cena 10 Kč
www.nmps.cz
číslo 4, ročník 26
Město Nové Město pod Smrkem
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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
přišel čas léta, prázdnin a také další
číslo našich novin. Shromáždili jsme
pro Vás něco nových informací z našeho města, ale naleznete i čtení pro
volné chvíle a také něco z historie.
Kvůli koronaviru se bohužel některé
plánované akce zrušily či přesunuly
na jiné termíny. Nevíme, kdy se věci dostanou do normálu. Ale věříme, že se
situace bude stabilizovat a obyčejné
věci zase budou brzo obyčejné a nebudeme muset měnit své zvyky a plány.
Přejeme krásné slunečné léto, prázdniny a dovolené, i když asi v jiném stylu, než bylo dříve zvykem.
Redakce

OZNÁMENÍ
INFORMACE Z POKLADNY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Upozorňujeme občany,
že pokladna městského
úřadu bude od 1. července
2020 do 31. srpna 2020
otevřena pouze v úřední dny,
což je pondělí a středa
od 7.00 do 17.00 hodin.
Upřednostnili bychom úhradu
plateb bankovním převodem.
V tomto případě je nutné si před
platbou zjistit u konkrétního
pracovníka variabilní symbol. Platby
bez správného variabilního symbolu
komplikují správné přiřazení.
Také je možné provést úhradu
platební kartou přímo na pokladně
městského úřadu.

Soutěžíme s Albatrosem
Nakladatelství Albatros pořádá každý
rok několik soutěží pro třídní kolektivy.
Naše třída V. A se těchto soutěží účastní
pravidelně. Nikdy se nám ale nepodařilo
zvítězit a obdržet nějakou cenu. Úkoly
jsou různě těžké, někdy je zdlouhavé
plnit jejich zadání – člověk musí trávit
hodně času nad knížkami a v knihovně.
Letos bylo ale něco trošku jinak. Zapojili jsme se do soutěže „Znáte knihy
Eduarda Štorcha“. Museli jsme pátrat
po nejstarších vydáních Štorchových
knih, shromáždit co nejvíce různých vydání jedné knihy (Bronzový poklad), zjišťovat informace o spisovateli a přečíst
si jednu z jeho knih – Lovce mamutů.
Plnění úkolů nám dalo zabrat, dokonce
jsme si pro knížky museli zajet do liberecké knihovny.

Už už jsme se těšili, že budeme vylosováni a získáme jednu z cen – zájezd
do Hořic na výstavu Zdeňka Buriana
Dobrodružství pravěku s workshopem
a výtvarnou dílnou. Ale hlavní cenu získali jiní novoměstští školáci…z Nového
Města nad Metují.
Usmálo se na nás ale štěstí – nad rámec pravidel soutěže odměnil Albatros
dalších 7 tříd krásnými knížkami do třídních knihovniček a mezi nimi byla i naše
třída. Knížky už kolují mezi dětmi a dělají
radost mladým čtenářům.
Za třídu V. A
Mgr. Šárka Himmelová
https://www.kmc.cz/News/Detail/
vysledky-souteze-znate-knihyeduarda-storcha/

ZŠ
S osmou třídou na známá místa v okolí – na Rapickou
horu
10. června 2020
Nevím, zda je nadpis na místě, protože
„známá“ místa to jsou jen pro někoho.
Pro některé žáky je 3 km vzdušnou čarou vzdálená Rapická hora tak daleko,
že je to srovnatelné minimálně se vzdáleností do Austrálie. A možná ještě dále.
Ještě tak kurzorem v počítači, to by se
dalo zvládnout, ale pěšky, pane učiteli,
pěšky? A tak pro leckteré by se hodil
nadpis „s osmou třídou na NEZNÁMÁ
místa v okolí“.
Buď jak buď, se skupinkou 14 žáků
a s čestnými prohlášeními ohledně koronaviru v kapse jsme dne 10. 6. 2020
v rámci konzultačních hodin (a po více
jak dvou měsících videokonferencí) společně vyrazili na Rapickou horu za historií cínového dolování. Hned po pár
krocích se jasně proﬁlují tři skupiny:
• Předvoj alias zkušení turisté, chodci
a „znalci“ terénu;
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• vývoj alias střední proud, který
dle okolností kmitá tu dopředu, tu
dozadu, ale vcelku „stíhá“;
• a zá…voj či spíše odboj, který
už po několika stech metrech
od domova lituje svého rozhodnutí
vyrazit na výlet, opakovaně se
dožaduje přestávek po zdolání
každého mírného stoupání a stále
odbojně proklamuje „já Vám to říkal,
že půjdu velmi, ale velmi pomalu“ …
A tak jsme na louce nad městem už tvořili roztažený had. Proto u bývalé liščí farmy nezbylo, než upozornit předvoj, naše
znalce terénu, že půjdou tak, aby vždy
viděli konec, a na každé křižovatce cest
počkají. Opovržlivé pohledy předvoje
hovořily jasně, ale budiž. Takto to fungovalo až k hornímu dílu Beránek boží. To
se jde sice pořád do táhlého kopce, ale
po slušné cestě. „Pojďte se podívat ale-

Novoměstské noviny
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ZŠ
Děkujeme!
spoň k zamřížovanému vstupu do štoly“,
vyzýval jsem odboj. Ale marně. „My to
vidíme z cesty, to je dobrý“, zněla předvídatelná odpověď.
Nad Beránkem božím jsme odbočili
vpravo, pěšinkou do prudkého kopce
směrem k centru dolování na Rapické
hoře, ke štole Rappold. Předvoj chtěl
dokázat, že na to má a že tam bude
první. I nepočkal na odboj na cestě,
ani na křižovatce, takže minul správnou
odbočku a po chvíli za pomoci Bellova
přístroje zjištujeme, že úspěšně po cestě obkroužil vrchol Rapické hory a stojí
v plné síle opět před Beránkem božím. A čeká ho opětovný prudký výšlap
ke štole Rappold. A nejen to, protože
jsem musel použít k „navázání spojení“
i svého velitelského hlasu, čeká „znalce“
terénu z předvoje na kopci „čočka i sodovka v jednom“. V tu chvíli měli pomyslně i reálně „o kolečko navíc“. Mezitím
naši čekající zpravodajové byli rychlejší
než „TV Znova“ a zprávu o kroužícím
předvoji již předávali domů. Kluky jsem
nelitoval, ale nějak se k nim shodou
okolností přidala Terka z vývoje, která
ve chvíli úniku z pelotonu zrovna kmitala vpředu a tak to nuceně obkroužila
s nimi. Ta po opakovaném výstupu nejásala. Možná se jí pak odpoledne pletly
na zkoušce v hudebce na klavíru bílé
klapky s černými… Ale asi ne.
Sláva. Tak se nás u štoly Rappold,
bývalé zvoničky i zbytků základů chatky zvoníka, sešel plný počet. „Žáci,
tady je začátek historie Nového Města
pod Smrkem. Kvůli těmto dírám v zemi
vzniklo“, snažil jsem se navodit slavností
atmosféru. „Už pudeme domů?“, zazněla otázka i útrpný požadavek v jednom.
Tak jdeme.
Kladem cesty zpět bylo, že jsme se
drželi pospolu. Dolů to jde dobře. I odboji. Míjíme dědičnou štolu, pěstitelské
středisko Dendria a jsme na louce nad
městem. To přitahuje navrátilce jako
magnet a za chvíli se rozcházíme od požární zbrojnice do svých domovů. Doma
pod sprchu, vyklepat klíšťata a kdo bude
chtít, za týden jedeme do Hejnic a vystoupáme na Ořešník. A světe div se, že
prý ano, chce se…
Tak to vidíte. Inu dobrá, cestou budu
zkoušet z matematiky…
červenec–srpen 2020

Pedagogové Základní školy Nové
Město pod Smrkem upřímně
děkují
• všem maminkám, které vedle
praní, vaření, uklízení a pracovních
povinností zvládly učit svoje děti
• všem tatínkům, kteří neklesali
na mysli a stále byli oporou všem
vyčerpaným maminkám a pořád
nápomocni svým dcerkám a synkům
• všem našim žákům, kteří přestože
do školy nesměli, pilně pracovali
a plnili úkoly, které jim přicházely ze
školy
• všem, kteří věřili, že vše společně
zvládneme

velký obdiv
• všem dětem, které vedle svých
školních povinností ještě zvládly
pomáhat rodičům a sourozencům
• všem dětem, které se snažily
pracovat samy
• všem, kteří byli trpěliví, neztráceli
optimismus a dobrou náladu
Všem, kteří si v červnu uvědomili,
že chodit do školy a učit se se
spolužáky je vlastně fajn, patří
obrovské dík!
Za všechny pedagogické pracovníky
Michaela Smutná

Zařazování žáků do rozvrhů
na školní rok 2020/2021
bude probíhat

1. a 2. září
v 9:00–17:00 hod.
v učebnách ZUŠ.
Novoměstské noviny
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ZŠ
Úspěch našich žáků v Mezinárodní dětské výtvarné
soutěži LIDICE
Mezinárodní dětská výtvarná výstava
v Lidicích patří k největším a nejstarším
svého druhu na světě.
Každý rok je voleno aktuální téma,
ve spolupráci s organizací UNESCO.
Tématem letošního 48. ročníku byla
KRAJINA. Do soutěže bylo přihlášeno
přes 22 tisíc prací ze 78 zemí světa.

