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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
dostalo se Vám do ruky první letošní
číslo Novoměstských novin. Shromáždili jsme v něm důležité informace
z chodu města, ale naleznete i čtení
pro volné chvíle. Dočtete se o akcích
a aktivitách našich dětí, získáte informace od příspěvkových organizací,
hasičů, okrašlovacího spolku i o Singltreku.
Redakce Novoměstských novin
Vám přeje hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v osobním i pracovním životě a správné vykročení do
nového roku 2016.
Redakce

Víte, jak v zimě správně krmit ptáky?
Více na straně 2. S
NZDM Voraz slaví pět
let od svého založení Korálek oslavil pět let své existence
Více na straně 15. T

Více na straně 15. T

Školství
Adventní čas ve IV. A
Dne 29. 11. 2015 se v Novém Městě
pod Smrkem uskutečnily Vánoční trhy. Třída IV. A přispěla svým pytlíčkem

zdravého vánočního mlsání do nabídky
stánku ZŠ. Žáci vlastnoručně vylouskali

pro své zdraví něco i my. Nakoupili jsme
si: pomela, pomeranče, mandarinky,
grepy, jablka, kaki, kompotované broskve a ananas. Z těchto ingrediencí jsme
vyrobili ovocný salát, na kterém jsme si
všichni pochutnali.
4. 12. jsme si zaskočili zaplavat
do Sportovního a relaxačního centra
na Mikulášské plavání. I letos nám dělal
společnost veselý čertík v neoprenu.
15. 12. se čtvrtá třída společně s oběma pátými třídami vydala na vánoční pro-

gram „POZOR, VÁNOCE!“ do Oblastní
galerie v Liberci. Abychom se zvládli
na programu vystřídat, absolvovali jsme
doprovodný program „ ZVÍŘE V OB RAZE“. Z vánočního programu si děti
odnesly zajímavé výrobky – drahokamy,
rybky, stromečky a z druhého spoustu
informací ze světa zvířat a umění.
22. 12. proběhla třídní besídka a pak
už se všechny děti těšily na ten nejkrásnější den v roce.
Jitka Osterová

Víte, jak v zimě správně krmit ptáky?
Žáci druhého ročníku základní školy
už vědí. Ve škole nás navštívil ornitolog
Michal Porteš. Pro děti měl připravenou
zajímavou prezentaci o tom, jak, kde
a čím ptactvo v zimě krmit. Poutavou
přednášku ukončil názornou ukázkou,
kde s dětmi doslova „vyšperkoval“ ptačí

vlašské ořechy, naplnili pytlíčky a společnými silami je zavázali a ozdobili.

krmítko na zahradě školy různými dobrotami.
A co si děti zapamatovaly? Za všechny
to krásně vystihl Sven Janák: „Nemáme
jim dávat solené věci, uzeniny. Víte,
jaká krmítka jsou pro ptáky nevhodná?
Ta, která vypadají jako malé domečky.
A ptáčci se do nich bojí vlézt. Nejvíce
se mi líbila sýkorka parukářka.“ Anežka
Víchová napsala: „Můžeme jim dávat
slunečnicová semínka, vlašské ořechy
a lůj. A hlavně žádné slané pečivo.“
Tato přednáška na naší škole jistě
nebyla poslední. Nejen, že se uskuteční
další přednášky na stejné téma i v jiných
třídách, ale na jaře nám Michal Porteš
slíbil ukázku odchytu ptáků do sítí.
Lenka Žabková

Šperkový den

Vlašské ořechy doplnili sušenými banány, rozinkami a sušenými jablky. Mnohokrát děkujeme návštěvníkům akce

V pátek 11. 12. 2015 uspořádala třída
V. A v naší škole Šperkový den. Namalovali jsme plakát a přednášeli ho
ostatním třídám jako pozvánku na naši
akci. Každý si mohl vyrobit šperk, např.
náhrdelník, náramek, čelenku, náušnice
a prstýnek. Akce se zúčastnilo 59 dětí,
z toho 12 chlapců. V každé třídě byla
vyhlášena tři nejlepší místa. V pořáda-

jící třídě bylo odměněno pět nejlépe
ozdobených žáků: Tereza Kozlovská,
Veronika Vítková, Matyáš Linke, David
Karala a Ester Bruská. Ostatní účastníci
byli pochváleni a obdrželi také sladkou
odměnu. Všem to moc slušelo a rádi
bychom si tuto akci zopakovali.
Autoři článku: žáci třídy 5. A, Mgr. Jitka
Babcová

a zvláště těm, kteří udělali něco pro své
zdraví a zakoupili si náš pytlíček. Díky
Vám jsme za utržené peníze mohli udělat
2
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Školství
Vánoční čas
Rok 2015 je pryč a my přivítali nový
rok 2016. Pojďme se společně ohlédnout ještě za rokem 2015, co vše se
událo v naší MŠ. Adventní čas jsme

Čert odcházel s prázdným pytlem, zato
děti se sladkou odměnou. O pár dní později zaměstnanci MŠ uspořádali tradiční
Vánoční dílničky, kde si děti společně

V závěru bychom rádi poděkovali všem
zúčastněným rodičům a jejich dětem
za krásné dárečky a vánoční zvonky,
které v rámci měsíčních soutěží vyrobili. Všechny výrobky si lze prohlédnout
v prostorách MŠ.
Za MŠ napsala Bc. Markéta
Konkusová

