
NOVOMĚSTSKÉ NOVINY

Po vydařeném prosin-
covém vánočním basket-
balovém turnaji v Novém 
Městě pod Smrkem jsme 

byli na oplátku pozváni 
na nultý ročník novoročního turnaje 
do Hejnic.

V pondělí 15. ledna mladí basketbalis-
té Veronika Vítková, Simona Resselová, 
Eliška Diškantová, Lucie Peterová, Vero-
nika Nasková, Radek Machačka, Michal 
Hanák, Milan Filip, Martin Nguyen a Mi-
chal Stodola odjeli místní autobusovou 
dopravou do Hejnic. Neodradil je ani 
silný mrazivý vítr.

V pěkné hejnické tělocvičně nás přiví-
tali trenéři a organizátoři turnaje Marcela 
Hmirová a Vladimír Šatava. Čtyři přihlá-
šená družstva sehrála celkem 6 zápasů. 
Trenéři své svěřence nešetřili, a tak se 
bylo na co dívat – krásné přihrávky za-

končené košem, rychlá obrana každého 
protihráče, radost z vydařených akcí…

Každý účastník si odnesl diplom 
a pěknou odměnu v podobě miniatur-
ního basketbalového míče. Navíc byli 
vyhlášeni i nejlepší střelkyně a nejlepší 
střelec turnaje.

Nultý novoroční basketbalový turnaj 
se vyvedl. Domů jsme dorazili v pořád-
ku, s diplomy za 1. a 3. místo a s nejlepší 
střelkyní turnaje Luckou Peterovou.

Těšíme se na jarní velikonoční turnaj 
v Novém Městě pod Smrkem.

(YS)
Foto z turnaje najdete na stránkách 

http://ddmnmps.webnode.cz/
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Novoroční basketbalový turnaj v Hejnicích

Vážení čtenáři,
letošní zima bez sněhu a slunce moc 

nepřispěla dobré náladě a životní po-
hodě. Snad nové číslo našich novin 
nemilé hříčky přírody alespoň trochu 
vyrovná a zpříjemní Vám poslední zim-
ní dny. Pro zábavu i poučení jsou při-
praveny články od pravidelných přispě-
vatelů.

Věříme, že se brzy dočkáme vlídného 
a prosluněného příchodu jara a všem 
čtenářům přejeme příjemné prožití blí-
žících se svátků velikonočních.

Redakce

Nové Město pod Smrkem – Téměř 
šedesátiletému muži, který v pátek ráno 
zkolaboval před zdravotním střediskem 
v Novém Městě pod Smrkem, zachránili 
život dva místní policisté.

„Nehybně ležící osoba nereagovala 
na jakékoliv podněty, nedýchala a po-
licisté u ní ani nenahmatali pulz,“ po-
psal policejní mluvčí Vojtěch Robovský. 
Jeden z policistů proto začal s masáží 
srdce, druhý přivolal záchranáře a navíc 

Policisté v Novém Městě zachránili 
život muži v bezvědomí

doběhl do zdravotního střediska pro 
tamního lékaře. „Společně pak zachrá-
něného uložili do stabilizované polohy 
a poskytli mu spolu s lékařem odbor-
nou péči,“ dodal Robovský. Záchranáři 
muže převezli do liberecké nemocnice.

Zdroj: https://liberecky.denik.cz/
zpravy_region/policiste-v-novem-

meste-zachranili-zivot-muzi-v-
bezvedomi-20180130.html
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Středisko volného času – Roroš

Ve čtvrtek 1. února se 
před sedmou hodinou 
ráno vypravila skupina 
fl órbalistů vlakem do Frý-

dlantu na turnaj.
V 8:00 hlavní rozhodčí zavelel a na-

stoupilo 17 družstev z Frýdlantska. Ve-
doucí družstev dostali rozpisy zápasů 

Florbalový turnaj FRÝDLANT OPEN
pro svou skupinu a hráči jasné instruk-
ce, jak se bude hrát a jak se mají chovat. 
Výborně připravený turnaj a nadšení 
hráčů vytvářelo skvělou atmosféru.

Kluci v sestavě Jaroslav Linhart, Pavel 
Soukup, Marek Stodola, Dominik Tichý, 
Jan Tomíček a Ondřej Tichý bojovali 
statečně. Oporou jim byl asistent trenéra 
Lukáš Černík, který jim radil a který se 
o ně staral v čase mezi zápasy.

Obrovské herní nasazení se vyplati-
lo, kluci postoupili do fi nále a bojovali 
o 5. místo. Vyrovnané skóre rozhodly až 
nájezdy.

Měli jsme velkou radost a ještě vět-
ší přišla na závěr, kdy hlavní rozhodčí 
a pořadatel turnaje pan Ladislav Šorm 
vyhlásil Jaroslava Linharta jako nejlepší-
ho hráče turnaje.

Výjezdová jednotka začala zostra hned 
po Novém roce. Nejprve byl vyhlášen 
poplach na záchranu osoby, 7. a 8. led-
na následovaly dva výjezdy k požárům.

Na leden jsme měli naplánovanou 
údržbu a úklid klubovny pro prezident-
ské volby a na výroční valnou hromadu, 
na kterou byli svoláni všichni naši členové 
a také hosté, např. z vedení města, okrsku 
a z okolních sborů. Na schůzi byl zhodno-
cen loňský rok jako podařený na poli ha-
sičiny i po stránce kulturní a společenské.

Začátek února se nesl v duchu příprav 
na náš tradiční ples, který se konal v so-
botu 17. února v sále Dělnického domu 
v Novém Městě. Konal se poprvé v neku-
řáckém prostředí, ale ani to hosty neod-
radilo a bylo vyprodáno. Hudbu zajišťo-
vala kapela Magic Melody z moravského 
Vracova, která nám hrála už v loňském 
roce a přislíbila účast i na rok příští. Bě-

svatého Floriána, proběhne svěcení na-
šeho nového praporu. Počátkem dubna 
se zde bude konat poslední rozloučení 
s naším nedávno zesnulým kamarádem 

a žokejem, který mohl vyhrát Velkou par-
dubickou, Františkem Grasslem.

Největší akcí, která se bude konat bě-
hem následujícího období, je pálení ča-
rodějnic. V květnu nás čeká již zmíněné 
svěcení praporu, tradiční kácení máje, 
ale také třeba hasičská zábava na sále 
v Novém Městě.