Autory kreslených a malovaných obrázků byli tito žáci 2. stupně: Ivo Beňo,
Tomáš Kratochvíl, Kateřina Madáková,
Eliška Moučková, Jiřina Nováková, Lucie Peterová, Tomáš Plaček a Anežka
Víchová.
Čestné uznání od poroty získal obrázek Františka Zemana z V. A. František

Děti mohly kreslit, malovat, fotit, ﬁlmovat… Obrázky tvořily děti z prvního
i druhého stupně. Naši žáci kreslili a malovali stromy, rostliny a zvířata, vytvořili
také skládačku inspirovanou rostlinnými
motivy.
Žáci z druhého stupně získali 2 medaile:
• Medaile škole za kolekci kresby
a malby
• Medaile za kolektivní práci dětí
za dílo „Inspirace rostlinami“

se společně se svými rodiči na výstavu
do Lidic vypravil. Připojujeme tedy i jeho
krátkou reportáž:
Nedělní ráno v Lidicích a my jako
první ranní návštěvníci galerie.
Paní u pokladny se zeptala, z které
školy jsem a jaký to byl obrázek… Hned
věděla, kde je obrázek umístěn, protože se jí také líbil.
Byl to skvělý pocit, vidět svůj obrázek
mezi tolika krásnými obrázky dětí z celého světa.
František Zeman

Výstava všech oceněných prací je otevřena od 1. 6. 2020 do 31. 1. 2021
v Lidické galerii, můžete zde zhlédnout
1359 exponátů dětských autorů ze
76 zemí světa (www.mdvv-lidice.cz).
Všem oceněným dětem gratulujeme
a děkujeme za skvělou reprezentaci
školy!
Za dětské výtvarníky ze ZŠ
Mgr. Šárka Himmelová a Eva Bartošová

Marihuana v dětských rukách? Buďte na pozoru!
Poslední dobou se často setkávám
s dotazy rodičů na téma marihuana.
Rodiče zjistí, že se jejich dítě začalo pohybovat ve společnosti uživatelů marihuany, a pochopitelně začnou mít obavy.
Právem?
Většina českých studií dochází k alarmujícím závěrům. Každý druhý středoškolák má s „trávou“ zkušenosti a nemalá část uživatelů marihuany se na ní
stává závislá už v dětském věku.
Psychologové a policisté, kteří někdy
na drogové problematice nezletilých
pracovali, by pravděpodobně moje slova
potvrdili. Když někdo začne ve třinácti
nebo čtrnácti letech experimentovat
s alkoholem, marihuanou, je potom často velice smutné vidět, jak tito lidé končí.
4

Čím je tedy marihuana (= usušené
části rostliny konopí setého) nebezpečná, a tudíž se nevyplatí před riziky, která
přináší, přivírat oči?
Obecně je už mnoho let známé a potvrzené, že marihuana je u velkého počtu mladých uživatelů startovací drogou,
po které rádi zkusí i nějaké ty tvrdší,
silnější, návykovější.
Droga, tedy i marihuana, je látka,
na kterou si tělo vypěstuje závislost. Ta
potom více či méně řídí náš život a je
velice obtížné se jí zbavit.
Marihuana patří mezi halucinogeny =
ovlivňuje vnímání. Její účinky silně působí na mozek, který je u dětí navíc ještě
ve vývoji. Účinná chemická látka v konopí, která mysl ovlivňuje, je THC, která
se dříve v sušině pohybovala v rozmezí
Novoměstské noviny

jednotek procent. Dnešní podnikatelé,
kteří skrytě ovládají dnešní trh s marihuanou, však dokážou vypěstovat rostliny
i s 30% obsahem THC. To už potom nemůžeme mluvit o lehké droze, ale o velice silné a nebezpečné závislosti.
Milí rodiče, nežijeme v bublině a neplatí, že mému dítěti se to nemůže v našem městě stát. Jsou před námi prázdniny. Čas setkávání, pohody, čas větší
volnosti Vašich dětí, čas prvních experimentů. Bez velkých komentářů je ve výše uvedeném textu nejdůležitější jedna
věta: Marihuana je startovací drogou.
Buďte vnímaví a obezřetní. Zajímejte
se o to, s kým Vaše dítě tráví volný čas.
Přeji hezké léto.
Mgr. Blanka Semerádová
školní metodik prevence
červenec–srpen 2020

ZUŠ
Základní umělecká škola
Školní rok 2019/20 skončil, a proto
je opět čas na malé ohlédnutí. První
pololetí bylo již tradičně zaměřeno zejména na přípravu vánočních vystoupení
a koncertů. Pěvecký soubor Podsmrkáček si zazpíval v Dělnickém domě
s Leonou Machálkovou. Zúčastnili jsme
se také různých soutěží v obou uměleckých oborech. Pro naše klavíristy jsme
uspořádali školní kolo Národní soutěže
ZUŠ ČR ve hře na klavír. Výtvarníci byli
velmi úspěšní v Mezinárodní výtvarné
soutěži pro děti a mládež, kterou vyhlásilo polské město Toruň.

červenec–srpen 2020

Také na druhé pololetí jsme plánovali
celou řadu akcí, mezi které patřil hlavně velký výroční koncert 30 let ZUŠ
a výstava prací žáků výtvarného oboru.
Bohužel mimořádná situace nám neumožnila tyto akce realizovat, ale věříme, že na podzim si vše vynahradíme.
Ve výtvarné soutěži Mezinárodní dětská
výtvarná výstava Lidice 2020 se žákům
výtvarného oboru podařilo získat vedle
mnoha čestných uznání i ta nejvyšší
ocenění – individuální medaili (Ester
Bruská) a dvě medaile škole za kolekci.

Novoměstské noviny

V tomto školním roce máme radost
také ze dvou absolventek. Tereza Engelmannová ukončila 1. stupeň základního
studia hudebního oboru ve hře na klavír
a Jiřina Hakrová 1. stupeň základního
studia hudebního oboru ve sborovém
zpěvu.
Přestože v převážné části druhého pololetí neprobíhala v základní umělecké
škole tradiční výuka, hrát, zpívat a tvořit
se ani na chvíli nepřestalo. Chtěla bych
proto velice poděkovat žákům, rodičům
a vyučujícím za jejich vynikající spolupráci a vstřícnost.
Přeji všem krásné léto a těším se
na setkávání v novém školním roce.
Martina Funtánová
ředitelka školy
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 10. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem,
konaného dne 13.05.2020
USNESENÍ
1/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje program zasedání
Zastupitelstva města Nové Město pod
Smrkem.
2/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje závěry kontroly usnesení, úkol trvá.
3a/10ZM/2020
Z astupitelst vo města Nové Měs to pod Smrkem schvaluje úplatné nabytí, koupi pozemku, v k. ú. Ludvíkov
pod Smrkem parcely č. 633/6, ostatní plocha o výměře 47 m2, oddělené
GP č. 624-85/2020 z parcely č. 633/1

v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, za smluvní cenu 100 Kč/m2, z vlastnictví paní
Heleny Rejnové do vlastnictví města Nové Město pod Smrkem. Veškeré náklady
spojené s převodem budou hrazeny
městem Nové Město pod Smrkem.
3b/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje úplatné nabytí, koupi pozemků, v k. ú. Nové Město pod
Smrkem parcely č. 953/1, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 100 m2, parcely č. 953/2, ostatní plocha, o výměře
1 084 m2, za smluvní cenu 415.000 Kč,
a budovy č. p. 382 na parcele č. 953/1,
zastavěná plocha a nádvoří, za smluvní
cenu 150.000 Kč, z vlastnictví společnosti KOVOŠROT GROUP CZ, s. r. o.
do vlastnictví města Nové Město pod
Smrkem. Veškeré náklady spojené
s převodem budou hrazeny městem Nové Město pod Smrkem.

Harmonogram demoličních prací
v areálu bývalé Textilany
23. července 2020
Instalace semaforů a dopravního značení, příprava staveniště, oplocení částečně
uzavřené komunikace, násyp recyklátu do výše 1 m po celém obvodu omezení,
nasvícení staveniště.
24. července 2020
Začátek demoličních prací, rozebírání budovy ze strany od ulice Zámecká demoličními nůžkami, následně se předmětná budova rozebere směrem od hlavní ulice
do areálu.
25. července 2020 – 4. srpna 2020
Pokračování demoličních prací, budova bude svislým odstraňováním celá rozebírána
4. srpna 2020
Úklid komunikace.
5. srpna 2020
Demontáž semaforů a dopravního značení a následné zprovoznění komunikace.
Demolice bude prováděna jen za denní doby kdy jsou volnější hlukové limity než
v noci. Při demolici objektu bude prostor staveniště zkrápěn z důvodu omezení
prašnosti.
Při provádění demoličních prácí budou dodržovány předpisy týkají se bezpečnosti práce a technických zařízení,zájmena vyhlášku č. 324/1990SB.,o bezpečnosti
práce.
V nočních hodinách bude stavba osvětlená.
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4a/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
části parcely č. 606, ostatní plocha,
o výměře cca 280 m2 za smluvní cenu
132 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod
Smrkem do vlastnictví pana Lubomíra
Kaliny. Kupující předloží kupní smlouvu
k podpisu nejpozději do 31.12.2020.
Po tomto datu platnost tohoto usnesení
končí a pozemek určený k prodeji může
být znovu nabídnut k prodeji.
4b/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části
parcely č. 1588/1, orná půda, za smluvní cenu 100 Kč/m2 bez DPH jako ostatní
plochu o výměře 2 350 m2, a za smluvní
cenu 200 Kč/m2 bez DPH jako zastavěnou plochu o výměře 150 m2 a náklady
spojené s prodejem z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem do vlastnictví
manželů Barbory a Ludvíka Bárových.
Kupující předloží kupní smlouvu k podpisu nejpozději do 31.12.2020. Po tomto
datu platnost tohoto usnesení končí
a pozemek určený k prodeji může být
znovu nabídnut k prodeji.
5/10ZM/2020
Z astupitelst vo města Nové Měs to pod Smrkem schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě kupní uzavřenou
mezi městem Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036 (budoucí prodávající) a společností STV INVEST, a. s.,
IČ 27217710 (budoucí kupující) o budoucím prodeji pozemků v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely č. 108,
ostatní plocha, parcely č. 112, ostatní plocha, parcely č. 489/2, ostatní
plocha, oddělené GP č. 261-70/2020
z parcely č. 489, ostatní plocha, parcely č. 525/2, ostatní plocha, oddělené
GP č. 261-70/2020 z parcely č. 525,
ostatní plocha, parcely č. 544/7, ostatní plocha, parcely č. 544/8, ostatní
plocha, parcely č. 544/9, ostatní plocha, parcely č. 544/10, ostatní plocha, parcely č. 544/11, ostatní plocha, a pozemku v k. ú. Dolní Řasnice,
parcely č. 1777/23, ostatní plocha,
oddělené GP č. 404-70/2020 z parcely č. 1777/11, ostatní plocha, včetčervenec–srpen 2020