Muzikál Sněhová
královna
s dětmi přivítali pěveckým vystoupením společně se zpěváky ze ZUŠ při
rozsvícení stromku na náměstí. I přes

nepříznivé počasí byla účast dětí hojná,
za což rodičům velice děkujeme. Každoroční návštěva Mikuláše, čerta a anděla
byla pro děti první zkouškou odvahy,
kterou všechny zvládly na výbornou.

s rodiči mohly vytvořit vánoční dekorace
a načerpat sváteční atmosféru. Starší
děti navštívily divadelní představení „Vánoce s Kulišákem“ v Naivním divadle
v Liberci. Díky příspěvku na „svařáčka“
při rozsvěcení vánočních stromů na náměstí a také okálech se děti zúčastnily
vánočního programu v liberecké Home
Credit Aréně, odkud si odvezly nejen
krásný zážitek, ale i pěkné dárečky. Tento ﬁnanční příspěvek byl použit na dopravu. Pomyslnou tečkou adventního
času pro každou třídu bývá besídka.
Společné zdobení stromečku a tříd,
ochutnávky cukroví, koledy a očekávání,
zda i tentokrát Ježíšek přinese dětem
hračky. Společně s dětmi, za pomoci
některých rodičů, jsme si adventní čas
v MŠ náležitě užili.

Žáci naší základní školy měli možnost
navštívit v Praze muzikál Sněhová královna. Představení se velice líbilo, jak
napsala např. Terezka Boháčová: „Výlet
do Prahy autobusem byl super. Jako
Sněhová královna vystoupila Dáda Patrasová. Byla moc hezká. Děj představení se odehrával v zimě. Hlavní hrdinové
byli dva zamilovaní, měli před svatbou.
Sněhová královna byla zlá i hodná. V muzikálu bylo mnoho písniček, které se
mi velice líbily. Celý děj byl moc hezký
a hned bych jela znova. Můžu doporučit.“

V NOVÉM ROCE 2016 PŘEJEME VŠEM
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A SPOKOJENOST

A na závěr za všechny děti slova Simonky Resselové: „Myslím, že by stálo
za to vidět toto představení ještě jednou.“
Lenka Žabková
leden–únor 2016
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Ze 7. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem,
konaného dne 4. listopadu 2015
Zasedání zastupitelstva bylo přítomno
16 členů, jeden člen zastupitelstva města byl omluven.
Připomínky občanů
Pan Baier Tomáš: Jak je to s přidělováním městských bytů? Nemůžu si požádat o byt, protože vlastním nemovitost,
ve které ale nemůžu bydlet, protože je
tam věcné břemeno. Není to ani v Novém Městě pod Smrkem. Pan starosta:
Na stránkách města je záložka „Bytová
správa“. Tam jsou pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města. Jedním
z pravidel je, že žadatel o přidělení bytu nesmí být vlastníkem nemovitosti.
V Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví
města je stále zhruba sto zájemců, kteří
nejsou vlastníky žádné nemovitosti.
Petice proti umístění uprchlíků
v Jcampu
V tomto bodu programu proběhla rozsáhlá diskuze o petici s názvem „Nesouhlas občanů s umístěním uprchlíků
v areálu Jcampu, patřícímu ﬁrmě Unitas s. r. o. se sídlem Švermova 853,
463 65 v Novém Městě pod Smrkem“.
Úplný zápis z této diskuze najdete
na www.nmps.cz/zm.php
Strategický plán sociálního začleňování Frýdlantska 2016–2018
Pan starosta: Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ) Mikroregionu
Frýdlantsko pro roky 2016–2018 je velice rozsáhlý materiál. Je tam velká část
popisná, kde jsou informace o stavu, v jakém se naše lokalita nachází, a jaké jsou
cíle a sociální potřeby této oblasti. Když
to hodně zjednoduším, tak nejdůležitější
informace jsou na poslední stránce, kde
jsou uvedeny konkrétní ﬁnanční prostředky, alokace určené pro jednotlivé obce, tzn. i pro Nové Město pod Smrkem,
na to, co potřebujeme; na terénního pracovníka, asistenty prevence kriminality
a na bytové domy. To je to hlavní, co se
od tohoto plánu očekává. Tato strategie,
schválená zastupitelstvy obcí, musí být
na Úřad vlády zaslána do 10.11.2015.
Pokud by se to nestihlo, tak by celý projekt nebyl realizován. V materiálech zastupitelé obdrželi stručné shrnutí informací:
Dokument vychází z detailní místní
4

