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Město leží v malebné krajině pahor-
katiny, jejímž protikladem jsou Jizerské 
hory, které se strmě zvedají za posled-
ními domy Nového Města pod Smr-
kem. Východnímu panoramatu dominuje 
nejvyšší hora Jizerských hor – Smrk 
(1 124 m n. m.), která leží na státní hrani-
ci s Polskem.

Na staletou tradici ruční domácí výro-
by navázala v druhé polovině 19. století 
strojová textilní výroba. Za svůj další roz-
voj město vděčí hlavně Ignáci Klingerovi, 
kterému se podařilo soustředit ve městě 
textilní výrobu, a jeho synům, kteří ji po-
zvedli na mezinárodní úroveň a obstáli 
v boji se silnou konkurencí.

V tomto období zaznamenalo město 
největší rozkvět hospodářství, byla zre-
konstruována radnice, postaveny školní 

budovy, postavena nová kostelní věž, 
městské lázně s bazénem, rozhledna 
a turistická chata na Smrku, a také byl 
zahájen provoz železnice.

Vznik města
Město bylo založeno v roce 1584 

Melchiorem z Redernu (vrchnostenské 
město) a nazváno Nové České Město 
(Böhmisch Neustatt). V okolí byly obje-
veny rudné žíly železa a především cínu. 
Dolování cínu, tehdy velice důležitého 
a žádaného kovu, bylo podnětem k za-
ložení města.

Město bylo vystavěno podle stavební-
ho plánu téměř všech měst, založených 
vrchností. Má šachovnicový půdorys, 
v jehož středu je čtvercové náměstí. 
Obklopeno je dalšími stavebními čtverci. 
Půdorysem svého středu (staré zástav-
by) připomíná saská horní města.

Nové Město pod Smrkem

Městský znak a privilegia město do-
stalo až 8 let po svém založení. Mimo 
horní právo patřilo k právům města právo 
trhů (právo pořádat 1× týdně svobodný 
trh, později i jeden roční trh), právo 
výčepu piva (točilo se vrchnostenské, 
frýdlantské pivo), právo koupací (povo-
lena veřejná zdravotní péče), právo šesti 
řeznictví (počet řezníků ale nebýval vždy 
naplněný, v roce 1651 jsou uváděni jen 
4 řezníci). K dalším právům patřila soud-
ní pravomoc a od roku 1592 právo hrdel-
ní, které bylo městu defi nitivně zrušeno 
až v roce 1765.

Název města
Město v průběhu století několikrát 

změnilo název. Původní oficiální po-
jmenování bylo Bergstatt Böhmisch 
– Newstatt nebo taky Bergwergk und 
Bergstatt Böhmisch Newstatt (v podsta-
tě Horní dílo a Horní město České Nové 
Město).

V roce 1612 se popr vé objevuje 
zdrobnělý název Böhmische New Städ-
tel. První písemné české pojmenování 
městys Nowe Miesto pochází z roku 
1654. V 18. století se již běžně používá 
jméno Böhmisch Neustadtl, případně 
jen Neustadtl (Neustadtel).

O přejmenování na Neustadt an der 
Tafelfi chte rozhodlo městské zastupitel-
stvo dne 20. 2. 1900. K prvotnímu jmé-
nu města bylo připojeno bližší určení „an 
der Tafelfi chte“. Návrh byl úředně schvá-
len a povolen 17. 10. 1901. Zajímavé je, 
že na poštovním razítku z roku 1905 je 
název města Neustadt beim Friedland. 
Od roku 1921 se objevuje i česká po-
doba Nové Město pod Smrkem. Pouze 
české pojmenování se používá od ro-
ku 1945.

http://www.nmps.cz/historie.php
zdroj: kniha Nové Město pod Smrkem, 

autor Václav Tima

Vážení čtenáři,
první letošní číslo Novoměstských novin přináší informace z chodu města, 

dozvíte se, jaká bude cena vody, co se chystá a co proběhlo u příspěvkových 
organizací, hasičů, okrašlovacího spolku a na singltreku. Naleznete i něco pro 
rozptýlení a zamyšlení.

Příroda nás zatím trápí jen silnými větry, ale jinak je zima celkem mírná. Díky 
tomu snad máte o nějaký ten problém méně a můžete si v klidu počíst v našich 
novinách.

Redakce
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Máme tu nový rok, a jestli správně 
počítám, už to bude desátá sezóna 
Singltreku pod Smrkem. Ten čas ale 
letí! Zatím to vypadá, že to zima letos 
vzala docela vážně. Nasněžilo už před 
Vánocemi, to se dnes už jen tak nevidí. 
Kolega Tomáš Kvasnička v listopadu 
a prosinci dohání práci v terénu, kterou 
předtím v průběhu roku neměl šanci 
stihnout, a kvůli bílé nadílce pořádně 
zuří. Nedá se nic dělat, počasí se řídí 
vlastními zákony, nikoli tím, jak zrovna 
potřebujeme.

S počasím souvisí i téma dnešního 
článku. V roce 2017 jsme na Singltrek 
Centru zaznamenali nižší návštěvnost 
než v minulých letech. Domníváme se, 
že to bylo převážně kvůli počasí v hlavní 
sezóně. Nedalo by se říct, že minulé 
léto nemělo pěkné počasí, ale přece 
jen bylo o něco chladněji a deštivěji než 
v předchozích letech. Nepřišla velká 

Singltrek

Singltrek pod Smrkem a vlivy počasí

vlna veder, která je vždy největším mag-
netem pro návštěvníky Singltreku pod 
Smrkem (dlouho nám vrtalo hlavou, proč 
nejvíce lidí chce jezdit na kole v největ-
ším pařáku, ale už jsme pochopili, že 
utíkají z rozpálených městských betonů, 
kde je mnohem hůř než na stezkách v le-
se s následným zchlazením v koupališti).

A zatímco dříve cyklistická sezóna 
s hojnou návštěvností obvykle pokračo-
vala dlouho do podzimu, loni mělo chlad-
né počasí docela rychlý nástup, krásné 
babí léto trvalo jen pár dní. Lidé se brzy 
přepnuli do zimní nálady a na kolo už se 
jim moc nechtělo. Takže to je naše vy-
světlení nižší návštěvnosti, které se nám 
vzhledem ke zkušenostem z minulých 
sezón zdá celkem logické. Ale možná se 
také začíná projevovat to, že v nedávné 
době vznikla v Česku další centra ste-
zek a část návštěvnosti Singltreku pod 
Smrkem odvádějí. Ovšem důvodů může 
být samozřejmě mnohem více a asi je 
ukáže až čas. Jsme velmi zvědavi, jak 
dopadnou výsledky z loňského ofi ciální-
ho monitoringu návštěvnosti (až budou 
zveřejněny), jestli toto naše pozorování 
potvrdí, nebo ne.

Do roku 2018 Vám přejeme hlavně 
mnoho zdraví, štěstí a radosti. Ať se Vám 
daří a těšíme se na jaře na viděnou!

Za celý tým Singltrek Centra Vás moc 
zdraví

Hanka Hermová
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Spolky

Zimní období je časem, kdy spolkové 
aktivity přecházejí do „stavu spánku“ – 
venku je nevlídno, lépe je v teple a u hrn-
ku s čajem, případně u jiného moku. 
Přesto ještě v listopadu došlo k zajímavé 
události.

