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Bagry se zakously do haly

Nové Město na Moravě

Dotazy občanů v
souvislosti se stavbou
K záboru hřiště na ulici Budovatelů
pro potřebu stavby:

V prostorách, kde budou příští rok v září
stát Městské lázně, skočila demontáž
ocelové konstrukce haly bývalé uhelny a
bourání její betonové podlahy. V příštích
dnech budou zbourány původní
základové konstrukce. Pak bude
vykopána jáma a připravena plocha pro
pilotovací soupravu. Zahájení vlastní
pilotáže předpokládáme 24. července
2014 a dokončení do 14 dnů po jejím
zahájení. Bourací práce původních

základových konstrukcí, vrtání i vlastní
pilotáž patří k hlučným pracem. Žádáme
tedy občany o shovívavost v tomto
období. Aby tyto obtěžující práce byly
dokončeny co nejdříve bude pilotáž
probíhat kromě pracovních dnů i v
sobotu od 9:00 do 18.00 hodin V
polovině srpna budou pokračovat práce
podkladními betony a budou zahájeny
práce na monolitických železobetonových konstrukcích.

V termínu a v dobré kvalitě byla
dokončena výstavba nových parkovacích
stání před bytovými domy 978 až 980. V
rámci projektu městských lázní bude
nově vybudováno patnáct parkovacích
míst v oblouku před teplárnou a dalších
patnáct přímo pod bazénovou halou. K
bazénu budou mít usnadněný přístup i
lidé, kteří zaparkují nebo vystoupí z
autobusu u Billy. Pro ty bude nově
postavena lávka pro pěší. Diskuzi
vyvolala i otázka parkování před

bytovým domem číslo 974. S
podélným parkováním před tímto
domem nesouhlasila policie České
republiky. K této otázce se tak město
bude moci vrátit až po dokončení
stavby. Další možnosti nových
parkovacích míst na Hornické a
Budovatelů by měly být, podle starosty
města, řešeny podle toho, jak se změní
situace po otevření Městských lázní.
Zatím se zdá, že by měly být nové
kapacity dostatečné.

Původní travnaté hřiště u ul.
Budovatelů bylo dočasně (na dobu
stavby) zahrnuto do plochy určené pro
staveniště – skládkování materiálu ze
stavby. Je tedy oploceno a v současnosti jej jako hřiště nelze využívat. Z
původního hřiště byly odstraněny
fotbalové brány a basketbalový koš. Po
ukončení stavby plánujeme hřiště
obnovit a vybavit novým sportovním
zařízením. Do doby dokončení stavby
mohou děti využívat hřiště na druhé
straně ulice Budovatelů.
K pracovní době na stavbě:
Práce budou probíhat především v
pracovních dnech od 6.00 do 22.00
hodin. Pouze v případě, kdy bude nutné
z technologických důvodů provádět
práce kontinuálně (např. betonáže),
mohou být takové práce prováděny o
víkendu nebo státním svátku. Nad
rámec výše uvedeného omezení město
po zhotoviteli požaduje minimalizování
staveništní dopravy v pracovních
(školních) dnech v době mezi 7.00 a
8.30.

Parkování na Hornické a u bazénu Nejhorší dny stavby

V příštích týdnech
čekají obyvatele ulic
přilehlých ke stavbě
Městských lázní nejhorší
chvíle z celé stavby.
Pohyb těžkých strojů,
prach a především hluk
budou dost nepříjemné,
ale bohužel tomu není možné zcela
zabránit. Bourání a zakládání jsou prostě
ty nejhlučnější a nejprotivnější práce na
stavbě. Trvali jsme proto alespoň na
tom, aby se dodavatel na tyto práce
důkladně připravil a pak je provedl co
nejrychleji. Všem se moc omlouvám a
věřím, že se nám podaří následující dny
zvládnout bez zbytečných problémů.
Michal Šmarda, starosta

PTEJTE SE NA HORKÉ LINCE

Pro případné dotazy, připomínky či
stížnosti je určena kontaktní osoba za
město vedoucí odboru investic a správy
majetku Ing. Dana Wurzelová
telefonní kontakt 566 598 350
e-mail: dana.wurzelova@meu.nmnm.cz
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O
relaxační
a
zabavné
části
lázní
Všechny tři bazény v relaxační části
mají keramický povrch. Na rozdíl od
plaveckého bazénu, který má chlorovou
technologii, jsou uvedené tři bazény
vybaveny slanou technologií. Pro jejich
desinfekci bude tedy použita kyselina
chlorná a voda v nich bude mírně slaná.
Princip desinfekce spočívá v tom, že se
v bazénové vodě rozpustí sůl (NaCl) v
koncentraci 0,3-0,5% (tj.3-5kg/m3 ).
Technologie je zvolena tak, aby provoz
bazénu mohl v budoucnu fungovat i bez
užití slané technologie. Pro zvýšení
kvality vody a snížení objemů
desinfekčních prostředků, jsou do
systému zařazeny generátory ozonu a
středotlaké UV lampy. Celková plocha
relaxačně - zábavného bazénu je 82,0
m2, celkový objem je 80,0 m3 . Teplota
vody bude 30 - 32 °C , hloubka pak 1
m. Bazén je vybaven proudovým
kanálem (divoká řeka), vzduchovými
masážními
lehátky,
dvěma
vzduchovými perličkami a nerezovými
chrliči. Je možné ho doplnit i mobilní
skluzavkou. Do bazénu lze spustit
pomocí zvedáku i imobilní osoby. V
části bazénové haly se sníženým

