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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
školáci se vrátili do školních lavic
a my Vám přinášíme další číslo Novoměstských novin. Dozvíte se v nich
několik informací z radnice a zajímavé zprávy z činnosti místních spolků
a organizací. Jako obvykle si můžete
přečíst také několik příspěvků od pravidelných přispěvatelů.
Příjemné čtení.
Redakce

Platební terminál
na pokladně MěÚ
Na pokladně městského úřadu
je nyní možné hradit platby také
platební kartou.

Společné foto „záložáků“ z Hajniště
při setkání 29. srpna 2015



Zateplení MŠ bylo dokončeno
Projekt snížení energetické náročnosti objektů mateřské školy byl v termínu
dokončen. Stavbu provedla ﬁrma pana
Ševčíka ADAPTO, spol. s r. o., Hejnice



za cenu 7,1 mil. Kč. Město na tuto akci
získalo dotaci ve výši 90 % z celkových
způsobilých výdajů 6,3 mil. Kč z Fondu
soudržnosti EU a Státního fondu život-

ního prostředí. Školka získala nový moderní vzhled a zároveň dojde ke snížení
spotřeby tepla a tím i k úspoře peněz.
-SY-

Hasiči
Prázdninové info od hasičů z Ludvíkova
Opravdové prázdniny a dovolené si
většina ludvíkovských hasičů moc neužila, veškerý čas po skončení Superpoháru v Ludvíkově strávili při úklidu
a přípravách na dokončení schodiště
u klubovny, na úpravě pozemku na dětské hřiště, výměně pletiva na hřišti na volejbal a nohejbal, sekání trávy na všech
pozemcích a hlavně přípravě na další
soutěže a také na výjezdy k požárům
a technickým zásahům, opravě techniky a technických prostředků. Schody
do klubovny byly dokončeny a celkově
je nyní celá klubovna i s rekonstrukcí
kuchyňky kompletně hotová.

Příprava pozemku na hřišti započala s pomocí techniky od p. Horkého
vybráním hlíny, zavážením štěrkového
podloží a navážením ostatního materiálu, betonováním patek pod všechny
dodané a rekonstruované dětské prolézačky, autíčka, houpačky, lavičky a další
atrakce, které vyrobil a projektoval náš
sponzor p. Honza Havel a sám se také
podílel na umístění. Dalším sponzorem
je p. Ševčík, který věnoval pletivo na zábranu u hřiště. Natažení pletiva dalo
několika členům pěkně zabrat.

řádně zabrat jak při vzniku v sobotu,
tak při dohašení následující den. Další výjezdy se konaly snad každý den
na obtížný hmyz, převážně u rodinných
domů. Na likvidaci těchto rojů jsou naši
hasiči velmi dobře vybavení, v oblecích
vypadají jako kosmonauti. Všichni, koho
se zákroky týkaly, jim byli za likvidaci
velmi vděčni.

ce byla opět v režii Pepy Mrkvičky, který
společně s Bóďou Chmelovou ušil kostýmy; další sjezdaři se o kostýmy postarali sami. Kolem cesty čekal velký počet
diváků a ještě větší u nádrže. Převážně
děti měly velkou radost z atrakcí na malém dětském hřišti. Na velkém byli hasiči
z Frýdlantu s automobilovým žebříkem,
kam se zajištěním vylezli diváci, kteří

Oprava techniky se týkala hlavně cisterny, kde každou chvíli odchází některý
díl, ale díky strojníkům je vše připravené
pro zásah.

měli zájem o pohled z výšky, na palouku
pod starou hospodou zase bylo připraveno staré auto. Ukázku ve vyproštění
provedli hasiči z Větrova a ukázku hašení

Největší akce se konala koncem
prázdnin, a to poslední prázdninový táborák a sjezdy masek z horního konce
od Suchánků. Ještě poslední den se dokončovaly úpravy pozemku na dětském
hřišti, nátěry zábradlí a příprava malé,
ale hezké vatry, které předcházela výroba a dovoz dřeva z lesa. Přestože bylo
dřevo mírně nahnilé, i tak splnilo účel,
a v mimořádně velkém počtu jsme už
týden předem dříví dovezli. Celková ak-

požáru automobilu provedli hasiči z Nového Města a Ludvíkova. Naši ludvíkovští
se také starali o celkové zabezpečení
akce včetně občerstvení, výborně připraveného masa a klobásy na grilu. Je
třeba poděkovat všem, kteří připravili
nádherné odpoledne pro všechny přítomné, kterých bylo v tomto roce asi
nejvíc, všem jednotkám, které k tomu
přispěly, a také všem sponzorům.
Jednatel MaP

Naši chlapci se zúčastnili osmi soutěží
po celém okrsku i mimo něj se střídavými výsledky, ale vždy byli mezi špičkou.
Zato výjezdů bylo v pekelných vedrech
až moc. Požár lesního porostu v Novém
Městě a požár na Měděnci dal asi všem
2
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hasiči
Odchyt a hubení vos, včel a sršňů
Základním posláním jednotek PO je
odstranění bezprostředního ohrožení
života osob. Někdy je těžké posoudit,
zda skutečně jde o bezprostřední ohrožení, a tak jsou někdy jednotky vysílány
i na likvidaci nebezpečného hmyzu.
S nebezpečností blanokřídlého hmyzu
a zvláště sršňů se to však často přehání.
Včely, které opustily při rojení úl, bodají
člověka pouze v obraně nebo při vydráždění. Rozrušený roj tohoto hmyzu však
přejde do útoku velmi rychle. Sršeň je
ve skutečnosti bázlivý, neútočný tvor,
pokud se mu ovšem neohrožuje hnízdo.
Sršní bodnutí je sice bolestivější a otoky
hodně svědí, ale u zdravého dospělého
člověka ani po několika vpíchnutých
žihadlech není míra intoxikace životu
nebezpečná. Život je vážně ohrožen až
při několika stovkách bodnutí. Nicméně
jsou známy i případy úmrtí po jediném
včelím nebo vosím píchnutí. Ty však mají
příčinu v alergii, která se rozvíjí jako reakce na toxiny. Průběh intoxikace velmi
záleží na stupni citlivosti postiženého
jedince. V lehčích případech se reakce
projevuje pouze lokálně: americký prstenec a bolest. V těžkých případech dochází k celkovým projevům: tachykardii,
zrychlení dechové frekvence, cyanóze,
zvracení, průjmu a může dojít až k anafylaktickému šoku. Nebezpečné je rovněž
bodnutí do sliznice dutiny ústní, kdy je
pak edém zpravidla lokalizován v oblasti
hrtanu.
V někter ých případech jsou tedy
jednotky oprávněny provádět i odchyt
a hubení vos, včel, sršňů. K odchytu
a hubení obtížného hmyzu lze využít jen
hasičů, kteří netrpí alergickými reakcemi
na bodnutí. Zasahující se musí chránit
včelařskou kuklou, rukavicemi a speciálním oblekem. Doporučuje se také
používat bílou včelařskou kombinézu.
Tmavé oblečení napadají včely více než
světlé, a proto se nedoporučuje používat
běžný zásahový oděv. Navíc při jeho
použití má hmyz možnost vniknutí pod
tento oděv. Při zásahu je třeba se chovat klidně, prudké pohyby hmyz dráždí.
Roj včel lze zklidnit zkrápěním vodní
mlhou nebo kouřem. Obtížný hmyz lze
také znehybnit jakýmkoliv i netoxickým,
avšak lepkav ým prostředkem (např.
lak na vlasy). Nejúčinnější k zamezení
pohybu obtížného hmyzu je použití insekticidů (přípravek k hubení hmyzu).
Vždy používejte jen běžně dostupné
září–říjen 2015

přípravky a vždy se seznamte s bezpečnostními pokyny. Při použití chemických prostředků je z bezpečnostních
důvodů dobré používat dýchací přístroj,
případně i kompletní protichemický oblek. Pokud je včelí roj usazený, lze jej
z dostupných míst sebrat silným
sklepnutím do rojáčku. V případě,
že sklepnutý chomáč obsahuje
včelí matku, nalétají do rojáčku
nadzdvihnutým víkem i ostatní
včely. Rojáček je nutné umístit
v blízkém okolí (do stínu) a vyčkat
určitou dobu. Místo rojáčku lze
použít i průmyslový vysavač nebo
speciální vysavač na listí, který
naše jednotka SDHo Nové Město
p. S. má ve vybavenosti. Včely
v rojáčku zahubíme (s vyloučením
veřejnosti) buď mechanickým
rozmačkáním, udušením v kouři,
utopením nebo použitím insekticidu. Včelí roj nebo vosí (sršní)
hnízdo lze likvidovat i v silném
igelitovém pytli, který se na roj
navleče, roj (hnízdo) se poté sklepe či odřízne. Vosí a sršní hnízda
se snažíme likvidovat až v pozdním odpoledni nebo večer, kdy
je uvnitř nejvíce jedinců. Obtížný
hmyz v igelitovém pytli zahubíme
co nejdříve, buď mechanicky,
nebo pomocí insekticidů či sirných knotů. Insekticid lze nastříkat i do vstupního otvoru hnízda
vos a sršní již před navlečením
pytle. Včelí roj usazený na nevhodných
místech pro sklepnutí (např. na zemi,
plotu, zábradlí) lze likvidovat určenými
prostředky nebo vysavačem. U velkých
hnízd po opatrném narušení stěny hnízda aplikovat insekticid ve více patrech
hnízda. Po ukončení zásahu, před sejmutím ochranných pomůcek, by měla
být provedena důkladná kontrola oděvu,
aby při jeho svlékání nedošlo k pobodání zatoulaným obtížným hmyzem (je
vhodné mít připraven v záloze insekticid,
nebo smetáček).
Měli bychom stále mít na paměti, že
je třeba chránit i přírodu. Proto pokud
hmyz vážně neohrožuje lidi, měl by se
ponechat naživu. V případě vos už naši
předci preventivně používali lapací láhve
s úzkým hrdlem naplněné do jedné třetiny vodným roztokem z cukru a trochou
piva nebo moštu. Láhev se pověsila
na větve stromů nebo postavila u zemNovoměstské noviny

ního otvoru. Vosy najdou cestu do lahví
velmi rychle, ale ven se úzkým hrdlem
většinou nedostanou a utopí se. Hmyz
většinou dráždí silné parfémy, deodoranty, výrazný tělesný pach nebo pot
a prudké pohyby.

