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Vážení čtenáři,
přišel čas léta, prázdnin, a také další 

číslo našich novin. Shromáždili jsme pro 
Vás spousty nových informací, ale na-
leznete i čtení pro volné chvíle. Dočtete 
se podrobnosti o akcích a aktivitách 
našich dětí, získáte informace z chodu 
města, od příspěvkových organizací, 
hasičů, fotbalistů, okrašlovacího spolku, 
i o singltreku. Přejeme slunečné léto 
a příjemné počtení.

Redakce

V pátek  26. 6. se třída III. A vypravila 
na výlet do Žijícího skanzenu v Jindři-
chovicích. Počasí nám přálo, a proto 
jsme se do Jindřichovic vydali pěšky. 
Ve skanzenu nás očekávali manželé Vl-
kovi s objednaným programem, který 
připravili podle přání dětí. Děti chtěly mít 
v programu netopýry, mravence, motýly, 
navlékání korálků a jízdu na koni. Hned 
po příchodu do skanzenu děti objevily 
skluzavku. Únava šla okamžitě stranou 
a skluzavka byla naše. Poté si děti zahrály 
na netopýry a kaloně a vyzkoušely si, jak 
se netopýr orientuje pomocí echolokace. 
Následovala ukázka netopýřího odpočin-
ku a první odvážlivci viseli hlavou dolů. 
Po krátké přestávce nás čekala hra, při 
které si všichni prošli vývojovými stádii 
motýla. Nejprve byli vajíčky, pak se stali 

housenkami, které se krmily (housenky 
musely na louce najít talíř s kousky mrk-
ve a jablek) a měnily kůži (vzít si mikinu 
kolem pasu a zase ji odložit). Pak už se 
housenky mohly zakuklit, počítat do dva-
ceti a proměnit se v motýla. Následovalo 
pití nektaru (děti si doběhly pro brčka a ze 
skleniček pily bezovou šťávu a jablečný 
mošt). Vše jim komplikoval pták a lumčík. 
Po motýlech nás čekalo ověření znalostí 
o mravencích a přírodě na jednotlivých 
stanovištích v areálu skanzenu. Při správ-
né odpovědi každý žák získal pár korálků, 
ze kterých si mohl po skončení soutěžení 
navléknout náramek podle své fantazie. 
Na závěr Vlkovi přivedli dva koně a poníka 
a mohly být zahájeny malé projížďky. Pak 
už jsme jen posbírali všechny své věci 
a museli jsme spěchat na vlak.  

Výlet do Jindřichovic

Více o školních výletech na straně 4 a 5. 

Mgr. Jitka Osterová

Učme se vnímat 
přírodu a respektovat 
její zákonitosti
Více na straně 3. 
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MISP

Více na straně 3. 
Massage in Schools Programme

Výlet VIII. A na Skalní hrad

Více na straně 5. 

Více na straně 16. 

Léto 2015 na Singltreku pod Smrkem
Singltrek pod Smrkem opět po 5 letech navštívil jeho hlavní projektant Dafydd Davis 
a hned po příjezdu vyrazil na vyjížďku spolu s Tomášem Kvasničkou.

Foto: Jan Tandler

Cesty k radioaktivním pramenům

Více na straně 11. 
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Ve středu 17. června navštívila naši 
organizaci devatenáctiměsíční dvojčata. 

Klárka a Julinka si přišly prohlédnout 
budoucí prostory na aktivní využívání 
volného času. Po prohlídce budovy 
zkontrolovaly, zda se dobře staráme 
o stromy a zda je dobře posekaný tráv-
ník. Nezapomněly také zhodnotit zabez-
pečení staré studny. 

Věříme, že do tří let budou obě řádný-
mi členy naší organizace.

YS

Středisko volného času „roroš“

Učme se vnímat přírodu a respektovat její zákonitosti
Dům dětí a mládeže navštívila v úterý 

16. června druhá třída paní učitelky 
Blanky Bartošové z novoměstské zá-
kladní školy. Pro děti byl připraven pro-
gram na téma život včel. 

Po včelařské teorii, botanice, soutě-
žích a hrách se celá skupina chráněná 
včelařskými klobouky přesunula na vče-
lařské stanoviště. Na česnech (vstup 
do úlů) žáci přímo pozorovali chování 
živých včel. Podívali se do úlů a sledovali 
stavbu nových plástů.

Všichni žáci respektovali pravidla chování v blízkosti včel. Odcházeli s novými po-
znatky a bez žihadel.

Návštěva v DDM
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)V pondělí 23. března 2015 se do No-
vého Města pod Smrkem sjelo šest 
basketbalových týmů. Pozval je novo-
městský basketbalový kroužek, aby 
poměřil své síly s ostatními basketbalisty 
Frýdlantska. Organizátoři turnaje Petr 
Diškant a Bedřich Svoboda po dohodě 
s ostatními trenéry rozdělili týmy do dvou 
skupin. Ve finále se pak utkali vítězo-
vé z I. a II. skupiny. První a třetí místo 
obsadily basketbalové týmy z Nového 
Města pod Smrkem. Druhé místo patřilo 
Frýdlantu. Nejlepším střelcem turnaje 
byl Míra Svoboda z Frýdlantu a nejlepší 
střelkyní turnaje byla Kateřina Osterová 
z Nového Města pod Smrkem. Spor-
tovní nadšení a velmi dobré organizační 
zajištění přispělo k výborné turnajové at-
mosféře. Poděkování patří také frýdlant-
ským trenérům Petru Sýkorovi a Jiřímu 
Vávrovi. 

YS

Basketbalové turnaje

Basketbalový turnaj pod vedením zku-
šených trenérů Bedřicha Svobody a Pet-
ra Diškanta proběhl v pondělí 8. června 
2015 ve sportovní hale v Novém Městě 
pod Smrkem. Vysoké nasazení všech 
hráčů vytvořilo velmi pěknou turnajovou 
atmosféru. Krásné třetí místo obsadilo 
družstvo kapitánky Veroniky Bařinové, 
druhé místo získalo družstvo kapitánky 
Adély Bílkové a první místo obsadilo 
družstvo Karolíny Vrátné.

Nejúspěšnější střelkyní turnaje byla 
Karolína Vrátná, následoval ji Nguyen Vi-
et Anh. Úspěšně si ve střelbě vedli Mar-
tin Šůs, Adéla Bílková, Žofi e Husáková.

Hráčům, trenérům, divákům a dalším 
pomocníkům turnaje patří poděkování 
za pěknou sportovní akci.

YS

Středisko volného času „roroš“
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školství

 Fyzický a emocionální rozvoj. Snižují 
se účinky stresu na vývoj dítěte.

 Dochází ke zvýšení povědomí 
o lidském těle.

 Tím jak, dochází ke zpracování 
pocitu strachu a úzkosti, omezí se 
stres a napětí na vyvíjející se kostru 
a svalovou soustavu.

 Snižuje se výskyt 
psychosomatických a chronických 
onemocnění, jako jsou bolesti hlavy, 
svalů, nevolnost, žaludeční potíže, 
astma a mnohé další související 
vývojové problémy, hyperaktivita 
atd.

 Masáž je účinná pro zlepšování 
funkce plic a krevního oběhu, což 
vede k celkovému pocitu pohody.

 Zlepšení pozornosti dítěte, lepší 
zaostření, lepší soustředění, lepší 
paměť.

 Rozvíjení dobrých sociálních 
dovedností, méně agresivity.

 Obnovením rovnováhy dochází 
ke snížení stresového hormonu 
na lidský mozek, rozvíjejí se 
přirozené mechanismy k zvládání 
takových nástrojů, jako je např. 
schopnost snadněji se naučit číst 
a rozvíjet řeč.

MISP – Massage in Schools Programme

Dne 19. května začal u nás na základní 
škole, a to nejprve v páté třídě, fungovat 
program MISP. Program MISP je jednodu-
chým, přístupným a efektivním nástrojem 
ke zlepšení kvality života dětí ve školách. 
Jeho záměrem je dát dětem šanci za-
žít pečující dotek ve školách naprosto 

bezpečnou formou. Dá se také nazvat 
aktivizačním cvičením pro děti, které vede 
k rovnosti postojů ve třídě. Podle časo-
vých možností paní učitelky Mgr. Lenky 
Diškantové, která úspěšně zakončila kurz 
instruktora, bychom chtěli toto cvičení roz-
šířit i do dalších tříd 1. stupně naší školy.

Aktivizační cvičení pro děti od 4 do 12 let

Co zavedení programu MISP podporuje?

Když masíruju tak z toho mám takovej dobrozvláštní po-
cit kterej vůbec neumím popsat.
A když jsem masírována tak mám pocit že bych měla 

usnout a už nikdy se neprobudit a zároveň bych chtěla vy-
běhnout ze třídy a blbnout po městě.

Mě to přináší hezké pocity, náladu a respekt ke všem 
a ke všemu. Připadám si, jako bych se znovu narodil. Při 
masáži zapomenu na vše a uklidňuji se. Když masíruji, dě-
lám to pečlivě a s láskou.

Když masíruju jsem rád, protože mě to baví a také tím 
mohu uklidnit ostatní. Když jsem masírovan já hodně mě to 
uklidňuje, mám lepší náladu a víc se i do něčeho chce. je to 
velmi příjemné a hlavně docela zajímavé.

Když masíruju přináší 
mi to pocit radosti že 
ten druhý člověk má pocit 
že mu je dobře že nic není 
špatně a že najde chvilku 
kdy je klidný a že se mu 
nic nestane a že všechno 
zlé odejde. A to cítím i já 
když jsem masírovaný. Je 
mi dobře mám hřejivý pocit 
cítím oporu a hodně dal-
ších dobrých pocitů jsem 
moc šťastný že nás to paní 
učitelka naučila a budu se 
snažit naučit to i ostatní 
a předat jen ty šťastné 
a radostné pocity co zaží-
vám já.

Přináší mi to velkou ra-
dost když mě někdo ma-
síruje a přináší mi to 
i klidnost že se nic ne-
děje když něco provedu 
nebo něco dostanu ve škole. 
Když já masíruji tak mě 
to celkem baví protože jsem 
rád že to umím, i moje 
máma je celkem ráda že mi 
to jde už jsem jí namasí-
roval a až budu větší chci 
být masérem.

A zde jsou ohlasy některých našich páťáků:
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 Na konec školního roku se 
každoročně těší všechny děti. 
A nejen proto, že po rozdání 
vysvědčení je čekají 2 měsíce 
prázdnin, ale někteří žáci také proto, 
že jsou plánovány třídní výlety, 
výpravy a jiné akce. Ani v naší škole 
tomu není jinak. A na co jsme se těšili 
a co jsme podnikli v měsíci květnu 
a červnu, Vám přinášíme nejprve 
v malém přehledu.

 Děti navštěvující školní družinu 
společně s vychovatelkami připravily 
v květnu představení ke Dni matek.

 Druhou květnovou středu se jako 
každý rok naše škola zapojila 
do veřejné sbírky Český den proti 
rakovině. Pověřené a proškolené 
dvojice žáků IX. A prodaly přes 
700 kvítků měsíčku lékařského 
za celkovou částku 15 049 Kč.

 19. května se ve třídě V. A uskutečnily 
první vzájemné dětské masáže.  

 Poslední květnový pátek vyjeli žáci II. 
A a III. A na školní výlet na hrad Kost.

 Hned na začátku června nás naši 
starší žáci opět reprezentovali 
na atletických závodech ve Frýdlantu. 
Jako vždy vybojovali cenné kovy – 
jedno první a dvě třetí místa.

 Mladší žáci se v pátek 12. 6. dočkali 
nejoblíbenějšího sportovního dne – 
školní olympiády.

 Úterý 16. června si užívali nevšedních 
zážitků  žáci 4. a 5. ročníku 
na společném výletu v zábavném 
a zároveň naučném parku Mirakulum 
Milovice. 

 V pátek 19. června vyrazili žáci VIII. 
A s panem učitelem Beranem na výlet 
na Skalní hrad do nedalekého 
Oldřichova v Hájích. Stejný cíl výletu 
v následujícím týdnu zvolily i třídy VI. 
A a IX. A.

 Následující pondělí žáci V. A s třídní 
učitelkou Lenkou Diškantovou 
protáhli svá těla v libereckém 
Lunaparku Centra Babylon.

 Třída VIII. A si v úterý 23. června, 
tentokrát s třídní učitelkou Magdou 
Špryňarovou a paní učitelkou Věrou 
Honysovou, zvolila za cíl výletu 
hejnickou baziliku, kde pro ně byla 
připravena zajímavá komentovaná 
prohlídka. 

 VIII. B jako jediná třída s třídní 
učitelkou Klárou Chaloupeckou 
a paní učitelkou Věrou Honysovou 
vyjela ve středu 24. června 
na dvoudenní pobyt za hranice 
Frýdlantska. Cílem výletu se stala 
Malá Skála a poznávání nejbližších 
zajímavostí.

 V tutéž středu vyrazili čtvrťáci a páťáci 
na Dětský den libereckých kasáren.

 Celodenní výlet VI. B začínal 

nejprve na Technické univerzitě 
v Liberci, pokračoval návštěvou 
ZOO, po návratu do našeho města 
přespáním ve škole a druhý den 
výletem do Jizerek.