Zprávy z radnice
ně veškerých součástí a příslušenství,
tj. zejména železniční vlečky v rozsahu
od výhybek u železniční zastávky v Hajništi pod Smrkem až po zakončení zarážedlem v areálu STV Group. Předmětem
prodeje inženýrské stavby, železniční
vlečky, je také železniční svršek, pražce, kolejnice, výhybky, drobné kolejivo,
štěrkové lože, rampa a porosty. Celková
kupní cena 2.550.000 Kč bude uhrazena ve třech splátkách po 850.000 Kč,
vždy k 31.12. roku 2020, 2021 a 2022.
6a/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpoč tov ých pr av idlech územ ních rozpočtů, Závěrečný účet města
za rok 2019. Dle § 17 odst. 7 písm. a)
uvedeného zákona se projednání závěrečného účtu města za rok 2019 uzavírá
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
6b/10ZM/2020
Z astupitelst vo města Nové Měs to pod Smrkem schvaluje v souladu
s ustanovením § 6 odst. 1, Vyhláš ky č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní
závěrku města za rok 2019.
7/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem projednává a bere na vědomí
Závěrečný účet SO SMRK za rok 2019,
jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření s v yjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.
8/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje odložení splátek půjčky uzavřené s městem Nové
Město pod Smrkem a společností UNITAS s. r. o. o jeden rok, tzn., že splátka
splatná k 30.04.2020 by byla splatná až
k 30.04.2021 a následně by splácení
probíhalo podle schváleného splátkového kalendáře v termínech prodloužených o jeden rok. Celkové doplacení
půjčky bude k 31.01.2025.
červenec–srpen 2020

9a/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje předloženou I. změnu rozpočtu města roku 2020, dle komentáře a tabulky rozpočtových opatření č. 1 až č. 22.
• navýšení příjmů:
o P = 2 773 641,31 Kč
• snížení příjmů:
o P = -6 537 000,00 Kč
• navýšení výdajů: o V =
-1 620 690,00 Kč
• snížení výdajů: o V =
5 430 000,00 Kč
• saldo: P–V = 45 951,31 Kč
9b/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem bere na vědomí rozhodnutí Úřadu vlády ČR č. j.: 29893/2019-UVCR-10
na dotaci Podpora terénní péče.
9c/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č. j.: KULK 26838/2020 na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
do 40 let věku.
9d/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu
Libereckého kraje z ﬁnančních prostředků Ministerstva práce a sociálních
věcí na rok 2020 č. OLP/708/2020.
9e/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem bere na vědomí rozhodnutí č. 1
MPSV č. j.: MPSV-2020/47400-224/1,
o poskytnutí dotace na rok 2020 na výkon sociální práce.
10/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje prodej cenných papírů, ČS korporátního dluhopisového OPF
v počtu 426 216 ks a ČS nemovitostního fondu v počtu 1 266 080 ks, a pověřuje starostu jejich prodejem.
11/10ZM/2020
ZM NMpS schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2020 o stanovení
kratší doby nočního klidu.
Novoměstské noviny

12a/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje zapojení obce
do projektu „Zajištění plánování sociálních služeb na Frýdlantsku“ v letech
2020–2021 a souhlasí s vyčleněním
částky 14.712 Kč v roce 2020, která je součástí členského příspěvku
na rok 2020, a předpokládané částky
11.034 Kč na náklady projektu v roce 2021, která bude součástí mimořádného členského příspěvku na rok 2020
na spoluﬁnancování podílu žadatele,
a souhlasí s převodem této částk y
do rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko,
DSO, který bude žadatelem o dotaci
Libereckého kraje na tento projekt.
12b/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje zapojení obce do projektu „Poradenství pro Frýdlantsko II“
v letech 2020–2021 a souhlasí s vyčleněním částky 28.321 Kč na pokrytí
nákladů projektu v období 2020–2021,
která bude součástí mimořádného členského příspěvku na rok 2020 na spoluﬁnancování podílu žadatele, a souhlasí
s převodem této částky do rozpočtu
Mikroregionu Frýdlantsko, DSO, který
bude žadatelem o dotaci Libereckého
kraje na tento projekt.
13a/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje zařazení města Nové
Město pod Smrkem do území působnosti MAS Frýdlantsko na programové
období 2021–2027.
13b/10ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje program strategického plánu Nového Města pod Smrkem.
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje odložení splátek
půjčky uzavřené s městem Nové Město pod Smrkem a společností UNITAS
s. r. o., o čtyři měsíce, tzn., že splátka
splatná k 30.04.2020 by byla splatná
až k 31.08.2020 a následně by splácení
probíhalo podle schváleného splátkového kalendáře v termínech prodloužených o čtyři měsíce. Celkové doplacení
půjčky bude k 31.05.2024.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php
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Zprávy z radnice
Ze schůzí rady města
Rada města na své schůzi konané
27.05.2020 projednala majetkoprávní
věci, schválila přidělení bytu v domě
s pečovatelskou službou a směnu bytu
v Ludvíkovské ulici. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 8/2020 o prodeji a nájmu (č 9/2020) nemovitých věcí z vlastnictví města. Dále rada města schvaluje
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi
městem Nové Město pod Smrkem a společností STV GROUP a. s. RM schvaluje žádost o pořízení územní studie X6
na areál bývalé „Textilany“. RM bere
na vědomí informaci ředitelky PO MŠ
o výsledku zápisu dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2020–2021.
RM schvaluje převod ﬁnančních prostředků z příspěvku zřizovatele do Investičního fondu organizaci ZŠ Nové Město
pod Smrkem a také souhlasí s investicí
na nákup interaktivní tabule. Dále RM
bere na vědomí informaci o výběrovém
řízení na obsazení pracovního místa
MěÚ, vedoucí ﬁnančního odboru. RM
schvaluje přidělení dotace z rozpočtu
města, kapitoly „Dotace“ žadateli AFK
Nové Město pod Smrkem a žadateli
ZO ČSV Nové Město pod Smrkem, RM
neschvaluje přidělení dotace z rozpočtu
města, kapitoly „Sociální služby“, žadateli Linka bezpečí, z. s. RM bere na vě-

domí informaci o konání akce SDH Nové
Město pod Smrkem „ Netradiční pálení
čarodějnic“, konanou dne 27.06.2020.
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce podia
Stagemobil L s příslušenstvím, na akci
„Rockový večer – Exploze“ a jako poslední RM nedoporučuje zastupitelstvu
snížení nebo zrušení poplatku z pobytu
stanoveného OZV č. 08/2019.
Další schůze rady města se konala
10.06.2020, byly na ní projednány majetkoprávní věci. RM schválila zveřejnění
oznámení č. 10/2020 o nájmu nemovité
věci z vlastnictví města a neschválila
zveřejnění záměru prodeje části parcely č. 2241, trvalý travní porost. Dále RM schvaluje dohodu o vypořádání
bezesmluvního užívání pozemku, části
parcely č. 2074/1, lesní pozemek mezi
Lesy České republiky, s. p. a městem
Nové Město pod Smrkem. RM schvaluje
výše odměn ředitelům PO ZŠ, PO MŠ,
PO ZUŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO SRC.
RM schvaluje převod ﬁnančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu a souhlasí s investicí nad
40.000 Kč na nákup traktorové travní
sekačky s příslušenstvím pro PO SVČ
„ROROŠ“. Dále RM schválila program
a termín zasedání ZM č. 11. RM schválila zapůjčení útulny rozhledny na Smr-

ku Klubu českých turistů Nové Město pod Smrkem na dny 04.09.2020
a 05.09.2020 k zajištění turistické akce
47. ročníku Výstupu na Smrk. RM projednala vyhlášení volných dnů ředitelky
PO ZŠ na dny 29. června a 30. června.
RM schválila částečné zaﬁnancování
rekonstrukce sociálního zařízení, havarijní stav litinového potrubí na WC
v mateřské škole z rozpočtu města, kapitoly „Opravy a investice“. RM schvaluje změny rozpočtů příspěvkov ých
organizací předložené k 31.05.2020
dle předložených příloh 1, 6 „Přehledu
nákladů a výnosů organizace 2020“.
Dále RM schvaluje přidělení dotace
z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“,
žadateli Okrašlovací spolek Nové Město
pod Smrkem. RM souhlasí s odpuštěním nájemného na rok 2020 u nájemní
smlouvy č. N 05/2011, nájemci Singltrek pod Smrkem, o. p. s., za čtyři měsíce, a současně souhlasí se splatností sníženého nájemného na rok 2020
do 31.08.2020. Jako poslední RM ukládá starostovi projednat s majitelem ﬁrmy
Dendria, spol. s r. o. ořez větví stromů
zasahujících do chodníku v ulici Celní.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

NÁMĚSTÍ
Na základě studie rekonstrukce Mírového náměstí v Novém Městě pod
Smrkem z roku 2016 od architektů City Upgrade a následných připomínek
ke studii vyplývajících z veřejné diskuze,
která probíhala formou ankety, kterou
inicioval Okrašlovací spolek, a následným veřejnými setkáními k vyhodnocení
ankety a dalším setkáním občanů k doplnění připomínek k navržené studii, byla studie architekty upravena. Upravená
studie akceptuje připomínky vzešlé z ankety i z veřejných setkání, a to zejména s ohledem na zachování stromořadí
ve stejném rozsahu a zelených ploch
zhruba o stejné výměře. Tato studie
bude použita jako podklad pro zadání
k vypracování projektu na rekonstrukci
náměstí.
https://nmps.cityupgrade.cz/
revize-studie-namesti
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ZZS
ZZS LK: Děkujeme za pomoc i podporu
vozovatelé ﬁrem, co k nám nezůstali
lhostejní, brali jako určitý druh podpory
od nás. Aby lidé například věděli, že
restaurace, do které jdou na oběd, v době nouze nezůstala lhostejná k jiným.
Na snímku předáváme samolepku majiteli liberecké restaurace Street Pho, která nám svou pomoc nabídla jako úplně
první. Seznam všech, kdo nás podpořili,
je na našich stránkách www.zzslk.cz.
„Děkujeme všem. Ale úplně v první
řadě bych rád poděkoval všem našim
zaměstnancům a spolupracovníkům
Zdravotnické záchranné služby,“ řekl
ředitel ZZS LK Luděk Kramář. Zdůraznil,
že zejména první dny nouzového stavu,
kdy se nevědělo, zda bude dostatek
ochranných pomůcek a jak se nemoc
Covid -19 v České republice rozjede, se
všichni na záchrance semkli a ukázali,
že jsou opravdu jeden profesionální tým.
Michael Georgiev, ZZS LK
Nouzový stav je za námi a podle všech
čísel je možné říci, že Česká republika,
potažmo Liberecký kraj, jej úspěšně
zvládl. Roušky se už asi natrvalo stanou
nezbytným oděvním doplňkem, který
budeme v době nachlazení a chřipek
všichni vytahovat ze skříní, stejně tak
my ve Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje počítáme s tím, že
ochranné pomůcky budeme využívat
v mnohem větší míře.
Pro nás na záchrance byl stav nouze –
pomineme-li pracovní nasazení a opatření – naprosto překvapivý v jednom:
nečekali jsme, že se vzedme taková vlna
solidarity se všemi, kdo nemohli zůstat
doma se svými blízkými a museli každý
den do práce, aby se život nezastavil. Ať
už to byli zdravotníci, členové Integrovaného záchranného systému, prodavači,
pošťáci… Nebo kdokoliv jiný z těch,
co byli dennodenně ve styku s lidmi.
Překvapilo nás, kolik nám chodilo podpůrných dopisů nebo SMS zpráv, kolik
lidí nás podporovalo potleskem. A kolik
lidí a ﬁrem nám nabídlo svou materiální
pomoc.
Těm všem bychom chtěli ještě jednou
poděkovat. A u těch, kdo nám pomáhali
nejvíc, bychom chtěli, aby se o nich
vědělo.
Proto jsme vytvořili samolepku „Pomohli jsme 1. linii v těžké době“. Je samozřejmě na každém, zda ji vylepí, my
bychom ale chtěli, aby ji majitelé a pročervenec–srpen 2020

