokud se
nám podaří pozemky vykoupit, bychom
je chtěli zemědělsky využívat a později
bychom tam chtěli udělat takový malý
víceúčelový stadion, kde by byla atletická dráha, kterou by využívaly děti k jízdě
na kole nebo na běžkách. Další místo
bychom měli k využití pro psí sporty,
případně i pro koně. Proto navrhuji, jestli
byste byli tak laskaví a mohli nám tyto
pozemky prodat. Děkuji. Pan starosta:
Tímto bodem se zabývala RM minulý
týden ve středu. Zápis byl rozeslán, ale
je možné, že jste ho ještě všichni nečetli.
RM neschválila zveřejnění záměru prodeje pozemků. Proběhla kolem toho diskuze. (Byl promítnut zápis z RM.) Na tom
největším pozemku se hospodaří. Má
ho v pronájmu pan Mařík. Město nemá
zájem tyto pozemky prodat. Nevidíme
důvod, proč bychom je měli prodávat.
Navíc jde o relativně strategickou polohu
v sousedství s pozemkem Lesů ČR a asi
dalšími třemi majiteli. Prodej probíhá
po zveřejnění záměru prodeje a může se
přihlásit kdokoliv. Tato lokalita byla kdysi
vytipována jako vhodná pro geotermální
vrt. Byly k tomu potřeba tři takovéto plochy, kde by se mohly udělat hloubkové
vrty. Jednu z těch vytypovaných už město prodalo Zemanovým. Další věc, která
je důležitá – neměli bychom se takových to pozemků zbavovat i s ohledem
na možnost provedení pozemkových
úprav, kdybychom v budoucnu potřebovali pozemky do směny. Na tom velkém
pozemku se v zimě také dělají běžecké
stopy. RM rozhodla nezveřejňovat záměr prodeje. Pokud většina zastupitelů
rozhodne o zveřejnění záměru prodeje,
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pak tím RM a vedoucí správního odboru
budou vázaní.
Majetkoprávní věci
Pan Kvapil: Jmenuji se Robert Kvapil a jsem jednatelem stavební firmy
KVAPRO, Nové Město pod Smrkem.
V zásadě to, co popisujeme v žádosti,
je vyčerpávající. Vlastníme ve městě
areál, kde jsou stavebniny a sídlo ﬁrmy.
Tento objekt už je nedostačující pro
naše potřeby. V obci máme v pronájmu
nějaké další skladové prostory, za které
nechceme do budoucna stále platit nájem, tak jsme se poohlíželi po nějakém
volném objektu v blízkosti města a reálný
je pro nás areál bývalých vojenských
kasáren v Hajništi. V zásadě bychom
o to měli zájem. Jak vidím, tak jsme tu
dva zájemci a otázka je, jak rozhodnete
vy a o jakou půjde cenovou relaci. Pan
starosta: Zajímalo by nás, zda jsi ochoten to koupit za cenu určenou znalcem.
Pan Kvapil: Koupě těch nemovitostí je
v podstatě jenom takový první krok a ta
investice je teprve až následná. Já v tuto
chvíli nejsem schopen odpovědět, nebo
nechci na to odpovědět, protože je tady
zástupce STV GROUP a prodej bude
věcí nějaké nabídky. Nevím, jestli je
adekvátní tady říkat, jestli jsem schopen
to koupit za dva nebo tři milióny. Pan
starosta: Otázka je, zda jsi schopen to
koupit za cenu určenou znalcem? Pan
Kvapil. Ano. Ing. Konupčík: Jsem tady
jako zástupce (statutární ředitel) STV
GROUP, a. s., Praha. O tyto nemovitosti
máme také zájem. V současné době
obhospodařujeme v této lokalitě už část
bývalého vojenského areálu. Jedná se
zhruba o 37 budov, z toho již 20 skladů
vlastníme. Za uplynulé dva roky jsme
do bývalých muničních skladů investovali 15 mil. Kč. Letos se rekonstruoval
objekt, který se znovu zprovoznil pro
delaboraci a úpravu munice. Od začátku
roku k nám nastoupilo 9 zaměstnanců
a 4 nastupují v říjnu. Tyto další prostory
bychom rádi využili do budoucna pro
strojní výrobní linku pro výrobu malorážové munice. Tento provoz nebude
ohrožovat okolí případným výbuchem.
Jedná se o strojní linky pro laboraci
střeliv do nábojnic. Počítá se s kapacitou nových pracovních míst pro 40 lidí.
Teď zaměstnáváme 36 lidí. Máme zájem
o odkoupení za cenu určenou znalcem.
Pan Maděra: Navrhuji postupovat jako
Novoměstské noviny

v minulosti, když bylo více zájemců,
prodej obálkovou metodou. Ing. Beran:
Ten prostor je poměrně velký. Jste oba
zkušení. Nevešli byste se tam oba?
Mohla by být nějaká dohoda. Neuvažovali jste o tom? Pokud ne, tak nic víc
k tomu nemám.
Stav realizace plánovaných oprav
a investičních akcí
Pan místostarosta: Připravil jsem
s panem Frycem přehled realizací akcí
kapitoly rozpočtu města „Opravy a investice“ k 31. 8. 2017. Jde o ten výsledek. Podle rozpracovanosti akcí a zrealizovaných plateb u jednotlivých akcí, jak
je uvedeno v tabulce, bude nutné posílit
kapitolu „Opravy a investice“ o ﬁnanční
částku 4.703 794 Kč. Navýšení kapitoly
„Opravy a investice“ bylo řešeno s panem starostou a Ing. Beranovou. Finanční prostředky na to budou.
Kapitola opravy a investice 2017
– průběh k 31. 8. 2017
Pan místostarosta: „Chodník Celní“
– bude dokončeno do konce října 2017.
„Nový územní plán“ – to je rozpracováno. Více informací má pan starosta.
Pan starosta: Vzhledem k tomu, že
neočekávaně skončila ve Frýdlantu pořizovatelka územního plánu a nebude se
touto činností dál zabývat, tak jsme bez
pořizovatele. Mám velké obavy, že letos
opět nebude územní plán města dokončen. Z těch ﬁnančních prostředků,
které jsou v plánu na pořízení, nebude
zřejmě všechno vyčerpáno. Myslím si,
že by mohlo ještě proběhnout alespoň
veřejné projednávání. Sháníme jiného
pořizovatele.
Pan místostarosta:
„Palackého 284 – demolice a v ýstavba“ – prostavěno k 31. 8. bylo
2 614 836 Kč.
„Dělnická ulice – povrch a chodníky“
– je to společná akce s Frýdlantskou vodárenskou společností, provádět ji bude
ﬁrma Silkom. Bude zahájena a měla by
být do konce roku 2017 dokončena.
„Sokolovna – kurty na tenis a volejbal“, bylo dokončeno.
„Koupaliště, kemp – sprchy, toalety,
kuchyňka“, bylo dokončeno.
„Projekty, inženýrská činnost“, něco
je vyčerpáno.
„ZŠ Tylova – oprava fasády a klemlistopad–prosinec 2017

Zprávy z radnice
X
píř sk ých pr vků“, bude dokončeno
do 30. 11. 2017
„Kanalizace DPS“ – zatím probíhají
přípravné práce, jde to pomalu, České
dráhy teprve dnes poslaly návrh smlouvy
o smlouvě budoucí na věcné břemeno.
Trvalo jim to dva měsíce. To se v letošním roce realizovat nebude.
Dále budou realizovány a v letošním
roce dokončeny akce mimo plán, které
vzešly z potřeb v průběhu roku:
„Hodiny ZŠ Tylova rekonstrukce“
„Přeložka osvětlení chodník Celní uli-

ce“ – přeložka byla v projektu, ale sloupy není možné jenom přeložit, ale je nutné je vyměnit z důvodu jejich špatného
technického stavu.
„Střecha a vrata garáže hasičské
zbrojnice Ludvíkov“ – byla možnost
dotace.
„Kanalizační přípojky Havířská ulice“
„ Roz vody slaboproudu Palacké ho 284“ – projektem byl řešen silnoproud, bylo nutné dořešit slaboproud
– provede ﬁrma OÁZA, Liberec.
Ing. Beran: Jaký je plán s chodníky