Hasiči by měli provádět likvidaci nebezpečného hmyzu pouze v případě,
kdy je bezprostředně ohrožen lidský
život (alergik, malé děti, školy, školky
apod.).
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně souvisejících zákonů
(veterinární zákon), stanoví (chovatelům)
povinnost bránit vzniku a šíření nákaz
a jiných onemocnění zvířat. Mimo jiné
je zde uvedeno, že roje neznámého původu a divoce žijící včelstva je, z důvodu
prevence varoázy, nutno utrácet.
Podle z ákona č. 114/1992 Sb.,
(o ochraně přírody a krajiny) se obtížný
hmyz může hubit pouze v případě ohrožení lidí nebo jiných živočichů. Včely,
vosy ani sršni nejsou uvedeni v seznamu zvláště chráněných druhů. Zákon
č. 246/1992 Sb. (na ochranu zvířat proti
týrání) se na hmyz nevztahuje.
HN + LR
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 5. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem,
konaného dne 24. června 2015
Zasedání zastupitelstva bylo přítomno
15 zastupitelů, 1 zastupitel byl omluven,
1 nepřítomen.
Připomínky občanů
Pan Svoboda se dotázal, zda se
navýšil stav policistů. Minule bylo řečeno, že jich je podstav. Myslel si, že
zde bude někdo z policie a něco k tomu
řekne. Pan starosta řekl, že má s vedoucím OO PČR koordinační schůzky.
V pondělí ho vedoucí informoval, že
na zasedání ZM nemůže být přítomen
žádný z policistů ze závažných pracovních důvodů. Na otázku pana Svobody
může odpovědět, že početní stav je
13 policistů, z toho dvě místa nejsou
obsazená. Tabulkový stav se nezměnil,
dva policisté chybí a zájemci nejsou.
Pan Feřtr vznesl připomínku k osazení
některých dopravních značek. Hlavně
na křižovatce ulic Husova – Mírové
náměstí. Už se mu několikrát stalo, že
tam vyjelo auto a nedalo přednost. DZ
není zřejmě pro cizí řidiče dostatečně vidět. Dále řekl, že teď, jak je tady
ten cyklistický ráj, tak se hodně jezdí
ke Kyselce ulicí 5. května. Dotázal se,
jestli by nešlo udělat ji jako hlavní a ty
boční jako vedlejší. Tam nikdo nekouká,
jestli je přednost zprava. Mohlo by tam
brzy dojít k nehodě. Pan starosta řekl,
že dopravní značení po městě nejsou
v kompetenci policie. Jedná se o místní
komunikace a to je věcí dopravního inspektorátu a města. Město podá návrh
na umístění dopravní značky a po povolení dopravním inspektorátem ji může
umístit. Čas od času se objeví nějaká
připomínka k dopravnímu značení. Neustále se opakuje připomínka na křižovatce u penzionu U všech andělů, že to tam
auta projíždějí. Jsou tam velké dopravní
značky s reﬂ exním podkladem, správně umístěné. Po vznesení dotazu bylo
sděleno dopravním inspektorátem, že
značka je dobře umístěná, má správnou
velikost. Zmíněnou křižovatku může
nechat OVŽP dopravním inspektorátem
prověřit. Paní Garčicová řekla, že by se
tam mohly dát zpomalovací pruhy. Pan
starosta řekl, že ty nebudou povoleny.
To už se několikrát v jiných případech
prověřovalo. Retardéry způsobují nepříjemné otřesy a okolní obyvatelé tím
4

trpí. Pan Feřtr se dotázal, zda policie
kontroluje rychlost směrem na hraniční
přechod (Celní ulice). Chodí tam matky s dětmi a je to otřesné. Chvíli byl
uzavřen mostek na koupaliště, někdo
to tam zavřel, neví kdo (teď už je zase
otevřen), tak se chodilo po hlavní silnici
a Poláci tam jezdí jak piráti. Kdyby se
tam občas policisté postavili a měřili,
tak by si nějaké penízky vydělali. Pan
starosta řekl, že podle informací, které
má od vedoucího OO PČR v Novém
Městě pod Smrkem, v letošním roce
proběhlo šest měření na různých místech ve městě. Četnost měření je závislá
na dostupnosti radaru. Jsou domluvené
také společné hlídky s polskou policií.
Ing. Beran řekl, že na to chtěl reagovat. Pan Svoboda zde dne 04.03.2015
o činnosti policie hovořil. Přeci jenom
tu nikdo nebyl třikrát a bylo by dobré,
kdyby bylo možné reagovat na dotazy
přímo. Řekl, že se tu objevilo nějaké
vykrádání zahrádek. Když městem prochází, vidí postranními uličkami projíždět auta s polskou SPZ. Připadá mu,
že shánějí nějaké odbytiště drog. Jestli
o tom policie ví, že tu takto projíždějí.
Nedávno zaznamenal, jak tou jejich oblastí projíždí jedno pomalu jedoucí auto
s polskou SPZ obsazené podivnými elementy. Tak si ho poznamenal. U školy
také objíždí a dva hošani mu připadají,
že by tam něco nabídli, sotva by zastavil.
Zajímala by ho nějaká reakce policie,
protože on je nevidí. Co je tady, tak neviděl, že by se prošli po náměstí pěšky.
Dodal, že mu to trošičku vadí, ale vidět
opravdu nejsou. I když jich je málo, on
je nevidí. Chtěl by, aby na nějaké další
zasedání ZM přišli a na dotazy občanů
odpověděli přímo. Pan starosta řekl, že
vše bude v zápise. Vedoucí OO PČR ho
s kolegy čtou a probírají opatření. Dnes
z vážných pracovních důvodů nemůže
být přítomen. Paní Bulířová řekla, že
od koupaliště jezdí cyklisté přes most
v Jindřichovické ulici takovým způsobem, že vjedou do protisměru a vlítnou
až k autodílně. Až tam někdo někoho
srazí autem, tak se budou divit. Dodala,
zda by bylo možné tam dát také nějaké
značení, zpomalení nebo něco. Další
věc je, že stále někdo jezdí na koupaliště zákazem v Plovárenské ulici. Nikdo
s tím nic nedělá a policie tam také nikdy
není. Když tam jdou s kočárky na procházku, tak na ně auta ještě troubí. Když
Novoměstské noviny