VYHRÁVEJTE POBYTY
v nejznámějších
českých lázních
každou sobotu po celé prázdniny
od 13 hodin v pořadu VÝLETY

Český rozhlas Liberec
RÁDIO VAŠEHO KRAJE

Český rozhlas Liberec
RÁDIO VAŠEHO liberec.rozhlas.cz
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Mojra
Co dělat, když se dítě chytí špatné party
Výchova dítěte je velmi náročná disciplína. Snažíte se svému potomkovi předat ze
sebe jen to nejlepší, naučit ho pozdravit, poprosit a poděkovat, mít úctu ke starším
lidem, pomáhat s domácími pracemi a spoustu dalšího. Existuje však jedna noční
můra rodičů – možnost, že se vaše dítko chytí špatné party a začne tropit hlouposti,
ubližovat, chodit za školu, kouřit, nebo třeba i brát drogy… Křik, pláč a zákazy však
situaci nepomůžou, ba naopak ji mohou ještě zhoršit. Co dělat? Jak se zachovat?
Co pomůže?

Zájmy, aktivity a pravidla…
Možná vás napadlo, že dítěti jeho
„kamarády“ jednoduše zakážete. Nebo
že mu dáte výprask a domácí vězení,
a to ho naučí. Opak je pravdou. Jakákoliv razantní řešení totiž povedou
pouze ke vzdoru, a v horších případech
např. k útěku z domu. Zkuste na to jít
jinak. Zde je několik rad, jak na to.
Ukažte dítěti, že vám na něm
záleží a že se o něj zajímáte
Mnoho rodičů bývá pod velkým tlakem. Z práce chodí domů pozdě, musí
zařídit spoustu věcí a na dítě jim nezbývá
tolik času, kolik by si přáli. Děti ztrátu rodičovské pozornosti snáší velmi špatně.
Snaží se na sebe stůj co stůj upozornit,
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a to i výběrem kamarádů. Vytvořte si
proto určité rituály, např. společnou večeři, u které si popovídáte o tom, jak se
vaše dítě celý den mělo, co dělalo, co ho
trápí, co ho zajímá… O víkendu vyrazte
třeba někam na výlet, na procházku,
do kina.
Mimoškolní aktivity
Děti tráví stále více času bez dozoru
rodičů. Takže jim určitě nemůžete zabránit stýkat se, s kým chtějí. Čas trávený
s těmi „nesprávnými“ kamarády můžete
alespoň omezit. A to tak, že dítěti nabídnete co nejvíce volnočasových aktivit.
Baví syna fotbal? Pošlete ho na trénink.
Miluje dcera tancování? Vyberte společně nějaký taneční kroužek apod. Čím

Novoměstské noviny

méně času bude dítě na partu mít, tím
méně jí propadne. Samozřejmě ale všeho s mírou, myslete na to, že nechcete
dítě přetěžovat. A pokud se žádným
aktivitám nechce věnovat, vymyslete něco, čemu se budete věnovat jako rodina
společně.
Pravidla
Stanovte si s partnerem pravidla, která chcete, aby dítě dodržovalo. A co
je důležité, domluvte se na trestech,
které budou po jejich překročení následovat. V tom musí být oba rodiče velmi
důslední a jednotní, aby dítě nemělo
tendenci situaci využít proti vám. Jakmile
budete s partnerem zajedno, promluvte
si s dítětem. Nechejte mu také prostor
na to, aby se ke všem bodům vyjádřilo,
hledejte přípustné kompromisy. Dítě
získá pocit, že vám záleží i na jeho názoru a snáze se mu budou dodržovat
pravidla, na jejichž vytvoření se samo
podílelo. Snažte se nový systém zavést
nenásilně, vysvětlete dítěti, proč je pro
vás určité jeho chování nepřípustné, co
vy sami cítíte…
Když se dítě chytí špatné party, je to
především zkouška trpělivosti pro rodiče. Komunikace je základním stavebním kamenem úspěchu. Naslouchejte
svému dítěti, mluvte s ním, poukazujte
na chyby dětí, se kterými se kamarádí,
a mluvte o nich, proč je jejich chování
špatné apod. Zjistěte, proč se s nimi
vaše dítě skamarádilo. Buďte trpěliví
a nenásilnou formou se snažte dítě přesvědčit o tom, že tito kamarádi nejsou
vhodní. Pokud byste si nebyli jisti, jak
vše zvládnout, můžete požádat o pomoc
např. třídní učitelku, školní nebo dětskou
psycholožku, nebo navštívit různá rodinná centra, kde vám poradí. V rodinných
centrech se vaše dítě také může potkat
s dětmi, se kterými se skamarádí, nebo
tato centra nabízejí i různé možnosti volnočasových aktivit pro děti i rodiče.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka
poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Okrašlovací spolek
Novinky z Okrašlovacího spolku
Po dlouhé pauze způsobené koronavirovou karanténou se začínají pomalu
obnovovat i aktivity v našem spolku.
Byla vydána brožura Hajniště, kterou
sepsal RNDr. Václav Tima.
Ke 130. výročí založení Okrašlovacího spolku sesbírali a uspořádali materiály v brožuře Historie Okrašlovacího
spolku Nové Město pod Smrkem
pánové J. Mikla a V. Tima.
Obě brožury jsou k dostání v Informačním centru.
V sobotu 27. června se v prostorách
Vily Klinger uskutečnilo Novoměstské
setkání spolků, na které přijal pozvání
a účastnil se jej i pan starosta, ing. Kratochvíl.

Zúčastnilo se jej 11 hostů ze 6 spolků
– Okrašlovací spolek Horní Řasnice,
Spolek pro obnovu kostela H. Řasnice,
Spolek pro zvelebení jindřichovického
kostela CAMPANA, Spolek Český svět
z Dolní Řasnice a Dětřichovský okrašlovací spolek.

červenec–srpen 2020

Tato setkání jsou organizována v rámci
spolků Frýdlantska, poslední proběhlo
v roce 2019 v Jindřichovicích pod Smrkem.
Na programu byla prezentace naší
dosavadní činnosti a diskuze na společná témata spolků. Na závěr celé akce
proběhla prohlídka vily a parku, kterou
zajistila paní Helga Bláhová.
Odpoledne se uskutečnilo neformální
setkání členů Okrašlovacího spolku
na Staré poutní cestě, poblíž opravené
studánky hajného Pecha. Na vyčistění a úpravách studánky se v průběhu
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loňského roku střídavě podíleli členové spolku. Největší kus práce však
na dokončovacích pracích a zastřešení studánky odvedli pánové J. Mikla,
A. Popovič a V. Tima. Stříška obnovené
studánky v louce upoutá příchozí již
z dálky.
Setkání proběhlo v příjemné a neformální atmosféře, bylo zajištěno i občerstvení.
Za OS M. Remtová
Fotograﬁe – J. Mikla, O. Vnoučková,
F. Remta
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Historie
Z historie Lázní Františka Josefa v Novém Městě
Zná někdo jméno Roberta Philippa Hemmricha
(* 1. 5. 1871 Jablonec nad Nisou – † 15. 4. 1946 tamtéž), jabloneckého architekta a stavitele, který vytvořil
981 staveb podle svých projektů, kterých bylo celkem
cca 3.000 a který vystudoval stavební průmyslovku
v Liberci společně s Josefem Zaschem a Adolfem Loosem v letech 1885–1889?? A s čím ho spojuje Nové
Město?? Odpovědí jsou městské lázně, kdysi nesoucí
jméno císaře Františka Josefa I.
Lidé si je přáli už dlouho, ale jejich
přání nebylo možné z důvodu nedostatku ﬁnancí vyslyšet, a tak se stále odkládalo. O stavbě lázní v Novém Městě
vážně jednala městská rada až v květnu
roku 1903. A nápad zřídit lázně byl přijat
s nadšením, protože až nyní město dostalo bohaté peněžní dary.
Lázně se zamýšlelo stavět k 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. roku 1908. Proto také dostaly název „Jubilejní lázně císaře Františka Josefa“. Jak
už bylo zmíněno, myšlenky založit lázně
už byly veřejností několikrát ventilovány,
ale nikdy se nezrealizovaly, protože chyběly ﬁnanční prostředky. Ale ve městě
se skoro 6 tisíci obyvateli byly lázně
potřeba. Navíc, většina obyvatel byla
zaměstnána v továrnách a jen malý zlomek z nich měl možnost a mohl si dovolit
pořádné koupání v domě. A tak nezbylo
starostovi města Adolfu Glöcknerovi

z ní by sotva dostačovaly k pokrytí nákladů na provoz. Proto byla také část těchto
nákladů vložena na bedra obyvatelstva,
které je s ohledem na zlepšení hygienických podmínek rádo neslo. A logicky,
čím více lidí lázně navštíví, tím menší
zátěž na ně bude vložena.
Plány vypracoval jablonecký stavitel
Robert Hemmrich. Ten v té době budoval i lázně v Jablonci. Se stavbou se
začalo na jaře roku 1909 a vedl ji novoměstský stavitel Anton Model (* 1851
– † 28. 4. 1932). Vnitřní vybavení dodala ﬁrma H. Schafsstaedt z Desné a je
nutné podotknout, že odborníky bylo
vyhodnoceno jako výtečné. Zbývající
práce provedli novoměstští řemeslníci.
Nové lázně se mohly otevřít už v neděli
15. ledna 1911. Budova byla situována hlavní stranou do Ludvíkovské ulice
a bokem do dnešní Komenského ulice. Otevření lázní se za velikého zájmu