Plán kapitoly opravy a investice 2017
Chodník Celní ulice
Nový územní plán
Palackého 284 – výstavba
Dělnická ulice – svršek, chodníky
Kurty na tenis a odbíjenou, nové povrchy
Kemp koupaliště – sprchy, toalety, kuchyňky
Projekty, inženýrská činnost
ZŠ Tylova – oprava fasády
Kanalizace DPS
Celkem plánované akce

plán
[Kč]
2 900 000
350 000
7 980 000
2 700 000
1 100 000
520 000
1 000 000
3 040 000
850 000
20 440 000

k 31. 8. 2017
[Kč]
0
249 260
2 614 836
0
1 220 962
518 770
247 058
608 885
0
5 459 771

Další realizované akce z kapitoly oprav a investic
Výměna oken lékárny a dětské ordinace zdr. střed.
160 000
Opravy komunikací a chodníků
1 000 000
Hajniště 48 – obnovení příkopu s položením trubek
41 000
Oprava brány a plotu sběrného dvora
14 000
Nákup stanu pro KČT Nové Město
64 000
Stará slezská cesta – odvodnění, oprava
67 000
Oprava MK Růžová ulice – zrušený přejezd
13 000
Restaurace Dělňák – výměna oken v kuchyni
33 000
Oprava náhrobku Jomricha
18 000
Celkem
1 410 000

173 252
217 280
41 564
13 758
64 191
66 868
13 307
33 014
17 500
640 734

Další akce, které budou zrealizovány v roce 2017
Rekonstrukce školních hodin ZŠ Tylova
75 600
Přeložka osvětlení části ulice Celní
92 417
Střecha a vrata garáže JSDH v Ludvíkově
72 000
Kanalizační přípojky Havířská ulice
20 000
Rozvody slaboproudu Palackého 284
256 174
Celkem
516 191

0
0
0
0
0
0

Celkem zrealizovány z kapitoly oprav a investic do 31. 8. 2017 akce za 6 100 505 Kč.
Předpoklad čerpání z kapitoly oprav a investic pro rok 2017 je 21 000 000 Kč. V případě
uvolnění dalších ﬁnačních prostředků jsou připraveny investiční akce k okamžité realizaci.
listopad–prosinec 2017
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v ulici Ludvíkovská? Pan místostarosta: Plánuje se opravovat chodníky svépomocí, stejně jako už mnoho jiných
chodníků. Zatím nemáme u VPP toho
pána, který ty chodníky dělal, a každý to
dělat neumí. Bude to plán příštího roku.
Ing. Beran: Tam u bazénu byla taková
ta jiná dlažba, která k tomu patřila, byla
s tou budovou svázaná. Jestli by tam
mohl být ten kousek také tak opraven,
alespoň před tím vchodem. Pan místostarosta: Určitě ji tam chceme dát.
Tři ﬁrmy dělají rozpočet na tu mozaiku
zbývá
[Kč]
2 900 000
100 740
5 365 164
2 700 000
-120 962
1 230
752 942
2 431 115
850 000
14 980 229

poznámka

vysoutěženo o 605 000 Kč níže
překročeno o 120 962 Kč

není vydáno stav. pov., je v řízení

a zbytek se doplní zámkovou dlažbou.
Té mozaiky bychom měli mít dost, aby se
nemusela kupovat nová. Pan starosta:
Zpracovávají se cenové nabídky, pokud
budou peníze a bude příznivé počasí,
tak by se do konce roku mohla nějaká
část udělat. Z předloženého dokumentu v podstatě vyplývá, že proti schválenému rozpočtu je potřeba kapitolu
„Opravy a investice“ navýšit o částku
4.703 794 Kč.
Různé
Pan Vojáček: Byl jsem požádán,
abych předložil problém týkající se dětského hřiště u bývalé Textilany. Na dětském hřišti je neustále porušován návštěvní řád. Hřiště je navštěvováno
po 20. hodině. Nezletilí tam konzumují
alkohol, ve večerních hodinách je tam
nepořádek a hluk. Chci se zeptat, jestli máte nějaké řešení, jak tam udělat
pořádek. Občané z panelových domů
mi říkali, aby se to vyřešilo oplocením
hřiště, které by se po 20. hodině zamykalo, nebo se v krajním případě úplně
zlikvidovalo. Pan starosta: O likvidaci
dětských hřišť jsme tu už jednou mluvili.
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X
Mgr. Funtánová: Já se k tomu chci
v yjádřit také. Nevím, od koho má tu
informaci pan Vojáček, ale to je jedno,
já nad tím hřištěm přímo bydlím. Musím
říci, že jsme opravdu hodně tolerantní
a vůbec nejde o 20. hodinu. Do té doby
jsem úplně v klidu. Jde o ty noční hodiny, např. po 23. hodině, nebo také v 1,
ve 2, ale také ve 4:45 ráno. Opravdu
se tam schází a spát se nedá. Musím
říci, že někdy je oslovíme sami, nebo
sejdeme dolů, aby se tam nekřičelo.
Volala se i policie. To není řešení. Tudy
ta cesta nejde. Jestli by to šlo, tak by to
oplocení řešilo. Navíc, když už se nám
podaří po páté usnout, tak v 6 hodin přijde pán to hřiště otvírat. Tam jsou řetězy,
a dost to rachotí. Vypadá to, jako když
chodí ráno čert. Nejenom že je tam hluk
a popíjí se tam alkohol, ale oni tam i močí. Vylezou si až na střechu té věžičky
a z té močí. Pan starosta: Zároveň si
tam spousta dětí hraje. Mgr. Funtánová: To je úplně skvělé. Já proti tomu
hřišti nic nemám, když je pěkné počasí,
je tam hodně dětí. Pan starosta: Když
se to oplotí, nebude tam nikdo popíjet
alkohol? Mgr. Smutná: Nebude, bude pro ně těžší se tam dostat, opilý to
nepřeleze. Mgr. Funtánová: Nebudou
tam, protože si nebudou moci sednout
na lavičku. Dlouhou dobu byla před naším vchodem do paneláku lavička a já
se divila, proč ji dal někdo pryč, máme
ji schovanou ve vchodu. Protože na ní
sedávali také. Ti, co tam měli okna, tak
prostě nespali. Na tom hřišti jde o ty lavičky, na ty prolézačky lezou až potom.
Paní Suková: V MŠ si maminky stěžují,
když tam jsou s dětmi, že je tam starší
děti omezují, ohrožují, strkají do nich.
Nemohou tam děti pustit samotné. Pan
starosta: Dobře, můžeme zadat panu
místostarostovi, aby nechal nacenit
oplocení dětského hřiště. Pan Pelant:
Mohlo by se říci preventistům, aby se
tam častěji objevovali, a plot k tomu.
Pan Vojáček: Jakou mají náplň práce,
co dělají? Ráno stojí u školy, to vím. Mají
vůbec nějaké pravomoci? Pan starosta: To jsme řešili, když se schvalovala
žádost o dotaci. Ing. Petrovič: Pravomoci žádné nemají. Mohou, jako každý
jiný občan, pokud zjistí nezákonné chování, ohlásit přestupek. Mají vytypovány
lokality, ve kterých se mají pohybovat,
dětské hřiště mezi ně patří. Mají k dispozici záznamové zařízení, kterým mo6