je na to upozornili, tak na ně byli ještě
drzí. Pan starosta řekl, že je potřeba
ihned volat policii. Na koupaliště Plovárenskou ulicí jezdí provozovatelé živností a zásobování. Paní Bulířová řekla, že
tomu rozumí, ale jezdí tam i jiní. Pan starosta řekl, že pro někoho je možná těžko pochopitelné, že někdo do zákazu
může a někdo ne. Policie tam občas je
nebo tam jede na udání. Kdo tam nemá
trvalé bydliště nebo provozovnu, dostane pokutu. Bude to v zápise. Pan Slotík
řekl, že se chce vyjádřit k těm krádežím na zahrádkách. Mají tam zahrádku
65 let. Už jeho otec ji tam měl. Za poslední tři roky konkrétně jenom jemu
byla třikrát vykradena chata, byl mu vypáčen přístavek a ukradeno věcí za cca
25 tis. Kč. Všechny ostatní zahrádky
dohromady byly vykradeny za poslední
tři roky minimálně 30×. Byl případ, kdy
se podařilo vykrást třináct zahrádek najednou. Je pravda, že policie tam byla,
i nějaký policista z kriminálky, našel se
tam mobil, který byl částečně funkční,
a za nějakou dobu přišlo vyjádření, pachatel neznámý. Dodal, že neví, jakým
způsobem se tam dělají obchůzky, jak
se tomu snaží policie zamezit. Jednu
chatu tam mají nějací lidé z Prahy a stalo
se, že policie byla uvnitř v zahrádkách,
přišli k jejich vypáčené chatě, podívali
se dovnitř a všechno tam bylo, kolo,
sekačky apod. Prý museli jet sepsat
zápis, a když se asi za hodinu vrátili, tak
byla vykradená. Není mu jasné, jak se to
řeší. Pan Koula, který tam občas spí, říká, že policie jede od Spálenky pomalu,
s rozsvícenými světly, objedou zahrádky
a jedou pryč. Tak neví, jestli je to tím, že
je policistů málo, nebo by bylo potřeba
to řešit nějakým jiným způsobem. Je potřeba se tomu věnovat, protože udělají
více škody než užitku. Pan Slotík se dále zeptal, jestli se uvažuje o nějaké údržbě nebo čištění koupaliště. Loni v létě tu
měl malá vnoučata, byl se s nimi koupat,
a když ty děti vylezly z koupaliště, tak
na tom byly hůř, než když tam vlezly.
Byly od bláta. S odpuštěním, příšerně
to tam smrdí. Není to čištěné a nehledě
na to, když tam zrovna byli, přijeli čtyři
cyklisté, zajeli do malého koupaliště,
umyli si kola a odjeli. Dotázal se, jestli
se plánuje s tím něco udělat. V minulosti
se zde dalo solidně koupat, voda byla
čistá. Hasiči z Textilany to několikráte
čistili. Dnes je to neúnosné.
září–říjen 2015
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Pan starosta řekl, že co se týká zahrádek, tak policie provedla určitá opatření, která by měla již několik týdnů trvat.
Dodal, že nemůže rozebírat podrobnosti, protože by pak neměla smysl. Dále
k tomu řekl, že samospráva města není
žádným způsobem nadřízená Policii ČR
a městskou policii nemáme. Co se týká
koupaliště, pozemky s vodními plochami
jsou soukromým majetkem a čištění
je věcí majitele. Mytí kol v koupališti je
zakázáno OZV, která je platná dva roky.
Jedná se o přestupek a je potřeba to
ohlásit, zavolat policii. Hrozí pokuta až
50 tis. Kč. Vodní plocha je veřejným
koupalištěm a jsou pravidelně prováděny rozbory vody. Kvalita vody se nezhoršila. Jestli je bahno při vstupu z pláže
do vody, tak je to způsobeno tím, že byly
odstraněny dlaždice, které hrozily úrazem, a od té doby se tam vytvořila vrstva
bahna. Pan Svoboda se vrátil k těm zahrádkám. Řekl, že v pět hodin venčil psa
kolem zahrádek. Uviděl tři Romy kolem
15 let. Kam asi šli? Jeden před domem
vyhodil igelitovou tašku. Tak se naštval
a šel za nimi. Byli před ním. Obešel
zahrádky a nikde je neviděl. Pak vyšli naproti němu a koukali do zahrádek. Zeptal
se jich, co tam dělají, měl psa, tak se ho
báli a řekli mu, že dva nejsou místní, že
by tam měla být cesta na Ludvíkov. Řekl
jim, ať si zvednou tu tašku. Šli před ním.
Pak zavolal policii a upozornil je na ně.
Policisté mu na to řekli, že se pak na to
podívají. Měl by tu být někdo nadřízený,
který je donutí, aby hned vyjeli. Mohli to
být ti, kteří zahrádky vykradli, ale možná
taky ne. Pan starosta řekl, že to bude
v zápisu.
Majetkoprávní věci
Prodej nemovitých věcí (staveb
a pozemků) z vlastnictví města
Oz ná m e n í č. 16/2015 ze d n e
15.05.2015, vyvěšeno dne 15.05.2015
o prodeji nemovitých věcí města, staveb
a pozemků, v k. ú. Nové Město pod
Smrkem:
stavby: budovy občanské vybavenosti bez čp./če. na parcele 266 – zastavěná plocha
pozemků: parcely č. 266 – zastavěná
plocha o výměře 86 m2, parcely č. 267
– zahrada o výměře 352 m2
Pan starosta řekl, že v minulosti měl
o ten objekt zájem klub včelařů. Upozorzáří–říjen 2015