(* 16. 6. 1850 – † 14. 3. 1936) ve spojení s občany a baronem Klingerem, než
tento plán na stavbu lázní zrealizovat.
O stavbě a její nutnosti pro město už
na jednáních padla spousta slov. Byla
také pravda, že hotová stavba by sice
město prakticky nic nestála, ale příjmy

obyvatel Nového Města účastnilo celé
městské zastupitelstvo a baron Oscar
Klinger jun.
Dojem, který na přihlížející dělala, se
nedal nazvat jinak než jako uchvacující. Ale i vnitřní vybavení bylo stylové
a na kráse při vší jednoduchosti se mu
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nemohlo nic vytknout. Hlavním vchodem
se lidé dostali do přízemí. Vlevo byla
pokladna, na kterou hned navazovaly
dětské lázně se dvěma vířivkami a bazénkem. Z přízemí byl také přístup k plaveckému bazénu. Ten zabíral celé boční
křídlo budovy a měl být využíván jen přes
letní sezonu od 1. května do konce října.
Bazén byl 11,7 metrů dlouhý, 6 metrů
široký a hluboký postupně od 85 centimetrů do 3 metrů. Hala byla vybavena
i potřebným záchranářským vybavením.
Od vchodu vpravo se nacházela parní
lázeň, která se skládala z parní a horkovzdušné komory. Mimo to zde byly vířivé
koupele, bazének, masážní stůl a klidová zóna k odpočinku.
Ve vrchním patře bylo 5 koupacích
van, 10 vířivých koupelí a sluneční (nebo
lépe řečeno vzdušné) lázně. Kotelna byla vybavena 2 zdvojenými kotly a jedním
přibližně 30 metrů vysokým komínem,
který stál poněkud bokem ve dvoře.
Po slavnostním otevření se konal den
otevřených dveří s prohlídkami pro veřejnost. Jen na tu neděli bylo vydáno
1600 lístků. Návštěvnost lázní v prvním
týdnu byla obrovská. Největší zájem byl
pochopitelně o víkendy, což ale provozovatelé neviděli zrovna rádi. Daleko
raději by byli, kdyby se návštěvnost rozložila do celého týdne. To by pak nebyl
znát poměrně nízký počet koupacích
van.
Ceny byly přiměřené místním poměrům. Vířivé koupele stály 15 haléřů, vana
vyšla na 40–60 haléřů, plavecký bazén
stál 40 haléřů, parní lázeň 1 korunu
a 20 haléřů. Vše bylo bez zapůjčeného
prádla. Děti měly samozřejmě slevu.
V průběhu let měli oba šéfové ﬁrmy
Ig. Klingera věnovat na stavbu a vybavení lázní svými příspěvky částku 165 tisíc korun. (Na dnešní poměry by to odpovídalo, pokud to budeme přepočítávat
přes aktuální hodnotu zlata, částce skoro 41 milionů korun!!!).
O zájmu lidí v prvním roce provozu
hovoří čísla. Během první sezóny byly prodány vstupenky na 7579 vanových koupelí, 7924 vířivých koupelí,
1067 vstupenek do plaveckého bazénu,
366 do parní lázně a 3750 dětských
lístků. Připravovalo se zavedení zdravotních koupelí.
Provoz plaveckého bazénu byl nejen
sezonní záležitostí, ale byla určena otevírací doba zvlášť pro muže a pro ženy.
červenec–srpen 2020

Historie
Například pro sezónu roku 1914 byl pro
návštěvu určen následující harmonogram:

čtvrtek
pátek
sobota

rodiny
ženy
s dětmi
dopoledne 15–17 h
dopoledne 15–17 h

muži
17–20 h
17–20 h
9–13 h
14–21 h

Pokladny zavíraly půl hodiny před koncem provozní doby.
Z důvodu možné vazby na bývalé mocnářství se po vzniku Československa rozhodla nová státní správa pokud možno
všechny připomínky na staré zřízení vymazat. Přejmenovávaly se spolky s mnohaletou tradicí, rušily se pomníky a došlo
i na odstranění nápisu na fasádě lázní.
Stalo se tak 24. května 1923. Do této
doby nesly (na straně z Ludvíkovské ulice) název Lázně císaře Františka Josefa,
nyní už to byly prostě jen městské lázně.
Ani ne 20 let od otevření už lázně
trpěly nezájmem. Otevřeno měly pouze
jediný den za dva týdny a budova i mobiliář chátraly. Koncem 20. let byly čím
dál ve větší hospodářské ztrátě a jejich
provoz doléhal více a více městský rozpočet.
Lázeňská komise městského zastupitelstva měla jako jeden z důležitých
úkolů tyto poměry zvrátit, lidi motivovat
lázně navštěvovat a tím zase lázeňský
provoz pozvednout. Nemělo smysl ztrácet čas povídáním o hygienických poměrech a zdravotním prospěchu van,
vířivek, parních lázní nebo plaveckého
bazénu. Pokud nehledalo ani zastupitelstvo v lázeňském provoze zdroje příjmů,
mohla tato komise maximálně zachovat
jen jejich omezený provoz. Aby se situace zlepšila, musel se význam lázní dostat do povědomí a zájmu všech vrstev
obyvatel a provoz se musel zvednout.
Jako první přišlo na řadu zavedení
ročních vstupenek pro vany a vířivky.
Cena této vstupenky byla pochopitelně
výhodnější. Koupel ve vaně tak vyšla
na 3 koruny, ve vířivce na 1 korunu. Zaplacení této permanentky se nechalo
rozdělit do 4 splátek. Tím se staly lázně
obyvatelům města přístupnější. A aby
jim byly ještě blíž, sama komise se rozhodla lidem permanentky nabízet.
Stejně tak se nechalo vyjednávat o cenách větších skupin zájemců, kteří chtěli
červenec–srpen 2020

v yužít plavecký bazén. Komise byla
otevřená i dalším podnětům z řad plavců
nebo sportovních klubů.
S ohledem na to, že při návštěvách
lázní nebyly parní lázně vůbec využívány, byl jejich provoz zrušen. Provoz se
obnovoval jen pro předem nahlášené
skupiny.
Kupodivu, až v těžkých válečných
letech se lázně dočkaly rozšíření vybavení. Koncem srpna roku 1943 byla
v čekárně budovy postavena veřejnosti
volně přístupná osobní váha. Byla to
první taková novinka v Novém Městě
a uvítali ji nejen návštěvníci lázní.
Po válce se zdál osud lázní, které
do roku 1949 ležely ladem a bez údržby chátraly, zpečetěný. Město je tehdy
nabízelo místnímu Českému vlnařskému
závodu, aby obnovil provoz a pomohl
občanům k jedné ze základních složek
kultury, čistotě a sportu, ale závod tuto
nabídku odmítl. Místní národní výbor
dlouho hledal odborníka, který by lázně
zprovoznil. Našel ho v panu Kristenovi,
který takřka sám postupně prohlížel,
opravoval, zlepšoval. A v neděli 27. břez-

na 1949 mohl konečně říct: „Otvíráme“.
V budově byly vanové, sprchové a parní
lázně, dětský bazén a bazén pro plavce
se skokanským prknem. Nejbližší podobné lázně byly až v Liberci. Hodnota
lázní byla tehdy odhadnuta na 50 milionů korun československých. Lázně
byly doplněny prostornou prádelnou
a moderní sušárnou. Pracující tak mohli
jít do lázní, vzít si s sebou špinavé prádlo
a než se vykoupali, bylo prádlo vyprané,
usušené a vymandlované. Pro mladé
a sportovce byly lázně dovybaveny halou na stolní tenis. V plaveckém bazénu
pak bylo zařízení pro ty, kteří se chtěli
naučit plavat. Nad skokanskou částí byly
zavěšeny kruhy.
Tolik v krátkosti historie do roku 1949.
Na tu další si už přeci jen mnozí „pamětníci“ mohou zavzpomínat sami a možná i odpovědět na otázky: „Co z těch
původních zůstalo? Co zmizelo? Co
přibylo?“
V každém případě buďme rádi, že je
zde máme. Historické a stále funkční.
Petr Krause
Nové Město pod Smrkem

Tip na dovolenou či výlet
Doporučuji romantickou dovolenou
na řece Sázavě mezi Světlou nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod. Toto krásné letní místo se
jmenuje „Stvořidla“ Je tam krásně, čistý
vzduch a plno chat a chatiček a i letních
domků. Řeka Sázava je v těchto místech
mělká a plná velkých balvanů, na kterých si můžete dělat i pikniky. Pro děti je
to prima zábava, jsou zde i prolézačky,
pingpongové stoly, ohniště na táborák
a tak podobně. Je tam moc příjemně
a krásně.
V chatkách s verandou jsou dvě palandy a obýváček s kuchyňkou, ledničkou a dvouplotýnkovým vařičem. Každá
chatka má k dispozici rámy se síťovinou
na sušení hub, je to tu totiž ráj pro houbaře.
Poblíž je i penzion, ve kterém se nachází smíšené zboží, dále jsou zde i dvě
velké stylové koliby, kde výborně vaří.
Večery jsou tam obzvláště kouzelné,
plné táboráků, u kterých se hraje na kytaru a zpívají se trempské písně.
Když pojedete asi 4 zastávky vláčkem směrem na Zruč nad Sázavou,
Novoměstské noviny