hou nějaké porušování zákona vyfotit,
natočit a poskytnout to jako důkaz policii, nebo zavolají hlídku. Tohle všechno vědí, ale pravomoci nemají žádné.
Pan Pelant: Mohu říct, že pomohli
s odstraněním 3 aut, která dlouhodobě
parkovala bez SPZ nebo bez technické.
Pan Vojáček: Už nebyl na ZM dlouho
přítomen vedoucí oddělení PČR. Pan
starosta: Byl pozván, ale omluvil se, že
je na rehabilitačním pobytu.
Ing. Beran: Já bych chtěl zmínit. Je
to taková malá ostuda Nového Města.
Asi jste to cítili všichni. Kdo jste se setkali s projíždějícími cizinci, tak jste si
mohli všimnout, že tady jezdili po městě, dojeli k autodílně pana Salaby, tam
se otáčeli. Teď už tam někdo zařídil,
možná po nějakém kontrolním dnu, že
tam alespoň dali objížďku. Prostě to
tam dlouhou dobu nebylo vyřešeno.
Myslím si, že to odneslo město, byla to
taková ostuda, že se to neřešilo dříve.
Nikdo neví, že má odbočit, ani v Hajništi, ani před pumpou a ani na náměstí
to značené nebylo. Świeradów Zdrój
doleva. Asi dvěma jsem to v ysvětloval přes tu Kukačku v Jindřichovicích.
Není to vyřešené. Úplně ideální řešení
– stačily by dvě značky. Jedna před
pumpou, Świeradów Zdrój takhle škrtnout a druhou je odbočit hned v Hajništi
na začátku města, a na další křižovatce je vést přes Jindřichovice. Když už
dojedou až k tomu Salabovi, tak je to
v yhodí kolem koupaliště, ale pak je
to do Jindřichovic ještě 6 km, a když
jste cizinec, tak byste chtěl vědět, kdy
budou ty Jindřichovice, kdy přijedete
na křižovatku v Jindřichovicích, kde už
je oranžové značení na Kukačku. Řešením by byly dvě značky. Mgr. Žáková:
Ještě v neděli nebylo značení. Vůbec se
nevědělo, že je to otevřené přes Jindřichovice. Nebyly vyznačeny objížďkové
trasy. Někdo v zoufalství nakreslil šipku
u celnice. Pan starosta: Není nutné to
tady opakovat. Investorem je Liberecký
kraj. Město s tím nemá nic společného,
není ani účastníkem řízení. Jediné, co
neustále děláme, je, že komunikujeme
se stavbyvedoucím, nebo na něj odkazujeme místní lidi, když mají problém se
někam dostat, aby si to řešili, aby tam
dali tu šipku na Jindřichovice, aby škrtli
na náměstí Świeradów Zdrój. Neustále
s nimi komunikujeme. Dnes celý den
nebral stavbyvedoucí telefon, až teď
Novoměstské noviny

odpoledne. Ta objížďka přes Kukačku
není oﬁciální. Potřebují na Celní udělat
tři propustky. Pokud dělají propustek,
tak je to vždy několik hodin neprůjezdné. Oﬁ ciálně je do půlky října povolená úplná uzavírka odborem doprav y
Frýdlant. Celá ta akce byla posunuta
o několik měsíců právě kvůli připomínkám našim a kolegů z Polska. Proběhlo
tady společné setkání s hejtmanem LK.
Úplná uzavírka měla trvat tři měsíce
a právě v těch letních měsících. Bylo to
zkráceno na 1,5 měsíce a mimo prázdniny. Ing. Beran: Ti, co to znají, odbočí
u pumpy, ti co ne, jsou chudáci. Je to
naše ostuda. Pan místostarosta: Jak
z toho ven? Ing. Beran: Jak z toho ven?
Já ti to řeknu úplně otevřeně. I kdybych
tam měl udělat soukromou značku, tak
bych Świeradów Zdrój přelepil, nastříkal Świeradów Zdrój na kus plechu
a označil, že je to doleva. Pan místostarosta: Značení je provedeno tak, jak to
povolil odbor dopravy ve Frýdlantu. Pan
starosta: Když jsem jel včera z Liberce
přes Frýdlant, tak jsem se zaměřil na to,
jak je osazeno dopravní značení uzavírky v Celní ulici. Je tam osazeno všechno. Bohužel, je tam tolik uzavírek a tolik
oranžových šipek na všechny možné
směry, že úplně chápu, že řidič jede
a už to nevnímá a dojede až k zákazu.
Může tam být jakékoliv značení, Němce
dovede navigace na Świeradów Zdrój
až k zákazu. Zkuste si někdy za jízdy
přečíst tu bílou tabuli s objížďkou, a to
jste Češi. Teď si představte, že to čte
Němec a má pochopit, že je průjezd
do Świeradówa uzavřen. Ing. Beran: Já
nemluvím o bílé tabuli, já mluvím o modrém značení a o jednom. Pan starosta:
Nebudeme vyrábět a pozměňovat dopravní značení, to by byl přestupek.
Paní Suková: Mysleli jsme si, že když
se opraví cesta přes les nad pumpou,
tak se přestanou vytvářet kaluže na Frýdlantské u šestidomků. Nezlepšilo se
to, voda se tam drží pořád. Vím, že se
to mělo řešit. Pokračuje to nějak? Jsou
tam kaluže a stříká to na domy. Mám to
i nafoceno. Pan místostarosta: Jsem
domluven s panem Masopustem. Cesta
je kraje. Místo té přídlažby bude udělán
kanálek. Ta silnice od lesa na to nemá
vliv. Problém je v tom, že ta silnice je
v absolutní rovině, nemá žádný sklon.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php
listopad–prosinec 2017
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Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Od 1. prosince 2017 platí v našem
městě zákaz podomního a pochůzkového prodeje. Pokud Vám někdo bude
doma nebo na ulici nabízet půjčku, levnější energii, telefonní tarif, pojištění,
změnu zdravotní pojišťovny nebo třeba
deku z ovčí vlny, hrnce, či supermoderní
vysavač, dopustí se přestupku podle § 4
odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Prodejcům, kteří
toto nařízení nebudou respektovat, hrozí
pokuta až do výše 100 000 Kč.

Prvotním impulzem pro zákaz podomního obchodování bylo zveřejnění mapy exekucí. V rámci České republiky se
naše město v podílu obyvatel v exekuci
umístilo na velmi nelichotivém druhém
místě za ústeckými Trmicemi. Každý třetí
člověk starší 15 let u nás čelí exekuci.
Agentura pro sociální začleňování
zorganizovala workshop „Vysoký počet
osob v exekuci v Novém Městě“, na kterém zúčastnění aktéři do hloubky analyzovali problematiku vysokého počtu

Jak jsme volili v Novém Městě p. S.?
Po čtyřech letech opět mohli uplatnit plnoletí občané našeho města své
volební právo a zvolit si své zástupce
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Volební účast ve 4 volebních okrscích Nového Města pod

Smrkem byla 46,87 %. Na prvním místě
se umístilo ANO se ziskem 34,64 %
hlasů, 12,56 % hlasů získalo SPD následované KSČM s 11,76 %. Čtvrté místo
připadlo STAN (11,03 %) a na páté příčce skončila ODS (8,85 %).

Strana
číslo název
1
Občanská demokratická strana
2
Řád národa – Vlastenecká unie
3
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
4
Česká strana sociálně demokratická
7
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
8
Komunistická strana Čech a Moravy
9
Strana zelených
10
ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU
12
Strana svobodných občanů
13
Blok proti islamizaci – Obrana domova
14
Občanská demokratická aliance
15
Česká pirátská strana
19
Referendum o Evropské unii
20
TOP 09
21
ANO 2011
22
Dobrá volba 2016
23
SPR-RSČ Miroslava Sládka
24
Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová
25
Česká strana národně sociální
26
REALISTÉ
27
SPORTOVCI
28
Dělnická strana sociální spravedlnosti
29
Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura
30
Strana práv občanů
Chtěla bych touto cestou poděkovat
voličům za účast ve volbách. Dále děkuji členům OVK a všem zaměstnancům
listopad–prosinec 2017

Platné hlasy
celkem
v%
122
8,85
2
0,14
0
0,00
98
7,11
152
11,03
162
11,76
13
0,94
13
0,94
15
1,08
1
0,07
1
0,07
83
6,02
0
0,00
24
1,74
477
34,64
0
0,00
5
0,36
16
1,16
0
0,00
11
0,79
0
0,00
5
0,36
173
12,56
4
0,29

MÚ, kteří se na přípravě a hladkém průběhu voleb podíleli.
Edita Čeledová
Novoměstské noviny

exekucí až k jeho příčinám.
Jak dluhy a exekuce vznikají? Do exekuce Vás může dostat nesplácení půjčky, neplacení nájemného a energií, nezaplacená pokuta
nebo třeba neplacení povinného ručení
za nepojízdný vrak. Dluhovou past zaručeně spustí splácení dluhů půjčkou.
Jako společenské riziko byly označeny například všudypřítomné reklamy
na půjčky a jejich snadná dostupnost (internet, telefon), či obtěžující, neseriózní
a rizikové nabídky podomních prodejců,
ať již nabízejí půjčku, změnu mobilního
operátora, dodavatele energií nebo třeba převedení k jiné zdravotní pojišťovně.
Výsledkem workshopu byla formulace
několika opatření. Zákaz podomního
a pochůzkového prodeje zboží nebo
služeb je jedním z nich. Proto rada města vydala nařízení o tomto zákazu, který
bude od prosince účinný.
Podomní prodejci často naléhají, zastrašují, zamlčují důležité a sdělují zavádějící nebo rovnou nepravdivé informace. Někdy falšují i podpis na smlouvách.
Obětí těchto prodejců se často stávají
senioři, kteří jejich nátlaku nedokáží
odolat.
Pokud podomního prodejce kdekoliv
na území města potkáte (vč. Hajniště,
Přeby tku nebo Ludvíkova p. S.) obraťte se prosím s podnětem na místní
oddělení Policie ČR nebo na asistenty
prevence kriminality. Kontakty naleznete
na www.nmps.cz.
-SY-