Prostřednictvím knihovnice Jany Slá-
mové, která náš spolek kontaktovala, 
jsme se dozvěděli, že byla nalezena pa-

Novinky z Okrašlovacího spolku – leden 2018
mětní deska Bratrstva střelců. Nevíme, 
kde byla původně umístěna, zřejmě ale 
v minulosti zdobila jeden z jejich klubo-
vých domů. V každém případě vzbudil 
takovýto nečekaný nález mezi členy 
spolku nadšení a nálezci patří i velký dík 
za jeho zveřejnění.

Je jím pan Zdeněk Linke, který desku 
objevil ve staré kůlně a byl by rád, aby 
se vrátila zpět na patřičné místo. Na naši 
listopadovou schůzku dopravil svůj nález 
ještě i se zachráněným starým křížem.

Nyní se musíme rozhodnout, jak des-
ku opravit ( je rozlomena na tři kusy) 
a kam ji důstojně umístit.

A teď ještě jedna malá zajímavost.
Jak víte, velkou část naší činnosti zau-

jímají, mimo jiné, práce na Staré poutní 

cestě. Zmiňujeme se o ní velmi často. 
V roce 2017 se na jejím zpřístupnění 
posunul cíl opět o kus blíž.

A jako kdyby se nám ona „stará dáma“ 
chtěla odvděčit a poděkovat za nebývalý 
zájem, zviditelnila se na několik dní bílou 
linkou neroztátého sněhu probíhajícího 
po celé délce úseku od kraje lesa až 
k silnici nad táborem. Tento jev se obje-
vuje zpravidla v předjaří, trvá jen několik 
dní a je opravdu náhoda, že si jej člověk 
všimne. V letošní podivné zimě, kdy se 
neustále střídá sníh a déšť s velkými vět-
ry, se podařilo tuto linii nafotografovat už 
těsně před Silvestrem. 

Do roku 2018 přejeme čtenářům No-
voměstských novin všechno nejlepší.

Za Okrašlovací spolek M. Remtová

Putování po Libereckém kraji, tipy na výlety a soutěž, to je nový 
vlastivědný a cestovatelský seriál se známou moderátorkou Marcelou 
Augustovou. Uvádí Český rozhlas Liberec nově od ledna každou neděli 
po 9. hodině v premiéře, v repríze pak každou středu po 18. hodině. 
Poznávejte s námi zajímavá místa našeho kraje s tipy na výlet. Můžete si 
i zasoutěžit na facebooku Českého rozhlasu Liberec o různé ceny, stačí 
připojit vaše fotky z daného místa.

Součástí seriálu zazní tip známého spisovatele a znalce kraje Marka 
Řeháčka.

Začínáme v neděli 7. ledna na vlnách ČRo Liberec. Nalaďte si na Frý-
dlantsku 97,4 FM nebo se podívejte na web liberec.rozhlas.cz.

Toulky krajem s Marcelou 
Augustovou
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Z 18. zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem 
konaného dne 29. listopadu 2017

Zasedání bylo přítomno 12 členů, 
4 členové omluveni a jeden člen nepří-
tomen.

Připomínky občanů
Paní Suková: Chtěla bych se zeptat, 

jak to vypadá s odvodněním ulice Frý-
dlantská u šestidomků. Pan místosta-
rosta: Pokročilo se v tom, že pan Fořt 
z KSS LK povolil, že je možné zasáhnout 
do té přídlažby u chodníků. Bude to ře-
šeno řadou vpustí na odvodnění, aby to 
odtékalo. Silnice se neopraví, musí se 
vlézt do těch chodníků ze silnice. Paní 
Suková: Je tam i velké množství bláta. 
Pan místostarosta: To je tím, že to ne-
odtéká a bláto se tam hromadí. Paní Su-
ková: Plánujete tu opravu na příští rok? 
Pan místostarosta: Pokud to půjde, tak 
ještě letos. Pan starosta: V příštím roce 
je tam plánována výsadba ochranné ze-
leně, keřů, které by chránily domy před 
stříkající vodou. Paní Suková: Já chápu 
výsadbu keřů, ale pak vidím trochu pro-
blém ve vyjíždění autem.

Pan místostarosta: Obrátila se na mě 
paní Hana Stará. Jde o ten dnes předlo-
žený prodej pozemku p. č. 701/1, který 
sousedí s jejím domem. Vznesla dotaz 
a požádala mě, abych ho přednesl. Jak 
to bude vypadat v případě realizované-
ho prodeje a následné výstavby domu 
s odvodněním těchto pozemků. Ing. Pe-
trovič: Odpověděl bych při projednávání 
bodu prodeje. Paní Machová: Chtěla 
jsem se zeptat, jak to vypadá se schvá-
lením nového ÚP. Vím, že se termín 
schválení stále posunuje. Jaký je aktu-
ální stav? Pan starosta: Před půl rokem 
skončila na MěÚ Frýdlant pořizovatelka 
ÚP. Od té doby ORP pořizovatele ne-
má a náš ÚP se neposunul. Proběhlo 
společné projednání a od té doby to 
stojí. Teď aktuálně se mi podařilo sehnat 
pořizovatele, se kterým mám za 14 dní 
schůzku, a mělo by se pokračovat. Tak-
že zpoždění je asi půl roku. Jsou tam 
nějaké nesouhlasy k podnětům od ob-
čanů, to bude teď řešit pořizovatel. Sna-
ha byla do konce roku 2017, teď víme, 
že to v žádném případě nebude, spíše 
do poloviny roku 2018, ale obávám se, 
že se bude muset udělat nové společ-
né projednání, které by to ještě trochu 
pozdrželo.

Paní Zatloukalová: Jak je to s pla-
ceným parkovacím místem? Máme ho 
zaplaceno, a když nám ho někdo obsadí 
a voláme na policii, tak nám je řečeno, 
že když tam není osazena modrá do-
pravní značka, tak ten dotyčný nic nepo-
rušil a nic se neřeší. Já si to místo platím. 
Byla jsem to řešit s panem Frycem, který 
povolení vystavil. Ten mi také řekl, že to 
s policií řešil a ta mu sdělila, že to řeší 
jako přestupek, jen když je tam modrá 
značka. Pan starosta: Pan Fryc tady 
dnes není. Můžeme to prověřit. Ing. Be-
ran: Když už se placená stání vymysle-
la, naproti bývalé prodejně Eso je jich 
asi šest nebo sedm, tak by mohla mít 
nějakou úroveň. Každá cedule je jinak 
vysoká. Když se něco dělá, tak ať to má 
nějakou štábní kulturu. Paní Straková: 
Já s vámi souhlasím a změníme to.

Pan Pospíšil: Blíží se zase konec 
roku, tak bych rád vyjádřil vděčnost, že 
jsme si ten uplynulý rok mohli prožít v kli-
du a harmonii, a to samozřejmě i s vaší 
pomocí, městské rady a zastupitelů, po-
dle možností. Vděčnost velice osobně 
projevuji Pánu Bohu za to, že při té vich-
řici naše město ušetřil. Ještě bych chtěl 
mít takové přání, abychom všichni bez 
rozdílu mohli prožít adventní čas v tako-
vém zamyšlení a v tichosti a pokoře. Prv-
ní svátek vánoční všichni znají, ale ten 
druhý, Štěpána, je méně známý, ale má 
veliký význam v životě každého z nás, 
abychom se mohli připravit v adventním 
čase a završit to požehnání v takovém 
klidu a radosti v tom vánočním čase.