znalosti a analýzy potřeb nejchudších
obyvatel lokality, ale i potřeb jednotlivých měst a obcí jako takových a dalších
partnerů. Znalosti a potřeby lokality jako
celku byly sbírány, sdíleny a diskutovány
v rámci procesu Lokálního partnerství
(LP) jakožto platformy pro vytvoření strategie v oblasti sociálního začleňování. Lokální partnerství na Frýdlantsku funguje
od roku 2014, kdy Agentura pro sociální
začleňování (ASZ) uzavřela spolupráci
s Mikroregionem Frýdlantsko. Aktivně se
do procesu LP zapojilo celkem osm měst
a obcí (Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Bulovka, Heřmanice, Dětřichov,
Kunratice, Višňová, Habartice) a celá řada dalších subjektů působících na jejich
území – Policie ČR, Úřad práce, mateřské, základní a střední školy, realizátoři
sociálních služeb, apod. Jedná se tedy
o komplexní pohled na lokalitu z mnoha
úhlů a aspektů, které jsme se snažili propojit a zachytit právě v tomto strategickém
plánu. Věříme, že SPSZ bude užitečným
nástrojem pro realizaci široké škály opatření, která pomohou přispět jak k boji
s chudobou a sociálním vyloučením, tak
i k samotnému rozvoji lokality a zvyšování
kvality života místních obyvatel.
Plán je rozdělen na analytickou část
a část návrhovou, přičemž obě jsou dále
děleny podle tematických oblastí: bydlení, vzdělávání a volný čas, rodina, zaměstnanost, bezpečí a prevence sociálně
patologických jevů, a obsahuje i přehled
indikátorů, přehled projektových záměrů
včetně rozpočtu a harmonogram.
Tematické pracovní skupiny:
1. Bezpečnost prevence kriminality
2. Sociální služby
3. Vzdělávání
4. Zaměstnávání
5. Bydlení
SPSZ je podkladem pro tzv. koordinovaný přístup v sociálně vyloučených
lokalitách (KPSVL). Vedle vlastního účelu plánu (koordinovaně řešit problémy,
naplňovat potřeby, měnit k lepšímu podmínky života) slouží plán i jako podklad
pro řídící orgány tří operačních programů, z nichž mají být mnohé v plánu
uvedené nástroje ﬁnancovány. Jedná se
o Ministerstvo práce a sociálních věcí
(MPSV) jako řídící orgán operačního
programu zaměstnanost (OPZ), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) jako řídící orgán operačního
Novoměstské noviny

programu v ý voj, v ýzkum, vzdělávání
(OPVVV) a Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) jako řídící orgán integrovaného
operačního programu (IROP).
S těmito třemi resorty vyjednala Agentura pro své lokality uplatnění tzv. koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitám (KPSVL). Tento přístup spočívá v adresném směřování prostředků
z evropských fondů na konkrétní aktivity
v konkrétních lokalitách relevantní konkrétním místním potřebám a zasazené
v kontextu širšího strategického plánu,
jenž aspiruje na řešení problému v jeho
lokální komplexnosti. Financování navrhovaných aktivit je zajištěno od začátku r.
2016 do konce r. 2019, následně bude
na základě aktualizovaného plánu navazovat čerpání prostředků až do roku 2023.
Seznam členů LP Fr ýdlantsko:
Město Frýdlant, město Nové Město pod
Smrkem, obec Bulovka, obec Višňová,
obec Habartice, obec Heřmanice, obec
Kunratice, obec Dětřichov, Úřad práce
Liberec, Úřad práce – KoP Frýdlant, Krajský úřad Libereckého kraje, Mikroregion
Frýdlantsko, Policie ČR OO Frýdlant,
Policie ČR OO Nové Město pod Smrkem,
Policie ČR Krajské ředitelství, Městská
policie Liberec, Probační a mediační
služba Liberec, Rubikon Centrum, Most
k naději, Maják, Advaita, Člověk v tísni,
Amaro Suno, POSEC, CIPS Libereckého
kraje, Místní akční skupina (MASiF), ZŠ
Tylova Nové Město pod Smrkem, ZŠ Textilanská Nové Město pod Smrkem, MŠ
Nové Město pod Smrkem, ZŠ, MŠ, ZUŠ
Frýdlant, SŠHL Frýdlant, ZŠ a MŠ Kunratice, ZŠ a MŠ Habartice, ZŠ a MŠ Bulovka, ZŠ a MŠ Višňová, ZŠ a MŠ Dětřichov,
Agentura pro sociální začleňování.
Pan starosta: Má někdo dotaz nebo
připomínku k navrženému dokumentu?
ZM schvaluje Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ) Frýdlantska pro roky 2016–2018.
Rozpočtový výhled
Předložila Ing. Beranová, vedoucí ﬁ nančního odboru.
Ing. Beranová: Seznámila s návrhem
rozpočtového výhledu.
ZM na základě ustanovení § 3 odst.
1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
projednalo rozpočtový výhled. Sestavuje se na 2 až 5 let následujících po roce,
na který se sestavuje roční rozpočet.
leden–únor 2016

Zprávy z radnice
X
Rozpočtový výhled v milionech Kč
nově
Příjmy
2016
2016
Státní rozpočet Tř. 1
35,00
35,50
Místní daně Tř. 1
2,50
3,70
Vlastní příjmy Tř. 2
22,00
23,00
Kapitál. příjmy Tř. 3
0,00
0,00
Dotace Tř. 4
2,30
8,79
Úvěry
0,00
2,00
zůstat na běžném úč.
2,00
2,00
celkem příjmy
63,80 74,99

Výdaje

2016

mzdové
provozní
investiční
ﬁnancování
rezerva
výsledek hospodaření
platba daně
celkem výdaje

20,50
32,10
4,00
4,40
1,00
1,00
0,80
63,80

nově
změna
2016
2016
21,22
21,50
32,04
39,49
5,53
10,50
12,90
4,90
1,00
1,50
1,00
1,00
1,30
2,30
74,99
81,19