Soutěžní družstvo čekají první soutěže 
a s nadcházejícím jarem nás také čeká 
odzimování veškeré techniky, včetně 
údržby obou vozidel, která vyžadují díky 
svému stáří čím dál větší péči. Určitě se 
nudit nebudeme.

Těšíme se na vaši účast a podporu při 
všech akcích, které budeme pořádat.

Jednatel MaP

hem plesu proběhla také tradiční scén-
ka, kterou připravil ochotnický spolek 
Mrsochmel v čele s režisérem panem 
Mrkvičkou, letos na téma Babička.

Poslední únorovou sobotu se v Dolní 
Řasnici konala výroční valná hromada 
hasičů v hasebním okrsku Nové Město 
pod Smrkem. Náš sbor byl hodnocen 
jako velmi dobrý jak v organizování svých 
aktivit, tak v plnění všech povinností vůči 
okresnímu sdružení a městskému úřadu.

Po plese jsme započali přípravu na le-
tošní velké oslavy 140 let od založení 
našeho sboru, které se budou připo-
mínat po celý rok. Již během března 
budeme chystat ve spolupráci s panem 
Horkým dříví na čarodějnice, dále bu-
dou probíhat dokončovací zednické 
práce ve zbrojnici a poté se přesuneme 
do kostela, kde budeme pomáhat s úkli-
dem, jelikož zde 5. května, na svátek 

Leden a únor 2018 u hasičů v Ludvíkově

hasiči

Úspěch jsme oslavili cestou na vla-
kové nádraží v cukrárně výborným zá-
kuskem a horkou čokoládou.

Věříme, že do příštích turnajů se ostat-
ní členové fl orbalového kroužku uzdraví 
a posílí sestavu mužstva.

(YS)
Foto z turnaje najdete na stránkách 

http://ddmnmps.webnode.cz/
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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.

Zápis o členské schůzi konané 
25. IV. 1947

Ve 20.30 zahajuje br. velitel schůzi 
přivítáním přítomných. Čten zápis z po-
slední schůze který jest schválen a po-
depsán. Dále jest čtena došlá pošta. 
Usnešeno podniknouti sbírku mezi člen-
stvem na postižený sbor Kralupy který 
se k nám minulého roku bratrsky zacho-
val zasláním nové hadice C a proudnice. 
Přispěvek bude dobrovolný a doplněn 
z kamarádského fondu na 1000.- Kčs. 
Br. Kalina béře si na starost žádost 
o fi nanční podporu na Z.H.J. Br. velitel 
připomíná členstvu, že nyní nastává 
práce neb se rychle blíží okrskové cvi-
čení a žádá br. Vaňhu okrskového veli-
tele by podal informace jak připravuje 
okrskové cvičení. Br. Vaňha hlásí pro-
gramaci vše bude zastoupeno. Sestra 
Hejduková musí se postarati o ženské 
družstvo. Usnešeno konati cvičení mu-
žů vždy v pondělí a ve středu o 19 ho-
dině. Br. Hejduk béře si na starost ušití 
pracovních stejnokrojů do 1. června. 
Pozvání do schůzi i jiných podniku bu-
dou obstarávat tak zvaní pětkaři. Dne 
3. května účastní se sbor večerních 
oslav a postará se o hranici která bu-
de zapálena k výročí povstání. Br. Zita 
s br. Kučerou slibují dáti do pořádku 
vrátka u hasičského domu.

Ve 22. hodin schůze končí.
Hasičstvu zdar!
Zapsal Klápště

Kronika novoměstských hasičů

Činnost Sboru pro občanské zále-
žitosti má v našem městě dlouholetou 
tradici. Po celý rok zajišťujeme mno-
ho různých společenských aktivit. Me-
zi nejhlavnější patří osobní návštěvy 
s gratulací jubilantům nad 70 let, které 
obdarujeme dárkovým balíčkem a kvě-
tinou. V loňském roce jsme navštívily 
169 občanů, 117 žen a 52 mužů, což je 
o 29 oslavenců více než v roce 2016.

Sbor pro občanské záležitosti nezapo-
míná ani na ty nejmenší. Organizujeme 
několikrát do roka slavnostní přivítání 

Zpráva o činnosti SPOZ v roce 2017
dětí do řad občanů města. Zastupitel-
ka města Mgr. Michaela Smutná takto 
uvítala 21 miminek. Vítání občánků je 
spojeno s kulturním programem dětí, 
který zajišťuje ZUŠ v Novém Městě pod 
Smrkem pod vedením paní ředitelky, 
Mgr. Martiny Funtánové.

V březnu byl v obřadní síni přivítán 
první občánek narozený v roce 2017, 
Daniel Wünsche se svými rodiči. Zde 
jim byl starostou Ing. Pavlem Smutným 
a členkami SPOZ předán na památku 
zlatý dukát, květina a pamětní list.

Jako každý rok, tak i vloni SPOZ při-
spěl na zakoupení 35 ks knih pro před-
školáky, kteří se loučí s MŠ a nastupují 
do 1. tříd ZŠ.

Závěrem děkuji všem, kteří se jakým-
koliv způsobem podílejí na přípravách 
a průběhu našich akcí, především člen-
kám SPOZ a také městu Nové Město 
pod Smrkem za fi nanční podporu.

Za SPOZ
Edita Čeledová
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V květnu roku 1945 byl Hasičský 
záchranný sbor hlavního města Prahy 
oceněn hlavně za svou činnost v do-
bě Květnového pražského povstání 
1945. Jaká byla jeho role v době 
protektorátu a především v poslední 
dnech války?

V povědomí některých lidí totiž zůstává 
jenom podíl hasičů při likvidaci česko-
slovenských parašutistů, bez jakého-
koliv objektivního hodnocení tehdejší 
situace. Za války byly stále denní náplní 
práce hasičů záchrana lidských životů, 
požáry, technické zásahy. Byli však na-
sazování i do různých neobvyklých akcí. 
Jedna z nich se udála onoho 18. června 
1945. Zradou jednoho z členů skupiny 
parašutistů byl v pravoslavném kostele 
Cyrila a Metoděje v pražské Resslově 
ulici odhalen úkryt atentátníků na říšské-
ho zastupujícího protektora Heydricha. 
Do poslední chvíle obě družstva hasičů 
nevěděla, proč vyjíždějí. Až na místě 
vyšla najevo krutá pravda. Odmítnout 
zásah? To by znamenalo přímou cestu 
na kobyliskou střelnici. V té době bylo 
stanné právo a popravovalo se za daleko 
menší náznaky odporu.