Komunitní plán obcí Frýdlantska
Mgr. Porubská: Byla jsem pozvána 

panem starostou, abych vám něco řekla 
ke komunitnímu plánování na Frýdlant-
sku. Od prvního září tohoto roku běží 
dvouletý projekt na podporu plánová-
ní sociálních služeb „Sociální služby 
na Frýdlantsku společně“. Projekt 
bude navazovat na komunitní plánování, 
které v území probíhalo mezi lety 2009–
2013, tehdy za podpory Libereckého 
kraje v rámci individuálních projektů. 
Teď se k tomu vracíme po pětileté pře-
stávce.

Komunitní plánování je metoda, kte-
rá umožňuje zpracovávat rozvojové ma-
teriály pro různé oblasti veřejného života 
na úrovni obce, kdy jsou do procesu 
plánování zapojeni všichni, kterých se 
daná oblast týká. V případě plánování 

sociálních služeb to jsou uživatelé soci-
álních služeb, poskytovatelé a zadavate-
lé (obce, města, kraj, stát). Do procesu 
jsou také zapojeny další instituce – ÚP, 
sociální odbory měst. Zjišťujeme, co je 
v území potřeba, co by se mohlo udělat, 
a hledáme zdroje financování různých 
aktivit. V projektu bude aktualizován 
Komunitní plán obcí Frýdlantska, který 
pokryje celé území obce s rozšířenou 
působností Frýdlant. Dále vznikne ná-
vrh finančního nástroje – dotačního 
systému obcí, který umožní kontinuální 
spolufinancování potřebných sociál-
ních služeb. V rámci procesu plánová-
ní bude obnovena činnost pracovních 
skupin a řídící skupiny. Řídící skupina 
byla nově ustanovena ze členů DSO 
Mikroregion Frýdlantsko 12. 9. 2017. 
Pracovní skupiny – senioři a osoby se 
zdravotním postižením – budou obno-
veny a doplněny novými zástupci obcí 
a poskytovatelů. Pracovní skupina – 
osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a drogově závislé – bude totožná, vzešlá 
z lokálního partnerství s tím, že mana-
žerem procesu v území bude i nadále 
pan Rychlík. Cílem procesu plánování je 
zajištění stabilní sítě sociálních služeb, 
která bude odpovídat místním potřebám 
a specifikům území. Je potřeba, aby 
každá obec měla v procesu plánování 
svého zástupce, nominovanou osobu, 
která bude informovat ZM a zároveň 
bude obec zastupovat při jednáních pra-
covních skupin a řídicí skupiny.

Pan starosta: Se sociálními službami 
se setkáváme při schvalování rozpočtu 
města ve výdajové kapitole „Sociál -
ní služby“, ze které pak RM schvaluje 
příspěvky poskytovatelům sociálních 
služeb, kteří působí v našem městě. 
Jako zástupce města jsem do usnesení 
navrhl Bc. Jitku Koutníkovou, vedoucí 
sociálního odboru, paní Miluši Plíško-
vou, vedoucí DPS a sebe jako zástupce 
samosprávy.

Odkoupení investice 
do Dělnického domu

Pan starosta: Prostory restaurace 
zrekonstruovala fi rma pana Šetiny. Cí-
lem odkoupení investice do stavebních 
úprav je, aby mezi městem a součas-
ným podnájemcem nebyl další subjekt, 
kterým je nyní Restaurace Nové Město, 
s. r. o., Praha pana Šetiny. Z celkové 
hodnoty stavebních úprav restaurace 

Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem

Zprávy z radnice
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2 314 459 Kč zbývá započíst oproti 
nájemnému 970 377 Kč. Rada města 
navrhla „neodbydlenou“ hodnotu inves-
tic do stavebních částí uhradit panu Še-
tinovi formou odstupného a ukončit ná-
jemní vztah s Restaurace Nové Město, 
s. r. o. Pan Šetina městu navíc v rámci 
odstupného přenechá inventář v účetní 
hodnotě 81 600 Kč. Na základě toho byl 
připraven a panu Šetinovi zaslán návrh 
Dohody o ukončení nájemní smlouvy, 
jejíž součástí je i předání inventáře (la-
vice, stoly, mrazáky, vybavení kuchyně 
atd.). Ten s návrhem souhlasí a Dohodu 
už podepsal. Pokud ZM schválí odkou-
pení investice a znění Dohody, tak bude 
Dohoda potvrzena a Město pak uzavře 
nájemní smlouvu s panem Rodákem.

Různé
Ing. Beran: Já už jsem o tom s pa-

nem starostou mluvil. Mám jeden návrh 
do územního plánu (ÚP) na propojení 
Nového Města pod Smrkem s Hajniš-
těm. Mohla by to být cyklostezka, která 
by fungovala třeba i jako chodník. Těch 
možností je několik. Koukal jsem na po-
zemky, je to tam docela složité. Chtěl 
bych vás nějakým způsobem přesvěd-
čit, nebo konkrétní funkcionáře tohoto 
úřadu, abychom se tím zabývali a udělali 
tam nějaký chodník k propojení s Hajniš-
těm. Já jsem jel včera ráno v sedm hodin 
z Frýdlantu a provoz je tu poměrně velký. 
Do Ludvíkova není ten provoz tak hustý, 
i když je taky dost velký. Tady se chodí 
také poměrně dost pěšky. Jel jsem 
v sedm hodin ráno, pršelo, v protisměru 
jelo auto, a když jsem vyjížděl z Hajni-
ště směrem k přejezdu, tak pořádně 
neviděli. Pozemky tam patří Zemanům 
a po pravé straně panu Chladovi. Mohlo 
by se to s nimi projednat a vzít si za své 
a udělat nějaký projekt. Já si myslím, že 
by si to město zasloužilo. Různá města 
a městečka jsou dneska propojená a já 
si myslím, že v tomhle jsme tu zaspa-
li. Chtělo by to posunout dál. Vůbec 
se mi včera nelíbilo, jak tam ta děcka 
šla. Chtěl bych, aby se tím mohl někdo 
z města zabývat a vypracovat nějaký 
návrh řešení. Pan starosta: První krok 
je změna ÚP. Podnět na změnu je zpra-
cován. Ve chvíli, kdy se dokončily chod-
níky k šestidomkům, tak z toho logicky 
začalo vyplývat, že by měly pokračovat 
dál. Čekal jsem, že to tak bude. Desítky 
let končil chodník u divadla. Na druhou 

stranu chci říci, že nemusíme jezdit dale-
ko, stačí vedle do Německa, tam ta pro-
pojení jsou. Když se začne projektovat, 
tak prvním krokem je, že investor musí 
získat územní rozhodnutí. V ÚP zatím 
žádný chodník není, ale za město je žá-
dost o změnu podána. Před Vánoci bu-
de jednání s novým pořizovatelem. Tohle 
je jedna z věcí, která do toho vpadla, 
ale není jediná. Zhruba ještě nějakých 
pět podnětů je tam nových, snažíme se 
vyhovět, ale ÚP se tím pořád velmi pro-

Zprávy z radnice

tahuje. Pan místostarosta: Chtěl jsem 
říci, že jsem to zaregistroval. Je důležité 
být na to připravený, a proto jsem o tom 
mluvil s Ing. Hrádkem. Vzhledem k to-
mu, že by se jednalo o chodník podél 
komunikací KSS LK, tak se prověřuje 
možnost získání dotace od SFDI jako 
na chodník Frýdlantská, Ludvíkovská 
a Celní. Pak to bude o dalších jednáních 
kolem odkoupení pozemků, ale prvotně 
musí být ÚP.