 VIII. A ve čtvrtek vyrazila na svůj 
třetí výlet do liberecké IQ Landie 
a VII. A na svůj vytoužený třídní výlet 
na Ještěd.

 Páťáci loučení s třídní učitelkou 
Lenkou Diškantovou pojali ve velkém 
stylu - s opékačkou, soutěžemi, 
překvapením a samozřejmě 
s přenocováním ve škole.

 Naši nejmladší žáčci v pátek 
26. června nadšeně vycestovali 
do Královéhradeckého kraje, aby 
mnozí z nich poprvé navštívili ZOO 
ve Dvoře Králové. 

 Ten samý den se druháci jeli vyřádit 
na Smeťák do Liberce a III. A vyrazila 
přes kopec do Jindřichovic.

 Předposlední den tohoto školního 
roku třídy prvního stupně podnikly 
poslední třídní výpravy a žáci 2. 
stupně změřili své síly v tradiční školní 
olympiádě.

 Poslední školní den jsme si rozdali 
vysvědčení, slavnostně se rozloučili 
s našimi deváťáky a všem našim 
žákům popřáli krásné prázdniny.

Michaela Smutná

Zprávy ze ZŠ Tylova

školství

Dne 28. 5. 2015 se uskuteč-
nil školní výlet II. A a III. A na hrad 
Kost. Počasí nám přálo, program 
byl plný zajímavých aktivit. Nejprve 
si pro nás sokolník připravil pře-
hlídku svých opeřených svěřenců, 
kteří  nám předvedli, co dovedou 
ve vzduchu. Následovala prohlídka 
hradu, divadelní představení s piráty 
a jejich šermířskými dovednostmi. 
Po vynikajícím obědě nás čekal 
hradní trojboj o ceny. Děti střílely 
z luku, vrhaly sekerou a na závěr 
obě třídy změřily své síly v přetaho-
vání lana. Nemohli jsme vynechat 
návštěvu hradního obchůdku se su-
venýry. Plni dojmů a příjemně una-
vení jsme se šťastně vrátili domů.  

 Mgr. Jitka Osterová

Výlet na Kost
S blížícím se koncem školního roku 

jsme se odvážili uskutečnit školní vý-
let. Přes počáteční problémy s míst-
ní dopravou nás zavedl do Liberce 
na Technickou univerzitu, kde v rámci 
projektu EDUTECH proběhla pláno-
vaná přednáška na téma „Aplikovaná 
fyzika“. Složitý název skrývá hodinu 
a půl velice zajímavých pokusů vy-
cházejících z běžného života. Tou 
nás provedl výborný doktor Malík se 
stejně báječným doktorem Primasem.

Po nádherné přednášce jsme se 
odebrali do nedaleké ZOO, která nám 
poskytla příjemný azyl na dalších ně-
kolik hodin. Děti vyzkoušely téměř 
vše, co se zde naskytlo, avšak nejvíce 
je zaujala klec s paviány, kteří jim po-
skytli výjimečné zážitky.

Zpáteční cesta již proběhla bez vý-

raznějších obtíží. Po příjezdu do školy 
jsme se přesunuli do školní kuchyňky, 
kde si děti připravily večeři (palačinky) 
a současně i snídani (upekly si per-
ník). Po večeři nás čekala asi hodinka 
ping-pongu, a poté už jen fi lm na dob-
rou noc.

Noc ve škole se zdála být dost krát-
ká, některým se z jejich spacáků rá-
no vůbec nechtělo. Na další den byl 
naplánovaný pěší výlet ke Streitovu 
obrázku – před startem pro některé 
děti absolutně nedostižný cíl. I přes 
nemalý odpor k chůzi do vrchu se nám 
ho podařilo zdolat všem. Výraznou roli 
jistě hrála únava z obou dní. Značná 
únava dětí celkově určitě nezabránila 
jejich celkové spokojenosti  :-D.

Adéla Víchová, třídní učitelka VI. B

Výletníci ze VI. B 
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V červnový pátek (naštěstí devatenác-
tého) jsme se vydali s VIII. A na turisticky 
laděný školní výlet. Přesně před rokem 
jsme pokořili Smrk a tak letošní volba 
padla na Skalní hrad. Před vlakovým 
nádražím se sešlo 16 žáků. S mírnou 
slevou v kapse odjíždíme ranním vlakem 
do Oldřichova v Hájích. Cesta proběhla 
hladce a já si vzhledem k počasí prohlí-
žím turistickou obuv některých jedinců. 
Vidím, že někteří zvolili plážovou obuv. 
Asi chtějí cítit každý oblázek na cestách 
Jizerek. No, uvidíme.

Z vlakové zastávky „pěšourem“ stou-
páme a stoupáme po starobylé obchod-
ní stezce do sedla pod Špičákem. Popr-
chává, loupežníci v lesích jsou naštěstí 
jen dva, Saša s Vladimírem, a tak první 
občerstvení proběhlo k radosti všech 
beze ztrát. Rozcestník nás posílá po ze-
lené směrem na hlavní cíl cesty – SKAL-
NÍ HRAD. Za chvíli tam jsme. Všichni 
vylézáme na skalní plošinu a pohlížíme 
do dáli… Výhled na Frýdlant však kazí již 
přerostlé stromy. Nu což, i tak je na tom-
to místě plném pověstí pěkně. I pršet 
přestalo, a tak je čas na trochu historie 
i na společné foto. Je na něm i Andrea, 
pro kterou bylo vylezení až nahoru super 
výkon. Jen má problém. Jak prý sleze 
dolů. Vladimír je nejen loupežník, ale 
i dobrý turista a „záchranář“. A tak ten 
sestup společně jistíme. No a je to. 
Cestou do Oldřichovského sedla jsme 
postupně míjeli nově instalované tabule 
a zajímavosti, které zpestřily naši opětně 
deštivou turistiku. Pepa nás upozornil 
na skálu ve tvaru hlavy gorily a i zde je 
nainstalována pomůcka ve tvaru dale-
kohledu, která nám hlavu zvířete ukáže 
lépe než v ZOO.

K lítosti žáků míjíme bez povšimnutí 

hospodu „ U Kozy“ v Oldřichovském 
sedle a vineme se po Viničné směrem 
k Hejnicím. V cestě stojí opět trocha 
historie, tentokráte poměrně nedávné. 
Bunkry, zvané „řopíky“, postavené před 
2. světovou válkou na obranu republiky, 
lemují cestu v hojném počtu. Jeden 
jsme si prohlédli a konstatovali, že pobyt 
v nich nebyl vůbec snadný. Z Viničné 
odbočujeme a Starou poutní stezkou, 
vedoucí lukami podél Raspenavy, dorá-
žíme až do Hejnic. Otázka, „kdy už tam 
budem“ s odpovědí „až uvidíš kostel“ se 
opakovala čím dál častěji. Ještě před 
příchodem do Hejnic vyděsil zadní voj 
výpravy pes, který plavmo překonal 
metrový plot, a Veronika s Vandou z toho 
měly málem smrt. Veronika začala ská-
kat taky metr do výšky a s výkřikem „pa-
ne učiteli, pane učiteli, on už zase skočil 
zpátky“ vyřešila složitou situaci. Byl to 
přítulný irský setr, ale já se mu nedivím, 
že hlídal ostražitě, když šla kolem VIII. A.

V Hejnicích zbyl čas i na nějakou tu po-
chutinu v cukrárně a s pohledem všech 
účastníků na Ořešník a slovy: “Tam 
půjdeme za rok, mládeži“ jsem ukončil 
naši páteční turistiku. I řidič autobusu při 
pohledu na 16 osmáků znejistěl, ale na-
konec nás s připomenutím, že se máme 
příště nahlásit dopředu, do poloprázd-
ného autobusu vzal.

A tak vše dobře dopadlo. Také „plá-
žová obuv“ jedinců vše vydržela. Dle 
vyjádření rodičů byl pak odpoledne do-
ma alespoň na chvíli klid. Přiznávám, že 
jsem při křížovce usnul taktéž.

Závěr. Výlet na Skalní hrad se dopo-
ručuje všem. Není to daleko a je tam 
hezky.

Miroslav Beran

Výlet VIII. A na Skalní hrad

Konec školního roku se bl íž i l, 
ve škole bylo vše probráno, a tak jsme 
si čas do blížícího se konce školního 
roku zpestřili výletem na venkovní dět-
ské hřiště Smeťák v Liberci. 

Počasí nám přálo. Den před odjez-
dem přestalo pršet. Vysvitlo sluníčko, 
aby vysušilo trávu a v den, kdy jsme 
vyrazili, se na nás po celou dobu smá-
lo. Vyřádili jsme se na trampolínách, 

kolotočích a klouzačkách. Zahrá-
li si stolní tenis, kopanou i volejbal. 
Ve stánku s občerstvením jsme pocti-
vě utratili všechno, co nám rodiče dali. 

Unavení jsme se vrátili domů a už 
se nemůžeme dočkat pondělí a úterý. 
V pondělí půjdeme na pohár, v úte-
r ý dostaneme vysvědčení a hurá 
na prázdniny. 

Žáci II. A

Druháci na Smeťáku

AFK Nové Město 
pod Smrkem

V současné době, v období škol-
ních prázdnin a dovolených, je 
přestávka mezi soutěžními ročníky 
fotbalového klání. V prázdninovém 
období proběhnou v areálu AFK 
soustředění několika sportovních 
klubů. Do té doby se provede re-
generace hracích ploch, tak aby 
hřiště neutrpěla a vydržela zátěž 
a hrací plochy byly př ipraveny 
na podzimní část soutěžního roční-
ku 2015/2016.

V jarní části soutěží si vedli dob-
ře naši nejmladší fotbalisté, kteří 
v kategorii starší přípravka sehráli 
několik turnajů, kde se vždy umístili 
na předních místech. Hráči budou 
v novém soutěžním ročníku bojovat 
o mistrovské body ve vyšší věkové 
kategorii, a to mladí žáci. Družstvo 
dorostenců v soutěži sehrálo dů-
stojnou roli a v konečné tabulce 
soutěže spojených okresů Liberec-
ka a Jablonecka obsadilo 8. místo.

Náš „B“ tým dospělých udržel své 
postavení ve středu tabulky soutěže 
a na domácím hřišti soupeřům pře-
vážně body bral, ale naopak venku 
body nechával.

„A“ tým prožil nevydařený ročník 
v okresním přeboru a do posled-
ního mistrovského utkání musel 
bojovat o udržení v soutěži. To se 
nakonec podařilo, ale jen díky lep-
šímu skóre a vzájemným zápasům 
se sestupujícím Gasservisem. Je 
to před novým soutěžním ročníkem 
varování.

Závěrem chci za AFK Nové Měs-
to pod Smrkem poděkovat vedení 
města (pan Kratochvíl) a vedoucí 
bytové správy (paní Pospíšilová), 
že se díky jim podařilo po několika 
marných pokusech konečně re-
alizovat opravu verandy a zateplit 
celý objekt budovy v areálu AFK. 
V současné době probíhají práce 
na terase pro diváky a terénní úpra-
vy podél budovy.

Za AFK předseda klubu
 Josef Jalovičár

školství, spolky
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Ze 4. zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem, 
konaného dne 
29. dubna 2015

Zasedání zastupitelstva bylo přítomno 
14 zastupitelů, 2 zastupitelé byli omluve-
ni, 1 nepřítomen.

Připomínky občanů
Bc Steffanová sdělila, že byla oslo-

vena paní Chmelovou z Ludvíkova pod 
Smrkem, zda by bylo možné umístit 
do zatáčky u domu Zemanových v Ludví-
kově amplión městského rozhlasu. Ona 
bydlí až na konci a rozhlas tam slyšet 
není. Pan starosta řekl, že tyto podněty 
shromažďuje bytová správa, ale bude 
uveden v zápisu.

Paní Suková řekla, že byla oslovena 
maminkami z okálů, zda by bylo možné 
zprovoznit požární nádrž u okálů. Pan 
starosta se dotázal, zda myslí k využití 
jako koupaliště? Paní Suková odpo-
věděla, že ano. Pan starosta řekl, že 
k povolení provozu veřejného koupaliště 
je potřeba zajistit mnoho administrativ-
ních a technických opatření. Bude to 
uvedeno v zápise jako případný podnět. 
Dotázal se, zda to má být někomu ulo-
ženo. Paní Suková řekla, že ne. Měla 
se pouze zeptat. Pan starosta řekl, že 
v minulosti to nějak fungovalo, ale asi 
ne zcela legálně. Navíc každý, kdo má 
na zahradě bazén, ví, jaké to váže ná-
klady a jak je takové zařízení, vzhledem 
ke zdejším klimatickým podmínkám, 
využito.  

Paní Likavcová vznesla dotaz k DZ 
„Pozor cyklisté“ na silnici do Jindřicho-
vic pod Smrkem. Pan starosta řekl, 
že DZ tam umístilo město. Získalo na to 
dotaci. Poté bylo DZ bezúplatně převe-
deno do majetku KSS LK. Paní Likav-
cová řekla, že na dodatkové tabulce 
je uvedena vzdálenost 100 m, ale ta 
vzdálenost neodpovídá. Pan starosta 
řekl, že DZ je umístěno podle projektové 
dokumentace. O tom, kam se značka 
umístí a co na ní bude, nerozhodovalo 
město, ale DI PČR. Paní Likavcová řek-
la, že vzdálenost DZ je kratší než 100 m. 
Pan Suk doplnil, že umístění vyznačil DI 
PČR. Vybírala se vhodná místa i vzhle-
dem ke vzrostlým stromům apod.