Praha pak v listopadu 1942 dostala 
nového ředitele, plukovníka Bruna Pe-
tersena, který nahradil českého šéfa 
Ing. Miroslava Pilze. Zní to paradoxně, 
ale německý ředitel se přičinil o rozší-
ření počtu pražských hasičských stanic 
stavbou, která je dosud k vidění a slouží 
svému poslání v Holešovicích.

Když se blížil konec války, stoupalo 
nebezpečí náletů. První byl v listopadu 
1944. Zasáhl část Holešovic, od dnešní 
stanice metra Nádraží Holešovice pod 
holešovickou elektrárnu. Tragičtější byl 
nálet 14. února 1945. Americká letadla, 
startující z italských základen, vysypala 
smrtonosný náklad od Smíchova až 
po Vršovice. Tragédie spočívala nejen 
ve stovkách obětí na životech, ale také 
v nedozírných škodách na historických 
budovách a obytných objektech. Pra-
žané velmi podcenili varování sirén. 
Ke konci války byly v Praze několikrát 
vyhlašovány letecké poplachy, ale málo-
kdy k náletu došlo. Tenkrát vše dopadlo 
jinak.

Na Květnou neděli 25. března 1945 
byly bombardovány Vysočany, Hlou-
bětín, Prosek. Na konci války si tyto 
naprosto nesmyslné akce provázené ne-
sčetnými požáry vyžádaly účast všech 

Příjezdu k požárům bránila palba i barikády
dostupných hasičů, členů domobrany 
a dalších dobrovolníků.

Boj o rozhlas
5. května 1945 byl hasičský ředitel 

Petersen internován a do čela pražské-
ho sboru nastoupil znovu Ing. Miroslav 
Pilz, původně chemik, oddaný hasič-
skému poslání. Před válkou vypracoval 
velmi kvalitní systém civilní obrany oby-
vatelstva. Za své zásluhy byl později 
od r. 1945 do r. 1948 naším zástupcem 
v mezinárodní hasičské organizaci CTIF.

Ing. Pilz převzal velení a vydal všem 
stanicím příkaz zůstat na místech a vy-
čkat dalších pokynů. Byla zajištěna 
řada kolaborantů a jejich nespolehli-
vých osob, včetně českého podvelitele 
Kloučka, který se nechvalně projevil při 
zásahu proti atentátníkům v Resslově 
ulici. Velitelství sboru bylo trvale ve spo-
jení s Revolučním národním výborem 
a na příkaz České národní rady spolu-
pracovalo s velitelstvím ,,Bartoš“.

Na ústřední stanici v Sokolské uli-
ci se 5. května 1945 kolem poledne, 
poté, co Československý rozhlas vy-
sílal v 11,48 hodin výzvu o pomoc, ro-
zezněly poplachové zvonky. Mezitím 
byly na všech stanicích ze všech vozů 
odstraněny německé nápisy. Při popla-
chu vyjela na nádvoří stanice vozidla, 
mužstvo naskákalo do čtyř aut a s ha-
sebním nářadím a jednou pistolí vyjelo 
na pomoc k rozhlasu. Auta byla na ulici 
nadšeně vítána Pražany. Jen vjela na po-
čátek Fochovy třídy, dnes Vinohradské, 
dostala se do palby. Mužstvo se rozptý-
lilo a obratným přepadem vojenského 
auta se hasiči zmocnili několika pušek, 
pistolí a jednoho samopalu. Tím se stali 
bojovou jednotkou a jako jedni z prvních 
zasáhli aktivně v boji o rozhlas. Také 
použili metodu zatopení sklepů vodou 
tak, jak to udělali Němci v červnu 1942 
při dopadení atentátníků na Heydricha. 
Tentokrát to použili hasiči proti patnácti-
členné německé ostraze rozhlasu.

Nemohli jen čekat
Část mužstva byla vyslána na teh-

dejší Wilsonovo nádraží s rozkazem 
opatřit zbraně. Akce se však nezdařila, 
několik hasičů bylo zajato vojáky SS 
a do 9. května byli drženi v zajetí. Ně-
kterým se podařilo utéct do Vinohrad-
ského tunelu. Během dne se na všech 
stanicích množily dotazy, bude-li požární 

sbor vyzbrojen a nasazen do bojů. Od-
pověď zněla, že s hasiči se počítá pouze 
pro hasební práce, ne jako s bojovou 
jednotkou. Pokud by vlastnil sbor nějaké 
zbraně, měl je předat barikádníkům.

Dejvická stanice byla tehdy ve Vel-
varské ulici a hned v prvních hodinách 
získala odzbrojením Němců zbraně, 
stavěli barikády, na Podbabské třídě 
hasili požár. Hasiči ze stanice poblíž ho-
lešovického nádraží odzbrojovali Němce 
a obsadili školu Na zátokách. V noci 
strážili Trojský jez. Hrozilo reálné nebez-
pečí ohrožení Prahy velkou vodou. Něm-
ci totiž drželi Štěchovickou přehradu. 
Mužstvo se také zúčastnilo stavění ba-
rikád. Libeňská pobočka stavěla bariká-
dy, převážela raněné. Na hřišti SK Praga 
byla v dřevěných domcích uskladněna 
munice. Domky vojáci SS při ústupu 
zapálili, a tak hasiči museli vyjet.

Osazenstvo v Průběžné ulici na Pra-
ze 10 dováželo zbraně na barikády v Ma-
lešicích a Uhřiněvsi. V 16.15 hodin vyjela 
jedna četa k požáru továrny Kanold 
ve Vršovicích. Během jízdy se dostaly 
vozy do palby a musely se vrátit. Později 
byl učiněn další pokus o průjezd, bo-
hužel se stejným výsledkem. Až pozdě 
v noci, kolem půl jedenácté, mohlo dojít 
k vlastním hasebním úkonům.

Krčskou stanici bychom dnes na Bu-
dějovickém náměstí těžko hledali. Hasiči 
z této stanice se aktivně zúčastnili útoku 
na Prágovar a kasárna SS Na Zelené 
lišce. Při akci byly ukořistěny zbraně 
a několik Němců bylo zajato. Také smí-
chovská stanice notně přiložila ruce 
k dílu v prvních hodinách povstání. Kro-
mě stavění barikád ničila vojenské tele-
fonní spoje, spolupůsobila při převzetí 
nemocnic Na Cihlářce a SANOPZ. Ha-
siči byli viděni i při likvidaci kasáren SS 
v Krulišově vile a pomohli povstalcům 
k získání pancéřového vlaku v Jinoni-
cích. Barikády také stavěli hasiči z žiž-
kovské stanice u hřiště Viktorky Žižkov.