V roce 2014 byla provedena změna
rozpočtového v ýhledu pro rok 2016
označená nově 2016. Dochází ke změnám v předpokládaném rozpočtovém výhledu v oblasti daňových výnosů ze SR,
proto bylo potřeba opět upravit rozpočtový výhled a tato úprava byla označena
jako změna 2016.
Rozpočtový výhled na rok 2017 byl
upraven na nově 2017.
Na rok 2018 byl rozpočtový výhled
navržen.
Poznámky:
2016
Nově – chodníky Celní ulice.
Ministerstvo doprav y dotace most
u č.p.112, m o s t M - 01, r e a l i z ac e
do 31.12.2016.
BS ukončení splácení úvěru v roce
2016.
2017
Příjem za státní spořící dluhopisy,
termín splatnosti 12.12.2017, částka
3,013.668 Kč.
BS navýšení objemu P a V v souvislosti ukončení splácení úvěru v roce 2016.
Nově – zateplování ZŠ a oprava střechy, předpoklad financování úvěrem
a dotací.
leden–únor 2016

změna
2016
38,00
3,70
23,70
0,00
8,79
2,00
5,00
81,19

2017
35,80
3,70
23,00
0,00
2,40
0,00
2,00
66,90

2017
21,50
32,50
5,00
4,60
1,00
1,00
1,30
66,90

nově
2017
38,20
3,70
24,70
3,10
5,60
0,00
5,00
80,30
nově
2017
21,70
39,00
9,20
5,60
1,50
1,00
2,30
80,30

2018
38,80
3,70
24,70
0,00
2,70
0,00
6,00
75,90

2018
22,40
37,60
5,00
5,60
1,50
1,50
2,30
75,90

ZM schvaluje rozpočtový výhled
na rok 2016–2018 dle předložených
materiálů.
Různé
Pan starosta: Chtěl bych upozornit,
že další zasedání ZM bude 16.12.2015.
Bude nutné projednat změnu rozpočtu
města plus nějaké další věci z finančního odboru. K projednání bude také
požadavek z Frýdlantské vodárenské.
Ing. Beran: Přečetl jsem si v RM
z 02.11.2015, že byl schválen příspěvek města na zajištění akutní interní
péče ve výši 23 tis. Kč. Zarazilo mě,
že jde jen o dva měsíce, za které se
bude platit 650 tis. Kč, 500 tis. Kč dá
kraj a zbytek obce. To bude nějaká jednorázová akce, nebo se to bude platit
i celý příští rok? Pan starosta: Je to
jednorázová akce z toho důvodu, než
bude posílena Zdravotnická záchranná
služba ve Frýdlantu o další posádku
na 24 hodin od 01.01.2016. Vznikly
problémy s dodržením dojezdov ých
časů, proto bylo domluveno, že na dobu
určitou, do 31.12.2015, bude zajištěna
akutní interní péče ve Frýdlantu. Jako
starostové Mikroregionu Frýdlantsko
s tím nesouhlasíme a napsali jsme dopis
Novoměstské noviny

jednak firmě Euroclinicum, a. s., Praha, ale i premiérovi Vlády ČR, ministru
zdravotnictví, hejtmanovi Libereckého
kraje a novinářům. Chceme upozornit
na konkrétní problémy, ale i na to, že
systém úhrad za péči je pravděpodobně
špatně nastaven a tím dochází ke zhoršování dostupnosti zdravotní péče pro
občany celého Frýdlantska. Ing. Beran:
To byla jedna věc a druhou je to, že souhlasím s vámi, s RM s nepřipojením se
k ﬁnancování cisteren na pitnou vodu.
Nějakou zkušenost s tím mám a měli by
to řešit ti, co to mají na starost. A třetí, to
je takový můj evergreen. Nevím jak vy,
nebo občané města, ale já jsem zase
neviděl policistu ČR na náměstí. Vidím
je, když někde stojí autem, ale ne pěšky
na náměstí. Je to v té bezpečnostní situaci taky. Já si myslím, že by se tady docela hodilo, kdyby se skutečně nějaký
ten policista prošel přes náměstí. Jsem
tady pořád a prostě je tady nevidím. Pan
starosta: Můžu reagovat na ty cisterny.
Na příštím zastupitelstvu bude přítomen
ředitel FVS, a. s. a budeme jednat o něčem jiném, ale možná se narazí i na ty
cisterny. Potom, co se schválilo toto rozhodnutí, jsem se dozvěděl podstatnou
věc, že Nové Město bylo dlouho zásobováno pouze z vodojemu v Bílém Potoce,
protože vodojemy, které se nacházejí
na území Nového Města, byly bez vody.
Bohužel jsme tuto informaci neměli předem. Chci říct, že to není tak úplně jednoduché rozhodnutí. Může se stát, že
pokud se podnebí bude vyvíjet stejným
směrem jako dodnes, budeme potřebovat nouzové zásobování vodou nějak
zajistit. K té Policii ČR. Napsal jsem dopis na vedení KŘP LK řediteli krajského
ředitelství plk. Mgr. Vladislavu Husákovi
a vedoucímu územního odboru krajského ředitelství plk. Mgr. Kurtu Malinovi.
Odezvou na můj dopis bylo to, že vedoucí územního odboru sem přijel, jednal
se mnou a s místostarostou a vysvětlil
nám svoje argumenty, co a jak se děje.
Požádal jsem ho o písemné stanovisko,
abych to mohl případně zařadit jako bod
jednání ZM. Zatím k tomu nedošlo. Budu
tu odpověď urgovat a počítám s tím, že
na některé další zasedání ZM zařadím
obecný bod „Policie ČR“. Ten svůj dopis
jsem formuloval v tom smyslu, že my,
jako zastupitelstvo, jsme se zodpovědně
postavili k tomu, když byl záměr naše
oddělení zrušit. Schválili jsme snížení
5