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

Rada města na své schůzi  dne 
13. 12. 2017 schválila rozpočty příspěv-
kových organizací zřízených městem 
pro rok 2018 s výší příspěvku měs-
ta pro PO MŠ 800.000 Kč, PO ZUŠ 
250.000 Kč, PO SRC 3.705.000 Kč, 
PO ZŠ 2.095.600 Kč a PO SVČ „RO-
ROŠ“ 674.000 Kč se zapojením Re-
zervního fondu a Fondu odměn. Dále 
RM projednala a schválila nabídku Fo-
toateliéru Holenda, Stráž nad Nisou, 
na vytvoření a vydání fotoknihy o Novém 
Městě pod Smrkem s tím, že kniha bude 
vydána do 31. 12. 2018.

Rada města konaná dne 28. 12. 2017 
schválila změny rozpočtů na rok 2017 

Ze schůzí rady města
příspěvkových organizací města, Doda-
tek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Opra-
va fasády ZŠ Tylova 649, Nové Město 
pod Smrkem“ mezi městem a firmou 
KVAPRO o prodloužení termínu dokon-
čení, dále RM projednala a schválila ná-
jemní smlouvu na pronájem nebytových 
prostor Jindřichovická 316 – restau-
race v Dělnickém domě mezi městem 
a panem Kamilem Rodákem a schválila 
vítěze výběrového řízení na zhotovite-
le zakázky malého rozsahu „Zalesně-
ní degradovaných pozemků v lokalitě 
Mokrá louka“ fi rmu Suchopýr, o. p. s., 
463 31 Oldřichov v Hájích.

Úplné výpisy usnesení rady města 
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

Město Nové Město pod Smrkem 
vás srdečně zve

15. března 2018
na kulturní pořad.

Karel Šíp a Josef Náhlovský



6 Novoměstské noviny leden–únor 2018

Na základě rozhodnutí Dozorčí rady 
Frýdlantské vodárenské společnosti, 
a.s. byly pro koncové spotřebitele stano-
veny od 1. ledna 2018 tyto ceny za do-
dávky pitné vody z veřejného vodovodu 
a odvádění odpadních vod veřejnou 
kanalizací:

Vodné: 46,47 Kč/m³ vč. 15% DPH
Stočné: 58,82 Kč/m³ vč. 15% DPH
Celkem: 105,29 Kč/m³ vč. 15% DPH

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s., schválila na svém 
jednání 15. prosince 2017 cenu vo-
dy (vodné a stočné) na rok 2018. Pro 
koncového zákazníka dochází v roce 
2018 k nárůstu ceny vodného o 1,5 %, 
tedy o 0,67 Kč/m3 včetně DPH. U stoč-
ného dochází k růstu o 2,9 %, tedy 
o 1,65 Kč/m3 včetně DPH. Zákazní-
ci, kteří platí vodné i stočné, tak v ro-
ce 2018 zaplatí o 2,32 Kč/m3 více. 
Pokud čísla aplikujeme na průměrnou 
čtyřčlennou rodinu, tak ta při průměr-

Zprávy z radnice

Ceny vodného a stočného pro rok 2018
né spotřebě 146 m3 zaplatí za vodné 
měsíčně o 8 korun více, za rok tedy 
o 98 korun více. V případě, že rodina 
platí vodné i stočné, vzroste poplatek 
měsíčně o 29 korun, za rok jde o částku 
339 korun.

Hlavním důvodem zdražení ceny je 
započtení prostředků nutných k obnově 
vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku 
tak, aby v roce 2020 bylo dosaženo 
hodnoty 19,03 milionů korun na obnovu 
na vodovody a kanalizace. Mírný růst 
ceny pak způsobil také růst nájemné-

ho u některých pronajatých vodovodů 
a kanalizací a do kalkulace zasahují 
i podmínky obdržené dotace na projekt 
„Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí: do-
stavba kanalizace Frýdlant“, ze kterých 
vychází minimální cena v roce 2018 pro 
stočné v částce 50,86 Kč bez DPH/m3. 
Vliv na cenu pak mělo i mírné snížení 
plánovaného množství pitné vody nebo 
navýšení nákladů na likvidaci odpadů 
z provozoven čistíren odpadních vod ne-
bo mírný nárůst ceny elektrické energie.

Zdroj: www.fvs.cz

Porovnání vývoje cen vodného a stočného pro konečné zákazníky 
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., Severočeské vodárenské 
společnosti, a.s. (Liberec) a Vodohospodářského sdružení Turnov.

Kč/m3 
vč. 15 % 

DPH

FVS a.s. SVS a.s. VHS Turnov

vodné stočné celkem vodné stočné celkem vodné stočné celkem

2014 34,02 57,43 91,45 47,32 45,14 92,46 51,18 44,80 95,98

2015 36,89 57,86 94,75 51,90 45,95 97,85 51,90 45,95 97,85

2016 40,02 57,95 97,97 49,68 48,32 98,00 53,00 49,00 102,00

2017 45,80 57,17 102,97 49,98 48,32 98,30 55,40 51,21 106,61

2018 46,47 58,82 105,29 49,98 48,69 98,67 54,00 51,30 105,30

-SY-

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.

Leden
Bondarová Jarmila
Drapák Stanislav
Hacklová Marie
Hůla Josef
Ing. Vencl Zdeněk
Kochanová Blanka
Kotrbatá Emilie
Kratochvíl František
Liška Antonín
Lodeová Alena
Makuševová Jiřina
Nováková Miluše

Procházková Ivana
Slámová Stanislava
Vohnoutová Valtruda
Vrabec Borislav
Zazvonilová Eva

Únor
Bartáková Anna
Brázdil František
Dražilová Vlasta
Ing. Gajdoš Pavel
Istenák Ferdinand
Kamenická Milada

Knížáková Alžběta
Košková Marie
Pospíšil Romuald
Preisser Bedřich
Procházková Daniela
Reichelt Jiří
Rybarik Jan
Ryšánková Věra
Senešiová Františka
Smutná Lidie
Štěpánková Vlasta
Tchuř Miloslav
Tvrdá Marta
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Představujeme vám kroniku novo-
městských hasičů, mapující roky 1946 
až 1953. Nahlédněte do protokolů 
o členských schůzích bratří a sester 
v každém výtisku novin.

26. 10. 1951 v Novém Městě p. S.
Členská schůze v Hasičském domě 

na náměstí která se konala v 8 hodin ve-
čír za učasti 13 členu. Velitel požárního 
zboru jede na měsiční školeni do Liber-
ce tak že se za něj můsi zvolit zastupce. 

Kronika novoměstských hasičů
Navržen byl Karel Strnad a všema hlasi 
schvalen a napomocen mu bude Oldřich 
Daniček. V neděli dne 28 řijna se bude 
dělat brigáda na bouračce u zbrojni-
ce. Daniček si vzal zavazek že obejde 
všechny členi. Jan Janulik má 48 hodin 
brygádních. Na auto které jse kopilo 
pujčili tito členi 

Jan Janulik 500.- Kčs
Karel Strnad 1.000.- Kčs
Ladislav Botík 10.000.- Kčs
Josef Cakl 1.500.- Kčs 

Ladislav Červinka 1.000.- Kčs
Václav Gemsa 500.- Kčs
celkem 14.500.- Kčs
Celkem bylo členama podle proto-

kolu pujčeno Místní Hasičské Jednotě 
14.500.- Kčs

Jelikož nebylo žádných navrhu zchůze 
byla ukončena v 10 hodin 45 minut.