Od počátku povstání byla středem 
veškerého dění ústřední stanice v So-
kolské ulici. Někteří příslušníci sboru 
získali během denních akcí zbraně. Je-
likož byl vydán rozkaz odevzdat zbraně 
barikádníkům, bylo umožněno příslušní-
kům opustit stanici a odejít se zbraněmi 
na barikády. Druhý den povstání už šlo 
do tuhého. Požáry a zase požáry, střel-
ba do všeho, co se hýbalo. Protože bylo 
leckdy nemožné dorazit se stříkačkami 
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hasiči

na místo, požádalo velitelství hasičů 
policejní velitelství, aby rozhlasem požá-
dalo pražské obyvatele, aby sami hlídali 
své objekty a sami zlikvidovali menší 
ohně.

Největším případem 6. května byl po-
žár bloku domů v ulicích Pařížská, Sany-
trová, Krásnohorské a Bílkova. Rozsáhlý 
požár byl založen Němci z budovy Práv-
nické fakulty. První žádost přišla na cen-
trálu v 11.11 hodin. Hasiči sice vyjeli, 
ale pro silné ostřelování se museli vrátit. 
Po celý den byla řada pokusů dostat se 
na místo. Na místo vyjeli i holešovičtí, 
družstvo z Klementina a obecního dvora 
ve Staroměstské radnici. Marnost nad 
marnost. Večer už hořel celý blok. Ohro-
ženo na životech bylo přes 300 osob, 
převážně žen a dětí. Dne 7. května 1945 
veškeré záchranné akce byly neustále 
ztěžovány prudkou palbou německých 
zbraní. Projevil se však jeden nepříjem-
ný moment barikád. Ty sice omezovaly 
pohyb nepřátelským vozidlům, ale také 
bohužel vozům hasičským. Čímž do jisté 
míry ovlivnily kvalitu zásahů. Žižkov kvůli 
barikádám vůbec nemohl vyjet.

Klasickou ukázkou situace je požár 
budovy Radiotrhu na tehdejší Praze VII. 
Budova dostala přímý dělostřelecký 
zásah. Přesto, že budova byla poblíž 
holešovické stanice, hasiči se tam pro 
barikády s vozem nedostali. Tak přišli 
ke slovu kolegové z nádraží Praha-Bub-
ny. Přišli pěšky s přívěsným čerpadlem. 
Do hasebních prací zasáhlo i hasičské 
družstvo revolučních gard z pražského 
Výstaviště. Hašení probíhalo pod neu-
stálou dělostřeleckou palbou.

Kritický den
Jak se později ukázalo, nejkritičtěj-

ší den pro pražské hasiče bylo úterý 
8. května. Běsnění německých vojsk 
kulminovalo. Ostřelování z děl, tanků, 
letecké útoky a zakládání požárů samot-
nými Němci, to vše ztěžovalo činnost 
pražským hasičům. Již ve 02.10 ho-
din byl hlášen požár domů na Pankráci 
v ulicích Nad Jezerkou a Kolmé. Domy 
stály přímo v bojové oblasti, oddělovaly 
bojující strany. Pomoc nemohla být vy-
slána. Po nových žádostech o pomoc 
v 14.07 hodin byl požádán Mezinárodní 
Červený kříž o sjednání příměří. Pro ne-
ústupnost Němců příměří neuzavřeno. 
Ukázalo se později, že ohně zakládali 
Němci.

Další požár se odehrál na Václavském 
náměstí, poblíž hotelu Šroubek a domů 
poblíž hlavní pošty v Jindřišské ulici. 
Hořely stánky trhovců na Ovocném trhu 
a bezprostředně bylo ohroženo Sta-
vovské divadlo. Tady se mohlo hasit 
až po uzavření příměří prostřednictvím 
Červeného kříže. Při požáru budovy 
Ředitelství státních drah byl zadržen 
velitel zásahu a bylo mu sděleno, že 
objekt musí vyhořet do základů. Zcela 
běžně se střílelo po zasahujících hasi-
čích. Ke kurióznímu zranění došlo při 
hašení budovy ČTK v Opletalově ulici. 
Kulka jednomu hasiči ustřelila proudnici 
i s prstem. Vojenský velitel Prahy vydal 
rozkaz, že budou-li hasiči při práci ohro-
žováni střelbou vojska, musí být hašení 
ukončeno a mužstvo má vyhledat úkryt. 
Tak bylo zachráněno mnoho životů.

V 10.45 hodin došla na ústřední sta-
nici zpráva o požáru Staroměstské rad-
nice. Ta byla sice záhy odvolána, ale 
ve 13.10 hodin byla potvrzena. Výstřel 
samohybného děla pak vykonal dílo 
zkázy. Hasiči sice vyjeli, ale do blízkos-
ti radnice se nedostali. Proti tankům 
se se stříkačkou bojovat nedá. Sami 
pracovníci radnice vzkazovali, ať tam 
hasiče neposílají, šli by na jistou smrt. 
Přesto se hasiči pokusili k objektu do-
stat pěšky s přenosným čerpadlem. 
Zůstalo u pokusu. Mezitím byl zasažen 
Štorchův dům a dům Městské pojiš-
ťovny. Boj na Staroměstském náměstí 
pokračoval dál a hasiči se znovu pokusili 
o průnik do radnice. Četa dobrovolníků 
se přes sklepy do radnice dostala, ale 

byl slabý tlak. Kromě požáru Staroměst-
ské radnice hořelo prakticky na celém 
území Prahy. Hasiči z Kleče se snažili 
zdolat řadu požárů na Pankráci. Vyslané 
motocyklové spojky se marně snažily 
mezi barikádami najít hasičským vozům 
průjezdy. Když se náhodou cesta našla, 
spojky byly u požáru napadeny střelbou.

K večeru ustaly boje na Staroměst-
ském náměstí, a tak se konečně začalo 
hasit. Mnoho se však zachránit nedalo. 
V té době ale už v Praze začal všeobec-
ný ústup německé branné moci. Tím pá-
dem bylo možno nasadit další družstvo 
na pomoc obyvatelům v Pařížské ulici, 
dvě družstva k Ředitelství drah a další 
na požár školy na Pražačce, založený 
Němci při ústupu. Hasiči hasili také 
budovu ČTK a požár domu za kostelem 
sv. Jindřicha. Praha zažila 8. května 
za 24 hodin dvacet tři požárů. Ještě 
9. května 1945 vyjížděli hasiči k řadě 
požárů způsobených boji i úmyslně zalo-
žených ustupujícími Němci.