Zprávy z radnice
X
nájemného na symbolickou korunu, ale
od té doby se neustále snižuje jak tabulkový, tak i fyzický počet policistů. Mělo
by se to snad změnit, jeden policista by
měl přijít do konce listopadu 2015. Zatím nemám písemnou odpověď, abych
to mohl zařadit na jednání ZM.
Pan Vojáček: Předtím jsme hovořili
o nemocnici. V té souvislosti mě napadlo, že jsem již několikrát slyšel, že ta
společnost Euroclinicum chce nemocnici zrušit jako klasické zdravotnické
zařízení a snad tam chtějí vybudovat
výrobu implantátů pro EU. Slyšel jste
o tom? Já několikrát. Pan starosta:
Ne. Postupně se snižuje rozsah péče
a ubývají lékaři, ale budovy jsou pronajaté k poskytování zdravotní péče,
ne k výrobě. Mgr. Smutná: Byla jsem
v září s Bc. Koutníkovou na zasedání
Zastupitelstva města Frýdlantu, kde byli
přítomni zástupci společnosti Euroclinicum, ředitel Krajské nemocnice Liberec
(KNL) a primář interního oddělení Krajské nemocnice Liberec. Náplní tohoto
jednání bylo hlavně to, že Liberecká
nemocnice je zahlcena pacienty z Frýdlantska, že jim každodenně obsazují
dvacet lůžek z jejich interny. Ředitel
Liberecké nemocnice apeloval na to, že
zařízení, které je tady dostupné, musí
mít provozuschopné interní oddělení.
Zástupci společnosti Euroclinicum, kteří
seděli za mnou, a nedalo se to neslyšet,
tak to jadrně komentovali a jejich hlavním argumentem bylo, že nemají lékaře.
Proč nemají lékaře? To se k vám jistě
také již doneslo. Někteří lékaři z interny
odešli už dříve proto, že podmínky, které
jim byly nastaveny, nabídnuty, nebyly odpovídající, tak jak si představovali. A z toho stejného důvodu, dle mého laického
odhadu, protože na tu rehabilitaci pořád
chodím a nemám špunty v uších, odchází i zaměstnanci rehabilitace. Byla jsem
ráda, že mi dali vědět, že zase můžu přijít, protože přijali nějaké důchodce, kteří
tam začali pracovat. Některé pracovnice
rehabilitace otěhotněly, některé daly
výpověď. Je to úbytek pěti rehabilitačních pracovnic. Nevím, jaký mají záměr,
ale doufám, že se dohodnou. Stále tam
pan starosta Ramzer říkal, že je vůle se
dohodnout. Euroclinicum říkalo, že jsou
otevřeni k jednání, zástupci Krajské nemocnice v Liberci jsou otevřeni k jednání
a město Frýdlant také. Pan starosta:
Budovy jsou v majetku města Frýdlant.
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Zastupitelstvo města Frýdlant se tím
zabý vá. Chtějí rozklíčovat, zda firma
Euroclinicum dodržuje nájemní smlouvu. V nájemní smlouvě je stanoveno, že
musejí zajistit zdravotní péči. Teď je to
na právním výkladu, zda péče, kterou
poskytují, je dostatečná nebo ne. Řešení je připravené, protože KNL projevila
zájem, že by případně Nemocnici Frýdlant provozovala. Firma Euroclinicum
ji ale neprodává. Pan Vojáček: KNL už
nemocnici provozovala? Pan starosta:
Ne, provozovala ji soukromá ﬁrma Ne-

mocnice Frýdlant, s. r. o. Před dvěma
lety byla prodána firmě Euroclinicum.
Byla tam pouze lékárna KNL.
Pan Vojáček: Už proběhla dražba
domu vedle městského úřadu? Pan starosta: Dražba proběhla. Byli jsme jediní
zájemci. Dům byl městu prodán za vyvolávací cenu 300 tis. Kč. Už je v majetku
města. Měli jsme tam již projektanta
a zadali jsme projektovou studii.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php