Majetkoprávní věci
Prodej nemovitých věcí (staveb a po-

zemků) z vlastnictví města v k. ú. Raspe-

Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
nava žadateli STV GROUP, a. s.

Mgr. Žáková řekla, že objekty skladů 
jsou ve velmi špatném stavu, a pokud 
firma STV GROUP hodlá akceptovat 
cenu dle znaleckého posudku, tak by 
doporučovala zastupitelstvu prodej 
schválit, protože je to pro město vý-
hodné. Ing. Pospíšil, zástupce STV 
GROUP, a. s., řekl, že budovy jsou blíz-
ko konečnému stavu a potřebují nutně 
významnou opravu. Momentálně kupují 
objekty, které jsou v nejhorším stavu. 
Kupují je proto, aby mohli investovat 
do svého majetku. Z těch objektů zakou-
pených v loňském roce dokončili opravu 
třech skladů s rozpočtem 1,3 mil Kč 
na sklad. U těchto objektů počítají s ná-
klady na opravu ve výši 15–19 mil. Kč. 
Ing. Beran se dotázal, co s těmi zbylými 
sklady v areálu. Ing. Pospíšil odpověděl, 
že zbývá asi 9 skladů. Ty letos neplá-
nují. Dohodli se s městem, že zatím 
vzájemně s dalším prodejem počkají. 
Bylo by vhodnější, kdyby další prodeje 
proběhly, až v areálu budou dořešeny 
pozemkové vztahy a všechny pozemky 
budou v majetku města. Pan starosta 
řekl, že je pravda, že město nechtělo 
další objekty prodávat. Je snaha kraje 
převést majetky, které jsou ve správě 
vojenských lesů, na samosprávné celky, 
které na tom území jsou. Vojenské lesy 
by se měly výhledově jako organizace 
rušit. Zatím se přesně neví, jak to bude 
pokračovat, proto se dohodlo, že si STV 
Group zatím odkoupí objekty, které jsou 
schopni opravit, aby je mohli bez problé-
mů užívat. 

ZM schválilo navržený prodej staveb 
a pozemků v k. ú. Raspenava.

Prodej domu č. p. 270
Mgr. Žáková vznesla dotaz na vedení 

města. V posledním zápise z RM bylo 
panem starostou uvedeno, že „Z při-
pravovaných pravidel vlády o sociálním 
bydlení zatím vyplývá, že by město ne-
mělo prodávat bytové domy, které by 
bylo možné využít k sociálnímu bydlení 
a na jejichž rekonstrukce by bylo možné 
získat dotace. Dle připravovaného záko-
na o sociálním bydlení bude mít město 
povinnost zajistit sociální bydlení.“ Do-
tázala se, zda se u některého z těchto 
čtyř prodávaných objektů neuvažovalo 
o možné úpravě na sociální bydlení. 
Dodala, že chápe i potřeby malomet-
rážních bytů, ale ty potřeby, když bude 

nařízeno mít sociální bydlení, aby se to 
pak nemuselo složitě řešit v panelácích, 
kde ty malé byty také nejsou. Dotázala 
se, jak tyto prodeje korespondují s po-
slední radou. Pan místostarosta řekl, 
že to jsou návrhy na prodej. Vzhledem 
k tomu, že dům č. p. 270 je znalcem od-
hadnut na 606 tis. Kč a nejvyšší nabídka 
je 300  tis. Kč a u domu č. p. 323 je od-
hadní cena 229 tis. Kč a nabízená cena 
je 100 tis. Kč, navrhuje tyto domy nepro-
dávat, a to jak z důvodu nabízených cen 
za odkoupení, tak i vzhledem k jejich 
umístění. Pokud by mělo k prodeji dojít, 
tak za cenu znaleckého ohodnocení. 
Pan starosta řekl, že to, co řekl na RM, 
je jeho vyjádření, jeho názor. RM pak 
ale zveřejnění domů k prodeji schválila. 
O prodeji rozhoduje zastupitelstvo. Paní 
Pospíšilová řekla, že než se stát rozhou-
pe k uvolnění nějakých peněz na rekon-
strukce, tak to může trvat ještě dlouho. 
Město má ubytovnu v Lesní ulici a objekt 
Myslbekova 3, které by také potřebovaly 
rekonstrukci. To jsou dva dostatečně 
velké objekty, které je možné využít 
na sociální bydlení. Mgr. Žáková řekla, 
že pro sociální bydlení nemyslela zrovna 
dům č. p. 270 nebo 323. Podle ní by byl 
nejvhodnější dům č. p. 306. Dále řekla, 
že pan místostarosta připomínkoval níz-
ké ceny, tak k tomu by chtěla říci, že ZM 
neprodalo dům č. p. 300 panu Magnimu 
za 600 tis. Kč a SJB za 65 tis. Kč. Teď 
jsou ty ceny takhle nízké. Tuto připomín-
ku říkala v souvislosti se všemi prodáva-
nými nemovitostmi. Některé by se mohly 
vyčlenit. Pan starosta navrhl, aby se 
ZM věnovalo diferencovaně jednomu 
objektu po druhém. Zástupce za BUSI-
NESS PARTNERSHIP, s. r. o. řekl, že 
za dům č. p. 270 nabídli velmi nízkou 
cenu z toho důvodu, že je v havarijním 
stavu. Pokud by z domu chtěli udělat 
něco, co bude odpovídat charakteru do-
mu na náměstí, ne sociální bydlení, tak 
to bude v řádech milionů. Pan Maděra 
řekl, že by chtěl opětovně upozornit 
zastupitele i občany, že stavebnětech-
nický stav není důvodem k tomu, aby 
zastupitelstvo snižovalo cenu, protože 
stavebnětechnický stav je zohledněn 
v ceně určené znalcem. 

Ing. Beran řekl, že pan starosta řekl, 
že by se měli věnovat prodeji každého 
domu zvlášť. Myslí si, že to tak nějak 
souvisí. Teď se objevil prodej všech by-
tových domů najednou. Měli bychom se 
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pobavit o tom, že se mu tak nějak nezdá 
bytová politika města. Musí se zeptat, 
jaké byty nebo domy si nechat dál. Neví, 
jestli byl nějaký záměr města, rady měs-
ta před osmi, před čtyřmi lety nebo le-
tos. Teď se tady říká, že další věci budou 
upadat. To, že ty domy jsou v nějakém 
špatném stavu, se ví již nějaký pátek. 
Teď to tam šlo všechno najednou. Minu-
le mu zastupitelstvo odsouhlasilo prodej 
domu č. p. 329. Moc se mu to nelíbí. 
Klidně prodej domu č. p. 329 zastaví 
a může se to udělat najednou. Může 
se to udělat ještě transparentněji, třeba 
jakoukoliv jinou metodou, to je mu úplně 
jedno, ale nelíbí se mu to z toho důvodu, 
že se u něj začal otevírat při tom prodeji 
další a chce říci důvod a záměr. Když ta-
dy poslouchá některé ty záměry, tak mů-
že říct svůj záměr naplno a u dnešních 
prodejů nejsou ty záměry tak úplně napl-
no řečené. Aby se nestalo to, že z ulice, 
kde je dům č. p. 306 bude ulička, kterou 
se bude každý bát jít a ostatní a ostatní 
věci. Jestli se to tou 329 nenastarto-
valo a teď do toho spadly další obytné 
domy. Zítra napíše, že s prodejem 329 
končí a můžou se tam dát všechny do-
my najednou a udělá se nějaký záměr, 
který bude za něco stát. Pan starosta 
řekl, že ve většině případů se jedná 
o opakované prodeje. Dům č. p. 300 byl 
již jednou prodán. Zastupitelstvo je tu 
od toho, aby rozhodlo. RM udělala roz-
hodnutí o zveřejnění k prodeji. Přihlásili 
se tři zájemci a teď je na zastupitelstvu, 
aby rozhodlo. Ing. Beran řekl, že to 
je v pořádku, řekl jenom svoje řešení. 
Pan starosta řekl, že žádný návrh na ře-
šení Ing. Beran neřekl. Může navrhnout, 
že se to někomu prodá za tolik a tolik 
peněz, nebo že se to neprodá. To je taky 
návrh. Ing. Beran řekl, že bytová politika 
města je v podstatě nějakým způso-
bem jasná, nejasná, budeme prodávat 
to, co přijde. Vždycky sem přijdeme, 
domluvíme se na nějakém prodeji a ho-
tovo dvacet. Pan starosta řekl, že RM 
rozhodla o zveřejnění objektů k prodeji 
a teď o tom zastupitelstvo musí nějak 
rozhodnout. Ing. Beran se dotázal, 
zda se někdo zabýval nějakým využitím 
těchto domů i za minulého vedení měs-
ta. Ty domy jsou dlouhodobě v takovém 
nějakém stavu. Paní Pospíšilová řekla, 
že by chtěla něco říci k bytové politice 
města. Není zájem o bydlení v těch-
to domech. Ty domy jsou cca 3–6 let 

prázdné. Lidé mají zájem o byty, kde se 
nemusí starat o topení a další věci. Když 
se k domům přivedl plyn, tak řekli, že je 
to drahé. V těch domech bydleli starší 
lidé, kteří si již nebyli schopní topení za-
jistit. Mladí do těch bytů jít nechtějí, ani 
kdyby se zrekonstruovaly. Dělala si prů-
zkum žádostí na byty, kde lidé řekli, že 
si je upraví sami a dopadlo to tak, že se 
technicky nedaly užívat a BS tam chodila 
na opravy. Záměr BS je tyto domy pro-
dat, protože lidé v nich nechtějí bydlet. 
Ing. Beran řekl, že paní Pospíšilová tvr-
dí, že lidé v těch domech nechtějí bydlet 
a pan Nitra tady tvrdí, že tam chtějí byd-
let, dům opraví na byty 1+1, tak kdo tam 
bude bydlet? Paní Pospíšilová řekla, že 
nebudou. Ing. Beran řekl, že pokud se 
nemá o čem bavit, nemůže říci ani názor, 
prodat, neprodat, tak sem v podstatě 
přijde, neřekne nic a tím to končí. Pan 
starosta řekl, že může třeba navrhnout 
při schvalování rozpočtu příštího roku, 
že se má dát např. 15 mil. Kč do opravy 
objektu č. p. 270 tak, aby tam byly malé 
byty. To je příklad návrhu, o kterém se 
můžeme bavit. Ing. Beran se dotázal, 
zda byla na opravu nějakého domu žá-
dána dotace. Tady se hovoří o domu 
č. p. 300. To není žádný dům 300, to je 
vila. Ta vilka je poměrně pěkná, na pěk-
ném pozemku. Paní Pospíšilová řekla, 
že se to táhne už z období, kdy byl mís-
tostarosta pan Sommer. Byla na to dva-
krát udělána projektová dokumentace. 
Poslední rozhodnutí bylo dům zbourat 
a postavit nový. Pan starosta doplnil, 
že předešlé zastupitelstvo rozhodlo, že 
se se starým domem DPS nic dělat ne-
bude, protože dotaci bylo možné získat 
s tím, že spoluúčast města by byla cca 
5 mil. Kč. Město na to nemá fi nance, pro-
to se dům opět zveřejnil k prodeji. Pan 
Maděra se dotázal, zda dům č. p. 270 
je v prodeji poprvé, nebo zda byl už 
prodáván, protože to je pro něj rozho-
dující. Ing. Petrovič odpověděl, že dům 
č. p. 270 ještě v prodeji nebyl, teprve 
před nedávnem byl nájemníky opuštěn. 
Ostatní domy již byly minimálně dvakrát 
nebo třikrát projednávány zastupitel-
stvem k prodeji. Mgr. Žáková řekla, že 
o žádostech na č. p. 270 RM v minulosti 
jednala. Nebyli to občané, se kterými 
bychom chtěli uzavřít nájemní smlouvu, 
ale ty žádosti tam byly. Ing. Kratochvíl 
navrhl dům č. p. 270 neprodávat vzhle-
dem k tomu, že znalcem určená cena 

je 606 tis. Kč a nejvyšší navržená cena 
je 300 tis. Kč a také proto, že dům je 
na zajímavém místě, na náměstí. Pan 
Pelant řekl, že dům je neobyvatelný. 
Není pravda, že by se tam lidi hlásili. 
Dotázal se, kdy tam Mgr. Žáková byla 
naposledy. Dodal, že tam možná nebyla 
vůbec, nebo možná v době kdy tam ho-
řelo. Tam se opravdu bydlet nedá. Maxi-
málně tam můžou bydlet nějací sociálně 
slabí a to městu nepomůže. Dodal, že 
chce, aby se dům neprodával z důvodu 
nízké ceny. Mgr. Žáková řekla, že v tom 
baráku byla. Zájem občanů byl, ale měs-
to nemělo zájem jim byty pronajmout. 
Pan Vojáček řekl, že jestli to dobře 
pochopil, tak je 300 tis. Kč nízká cena? 
Baráky se prodávaly za třetinovou cenu. 
Samozřejmě se může rozhodnout, že 
se to neprodá a také komu. Pravdou 
je, co řekl pan místostarosta, že dům je 
na lukrativním místě, na náměstí. Pan 
Pelant dodal, že za tuhle cenu určitě 
ne. Pan tajemník řekl, že ve výkladu 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je 
uvedeno, že každý záměr obce prodat 
majetek musí obsahovat cenu stanove-
nou znalcem jako cenu obvyklou, která 
by pro případné nabytí byla stanovena 
jako cena minimální. V případě nezájmu 
o koupi by pak až následně mohla být 
cena snížena při současném posouze-
ní, zda je akutní nutnost obce se toho 
majetku zbavit. S ohledem na povinnost 
obce pečovat o svůj majetek účelně 
a hospodárně by neměl první záměr 
prodeje obecního majetku obsahovat 
zpravidla nižší cenu, než je cena obvyk-
lá. Mgr. Žáková se dotázala, co to pan 
tajemník četl. Pan tajemník odpověděl, 
že výklad zákona o obcích. Pan Vojá-
ček řekl, že by se vrátil k návrhu pana 
místostarosty, dům neprodávat. Dotázal 
se, zda má město nějaké fi nanční pro-
středky na to, udělat tam nějaké zásadní 
opravy. Je město schopno s tím bará-
kem něco udělat? Pan starosta řekl, že 
bytová správa má své příjmy (nájemné 
od nájemníků) mínus výdaje (opravy) 
rovny nule. 