Zapsal Gemsa Václav
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hasiči

Počátkem listopadu začala příprava 
na ukončení soutěžní sezóny, a to hlavně 
opravou soutěžní techniky a výstroje. 
Naši „soutěžáci“ se zúčastnili vyhláše-
ní výsledků Superpoháru, ve kterém 
naše soutěžní družstvo skončilo mezi 
16 soutěžními družstvy z celého okresu 
na krásném 5. místě. Vyhodnocení se 
konalo v Raspenavě u nádraží za velké 
účasti soutěžících a sponzorů. Příští rok 
bude toto slavnostní vyhlášení pořádat 
náš sbor. Je to zavazující, naši hoši 
chtějí v této soutěži obhájit přinejmenším 
páté místo, nebo být ještě lepší, aby 
dokázali, že to nebyl výsledek náhodný.

V průběhu měsíce se také konala řa-
da školení na všech úrovních od členů 
jednotek, preventistů, strojníků i velitelů. 
Také příprava na inventarizaci majetku, 
resp. odpisy vadného materiálu, jak 
ve zbrojnici, tak i v klubovně. Výbor 

sboru musel připravit plán a rozpočet 
na příští rok, aby v příštím roce bylo 
vše dohotoveno. Proběhly dokončovací 
práce ve zbrojnici a malování skladu, vý-
měna nábytku v klubovně, sekání trávy 
na hřišti před Silvestrovským nohejba-
lem a také u klubovny včetně cvičiště, 
příprava pozemku na umístění nové bou-
dy na materiál a navážení panelů a další 
práce k udržování techniky ve zbrojnici 
včetně provedení TP na cisterně; rovněž 
zajištění náhradního zdroje ke sklápě-
cím vratům u cisterny pro případ vypnutí 
proudu.

Jednotka držela zálohu ve zbrojnici 
z důvodu rychlejšího výjezdu v neděli 
29. října, kdy hrozilo větší riziko spada-
ných stromů kvůli silnému větru. Dále 
v tomto období jednotka vyjela dvakrát 
k čerpání vody ze sklepů, jednou k po-

Poslední ludvíkovské hasičské zprávy v roce 2017

žáru a jednou na likvidaci obtížného 
hmyzu.

Výbor se v průběhu listopadu na schů-
zích zabýval výročím, které nás čeká 
v příštím roce. Byl objednán prapor, 

který se za pomoci příspěvků sponzorů 
již vyrábí, zajistili jsme sál na všechny 
společenské akce počínaje tradičním 
plesem, který se bude konat 17. února. 
Dále plánujeme uspořádat „taneční“ 
večery v květnu a říjnu, tak aby si na své 
přišly všechny věkové skupiny. Na sva-
tého Floriána, 5. května, se bude konat 
akce, při které bude v ludvíkovském kos-
tele slavnostně vysvěcen nový prapor. 
Na poslední červnový víkend plánujeme 
jako každoročně akci s názvem „Hurá 
prázdniny!“; již máme domluvenou pře-
hlídku techniky okolních jednotek a také 
prohlídku naší zbrojnice a výstavu doku-
mentů a fotografi í vztahujících se k na-
šemu sboru. O letních prázdninách se 
budeme soustředit na pořádání hasič-
ské soutěže zařazené do Superpoháru 
2018, která se bude konat 21. července 
a soutěže v PS8, která se uskuteční 
1. září.
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Letos jsme se při Mikulášském plavání 
sešli již popáté v řadě. Tomu by se již mož-
ná dalo říkat tradice. Přitom mi připadá, že 
to bylo včera, když jsme se ve Sportovním 
a relaxačním centru domluvili, že bychom 
mohli zkusit tuto akci uspořádat s tím, že 
pokud se ujme, snad připravíme i další 
ročník.

Pokud se ohlédneme za uplynulými roč-
níky, je zřejmé, že si Mikulášské plavání 

našlo nejen své „skalní“ příznivce, ale mimo tyto plavce se každý rok najde i dost 
lidí, kteří se účastní poprvé. Nejvíce mne těší, že se nám podařilo zaujmout základní 
školy nejen v Novém Městě, ale že k nám na Mikulášské plavání rády jezdí i děti 
z Raspenavy, Frýdlantu, Hejnic, nebo z Jindřichovic pod Smrkem. Proto bych tímto 
chtěl poděkovat pedagogům, kteří si udělali čas a pomohli nám svojí účastí tuto akci 
uspořádat. Samozřejmě, že dík patří všem, kteří se na organizaci podíleli anebo se 
do ní jako plavci aktivně zapojili.

Tohoto pátého ročníku se zúčastnilo přes 230 plavců a uplavalo se 120 km a 238 
metrů k tomu. A to i přesto, že s ohledem na onemocnění některých nočních plavců 
jsme byli nuceni letošní plavání o čtyři hodiny zkrátit.

Při sestavování vyhodnocení prvního ročníku jsem uvedl, že čísla nejsou důležitá 
a na tom trvám, nicméně pro pořádek jich zde několik uvedu:

  Mikulášského plavání se letos zúčastnilo celkem 236 plavců;
  za 20 hodin jsme společně uplavali 120 238 metrů (porovnání výsledků 

z uplynulých let najdete na našich webových stránkách);
  žáci základních škol uplavali celkem 35 952 metrů. Z toho jednotlivá družstva:

sport

Ohlédnutí za 5. ročníkem 
Mikulášského plavání

škola metrů

ZŠ Raspenava celkem ve dvou drahách 5 208

ZŠ Hejnice – plavecký oddíl 3 360

ZŠ Frýdlant Purkyňova 3 072

ZŠ Frýdlant Husova 2 952

5. tř. ZŠ Nové Město pod Smrkem 2 832

ZŠ Frýdlant Bělíkova 2 616

8. tř. ZŠ Nové Město pod Smrkem 2 520

6. + 7. A. tř. ZŠ Nové Město pod Smrkem 2 496

7. B. tř.ZŠ Nové Město pod Smrkem 2 376

9. tř. ZŠ Nové Město pod Smrkem 2 352

4. A. tř. ZŠ Nové Město pod Smrkem 2 160

4. B. tř. ZŠ Nové Město pod Smrkem 2 064

3. tř. A + B ZŠ Nové Město pod Smrkem 1 944

  nejvytrvalejším plavcem Mikulášského plavání byl pan Karel Engelmann 
s výkonem 1085 bazénů (13 020 metrů), na druhém místě pan Miroslav Fryc, 
jehož výkon byl celkem 600 bazénů (7 200 metrů). Nejvytrvalejším plavcem 
v kategorii dětí byl již po několikáté Míša Zeman, který dokázal uplavat 533 bazénů 
(6 400 metrů).

Na závěr mi dovolte znovu poděkovat všem účastníkům a organizátorům za to, že si 
udělali v předvánočním shonu čas a umožnili, aby se tato akce uskutečnila a dle ohla-
sů účastníků i vydařila. Pro příští ročník připravujeme změny formátu Mikulášského 
plavání tak, abychom jej ještě více zatraktivnili pro všechny, kdo mají o plavání zájem.

Fotografi e z akce lze získat v infocentru Nového Města pod Smrkem.
Pavel Jakoubek

V posledních dnech měsíce října se 
konal Halloween pro děti i pro dospělé. 
Za velké účasti ve strašidelně vyzdobe-
né klubovně předvedli členové MRSO-
CHMELU své vystoupení v maskách, 
po kterém následovaly různé hry pro 
děti. Strašidelné odpoledne pokračo-
valo také večer, kdy se akce přehoupla 
do společenského posezení s tancem 
pro dospělé.