Ze schůzí RM
R ad a m ě s t a na s vé s ch ů zi dne
27. 9. 2017 schválila přidělení bytů
v Domě s pečovatelskou službou, umístění reklamní plochy a projednala možnost vyhlášení konkurzů na ředitele školských příspěvkových organizací PO MŠ,
PO ZUŠ a PO SVČ „ROROŠ“ před skončením šestiletého funkčního období.
Na své schůzi dne 11. 10. 2017 Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem skladů munice se společností STV GROUP, a. s.
do 1. 11. 2022 a dodatek ke smlouvě o umístění reklamy na štítu budovy
č. p. 145.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php
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Poděkování
Dne 29. 9. 2017 byla zorganizována
jednodenní pracovní aktivita jako součást víkendového setkání mládeže jednoty bratrské ČR pořádaného místním
sborem v prostorách JCampu. Nabízení
pomocníci z řad těchto mladých lidí
pak pracovali po skupinách na úklidu,
zkrášlení, rozmanité pomoci, úpravách
a drobných opravách v prostorech a objektech našeho města i okolí.
Ti, kteří využili nabízenou pomoc mladých lidí a připravili podmínky a náplň
pro tuto aktivitu, pak po jejím skončení
jen chválili za přístup, nasazení a vystupování těchto teenagerů.
V rámci této akce pak pomocníci
provedli např. na táborové základně
v Jindřichovicích osázení keřů, vyhloubení žlábků pro odvod vody u chatek,
úklid vyřezaných náletů, na Domečku
v N. Městě nátěr chatek, údržbu a vyčištění zahrady. V restauraci Dělňák
pak úklid a přípravu sálu. U základní
školy v Tylově ulici pracovali na obnově
velkého okrasného záhonu odstraněním
plevele a náletů, připravili jej na nové
osazení a vytvořili velkou skalku, dále
natřeli přístřešek vchodu do budovy
dílen a v zahradě ZŠ v Jindřichovické
ulici natřeli pergolu. V mateřské školce
vyklidili staré náplně pískovišť a připravili je tak pro novou sezonu. Na nově
zrekonstruovaných tenisových kurtech
provedli celkový úklid a doplnění pískové výplně umělého koberce. V areálu
campu a občerstvení koupaliště pracovali na úklidu. V evangelickém kostele
v Blahoslavově ulici na zahradě a okolí
vypleli záhony, odstranili nálety, pohrabali trávníky. Děvčata v kostele a sborové místnosti umyla okna a srovnala dříví
na zimní sezonu. Další pracanti vyčistili
v areálu velkého rybníka Malé Švédsko
okolí od odpadků a náletových porostů.
V Ludvíkově pod Smrkem v zahradě
pohybově omezeného občana odkryla
pak skupinka chlapců a děvčat propadlou kavernu k další opravě po vymletí
protékajícím potokem. Další početná
skupina pak pomohla s částečnou likvidací pokácených stromů z Celní ulice,
úklidem skladovacích prostor města
a firmy Sekra v jejím areálu. Pomohli
při nátěru a úklidu ohrádek, chovných
klecí, králíkáren, holubníků a kurníků
mladým chovatelům v jejich zařízení
v Jizerské. Velký kus práce provedla
skupina na ranči Zátoka při natírání, cel8

kovém úklidu a práce kolem koní a jiných
zvířecích obyvatel ranče v Dolní Řasnici.
Obtížnou a trpělivou prací pomohli při
pletí nov ých mozaikov ých chodníků
v Ludvíkovské ulici. Pochvalu sklidila
děvčata a chlapci od zástupců Lesů ČR
za pytlování krmiva pro lesní zvěř na zimní období do krmelců a obory.
Další skupina pracovala ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem a městem
na úpravě hrobů významných místních

farářů Franze Jomricha a Osera i sester
řádu Notre Dame a dále na úpravě části
staré poutní cesty.
Nevyjmenoval jsem všechno. Na výše
uvedeném se podílela asi jen třetina
z celého počtu účastníků setkání. Ostatní se podíleli na dalších pracovních aktivitách, o kterých vzhledem k četnosti
a rozsahu nemám povědomost a které
přinesly užitek a pomoc i jinde.
Za pomoc a přístup děkujeme.
M. Kratochvíl

Dotazník pro analýzu kvality řízení
škol
V roce 2018 končí paní ředitelce Mateřské školy, Základní umělecké školy
a Střediska pro volný čas dětí a mládeže
(DDM) šestileté funkční období (ředitelce Základní školy končí až v roce 2019).
Zřizovatel (Rada města) může ředitelku
potvrdit ve funkci pro nové funkční období nebo může vyhlásit konkurz.
Před rozhodnutím o potvrzení ředitelky ve funkci nebo vyhlášení konkurzu
je doporučeno provést analýzu kvality
řízení školského zařízení. Pomocí elektronického dotazníku chce zřizovatel
získat širší spektrum názorů, proto žádáme veřejnost o spolupráci při analýze.

Pokud máte k dění v některém z těchto
školských zařízení nějaký vztah, zveme
Vás k jeho hodnocení a vyjádření svých
názorů. Odkaz na příslušný elektronický
dotazník najdete na webových stránkách města www.nmps.cz.
Většina odpovědí je nepovinných.
Když si nebudete některou odpovědí
jistí, odpovědět nemusíte. Dotazník vyplňte a odešlete pouze jednou. Pokud
bude ze stejného zařízení (IP adresy)
odesláno více vyplněných dotazníků,
zaregistrován bude pouze jeden.
Elektronické dotazníky budou aktivní
do 30. listopadu 2017.
-SY-

Zprávy z volejbalového kroužku
23. 9. 2017 v sobotu se konal v Jablonci nad Nisou mezinárodní turnaj,
na který bylo pozvané naše novoměstské volejbalové družstvo. Po prázdni-

Novoměstské noviny

nách na začátku školního
roku družstvo nebylo ještě sehrané, a tak vedoucí mladých volejbalistů
Renata Likavcová svolala
členy na přípravný trénink, aby si připomněli turnajovou strategii.
Turnaj byl náročný. Účastnilo se pět
družstev – Jelenia Góra Polsko, Bautzen Německo, TJ Bižuterie Jablonec nad
Nisou A, TJ Bižuterie Jablonec nad
Nisou B a Nové Město pod Smrkem.
Herní úroveň byla velmi vysoká. Naše
děvčata se s ní skvěle popasovala a hrála výborně.
Fandíme novoměstským mladým volejbalistům!
(YS)
listopad–prosinec 2017

Zprávy z radnice
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.
Dne 8. Prosince 1951
Členská schůze Mistní Hasičské Jednoti v Novém Městě
p. S. Konané dne 8. 12. 1951 v Hasičském domě na náměští
za účasti 18 členů. Schůzi zahajil přeceda M. H. J. Jaroslav
Zita v 8 hodin večír. Na pořadu bylo mistní skupina lidových
hudebniku kde bylo že budou hrát pod hlavičkou M. H. J. bylo
usneseno že budou hráti v stejnokrojích a že vstoupej jako
členové do M. H. J. Bylo též oznámeno že budou se stavět
znova požární hlidky a to do divadel a zabav. Jako první hlidka
bude v sobotu 9. 12. 1951. na Mikulášské zabavě v Leninově
domě. Službu bude mit Červinka Ladislav a Šimanovský Josef.
Brat Botik Ladislav hlási zakoupeni nové spojky k vozu M. H. J.
která stala 840,- Kč spojka byla zakoupena v Praze. Na hasičský ples nejsou hotový doposud plagáty a pozvánky a čež
růčí bratr Kalina František. Dne 1. 12. 51. vznikl v internátě
naproti S. T. S. požár který byl v zarodku uhašen byl zaviněn
od přetopeních kamen, u prkené překášky. 2. 12. 51. vznikl
požár u drahy kde vyhořela suchá trava v rozloze 400 m2 požár
byl udušen. Velitel sboru Cakl Josef byl požadán přec. z. r.
Bromem a Velitelem z. p. s. Kroulikem o spolupraci neb dani
těchto dvou sboru dohromady všechno členstvo bylo proti
tomu. Jak byla myslena spolupráce pož. sboru. S. Novana to
už jednota skusila kdy br. Kroulik jako byl pozván a nedostavil
aniž se řádně omluvil. Bude nabydnuta ale bude se postupovat opatrně. Velitel sboru by radši vyděl co nejuší spolupráci
s požárního sboru Hajniště a fr Kohi-nor. Jelikož nebyla žadná
dyskuse přeceda schůzi ukončil v 10:45 minut.
Zapsal.
Gemsa Václav