Když BS za peníze, které má od ná-
jemníků, neprovede naplánované opravy 
jinde, může opravit třeba tento dům. 
Druhá možnost je, že zastupitelstvo roz-
hodne o změně rozpočtu a na úkor ně-
čeho jiného na výdaje BS přidá peníze. 
BS jistě nemá naplánováno opravovat 
tento dům, když navrhuje jeho odprodej. 
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Paní Pospíšilová řekla, že rozpočet BS 
je velice napjatý. Pan starosta dodal, 
že BS každý rok dává značné fi nanční 
prostředky do zateplování a výměn oken 
u domů, kde bydlí nájemníci. Naopak 
nedává finanční prostředky do domů, 
kde nikdo nebydlí. Mgr. Žáková řekla, 
že jí přijde rozumné to, co uvedl pan 
Nitra ohledně snížení ceny za poze-
mek. Město prodává stavební parcely 
na základě Smlouvy o smlouvě budoucí 
za cenu 200 Kč/m2. Dotázala se, proč 
byla znalcem určena cena 500 Kč/m2, 
a jestli by toto snížení bylo obhajitelné. 
Ing. Petrovič řekl, že soudní znalec 
uvedl, že vzhledem k lokalitě v centru 
města a možnosti komerčního využití 
dal k ceně pozemku přirážku 150 %, 
tzn. 500 Kč/m2. Mgr. Žáková řekla, 
že tomu možná rozumí, ale při prodeji 
pozemků tohle zastupitelstvo nikdy ne-
zohledňuje. Pan starosta řekl, že stále 
byl podán pouze návrh neprodávat. Pan 
Nitra nabídnul, že dům odkoupí za cenu 
480 tis. Kč, ale ze zastupitelů nikdo tako-
vý návrh nepodal, proto je pouze jeden 
návrh, neprodávat. Ing. Petrovič vznesl 
technickou připomínku. Pokud by dnes 
nebyl dům prodán, je možné následně 
řešit prodej výběrovým řízením – formou 
obálkové metody, které by mohlo být 
zveřejněno a připraveno k jednání na ná-
sledné zasedání ZM. Obálková metoda 
probíhá tak, že budou podány nabídky, 
které budou vyhodnoceny zastupitel-
stvem, a opět se o některé nabídce 
bude hlasovat.

ZM neschválilo prodej stavby.

Prodej domu č. p. 300
Pan starosta řekl, že tímto objek-

tem se zabývali podrobně, protože se 
nabízela možnost získání dotace na re-
konstrukci na byty pro pečovatelskou 
službu. Dotace je od Ministerstva pro 
místní rozvoj. Funguje tak, že je určená 
výše příspěvku 600 tis. Kč na jeden byt. 
Ze začátku to vypadalo celkem slibně. 
Když do domu přišli projektanti, tak si 
s jeho vnitřním uspořádáním nevěděli 
moc rady. Nakonec po prověření tech-
nického stavu to uzavřeli s tím, že nemá 
smysl objekt rekonstruovat, investovat 
do něj finanční prostředky. Naopak, 
navrhli provést demolici a postavit tam 
dům nový, větší, s logickým uspořádá-
ním bytů. Dotační program má omezení, 
co se týká velikosti bytu. Z hrubého 

cenového odhadu vyplynulo, že by to 
stálo cca 12 mil. Kč s podílem města 
cca 5 mil. Kč. Po tomto se rozhodlo, že 
dům č. p. 300 bude opětovně zveřejněn 
k prodeji. Dům byl již jednou prodán, ale 
pak nebyla uzavřena smlouva. Mgr. Žá-
ková řekla, že za 1 mil. Kč, o. s. Školič-
ka. Ing. Petrovič řekl, že při posledním 
prodeji se dům neprodal za 600 tis. Kč 
panu Magnimu, ani za 650 tis. Kč o. s. 
Nevo Dživipen. Jde o názorný příklad, 
jak se vyvíjí cena, když se to neprodá 
hned. Mgr. Žáková se dotázala, zda 
jsou nějaké informace, zda by chtěl pan 
Magni nebo Nevo Dživipen stále zájem 
dům odkoupit. Pan starosta řekl, že 
pan Magni nechce a o. s. Nevo Dživipen 
nebylo přímo osloveno. Pan místosta-
rosta řekl, že záměr byl řádně zveřejněn 
a navrhl prodat dům č. p. 300 nejvyšší 
nabídce. Pan Nitra řekl, že jak již uvedl 
v prezentaci, jeho cena není konečná, 
a navrhl cenu 501 tis. Kč. Pan místosta-
rosta podal další návrh, prodat objekt 
formou obálkové metody.

ZM neschválilo prodej stavby.

Prodej domu č. p. 306 
Pan místostarosta navrhl prodej nej-

vyšší nabídce, tzn. 356 tis. Kč žadateli 
panu Nitrovi.

Paní Likavcová se dotázala pana Nit-
ry, jaký má s domem záměr. Pan Nitra 
odpověděl, že také malé byty a v zadní 
části domu, v prvním nadzemním podlaží 
případně prostory pro nějakou malou fi r-
mu – malovýroba. Zatím nemá konkrétní 
fi rmu, ale ty prostory by tam chtěl vybu-
dovat. Pan starosta řekl, že pan Nitra 
jako důvod snížení ceny domu uvádí 
cenu za pozemky. V odhadu je 300 Kč/
m2 a pan Nitra navrhuje cenu 200 Kč/
m2. Mgr. Žáková řekla, že se chce 
zeptat na původní cenu domu, která 
byla přes 700 tis. Kč a odhadce ji snižuje 
na základě prodeje domu č. p. 329. Je 
to dost velké snížení. Pan starosta se 
dotázal, jaký má Mgr. Žáková dotaz. 
Mgr. Žáková řekla, že se chce zeptat 
na tu původní cenu té 306 a chce ozná-
mit, že v tom znaleckém posudku je 
tohle to. Jinak navrhuje dům neprodat 
a ponechat na sociální bydlení. Ing. Pe-
trovič řekl, že znalecký posudek na cca 
700 tis. Kč byl z roku 2013, tzn. 2 roky 
starý. V ocenění je zohledněn prodej 
domu č. p. 329. Bylo to rozhodnutí 
znalce. Bc. Steffanová řekla, že tento 

dům je také blízko náměstí a také navr-
huje ho neprodávat. Pan Maděra řekl, 
že rozuměl tomu, že je to opakovaný 
prodej. V tomto případě zastupitelstvo 
zákon neomezuje a navrhuje navrhova-
nou cenu 356 tis. Kč akceptovat. Pan 
starosta řekl, že jsou dva návrhy, první 
návrh pana místostarosty a pana Maděry 
– prodej nejvyšší nabídce za 356 tis. Kč 
panu Nitrovi a druhý návrh Mgr. Žákové 
a Bc. Steffanové – neprodávat.

ZM schválilo prodej stavby do vlast-
nictví pana Davida Nitry.

Kontrola dodržování vyhlášky 
o hazardních hrách

Pan starosta sdělil, že v úterý dne 
14. dubna 2015 byly na základě po-
věření starosty města provedeny kont-
roly VHP a jiných technických zařízení 
v hernách na území města Nové Město 
pod Smrkem. Cílem kontroly bylo zjistit 
celkový počet VHP a ostatních zaříze-
ní povolených MF, a dále dodržování 
OZV č. 2/2013. Kontrolu provedla paní 
Ing. Jaroslava Beranová a paní Dana 
Kolenkárová za přítomnosti Policie ČR. 
Kontrola byla provedena v čase 20.00 
– 21.00 hodin. Dodatečně byla prove-
dena kontrola herny ESPRESOBAR – 
Herna, Palackého 283, která byla v do-
bě kontroly dne 14. 4. 2015 uzavřena. 
Pan starosta dále řekl, že po schválení 
OZV obsluha jedné herny napsala dopis 
zastupitelstvu, že doba provozu herny je 
krátká, a žádala zastupitelstvo o změnu 
vyhlášky, o prodloužení hrací doby. Ten-
krát to zastupitelstvo neschválilo s tím, 
že nejprve proběhne několik kontrol, 
na základě kterých se vyhodnotí, jak je 
OZV dodržována. Poté bude možné stá-
vající OZV zrušit a schválit novou. 

Závěr: Kontrolou bylo zjištěno, že 
na území města Nové Město pod Smr-
kem máme k datu 14. 4. 2015 v povole-
ných hernách v provozu 14 ks VHP po-
volených MěÚ Nové Město pod Smrkem 
a 18 ks IVT povolených MF. 

Všechny VHP i IVT jsou v provozu dle 
platných povolení. Dále bylo zjištěno, 
že herna Hanoi je zrušena, herna Nový 
Jizeran je uzavřena, v herně Metrix, v re-
stauraci U Slunce a v Espresobaru již 
nejsou žádné VHP ani IVT. Z celkového 
počtu 9 povolených míst se VHP a IVT 
nacházejí pouze ve 4 hernách.
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Pan starosta řekl, že po proběhlých 
kontrolách je již možné iniciovat přípravu 
nové OZV a po konzultaci s provozovate-
li heren, kteří již nebudou chtít herny pro-
vozovat, je možné tyto z OZV vypustit. 
Případně je možné upravit i herní dobu.

Paní Likavcová se dotázala, zda 
v hernách, kde teď nejsou žádné VHP, 
může být zase herna. Pan starosta od-
pověděl, že pokud bude stávající OZV 
zrušena a přijata nová a ten objekt v ní 
již nebude jako herna uveden, povo-
lení k provozování VHP již nedostane 
od města ani Ministerstva fi nancí. Paní 
Likavcová řekla, že se tedy musí ně-
kde odhlásit. Pan starosta řekl, že ne, 
nedostanou povolení. Ta povolení jsou 
pouze na určitou dobu a pak se musí 
znovu žádat o povolení provozování 
VHP. V OZV jsou uvedeny adresy pro-
vozoven, které mohou na území města 
provozovat VHP. Další řízení je již výkon 
státní správy. Pokud provozovatel splní 
všechny podmínky pro provozování, 
tak mu ten, kdo o tom rozhoduje, mu-
sí provozování VHP povolit. Pokud se 
OZV změní a jeho provozovna nebude 
ve vyhlášce uvedena, nemůže dostat 
povolení k provozování VHP. Které pro-
vozovny budou novou OZV povoleny, je 
v podstatě na rozhodnutí zastupitelstva.

Obecně závazná vyhláška č. 
1/2015 o odpadech

Pan starosta řekl, že došlo ke změně 
zákona o odpadech, proto bylo nutné 
připravit novou Obecně závaznou vy-
hláškou č. 1/2015 (OZV) o stanovení 
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města 
Nové Město pod Smrkem. Stávající OZV 
je z roku 2007. V nové OZV je doplněno 
oddělené soustřeďování kovů, textilu, 
elektrozařízení a biologicky rozložitelné-
ho odpadu rostlinného původu.

Pan Kotrbatý řekl, že hodně lidí do-
jíždí do zaměstnání mimo Nové Město 
pod Smrkem a nemá tak možnost využít 
sběrný dvůr, protože je otevřen pouze 
do 16:00 hodin. Dotázal se, zda by sběr-
ný dvůr nemohl být otevřen jeden den 
v týdnu do 17:00 hodin. Mgr. Žáková 
řekla, že je otevřen v sobotu. Pan Ko-
trbatý řekl, že pracují i v sobotu. Pan 
starosta řekl, že problém je trochu 
v tom, že areál je v majetku fi rmy Kovo-

šrot, město ho má pronajatý a obsluhu 
sběrného místa provádí smluvní partner 
firmy Kovošrot. Oni si určují provozní 
dobu. Pan starosta se dotázal paní Vác-
lavkové, zda je provozní doba schválena 
v nájemní smlouvě. Paní Václavková 
odpověděla, že minimální provozní doba 
je určená zákonem. To je splněno. Pan 
starosta řekl, že pokud by došlo k něja-
kým změnám v nájemní smlouvě, bude 
to možné projednat a případně změnit.