nil je, že byl objekt zveřejněn k prodeji.
Mgr Žáková řekla, že objekt byl včelaři
postaven v akci „Z“. Mgr. Svobodová
říkala, že má doklady o tom, že ten objekt je majetkem včelařů. Jak to teda je?
Jestli je to teda majetkem města. Pan
starosta odpověděl, že je to mnoho let
evidovaným majetkem města. Nikdo zde
asi neví, jak se to stalo majetkem města.
Posilovna byla přesunuta a objekt bude
chátrat. Město pro něj nemá jiné využití.
Ing. Petrovič doplnil, že vlastnictví je
ze zákona dle evidence katastru nemovitostí. Tam je vedeno jako vlastník
stavby a pozemku město Nové Město
pod Smrkem. Pokud by měl někdo nějaké pochybnosti, tak se musí domáhat na KN. Dodal, že nemá žádnou
informaci o tom, že by někdo uplatňoval
vlastnická práva. Mgr. Žáková řekla, že
od toho má doklady, ale teď to nechtějí,
protože nemají kapacity na to, aby to
udržovali. Pan starosta řekl, že mu
Mgr. Svobodová řekla, že pro ně je ten
objekt nepoužitelný. Nedá se tam být,
je k ničemu. Mgr. Žáková řekla, že se
takto vyjadřovala, v tom si neprotiřečí,
ale v tom, že vlastníky budovy jsou včelaři. Pan starosta řekl, že to by musel
vyřešit soud, ne zastupitelstvo. Pan Maděra řekl, že je tady zájemce pan Suk,
který nabízí cenu 50 tis. Kč za pozemek
i objekt, který byl znalcem odhadnut
na 97 tis. Kč. Navrhuje prodat za cenu
obvyklou, navrhovanou znalcem. Pan
místostarosta řekl, že by nechal cenu
pozemku, tak jak je stanovená znalcem,
a mohli bychom se bavit o snížení ceny
za objekt, který je ve špatném stavu.
Mgr. Svobodová za ním byla a říkala,
že opravdu nemají o objekt zájem, protože je v takovém stavu, že by museli
okolo toho chodit s kladívkem a opravovat to. Největší hodnotu tam má ten
pozemek. Navrhl, aby měla cena dvě
části, za pozemek a za objekt. Pan
Suk řekl, že zatím by to chtěl využívat
jako sklad. Je ochoten za pozemek
zaplatit 100 Kč/m 2 a za zastavěnou
část 200 Kč/m2, tzn. 52.400 Kč. Budova je celá v dezolátu a musí se celá
předělat. Neviděl odhad, ale domníval
se, že celé to bude za cca 50 tis. Kč,
proto to tak navrhl před projednáváním.
Navrhuje tedy odkoupení za cenu pozemků 52.400 Kč. Je tam ohodnoceno
připojení na elektřinu. To tam není, je to
vyvedeno z budovy bývalé MŠ, kterou
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vlastní jeho otec. Odpočtové hodiny
tam nějaké jsou. Pokud bude otec bývalou MŠ předělávat, tak je tento objekt
bez elektřiny. Paní Straková řekla, že
v něm je zřízeno odběrné místo a objekt je připojen na vodovod i kanalizaci.
Pan Pelant řekl, že je sice napojený
do skříně v bývalé MŠ, ale je to seriózní
odběrné místo. Pan Suk řekl, že to
není v posudku. Pan starosta řekl, že
celkový stav té stavby a sítí je zohledněn
ve znaleckém posudku. Bezdůvodně
nelze poskytovat slevu. Pan místostarosta řekl, že zřízení odběrného místa
stojí cca 15.000 Kč. Navrhl prodat pozemky za 52.400 Kč a objekt za 50 %
toho odhadu, tzn. za 74.000 Kč. Pan
starosta řekl, že pokud by se došlo
k tomuto návrhu, musel by být řádně
zdůvodněn. To, že je ta budova špatná,
je zohledněno ve znaleckém posudku. Pan Suk řekl, že ten pozemek je
sice v zastavitelné části, ale také je
ve špatném stavu, ne že by tam byly
nějaké nálety, ale propadá se to tam.
Je potřeba s tím něco udělat a budou
tam i další investice. Proto navrhoval
tu cenu 52.400 Kč. Dodal, že za tuto
skoro zříceninu nemá chuť dávat 100
tis. Kč. Navíc je to v sousedství domu,
ze kterého to chodili pořád navštěvovat
a odcházeli odtamtud s činkami. Musel
by to řádně zabezpečit. Má záměr s tím
něco udělat. Mgr. Smutná se dotázala,
z čeho je objekt postaven, z jakého stavebního materiálu. Pan místostarosta
řekl, že to je z lignátových desek, vyráběných v Černousích. Je možné, že je
tam azbest. Dodal, že ten objekt je neopravitelný v tom stavu, v jakém je. Než
něco opravovat, tak raději zbourat. Pan
starosta se dotázal, zda pan Suk uvažujete do budoucna o demolici, o odstranění. Pan Suk odpověděl, že jelikož
je to asi neopravitelné, tak by to do budoucna postupně odstranil a postavil
něco obdobného a snažil by se, aby
to mělo číslo popisné. Pan starosta
řekl, že odstranění té stavby bude velmi
nákladná záležitost, protože obsahuje
pravděpodobně azbest, což je nebezpečný odpad. Likvidace nebezpečného
odpadu je velmi drahá. Jedním z důvodů
pro snížení ceny objektu by mohly být
vysoké náklady na odstranění stavby.
Mgr. Žáková řekla, že ani ta lokalita
není moc dobrá. Sousedství s domem
Myslbekova 3 není výhra v loterii. Pan
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Vojáček řekl, že to zopakuje, důvod by
viděl v tom, že pozemek není v pořádku,
objekt je v dezolátním stavu, město to
nechce, akorát to tam straší, je to nebezpečné, nikdo o to nemá zájem. Ať se
o to pan Suk postará za těch 50 tis. Kč
a bude to vyřešené. Jinak se to bude
táhnout dál a nebude to k ničemu.
Pan starosta řekl, že jsou dva návrhy. První návrh je prodej za 97.000 Kč
a druhý návrh pana místostarosty prodej
za 74.778 Kč. Ing. Petrovič řekl, že
pokud bude prodej schválen za cenu
97.000 Kč a pan Suk neuzavře kupní
smlouvu, tak tam je ta blokace dalšího
prodeje až do 31.12.2015. Dříve se to
nebude moci zveřejnit. Pan starosta se
dotázal pana Suka, zda je pro něj termín
do 31.08.2015 dostatečně dlouhý pro
případné zpracování kupní smlouv y.
Pan Suk řekl, že ano. Chtěl by to vyřešit tento rok a co nejdříve, aby to mohl
případně zabezpečit na zimu a neteklo
do toho. Pan starosta řekl, že navrhuje
opravu usnesení „Kupující předloží kupní smlouvu k podpisu nejpozději do 31.
srpna 2015“. Ing. Petrovič řekl, že jde
o to, jestli pan Suk chce těch 97 tis. Kč
za to dát. Mgr. Žáková řekla, že pokud
nepředloží smlouvu do konce srpna,
bude to volné k dalšímu prodeji. Pan
Vojáček se dotázal pana Suka, zda
by to odkoupil za tu navrženou částku
74.778 Kč. Pan Suk odpověděl, že je to
v takovém stavu, že je za to ochoten dát
těch 52.400 Kč.
ZM schvaluje prodej stavby a pozemků za smluvní cenu 97.000 Kč
a ná k lad y s p oje né s p ro d eje m
z vlastnictví města Nové Město pod
Smrkem do vlastnictví pana Daniela
Suka.
Oz ná m e n í č. 14/2015 ze d n e
15.05.2015, vyvěšeno dne 15.05.2015
o prodeji nemovitých věcí města, stavby
a pozemků, v k. ú. Nové Město pod
Smrkem:
stavby: domu č. p. 300 na parcele
č. 742 – zastavěná plocha
pozemků: parcely č. 742 – zastavěná plocha o výměře 155 m2, parcely
č. 743/1 – zahrada o výměře 745 m2
Ing. Petrovič sdělil, že byly podány
dvě nabídky. Jedna nabídka byla doručena řádně označena „neotvírat“ „Dům
č. p. 300“ a druhá nabídka nebyla označena, proto došlo k jejímu otevření.
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Pan Vojáček provedl kontrolu obálek.
Ing. Petrovič seznámil s nabídkami:
1) nabídka ze dne 24.06.2015, vedená
pod č. j. NMPS/1323/2015 ze dne
24.06.2015
žadatel Tichý David, Čelákovice,
nabízí kupní cenu ve výši
330.000 Kč
2) nabídka ze dne 22.06.2015, vedená
pod č. j. NMPS/1296/2015 ze dne
22.06.2015
žadatel Petra a Martin Bulířovi, Nové
Město pod Smrkem nabízí kupní
cenu ve výši 500.000 Kč
Pan starosta dal hlasovat o nejvyšší
nabídce.
ZM schvaluje prodej stavby a pozemků za smluvní cenu 500.000 Kč
a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví Petry a Martina
Bulířových.
Prodej kanalizačních přípojek
z vlastnictví města
Prodej kanalizačních přípojek byl
schválen na 21. zasedání zastupitelstva
města dne 25.06.2014 usnesením pod
číslem 423/14/ZM:
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej kanalizačních přípojek novým vlastníkům dle seznamu, který je uveden
v Oznámení č. 10/2014 a je součástí písemných podkladů pro jednání zastupitelstva města dne 25. 6. 2014. Kupující
kupní smlouvu podepíše a zaplatí kupní
cenu nejpozději do 30. června 2015.
Po tomto datu platnost tohoto usnesení
končí a nemovitý majetek určený k prodeji může být znovu nabídnut k prodeji.“
Ke dni 10.06.2015 je z celkového
počtu 212 přípojek určených k prodeji:
 93 zaplaceno a podepsána kupní
smlouva o prodeji
 52 zaplaceno a nepodepsána kupní
smlouva o prodeji
 67 nezaplaceno (projekt nebo kupní
cena)
Ke dni 24.06.2015 je z celkového
počtu 212 přípojek určených k prodeji:
 104 zaplaceno a podepsána kupní
smlouva o prodeji
 58 zaplaceno a nepodepsána kupní
smlouva o prodeji
 52 nezaplaceno (projekt nebo kupní
cena)
Vzhledem k poměrně velkému počtu
nepodepsaných smluv by bylo vhodné
Novoměstské noviny

prodloužit lhůtu z usnesení č. 423/14/
ZM.
Pan starosta řekl, že stav se každým
dnem mění. Dodal, že se k tomu stavu
vyjadřoval v zápisu ze schůze RM. Je
trochu s podivem, že na seznamu lidí, kteří nereagovali na výzvu, jsou jak
zaměstnanci úřadu, tak i zastupitelé.
Mgr. Žáková se dotázala, zda se dá nařídit připojení na kanalizaci. To když nebude splněno, tak je to pokutováno. Zda
se zkoumalo, jestli je to nějak provázané.
V zemi je zakopáno 31 mil. Kč a není
možné, aby se občané nepřipojili. Jestli
se někdo ptal právníka, jak je to s tím
prodejem kanalizačních přípojek a s tou
úhradou. Další věc je nařízení připojení.
Pan starosta řekl, že v roce 2014 schválilo zastupitelstvo prodej kanalizačních
přípojek s tím, že to kupující musí vyřídit
do 30.06.2015. Po tomto termínu končí
platnost usnesení a nemovitý majetek
může být opět nabídnut k prodeji. Nejlepší postup v tuto chvíli je ještě na nějaký
čas lhůtu prodloužit s tím, že by se mělo
zastupitelstvo vrátit k tomu, za jakých
podmínek byl prodej nabídnut. Dnes
je schválen prodej za max. 5.000 Kč
za přípojku. Na konci června skončí
platnost usnesení. Teoreticky se může
stát, že zastupitelstvo neprodané kanalizační přípojky opět zveřejní k prodeji,
ale za jiných podmínek, za jinou cenu. To
bude na rozhodnutí zastupitelstva. Navrhoval by prodloužení do 31.08.2015
s tím, že by byl v září na jednání zastupitelstva zařazen bod „Prodej kanalizačních přípojek“ a rozhodlo by se o dalším
postupu. Mgr. Žáková řekla, že by se
k tomu přikláněla, ale občané by měli
být znovu osloveni a mělo by jim být
znovu vysvětleno, že cena 5.000 Kč byla
velmi výhodná. Nejdražší přípojky byly
i za 45.000 Kč + domovní čerpací stanice byly za cenu cca 100.000 Kč + přípojka k ní + elektřina a prodává se jim to
za 5.000 Kč. Pan starosta řekl, že když
procházel ten seznam, tak ho překvapilo,
že lidé, kteří mají tzv. hlouběji do kapsy,
to mají vyřízené a naopak. Pan místostarosta řekl, že by měli vědět, že pokud to
neuhradí v tom prodlouženém termínu,
tak že cena bude vyšší. Mgr. Žáková
řekla, že do výše té skutečné ceny. Při
diskuzi byly navrženy termíny prodloužení do 31.08.2015 a do 30.10.2015. Pokud nebude schválen první návrh, bude
se hlasovat o druhém.
září–říjen 2015
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Zastupitelstvo města schvaluje
prodej kanalizačních přípojek novým
vlastníkům dle seznamu, který je
uveden v Oznámení č. 10/2014 a je
součástí písemných podkladů pro
jednání zastupitelstva města dne
25.06.2014. Kupující kupní smlouvu
podepíše a zaplatí kupní cenu nejpozději do 31.08. 2015. Po tomto
datu platnost tohoto usnesení končí
a nemovitý majetek určený k prodeji
může být znovu nabídnut k prodeji.
Úvěrová smlouva na chodníky
Frýdlantská, Ludvíkovská
ZM projednalo Smlouvu o úvěru
č. 10765/15/LCD mezi městem Nové
Město pod Smrkem a Českou spořitelnou, a. s., Praha. Úvěrová částka se
sjednává ve výši 11.822.000 Kč. Jedná
se o financování akce „Nové Město
pod Smrkem – chodník Ludvíkovská“
a „Nové Město pod Smrkem – chodník
Frýdlantská“. Období čerpání začíná
01.07.2015 a končí 31.03.2016 včetně.
Pan starosta řekl, že vysoutěžená částka je nižší. Přes tuto úvěrovou smlouvu
se bude ﬁnancovat dostavba chodníků.
Jedná se o úvěr revolvingový. Část akce
se bude hradit z dotace, podíl města
bude hrazen z rozpočtu města. Ing. Beranová doplnila, že se na něj ﬁnanční
prostředky připravují.
ZM schvaluje smlouvu o úvěru
č. 10765/15/LCD na realizaci akce
„Nové Město pod Smrkem – chodník
Ludvíkovská“ a „Nové Město pod
Smrkem – chodník Frýdlantská“.
Závěrečný účet, účetní závěrka
2014 SO Smrk
Pan starosta předložil k projednání
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet Svazku obcí
SMRK za rok 2014. Dle vyjádření auditora nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZM projednalo účetní závěrku
za rok 2014 a uzavírá závěrečný účet
SO SMRK za rok 2014, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření, a nemá výhrady.
Darovací smlouva SDH Ludvíkov
– dětské hřiště
ZM projednalo Darovací smlouvu mezi městem Nové Město pod Smrkem
a Sborem dobrovolných hasičů Ludvíkov pod Smrkem. Pan starosta promítl
září–říjen 2015