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Listopad
Bakešová Božena
Jelínek Antonín
Kapek Jan
Klicperová Danuška
Knížek Osvald
Kratochvíl František
Macková Irena
Marhoulová Marie
Mgr. Formánková Jana
Pechar František
Podrazilová Marta
Prchlík Erich
Šikulová Jaroslava
Šilhánková Anežka

Šípová Alena
Zítová Irmgard
Zounarová Růžena
Prosinec
Brožková Stanislava
Bulířová Eleonora
Forejtová Miloslava
Kotlariková Jiřina
Kovář Adolf
Neumann Wilfried
Novotný Milan
Pazděrová Věra
Smolová Antonie
Veselý Zdeněk

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.

listopad–prosinec 2017
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Kultura
Troška zábavy se Zdeňkem Troškou
Nové Město pod Smrkem 6. 10. 2017
navštívil český režisér Zdeněk Troška.
Na začátku 80. let debutoval snímkem
BOTA JMÉNEM MELICHAR. Do diváckého povědomí se ale zapsal především
díky nesmírně úspěšné trilogii letních
komedií SLUNCE, SENO… Následně
natočil historické drama POKLAD HRABĚTE CHAMARÉ nebo rovněž divácky

vděčnou pohádku O PRINCEZNĚ JASNĚNCE A LÉTAJÍCÍM ŠEVCI. Od 90. let
se celkově jeho tvorba zaměřila zejména na pohádkový žánr (PRINCEZNA ZE MLEJNA, Z PEKLA ŠTĚSTÍ…).
V r. 2002 se pokusil od svých snímků
odklonit dalším historickým dramatem
ANDĚLSK Á T VÁŘ v produkci Jiřího
Pomeje. A v posledních letech přišel

na řadu asi nejdiskutovanější Troškův
počin – komediální trilogie KAMEŇÁKŮ,
která se však zařadila mezi nejnavštěvovanější tituly v zemi. Troška režíruje
také muzikály v pražském divadle Kalich
a inscenoval Verdiho operu Don Carlos
na scéně Národního divadla.
https://cs.wikipedia.org/wiki
Zdeněk_Troška

KŚŽǀĂƚĞůĠƉŽƓƚŽǀŶşĐŚŚŽůƵďƽEDƉ^͕^sZKZKaEDƉ^͕K^sEŽǀĠDĢƐƚŽƉŽĚ^ŵƌŬĞŵ



sǉƐƚĂǀĂƉŽƓƚŽǀŶşĐŚŚŽůƵďƽ͕
ǀēĞůĂƎƐŬĄǀǉƐƚĂǀĂ͕
ǀǉƐƚĂǀĂĨŽƚŽŬƌŽƵǎŬƵ

^ŽďŽƚĂϮ͘ƉƌŽƐŝŶĐĞϮϬϭϳ
ŽĚϴĚŽϭϲŚŽĚŝŶ
ǀEŽǀĠŵDĢƐƚĢƉŽĚ^ŵƌŬĞŵ
ǀşĐĞƷēĞůŽǀǉƐĄůŶĂŶĄŵĢƐƚş
ǀŝēĞŶşƉŽƓƚŽǀŶşĐŚŚŽůƵďƽƉŽŵĄŚĂůŽǀĞĚƌƵŚĠƐǀĢƚŽǀĠǀĄůĐĞ͘dĂũŶĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞ
ǌďŽũŝƓƛƉƎŝƐƉĢůǇŬǌĄĐŚƌĂŶĢŵŶŽŚĂůŝĚƐŬǉĐŚǎŝǀŽƚƽ͘WƎŝũěƚĞƐĞƉŽĚşǀĂƚŶĂǀǇŶŝŬĂũşĐş͕
ŵĞĚĂŝůĞŵŝŽĐĞŶĢŶĠůĞƚĐĞĂƉŽƐůĞĐŚŶŽƵƚƐŝǌŬƵƓĞŶĠƚƌĞŶĠƌǇǌĞĐŚĂWŽůƐŬĂ͘
sēĞůǇũƐŽƵĚƽůĞǎŝƚŽƵĂŶĞƉŽƐƚƌĂĚĂƚĞůŶŽƵƐŽƵēĄƐƚşŶĂƓşƉƎşƌŽĚǇ͘sēĞůĂƎƐŬŽƵĞǆƉŽǌŝĐş
ǀĄƐƉƌŽǀĞĚŽƵĚůŽƵŚŽůĞƚşēůĞŶŽǀĠǀēĞůĂƎƐŬĠŚŽŬƌŽƵǎŬƵ͘WƌŽĚĢƚŝũƐŽƵƉƎŝƉƌĂǀĞŶĠ
ƐŽƵƚĢǎĞĂƉĞƌŶşŬŽǀĠŽĚŵĢŶǇ͘
sǉƐƚĂǀĂĨŽƚŽŐƌĂĨŝşĚĢƚşǌĨŽƚŽŬƌŽƵǎŬƵ͘


sƐƚƵƉŶĠϮϬ͕Ͳ<ē
ĚĢƚŝĚŽϭϱůĞƚǌĚĂƌŵĂ

WƌŽǌƉƎşũĞŵŶĢŶşĂƚŵŽƐĨĠƌǇǀǉƐƚĂǀǇǌĂũŝƓƚĢŶŽƚŽēĞŶĠƉŝǀŬŽ͕ĚŽŵĄĐşŐƵůĄƓ͕ŬĄǀŝēŬĂ͕
ǀǉďŽƌŶǉŬŽůĄē͕͙͘
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Kultura
Výstava prací členů kroužku „Otevři oči“
V úterý 5. 9. proběhla vernisáž fotograﬁcké výstavy kroužku
„Otevři oči“ pod vedením Wandy Kmínkové. Pozvání přijala
5. třída základní školy. Většina členů kroužku je z této třídy,
spolužáci tak měli příležitost prohlédnout si výsledky celoroční práce svých kamarádů. Slavnostní otevření výstavy bylo
zakončeno medovými perníčky, které pro děti upekly Ivana
Hanušová a Mirka Pánková.
(YS)

Sport
Info ze SRC
Letošní letní sezona byla poměrně
dlouhá a z našeho pohledu i úspěšná.
Proto bych rád poděkoval všem, kdo si
našli cestu do některého z našich zařízení a budeme rádi, pokud si ten čas
najdete i v zimním období.
Pro nás bylo v tomto období nejdůležitějším úkolem zabezpečit provoz všech
našich zařízení, ale s ohledem na počasí
byl, celkem logicky, v popředí provoz
autokempu u koupaliště. Proto je mu
věnována nejdelší část tohoto článku.
Proti uplynulým letům došlo ke zvýšení návštěvnosti nejen v kempu u koupaliště, ale i počet ubytovaných v apartmánech byl vyšší. A to i přesto, že měsíc
září byl povětšinou deštivý a studený.
Velice mne těší, že značné množství
návštěvníků se k nám rádo vrací. Na této
skutečnosti má dozajista veliký podíl i to,
že byla provedena rekonstrukce socilistopad–prosinec 2017