Pražský sbor byl za svou statečnost 
vyznamenán ještě jednou. Svaz bojov-
níků za svobodu, sekce České národní 
povstání, mu udělila v roce 2000 pamět-
ní medaili.

Na barikádách padli hasiči:
• ČERVENÝ Josef
• NOVÁK Jiří
• FESSL Karel
• VALENTIN Miloslav
• HAMPEJS Bohuslav

(Zdroj: HČ – 2018)
L. Rabina

Zprávy z radnice

Rada města na své schůzi  dne 
17. 1. 2018 projednala a schválila sez-
nam žádostí k přidělení bytu ve vlast-
nictví města s platností od 1. 1. 2018 
do 30. 6. 2018 a uložila starostovi poz-
vat jednotlivě ředitelky PO MŠ, PO ZUŠ 
a PO SVČ „ROROŠ“ na schůzi RM 
k seznámení s vyhodnocením dotazníků 
na vedení školských zařízení.

Rada města konaná dne 7. 2. 2018 
schválila přidělení bytu v Domě s pečo-
vatelskou službou, schválila umístění 

Ze schůzí rady města
reklamní plochy společnosti CiS Sys-
tems, s. r. o., na náměstí, projednala 
a schválila realizaci projektu „Nové Měs-
to pod Smrkem – Asistenti prevence 
kriminality“ v období let 2018–2020, 
podání žádosti o dotaci do programu 
MV Program prevence kr iminal i t y 
na místní úrovni 2018 a schválila min-
imální povinnou spoluúčast města 
ve výši 10 % z rozpočtu celého projektu.

Úplné výpisy usnesení rady města 
naleznete na www.nmps.cz/rm.php
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Společnost Dolmen má dlouholetou 
zkušenost s poskytováním sociálních 
služeb dospělým lidem s mentálním 
postižením a kombinovanými vadami. 
Vznikla v roce 2006 s cílem vytvořit 
alternativní pobytovou službu pro do-
spělé osoby s mentálním postižením, 
aby nemusely prožít svůj život ve velkých 
zařízeních. Díky projektu „Podpora sa-
mostatného bydlení“ se mohli již v ro-
ce 2007 přestěhovat do chráněného 
bydlení společnosti první klienti z domo-
vů pro osoby se zdravotním postižením. 
V následujících letech se zvyšoval nejen 
počet klientů a chráněných bytů, ale ob-
jevila se i poptávka po dalších službách, 
které dosud na trhu sociálních služeb 
chyběly. Společnost postupně získala 
důležité místo mezi nestátními organi-
zacemi v oblasti poskytování sociálních 
služeb a dnes má ve své nabídce již 
tři sociální služby – chráněné bydlení, 
sociálně terapeutickou dílnu a podporu 

Služby

Společnost Dolmen představuje novou sociální službu
samostatného bydlení, a to na území 
Libereckého a Karlovarského kraje.

Na základě potřeby defi nované Libe-
reckým krajem se Společnost Dolmen 
rozhodla v letech 2018 až 2020 zapojit 
do projektu Libereckého kraje „Podpora 
a rozvoj služeb v komunitě pro osoby 
se zdravotním postižením v Liberec-
kém kraji“, který bude spolufi nancován 
z prostředků Evropské unie, operačního 
programu Zaměstnanost. V rámci tohoto 
projektu dojde k rozšíření terénní služ-
by Podpora samostatného bydlení, 
a to v lokalitě správního území obcí 
s rozšířenou působností Jablonec 
nad Nisou, Liberec, Tanvald a Frý-
dlant. Služba nabízí šanci dospělým 
lidem s mentálním postižením a kombi-
novanými vadami, kteří potřebují pomoc 
a podporu na své cestě k co nejvíce 
samostatnému životu, ale nechtějí se 
stěhovat ze svých domovů či žít v po-
bytové službě. Ráda by také pomohla 

Před více než rokem se na mě ob-
rátila paní z organizace poskytující 
podporu rodinám, které pečují o čle-
na se zdravotním postižením. Po-
žádala mě o pomoc pro paní Hanu, 
která má dluhy a jako nejlepší řešení 
se jeví oddlužení. Pomoc občanské 
poradny se ukázala jako nedosta-
tečná, protože pro paní Hanu byl 
problém samostatně získávat doku-
menty a komunikovat s věřiteli.

Když jsme se poprvé sešly, ukázalo 
se, že celá věc je trochu zamotanější. 
Zjistila jsem, že paní Hana má strach 
komunikovat s věřiteli, protože za se-
bou měla několik zkušeností, kdy na ni 
pracovníci úvěrových společností a in-
kasních agentur byli do telefonu sprostí 
a vyhrožovali jí, že přijedou k ní domů 
a všechno jí seberou. Paní přitom žila 
v domku se starými rodiči a nemocným 
synem a velmi se bála, že by pro ně ná-
vštěva inkasního inspektora znamenala 
velikou psychickou zátěž.

Na všechny své dluhy paní Hana 
měsíčně posílala drobné splátky, jak 
jí příjem ze zaměstnání dovolil. Přesto 
se její situace zhoršovala, a to díky 
dluhu u spol. PROFI CREDIT, který 
se z necelých 23.000 Kč vyšplhal 
za 4 roky na částku 280.000 Kč 

Šance na nový život
a stále rostl. PROFI CREDIT totiž uplat-
nil svůj nárok v rozhodčím řízení, kde 
rozhodcem byla JUDr. Ludmila Vaň-
ková, která pro zmíněného věřitele 
rozhodovala tisíce sporů a vydělala 
si tak částku převyšující 30 milionů 
korun. Není se čemu divit, že za těch-
to podmínek přiznala JUDr. Vaňková 
společnosti PROFI CREDIT smluvní 
pokuty a sankce, aniž zkoumala, zda 
nejsou nemravné.

Pro paní Hanu to znamenalo, že splát-
ky, které mohla posílat, mizely (minimál-
ně v případě dluhu od PROFI CREDITU) 
doslova v černé díře. Přesto paní Ha-
na neustále váhala, zda do oddlužení 
jít, obávala se, zda je to poctivé. Měla 
strach, že někoho ošidí, když všem 
nezaplatí. Dlouho jsme spolu mluvily 
o tom, že není nemorální, když svou 
situaci bude řešit skrze oddlužení. 
Do problémů se splácením se dostala 
v době, kdy měla pracovní úraz, v dů-
sledku kterého přišla o zaměstnání a rok 
byla evidována na úřadu práce. Navíc již 
nemohla pracovat za takový plat, jako 
před úrazem. Když se navíc rozešla 
s přítelem, rodinné finance se rázem 
rozsypaly. Přesto vždy platila alespoň 
drobné splátky a celková výše dluhů 
nebyla nijak závratná.