přijedete do Ledče nad Sázavou. Toto
městečko je perla Posázaví. Je o něm
i písnička. Nachází se tam hrad na skalách, pod nímž projíždí „posázavský
expres“. Na jedné ze skal naleznete
pomník mladého vojáka, který zde skočil
dolů z nešťastné lásky. Nedaleko Ledče
je vesnička Lipnice, kde žil Jaroslav Hašek a zde psal svoji knihu „Dobrý voják
Švejk“.
A jak se do těchto „Stvořidel“ dostanete? Vlakem dojedete do Liberce, odtud směrem Nymburk, Čáslav, Kolín,
Golčův Jeníkov, Světlá nad Sázavou.
Poté asi 4 zastávky směr Zruč nad Sázavou, kde se vyráběly u Bati dětské
botičky. Byl tam i natáčen ﬁlm „Lásky
jedné plavovlásky“. Když pojedete vlakem přes Český Šternberk, kde se tyčí
krásný bílý hrad na vysokých skalách, je
jízda vlakem kouzelná. Na jedné straně
řeky Sázavy jsou samé skály, na druhé
straně plno chat a chatiček.
Přeji Vám krásnou dovolenou a šťastnou cestu, hodně sluníčka a plno hub.
Květa Karlíková
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Singltrek
Obytná auta na Singltreku pod Smrkem: jak dál?
Letošní jaro ve znamení koronaviru bylo vážně zvláštní a každý z nás jistě bude
mít hodně dlouho na co vzpomínat. Musíme jen doufat, že nejhorší z této pandemie již máme za sebou a že se brzy
budeme moci zase bez omezení a obav
setkávat s lidmi a věnovat se svým běžným aktivitám.
Jak už jsme v těchto článcích zmiňovali dříve, každá sezóna na Singltreku
pod Smrkem se nese ve znamení nějakého fenoménu. Loni a předloni se
u nás ve velké míře začala objevovat
elektrokola. A letos, hned po prvních
víkendech, kdy se nástupní místa
po pandemii otevřela, bylo jasno. Letošní rok bude ve znamení obytných
aut. Ve dnech vysoké návštěvnosti je
jich kemp plný. Tak moc jich nikdy dříve
nebývalo.
Kladli jsme si otázku, zda aktuální
trend půjčování (a případně pořizování
vlastních) obytňáků souvisí s koronavirem. Dávalo by to smysl, že? Když máte
obytné auto, můžete si jet (téměř) kam
chcete, bydlíte ve svém, vaříte si svoje
jídlo, máte vlastní hygienické zázemí, nemusíte se s nikým potkávat, můžete se
prakticky izolovat. Přesto se domnívám,
že by trend obytných aut u nás přišel dřív
nebo později do módy, i kdyby tu nebyla
pandemie. Zejména vzhledem k tomu,
jak jsou obytná auta již mnoho let oblíbená na západ od našich hranic.
Obytňáky, ačkoli jejich půjčení (natož
pořízení) je dost nákladné, lidem nepochybně poskytují mnoho výhod. Druhá
strana mince však už tak výhodná není.
Doplácejí na ně totiž lokality, které navštěvují. Na rozdíl od ostatních návštěvníků (kteří samozřejmě také přinášejí
dopravní a jinou zátěž), lidé v obytňácích
vrátí do navštívené lokality zpět jen málo peněz. Místo toho, aby se ubytovali v penzionech u místních lidí, zaplatí
za stání a pohodlné přespání v kempu
jen naprosté minimum. Případně neplatí
nic, pokud na noc „chytře“ zaparkují na neplaceném parkovišti, odbočí
na lesní cestu či najdou nějaký plácek,
ale to se zatím v těchto končinách naštěstí často neděje. Místo toho, aby se
stravovali v místních občerstveních a restauracích, uvaří si sami ve své kuchyni
v autě.
Teď nemáme na mysli lidi, zejména ty
mladší, kteří si vlastními silami upravili
starou dodávku nebo kombík na přespá14

vání v autě, chtějí cestovat a poznávat
svět, i když mají málo ﬁnančních prostředků. Těm by bydlení v autě nikdo
neupíral a navíc naprostá většina z nich
si velice ráda alespoň pivo nebo občerstvení u místních dá. Tohle však není
případ lidí, kteří si půjčují (nebo případně
pořizují) luxusní obytná auta a evidentně
nemusejí šetřit každou korunu. Zatím
jsme ale nepřišli na způsob, jak těmto
lidem sdělit: přijeďte, ale podpořte místní – utrácejte v kempu, v obchodech

která vždy bude mít svoje příznivce. Je
však úkolem do dalších měsíců a roků
vymyslet, jak s obytňáky fungovat tak,
aby to bylo výhodné pro obě strany.
Jedna věc je zřejmě osvěta. Návštěvníci
si musejí uvědomit (a to platí úplně pro
všechny, nejen ty v obytňácích), že mají
možnost využívat kvalitní síť stezek a výjimečné prostředí. Jejich návštěva však
vždy znamená pro lokalitu zátěž a měli
by tedy, podle svých možností, něco
navštívenému regionu vracet.

na náměstí, v hospodě, ve večerce,
v cukrárně a klidně i v železářství nebo
v kadeřnictví.
S obytňáky se bohužel pojí ještě jedna
nevýhoda. Chtějí parkovat na rovné ploše, chtějí připojení na elektřinu. Chtějí
kvalitní příjezdové cesty, chtějí možnost nabrat si vodu a vypouštět odpad.
Pokud parkovací a pojezdové plochy
nejsou zpevněné, brzy se rozjezdí. Ano,
bylo by možné upravit, vybetonovat nebo vydláždit velkou část kempu, avšak
vyplatilo by se to vzhledem k ﬁnančním
nákladům vůbec? Zvlášť když ﬁnanční
přínosy obytňáků jsou poměrně nízké?
Dokud přijíždělo obytňáků několik, nepředstavovaly problém. Ve chvíli, kdy
jich je prakticky plný kemp, začíná se
situace měnit.
Není to tak, že bychom chtěli obytná
auta zakázat. To by z pohledu legislativy
ani nebylo možné. Navíc je to záležitost,

Druhá věc je, že je potřeba si pořádně
rozmyslet, jak moc se obytným autům
přizpůsobovat. Zda pro ně upravovat
nástupní místa, kempy, parkoviště. To
samozřejmě platí obecně pro všechny
turistické destinace (například pro národní parky), nejen pro obce v okolí Singltreku pod Smrkem. Pokud lidé budou
vědět, že místní infrastruktura obytným
autům příliš nevyhovuje, s obytňákem
nepřijedou, možná zvolí si jiné způsoby
ubytování. Samozřejmě se může stát,
že někteří nepřijedou vůbec, ale to by
zatím na Singltrek pod Smrkem nemělo
fatální vliv. Správná cesta se – zatím jen
– rýsuje asi v kombinaci obojího: umožnit kvalitní parkování omezenému počtu
obytňáků a návštěvníkům připomínat, že
je slušnost v regionu nechat i nějakou
hotovost, ne jenom odpadky.
Za celý tým Singltreku Vás zdraví
a úžasné letní dny přeje
Hanka Hermová

Na základě vzájemné dohody města Nové Město pod Smrkem a Singltrek, s. r. o.
jako provozovatele parkoviště u koupaliště bylo dohodnuto, že od občanů s trvalým
pobytem v Novém Městě pod Smrkem nebude vybírán poplatek za parkování. Děkujeme za vstřícný krok provozovateli parkoviště.
Novoměstské noviny
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Provozní doba – červenec–srpen 2020
Plavecký bazén
Sauna
Masáže
ráno
odpoledne
odpoledne
pondělí
sanitární den
úterý
zavřeno
zavřeno
středa
13.00–19.00 veřejné plavání
15.00–20.00 smíšená
zavřeno
13.00–14.00 veřejné plavání
čtvrtek
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
15.00–20.00 pro ženy
15.00–20.00 veřejné plavání
zavřeno
pátek
13.00–20.00 veřejné plavání
15.00–20.00 pro muže
10.00–12.00
sobota
13.00–19.00 veřejné plavání
15.00–19.00 smíšená
veřejné plavání
neděle zavřeno
14.00–18.00 veřejné plavání
14.30–18.00 smíšená
Poznámky: Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 týden předem.

Občerstvení
u bazénu

zavřeno

Ceník – platný od 1. ledna 2019
Plavecký bazén
1 hod.
2 hod.
nad 15 let
60 Kč
100 Kč
děti do 15 let
40 Kč
70 Kč
senioři – čtvrtek 14:00–15:00, 1 hod. 50 Kč
osoby ZTP/P
40 Kč
70 Kč
záloha na klíč od skříňky
100 Kč
příplatek při překročení časového limitu
30 Kč za každých započatých 30 minut
Pronájem bazénu – hodinová
sazba
do 21.00
1 300 Kč
po 21.00
2 000 Kč
pronájem školy 1 hod.
20 Kč
osoba/hod.
Permanentka – vstup bazén
dospělí 12 vstupů po 1 hod.
600 Kč
– přenosná,
platnost 4 měsíce
děti do 15 let a ZTP,
400 Kč
12 vstupů po 1 hod. –
přenosná, platnost 4 měsíce
Zápůjčky
vysoušeč vlasů
20 Kč
sportovní potřeby
20 Kč
ručník
20 Kč

Sauna
vstupné – 2 hod.
nad 15 let
děti do 15 let
sauna s přechodem
do bazénu
sauna s masáží
masáž samostatně
Pronájem sauny
do 21.00
po 21.00
Pronájem – sportoviště
pronájem 1 hod.
Hala u školy
Sokolovna
Tenisový kurt
Volejbalový kurt

100 Kč
70 Kč
130 Kč
200 Kč
130 Kč

1 300 Kč
2 000 Kč

250 Kč
190 Kč
100 Kč
150 Kč

zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly NMPS
Hala u školy
100 Kč
Sokolovna
100 Kč
Poznámka: klíče jsou uloženy
v pokladně bazénu, IC a v kempu.

Ubytování
Turistická ubytovna
1. 1.–30. 6., 1. 9.–31. 12. 1. 7.–31. 8.
osoba od 3 do 12 let
160 Kč
200 Kč
osoba starší 12 let
200 Kč
220 Kč
Apartmány
1. 1.–30. 6., 1. 9.–31. 12. 1. 7.–31. 8.
osoba
1 noc
200 Kč
220 Kč
od 3 do 12 let
více nocí
200 Kč
220 Kč
osoba starší 12 let 1 noc
300 Kč
340 Kč
více nocí
270 Kč
300 Kč
Koupaliště
1. 4.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 1. 7.–31. 8.
chata č. 1
400 Kč
500 Kč
chata č. 2, 3
650 Kč
750 Kč
chata č. 4, 5, 6
550 Kč
650 Kč
obytný vůz, karavan
120 Kč
150 Kč
stan velký
100 Kč
stan malý (2 osoby)
60 Kč
parkovné osobní automobil na den
50 Kč
Poplatky
Rekreační poplatek městu
10 Kč
(všechny typy ubytování)
osoba/noc
Ubytovací poplatek při ubytování v areálu
30 Kč
koupaliště
osoba/noc
Sprchy
30 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
červenec–srpen 2020
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Služby
Anděl Strážný
Dovolená v klidu a s pocitem
jistoty, že je postaráno o vaše
rodiče či prarodiče? Využijte
službu Anděla Strážného!