álního zázemí pro ubytované v kempu.
Bez této rekonstrukce by nebylo možné
zabezpečit hygienické podmínky pro tak
vysoké množství návštěvníků.
Na meziroční zvýšení návštěvnosti má
také značný vliv práce našeho infocentra, které se snaží propagovat nejen naši
příspěvkovku, ale celé Nové Město pod
Smrkem, jak prostřednictvím internetu,
tak i osobním jednáním s návštěvníky
a infocentry v okolních obcích.
Věřím, že nejen přespolní, ale i místní
občany zaujala alespoň některá z kulturních akcí realizovaných během letní
sezony v areálu koupaliště, a že jich
bylo celkem dost (2× countr y večer
se skupinou Sešlost, EXPLOZE 2017,
koncert skupiny Cover Power, diskotéka
s DJ Mazánkem a samozřejmě Fryyfest).
Kladně byl hodnocen i provoz zrekonstruovaného víceúčelového hřiště
Novoměstské noviny

s umělým povrchem. Po celou sezonu
bylo využíváno především tenisty, a to
nejen místními, ale i z řad návštěvníků.
V současné době již opět pracujeme
na zabezpečení výcviku v plavání pro
školy a provozu bazénu. Provozní doba
na zimní období je zveřejněna v tomto
čísle novin a najdete ji i na našich webových stránkách. Co se týká připravovaných akcí, rád bych všechny čtenáře
pozval na již tradiční Mikulášské plavání,
které připravujeme na první prosincový
pátek, a také na rozsvěcení vánočního
stromu, které chystá infocentrum.
Na závěr bych rád doporučil k přečtení druhou část článku o architektovi
místních lázní, který byl publikován časopisem Bazén-sauna v letošním roce
a který vychází v tomto čísle novin.
Pavel Jakoubek
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hasiči
Hasiči Ludvíkov po prázdninách
Po prázdninách a dovolených byly
na další schůzi výboru vyhodnoceny
veškeré aktivity, které se konaly během
prázdnin - výměna vrat u stání cisterny, sekání a úklid trávy, terénní úpravy
za klubovnou, jedna soutěž zařazená
do Superpoháru 2017 a druhá v požárním sportu PS8. Pokračuje se na přípravě nové kůlny na materiál a v sekání
trávy. Bylo postaveno lešení pro pokrývače, kteří na zbrojnici vyměnili krytinu
střechy a dali nové okapy. Byla provedena technická prohlídka na tranzitu,
inventura ve zbrojnici. V lese proběhla
brigáda na dřevo na topení v klubovním krbu. Navrhli jsme, projednali s MÚ
a přemístili popelnice od staré hospody
na nově upravené místo u klubovny. Byla
opravena sekačka na trávu, připraveny
plány hydrantů a vodních zdrojů v celém
hasebním okrsku a na opravy a vyčištění
nádrží v Ludvíkově a na Přebytku. V neposlední řadě proběhla příprava na oslavy 140 let založení sboru v Ludvíkově.

V nejbližší době nás ale čeká příprava
na poslední kulturní a společenské akce
tohoto roku. Již na konci října to je Halloween pro děti i dospělé a v prosinci
Mikuláš, rozsvěcení stromku, tradiční
výstup na Smrk na Štěpána a v pořadí

již 29. ročník Silvestrovského nohejbalu.
Cvičící družstvo po poslední soutěži
v Superpoháru ve Frýdlantu, kde mezi
14 družstvy obsadilo 10. místo, získalo
v tomto seriálu soutěží konečné 5. místo. Touto soutěží byla ukončena soutěžní
sezona a je nutno dodat, že v hasebním
okrsku Nové Město budou naši hasiči
na přední pozici.

spokojeni. Soutěž vyhrálo domácí družstvo mladších, následovalo družstvo
Dětřichova, Jindřichovic, Nového Města
mladších, Kozlan, Nového Města starších, Horní Řasnice, Ludvíkova starších
a na posledním čestném místě ludvíkovské družstvo žen. Jelikož se všem
soutěž líbila, doufáme, že z ní uděláme
tradici. V příštím roce jste srdečně zváni.

O prvním zářijovém víkendu se konala
soutěž v PS8. Tato soutěž byla pro nás
netradiční, na tento typ požární stříkačky se již několik let v okrsku nesoutěží.
Zúčastnilo se celkem devět družstev,
z toho dvě družstva „staré gardy“, jedno
družstvo žen a jedno až z moravských
Kozlan. Začátek soutěže byl stanoven
na 15. hodinu a díky přátelské atmosféře
a dvěma kolům se soutěžilo ještě ve večerních hodinách. Naštěstí nám i počasí
celkem přálo a všichni diváci odcházeli

Mimo soutěže se členové jednotky
zúčastnili taktického cvičení v Ralsku
ve dnech 15.–17. 9., výjezdu na likvidaci
obtížného hmyzu, dvou výjezdů na hořící
seno v Hajništi-Podlesí a jednoho výjezdu na technickou pomoc. V nejbližší
době bude ve zbrojnici provedeno zazimování části techniky.

Za výbor hasičů Ludvíkov pod Smrkem vás všechny srdečně zvu na všechny akce, které budeme pořádat do konce roku. Zároveň bych se touto cestou
za výbor chtěl omluvit všem rodičům
a hlavně dětem za neuskutečněný poslední prázdninový táborák, který se měl
konat po skončení odpolední soutěže
v PS8 a který z časových důvodů nebylo
možné zorganizovat.
Za výbor jednatel MaP
14
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Příspěvky čtenářů
Vojna v Hajništi v letech 1965 až 1967
Na vojenskou službu v Hajništi vzpomínáme stále při prohlídce fotek od prvních chvil v přijímači a také po celou
dobu s kamarády ve výcviku i při volných
chvílích. Náš ročník navázal na tradici
dobrých vztahů s veřejností jak u kulturních, tak i společenských událostí,
tehdy při průvodech na 1. máje, plesech
a zábavách, sportovních událostech
jako závody na lyžích v Libverdě nebo
běžecké závody v okolí a reprezentace
v Praze u útvarových přeborů; také jsme
se prezentovali jako pionýrští vedoucí
na základní škole, pokračováním v hudební skupině Jezerka, známé po celém
okolí i na ASUTU – armádní soutěži, jako
fotbalisté v okolních fotbalových klubech. Konaly se různé turnaje, např. volejbalový, fotbalový a v kulečníku.
Výborné výsledky měli naši psovodi
na soutěžích mezi vojenskými útvary,
kde byli nejlepší Lago a Asta. Nesmíme
zapomenout poddůstojnickou školu
v Michalovcích, ve které jsme získali odbornost a vynikající vzpomínky.
Velmi těžko jsme se loučili se svými
staršími kamarády při jejich odchodu
do civilu. Náš ročník se loučil do civilu
po nařízeném prodloužení vojny o 1 měsíc a 27 dní. V tomto kraji po vojenské službě zůstala od samého začátku,
t. j. od roku 1953, velká řada vojáků, kteří se tady oženili, nebo si odtud odvedli
po republice děvčata. Z našeho ročníku
zde zůstala řada chlapců, a tak se stalo,
že jsme dali po 20 letech dohromady
první sraz. Přes změny adres a stěhování a také některá úmrtí se nám podařilo sehnat prvních 12 chlapců a majora
Fojtíka. Na druhý sraz jsme získali také
adresy některých ze Slovenska, a tak
jsme se sešli v počtu 18, již bez Fojtíka,
ale s naším provianťákem p. Tchůřem.
Ještě jsme za podpory kamaráda Jury
Smutného uskutečnili sraz v tělocvičně
u školy s promítáním diapozitivů a netušili, že už se s ním ani některými jinými
příště nesejdeme. Na další sraz jsme
již získali ze Slovenska Belu Warjašiho,
který získával kontakty po Slovensku,
a další byl náš mazák z jižních Čech
Jindra Blažek. Ten se mnou po Čechách
a Moravě zajištoval kontakty na další
sraz, a to „sraz po 50 letech nástupu
na vojnu“. To se také podařilo a v září 2015 jsme se opravdu s některými
po 50 letech setkali v Dělnickém domě
v Novém Městě. Po prohlídce hřbitova
listopad–prosinec 2017

a Klingerovy hrobky jsme také položili
kytky k hrobům zemřelých kamarádů
zde na hřbitově a symbolicky také všem
těm dalším v Československu. Prošli
jsme branou kasáren a prohlídli místa,
kde jsme prožili 2 roky mládí. Celé odpoledne jsme v ludvíkovské klubovně

vzpomínali při promítání fotek a také
natočených klipů, při hudbě kapelníka
K. Vlčka a zpěváka Franty Boubela ze
zbytku kapely Jezerka, ale také při pohoštění, které jsme si připravili s velkou
pomocí rodiny Bely Varjasi a s pomocí
dobrovolných hasičů. To, že se nám tento sraz ve větším počtu podařilo uskutečnit, je také tím, že přijeli i naši mazáci,

a tak nás bylo asi 21. Při rozloučení jsme
se domluvili na dalším srazu pod názvem
„sraz po 50 letech ukončení vojny“. A to
se také stalo, podařilo se sehnat skoro
stejnou sestavu jako před dvěma roky,
i s mírnou obnovou, ale současně také
bez Slováků a kapelníka Vlčka. I tak
jsme povzpomínali, jak minulý sraz, tak
znovu vojnu. A k této vzpomínce přispěla návštěva p. Štefana Diana, civilního
vojenského řidiče, a posledního velitele
v kasárnách, p. plk. Berana, který nám
se svou kronikou od vojáků od počátku
výstavby prostoru z roku 1955 přiblížil
celou historii. Do ní chceme přispět se
svými pocity a zážitky také my, ročníky
1945 až 1947. V naší hospůdce u „Kornoutka„ jsme se postupně rozloučili se
starostou města a synem našeho kamaráda Jury Smutného Pavlem a maminkou Lídou, Andulkou Greplovou a všemi
chlapci z vojny a slíbili si, že se co nejdříve opět sejdeme. Do kroniky přispějeme
dokumenty ze srazů a také fotkami.
Za všechny Pavel Malý st.,
Jindra Blažek a Belo Warjasi