Různé
ZM projednalo na základě žádosti ře-

ditelky Základní školy Textilanská, Nové 
Město pod Smrkem návrh na zápis obo-
ru vzdělání 79-01-B/01 Základní škola 
speciální do rejstříku škol a školských 
zařízení základní školy.

Vyjádření ředitelky školy:
Ředitelka školy po skončení výko-

nu veřejné funkce a návratu na místo 
ředitelky školy zjistila, že je ve škole 
vzděláván žák se sluchovým a mentál-
ním postižením (středně těžká sluchová 
vada a středně těžká mentální retardace 
s těžkou emoční a sociální nezralostí 
na úrovni předškolního dítěte, porucha 
chování, porucha koncentrace pozor-
nosti) v oboru vzdělání 79-01-B/01 Zá-
kladní škola speciální, který však škola 
nemá zapsán v rejstříku škol a školských 
zařízení. Jelikož škola žáka k plnění po-
vinné školní docházky přijala a poté ho 
na doporučení speciálně pedagogické-
ho centra začala vzdělávat v oboru Zá-
kladní škola speciální, není jiné řešení, 
než stav napravit a požádat MŠMT o za-
psání dalšího oboru vzdělávání. Žáka, 
kterého škola přijala k plnění povinné 
školní docházky, nelze bez souhlasu 
rodičů přeřadit na jinou školu. Mimoto 
uvedený žák by vzhledem k jeho stupni 
postižení nebyl schopen do Raspenavy 
nebo Frýdlantu dojíždět. 

K náležitostem žádosti o zapsání obo-
ru patří podle § 147 odst. 1 písmeno 
p), zákona č. 561/2004, školský zákon 
– „stanovisko obce, na jejímž území 
bude základní škola nebo základní 
umělecká škola působit, pokud není 
jejich zřizovatelem“.

Mgr. Žáková doplnila, že Rada Li-
bereckého kraje zápis oboru vzdělání 
79-01-B/01 schválila.

Pan Maděra řekl, že finanční výbor 
navrhuje zastupitelstvu města, aby byl 
pověřen kontrolou pronájmů majetku 

města mezi fyzickými a právnickými oso-
bami v roce 2014 a 2015. Mgr. Žáková 
se dotázala, zda budov i pozemků. Pan 
Maděra řekl, že nebytových prostor. 
O pozemcích neuvažovali. 

Pan Maděra řekl, že by chtěl pochvá-
lit vedení města za přístup k opravám 
veřejných chodníků, že se zapojením 
VPP zaměstnanců pustili do jejich oprav, 
což je bezvadné.

Mgr. Žáková se dotázala, zda přišlo 
vyjádření KSS LK k vodám stékajícím 
na pozemek paní Brunel na Přebyt-
ku. Pan místostarosta odpověděl, že 
o tom nic neví. Mgr. Žáková se dotáza-
la, zda něco přišlo. Pan místostarosta 
řekl, že ne. Mgr. Žáková řekla, že je 
to na kraji Přebytku. Z krajské silnice 
té paní stékají vody na pozemek. Přišla 
si na to stěžovat. Ona tu stížnost po-
stoupila KSS LK, zůstalo to tam po ní 
v materiálech. Chtěla vědět, jestli KSS 
LK odpověděla. Jsou docela liknaví, 
když mají na něco odpovědět. Dodala, 
že by se mohli domluvit a nějak to tam 
zaurgovat. Pan místostarosta řekl, že 
o tom problému neví. Mgr. Žáková řek-
la, že je to tam v deskách. Pan starosta 
řekl, že by si to měla KSS LK řešit přímo 
s paní Brunel. Mgr. Žáková řekla, že tu 
žádost podávalo město. Mohli odepsat 
alespoň, že to budou řešit.

Mgr. Žáková řekla, že by se chtěla 
vrátit k zápisu ze 7. schůze RM, kde 
v bodu „Různé“ pan Pelant k jejímu do-
tazu, který se týkal vánoční výzdoby 
na okálech, řekl: „Mohu také vypočítat 
spotřebu a tím úsporu, která by nastala, 
pokud by se po dobu několika let nesví-
tilo na úřadě po pracovní době, kde se 
zajisté v nočních hodinách topilo i pří-
motopem. A to vše pro jedince, někdy 
i do ranních hodin. Oba stromy svítily 
pro podstatně větší skupinu obyvatel.“ 
Vzhledem k tomu, že se toto jistě týkalo 
mé osoby, tak se k tomu chci vyjádřit. 

Jako místostarostka jsem pracovala 
ve funkci 8 let a to poctivě, podle své-
ho nejlepšího vědomí a svědomí v pro-
spěch všech občanů města, což zahr-
nuje i obyvatele okálů. V budově úřadu 
jsem byla vždy po dobu, kdy to množství 
mé práce vyžadovalo, ne proto, že bych 
doma neměla co na práci, nebo že bych 
neměla na topení. Přímotop jsem mě-
la v kanceláři poměrně krátkou dobu, 
tím jsem si přitápěla v době, kdy mi 
špatně hřál radiátor. Po jeho výměně 
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jsem přímotop předala do kanceláře 
paní Kellerové. Pan tajemník mi může 
potvrdit, že jsem ho naopak upozorňo-
vala na to, že je často budova vytápě-
na i do večerních hodin. Myslím si, že 
úspory ve výši 62 milionů, které jsme 
s panem starostou získali na dotacích 
za uplynulá dvě volební období, plně 
převýšily zanedbatelné výdaje na jedno 
světlo se dvěma zářivkami. Divím se, že 
na vyjádření pana Pelanta nereagoval 
ihned na radě pan starosta, protože by 
dokázal jistě vysvětlit, že uvolnění funk-
cionáři nemají pracovní dobu, což by 
pan radní mohl za léta v RM vědět a také 
věděl, jaký objem práce moje funkce 
obnášela. Také se divím, že je toto kri-
tizováno až po osmi letech v souvislosti 
se stromkem na okálech. Kdybych byla 
dotázána kdykoliv dříve na RM, tak bych 
velmi ráda odpověděla na otázku, co 
jsem v danou chvíli po mé „nepracovní“ 
době na úřadě dělala. Další otázkou je 
to, že jsem nemohla pracovat doma jako 
pan starosta, protože jsem potřebovala 
pracovat s velkým množstvím materiálů, 
které jsem měla v kanceláři, a ani jsem 
po celou dobu neměla kvalitní notebook, 
na kterém by se dalo rychle a dobře pra-
covat. Ten jsem dostala až v průběhu 

posledního roku ve funkci. Chtěla bych 
se také vyjádřit k tomu, že jsem slyšela: 
„Co ta Radka na tom úřadě dělala, když 
Kráťa tam nemá co na práci“. K tomu 
mohu občanům jen říci, že současný 
pan místostarosta má z rozhodnutí RM 
jiné kompetence, že zatím nepracuje 
na úrovni mikroregionu Frýdlantsko, že 
není v krajských strukturách, kde jsem 
já pracovala, a že se v této chvíli nestaví 
žádné velké akce, které se v minulém 
období dokončily. Nebo také mohu říci 
to, že je, nebo bylo něco špatně. Pan 
starosta poděkoval za vyjádření, bude 
to v zápise.

Ing. Beran řekl, že neví, jestli je sou-
částí ÚP nějaká vyhláška, která omezuje 
to, aby si v rodinné zástavbě mohl každý 
postavit, co chce. Pokud ne, tak by se to 
mělo nějak iniciovat. Je to reakce na plot 
pana Kotlarika, který tam teď postavil. 
Postavil tam dvoumetrový plot z betono-
vých prefabrikátů, otočený tou ošklivější 
stranou ven. To by mělo někoho zajímat. 
Vedoucí OVŽP nemá žádný způsob, jak 
to zakázat. Na svém pozemku si můžete 
postavit cokoliv. Městu by to nemělo být 
jedno, jak to potom vypadá. Ve měs-
tech, kde dělají nějakou urbanistiku, to 
řeší. Pan starosta řekl, že každý, kdo 

se v této problematice pohybuje, tak ví, 
že naši zákonodárci mají již několik let 
snahu naopak různé regulace a ome-
zování občanů rušit. Zná případy lidí 
na druhé straně Jizerek, kteří si stěžují, 
že když chtějí vyměnit např. okno, tak 
musí na chráněnku a ty jim to nepovolí. 
Naši legislativci neustále tápou mezi tím, 
kam až mohou stavební úřady zajít, co 
mohou omezovat. Územní plán našeho 
města nyní žádné regulativy nemá. Při 
zpracování nového ÚP upozorňovala 
pořizovatelka na to, že by nějaké regu-
lace měly být, ale spíše v souvislosti 
s náměstím. Určitě by neměly zacházet 
dál a už vůbec ne do omezení, jaký si má 
kdo postavit plot nebo garáž. Obecně je 
snaha regulace zmírňovat. Ing. Beran 
řekl, že mu to jako vysvětlení stačí. Sa-
mozřejmě to nikomu nepřeje, ale stát se 
to může. Soused něco postaví a může 
to snížit i hodnotu vašeho majetku. Pan 
starosta řekl, že stavební úřad Nového 
Města se snaží některé věci řešit ales-
poň domluvou, jinak to nejde. Snaží se 
lidem vysvětlovat, že by to tak třeba dělat 
neměli. Nový ÚP města se bude teprve 
schvalovat. Tam bude prostor, aby se 
řeklo, zda chceme nějaké regulativy. 

Ze schůzí rady města
Na schůzi rady města konané dne 

13.05.2015 projednala RM přiděle-
ní bytů mimo seznam žadatelů o byt 
ve vlastnictví města a majetkoprávní 
věci. Rada města projednala žádosti 
o dotaci z rozpočtu města z kapitoly 
„Dotace“ a přidělila dotace jednotli -
vým žadatelům v procentních výších ze 
skutečných nákladů a v maximálních 
hodnotách dotace v celkové částce 
159.600 Kč. RM také prověřila vedoucí 
fi nančního odboru uzavíráním veřejno-
právních smluv na poskytnutí dotace 
z rozpočtu města do výše 50 tis. Kč. 
Dále RM projednala žádosti o příspěvek 
z rozpočtu města, kapitoly „Kultura“ 

a schválila rozdělení dotací v celkově 
výši 197.450 Kč. RM schválila zapůjčení 
útulny rozhledny na Smrku Klubu čes-
kých turistů na dny 5.–6. června 2015 
k zajištění akce 42. ročníku výstupu 
na Smrk a stanovila podmínky tohoto 
zapůjčení. 

Další schůze rady města se konala 
03.06.2015, rada na ní projednala ma-
jetkoprávní věci, projednala rozhodnutí 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabíd-
ky v rámci otevřeného zadávacího řízení 
na zakázku „Nové Město pod Smrkem 
– chodník Frýdlantská a Ludvíkovská“ 
a schválila jako vítěze výběrového řízení 
fi rmu SILKOM, spol. s  r. o., Frýdlant. 

Na schůz i  r ady měs ta  konané 
17.06.2015 projednala rada seznam 
žadatelů o byt ve vlastnictví města s plat-
ností od 01.07.2015 do 31.12.2015. 
Dále rada města projednala a schválila 
výše odměn ředitelům PO ZŠ, PO MŠ, 
PO ZUŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO SRC, 
které budou vyplaceny z rozpočtova-
ných mzdových prostředků přísluš-
né organizace. RM projednala návrh 
změny Ceníku pečovatelských služeb 
a schválila tento sazebník s platností 
od 01.07.2015. RM dále projednala 
a povolila MŠ výjimku z nejvyššího po-
čtu žáků ve třídách Hvězdičky, Sluníčka 
a Ježci.

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

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

První jarní brigáda 
V sobotu 2. května se sešlo 7 členů 

Okrašlovacího spolku u Schwertnerova 
křížku na kraji lesa u staré poutní cesty. 
Chtěli jsme vyčistit okolí křížku a ta-
ké vlastní těleso cesty od náletů keřů 
a stromků a posléze se přemístit k nové 
lávce přes Lomnici, kterou vybudovaly 
Lesy ČR namísto staré, kterou strhla 
velká voda. Tam bylo potřeba nanosit 
kameny a vyrovnat terénní nerovnosti. 
Prohlubeň u lávky však byla nad naše 
možnosti, přesto jsme část terénu ka-
meny z Lomnice urovnali. 

Okrašlovací spolek

V roce 2010 až 2011 bylo objeveno 
prameniště radioaktivních vod nedaleko 
od silnice do Dětřichovce. Prameniště 
má mnoho vývěrů, podchyceny byly 
dva prameny, Rafael a Michael, a jedno 
jezírko Samuel. V roce 2014 se v pro-
storu pramenišť kácelo a les byl rozryt 
hlubokými brázdami od těžby. K tomu se 
přidaly polomy a téměř znemožnily pří-
stup k pramenům. V letošním roce nám 
pan Škoda přislíbil pomoc se zpřístup-
něním pramenů. Prvního května jsme 
s Václavem Timou vyznačkovali přístu-
povou cestu k prameništi a jednotlivým 
pramenům. V průběhu května pracovníci 
lesů zprůchodnili cesty, udělali mostky 
přes příkopy a lavičku u jezírka Samuel. 
Nyní máme již připravené informační 
cedule a v nejbližší době je osadíme 
na místa. Naši občané i turisti se budou 
moci podívat na poměrně unikátní volně 
přístupné radioaktivní prameny. Více se 
o pramenech dozvíte v brožuře Prameny 
léčivých vod v okolí Nového Města pod 
Smrkem, kterou je možné koupit v měst-
ské knihovně a v papírnictví na náměstí. 