Pokud si chcete letošní dovolenou
užít bez obav a starostí, kdo vás zastane
v případě, že budou vaši rodiče nebo
prarodiče v době vaší nepřítomnosti potřebovat pomoc, zavolejte si na pomoc
Anděla Strážného.
Ten nabízí moderní tísňovou péči,
která chrání zdraví a životy, dává pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně,
365 dní v roce.

16

OČI
Pros t řed ni c t v í m SOS t la č í t ka
na hodinkách, které v současné době zapůjčujeme zdarma, řešíme krizové situace seniorů, osob se zdravotním
postižením i dlouhodobě nemocných.
Jejich rodinám dáváme klid a vědomí,
že je o jejich blízké postaráno v době,
kdy jsou v zaměstnání nebo jedou na zaslouženou dovolenou.

Hodinky s SOS tlačítkem jsou napojeny na náš dispečink, kde vyškolení
profesionálové člověku zajistí okamžitou
pomoc v krizových situacích jako je například pád, zhoršení zdravotního stavu,
nevolnost, napadení, panická úzkost
apod.
Dopřejte si dny bez starostí o vaše
blízké. Zavolejte na telefonní číslo
739 204 964 a domluvte si
osobní setkání u vás doma
s naší sociální pracovnicí. Postará o zajištění
služby pro vaše rodiče či
prarodiče, kteří si budou
moci hodinky ihned vyzkoušet a službu začít využívat.
Službu tísňové péče poskytujeme i dlouhodobě.
Více informací najdete na www.
andelstrazny.eu.

Novoměstské noviny

Bylo to zvláštní, všude se rozprostřelo
nezvyklé ticho a klid. Ptáte se, o čem
mluvím? No přece o vyhlášeném nouzovém stavu a následně o povinnosti
nosit roušku přes nos a ústa. Přestala
létat letadla, auta nejezdila, lidé zmizeli
za dveřmi svých domovů, školy se zavřely, ulice se vylidnily. Jen občas se
objevovala jakási zakuklená individua,
aby zašla do nějakého obchodu, a pak
zase rychle spěchala do svého domova.
Ustavení krizového štábu, povinnost nosit roušky. Ještě nedávno nikdo netušil,
že se tyto symptomy stanou běžnou
součástí našeho života. Roušky, šest
písmen změnilo naše životy. Varovná
čísla, denně se měnící počty nakažených, vyléčených, ale i mrtvých. Zpravodajství v televizi, v novinách, v rozhlase,
narychlo svolávané bríﬁnky členů vlády,
ministerstev, krizového štábu. Zmatečná
a někdy i protichůdná prohlášení, měnící se i po hodinách. Varovná čísla ze
světa, sloupce čísel, počty nakažených,
vyléčených i bohužel mrtvých. Mluvíme-li o přízraku COVID-19, pak nikdy
nezapomínejme na místo jeho vzniku.
Čína jako spása a zachránce světa je
absurdní i ďábelský narativ zároveň. To
je jen konstatování holého faktu, nejde
o žádnou konspirační teorii, kterých se
vyrojilo nebývalé množství. Coronavirus
se rozletěl světem, nedbal na hranice
ani na státní zřízení, nevynechal žádnou národnost, barvu kůže, politické
či náboženské vyznání. Nastala doba
roušková. Stovky lidí v důsledku nepřipravenosti a nouzových opatření si
začaly šít roušky samy. Poskytovali jsme
si je vzájemně bez nároku na odměnu,
solidarita se rozjela naplno. Roušky
se staly postupně i módní záležitostí,
ladily k oblečení nejen barevností, hýřily
množstvím vzorů, vychytávek. Prodej
v galanteriích dosahoval úctyhodných
čísel. Jednou mnoho z těchto prostředků skončí v nějakém muzeu jako doklad
doby, ve které jsme na nějaký čas žili.
Naše kultura zakrývání obličeje nezná. Když vidíte obličej, snažíte se odhalit totožnost člověka, ale i odhadnout
jeho emoce. Rozpoznávání emocí je
důležité z evolučního hlediska, pomáhá nám posoudit hrozbu a může také
usnadnit pozitivní sociální interakce. To
platí jak u lidí, které dobře známe, tak
pro naprosto cizí. Ztráta schopnosti rozpoznat tvář, identiﬁkovat, jestli se jedná
červenec–srpen 2020

Hasiči
o známého či neznámého člověka, nebo
rozpoznat potenciální nebezpečí může
pro někoho znamenat psychickou zátěž.
Rouška zakryje podstatnou část obličeje. Jedno z mála, co vidíme, jsou oči.
Lidé při potkávání většinou nejsou zvyklí
hledět dotyčnému do obličeje. Mluvíme
mezi sebou a zrak nám těká po okolí,
po postavě, málokdy po obličeji. Najednou vidíme hlavně oči. Jsou výraznou
součástí obličeje člověka. Velikost očí je
stejná už od narození, nemění se. Vidíme oči výrazné, hnědé, zelené, krásné,
orientální, oči nevýrazné, kalné, začervenalé, přimhouřené, zlé, ale pořád
jsou to oči. O očích se říká, že to jsou
okna do duše. Padnout někomu do oka,
přimhouřit jedno oko, dělat něco naoko, dělat něco od oka, nevěřit svým
očím, nespustit z někoho oči, smát se
někomu do očí, mít oči na stopkách, ale
také dělat něco od oka, oko za oko, zub
za zub, spát na jedno oko, nemoci se
někomu podívat do očí, mít čtyři oči, mít
velké oči. Těch rčení a přísloví o očích
bychom určitě našli více.
Další velkou výzvou doby bylo důkladné mytí rukou. Rodiče nás učili pravidelně si mýt ruce a říkačka „To jsou ruce, to
jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně“
se stala jakousi odrhovačkou přímo
vlezlou. Nastoupila pečlivá dezinfekce
rukou, před i po jakékoliv činnosti, podání rukou bylo tabu.
Během nuceného pobytu v našich
domovech mnozí z nás „poznávali“ jen
několik lokalit doma, které jsme absolvovali jako nekonečné kolečko: kuchyň,
křeslo, televize, koupelna, WC, postel,
ale také lednička, spíž. Sledovali jsme
v televizi obličeje komentátorů, herců,
zpěváků (samozřejmě patřičně orouškovaných, takže jsme mnohdy přemýšleli,
s kým vlastně máme tu čest), kteří nás
přesvědčovali, že po skončení tohoto
stavu budeme posíleni na těle i na duchu, vyjdeme z této krize lepší. Zkrátka
krize je vlastně dobrá pro změnu našeho
zaběhnutého spotřebního světa. Někteří
byli tomuto stavu docela vděční a dávali
k lepšímu, že je to trest za naše rozcapování.
Oči jako poznávací znamení, výrazná
součást naší dočasné rouškové éry.
Mám rád pohled do očí, oči jsou podstatnou součástí člověka, jeho identity.
Kéž by se staly také pro příští doby příjemným vjemem při potkávání člověka
s člověkem.
© Šmi-dra; 24. 6. 2020
červenec–srpen 2020

Co bylo a bude u hasičů v Ludvíkově
Období pandemie nám znemožnilo
řádně se scházet a společně pracovat
v hasičině, ale přesto se všichni připravovali na uvolnění této neplánované
přestávky.
Po skupinách se pracovalo při úpravách a přestavbě v klubovně; konečně byla přestěhována nová kuchyňka s kompletním vybavením, většinou
od sponzorů, nataženo elektrické topení

de pokračovat až do Silvestra. Chlapci
také budou soutěžit v požárním sportu
na plánovaných soutěžích, i když některé a také i Superpohár byly v prvním
pololetí zrušené. Nezapomenuli jsme
také na sport a po částečném uvolnění
jsme si zahráli nohejbal na hřišti u nádrže. Děti dostaly na dětském hřišti nové
hračky a byla zakoupena nová plachta
na trampolíně.

pro temperování teploty přes zimní období po celé klubovně včetně záchodů
a šatny výjezdové jednotky. I nadále se
však bude vytápět v krbových kamnech
při akcích jako tradiční pátky pro veřejnost, různé společenské akce pro dospělé a děti včetně zázemí pro soutěže
hasičů a také dvou družstev šipkařů pro
jejich ligu. Další parta pracovala na přípravě betonování podstavce na budoucí dřevosochu u klubovny a při sázení
jednotlivých stromků. Během července
bude slavnostní předvedení. Veřejnost
bude informována. Ostatní pozemky
byly upravované sekáním, soutěžní pozemek byl rozšířen v horní části. Požární
nádrž v horní části obce byla v minulém
roce vybagrovaná a letos byly opraveny
břehy a nově vybetonováno a vyrobeno
stavidlo. Dosluhující cisterna, kde tekla vodní nádrž, byla opravena, včetně
dalších běžných oprav obou vozidel
a ostatní techniky. Veškeré opravy jsou
částečně dotované z rozpočtu našeho
sboru u MU a hlavně z peněz ze sborové
pokladny. Máme naštěstí spolehlivého
pokladníka.
V druhé části roku jsou plánované
společenské akce, jako předeslané
odhalení sochy u zbrojnice s menším
pohoštěním, nebo soutěž v požárním
sportu PS 8 začátkem září, a tak to bu-

Některé společenské akce a také
schůze sborů a hasebního okrsku byly zrušené, ale po uvolnění jsme opět
ve sboru výbor sezvali a řešili další kroky
fungování sboru.
Starosta hasebního okresku sezval
výbor po 4 měsících na schůzi, oznámil nám, že tradiční okrsková soutěž
letos nebude, pochválil sbory za maximální nasazení při letošních záplavách jak v Předláncích nebo Višnové
tak i v Novém Městě a okolí. Naši hoši
v celém Ludvíkově monitorovali stav
a při pytlování písku a rozvážení zjistili,
kde budou po opadnutí vody čerpat
sklepy a opravovat. Četné byly i zásahy
výjezdové jednotky při odstranění větví
po celém území Nového Města po větrných dnech, kterých bylo v letošním
roce nadmíru.
Jsou to stovky hodin odsloužených
pro bezpečnost občanů a všichni si
zaslouží ocenění. Zaslouží si odpočinout o dovolené tak jako všichni občané
a hlavně děti, které byly ochuzeny o některé pro ně plánované akce. Ale všichni
odpočívat nemůžou, protože část musí
stále držet pohotovost. V letošním roce
nikdo neví, co bude zítra.
Přeji všem občanům pěknou dovolenou.
Jednatel MaP st.