podhledem, pod galerií s občerstvením,
najdeme dětský bazén (brouzdaliště) a
sedací bazén (vířivku). Celková plocha
dětského bazénu je 12,5 m2 a celkový
objem je 2,4 m3 . Teplota vody se zde
vyšplhá až na 32 - 34 °C, hloubka bude
pouhých 0,12 – 0,20 m. Pro děti je v
této části připraven vodní hříbek a malá
přenosná dětská skluzavka ve tvaru
slona.
Sedací bazén disponuje celkovou
plochou 12,5 m2 a objemem 8,8 m3 .
Teplota zde bude vůbec nejvyšší a
dosáhne úctyhodných 34 - 36 °C.
Hloubka vody ve vířivce bude 1 m.
Samozřejmostí je vybavení vzduchovými masážními lavicemi a vodními

masážními tryskami. Relaxačnězábavný bazén a dětský bazén jsou
projektovány jako dětské bazény.
Předpisy na kvalitu vody v bazénu
určeném pro plavání dětí jsou totiž
přísnější, než pro bazény pro plavání
starších osob. Relaxačně - zábavný
bazén je možné používat např. pro
výuku plavání dětí z mateřských škol i
kojenců, kdy rodič může držet dítě u
hladiny a nemusí se příliš ohýbat. Děti
se mohou přidržet speciálně uzpůsobeného okraje bazénu. Taková výuka
probíhá při vypnutí divoké řeky a
ostatních atrakcí. Děti, které se budou
bát, mohou pro první krůčky ve vodě a
osmělování využít brouzdaliště.

Kdo je kdo? Ing. Jaroslav Dufek Víte, že ...?

Autorizovaný inženýr v oboru
pozemního stavitelství se narodil 7.
února 1960 v Novém Městě na Moravě
a pochází z obce Dalečín. VUT Brno,
obor pozemního stavitelství, katedru
ocelových konstrukcí absolvoval v roce
1983. Je jednatelem společnosti
ENVIGEST, s.r.o. se sídlem v Novém
Městě na Moravě, která zajišťuje od
roku 1993 kompletní inženýrské služby
ve stavebnictví. „Při přípravě a realizaci
staveb se zaměřujeme především na
ekonomiku a to jak samotné výstavby,
tak budoucího provozu, což není v

dnešní době úplně obvyklé. Snažíme se,
aby investor dostal za své peníze co
nejlepší kvalitu.“, vysvětluje filozofii své
společnosti Jaroslav Dufek. Zkušenosti
pro stavbu bazénu získal na stavbách
„Areálu koupaliště a bazénu“ v Bystřici
nad Pernštejnem a stavbě „Přístavby
hotelu SKI“ v Novém Městě na Moravě,
jehož součástí je wellnes centrum. Přímo
v Novém Městě se pak společnost
Envigest osvědčila například při
dozorování staveb „Rozšíření lyžařských
tratí“ a „Dostavba biatlonového areálu“
ve Vysočina aréně, „Rekonstrukce
Kulturního domu“, „Dopravní terminál“
nebo „Rekonstrukce Centra Zdislava“.
„Realizační tým pro výstavbu Městských
lázní se, myslím, povedl. S investorem i
dodavatelem mám dlouhodobé dobré
zkušenosti. Voda a plavání určitě patří k
mým oblíbeným volnočasovým aktivitám, a proto vítám výstavbu
Městských lázní jako výrazné zlepšení
úrovně vybavení našeho města. Na
projektu považuji za zajímavé napojení
na stávající teplárnu, takže bude možné
využívat zbytkové teplo, což se doufám
projeví i v budoucích nákladech na
provoz.“, hodnotí závěrem Ing. Jaroslav
Dufek projekt, na kterém bude do
příštího podzimu spolupracovat.

Tyto a mnoho dalších informací najdete v elektronické verzi zpravodaje Novoměstsko

noviny.nmnm.cz

Provoz Městských lázní
bude svěřen nově
založené společnosti
Novoměstské služby,
s.r.o. Tato společnost se
bude zabývat správou
městských sportovišť,
včetně sportovní haly,
která vznikne v prostoru současného
tělovýchovného střediska. V Městských
lázních najde práci deset až dvanáct
zaměstnanců. Ti by měli zajistit
bezproblémový provoz zařízení a
zajistit všechny potřebné služby sedm
dní v týdnu. Předpokladem je, že lázně
budou otevřeny čtrnáct hodin denně.
Společnost Novoměstské služby bude
zajišťovat i veškerou propagaci a
údržbu objektu.

V příštích číslech...

Po celou dobu stavby pro vás budeme
připravovat Stavební noviny, ve kterých
vás budeme informovat co je nového na
staveništi, jaká nás čekají omezení, na
co se máme připravit. Ale také o tom,
na co všechno se můžeme těšit v
jednotlivých částech Městských lázní a
jaká nás čekají příjemná překvapení. V
příštím čísle se dozvíme více o wellness
části lázní. V části „Kdo je kdo“ se
představí projektant Městských lázní.
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