typy herních prvků na plánované dětské
hřiště.
Předmět darování
Město Nové Město pod Smrkem daruje Sboru dobrovolných hasičů Ludvíkov pod Smrkem ﬁnanční dar ve výši
50.000 Kč na výstavbu dětského hřiště
u hasičské nádrže v Ludvíkově pod Smrkem. Za finanční dar budou pořízeny
dřevěné hrací prvky umístěné na pozemku, části parcely č. 242 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, který je ve vlastnictví
dárce.
Darování
Finanční dar v uvedené výši 50.000 Kč
bude převeden z účtu města do 15 dnů
od podpisu této smlouvy na účet obdarovaného č. 205178275/0300.
Dar je předáván za podmínky, že obdarovaný se bude o pořízené dřevěné
prvky dětského hracího hřiště na své náklady a odpovědnost v budoucnu starat.
ZM schvaluje Darovací smlouvu
mezi městem Nové Město pod Smrkem a Sborem dobrovolných hasičů
Ludvíkov pod Smrkem.
Různé
Pan Maděra řekl, že minule se řešilo,
zda by měly být výstupy auditu města
projednány s FV. Tato povinnost platí,
ale není určená obci, ale auditorovi.
V § 14 odst. 5 zákona 254/2000 Sb.,
o auditorech, ve znění pozdějších předpisů je stanoveno „Zprávu o auditu
jsou auditor nebo auditorská společnost povinni projednat se statutárním
i s dozorčím orgánem účetní jednotky

nebo, jde-li o územní samosprávný
celek, se starostou, u měst se zvláštním postavením s primátorem, u kraje
s předsedou a dále s ﬁnančním výborem příslušného zastupitelstva“. Pan
starosta řekl, že to bude prověřeno. Se
statutárním orgánem a ﬁnančním odborem byla zpráva auditora projednána.
Ing. Beranová řekla, že dříve to auditoři
navrhovali, ale z FV se většinou nikdo
nemohl dostavit, protože je zaměstnavatel neuvolnil.
Mgr. Smutná poděkovala za dopravní
značení u základní školy v Jindřichovické ulici. Požádala o kontrolu viditelnosti z polské strany. Dále poděkovala
za spolupráci se sociálním odborem
MěÚ v Novém Městě pod Smrkem,
Bc. Koutníkové a paní Krönerové, protože žáků, kteří potřebují péči a dohled,
je opravdu hodně. Dále vyslovila poděkování za dobrou spolupráci s OO PČR
v Novém Městě pod Smrkem. Dodala,
že se staly případy, kdy byli žáci svědky
nějaké trestné činnosti, a tito žáci nebyli
slepí a pomohli k objasnění.
Mgr. Žáková řekla, že by se chtěla
připojit k paní ředitelce. Rovněž mají
dobré zkušenosti se sociálním odborem
MěÚ v Novém Město pod Smrkem,
s Bc. Koutníkovou, a navázala se také
spolupráce s paní Krönerovou. Co se
týče policie, která zde byla kritizována,
tak musí potvrdit slova paní ředitelky.
S policií mají dobrou spolupráci. Vždy,
když bylo ve škole potřeba něco řešit,
tak nikdy neodmítli a řešili. Je pravda, že
policii ve městě také nevídá, ale do školy
vždy přišli.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php

Poděkování
V Novém Městě pod Smrkem dne
10. 8. 2015
Vážený pane starosto,
v pátek dne 7. 8. 2015 kolem 19. hodiny jsem získala milou zkušenost s výjezdovou jednotkou Sboru dobrovolných
hasičů v Ludvíkově. Na vlastním pozemku v Novém Městě pod Smrkem jsem
v domku objevila nadměrný počet vos
a sršní.
Vzhledem k vyhodnocení vlastních
možností a k tomu adekvátní obavě o své
Novoměstské noviny

zdraví jsem byla moc ráda, když na místo dorazila výše zmíněná jednotka SDH.
V této souvislosti bych Vám ze srdce
ráda poděkovala za pomoc, které se mi
od přítomných členů dostalo. Byla jsem
velice příjemně překvapena profesionalitou zásahu, vybavením a v neposlední
řadě komunikačními schopnostmi přítomných dobrovolných hasičů.
Přijměte prosím ještě jednou mé velké
díky.
Vorlíčková Marcela v. r.
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Zprávy z radnice
Ze schůzí rady města
Na schůzi rady města konané dne
29.07.2015 projednala rada majetkoprávní věci a schválila seznam žádostí k přidělení by tu ve vlastnic tví města s platností od 01.07.2015
do 31.12.2015. Rada města dále projednala prodej kanalizačních přípojek
a doporučila ke schválení ZM, aby se
občané podíleli na úhradě části kanalizačních přípojek ve veřejných pozemcích následovně: přípojky v hodnotě
do 6.000 Kč uhradit ve skutečné výši
a přípojky v hodnotě nad 6.000 Kč uhradit jednotnou výší 6.000 Kč. RM dále
projednala žádost pana Martina Jiráka
o odstranění části lávky z jeho pozemku,
po zvážení všech okolností rada žádost
neschválila. RM schválila přidělení dotace z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“,
Sboru dobrovolných hasičů Ludvíkov
na akci „Soutěž o pohár starosty SDH“
a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu města uzavřenou
mezi městem Nové Město pod Smrkem a Hospicovou péčí sv. Zdislavy,
o. p. s., Liberec. Rada dále projednala
zápis z jednání ﬁnančního výboru města
a schválila závěry kontroly. Rada města
byla seznámena s inspekční zprávou
a protokolem z inspekce České školské
inspekce provedené v Mateřské škole
Nové Město pod Smrkem ve dnech
21.–24. dubna 2015. Dále rada města
projednala cenovou nabídku firmy SIBERA SYSTEM, s. r. o., Stará Boleslav
na obnovu kurtů u sokolovny s možností položení antukového povrchu nebo
umělého trávníku s křemičitým pískem
a preferuje variantu umělého trávníku
s tím, že realizace by proběhla z ﬁnančních důvodů v příštím roce.
Další schůze rady města se konala
dne 19.08.2015, rada na ní projednala
přidělení bytů dle seznamu žadatelů
o byt ve vlastnictví města a majetkoprávní věci. Dále rada projednala návrh
žádosti o neinvestiční dotaci na program „Podpora terénní práce na rok
2016“ a doporučila zastupitelstvu tuto
žádost schválit. RM projednala žádost
občanů na přemístění mostku na koupaliště a zajištění přístupu na koupaliště
přes cvičiště hasičů. Bylo potvrzeno,
že mostek nestojí na pozemku pana
Jiráka a uloženo vedoucí komunálního
hospodářství umístění směrové cedule
ke koupališti na mostek přes Lomnici.
Dále rada projednala žádost o pojme8

nování 750 m dlouhého potoka v Ludvíkově, vlévajícího se do Ludvíkovského
potoka, po panu Jiřím Hradilovi jako
„Hradilův potok“. Rada města souhlasila
s poskytnutím účelově vázaného daru
ve výši 30.000 Kč od ﬁrmy Knorr-Bremse, s. r. o. organizaci Středisko volného
času „Roroš“ na akci „Sportovní třídenní
camp na táborové základně v Jindřichovicích pod Smrkem“. Závěrem schůze
radní navštívili areál Jcampu, kde byli
seznámeni s probíhající rekonstrukcí
a záměrem pomoci s ubytováním křesťanských rodin z Iráku.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