Ze schůzí rady města
Rada města na své schůzi konané
18.11.2015 projednala majetkoprávní
věci, projednala a schválila pořízení
investice nad 40.000 Kč příspěvkové organizaci Sportovní a relaxační centrum
na nákup užitkového automobilu. Rada
s ředitelem PO SRC projednala realizaci
úprav areálu koupaliště. RM dále projednala a schválila výše odměn ředitelům
PO ZŠ, PO MŠ, PO ZUŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO SRC, které budou vyplaceny
z rozpočtovaných mzdových prostředků
příslušné organizace. V dalším bodě
rada města projednala návrh programu
k předkládání žádostí o přidělení dotace
z rozpočtu města pro rok 2016.
Poslední schůze rady města v loňském roce se konala 2.12.2015. Rada
na ní na základě úkolů a usnesení ZM
pozvala pana Selnekoviče, se kterým

diskutovala o odstoupení od záměru
ubytovat 153 uprchlíků v objektu pronajatém ﬁrmou UNITAS, s. r. o. Dále rada
města projednala majetkoprávní věci
a seznam žadatelů o byt ve vlastnictví
města, který bude zveřejněn na úřední
desce bytové správy k připomínkování.
RM projednala a následně schválila návrh pachtovní smlouvy mezi městem Nové Město pod Smrkem a Teplárenskou
novoměstskou, s. r. o. o propachtování zařízení za účelem výroby, rozvodu
a prodeje tepla a elektrické energie. RM
dále schválila žádosti o snížení nájmu
nebytových prostor v objektech policie
ČR a lékárny. Rada města po projednání
schválila prodloužení pracovní smlouvy
terénní pracovnice do 31.12.2018.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

Oznámení
Místní poplatek za sběr, shromažďování, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu v územním obvodu
obce Nové Město pod Smrkem podle
Vyhlášky č.3/2015 – rok 2016
Sazba poplatku pro letošní rok činí
500 Kč na osobu a kalendářní rok.
V případě změny místa pobytu fyzické
osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního
roku, se poplatek platí v poměrné výši.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav k poslednímu dni
tohoto měsíce.
Novoměstské noviny

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna
a do 30. června příslušného kalendářního roku. Také je možná dohoda u správce poplatku na splátkovém kalendáři.
Poplatek je možné zaplatit hotově
nebo platební kartou do pokladny Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem. Další možnost je po dohodě se
správcem bankovním převodem, měsíčními splátkami z běžného účtu nebo
přidáním do nájemného za byt (pouze
u městských bytů).
Marie Václavková
referentka FO
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Zprávy z radnice
Ceny vodného a stočného pro rok 2016
Zahradní 768, Frýdlant, popř. na webové prezentaci společnosti www.fvs.cz.

Na základě rozhodnutí Dozorčí rady
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
byly pro koncové spotřebitele stanoveny
od 1. ledna 2016 tyto ceny za dodávky
pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací:
Vodné: 40,02 Kč/m³ vč. 15% DPH
Stočné: 57,95 Kč/m³ vč. 15% DPH
Celkem: 97,97 Kč/m³ vč. 15% DPH
Tisková zpráva FVS a. s.
Jak byla cena vodného
a stočného stanovena?
Cena vody pitné (vodné) a odkanalizované (stočné) je regulována formou věcného usměrňování. Do ceny lze zahrnout
jen ekonomicky oprávněné náklady,
přiměřený zisk, daň a clo dle zvláštních
předpisů. Předpisem pro regulaci je
každoročně výměr Ministerstva ﬁnancí,
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Předepsaná pravidla
regulace se použijí pro kalkulaci cen
za jednotku objemu, kterou je v tomto
případě 1 m3 (tj. 1000 l). Kalkulace vodného a stočného je k dispozici v provozním a zákaznickém centru Frýdlantské
vodárenské společnosti, a. s. na adrese

K jakému nárůstu ceny došlo
u vodného a u stočného?
Pro koncového zákazníka dochází k nárůstu ceny vodného o 8,5 %,
tj. o 3,13 Kč/m3 včetně DPH, a u stočného o 0,2 %, tj. o 0,09 Kč/m3 včetně DPH. Ti, co platí vodné i stočné, si
tak připlatí o 2,8 % více, tj. o 3,22 Kč/
m3 více. Průměrně si tak 4 členná rodina při průměrné spotřebě 146 m 3
připlatí za vodné ročně o 457 Kč více,
tj. o 39 Kč/měsíc více. Za vodné i stočné dohromady pak o 474 Kč za rok,
tj. 40 Kč/měsíc více.
Důvody zdražení?
Hlavním důvodem zdražení vody je
nárůst nákladů na opravy vodovodní

sítě, kanalizační sítě a provozně souvisejících objektů. K růstu dochází i přes
skutečnost, že nedošlo ke snížení fakturovaného množství vody pitné a vody odkanalizované jako v předešlých letech.
Zároveň však dochází k nárůstu ceny surové vody, která je odebírána z vodních
toků. Pro pracovníky společnosti se počítá pro příští rok se mzdovým nárůstem
o 1,5 %. Oproti zvýšeným nákladům se
podařilo úspěšnými výběrovými řízeními
získat lepší cenu za kontrolní rozbory
vody pitné, nižší cenu za silovou elektrickou energii a za likvidaci kalů z provozu
čistíren odpadních vod. Závěrem je nutné upozornit na skutečnost, že cena vody pitné a odkanalizované dlouhodobě
nepokrývá ﬁnanční potřeby na obnovu
vodohospodářského majetku. Tento
stav je do budoucna neudržitelný.
Ing. Petr Olyšar, ředitel společnosti.