Bike Bistro U Všech andělů
Po velmi zajímavé, ale také samozřejmě náročné sezóně máme konečně
trochu času rekapitulovat a přemýšlet,
co a jak dál. Možná jste se doslechli, že
u nás byl pan Pohlreich a natáčel se další díl Ano, šéfe. Různých rad a nápadů
jsme měli vždy dost, konečně jsme však
mohli hovořit s člověkem, který se opravdu ve svém oboru vyzná a rozumí mu.
Jako člověk byl velice příjemný a jako
odborník přes gastronomii nám poradil
jak s provozem restaurace, tak penzionu. Zkrátka co změnit a jak to zkusit dál.
Na to, jak natáčení dopadlo, si budeme
muset všichni počkat až do odvysílání
dílu (únor až březen).
Když jsme stáli před rozhodnutím,
jestli restauraci zrušit, nebo se ji pokusit
provozovat sami, podmínkou byl dobrý
kuchař. A nejen to se nám splnilo. Zároveň jsme měli jasno v tom, že chceme
vařit z čerstvých surovin (jakousi modernější gastronomii). Vzhledem k tomu,
že nesplňujeme podmínky restaurace,
ostatně jako většina restaurací, rozhodli jsme se pro pojetí bistra. A to nám
otevřelo jiné možnosti. U nás můžete
každý týden přijít ochutnat něco jiného,
Novoměstské noviny

zkrátka budeme mít tematické týdenní
menu (cca sedm jídel), a každý den jiná
hotovka a polévka. Přes obědy je k jídlu
podávaná polévka zdarma. Budeme
se snažit informovat všechny o našem
menu na facebooku, případně odesílat
emailem. Zároveň jsme nuceni pohybovat otevírací dobou dle poptávky zákazníků. V současné době je otevřeno úterý
11–15 hodin, středa–čtvrtek 11–21 hodin, pátek–sobota 11–22 hodin a neděle
11–17 hodin. V případě, že jsou v restauraci hosté, zavírací dobu prodlužujeme.
Přes vánoční svátky a v lednu budeme
mít pravděpodobně zavřeno a pokusíme
se prostory opravit a zvelebit.
A teď akce, které Vás čekají:
 7. 11.–12. 11. svatomartinské menu,
 21. 11.–26. 11. zvěřinové hody,
 27. 11.–3. 12. Itálie.
Máte se na co těšit. Případně budete-li
chtít rezervaci nebo uspořádat nějakou
akci u nás, nebojte se nás kontaktovat, jak
na uvsechandelusingltrekpenzion.cz,
tak na fb UVsechAndelu, případně na telefonním čísle 724 002 407.
Děkujeme Vám a těšíme se.
Lucie a Michael Svobodovi a celý tým
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Příspěvky čtenářů
Prorůstání
Kap, kap, kap… kapkapkapkap…
nebe šedé jako olovo, listí se pod tíhou
deště a podzimu zvolna snáší na zem.
Městské lázně císaře Františka Jo sefa (Errichtet zur erinnerung an Das
50. Jähr. Regierungs Jubiläum Sr Majestät Kaiser Franz Joseph I., čteme
na zdi lázní) z roku 1901, dnes Oblastní
galerie města Liberec. Dva mohutné
sloupy vymezují prostor před vchodem.
Kap kap kap… Z oken za tepanými
mřížemi se line teplé světlo, těžké dveře
zvou dovnitř. Dámy a páni do dřevěných
kabin. Bazén s příjemně teplou vodou
zve k osvěžení.
Přijíždí tramvaj, zastavuje, nikdo však
nevystupuje. Krátké cinknutí a tramvaj
mizí mezi kapkami deště. Kap kap kap
kapkapkap. Naproti lázním ční monumentální budova Severočeského muzea. Tuny opracovaných pískovcových
kamenů od Hořic tvoří fasádu stavby.
Romanticko historizující sloh, replika renezanční věže liberecké radnice. Hodiny
na věži ukazují stále čtvrtou. Ráno nebo
odpoledne? Kdoví.
Do budovy kráčí Jára da Cimrman
a neúspěšně přihlašuje své vynálezy.
Zase byl poslední. Míjí barona Heinricha Liebiga, známého průmyslníka
a mecenáše. Byl zkontrolovat vystavené
exponáty, které daroval muzeu. Je jich
hodně, přes dva tisíce, ty jsou v muzeu
až po jeho smrti.
Kapkapkap, kapkapkap… Mohutné
keře rododendronů nechybí na žádné
zahradě. Krásně rozkvetou znovu až
na jaře. Před budovou nenápadná malá
busta prvního prezidenta TGM. Hledí
svýma bronzovýma očima přímo na ulici.
Dlouhá Masarykova třída lemovaná lipami, mezi stromy v zahradách prosakují

Výběrové řízení
na tajemníka
S t a r o s t a M ě s t a N ové M ě s to
pod Smrkem v yhlašuje v ýběrové
řízení na obsazení pozice tajemníka
Městského úřadu Nové Město pod
Smrkem. Podrobnosti o výběrovém
řízení naleznete v Oznámení, které je
zveřejněno na www.nmps.cz.
-SY16

rozlehlé vily prvorepublikových majitelů
továren. Filmaři dokončili dvoudílný ﬁlm
Poslední cyklista z období protektorátu,
natočil režisér Jiří Svoboda.
Za ploty a kovanými mřížemi vjezdů
a branek stojí rezidence podnikatelů.
Dvě patra, secesní výzdoba fasády. Paní
továrníkova sedí na balkoně a pozoruje
pohyb dole na ulici. V ruce drží elegantně šálek s černou kávou. Z dálky zní
cinkání červené tramvaje. Dvojice soch
bohyň ladně podpírají balkon na vztyčených rukách. Kamenný výraz ve tváři, ani
stopa námahy. Slunce probleskuje přes
koruny vzrostlých lip a vrhá pablesky
do okolí. Pan továrník se dívá přes těžké
záclony na ulici. Pak se začte do Reichenberg Zeitung.
Kapkapkapkap. Zvedá se vítr a unáší
spadané listí ztěžklé dešťovými kapkami. Přijíždí pomalovaná a polepená
tramvajová souprava, uvnitř dva lidé, hledí ven do deště. Prázdné pohledy, není
na co hledět. Kapkapkapkap. Opuštěné
lavičky s vrstvou mokrého listí. Na jedné
sedí zarostlý vousatý chlapík v oškubaném kabátě s kapucí, cosi vykřikuje
na někoho neviditelného a prohrabuje
se svým majetkem v igelitce. U jeho nohou se krčí zmoklý vlčák a hledí na svého pána. Tu máš, rohlík ti musí stačit. Vítr
zesílil a oškubal další várku promočených lipových lístků. Padají na vousáče,
ale ten to nevnímá. Krčí se pod kapucí
a dělí se se psem o rohlík.
Ulice mírně stoupá a stáčí se doprava,
lípy kopírují oblouk vozovky. Několik posledních výstavných vil. Jedna tam trochu nezapadá. Slepá okna s potrhanými
záclonami, omítka oprýskává a padá
v celých plátech k patě domu. Rozlehlý balkon v prvním patře, visící mokré
prádlo na šňůrách, opuštěný kočárek
pod balkonem. Najednou dětský pláč
a křik, vzápětí vše utichá. Kap kap kap
kap. Osamělý chodec přikrčený pod
deštníkem, volnou rukou drží svítící mobil u ucha. Deštník odolává prudkému
závanu mokrého větru.
V zatáčce se třída dělí, odbočka míří
doleva, v zelenavém stromoví spěchá
rodinka za zábavou. Vítr zanáší na ulici
puch a smrad, vzdálený ryk a řvaní berberských lvů a bílých tygrů zoologické
zahrady. Zmoklé Lidové sady. Asfaltová
stezka se vine mezi vzrostlými stromy.
Kdysi tu byly sedačky, teď je tam malý
lesík.
Novoměstské noviny