Celý příběh má šťastné rozuzlení. 
Dnes je to půl roku, co paní Haně soud 
schválil oddlužení. V zaměstnání jí z pla-
tu strhávají částku, která je nižší, než 
kolik na dluhy posílala před oddlužením 
dobrovolně. Může navíc žít beze stra-
chu, kdy jí kdo zavolá nebo přijede do-
mů. Založila si účet v bance a její život 
se v rámci možností dostal do klid-
ných kolejí. I když ještě nemá vyhráno, 
je mnohem usměvavější a spokojenější.

Příběhů, jako je ten paní Hany, jsem 
za dobu, co pracuji jako dluhový porad-
ce, zažila nespočet. Stejně jako jsem 
mnohokrát žasla nad tím, jaké praktiky 
používají inkasní agentury a jak moc 
mohou narůst poměrně malé dlužné 
částky, když v tom některé úvěrové 
společnosti umí chodit (mají hordu 
právníků) a neberou ohledy.

Mám jasno. Každý si zaslouží šanci. 
A pro společnost je výhodnější umožnit 
i těm méně šťastným, méně schopným 
a třeba méně zodpovědným, kteří často 
nemají nikoho, kdo by je podpořil, aby ži-
li klidný život. Život, ve kterém je naděje, 
že s pomocí a podporou bude v budouc-
nu možné začít s čistým štítem.

Autor: Petra Alžběta Baslová, dluhová 
poradkyně a metodik dluhových 

poradců Liberec

rodinám s dospělým členem s posti-
žením, které se obávají toho, co s ním 
bude, až jim dojdou síly. Služba nabízí 
možnost včas se připravit na co nejvíce 
samostatný život. Je založená na indi-
viduálním přístupu, což znamená, že je 
klientům poskytovaná pomoc a podpora 
pouze v těch oblastech života, ve kte-
rých to skutečně potřebují. Pro bližší 
informace, prosím, kontaktujte sociál-
ní pracovnici společnosti Mgr. Renatu 
Bečkovou (tel.: 725 841 763; e-mail: 
beckova@spolecnostdolmen.cz) nebo 
koordinátorku služby Mgr. Bohdanu 
Bensaoucha (tel.: 776 662 676; e-mail: 
bensaoucha@spolecnostdolmen.cz).
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Krátce před koncem roku získala sku-
pina CiS dlouhodobě zaměřený projekt 
z oblasti větrné energie. Od dubna 2018 
se budou ve společnosti CiS systems 
v Hejnicích vyrábět složitá kabelová 
vedení určená pro výrobce větrných 
elektráren.

„Díky tehdejšímu starostovi Jindři-
chovic pod Smrkem, panu Petru Pávko-
vi, jsme měli zde v Jizerských horách 
jednu z prvních větrných elektráren 
v České republice“, vysvětluje Peter 
M. Wöllner, jednatel společnosti CiS 
systems s. r. o.

„Brzy se budou v Hejnicích spojovat 
silné napájecí kabely z mědi a hliníku, 
a to ve světě zcela nově vyvinutým 
technologickým postupem. Společ-
nost CiS investuje přes 30 mil. CZK 
do nových speciálních strojů a zařízení 
a vytvoří mnoho nových pracovních 
míst zejména v oblasti výroby a logis-
tiky. Jsme hrdí na to, že po začátcích 
větrné energie v Jizerských horách tím 
nyní společnost CiS podpoří výrobu 
obnovitelné energie a bude zásobovat 
celou Evropu a svět produkty z Jizer-
kých hor. Technologie výroby a váha 

kabelů v y -
žaduje silné 
muže, kteří mají zájem o nové techno-
logie v oblasti výroby a logistiky – v no-
vém moderním pracovním prostředí 
a zároveň za dobrou a výkonu odpoví-
dající mzdu.“

Také v roce 2017 patří CiS podle 
WCA-auditu od auditorské společnosti 
Intertek, Londýn opět k zaměstnavate-
lům s nejlepšími pracovními podmínkami 
na světě.

Marie Špačková
CiS-tisková kancelář

Služby

V životě už jsme to zažili skoro všichni. 
Někomu v našem okolí se přitížilo, měl 
nehodu, úraz. A my jsme v tísni vytáčeli 
na telefonu číslo 155. Minuty do příjez-
du záchranky pak byly asi ty nejdelší, co 
nás potkaly.

Čas od okamžiku, kdy operátor na tís-
ňové lince přijme hovor, do chvíle, kdy 
ze základny vyjíždí sanita s pomocí, se 
počítá na vteřiny. Rozmístění základen 
po Libereckém kraji je takové, aby zá-
chranáři byli schopni do všech míst do-
jet do dvaceti minut. A to i přesto, že jim 
mnohdy situaci komplikují neohleduplní 
řidiči, špatně zaparkovaná auta, objížď-
ky či počasí.

Pokud to zdravotní stav postiženého 
vyžaduje, operátor na dispečinku zůstá-

Velká zakázka z oblasti větrné energie 
míří do Jizerských hor

vá s volajícím o pomoc v telefonickém 
kontaktu. Pomáhá svými zkušenostmi 
a radami, uklidňuje. Právě dispečeři 
spolu s volajícím bývají často těmi, díky 
komu nemocní/ranění přežijí.

V okamžiku, kdy na místo dorazí zá-
chranářská posádka, dostane vše zpravi-
dla rychlý spád. Záchranáři zajistí životní 
funkce, vyšetří postiženého a v případě 
potřeby jej transportují do nemocnice.

Víte, odkud právě k vám vyjíždí zá-
chranářské vozidlo? Z přiložené mapky 
si sami můžete udělat obrázek, za jak 
dlouho k vám v případě potřeby pomoc 
dorazí. Může se ale samozřejmě stát 
i to, že posádky z vám nejbližší základny 
jsou zrovna v terénu a k vám tedy vyjíždí 
nejbližší volný vůz.