Porovnání vývoje cen vodného a stočného pro konečné zákazníky
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. a Severočeské vodárenské
společnosti, a. s. (Liberec)
Kč/m3
vč. DPH
2013
2014
2015
2016

vodné
32,75
34,02
36,89
40,02

FVS a. s.
stočné celkem
55,95
88,70
57,42
91,44
57,86
94,75
57,95
97,97

vodné
45,41
47,32
51,90
49,68

SVS a. s.
stočné celkem
43,57
88,98
45,14
92,46
45,95
97,85
48,32
98,00

DPH
15 %
15 %
15 %
15 %
-SY-

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Leden
Cimplová Milada
Jislová Marie
Kotrbatá Emílie
Kučera Miloslav
Michalíček Vladislav
Resselová Christiana
Slámová Stanislava
Uxa Milan
Vrabec Borislav
Únor
Bartáková Anna
Hejsková Věra

Hlava Jaroslav
Istenák Ferdinand
Jersáková Marie
Kamenická Milada
Kiss Ladislav
Košková Marie
Lhotová Věra
Poláková Věra
Preisser Bedřich
Ryšánková Věra
Senešiová Františka
Štěpánková Vlasta
Tvrdá Marta
Vnouček František

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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Hasiči
Novoroční zprávy od hasičů z Ludvíkova
Prosinec začal přípravami na ukončení roku 2015, a také na rok další.
Ihned po skončení vydařené akce „Halloween“ výbor na pravidelné schůzi
připravil plán práce na dokončení všech
aktivit za rok 2015 – zazimování techniky, úklid ve všech prostorách, o které
se náš sbor stará. Připravil rozpočet
jednotky pro město na materiál, PHM
a další položky a také rozpočet na fond
oprav. Těch bude sice méně než v roce
2015, ale přesto nás jich čeká opět
dost. Zbrojnice je po opravě zateplená
a vymalovaná. Zato v klubovně minulá
léta popraskaly zdi. Podle pozvaného
statika, i když zjistil pavučinové trhlinky,
je vše v pořádku, ale přesto se bude
začátkem ledna sádrovat a také malovat.
Byla vyměněna kuchyňská linka, jedná
se o novém linu do hlavní místnosti a také o novém linu nebo dlažbě, snížení
stropů se zateplením a vymalování v šatně výjezdové jednotky. Všichni, kdo se
v letošním roce těchto prací účastnili, si
zaslouží poděkování.
Další členové pracovali na opravě cisterny, která i přes veškerou péči dosluhuje a vyžaduje stále větší náklady
na provoz. Novější auto je zatím v nedohlednu, vše závisí na ﬁnancích. Také se
opravuje sportovní PPS-12, byla provedena revize všeho hasičského nářadí,
včetně všech spotřebičů. Pomohli jsme
i u přestěhování fy CiS v Bílém Potoce,
odvozu železa, při odvodnění klubovny
a úpravě celého prostranství kolem klubovny.
Klubovna a prostranství před ní bylo
připraveno hlavně na další kulturně-společenskou akci, a to „Mikuláš pro děti
a dospělé“ se slavnostním rozsvěcením
stromku, která se konala 5. prosince.
Odhadem jsme napočítali okolo šedesáti lidí, hlavně velmi spokojených
dětí, které při rozdávání dárků od čertů
a Mikuláše vyjadřovaly své potěšení.
Po skončení bylo rozsvícení stromku
spojeno se střílením rachejtlí. I když bez
sněhu, byl to krásný večer.
Čerti s Mikulášem byli již den předem
pozváni na předávání dárků za dlouholetou činnost nebo za zlepšova cí návrhy na slavnostní ukončení roku
do fy CiS. Tato spolupráce se vyplácí,
opět budeme žádat o sponzorský dar
na náš tradiční ples, který se bude konat
13. února od 20 hodin v Dělnickém domě a na který Vás srdečně zveme.
8

Další akcí byl tradiční výstup na Smrk
na druhý svátek vánoční. Mile nás překvapilo nejen krásné počasí, v Ludvíkově bylo 10 stupňů nad nulou, ale
také účast 23 osob. To, že přijeli až
z Liberce dva kamarádi, nás nepřekvapilo tak, jako účast tří dětí od 5 do 8 let

devátou hodinou začala přijíždět družstva z Větrova, Horní Řasnice, Nového
Města a domácí a po dohodě soutěž
začala. Postupně se vítr utišil a obavy
nejen o nohejbal, ale také o účast diváků se rozplynuly. Tolik diváků snad
na předešlých turnajích nikdy neby-

a 5 děvčat. Dalším překvapením bylo, že
horský vůdce Milan Pauch na nás starší
po 10 letech u „tanku“ počkal. Mezi nejmladším a nejstarším účastníkem byl věkový rozdíl 65 let. Pěkný výstup na Smrk
byl zpříjemněný spoustou známých lidí,
kteří na kolech, kolečkových lyžích nebo pěšky na rozhlednu vyšli. Také jsme
společně uctili památku pana Nádeníka,
se kterým jsme se pravidelně na Smrku
vídali. V pravé poledne se ochladilo až
na nulu a silnější vítr nás hnal domů.
I když po sestupu nohy bolí víc než při
výstupu, spokojeně jsme došli do Ludvíkova na polévku a další občerstvení.
Poslední akcí v roce 2015 byl Silvestrovský nohejbal pod širým nebem
za účasti 9 družstev o pohár starosty
SDH Ludvíkov. V letošním roce byla
opravena drátěná stěna mezi dětským
koutkem a hřištěm, provedena úprava
v chaloupce, kde se prodává, také zapojena elektrika a voda na mytí. Ráno
na Silvestra byl velký vítr a naše obavy
po všech přípravách, zásobování, vaření
a nalajnování hřiště, byly velké. Ale před