Za Okrašlovací spolek 
O. Vnoučková

Cesty 
k radioaktivním 
pramenům

Podařilo se nám vyčistit od náletů i ná-
sledující úsek od lávky až na lesní křížení 
cest. Za příjemného slunečního dne šla 
práce velice rychle a my jsme končili 
s dobrým pocitem, že jsme kousek staré 
poutní cesty zprovoznili.

Za Okrašlovací spolek M. Remtová



14 Novoměstské noviny červenec–srpen 2015

Ležel na uválené posteli, přikrývku 
měl přitaženu přes vychrtlé tělo až 
k bradě. Hlava sotva vykukovala, 
zbytky rozčepýřených šedivých vlasů 
se rozprostíraly jako paprsky po pol-
štáři. Úzké semknuté rty, propadlé 
tváře, vrásčitý obličej, víčka zamkla 
oči. Krátký přerývaný dech, deka se 
jen lehce nadzvedávala.

Místnost spoře zařízená jen po-
stelí, malým stolkem u lůžka. V rohu 
stála kredenc a kuchyňský stůl, po-
krytý neumytým nádobím se zbytky 
jídla. Okna zakrytá těžkými, dlouho 
nepranými záclonami, šero milosrd-
ně zakrývalo nepořádek a beznaděj.

„Tak už jsem tady, dědo,“ zacinkal 
jsem klíči v ruce a přisunul jsem si 
k lůžku jedinou volnou židli a na sto-
lek vedle postele jsem položil sáček 
s bonbony. 

Víčka se lehce zachvěla a pomalu 
se zvedla. Pomněnkově modré oči si 
začaly zvykat na okolí. Pak konečně 
utkvěly na mé tváři. Deka začala 
sjíždět o trochu níže, zpoza ní se 
vysunula hubená bílá paže v rukávu 
ušmudlané košile. Kostnatými prsty 
lehce stiskl moji nabízenou ruku. 

„Ahoj, dědo,“ pokračoval jsem 
v hovoru, „tak jak se máš?“ Trochu 
hloupá otázka. Děda se trochu nad-
zvednul na lůžku. Narovnal jsem mu 
pod hlavou zmuchlaný polštář, aby si 
mohl pohodlněji opřít hlavu. 

„Chtěl bych ti zase něco říct, tako-
vá zpověď to bude“ řekl trochu ztěž-
ka muž na lůžku. Prohrábnul si prsty 
rozcuchané zbytky vlasů. Viditelně 
ožil, tedy alespoň se o to pokoušel. 

Posadil jsem se k posteli a vytáhl 
z kapsy diktafon. Zapnul jsem jej 
a přistrčil k dědovým ústům. Starý 
muž, nyní už docela probraný z té 
letargie, si promnul čelo, jako by si 
rovnal vzpomínky.

„Radši jsem měl holky prdelatý, 
a musely mít pořádný dioptrický brý-
le, co měly čočky jako dna od jogur-
tů, těch starejch, co byly ve skle... 
rád jsem ty brejle sundával holkám 
z očí, holky pak vypadaly bezbranně, 

protože skoro neviděly... mělo to 
jednu výhodu pro mne, protože ty 
holky neviděly můj vrásčitej ksicht, 
jak starý kožený rukavice... ale to by-
lo až později... rád jsem psal dopisy, 
byly ty dopisy dlouhý, plný košatejch 
vět a jinech mluvnickejch kudrlinek... 
hodně jsem si vymejšlel a jednoho 
dne jsem si uvědomil, že kdyby ty do-
pisy dostal do rukou nějakej psychi-
atr nebo jinej inženýr lidskejch duší, 
tak by ho to  potěšilo, takový zápisky 
z blázince... Bohnice?“

Odmlčel se na chvilku, sáhl po sáč-
ku s bonbony a pomalu jeden z nich 
rozbaloval. Pak si jej vložil do úst 
a rozkošnicky jej začal cucat. „Příště 
mi vezmi fl ašku, to je nejlepší dárek 
pro alkoholika. I když tady ve stolku 
jednu lahvinku mám nenačnutou, 
takže vlastně nejsem alkoholik, že? 
Budu pokračovat, jo?“, pokračoval 
v monologu. 

„Bylo i období, kdy jsem měl těch 
prdelek dost a zajímaly mě hubený, 
teda ne zase moc, hlavně vyvinutější 
v horních partiích... tenkrát bylo jiný 
číslování košíčků... jedničky, dvojky, 
trojky... to už není?“ zeptal se a hned 
pokračoval dále, aniž vyčkal mé od-
povědi: „Špičatý podprsenky nosila 
Madonna, že?“... někdy byl hlad, 
byl jen suchej chleba, suchej salám 
a suchý víno... dobrej fór, ne?“

„Rádio Luxemburg, říkali sme mu 
Laxík... ikonický písničky, hitpará-
dy... rádio na středních vlnách běželo 
každej večer a občas se muselo zlu-
mit, když se blížila doba noční kon-
troly vychovatelů... Praha 1, Černá 
14... na Laxíku zpívala třeba Brenda 
Lee, takovej prcek to byl, měla prej 
stočtyřicet pět centimetrů... Tom Jo-
nes, říkalo se mu Tygr z Londýna... 
Louis Armstrong, tomu zase říkali 
Satchmo, kožená... nebo velká hu-
ba?, ale uměl zpívat jedna báseň...  
Blueberry Hill“

„Těch kin, co bylo jenom na Vác-
laváku, zábava nejen pro plebs, ale 
i pro smetánku... Blaník, bylo premi-
érový, Alfa, Hvězda nonstop, Letka, 

Praha... to bylo myslím taky nonstop, 
tam nevadilo, kdy si přišel, tak si po-
čkal až do začátku na titulky... za pár 
kaček tam šlo strávit celý dopoledne, 
fi lm šel pořád dokola...“ 

„Ke mně jednou přišly dvě holči-
ny, to jsem bydlel na privátě, jedna 
mluvila furt a druhá vůbec, seděli 
jsme s kamarádem na mý posteli 
a poslouchali pořád dokola desku 
s Černochem, teda s Karlem Černo-
chem... Ona se brání tam zpíval... já 
jsem jen poslouchal, kamarád taky, 
ale ještě obíral jednu holku, která se 
nijak nebránila... „

„Ten barák, co byl intr, dřív tam 
byly nějaký ctihodný sestry, jeptišky, 
a pečovaly o slepý děti, prej tam byly 
všechny stěny natřený na černo, ono 
to vlastně těm dětem nevadilo, když 
byly slepý... ty místnosti měly tenký 
zdi, z nějaký rabicky to bylo a měly 
tlouštku snad deset cenťáků... když 
jsem tam bydlel, tak tam ty papírový 
zdi ještě byly... „

„Holky chodily za mnou v létě, měly 
jen lehký oblečení... pohled na je-
jich bílý tělo, bílý jako sníh, některý 
krásně opálený, ale prsa a zadek 
ne... svítily ty partie do šera andělsky 
bíle... „

Mlaskl, polkl cucavý bonbon a po-
malu rozbaloval druhý. Na chvilku 
jsem vypnul diktafon. Pohladil jsem 
dědovu vrásčitou ruku. V té chvíli se 
mu rozzářily modré oči a lehce zvlhly. 

„Nějak mě to unavilo, chlapče, zku-
síme příště, jo?“

Zastrčil jsem diktafon do kapsy, 
stiskl jsem dědovi ruku na rozlouče-
nou. „Tak teda příště, dědo, bylo to 
fajn, hezký vzpomínky.“

Dědovi pomalu pohasla ta modrá 
očička, přitáhl si zase pokrývku pod 
bradu a zahleděl se někam nahoru 
do rohu místnosti. Pak vytáhl ruku 
z pod deky a krátce na mě mávnul. 
„Ahoj a přijď, třeba zítra. Zase ti něco 
povím... další zpověď...“

(Pokračování příště)

© Šmi-dra

Zpověď

Příspěvky čtenářů
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Na závěr bych všechny opětovně rád pozval na některé akce, které 
chystáme na letošní léto. Zde jsou ty hlavní:

3. 7. 2015 country večer se skupinou SEŠLOST;
17. 7. 2015 rockový koncert skupiny RAIN a jejích hostí;
21. 8. 2015 Fryyfest;
4. 9. 2015 country večer se skupinou SEŠLOST;

Více informací najdete na našich webových stránkách, či tna facebookovém 
profi lu „Sportovní a relaxační centrum“.

Informace ze Sportovního a relaxačního centra

sportovní a relaxační centurm

Při psaní článků do novin se většinou 
zmiňuji o projektech, které jsme realizo-
vali v uplynulém období, či které připravu-
jeme na období další. Rád bych v tomto 
duchu pokračoval, nicméně na úvod se 
musím zmínit o záležitosti, která do této 
kategorie nepatří. Většina čtenářů si jistě 
všimla toho, že na konci minulého roku 
se podařilo realizovat poměrně rozsáhlou 
opravu sportovní haly, spojenou s jejím 
zateplením. Jednalo se o projekt realizo-
vaný městem a troufám si říci, že to byla 
operace poměrně náročná, jak časově, 
tak i fi nančně. Koneckonců, kdo někdy 
opravoval starou budovu, ví, co tím mys-
lím. Výsledek je, troufám si podotknout, 
velice zdařilý. Nejen že se tímto krokem 
podařilo snížit energetickou náročnost 

objektu, ale navíc celá budova vypadá 
rozhodně lépe než před rekonstrukcí. Te-
dy vypadala až do chvíle, kdy se několik 
(pravděpodobně) dorostenců rozhodlo, 
že si na budově posílí své ego. Je smut-
né, že někdo, kdo ještě v životě zřejmě 
nic kloudného neudělal, si nedokáže 
vážit práce ostatních a klidně způsobí 
poměrně vysokou škodu na majetku ně-
koho jiného, který slouží všem obyvate-
lům města, a to během několika minut. 
Věřím, že se podaří zjistit viníka a že jej 
po uhrazení škody již podobná hloupost 
nenapadne.

Abych však nebyl příliš pesimistický. 
V minulém čísle jsem Vás informoval o zří-
zení nové posilovny. Tento projekt se zdá 
být poměrně úspěšný. V současné době 

je posilovna využívána denně a klub uži-
vatelů má téměř 50 členů. V době, kdy vy-
šel tento článek, by již měl být v provozu 
elektronický zámek, čímž odpadne velice 
nevhodná, ale zatím nezbytná procedura 
s vyzvedáváním a vracením klíčů. Všichni 
zájemci o cvičení budou mít k dispozici 
vlastní čip a přístup v provozní době bez 
omezení. 

Jak jsem již předeslal v minulém čísle, 
pokračujeme ve zkvalitňování prostředí 
v areálu autokempu u koupaliště. Opravili 
jsme lavičky, osadili nové informační ce-
dule a zasadili jsme dřevěné sloupky, kte-
ré by měly alespoň zčásti zamezit tomu, 
aby na pláž nekontrolovaně vjížděla vozi-
dla a nevznikalo v areálu další parkoviště. 
Věřím, že návštěvníci tyto úpravy ocení.