Biletářka v modrém plášti v ychází
z budky, odtrhuje vstupenku. Z lesního
amﬁteátru doznívá potlesk diváků a hudba. Následuje další číslo zábavného
programu. Po asfaltové cestě korzují
lidé, kelímek piva nebo limonády v ruce.
V kapkách deště se objevuje rozlehlá
dvoupatrová budova. Větrník, DDM,
dům pro děti a plný dětí. Vysoké vchodové dveře. V přízemí dělená okna s obloukovým rámem. Okna s frontony trojúhelného tvaru v patře prvním. Druhé patro
s okny zdobenými nad horním rámem
složitou plastikou. Déšť nepřestává,
spíše zesílí, listí se těžce zvedá v náporech větru. Vzdálený dětský smích,
teplo a světlo, skříňky a věšáčky, látkové
návleky na boty. Dveřmi prochází dospělý a dítě. Kluk nabitý zážitky a netečný
rodič, roztržitě poslouchající, co mu
potomek nadšeně vykládá. Malá copatá
holka, v ruce taštičku. Pusa od maminky
na dětskou tvářičku. Líbilo se ti tam, co
jste dneska dělali?
Kapkapkapkapkap. Malá kavárnička
za dveřmi zve na občerstvení, sykot
automatu, vůně kávy. Pár zákusků se
krčí v prosklené vitrínce, systém EET
vyjíždí paragon. Zůstává nepovšimnut
v kupičce ostatních. Čaj v šálku zahřeje
tělo i duši, i když je černý.
Krytý kočár tažený koňmi, uvnitř pár
mladých lidí, vrací se z divadelního představení, konaného v budově pánů architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna
Helmera. Co to vlastně hráli? Operetku od Franze Lehára – Das Land des
Lächelns, Země úsměvů. Teplo sálá
z krbu, káva příjemně voní, dort se v puse rozplývá. Die Torte ist ausgezeichnet!
Malý bílý psík se spokojeně rozvaluje
před krbem. Venku je sychravo. Reichenberg…
Kapkapkapkapkap. Lípy opadávají v pory vech větru a deště, podzim.
Tramvajová souprava se skřípotem jede
do mírného svahu. Uvnitř sedí on a ona,
hledí na sebe. Ze zatažené oblohy se
v poryvech větru hustě snáší kapky deště a přišpendlují spadané listí k zemi. Pocity a vzpomínky se pozvolna prolínají.
Prolínání zážitků z 19. celostátní dílny komplexní estetické výchovy Tvorba
– tvořivost – hra. Pořádal NIPOS-ARTAMA, DAMU, Sdružení pro tvořivou
dramatiku Praha. Liberec, říjen 2017
© Šmi-dra
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Provozní doba – 1. listopadu 2017 – 31. ledna 2018
Plavecký bazén
ráno

Sauna
odpoledne
pondělí
sanitární den
úterý
14.00–21.00 veřejné plavání
zavřeno
středa
14.00–21.00 veřejné plavání
15.00–20.00 smíšená
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
výuka plavání
15.00–21.00
čtvrtek
15.00–16.00 plavecký oddíl DDM
ZŠ a MŠ
vyhrazeno pro ženy
16.00–21.00 veřejné plavání
15.00–21.00
pátek
14.00–21.00 veřejné plavání
vyhrazeno pro muže
sobota 9.00–12.00 veřejné plavání
14.00–21.00 veřejné plavání
15.00–20.00 smíšená
neděle zavřeno
14.00–19.00 veřejné plavání
15.00–20.00 smíšená
Poznámky: Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem.

Masáže

odpoledne

Občerstvení
u bazénu

zavřeno
zavřeno
18.00–20.00

14.00–21.00

18.00–20.00
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
listopad–prosinec 2017
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Kultura
Pozvánka do knihovny
Co se dělo v knihovně aneb
Tvořivé hrátky s podzimem
V městské knihovně se uskutečnily
dílničky zaměřené na dary podzimu.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
zúčastnili, projevili kreativitu, šikovné
ruce a především vytvořili krásnou atmosféru. Poděkování patří mým kolegyním,
které vše doladily a také svými výrobky
ozdobily knihovnu.

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.

A protože zima na sebe nenechala dlouho čekat, přijměte pozvání na Vánoční
dílnu, která se uskuteční 13. prosince 2017 od 13 hodin. Přijďte si společně s námi
vyrobit vánočního andílka.
Jana Slámová
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.
listopad–prosinec 2017

Spolky
Novinky ze spolku
V návaznosti na brigádu z 19. srpna,
o které jsme se zmiňovali v minulém čísle Novoměstských novin, proběhla další
etapa prací na Staré poutní cestě dne
28. září. Za asistence členů OS, Olgy
Vnoučkové a Vaška Timy, část mládeže
jednoty bratrské čistila cestu. Chlapci
vykopali a vyplnili kameny dvě odvodňovací rýhy, děvčata zarovnávala kamením
vyjeté koleje.

jenom se po Staré cestě vracel z práce
pan Tomáš Prchal se sv ým strojem.
A zřejmě se nestačil divit i on, cože to
je u lesa za podivné hemžení lidí. Když
si vyslechl, kdo jsme a proč se na cestě
pachtíme, nabídl, že až bude mít čas,
pomůže nám nejhorší část cesty v lese
upravit.
Svůj slib splnil. V neděli 15. října v jednu hodinu odpoledne na Starou poutní

cestu opět přijel žlutý bagr a za hodinu
bylo hotovo. Pan bagrista práci udělal
zadarmo a my jako Okrašlovací spolek
jsme neskonale vděčni za tak velkou
a nenadálou pomoc.
Proto ještě jednou mnohokrát děkujeme panu Tomáši Prchalovi, majiteli ﬁrmy
Zemní a stavební práce z Lázní Libverda.
Za Okrašlovací spolek
Marie Remtová

Další skupina zdatnějších hochů pod
vedením Míly Bláhy a Jirky Mikly pomáhala s úpravou hrobů řeholních sester
a farářů na místním hřbitově. Zde byly
vykáceny přerostlé jehličnany, položena
netkaná textilie a následně byly upraveny povrchy hrobů navezeným kačírkem,
který v předstihu zabezpečil a na hřbitov
dovezl městský úřad.
Dalo by se říci, že plánovaná brigáda
proběhla – jenže…………… máme pokračování s nádherným a nečekaným
koncem. Při odpočinku a svačině mládežníků na pokraji lesa kolem projeli dva
koně s jezdkyněmi a po chvíli se z lesa
vynořil bagr. Působil na nás jako zjevení
za bílého dne. Zjevení to ovšem nebylo,
listopad–prosinec 2017
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Spolky
Vítání občánků
V sobotu 7. října 2017 proběhlo v obřadní místnosti již třetí letošní vítání občánků, kteří se narodili od dubna do srpna. Vítání bylo rozděleno na dva obřady,
při kterých členky SPOZ přivítaly 9 miminek, z toho jedna dvojčátka. Dojemný proslov přednesla Mgr. Michaela
Smutná, zastupitelka města Nové Město
pod Smrkem. Naše nejmenší a jejich rodiče představila matrikářka, paní Jarmila
Bartáková. Slavnostní akt zpříjemnila
písněmi a básničkami děvčata ze ZUŠ.
Po podpisu do pamětní knihy obdržely
maminky kytičku, děti plyšovou sovičku
a památníček. Poté následovalo společné focení.
Rodičům srdečně blahopřejeme.
Mathiasovi, Terezkám, Tomáškovi, Pepíčkovi, Ondřejovi, Matyáškovi, Klárce
a Zuzance přejeme pevné zdraví, dlouhý
a šťastný život.
Za SPOZ
Edita Čeledová
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