Lidé pomáhali
v Jizerkách
handicapovaným
Handicapovaní, které zákeřná nemoc
či úraz zatím nepustí zpátky na kolo,
jsou ke splnění svého snu zase o kus
blíže. V pátek 17. července a v sobotu 18. července v Jizerských horách
a v neděli 19. července na Singltreku
pod Smrkem pro ně 2 729 lidí vyjelo
částku 13 645 Kč. Mezi nimi podpořil
handicapované také starosta Nového
Města pod Smrkem.
www.vpohybu.cz

Poděkování
Uprchlíci
v našem městě?
Před rokem místní ﬁrma UNITAS, majitel Jcampu, nabídla, jako jedna z mnoha
dalších, Nadačnímu fondu Generace 21
pomoc při dočasném ubytování křesťanských rodin z Iráku. Informace o tomto
projektu naleznete na stránkách nadačního fondu www.gen21.cz.
-SY-

Děkujeme touto cestou pí MUDr. Vackové za péči, kterou poskytovala po dobu registrace mé matce Bronislavě
Kaplové. Rovněž oceňujeme vstřícnost
jednání a poskytnutí všeobecných rad.
S politováním konstatujeme, že z důvodu liknavosti státních a veřejných institucí byla jejich realizace problematická.
Nezbývá nám než doufat, že vstřícnost,
s jakou jsme se setkali u MUDr. Vackové, bude všude.
Manželé Jírovi

Dostavba a rekonstrukce chodníků
Město uzavřelo smlouvu na rekonstrukci a dostavbu chodníků v částech
ulic Ludvíkovská (965 m) a Frýdlantská
(732 m). Předpokládané náklady na provedení díla byly necelých 15 mil. Kč. Výběrové řízení na zhotovitele zakázky ale
vyhrála ﬁrma SILKOM, spol. s r. o., Frýdlant s nabídkovou cenou 11,6 mil. Kč,
tedy o 3,4 mil. Kč nižší, než předpokládal
položkový rozpočet projektanta. Zároveň
město získalo dotaci ve výši 8,7 mil. Kč.
Jedná se o 85 % z uznatelných výdajů
a zbytek je vlastní podíl města na neuznanou část chodníků a dodatečně neuznané části dešťové kanalizace. (Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH).
Stavba již byla zahájena a bude probíhat až do konce tohoto roku. Dopravní
provoz by neměl být podstatně omezován, přesto může k určitým problémům
dojít. Předem děkujeme za trpělivost
a shovívavost. Odměnou by nám měla
Novoměstské noviny

být příjemná chůze po nových chodnících.
Zároveň jsou podél Frýdlantské ulice
rekonstruovány staré chodníky, které
již byly ve velmi špatném stavu. Rekonstrukce provádějí zaměstnanci poskytnutí Úřadem práce na výkon veřejně prospěšných prací. Díky tomu jsou náklady
na rekonstrukce velmi nízké, protože
město musí nakoupit pouze stavební materiál a pracovní pomůcky. Mzdy hradí
Úřad práce.
Poděkování patří pracovníkům VPP,
kteří se na pracích podílejí, a také Úřadu
práce Liberec a jeho zprostředkovatelkám na kontaktním pracovišti v našem
městě za vytypování schopných a šikovných řemeslníků. Rozbitých chodníků
je po městě mnoho, proto budou jejich
opravy tímto způsobem postupně pokračovat.
-SYzáří–říjen 2015

Zprávy z radnice
Rekonstrukce obřadní síně
Obřadní síň Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem se dočkala své
rekonstrukce. Původní interiér z 60.–
70. let byl již zastaralý a v průběhu doby
bylo provedeno jen velmi málo spíše
„povrchních“ úprav, jako je výměna koberce, židlí apod. Rekonstrukce objektu
probíhala dle architektonického návrhu
pana Martina Šulce, DiS., z ﬁrmy Le Mar
studio s. r. o., Liberec. Práce na proměně byly zahájeny začátkem července
2015.
Nový interiér obřadní síně vytváří důstojné prostředí pro slavnostní události,
jako jsou svatby a vítání občánků. V rámci projektu byla provedena demontáž

září–říjen 2015

starého dřevěného obložení, úprava
stávající elektroinstalace, výměna dveří.
Součástí byla také výměna podlahové
krytiny, snížení stropu, oprava omítek,
výmalba a nalepení obkladů s imitací
kamene. Práce byly ukončeny instalací
nového dřevěného obložení radiátorů,
dodávkou židlí a pultu pro oddávajícího.
Pro útulnost místnosti byly dodány záclony, běhoun a květiny.
V nově zrekonstruované obřadní síni
se uskutečnil první svatební obřad. Své
„ano“ si zde v sobotu 15. srpna 2015
řekli manželé Albert a Hana Brožovi.
Na společné cestě životem přejeme novomanželům hodně štěstí, zdraví a lásky.

Novoměstské noviny
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Příspěvky čtenářů
Zpověď (pokračování z minulého čísla)
Děda už čekal. Klíče od jeho bytu
jsem měl, takže nebyl problém se u něj
doma objevit. Měl jsem pro něho žloutkové věnečky, které měl strašně rád.
Zákusky jsem položil na stoleček vedle
postele. Děda hned hrábnul vychrtlou
rukou po věnečku. Nejprve jej ale očima
ohmatal a pak se do něj opatrně zakousl. No, zakousl, spíš jej stiskl bezzubými
dásněmi, až se krém začal nezadržitelně
valit z pusy. Děda to však zvládl bravurně. Pomlaskl, utřel si rty do cípu pokrývky. „Tak začneme, hochu?“ Sáhl jsem
do kapsy pro diktafon a zapnul jsem jej.
„O čem to bude dneska, dědo?“
„Tož chlapče, to mně bylo asi deset,
a očkovalo se proti čemusi a já se strašně bál, že to bude bolet a v koutku duše
jsem stále volal maminku, aby přišla
a zachránila mě a ona opravdu přišla
a ono to vůbec nebolelo, takový jenom
píchnutí, jak mně maminka dala sílu to
zvládnout... a bylo před prázdninama,
byl jsem na střední škole a propadal
ze dvou předmětů, matiky a fyziky a nikdo o tom nevěděl a já sem šel raději
do Muzea, jo do Muzea s velkým M,
v Praze na Václaváku... tu holku jsem
poznal na pláži u moře, pak jsme byli
na střeše jednoho hotelu a natahovali
ruce do vzduchu a na každým prstu
naskakovaly takový nádherný fialový
ohně, říká se tomu Eliášův oheň, to srší
elektrický výboje před bouřkou, jak je
vzduch nabitý elektrikou... pak jsem ji
lehýnce povalil do temnýho kouta a zamazal sem si kalhoty na kolenou... nikdy
nezestárnout a zůstat pořád mladej...
víš, kdy zůstaneš věčně mladej?“ a hned
si odpověděl: „když umřeš mladej!“
Odmlčel se a natáhl ruku po druhém
zákusku. „Víš, že byly žloutkový věnečky
za kačku?“
„Ty ženský ruce mě budou stále objímat a brát do svý náruče... občas jsem
holkám procítěně četl svý verše, ale ony
o to nejevily zájem... verše!... a zase ty
svý ruce ovíjely kolem mýho těla, tak
teda jo, jdi vode mne blíž... moje první peníze, prachy za scénář, kterej se
pak nerealizoval, takovej jemnej příběh,
prej cena pro mladýho tvůrce, počátky
šedesátých let ... dokumentární ﬁlm se
točí o mrtvým, ne o žijícícím... tajemný
zákoutí za vratama domů v pražskejch
ulicích, ze kterejch se vy valí průvan
s různými pachy, hlavně v létě, když je
rozpálená ulice a za vratama chládek...
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jednou mě tam jedna zatáhla, někdo
pekl palačinky a ta vůně a holka taky voněla, tak sem ji pomuchloval, dokud nevyšla ze dveří baba a pryč... prej sodoma
a gomora... měla mohutný stehniska,
až se jí třelo jedno o druhý, musela mít
vopruzeniny... nohy jí svítily do přítmí,
až jsem viděl rudě, že bych moh zapálit
okolí... ty věnečky sou vážně dobrý, ale
nebudou za kačku, že? Ještě mám pořád tu ﬂašku od tebe plnou. Já, bejvalej
alkoholik, co od mateřskýho prsu přešel
rovnou na rum... „
Děda přestal mluvit a zahleděl se někam do rohu místnosti jako při poslední
návštěvě. Narovnal jsem se na židli a vypnul diktafon. Děda najednou nečekaně
spustil: „Za růžového večera pod dubem
sličná děva sedí, ze skály v břehu jezera
daleko přes jezero hledí. To se jí modro
k nohoum vine, dále zeleně zakvítá,
vždy zeleněji prosvítá, až v dálce v bledé
jasno splyne.“ Víš, co sem to teď tak
procítěně recitoval? Nevíš? To byl přece
Máchův Máj... kdysi sem to měl celý nastudovaný i s hudbou.
Seděl jsem trochu zaskočený, protože
diktafon nebyl zapnutý. Mám dědu požádat, aby to zarecitoval ještě jednou? Ale
to nebude už ono. Poznal jsem, že je to
Mácha, mezihra, s archaickým jazykem
té doby. Kdysi mne na své představení
pozval, to mi bylo asi patnáct let.
Děda však pokračoval, aniž by navázal
na Máchu: „Dřív se holky nevyholovaly,
to nefrčelo. Pamatuješ spartakiády, když