Provozní doba občerstvení 
v autokempu u koupaliště:

Pondělí: 
10:00 – 18:00

Úterý – neděle:  
08:00 – 20:00

www.zlikvidujauto.cz

603 846 092

VÝKUP VOZIDEL ZA HOTOVÉ

•  • odtah vozidel zdarma prodej náhradních dílů odtahové služby• 

•  • •  •OSOBNÍ NÁKLADNÍ AUTOBUSY

• výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal

• vystavení dokladu k zákonnému odhlášení vozidla z registru

VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ
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Dne 12. května proběhl druhý ročník společensko-sportovní akce pod názvem „Jarní plavání“. Akce byla poměrně úspěšná a zú-
častnění si ji zcela jistě užili. Všem plavcům děkuji za účast a budu rád, pokud přijdou i příště. S výsledky se můžete seznámit níže

Vyhodnocení jarního plavání

Kat. Třída Jméno a příjmení
Počet 
bazénů

Počet 
metrů

Pořadí 
v kategorii

Pořadí 
celkové

n
e

jm
la

d
ší

2. A ZŠ Nové 
Město pod 
Smrkem

Bára Volková, Klára Denková, Roman Honzík, 
Ondřej Pospíšil, Adéla Gemerská

114 1368 3 11

3. AB ZŠ Nové 
Město pod 
Smrkem

Jana Tichá, Veronika Andrásiová, Petra Stará, Tereza 
Engelmannová, Klára Kozlovská, Aneta Bendigová, 
Radek Čižinský, Michael Šmíd, Michael Zeman, Aneta 
Špryňarová

166 1992 1 7

ZŠ Jindřichovice

Anna Kopecká, Viktorie Svěrčinová, Jozefína 
Svěrčinová, Patricie Vigová, Natálie Chanto, Tatiána 
Dušková, Leona Ležovičová, Dominik Vančura, 
Vojtěch Kopecký

153 1836 2 10

M
la

d
ší

 ž
á

c
i

4. A ZŠ Nové 
Město pod 
Smrkem

Simona Resselová, Tereza Kozlovská, Veronika 
Vítková, Barbora Nováková, Ester Bruská, Dalina 
Brile, Vanesa Kraková

162 1944 4 8

4. B ZŠ Nové 
Město pod 
Smrkem

Lucie Peterová, Michaela Hrevušová, Michaela 
Jersáková, Michal Hanák, Michal Denk

160 1920 5 9

5. A ZŠ Nové 
Město pod 
Smrkem

Jan Tomíček, Matouš Janák, Linda Bavlovičová, 
Pavla Svobodová, Veronika Jirušová, Nikola 
Kratochvílová, Lenka Brezováková

182 2184 2 5

6. A ZŠ Nové 
Město pod 
Smrkem

Frederik Čenger, Dominik Karala, Milan Filip, 
Daniela Uxová, Leona Procházková, Radek 
Karala, Maik Kavur

192 2304 1 4

6. B ZŠ Nové 
Město pod 
Smrkem

Kryštof Mazánek, Jan Smutný, Matyáš Dankanič, 
Tomáš Sedláček, Dominik Tichý, Eliška Kraková, 
Kristýna Pitrmucová

180 2160 3 6

S
ta

rš
í ž

á
c

i

8. A ZŠ Nové 
Město pod 
Smrkem

Josef Malcovský, Josef Petera, Vladimír Řehák, 
Michaela Krejčí

254 3048 2 2

8. B + 9. tř ZŠ 
Nové Město pod 
Smrkem

Alois Potůček, Daniel Boldi, Jurij Andrijčuk, Eliška 
Bulířová, Jan Částek, Ladislav Kučera

208 2496 3 3

ZŠ Hejnice 262 3144 1 1

Ing. Pavel Jakoubek

sportovní a relaxační centurm
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Provozní doba – od 16. 8. 2015 do 12. 9. 2015
Plavecký bazén Sauna Masáže Občerstvení 

u bazénuráno odpoledne odpoledne
pondělí sanitární den sanitární den sanitární den sanitární den

zavřeno

úterý

zavřeno

14.00–20.00 veřejné plavání zavřeno zavřeno
středa 14.00–21.00 veřejné plavání zavřeno zavřeno
čtvrtek 14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory

16.00–21.00 veřejné plavání
ženy 17.00–20.00

17.30–20.00 na obj.

pátek 14.00–21.00 veřejné plavání muži 17.00–20.00 17.30–20.00 na obj.
sobota 14.00–21.00 veřejné plavání společná 17.00–20.00 zavřeno
neděle zavřeno zavřeno zavřeno
Poznámky:
Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem

Ceník – platný od 1. 1. 2014
Ubytování

Plavecký bazén Sauna Apartmány
1 hod. 2 hod. vstupné – 2 hod. 80 Kč 1 noc 250 Kč

dospělí 50 Kč 70 Kč příplatek pro přechod 
do bazénu

10 Kč více nocí 200 Kč
děti do 15 let, 
ZTP

30 Kč 50 Kč Turistická ubytovna
Zápůjčky 1. 5.–31. 8. s lůžkovinami 190 Kč

senioři – čtvrtek 14:00–15:00 40 Kč ručník, prostěradlo, osuška 20 Kč bez lůžkovin 170 Kč
děti do výšky 100 cm vstup zdarma. Pronájem 1. 9.–30. 4. s lůžkovinami 200 Kč
osoby ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč. do 19.00

700 Kč
19.00–21.00

600 Kč
po 21.00
1000 Kč

bez lůžkovin 190 Kč
záloha na klíč od skříňky 100 Kč. Koupaliště
příplatek při překročení časového limitu 
10 Kč za každých započatých 30 minut.

Masáže chata
č. 1

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 400 Kč
klasická masáž 20 minut 100 Kč 1. 7.–31. 8. 500 Kč

Pronájem bazénu – hodinová 
sazba

ostatní masáže 30 minut 200 Kč chata
č. 2, 3

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 500 Kč
Akce 1. 7.–31. 8. 700 Kč

do 19.00
700 Kč

19.00–21.00
600 Kč

po 21.00
1000 Kč

čtvrtek pátek
– sauna + klasická masáž 150 Kč

chata
č. 4, 5

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 500 Kč
1. 7.–31. 8. 600 Kč

pronájem školy 1 hod. 
(dopoledne)

20 Kč Pronájem – Sokolovna, 
Sportovní hala

stany velký 70 Kč
malý (2 osoby) 50 Kč

Permanentka – neplatí pro saunu základní sazba 1 hod. 210 Kč parkovné 
(vozidlo/
den)

osobní vozidlo 30 Kč
dospělí 15 vstupů po 2 hod.
– přenosná,
platnost 2 měsíce

900 Kč krátkodobý pronájem
(kratší 1 hod.)

250 Kč obytný přívěs 60 Kč
obytné vozidlo 90 Kč

zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly 
NMPS

100 Kč Poplatky
děti do 15 let a ZTP, 
15 vstupů po 2 hod. – 
přenosná, platnost 2 měsíce

500 Kč Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)

5 Kč
osoba/ noc

dlouhodobé pronájmy 
(pravidelná cvičení) – platba dle dohody

Ubytovací poplatek při ubytování 
v areálu koupaliště

20 Kč
osoba / nocZápůjčky

vysoušeč vlasů 20 Kč Sprchy 10 minut 20 Kč
sportovní potřeby 10 Kč krátkodobé (jednorázové) 

pronájmy – platba hotově
Elektrická energie 60 Kč /den

ručník 10 Kč Pes 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
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cestovní ruch

Je tu začátek léta, prázdniny a spolu 
s nimi také vrcholná sezóna na Singltreku 
pod Smrkem. Zatím se samozřejmě nedá 
odhadovat, jaká bude letos návštěvnost 
a zda stejně jako v minulých letech znatel-
ně poroste. Hlavním faktorem ovlivňujícím 
návštěvnost Singltreku pod Smrkem je 
počasí. Je zajímavé, že zatímco u nás je 
skutečně citelně znát rozdíl v návštěvnosti 
mezi slunným dnem a deštivým dnem, 
v podobných centrech pro terénní cyklisty 
v Británii je návštěvnost prakticky stejná 
za každého počasí. 

Britové se do slova a do písmene řídí 
pořekadlem: “Není špatné počasí, pouze 
špatné oblečení.” Asi jsme my Češi tro-
chu rozmazlení, a když hrozí déšť nebo je 
chladněji, radši zůstaneme doma. I přesto, 
že dnes lze za dobrou cenu pořídit kvalitní 
oblečení i do velmi náročných podmínek. 
I přesto, že ty nejlepší zážitky často přijdou, 
když překonáme trochu nepohodlí.

Jednu z nejkrásnějších vyjížděk na Singl-
treku pod Smrkem jsme zažili, když po ně-
kolikadenním vedru přišla v noci velká bouř-
ka a ráno po ní jsme vyrazili na kolo. Bylo 
docela teplo, stále ještě mrholilo a z lesů 
stoupala pára. Na stezkách jsme byli asi 
úplně sami. Cáry mlhy okolo nás by se daly 
chvílemi krájet. Během pár minut jsme byli 
promočení stejně jako les okolo, ale bylo 
nám to úplně jedno. Krajina měla v tu chvíli 
neuvěřitelně magickou atmosféru. Zatímco 
vyjížďky za suchého slunečného počasí 
ve vzpomínkách splývají jedna s druhou, 
tahle je nezapomenutelná.

Je zajímavé, že němečtí a polští návštěv-
níci Singltreku jsou zřejmě vůči počasí 
trochu odolnější, protože je případný déšť 
ani zima tolik nerozhodí, naopak se zdá, 
že mnozí z nich nepřízeň počasí berou 
jako výzvu. Než však přesvědčíme Čechy, 
že s návštěvou stezek nemusejí čekat jen 
na parné letní dny, asi ještě bohužel bude 
nějakou dobu trvat.

Co se týče letošní návštěvnosti, zatím se 
tedy nic odhadovat nedá a bude záležet 
na tom, jak se v létě a na podzim vyvine 
počasí. Od jara však pozorujeme výraz-
ný nárůst počtu návštěvníků z Německa. 
Na podzim nás navštívili redaktoři z uzná-
vaného cyklistického webu mtb-news.de 
a posléze o Singltreku pod Smrkem vydali 
velmi pochvalnou reportáž s nádhernými 
fotografi emi. Singltrek pod Smrkem ozna-
čili za jednu z nejlepších destinací v Evropě. 
Evidentně tento článek mnoho německých 
cyklistů nalákal a k návštěvě Singltreku pod 
Smrkem přesvědčil. 

Vypadá to, že mnoho Němců má stále 
z cesty do České republiky obavy. Kromě 
dotazů na stezky a služby v nástupním místě 
a ubytování musíme denně vyřizovat mnoho 
e-mailů o tom, zda je u nás pitná voda, jak je 
to s bezpečností a podobně. Nárůst počtu 
návštěvníků z cizích zemí samozřejmě klade 
větší nároky na jazykovou vybavenost per-
sonálu, což je někdy trochu “zápas”, ale je 
pěkné, jak se naši mladí zaměstnanci rychle 
přímo v praxi zlepšují a vypadá to, že je 
právě ta mezinárodní atmosféra na Singltrek 
Centru hodně baví.

A u mezinárodních vztahů budeme ještě 
pokračovat. Začátkem června Singltrek pod 
Smrkem opět po pěti letech navštívil jeho 
hlavní projektant, náš respektovaný učitel 
a světový expert v plánování stezek Dafydd 
Davis. Chtěl se podívat a zhodnotit, jak jeho 
“místo činu” vypadá po několika letech pro-
vozu. Ze Singltrek Centra a jeho atmosféry 
byl nadšený, z jiných věcí v destinaci už 
trochu méně. Doufáme však, že pozitivní 
dojmy převládly a že si Dafydd u nás návště-
vu co nejvíce užil.

V polovině května náš kolega Tomáš 
Kvasnička osobně v americkém Oregonu 
převzal pro naši projektantskou fi rmu Sin-
gltrek, s.r.o. členství v prestižní mezinárodní 
organizaci stavitelů stezek PTBA, kde jsme 
zatím jediní Evropané. Členství v této orga-
nizaci se uděluje pouze světově uznávaným 
profesionálům v oboru. Je to pro nás obrov-
ská pocta a nejvýznamnější ocenění profe-
sionality práce, jaké lze na světě dosáhnout.

Následně pak v polovině června byl To-
máš Kvasnička pozván do Norska, aby 
představil Singltrek pod Smrkem na kon-
ferenci profesionálů v cestovním ruchu, 
která se konala ve městě Trysil. Považujeme 
za opravdu skvělou příležitost, že díky Sin-
gltreku můžeme na různých místech světa 
proslavit také Nové Město pod Smrkem.

Za celý tým Singltreku Vám pěkné 
letní dny přejí

Hanka Hermová, Tomáš Kvasnička
 a Petr Soška

Léto 2015 na Singltreku pod Smrkem

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Červenec
Bařinová Anna
Bondar Jiří
Boorová Jarmila
Feřtr Pavel
Filipová Irena
Chladová Věra
Polovčak Orest
Resselová Evženie
Řezáč Václav
Svobodová Miroslava
Šváb Jindřich

Tampírová Zdenka
Zajacová Janina

Srpen
Bařáková Marie
Dancsová Věra
Himmelová Marie
Hudáková Marta
Chlebná Ludmila
Jelínková Evženie
Jurica Štefan
Kallová Jaroslava
Kaplová Bronislava

Kozlovská Marcela
Masslichová Lenka
Pacovská Marcela
Ranš Milan
Ressel Gustav
Svobodová Jaroslava
Valoušková Olga
Veitová Marta
Vraňák Rudolf
Zozman Eduard
Zimová Hana 
Železný Jiří

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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 V období od 1. 4.–21. 8. 2015 pro-
bíhá v areálu MŠ celková rekonstruk-
ce. Žádáme osoby, které se zde po-
hybují, o zvýšenou opatrnost

Dne 9. dubna se náš sbor Smrček 
zúčastnil přehlídky pěveckých souborů 
na akci s názvem ,,Zpívání pod Smr-
kem“. 

18. května v rámci projektu „Kreativní 
předškoláci“ naše MŠ navštívila polské 
město Boleslawec. Pro děti byl připra-
ven bohatý program, kde si každý mohl 
vyrobit svou kytičku.

Od poloviny května 2015 dochází 
děti do místního plaveckého bazénu, 
kde probíhají kurzy plavání pro začáteč-
níky. Kurzy se konají dvakrát týdně v úte-
rý a ve čtvrtek. Dětem se věnuje místní 
plavčík Lukáš Pazděra. Předvádí dětem 
správné dýchání, jak nad vodou, tak 
pod vodou. Seznamuje je s plaveckým 
stylem prsa. Děti mají možnost zaskákat 
si do vody.