A jak záchranářům 
můžete pomoci vy 
sami?
 1. Operátorovi na dispečinku vždy 

sdělte co nejpřesnější polohu, 
kde se nacházíte. Tzn. buď adresu 
nebo nejbližší záchytné body (park, 
typická budova, křižovatka, poslední 
vesnice,…). Do telefonu si stáhněte 
aplikaci Záchranka. Při jejím použití 
aplikace sama odešle vaši přesnou 
polohu.

 2. Zajistěte záchranářům přístup 
k postiženému (odemkněte dveře, 
pokud je to možné, vyšlete někoho 
na ulici).

 3. V noci rozsviťte co nejvíc světel 
směrem do ulice.

 4. Připravte doklady postiženého 
a seznam léků, které užívá.

 5. Zajistěte domácí zvířata, která by 
mohla záchranáře napadnout.

 6. Pokud byl hovor s operátorem 
ukončen, zajistěte, že na vámi 
uvedené číslo bude možné kdykoliv 
volat. Při jakémkoliv zhoršení stavu 
postiženého opět volejte operátora.

Naše motto je: „Milujeme život. Bojuje-
me o něj každý den. Na zemi, ve vzdu-
chu, bezdrátově.“ Přejeme vám, abyste 
nás v životě nepotřebovali. Pokud nás 
potřebovat budete, buďte připraveni.

Vaše Zdravotnická záchranná služba 
Libereckého kraje

www.zzslk.cz
A najdete nás i na facebooku jako 

Zdravotnická záchranná služba Liberec-
kého kraje, p. o.

Kdo je můj záchranář?
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Ještě v dobách nedávných se prý kaž dou noc plížil 
uličkami Nového Města pod Smrkem tajemný ženský 
přízrak, kterému místní lidé říkali ve strachu Můra. To 
proto, že tento zlý démon dusil či jinak obtěžoval lidi 
ve spánku. Do chalup a domů se Můra dostávala buď 
jako stéblo nalepené na botě nebo na sebe brala po-
dobu bílé kočky či mouchy. Jen zřídkakdy se zjevo-
vala ve své původní podobě jako táhlý dlouhý přízrak.

Pozoruhodné je, že Můra byla za denního světla 
úplně normálním člověkem žijícím často velmi spořá-
daným životem. Na své nekalé rejdy vyrážela teprve 
po setmění. Člověk si tedy nemohl být jist, že jeho 
vlastní žena či sousedka nemoří jeho klidný spánek. 
Na druhé straně bylo vcelku snadné se vlivu Můry 
ubránit. Osobě, o které se předpokládalo, že má 
škodlivý vliv na spícího, bylo třeba dát kousek tvarohu 
či chleba. Nad tímto člověkem, který ji takto obdaro-
val, neměla pak Můra téměř žádnou moc. Když však 
ani tento prostředek nepomáhal, doporučovaly no-
voměstské stařenky, které znaly lecjaké čáry, aby si 
ten, kdo má díky démonům špatný spánek, řekl před 
spaním třikrát tuto říkanku:

Ty Můro, ty Můro, ty mučivá Můro,
nechoď blíže k mému loži

dříve, než napočítáš písek v moři,
hvězdy na obloze, cesty na Zemi.

Zdroj: https://rmk-farnost-nmps.webnode.cz/
strasidla-nasich-farnosti/

Historie

Novoměstská Můra
Rok 2017 máme úspěšně za sebou, jaro se nám pomalu blíží, a tak 

je na čase informovat o akcích připravovaných pro jarní a letní sezonu.
V současné době nám stále probíhají kurzy plavání pro školy a školní 

zařízení z celého Frýdlantského výběžku. Tyto kurzy budou probíhat až 
do poloviny června a za tu dobu kurzem projde přibližně tři sta dětí. To je 
jeden z hlavních důvodů, proč jsme byli nuceni přijmout dalšího plavčíka 
a instruktora plavání. Budete se s ním setkávat již od března tohoto roku. 
Bazén a sauna budou v provozu do 8. 7. 2018. Potom bude následovat 
třítýdenní odstávka z důvodu provedení údržby a oprav a začátkem srp-
na opět otevřeme.

Na jaro chystáme jednu zásadní úpravu v organizaci provozu kempu 
u koupaliště. V budově přibude samostatné pracoviště recepce kem-
pu, abychom zamezili problému, vznikajícímu v uplynulých sezonách, 
kdy při vyřizování ubytovacích formalit docházelo ke zdržování dalších 
zákazníků.

V hlavní budově kempu jsme rovněž opravili všechny stropy a dál pra-
cujeme na zkvalitnění prostředí v tomto areálu.

Z kulturních akcí, které na léto chystáme, bych Vám rád představil ty 
hlavní:
• 29. 6. 2018 – country večer se skupinou SEŠLOST;
• 14. 7. 2018 – EXPLOZE (RAIN a jeho hosté);
• 27. 7. 2018 Disco na terase (DJ Mazánek);
• 11. 8. 2018 – COVER POWER;
• 25. 8. 2018 – SMRKFEST (jednodenní akce, vystupují Miro Šmajda, 

RAIN, Těla, WAIT, KATR, VHS);
• 31. 8. 2018 – country večer se skupinou SEŠLOST;

Samozřejmě nelze opomenout první jarní akci, kterou bude již tradič-
ně Novoměstský SRŠÁŇ, konaný poslední květnový víkend.

Přejeme všem čtenářům pěkné jaro a těšíme se na návštěvu.
Jakoubek

sport

Info ze SRC

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.

Březen
Boldiová Eva
Čech Jaroslav
Dedeciusová Hana
Dolenská Ludmila
Ing. Lhota Luděk
Karlíková Květa
Křepelka Miroslav
Kulhánek Miloslav
Lodeová Aurelie
Lysíková Anna
Pilný Jaroslav
Podrazil Vladimír
Prchlíková Olga

Škodová Zdeňka
Špála Pavel
Špryňarová Ludmila
Varousová Irena
Wenzová Helena

Duben
Arendáš Jan
Cina Milan
Formanová Božena
Hanusová Miluše
Hilmar Jaroslav

Hoťová Anna
Jesinková Božena
Kašpárek František
Kawulyczová 
Krystyna 
Kněžáčková Antonie
Krejčí Bohuslav
Liepach Oskar
Režná Marie
Smola Jaroslav
Šedinová Věra
Veselá Ruth Olga
Veselovská Jiřina
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Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti 
populárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři 
městské knihovny.

Knihovna dále nabízí veřejně přístupný internet, černobílé a barevné kopírování pro 
občany během výpůjční doby a možnost skenovat.