ženský zvedly ruce, tak každá, skoro
každá, měla v podpaždí takový černý
křovisko. To za první republiky nebylo,
ženský se udržovaly, moh bych povídat... jedný ženský bylo pořád třicet let,
říkala mi to pět let, pokaždý, když jsme
se potkali... jiná mi říkala, že chlapi sou
takový divoký zvířátka, občas kousnou,
nejsou moc praktický, je nutný brzy je
ochočit a domestikovat... „
Zmlknul a pak po krátké přestávce
řekl: „Otevři ten šuplík,“ bradou ukázal
na stoleček vedle postele. Uvnitř byl
štůsek všelijakých papírů a roztržených
obálek, dopisy. „Ten dopis navrchu,“
hlesnul. Vzal jsem vrchní rozložený dopisní papír. Dopis začínal tak, jak se kdysi psávalo: „Drahý můj! Předem mého
dopisu příjmi srdečný pozdrav odemne
- hele, chyba! - a vspomínám na Tebe...“
Tázavě jsem se podíval na dědu. „Ta
holka se pak oběsila. Na klice od okna.
Byla mladá, třicet let. Mladá zůstala...
Prej to nebylo kvůli mě, měla ještě jiný
známosti, ale tenhle dopis byl její poslední. Vzpomínám na ni, i s těma gramatickejma chybama...“
V oku se mu zablyštěla slza. Nebo to
byl jen klam? Pohladil jsem dědu po jeho
strnišťové a svrasklé tváři. „Tak dědo, já
zase přijdu, někdy.“ Děda jen mlčky přikývl a opět hodil oči do onoho magického místa v rohu místnosti. Pak jen rázně
zvednul ruku a mávl na mne. „Tak příště,
hochu, příště!“
© Šmi-dra

Tak už nám zase začala škola…
V úterý 1. září jsme slavnostně přivítali
žáky naší školy. Nejvíce natěšenými školáky byli určitě prvňáčci, které netrpělivě
očekávaly jejich třídní učitelky Mgr. Len-
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ka Diškantová a Mgr. Jitka Stará. Všem
žákům přejeme hodně úspěchů, prima
zážitků, chutě do práce a dobré nálady.
Rodičům hodně porozumění a trpělivosti.
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Červánek, o. s.
Senioři komunikují
Ve dnech 10. až 14. srpna 2015 se
pro deset novoměstských seniorů konal
týdenní počítačový kurz.
Realizátor projektu: Nadační fond
manželů Lívie a Václava Klausových,
Praha 1, Hrad
Hlavní partner projektu: Nadace České spořitelny
Pořadatel kurzu: Centrum pro seniory Červánek, o. s., Švermova 583,
463 65 Nové Město pod Smrkem
Místo konání kurzu: Základní škola
Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace, Tylova 694, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Celkem 14 hodin kurzu, který proběhl
v dopoledních hodinách, bylo rozděleno
na 13 hodin výuky ovládání počítače
a užívání internetu a 1 hodinu výuky
základních bankovních služeb (bankovní
karty). Tuto hodinu lektorovaly ing. Jana
Kabelková a Eva Salajková z České spořitelny, a. s.
Kurz probíhal v počítačové učebně
základní školy. Pro odpočinek a občerstvení (káva, balená voda, ovoce, zákusky) v době přestávek byla k dispozici
další učebna, pro osobní hygienu sociální zázemí školy. Podle potřeby (nákup
občerstvení a pomůcek, vzdálené bydliště a dovoz pekařských výrobků) byly
účastnice kurzu dopravovány osobním
automobilem VW T4 Centra pro seniory
Červánek.
Kurz se uskutečnil podle harmonogramu jeho organizace a průběhu a podle
tématické specifikace učebních textů
ve tvůrčí, přátelské a vstřícné atmosféře.
Texty dodané Nadačním fondem byly
srozumitelné a užitečné. Velmi dobře
bylo hodnoceno i školení o bankovních
službách. Účastníci kurzu mají zájem
se v této oblasti dále vzdělávat a využít
k tomu i internetový program „Virtuální
kolega“. Občerstvení, které účastníci
kurzu obdrželi, doplnilo svými pekařskými výrobky 5 členek CPS Červánek.
Věkový průměr účastníků kurzu: 66,5
roku. Za zmínku stojí mimořádně teplé
počasí, kdy se ve dnech kurzu teploty
ve stínu šplhaly až ke 35° Celsia.
Účastníci kurzu obdrželi publikaci
Nadačního fondu „Senioři komunikují“
s přílohami Virtuální kolega, Desatero
bezpečného používání platební karty a psací potřeby. Lektorky hlavního
partnera projektu dodaly pro účastníky
kurzu výtisky prezentace Platební karty.
září–říjen 2015

Všichni účastníci obdrželi Osvědčení
o absolvování kurzu.
Veškerá plnění byla účastníkům kurzu
poskytnuta bezplatně. Jednotlivé položky byly hrazeny z nadačního daru,
nebo z vlastních prostředků CPS Červánek. Získané zkušenosti jsou pro Centrum pro seniory Červánek velmi cenné
a jsou dobrým odrazovým můstkem pro
realizaci dalších vzdělávacích kurzů.
Centrum pro seniory Červánek, o. s.,
Nové Město pod Smrkem, děkuje Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava
Klausových, zastoupenému jeho zplnomocněnou ředitelkou Mgr. Kamilou

Kryštofovou, a hlavnímu partneru projektu, Nadaci České spořitelny, reprezentovanému ing. Janou Kabelkovou a Evou
Salajkovou z České spořitelny, a. s.,
za poskytnutý nadační dar, metodické
materiály a lektorskou pomoc; CPS Červánek děkuje rovněž paní Mgr. Michaele
Smutné, ředitelce základní školy, za poskytnutí počítačové učebny a dalšího zázemí pro konání kurzu, panu Mgr. Radku
Osterovi za softwarovou podporu, a těší
se na další spolupráci.
V Novém Městě pod Smrkem
Za Centrum pro seniory Červánek, o. s.
25. srpna 2015
Jindřich Novotný, lektor kurzu

603 846 092

VÝKUP VOZIDEL
ZA HOTOVÉ
• OSOBNÍ • NÁKLADNÍ • AUTOBUSY •
• vystavení dokladu k zákonnému
odhlášení vozidla z registru
• odtah vozidel zdarma
• prodej náhradních dílů
• odtahové služby

VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ
• výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal

www.zlikvidujauto.cz
Novoměstské noviny
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Sportovní a relaxační centrum
Informace ze SRC
V době, kdy vyjde tento článek, již bude letní sezona téměř minulostí a většina
aktivit realizovaných naší organizací se
přesune zpět do bazénu a ostatních zařízení v naší správě. Je tedy načase léto
trošku zrekapitulovat. Letní sezóna byla

dlouhá a pro zaměstnance i náročná.
Jsem rád, že se obešla bez vážnějších
problémů, za což patří dík všem pracovníkům SRC, kteří se na zabezpečení
letní sezóny podíleli. Věřím, že drtivá většina návštěvníků pláže v kempu u koupaliště byla se službami, pořádanými
akcemi a s prostředím spokojena a že
nám zachová přízeň i v dalším období.
Léto pro nás však neznamenalo pouze práci v kempu. V průběhu měsíců
července a srpna jsme realizovali celou
řadu oprav a úprav na všech zařízeních,
která obhospodařujeme. Za všechny
uvádím pouze ty hlavní. Pokračovali
jsme v opravách omítek a obkladů v budově bazénu, provedli jsme opravu podlahy v šatně sokolovny, vymalování nářaďovny ve sportovní hale a mnoho dalších
menších či větších oprav.
Samostatnou kapitolou je provoz nově
zřízené posilovny. Ke konci měsíce srpna je registrováno 54 pravidelně cvičících návštěvníků. Postupně doplňujeme
další zařízení. Podařilo se například kou-

pit „Scottovu lavici“. Pro ulehčení vstupu
do posilovny jsme vstupní dveře vybavili
elektronickým zámkem, takže teď již
není nutné při každé návštěvě posilovny
vyzvedávat klíče v bazénu.
Abych však nepsal pouze o minulosti.
V září se nám opět rozběhne plavecká
škola pro žáky základních škol nejen
z Nového Města pod Smrkem, ale i z většiny škol v okolí. Celkem by v podzimních
měsících mělo našimi kurzy projít přibližně 140 dětí. Samozřejmě připravujeme
další ročník „Mikulášského plavání“,
které by mohlo být pěknou oslavou desátého výročí založení naší organizace.
Všichni jste na tuto akci srdečně zváni.
Podrobné informace najdete v příštím
vydání novin, nebo na našich stránkách.
Ještě jednou děkuji všem uživatelům
našich služeb za jejich návštěvu a budu
rád, pokud nás navštíví i v podzimním
či zimním čase v bazénu, sauně, nebo
jenom v občerstvení.
Ing. Pavel Jakoubek
ředitel PO