Jarní a letní čas v MŠ 
Dovolená v MŠ 
• od 13. 7.–26. 7. 2015 – v tomto 
období je MŠ uzavřena

Mateřská škola

28. května 2015 jely starší děti do Li-
berce, kde ve spol. Home Credit pro-
běhla akce „Běh nás baví“, garantována 
ČOV. Akci pořádal A-styl. Letos proběhl 
již třetí ročník. Dorazilo 21 školek a cel-
kem 500 dětí z libereckého kraje. Naši 
MŠ reprezentovalo 30 dětí. Pro děti byl 
připraven bohatý program plný soutěží. 
Občerstvení bylo pro všechny děti zajiš-
těno. Naše MŠ si odvezla zlatou medaili 
v kategorii pětiletých chlapců.

V červnu se předškoláci zúčastnili 
představení v ZUŠ. Vystoupila skupina 
„Hraje-to“, sbor „Podsmrkáček“ a jed-
notliví žáci, kteří hráli na flétnu, klavír 
a kytaru.

Využíváme příznivého počasí a již 
všechny třídy jely na výlet vlakem do Frý-
dlantu.

10. června 2015 jsme se rozloučili 
s předškoláky. Každá třída měla vymy-
šlený program pro rodiče a rodinné pří-
slušníky. Všichni předškoláci si odnesli 
na památku dáreček v podobě knihy. 
Mladší děti byly také odměněny drob-
ným dárečkem.

Za MŠ napsala Markéta Hegrová, Sta-
nislava Červinková
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kultura

Městská knihovna nabízí svým čte-
nářům bohatý výběr literatury jak z ob-
lasti populárně naučné, tak i z beletrie. 
Přijďte se sami přesvědčit a staňte se 
čtenáři městské knihovny.Knihovna dále 
nabízí veřejně přístupný internet, černo-
bílé a barevné kopírování pro občany bě-
hem výpůjční doby a možnost skenovat.

Čtenáři mohou využívat ON-LINE ka-
talog 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 rezervo-
vat. Přes čtenářské konto lze výpůjčky 
také prodlužovat. Bližší informace o této 
službě je možno získat v knihovně.

Pozvánka do knihovny 

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

Městská knihovna půjčuje:
pro děti:
pondělí 13:00–17:00 hod.
středa 13:00–15:00 hod.

pro dospělé:
pondělí 9:00–11:00 hod.
úterý 9:00–11:30 hod.
 13:30–17:00 hod.
čtvrtek 9:00–11:30 hod.
 13:30–17:00 hod.

Dospělí beletrie
 Beaton, M. C.: Agatha Raisinová 
a manžel na zabití

 Berenson, Alex: Falešný agent
 Burton, Jessie: Miniaturista
 Glattauer, Daniel: Není zač
 Grisham, John: Platanová alej
 Jacobsen, Steffen: Trofej
 Janouch, Katerina: Matčino srdce
 Kelby, N. M.: Kostýmek Jackie 
Kennedyové

 Keleová-Vasilková, Táňa: Kouzlo 
všednosti

 Lauren, Chistina: Vášnivý svůdník
 Lindhout, Amanda: Dům v nebi
 Lyndon, Robert: Císařský oheň
 Lynn, J.: Důvěřuj mi
 Mankell, Henning: Pátá žena
 Martin, George R. R.: Divoké karty
 Meyer, Deon: Ďáblova hora
 Moriarty, Liane : Na co Alice 
zapomněla

 Nesbo, Jo: Policie
 Pancol, Katherine: Muchachas
 Paul, Fiona: Temné vody
 Quick, Matthew: Odpusťte mi, váš 
Leonard

 Soukupová, Petra: Pod sněhem
 Vondruška, Vlastimil: Husitská epopej  
(2. díl)

Mládež beletrie
 Březinová, Ivona: Útěk Kryšpína N.
 Fitzgerald, Sarah Moore: Jablečný 
koláč naděje

 Kimpton, Archie: Šmodrcha
 Kšajtová, Zuzana: Matýsek 
a Majdalenka

 Nelson, Jandy: Nebe je všude
 Patterson, James: Deníček šílený 
holky

 Riordan, Rick: Bohové Olympu
 Sedgwick, Marcus: Já nejsem 
neviditelná

Nové knihy
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Ve středu 17. června byla zahájena 
v místní knihovně výstava prací žáků vý-
tvarného oboru a ve čtvrtek 18. června 
proběhl v sále základní umělecké školy 
závěrečný koncert. Obě akce byly vhod-
nou příležitostí ke gratulaci, pochvale 
a poděkování.
Gratulace patřila žákyním, 
které byly přijaty ke studiu 
na středních uměleckých 
školách, a absolventům I. stupně 
základního studia.

 Bulířová Eliška, Heyda Katharina, 
Pelikánová Adéla

  Baborák Jan, Bulířová Eliška, 
Hoová Karolína, Pelikánová Adéla, 
Kawulyczová Monika 

Žáci, kteří dosáhli vynikajících 
výsledků a reprezentovali 
základní uměleckou školu, si 
přišli pro pochvalu a poděkování. 

  za hudební obor: Bukovská Adéla, 
Diškantová Eliška, Engelmannová 
Tereza, Jersák Jiří, Kult Jiří, Osterová 
Kateřina, Rybínová Ivana, Stejskalová 
Eliška, Škaredová Natálie, Šůs 
Martin, Víchová Anežka, Zárubová 
Kateřina 

 za výtvarný obor: Baborák Jan, 
Bruská Ester, Freibergová Jesika, 
Hakrová Hana, Hakrová Marie, 
Hoová Sandra, Malcovská Karolína, 
Matějková Madeleine, Pechnáč Jiří, 
Pelikánová Adéla, Porubská Anna, 
Porubská Eliška, Slováčková Eliška 

Poděkování za vynikající pedagogickou 
práci ve školním roce 2014/2015 patří 
také všem vyučujícím základní umělecké 
školy. Velké uznání si zaslouží i rodiče, 
prarodiče..., kteří své děti v zájmovém 
uměleckém vzdělávání trpělivě podporu-
jí a povzbuzují. 

Martina Funtánová

Gratulace, pochvala a poděkování

Zařazování žáků do rozvrhů 
na školní rok 2015/2016

bude probíhat 

1. a 2. září v 9.00– 17.00 hod.

v učebnách ZUŠ 

 základní umělecká škola
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Druhé letošní vítání občánků se konalo v sobotu 20. června 2015. Projev 
přednesla zastupitelka města Mgr. Michaela Smutná. V první skupině přivítala 
6 a v druhé 5 miminek. Krásný kulturní program si s dětmi připravily paní učitelky 
ze ZUŠ Mgr. Martina Funtánová a Nadyia Betashki. Kristýnce, Kateřině, Sofi nce, 
Oliverovi, Adámkovi, Davídkovi, Elišce, Alison, Lucince, Alexovi a Emičce přejeme 
hodně zdraví.

Sbor pro občanské záležitosti, kultura

Vítání občánků 
Muzeum v Novém Městě pod Smrkem 

bylo založeno v roce 1912. Obsahovalo 
sbírky, které představovaly vývoj života 
obyvatel v Novém Městě pod Smrkem 
od jeho založení, včetně zdejšího prů-
myslu od hornictví, těžby hornin na úpatí 
Jizerských hor až po rozvoj průmyslu 
textilního. Byly zde zastoupeny také 
přírodovědné sbírky a zbraně. Muzeum 
fungovalo až do počátku sedmdesátých 
let dvacátého století. Potom bylo uzavře-
no pro špatný technický stav budovy.

Znovu otevřeno bylo městské muze-
um 21. ledna 1999. V současné do-
bě lze expozici muzea rozdělit na dvě 
části. První je věnována přírodě a okolí 
Nového Města pod Smrkem a celého 
Frýdlantska, seznamuje návštěvníky se 
zajímavostmi a naučnými stezkami, které 
stojí za zhlédnutí. Druhá část expozice je 
věnována vzniku města a historii života 
jeho obyvatel.

Otevírací doba:
Pondělí: 
9:00–1:00 / 13:00–17:00

Úterý:
9:00–11:30 / 13:30–17:00

Středa:
13:00–15:00

Čtvrtek:
9:00–11:30 / 13:30–17:00

V červenci a srpnu je provozní 
doba muzea rozšířena 
o víkendy

Sobota: 
9:00–11:00 / 13:00–16:00
Neděle:
9:00–11:00 / 13:00–16:00

Palackého 276 (budova knihovny)
463 65  Nové Město pod Smrkem

Městské muzeum
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Ihned po skončení pálení vatry, celko-
vém úklidu a vyhodnocení zavelel výbor 
hasičů Ludvíkov k přípravě akcí dalších. 
Tou první bylo dokončení opravy podlahy 
ve skladu PHM a u Fordu Tranzit, nátěry 
po vyschnutí, zateplení obvodových stěn 
ve zbrojnici a také položení nové podlahy 
na půdě i s předěláním schodů na půdu 
a vytvoření odsávání výfukových plynů. 
Tohoto úkolu se zhostili nejlépe p. Kara-
la a p. Malý ml., ale i další členové, kteří 
jen na této opravě strávili víc než měsíc. 
V mezidobí bylo připraveno společně 
s městským úřadem vytrhání starých 
dlaždic na chodníku před klubovnou 
a vybagrování před navezením podkla-
dového materiálu jak pod chodníky, 
tak pod betonovou základnu na novém 
hasičském cvičišti. Nikdo by nevěřil, co 
takový malý „Bobík“ v rukou Jirky Nová-
ka alias Kosti při těchto výkopech a také 
při nakládání dokáže.

Během týdne byl položen nový chod-
ník a svedeny odpady ze střech a od zá-
kladny; bylo také nutné odstranit sloup 
telefonního vedení z dráhy, který již sice 
nebyl funkční, ale souhlas telekomuni-
kačního úřadu musel být. Pro dokončení 
dráhy byla zavezena zemina do prostoru 
startu a zatravněna celá plocha.

Superpohár a další akce v Ludvíkově 

Na pálení vatry 30. dubna bylo to asi 
nejlepší počasí ze všech akcí v tomto 
období, a proto také byla největší účast 
diváků. Nově vytvořené zázemí pro ob-
čerstvení s novou kuchyňkou si chválili 
nejen obsluhující, ale i hosté pro rychlej-
ší a kvalitnější občerstvení. Po průvodu 
dětí s lampióny od zbrojnice byl zapálen 
oheň a také připravené malé ohýnky 
na opékání buřtů pro děti. Mezitím hasiči 
připravili ověnčenou májku, postavili ji 
a byli připraveni chránit chaloupku s ob-
čerstvením před teplem pomocí hasič-
ské cisterny. Vše se podařilo, hosté, 
hlavně děti, si toto loučení se zimou užili. 

Ihned po skončení byla započata pří-
prava na „Kácení máje se zvaním po ob-
ci v krojích“, která se konala v sobotu 
30. května u nádrže společně s Dět-
ským dnem. Účast byla menší než na ča-
rodějnice, protože nepřálo počasí, ale 
i tak se všichni dobře zabavili. Celou tuto 
akci měl na starost režisér kulturních 
programů p. Mrkvička Josef a pí Chme-
lová Bohuna. 
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Př ibl íž i l  se termín velké soutěže 
O pohár starosty sboru SDH Ludvíkov 
a současně první ročník Superpoháru 
v Ludvíkově. V pátek již bylo jasné, že 
nám počasí opět nebude přát, a to se 
také potvrdilo. Po příjezdu všech druž-
stev a nástupu přivítal přítomné starosta 
sboru p. Babuka, představil rozhodčí 
a jako první nastoupilo naše družstvo. 
Po útoku zajišťovalo ostatní služby, jako 
bezpečnost na silnici při snížené rych-
losti, doplňování vody a pomoc ostatním 
družstvům. Na moment vysvitlo slunce, 
všichni jsme věřili v perfektní útok, který 
den předem byl naprosto výborný, ale 
bohužel se nepovedl ve fi nále u terčů. 
Od té doby se počasí střídalo až do kon-
ce soutěže, a také se střídaly nepove-
dené pokusy s těmi dobrými. Bohužel 
vlivem deště došlo ke třem drobným zra-
něním a také selhala časomíra. Soutěž 
byla ukončena po dohodě s rozhodčími 
a došlo k jejímu vyhodnocení po prvním 
kole. Na prvním místě kategorie muži 
skončilo družstvo Nového Města, na-
še družstvo skončilo po diskvalifikaci 
na děleném posledním místě, u žen 
vyhrály ženy z Frýdlantu. Potleskem 
poděkovali diváci, kterých i přes špatné 
počasí přišlo hodně. Uznání za přípravu 
celého cvičiště a celé soutěže se také 
dostalo pro celý sbor od velitele okrsku 
p. Rabiny a starosty okrsku p. Slotíka. 
Tato soutěž by se neobešla bez pomoci 
velkého počtu členů SDH před, během 
i po skončení soutěže, a také bez pomo-
ci kolegů z ostatních sborů.

Musím připomenout, že činnost není jen 
o soutěžích, ale také o výjezdech k po-
žárům a technické pomoci. Za poslední 
období to byl požár kůlny v Novém Městě, 
odstranění stromu na Přebytku a pomoc 
při čištění olejové skvrny po havárii vozidla 
na novoměstské silnici.

Chtěl bych všem popřát krásnou dovo-
lenou a prázdniny, členům jednotky, aby 
si konečně od náročného jara odpočinuli. 
Po dovolených nastane další část činnosti 
sboru. To však neznamená, že jednotka 
nebude akceschopná, vždy budou připra-
veni další členové pro zásahy.

Jednatel MaP
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