Další akcí pro veřejnost byla besídka 
za účasti Mikuláše, anděla a čertů, která 
se konala v klubovně. Nejprve byly dě-
tem promítnuty pohádky, po příchodu 
Mikuláše a jeho družiny celá klubovna 
ožila při předávání balíčků. Po rozdání 
všech dárků se děti s rodiči přesunuly 
před klubovnu, kde jsme mohli zhléd-
nout menší ohňostroj a také první roz-
svícení vánočního stromu. Tento strom 
jsem skácel na své zahradě, protože již 
zasahoval do drátů elektrického vedení. 
Zkrátil jsem ho o tři metry a pan Horký 
se svou technikou ho převezl a umístil 
u klubovny. Strom bohužel vydržel stát 
jen několik dnů, když přišel vichr, který 
strom skácel podruhé. Další den byl naší 
technikou znovu postaven.

Na Štěpána se konal výstup na Smrk. 
Díky příznivému počasí se nás hasičů 
a ostatních příznivců sešel u klubov-
ny rekordní počet, dohromady 29 lidí, 
včetně malých dětí. Od 9 hodin jsme vy-
cházeli po suché cestě až k Červenému 
buku; odtud již začínala ledovice a od Ti-
šiny začal přibývat sníh. Na kaskádách 
jsme byli první, a proto na nevyšlapaném 
sněhu trvala cesta déle než jindy. U roz-
hledny byli první z nás před dvanáctou 
hodinou. Na vrcholku byl sice silný vítr, 
ale pohled z rozhledny byl nádherný 
a stál za námahu. Po zpáteční cestě 
jsme se ještě sešli v klubovně na tradiční 
polévku a spokojeni se rozešli domů.

Poslední den roku se konal Silvest-
rovský nohejbal. Zúčastnilo se 7 druž-
stev, která hrála stylem každý s každým. 
Tento turnaj vyhrálo družstvo „Větrov“, 
na druhém místě bylo družstvo „Jitrnice“ 
a třetí „Šipkaři“.

Na závěr roku chci za celý výbor po-
děkovat za celoroční přízeň všem divá-
kům, také všem členům sboru a hlavně 
aktivním členům jednotky a výboru SDH 
a jejich rodinám za podporu. Přeji všem 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v no-
vém roce 2018.

Jednatel MaP
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ve všech ulicích byly umístěny hydranty. 
Systém hydrantů byl vybudován v letech 
1905–1906. Dodával 6 litrů za sekun-
du. Dnes je nefunkční.

Sbor byl velmi činorodý a zasahoval 
také při požárech za hranicemi tehdej-
šího okresu. Činnost sboru byla úspěš-
ná, ale občas byla zaplacena nejvyšší 
obětí. V dokumentech, uložených v kos-
telní makovici, bylo uvedeno, že dne 
2. 2. 1887 zahynul hasič Franz Fromter 

při likvidaci požáru stodoly v Rederngas-
se (Revoluční ulice). Ne všechno však 
bylo tak růžové, jak se zdá. Na počátku 
20. století neměl sbor potřebný prostor 
pro umístění své techniky. I když neustá-
le žádal o přidělení vhodného objektu, 
byl vždy odmítnut. Došlo to tak daleko, 
že 2. 2. 1910 složili vrchní velitel a jeho 
zástupce, pánové Anton Legler a Josef 
Raaz, své funkce. Teprve pak byla měs-
tem povolena výstavba zcela nové hasič-
ské zbrojnice. Do provozu byla dána 20. 
10. 1912. 

V roce 1932 vyhořela známá turistická 
,,Chata u Kyselky”, ale po požáru byla 
opět opravena. Defi nitivní zkáza přišla 
v květnu 1945, kdy byla úmyslně zapá-
lena.

V létě 1939 na strmé straní údolí 
Hájeného potoka, asi 80 m východně 
od Věže grálu, v oblasti dnešní přírodní 
rezervace Tišina, havaroval bombardo-
vací letoun Heinkel He-111. Po nárazu 
začal stroj hořet, trosky byly rozházeny 
po okolí a čtyři členové posádky při ná-
razu zemřeli. Za mlžného večera v létě 
17. června 1941 havarovalo transportní 

hasiči

Vznik sboru: V roce 1871 se uskuteč-
nila zakládající schůzka a v roce 1873 byl 
založen hasičský sbor NMpS. Od počát-
ku měl novoměstský sbor 324 členů.

Stávající výbor SDH: Martin BULÍŘ 
– starosta

Maxim POPOVIČ – místostarosta + 
ved. mládeže

Ladislav RABINA – jednatel
Jan KOZLOVSKÝ – velitel
Hana BULÍŘOVÁ – pokladník
Miroslav KŘEPELKA – revizor
Arnošt BULÍŘ – preventista
Oddíl mladých hasičů: 17 chlapců 

a 3 děvčata
Vedoucí: Maxim Popovič, Nikola Prů-

šková, Martin Vladař ml.
Současná hasičská zbrojnice byla po-

stavena v roce 1912 dodavatelsky, ale 
i brigádnicky.

Technika: CAS 25 K, CAS 30 T815, 
DA Opel a DA Ford a osob.automobil 
Škoda Octavia.Toto vozidlo daroval HZS 
LK.

V roce 2016 byla provedena celková 
repase CAS 32 T 815 v hodnotě cca 
5 000 000 Kč.

Čerpadla: PPS 12 4 ks
PS 8 2ks
Dále vlastníme dýchací přístroje Drä-

ger 6 ks, motorové pily 3 ks, rozbrušo-
vací pilu 1 ks a další speciální techniku.

Nejhorším nepřítelem obyvatel města 
byl požár. Ohlašoval se pronikavým hviz-
dem píšťaly ponocného nebo výkřiky 
,,Hoří”. Poté se přidaly bubny střelců 
a městské zvony. Na místo požáru se se-
běhli všichni schopní obyvatelé a pomá-
hali hasit. Hasilo se jen pomocí džberů 
s vodou, které si podával řetěz lidí od ná-
drží s vodou k místu požáru. Nádrže stály 
na rozích některých ulic a na náměstí. 
Potřebné nářadí bylo umístěno ve staré 
hasičské zbrojnici, která byla přistavě-
na k radnici. Roku 1838 nechali radní 
zchátralou zbrojnici strhnout a novou po-
stavili u šatlavy. Hospodářský rozmach 
města ovlivnil i jeho výstavbu. Dřevěná 
obydlí snadno podléhala ohni, který 
býval pro město dosti častou pohromou.

V roce 1778 mělo město ruční pumpu 
taženou koňmi. Je trochu s podivem, že 
tak pozdě. Vždyť vodní pumpy se u štol 
dávnou používaly. V roce 1803 vydalo 
město nařízení, že každý nový občan 
musel zaplatit tzv. peníz požárního kor-
belu. V roce 1867 byl založen vzájemný 

Dějiny Sboru dobrovolných hasičů Nové Město pod S.
pojišťovací spolek pro škody způsobené 
požárem. Za Nové Město v něm byl Ig-
naz Klinger a Eduard Porsche. Kdo tedy 
měl peníze, mohl si nechat svoje stavby 
pojistit proti požáru.