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.

září–říjen 2015

Provozní doba – od 14. 9. 2015 do 31. 10. 2015
Plavecký bazén
ráno
odpoledne
pondělí sanitární den
sanitární den
úterý
14.00–20.00 veřejné plavání
středa 8.00–12.00
14.00–20.00 veřejné plavání
čtvrtek výuka plavání školy 14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
a školní zařízení
15.00–20.00 veřejné plavání
pátek
14.00–21.00 veřejné plavání
sobota zavřeno
14.00–21.00 veřejné plavání
neděle zavřeno
zavřeno
Poznámky:
Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem

Sauna
odpoledne
sanitární den
zavřeno
zavřeno

sanitární den
zavřeno
zavřeno

ženy 17.00–20.00

17.30–20.00 na obj. 14.00–21.00

muži 17.00–20.00
zavřeno
zavřeno

17.30–20.00 na obj. 14.00–21.00
zavřeno
14.00–21.00
zavřeno
zavřeno

Ceník – platný od 1. 1. 2014
Plavecký bazén
1 hod.
2 hod.
dospělí
50 Kč
70 Kč
děti do 15 let,
30 Kč
50 Kč
ZTP
senioři – čtvrtek 14:00–15:00 40 Kč
děti do výšky 100 cm vstup zdarma.
osoby ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč.
záloha na klíč od skříňky 100 Kč.
příplatek při překročení časového limitu
10 Kč za každých započatých 30 minut.
Pronájem bazénu – hodinová
sazba
do 19.00
19.00–21.00
po 21.00
700 Kč
600 Kč
1000 Kč
pronájem školy 1 hod.
20 Kč
(dopoledne)
Permanentka – neplatí pro saunu
dospělí 15 vstupů po 2 hod.
900 Kč
– přenosná,
platnost 2 měsíce
děti do 15 let a ZTP,
500 Kč
15 vstupů po 2 hod. –
přenosná, platnost 2 měsíce
Zápůjčky
vysoušeč vlasů
20 Kč
sportovní potřeby
10 Kč
ručník
10 Kč

Sauna
vstupné – 2 hod.
80 Kč
příplatek pro přechod
10 Kč
do bazénu
Zápůjčky
ručník, prostěradlo, osuška
20 Kč
Pronájem
do 19.00 19.00–21.00 po 21.00
700 Kč
600 Kč
1000 Kč
Masáže
klasická masáž 20 minut
100 Kč
ostatní masáže 30 minut
200 Kč
Akce
čtvrtek pátek
– sauna + klasická masáž
150 Kč
Pronájem – Sokolovna,
Sportovní hala
základní sazba 1 hod.
210 Kč
krátkodobý pronájem
250 Kč
(kratší 1 hod.)
zvýhodněná cena
100 Kč
turnaje – sportovní oddíly
NMPS
dlouhodobé pronájmy
(pravidelná cvičení) – platba dle dohody
krátkodobé (jednorázové)
pronájmy – platba hotově

Masáže

Občerstvení
u bazénu
sanitární den
zavřeno
zavřeno

Ubytování
Apartmány
1 noc
více nocí
Turistická ubytovna
1. 5.–31. 8. s lůžkovinami
bez lůžkovin
1. 9.–30. 4. s lůžkovinami
bez lůžkovin
Koupaliště
chata
1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10.
č. 1
1. 7.–31. 8.
chata
1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10.
č. 2, 3
1. 7.–31. 8.
chata
1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10.
č. 4, 5
1. 7.–31. 8.
stany
velký
malý (2 osoby)
parkovné osobní vozidlo
(vozidlo/
obytný přívěs
den)
obytné vozidlo
Poplatky
Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)
Ubytovací poplatek při ubytování
v areálu koupaliště
Sprchy 10 minut
Elektrická energie
Pes

250 Kč
200 Kč
190 Kč
170 Kč
200 Kč
190 Kč
400 Kč
500 Kč
500 Kč
700 Kč
500 Kč
600 Kč
70 Kč
50 Kč
30 Kč
60 Kč
90 Kč
5 Kč
osoba/ noc
20 Kč
osoba / noc
20 Kč
60 Kč /den
20 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
září–říjen 2015
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Cestovní ruch
Kemp u koupaliště v letošním parném létě praskal
ve švech
Další léto na Singltrek Centru je za námi. Takové tropy jsme tedy ještě v krajině
pod Smrkem za posledních 8 let, co tu
působíme, nezažili. Ani starousedlíci,
s nimiž jsme mluvili, si takový způsob
léta nepamatují. Ale přesto, že jsme se
na rozpáleném koupališti pekli, smažili
a grilovali, není namístě si stěžovat. Možná i díky tomuto počasí byla letošní letní
návštěvnost Singltreku opravdu vysoká.
Pozorovali jsme, že oproti minulým letům letos přijelo hodně nových lidí, kteří
ještě na stezkách nikdy nebyli a ježdění
v terénu zkoušeli prakticky poprvé.
O Singltrek se zajímá stále více lidí
nejen u nás, ale i v Německu a dalších
západních zemích, a přichází nám tolik
dotazů, že máme co dělat, abychom
na všechny zvládli odpovědět. Nutno
přiznat, že občas některé dotazy člověka až rozesmějí. Například ten, v jakých
intervalech pouštíme lidi na stezky a zda
je nutné se objednávat na určitý čas.
Velice těžko se také odpovídá na dotazy
typu, jaké bude na Singltreku pod Smrkem počasí v sobotu odpoledne za tři
týdny (a že takových dotazů není úplně
málo). Sezóna ještě zdaleka nekončí
a podobných perliček jistě do konce
roku ještě pár nasbíráme.
Co se týče našich provozů v Novém
Městě pod Smrkem, oproti původním
plánům, které jsme měli na jaře, jsme
museli některé věci změnit. Těsně před
začátkem vrcholné sezóny se rozhodl ze
dne na den ukončit pracovní poměr kuchař Honza Masopust. Odchod Honzy,
kterého považujeme za skvělého kamaráda a kolegu, nás samozřejmě mrzel,
ale nemohli jsme mu bránit a přejeme
mu všechno dobré do dalšího uplatnění.
Takto narychlo za něj sehnat náhradu
ale nebylo možné, a ani jsme nechtěli
na našich hostech provádět experimenty s neprověřenými kuchaři, takže jsme
se rozhodli vrátit k tomu, jak byla kuchyně penzionu U Všech andělů původně
myšlena. Tedy především jako výrobna
jídla pro Singltrek Centrum a jako restaurace pro hosty penzionu. V sezóně
je navíc restaurace otevřena také pro
veřejnost, a to od čtvrtka do neděle.
Teď jsme zvědaví, jak vyjde letošní
podzim. V minulých letech byly podzimní
sezóny pod Smrkem skutečně překrásné. S podzimním ochlazením sice pokazáří–říjen 2015

ždé zákonitě klesne návštěvnost, ale zase přijíždějí opravdoví fajnšmekři a jejich
nadšení ze stezek a z nádherné přírody
nás nabíjí na celou zimu dopředu. Ale
zatímco v předchozích sezónách jsme
mohli na podzim a v zimě po vypjatém
létě konečně trochu zvolnit, letos nás
čeká mnoho projektování a příprav stezek na dalších lokalitách v Česku, takže
se moc nezastavíme.

lepšení by bylo potřeba opravdu hodně
a je trochu vysilující a ani ne moc příjemné návštěvníkům stále vysvětlovat, jak
složité to je s nájemními a vlastnickými
vztahy na koupališti. Většinou nad tím
dost kroutí hlavou a nechápou, proč
by měli být dva provozovatelé kempu.
A proč město neučiní jednoduchý krok
ke zkvalitnění a zpřehlednění služeb návštěvníkům a nenechá kemp provozovat

Vzhledem k tomu, jak byla letos silná
návštěvnost Singltreku pod Smrkem,
bude velmi brzy potřeba zkvalitnit kemp
na koupališti. Kapacita místních hygienických zařízení již nestačí, vzhledem
ke svažitosti celého území je potřeba
také provést určité terénní úpravy, kemp
lépe rozčlenit a zavést infrastrukturu. Vy-

ze Singltrek Centra, ze kterého stejně
fungují všechny ostatní služby pro cyklistické návštěvníky.
Za celý Singltrek tým Vám krásný
začátek podzimu přejí
Hanka Hermová, Tomáš Kvasnička,
Petr Soška a Michael Svoboda
Foto: Jan Tandler
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Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Září
Bahníková Emilia
Bohatá Marie
Gowdová Růžena
Hájek Ivan
Karásková Helena
Kolaříková Ingeborg
Krčilová Marie
Kulhánková Věra
Luňáčková Zdenka
Matějková Rozalia
Slováčková Jolana
Svobodová Hana
Telecký Josef

Říjen
Bernkopf Milan
Bruská Terezie
Budai Eugen
Bukovský Karel
Hauerová Jozefa
Kovářová Jaroslava
Machková Růžena
Němečková Brigita
Neumann Vilfried
Ptáčková Justina
Renčínová Magdalena
Resselová Jaroslava
Šikalová Mária

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.
Redakce
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