Čtenáři mohou využívat ON-LINE katalog na adrese www.katalog.nmps.cz. V ON-
-LINE katalogu můžete zjistit, zda je vámi hledaná kniha ve fondu knihovny, zda je 
přístupná nebo právě vypůjčená. Pokud je kniha půjčená, můžete si přes své čtenář-
ské konto tuto knihu rezervovat. Přes čtenářské konto lze výpůjčky také prodlužovat. 
Bližší informace o této službě je možno získat v knihovně.

Návštěva Mateřské školy z Jindřichovic pod Smrkem

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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Provozní doba – 1. dubna 2018 – 8. července 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 15.00–20.00 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 15.00–20.00 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 týden předem.

Ceník – platný od 1. 1. 2018
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 Kč

děti do 15 let, 
osoby ZTP/P

30 Kč 50 Kč dítě do 12 let 120 Kč
Zápůjčky Apartmány

senioři – čtvrtek 14:00–15:00 40 Kč ručník, prostěradlo, osuška 20 Kč 1 noc 1. 10.–31. 5. 250 Kč
Pronájem 1. 6.–30. 9. 260 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 
25 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 – vstup bazén 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 25 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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Před koncem loňského roku se našemu Okrašlovacímu 
spolku podařilo, po letech schůzování v restauracích a ně-
kolikrát i v klubovně fotbalistů, získat místnost ke společným 
schůzkám a pomocí sponzorů ji vybavit stoly a židlemi.

Chceme tímto poděkovat páteru Šimonu Hamzovi za vstříc-
nost a poskytnutou možnost používat pro spolková setkání 
málo využívanou místnost v přízemí fary.

Zároveň děkujeme ředitelce školy paní Michaele Smutné 
a panu učiteli Beranovi za darování vyřazených školních židlí 
a panu Lukáši Novotnému z fi rmy Interbyt za 4 stoly.

Děkujeme
Za OS M. Remtová

Poděkování sponzorům

Školství

Naši prvňáci ze ZŠ Nové Město pod Smrkem

Žáci 1. B ze ZŠ Nové Město pod Smrkem s paní učitelkou 
Jitkou Osterovou.

1. řada zleva: Matyáš, Tereza, Pavlína, Adam, Natálie
2. řada zleva: David, Zoe, Josef, Nikolas, Aneta, Jiří, Tereza, 

Jakub, Bianca.
Zdroj: https://liberecky.denik.cz/nasiprvnaci/nasi-prvnaci-

ze-zs-nove-mesto-pod-smrkem-20180131.html

Žáci 1. A ze ZŠ Nové Město pod Smrkem s paní učitelkou 
Lenkou Diškantovou (vlevo) a asistentkou Ivetou 

Lodeovou (vpravo).
1. řada zleva: Salwa, Natálka, Terezka, Nikola, Patrik

2. řada zleva: Mirka, David, Tadeáš, Honza, Pavel, Elenka
3. řada zleva: Jiřík, Míša, Matěj, Brian.

Václav Helšus čte z knihy  
Miloslava Nevrlého O Jizerských horách

od 9. února 2018 každý pátek  
v 18 hodin, repríza v neděli od 11 hod

liberec.rozhlas.cz

KULTURA POD JEŠTĚDEM

Spolky
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V sobotu 17. února proběhlo v obřadní 
síni první vítání občánků v roce 2018. 
Sešlo se zde 6 holčiček a 4 chlapci. 
Nové občánky i jejich rodiče tradičně 
přivítala zastupitelka města Mgr. Micha-
ela Smutná. Rodičům, dětem a všem pří-

Spolky

Vítání občánků
tomným tuto slavnostní chvíli zpříjemnily 
svým krásným programem děti ze ZUŠ 
za klavírního doprovodu paní učitelky 
Nadiyi Betashki.

Všem dětem, Mie, Johance, Štěpán-
ce, Samantě, Tomáškovi, Pavlíkovi, Da-

vídkovi, Lilien, Abigail Nely a Maxíkovi 
přejeme pevné zdraví. Rodičům přejeme 
rodinnou pohodu a nespočet krásných 
zážitků, které rodičovství přináší.

Za SPOZ
Edita Čeledová

a budeme se těšit na viděnou!
Za celý Singltrek tým Vás zdraví

Hanka Hermová
Děkujeme autoru fotografi í z minulého 

čísla panu Petrovi Novákovi.

Ke konci února, kdy píšu tento článek, 
stále vládne zima, ale už nám začínají 
přicházet první dotazy na nadcházející 
sezónu. Vypadá to, že lidé už se těší, 
až se zase na Singltrek pod Smrkem 
podívají. Každopádně přípravy na tento 
rok jsou v plném proudu a teď už jen 
uvidíme, kdy počasí dovolí zahájit provoz 
v nástupních místech.

A co je nového? V průběhu zimy vznik-
la v Novém Městě pod Smrkem iniciativa 
podnikatelů v cestovním ruchu, jedním 
z nich je i náš kolega Tomáš Kvasnička. 
Tito podnikatelé, kteří se začali jako 
pracovní skupina pravidelně setkávat, 
se domluvili, že společným a koordi-
novaným postupem mohou dosáhnout 
daleko lepších výsledků, než snaží-li se 
každý sám na vlastní pěst. Přestože mo-
mentálně je nejvýznamnějším zdejším 
produktem cestovního ruchu Singltrek 
pod Smrkem a je jasné, že tento feno-

Singltrek

Předjarní dobré zprávy ze Singltreku pod Smrkem

zdroj: pixabay.com

mén má pro Nové Město stále obrovský 
potenciál, dobré příležitosti jsou zde 
i pro další turistické produkty a všechny 
si mohou v jedné destinaci vzájemně 
pomáhat.

Na podobném principu spoluprá-
ce jednotlivých podnikatelů ostatně 
úspěšně fungují mnohé rekreační ob-
lasti ve světě, například v alpské oblasti 
Rakouska a Itálie. Z původně velmi chu-
dých až živořících odlehlých horských 
oblastí se staly vyhledávané destinace 
také díky tomu, že se tamní lidé dokážou 
domluvit a jednotně svá podnikání pod 
hlavičkou celého regionu propagovat.

Podle nás je velmi dobrá zpráva, že 
v Novém Městě tato skupina vznikla a že 
bude sloužit jako platforma pro společ-
nou diskuzi a hledání nejlepších řešení, 
jak pomocí cestovního ruchu posouvat 
celý region k prosperitě. Přejeme Vám 
pěkné předjarní (a snad už i jarní) dny 