Zdejším lidem nebyl lhostejný ani po-
žár v okolí. Svědčí o tom zpráva, že 
22. 1. 1853 přispěchali Novoměstští 
na pomoc při velkém požáru Frýdlantu. 
Za tento čin obdrželi pochvalu od úřadu 
místodržitelství.

Důvodem pro založení sboru dobro-
volných hasičů byl rozsáhlý požár města 
v roce 1856. Trvalo však dlouho, než 
se v roce 1871 uskutečnila zakládající 
schůzka a zároveň byl schválen ná-
kup nové stříkačky. Ta byla vyrobena 
a dodána již v následujícím roce. Když 
mělo město potřebnou hasící techniku, 
vyvstala nutnost založení hasičského 
sboru. Zvolené provizorní vedení za-
žádalo c.k. místodržitelství o povolení 
zřízení sboru; to také na jaře 1873 ob-
drželo. Sbor měl od založení 324 členů, 
kteří byli rozděleni do tří sekcí. Ve funkci 
vrchního velitele sboru byl Edmund Klin-
ger, náčelníkem byl Eduard Porsche, 
jednotliví velitelé byli Josef Pohl, Josef 
Pietsch a Anton Raaz mladší. Kromě 
nové stříkačky měli hasiči i 18 m dlouhý 
mechanický žebřík, dvě čtyřkolové stří-
kačky a 2000 m hadic. K tomu existoval 
u sboru i sanitární oddíl pod vedením 
dr. Josefa Ulbika a dr. Eduarda Neu-
manna. Nový sanitní vůz byl slavnostně 
představen na náměstí a předán hasi-
čům 5. 10. 1913. Město mělo zabezpe-
čený rychlý zásah proti požáru tím, že 
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hasiči

třímotorové letadlo Ju-52, naložené láh-
vemi francouzského vína dvou značek; 
podvečer v mlze narazilo do svahu Mě-
děnce. Celá posádka zahynula.

V roce 1938 obdrželo město darem 
od rodáka osobní auto mercedes. Slav-
nostně, za přítomnosti kapely, bylo pře-
dáno na celnici v sobotu 30. 4. 1938. 
Následující den byla uskutečněna zku-
šební jízda. O dvacet let později auto 
shořelo.

Po druhé světové válce byla tradice 
dobrovolných hasičů dále udržována. 
Na valné hromadě zemských hasič-
ských jednot 21. 10. 1945 byl ustano-
ven Československý svaz hasičstva. 
Dekretem z 18. 1. 1951 se stal dob-
rovolnou organizací a začaly vznikat 
místní jednoty. Členové se nazývají bratři 
a sestry, jejich vedoucí starosta, od roku 
1951 předseda.

V roce 1951 Místní hasičská jednota 
získala prapor. Dne 14. 9. 1951 bylo 
na členské schůzi oznámeno, že je pra-
por stál 18 600 Kč.

V roce 1953 prodělal svaz reorgani-
zaci, vznikl Státní požární dozor a po-
žární ochrana. Svaz se nově nazýval 
Československý svaz požární ochrany. 
Byl začleněn pod Národní frontu, čímž 
prakticky ztratil samostatnost.

Novoměstští hasiči se zapojili po ro-
ce 1946 do budovatelských pětiletek, 
organizovali a organizují doposud taneč-
ní zábavy, pořádali a pořádají ,,pálení 
čarodějnic”, Dětský den, účastnili se 
průvodu na Prvního máje a také konali 
a konají dozor při různých akcích, zába-
vách a plesech.

V roce 1972 vybudovali nedaleko 
zbrojnice vlastní vodní nádrž, která dnes 
již neexistuje. V roce 1970 byla zřízena 
požární nádrž v Ludvíkově a v roce 1979 
v osadě Přebytek. Rovněž neustále 
modernizovali a modernizují vozový park 
a zásahovou techniku a vychovali a vy-
chovávají nové nástupce.

V roce 1975 vznikla hasičská sou-
těž ,,O Novoměstskou proudnici”. Této 
dlouholeté tradice se účastnily sbory 
jiných Nových Měst tehdejší ČSSR. 
Vymysleli ji členové závodního SDH 
Textilana 02 Jan Slotík, Arnošt Oravec, 
Ladislav Rabina, Václav Bárta a Petr Slá-
dek. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, 
požárním útoku a požární štafetě. Každý 
rok ji pořádalo jiné město. V Novém 
Městě se uskutečnila třikrát, fi nančně 

byla podporována Textilanou. V dnešní 
době se členové soutěžního družstva 
zúčastňují několika soutěží okrskové 
soutěže, soutěží Superpoháru, soutěží 
ve Frýdlantském výběžku, Polsku a jed-
nou za rok jezdí na Moravu do obce Koz-
lany. Na závěr se pořádá noční požární 
útok pro dospělé a mládež.

Přehled nejničivějších požárů 
v Novém Městě pod Smrkem 
do roku 1856:

20. 10. 1653 vypukl v domě Hanse 
Weskeho na náměstí; za 2 hodiny sho-
řelo 43 domů včetně radnice a 14 sto-
dol. Při požáru zahynul šestiletý syn 
Weskeho.

16. 8. 1708 mezi 7. a 8. večerní hodi-
nou zapálil blesk dům Gottlieba Königa. 

Shořelo 14 domů na severní a východní 
straně náměstí.

14. 8. 1753 nejrozsáhlejší požár. Vzni-
kl ve 4 hodiny odpoledne v domě nejme-
novaného tkalce a oheň pohltil 117 do-
mů včetně radnice, fary a kostela.

10. 10. 1809 v 9 hodin večer zachvátil 
požár dům hostinského Franze Röslera. 
Na jižní straně náměstí a v Ludvíkovské 
ulici lehlo popelem 30 domů.

10. 6. 1856 v domě stolaře Jose-
fa Knöbela na severní straně náměstí 
(čp. 272) vznikl požár v 5 hodin odpo-
ledne. Za 1 hodinu shořelo 22 domů 
a 7 stodol na náměstí, v Žižkově a Palac-
kého ulici.

Ladislav Rabina
Jednatel SDH NMpS.

Milí čtenáři, vyhlašujeme první výtvarnou soutěž v novém roce s názvem 
„Kam odlétly vlaštovky?“. Kde si myslíte, že vlaštovky v zimě přebývají, a jak je 
vidíte vy sami? To vše přeneste na papír a do 15. března doneste do knihov-
ny. Vyhlášení vítězů proběhne 21. března a i pro tentokrát bude připravena 
odměna. Těšíme se na vaše výtvory.
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Prosinec, čas předvánoční. Obyčejní 
chodci promíchaní s turisty se prodírali 
mezi sebou na chodníku Václavského 
náměstí oběma směry. Slabý vítr přiná-
šel od Můstku vůni opékaných klobás 
a svařeného vína. Řídce poletující sně-
hové vločky se snažily navodit zimní 
idylu. Sníh však hned na zemi tál a měnil 
se ve špinavou břečku.