Novoměstské noviny
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SRC
Info ze SRC
Když jsem psal článek do minulého
čísla novin, uváděl jsem plány na jarní
období, a než noviny stihly vyjít, bylo
vše jinak. Bazén i ostatní zařízení jsme
jako mnoho jiných lidí museli uzavřít a ze
dne na den přeorganizovat veškerou
činnost.
Někteří zaměstnanci se věnovali svým
ratolestem, které zůstaly doma, jiní začali, jako značné množství dalších lidí,
šít roušky, za což jim patří veliký dík,
a část zaměstnanců se pustila do oprav
a údržby našich zařízení, kterých nemáme málo.
Opravili jsme výmalbu v apartmánech,
částečně jsme vymalovali i ubytovnu.
Provedli jsme opravy a servis na bazénu, takže bude moci zůstat v provozu
po celé léto.
Po mnoha letech jsme nechali vymalovat kulturní sál a ve spolupráci s městem
se v něm provádí další úpravy tak, aby
na podzimní sezónu (věřím, že nějaká

bude) byl připraven. Již si to zasloužil,
vždyť do sálu nebylo investováno několik let, ne-li desetiletí, a přitom se zde
odehrávají téměř všechny významnější
akce jak soukromé, tak i veřejné.
V kempu u koupaliště jsme, opět
za přispění města, provedli výstavbu nové terasy, takže si nemůže již nikdo stěžovat, že je na koupališti vše z kopce .
Budeme rádi, když bude tato terasa
po celé léto plná a že zde budou návštěvníci spokojeni.
Dále jsme zde připravili plochu pro
stůl na stolní tenis, jehož pořízení plánujeme. Snad nám to současná ﬁnanční
situace umožní, protože propad příjmů
v důsledku opatření proti šíření nákazy
byl značný.
Abych nepsal pouze o minulém období, níže uvádím některé hlavní akce,
které plánujeme pro letošní rok.
24. 6. 2020 Letní kino
25. 6. 2020 Letní kino

26. 6. 2020 Letní kino
27. 6. 2020 Letní kino
3. 7. 2020 Country večer
se skupinou Sešlost
18. 7. 2020 Smrkfest
31. 7. 2020 Letní diskotéka
14. 8. 2020 Koncert skupiny
Cover Power
29. 8. 2020 Pohádkový les
4. 9. 2020 Country večer
se skupinou Sešlost
Jak vidíte, akcí máme plánovaných dost,
takže jste všichni zváni a věřím, že budete spokojeni. Samozřejmě navštívit
můžete i další naše zařízení, včetně
bazénu, sauny, kurtů, nebo infocentra.
Pro podrobné informace sledujte naše
webové stránky, facebook SRC nebo
infocentra.
Přeji klidné a krásné léto a pokud možno bezproblémový zbytek tohoto roku.
Ing. Pavel Jakoubek

Pozvánka do knihovny
Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti
populárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři
městské knihovny.
Knihovna dále nabízí veřejně přístupný internet, černobílé a barevné kopírování pro
občany během výpůjční doby a možnost skenovat.
Čtenáři mohou využívat ON-LINE katalog na adrese www.katalog.nmps.cz.
V ON-LINE katalogu můžete zjistit, zda je vámi hledaná kniha ve fondu knihovny,
zda je přístupná nebo právě vypůjčená. Pokud je kniha půjčená, můžete si přes své
čtenářské konto tuto knihu rezervovat. Přes čtenářské konto lze výpůjčky také prodlužovat. Bližší informace o této službě je možno získat v knihovně.

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

Městská knihovna půjčuje:
pro děti:
pondělí
středa
pro dospělé:
pondělí
úterý
čtvrtek
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13:00–17:00 hod.
13:00–15:00 hod.
9:00–11:00 hod.
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.
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ZŠ
Po dlouhém odloučení slavnostní oběd
On-line výuka nám sice krásně šla
i vyhovovala, ale co nám chybělo, bylo
každodenní setkávání ve třídě.
Když došlo k uvolnění opatření, VII. B
se domluvila na společném vaření v naší
krásné školní kuchyňce. Jídelníček jsme
dlouho nevymýšleli, nemuseli jsme ani
hlasovat – pro naši třídu je řízek jasná
volba.
V třídním fondu ušetřeno, tak rychle nákup a do práce. Děvčata oblékla
nové zástěrky a rozdělila úkoly. Danek
odblanil maso a připravil ﬁlety, Ivo s Mirečkem mezitím připravili pro zpestření
sýr na smažení. Natálka, Eliška a Lucka
začali obalovat v trojobalu. Mirek a Ondra skočili na školní pozemek pro ledový
salát, Klárka a Nikola prostřely jídelní
stůl. Martin dohlížel na bezpečnost práce v kuchyňce. Péťa a Péťa se starali
o dobrou náladu. Když děvčata dosmažila, přišel se svojí omeletkou ze zbylého
vajíčka na řadu Alex.
Po dlouhé době jsme zasedli ke společnému stolu. Po dobrém jídle Kristýn-

ka profesionálně posbírala talíře, které
jsme společně umyli. Radost ze setkání
byla opravdu cítit stejně jako vůně řízečků.

Domů jsme utíkali s radostným pocitem.
Mgr. Blanka Semerádová
třídní učitelka VII. B

Netradiční předávání vysvědčení v I. A
Třída I. A ukončila tento nelehký školní
rok, který zkomplikovala koronavirová
infekce, netradičním předáváním vysvědčení U 7 modřínů. K tomuto krásnému místu, kde se nachází přístřešek
s lavičkami a ohništěm, jsme se vydali
po trase vyznačené barevnými fáborky.
U každého jsme se zastavili a pobavili se
u záludných otázek. Zlatým hřebem byl
samozřejmě poklad, který na nás čekal
na konci cesty. Jeho získání však mělo
drobný háček. Hlídaly ho 2 čarodějnice.
Rychlé reakce dětí ale vynikaly a poklad
byl během krátkého okamžiku ukořistěn.
Přátelské čarodějnice se dětem velmi
líbily. Vyčarovaly jim krásné vysvědčení,
plno pochval a dárečků, které si od nich
zároveň i prvňáčci přebrali. Společně
jsme si opekli buřty a rozdělili poklad.
Nejkrásnější ale bylo to, že jsme se
po dlouhé době mohli zase všichni setkat a popovídat si. Po společné fotograﬁi jsme se vraceli zpátky domů. Velmi,
ale velmi unaveni.
Velké poděkování patří všem, kteří se
podíleli na tom, aby tento den byl pro
nás nezapomenutelný.
Mgr. Monika Škaredová Greplová
červenec–srpen 2020
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ZŠ
S osmou třídou na krásná místa v okolí – na Ořešník
17. června 2020
Kdo byl na Ořešníku za pěkného počasí, dá mi jistě za pravdu, že stojí za to
vylézt ke kříži na skále a pokochat se pohledem do dáli. A protože bylo ve středu
17. června 2020 počasí přesně na takový výlet, jeli jsme zase konzultovat
do přírody. Busem s rouškami do Hejnic, pěšky bez roušek na Ořešník.
Při příchodu k hejnickému kostelu pozvedám zraky žáků mezi jeho dvě věže
a ukazuji na jasně viditelný kříž. „Tak tam
je náš cíl“, upozorňuji výpravu. Slyším
u některých křupání krčních obratlů při
zvedání hlavy výš a výš, ale žádnou negativní odezvu na mé konstatování. Zřejmě „dobrý oddíl“, říkám si a společně
vyrážíme po červené. Přes most, mezi
domky a za chvíli stoupáme do přírody.
A hle, změna v předvoji. Dnes žádný
chlapecký předvoj „znalců“ terénu, ale
Terka to vzala po zkušenostech z Rapické hory do své režie. Spolu s Anetou
vytvořily ryze dívčí vedení. A byvše poučeny, funguje i naše pospolitost. Přední
vidí zadní, zadní vidí přední, takže se

nedá hovořit ani vyloženě o předvoji ani
o odboji. Akorát ten kopec začíná být
cítit. Po několika pitných zastávkách dorážíme na rozcestí pod vytčenou horu.
Svačinka a jde se k cíli.
Po skupinkách vyrážíme na zdolání vrcholu Ořešníku. Sice nás trochu
omezila výprava polských turistů, kteří
měli snad vrchol předplacený, ale vešli
jsme se. A ten rozhled. Zprava od Smrku
přes Obří sud, roztáhlou Raspenavu až
k Frýdlantu, zámek a na pozadí vrtule
na „Albrechťáku“. Ani se nedivím, že se
těm polským turistům nechtělo dolů…
Zážitek z rozhledu mi trochu pokazil
jen turista, který musel upozornit žáka
naší třídy, že se PET lahev skutečně
neodhazuje do přírody. Doufám, že si to
dotyčný bude pamatovat hodně dlouho.
Z Ořešníku nelze jít jinam, než na vodopády Velkého Štolpichu. To už se jde
v pohodě, neboť cesta vede převážně
z kopce. Žádné zastávky. Slézáme pod
vodopády a někteří nadšenci odhazují
svršky a osvěžují se v ledové vodě. „Oni
tam fakt lezou, pane učiteli, asi nejsou

normální“, konstatují děvčata. Pánové
však vědí své. Prostě se musí předvést.
Ono to nějak uschne.
Vylézáme skutečně poslední stoupání
(nejvíce si oddechl Honza) a na můstku
přes vodopády již tradičně předčítám
kousek z Knihy o Jizerských horách
od Miloslava Nevrlého, který se právě
týká Velkého Štolpichu. A pak už nasazujeme tempo a klesáme dolů směrem
k „Ferďáku“. Míjíme turisty, kteří stoupají
vzhůru, a jsme rádi, že jdeme opačně.
V Hejnicích někteří stihnou zmrzku,
všichni se podíváme vzhůru ke kříži
Ořešníku a s pocitem „jsme dobří“ se
v rouškách opět busem vracíme do Nového Města. Paráda. Počasí na turistiku
jak stvořené. Proto se někteří zkušení
turisté z naší třídy vydávají ten den ještě
cvičně na Smrk a pak na trénink. Chválím, pánové. A někteří už se těší na svůj
počítač. Já na gauč.
A jak jsem strašil s tou matematikou?
No, znáte to v Čechách. Řeči se vedou…
M. Beran
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