Ve spodní části Václaváku stojí ob-
chodní dům Baťa. Šest pater s rozsví-
cenými okny, světlo padalo ke vchodu. 
Před ním stál muž. Potrhaná zimní bunda 
teď už neurčité barvy, plandavé tenké 
kalhoty, špinavé oškubané tenisky, nic 
z toho, co by se hodilo do prosincové-
ho počasí. Na zádech mu zplihle visel 
tmavě hnědý batoh. Mužovy rozcuchané 
prošedivělé vlasy byly jakoby zplstnatělé 
a tvořily huňatou kouli. Tváře byly po-
rostlé několikadenním strniskem vousů. 
Velké hnědé oči hleděly někam skrz lid-
ské masy. V pravé ruce držel u rtů malou 
foukací harmoničku, v natažené levačce 
se ve větru proplétal polyetylénový sá-
ček s několika bankovkami a kovovými 
mincemi. Z harmoniky se ozývaly jed-
noduché melodie, které se stále opa-
kovaly. Okolo procházely desítky lidí se 
svými radostmi i starostmi. Jen málokdo 
se zastavil, aby podaroval onoho muže 
drobným obnosem. Bezdomovec jim 
kývnutím hlavy poděkoval a dál hrál svo-
je jednoduché melodie. Pravou nohou 
lehce podupával do taktu. Zachvěl se 
chladem, plastikový sáček se v mírném 
větru stočil do beztvaré hmoty.

Bylo jaro, modrá obloha a na ní či-
řikaly poletující vlaštovky. Venkovská 
chalupa čerstvě nabílená stála na kraji 
rozlehlé louky, skoro až na konci vesni-
ce. Jarní zelená tráva zvala k posezení. 
Na stráni seděl malý chlapec. Tričko 
s krátkým rukávem a krátké kalhoty, 
v ruce držel malou foukací harmonič-
ku. Přiložil si ji ústům a spustil jedno-
duchou melodii, jen tak pro radost. 
Vždyť je jaro, sluníčko hřeje a ptáci 
zpívají. Zaklonil hlavu a spatřil vysoko 
nad sebou třepotajícího se skřivana. 
Určitě má v dohledu pod sebou hnízdo 
s vajíčky. Teplý vítr čechral chlapcovy 
vlasy. Kluk stále hleděl vzhůru do jar-
ního nebe. Od venkovského domku se 
ozvalo volání. K obědu, zval ten hlas, 
k obědu. Chlapec se zvedl, pomalu 
kráčel za tím voláním a nepřestával 
foukat svou jednoduchou melodii.

Příspěvky čtenářů

BEZDOMOVEC
Vousáč přerušil svoje hraní a otřel 

si hřbetem ruky pusu. Krátce pohlédl 
na svůj výdělek a rozmotal sáček, aby 
do něj padl nějaký peníz. Přiložil si opět 
ke rtům harmoničku a spustil tu kolovrát-
kovou melodii.

Svátečně vyzdobené a ozářené výkla-
dy s obuví, lesk pravé kůže. Z reproduk-
torů zněly stokrát ohrané vánoční melo-
die. Rolničky, rolničky, zvoňte, zvoňte 
jen. Skleněné ozdoby, větvičky z umělé-
ho jehličí, nezbytné atributy blížících se 
Vánoc. Ruce mnohých kolemjdoucích 

byly obtěžkány balíčky nejrůznějších 
tvarů a obsahů. Procházející davy lidí 
brebentily mnoha jazyky. Průvodci ci-
zinců vysoko nad hlavou drželi deštníky 
a hole jako poznávací znamení pro svoje 
ovečky. Voňaví, dobře oblečení, smě-
jící se, hovořící spolu míjeli toho muže. 
Někdo soucitně pohlédl na hrajícího otr-
hance a pak zase přidal do kroku. Ještě 
musí stihnout podívat se do Palladia 
a koupit poslední dárky. Je přece prosi-
nec, čas předvánoční. Hlas harmoničky 
pomalu zanikal v hluku davu.

© Šmi-dra

 
                                                                             

        Šťaastný aa spokojený rok 2018 
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               Základní uměleckéé šškoly  
          vv NNovém Městě pod Smrkem 
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Provozní doba – 1. ledna 2018 – 31. března 2018
Plavecký bazén Sauna Masáže Občerstvení 

u bazénuráno odpoledne odpoledne
pondělí sanitární den
úterý

výuka plavání
ZŠ a MŠ

14.00–21.00 veřejné plavání zavřeno zavřeno

14.00–21.00

středa 14.00–21.00 veřejné plavání 15.00–21.00 smíšená zavřeno

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

15.00–21.00
vyhrazeno pro ženy

18.00–20.00

pátek 14.00–21.00 veřejné plavání
15.00–21.00
vyhrazeno pro muže

18.00–20.00

sobota 9.00–12.00 veřejné plavání 14.00–21.00 veřejné plavání 15.00–21.00 smíšená zavřeno
neděle zavřeno 14.00–19.00 veřejné plavání 15.00–18.00 smíšená zavřeno zavřeno
Poznámky: Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem.

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
20 Kč Celoročně

osoba/noc 200 Kčděti do 15 let, 
ZTP

30 Kč 50 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. 220 Kč
záloha na klíč od skříňky 100 Kč 1. 6.–30. 9. 230 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.

120 Kč
zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly 
NMPS

100 Kčděti 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/ noc

Zápůjčky Tenisové kurty 100 Kč/hod. Ubytovací poplatek při ubytování 
v areálu koupaliště

20 Kč
osoba / nocvysoušeč vlasů 20 Kč

sportovní potřeby 10 Kč Volejbalové kurty 150 Kč/hod. 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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Nové knihy
Extence Gavin – Potíže s empatií
Táborská Dita – Malinka
Smolíková Klára – Spolkla mě knihovna 
Bussi Michel – Černé lekníny
Madeleine Laura – Cukrářova dcera
Mooreová Ann – Irská kráska
Bellová Bianca – Jezero
Willisová Connie – Slyším tě všude
Delaney J. P. – Ta přede mnou
Turstenová Helene – Nevycházej 
po setmění
Smith Wilbur – Řeka bohů Faraon

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 čtenář-
ské konto tuto knihu rezervovat. Přes čtenářské konto lze výpůjčky také prodlužovat. 
Bližší informace o této službě je možno získat v knihovně.

Pozvánka do knihovny 
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.

Kultura
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Kultura

Vánoční tvořivá dílna v knihovně
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Novoměstské noviny. Dvouměsíční zpravodaj Města Nové Město pod Smrkem (periodický tisk územního samosprávného celku). Schváleno pod 
číslem MK ČR E11812. Toto číslo vyšlo 20. 1. 2018. Náklad 400 ks. Příští vydání: březen–duben 2018. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího 
měsíci vydání. Vydává Město Nové Město pod Smrkem. Odpovědný redaktor: Jana Slámová (e-mail: noviny@nmps.cz, knihovna@nmps.cz). Redakční 
rada: Jana Slámová, Jiřina Zelenková, Ing. Pavel Smutný (-SY-). Grafi ka a tisk: www.jabloneckatiskarna.cz.

KULTURA

V pátek 5. ledna 2018 se uskutečnil koncert Jakuba Smo-
líka s kapelou, který byl v prosinci z důvodu nemoci zpěváka 
zrušen. Velmi nás potěšilo, že i v náhradním termínu byl sál 
zcela vyprodán. Skvělou atmosféru ještě obohatil pěvecký 
sbor Podsmrkáček, který pod vedením Mgr. Michaely Smutné 
Jakuba Smolíka v druhé polovině koncertu doprovázel. Doufá-
me, že děti i dospělí si z tohoto večera neodnesli jen fotografi e 
s podpisem, ale i nezapomenutelný zážitek.

I pro nastávající jarní čas pro vás kulturní komise MÚ v No-
vém Městě pod Smrkem připravuje další zajímavé akce, o kte-
rých budete brzy informováni.

Za kulturní komisi
Edita Čeledová

foto: Lucie Václavková

Koncert Jakuba Smolíka