lo. Soutěž začala. Ve skupině A to byli
NORCI, BORCI, KOČIČÁCI ,POPÁCI
a ve skupině B - AC ROMA, HR-NE-C,
KKK, ATD, ZETOR . Turnaj byl ukončen
asi v půl třetí za slunečného, i když stále větrného počasí, a došlo k předání
poháru a dalších cen. Vítězem se stalo
družstvo AC ROMA z N.M.p.S, druzí
byli KOČIČÁCI z Větrova, třetí NORCI
z Horní Řasnice a čtvrté KKK z Ludvíkova, další umístění HR-NE-C (Ludvíkov),
POPÁCI (Nové Město), ZETOR (Ludvíkov) a ATD (Ludvíkov) a poslední BORCI
(H. Řasnice). Všichni si slíbili, že příští
Silvestr přijdou na odvetu. Děkujeme
všem za účast, v neposlední řadě všem
divákům, kteří i v nepříjemném počasí
přišli od plných stolů.
I když jsme v minulém čísle novin všem
přáli do nového roku vše nejlepší,opakujeme toto přání, abychom nastávající
rok prožili pokud možno ve zdraví a spokojenosti.
Za Sbor dobrovolných hasičů
Ludvíkov jednatel MaP

Novoměstské noviny
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Příspěvky čtenářů
Když zážitek, tak světový…
Sobotní podvečer 12. prosince byl
pro všechny přítomné bohatý na nezapomenutelný zážitek. Ve zdejším kostele
Českobratrské církve evangelické v Blahoslavově ulici pořádal místní pěvecký
sbor Veselost za doprovodu smyčcového kvintetu Dopos vánoční koncert.
Sbor tvořený dobrovolnými amatérskými zpěváky pod taktovkou sbormistra p. Havránka příjemně vyrazil dech

nejednomu návštěvníku. Za sebe chci
všem účinkujícím poděkovat za zpestření předvánočního času. Chtěl bych
také vyjádřit své přesvědčení, že pojetí
a prezentace písně „Nebeští kavalérové“, i když na koncertě nezazněla,
je v podání Veselosti bezkonkurenčně
nejvydařenější, co jsem kdy slyšel. Rád
si ji poslechnu na některém dalším vystoupení.

Troufnu si odhadovat, že na další koncert se bude těšit mnoho lidí. A právem!
Vždyť sobotní koncert katapultoval toto
pěvecké těleso doplněné o smyčcový
doprovod do kosmických výšin aneb:
„Vidět Neapol a zemřít…“.
Všem moc děkuji.
Karel Engelmann ml.

Nová tradice podruhé
V loňském roce byl poprvé rozsvícen
vánoční strom v lokalitě Okálů a poblíž
stojících rodinných domků. Ti, kdo tuto
akci uspořádali, chtěli tímto způsobem
nastolit novou tradici rozsvícení vánočního stromu pro tyto obyvatele. Letos byl
opět ozdoben rostlý smrk poblíž vypuštěného bazénu, pro případné návštěvníky bylo připraveno malé pohoštění.
Letos se k této akci přidali i hasiči z Ludvíkova, kteří postavili malý stánek s klobásami a pivem. „Baráčníci“ připravili ja-
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ko loni cukroví, čaj, svařené víno, grog.
Poblíž stromu opět plavali malí kapři, aby
potěšili zvědavé malé návštěvníky.
V pátek 27. listopadu se okolo osmnácté hodiny sešla více jak stovka místních a za zvuků koled se slavnostně
rozsvítil modře nasvícený smrk. Opět se
potkali místní se svými známými a kamarády, popíjeli nápoje a pojídali různé
pochutiny a pochoutky, sdělovali si své
dojmy. Děti poletovaly mezi rodiči a radovaly se z ojedinělé akce. To vše doplněno koledami nebo jinými melodiemi
a opět jako loni chyběl k té pravé předvánoční atmosféře sníh. Přesto to nikomu vůbec nevadilo. Vadily spíš některé
negativní ohlasy, šířící se po městě, proč
se tato akce dělá, když přece rozsvěcení vánočního smrku se koná na náměstí
o pár dní později. Na obranu je nutné
říci, že pozvánka na tuto baráčnickou
akci byla záměrně šířena jen několika
plakátky a lístečky do schránek v této lokalitě a nikoli přes městský rozhlas. Byla
také určena hlavně pro obyvatele Okálů
a nejbližšího okolí.

Novoměstské noviny

V závěru musíme poděkovat opět manželům Pelantovým, Sukovým a Salabovým, dále hasičům z Ludvíkova i dalším
nejmenovaným za přípravu zdařilé akce.
Věříme, že se opět setkáme na dalším
rozsvícení stromu.
Šmi-dra
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Bude Nové Město nadále centrálou
Singltreku pod Smrkem?
Přelom starého a nového roku svádí
k bilancování, vzpomínání a hodnocení.
Zatímco jinak po celý rok čas letí jako
splašený, v tomto povánočním čase
aspoň na chvilku zpomalí skoro každý. I my ze Singltreku jsme bilancovali
a hodnotili, avšak jelikož obecně nemíváme velkou tendenci k sentimentálnosti, nakonec se ve svých úvahách vždy
obracíme směrem do budoucna. Věštit
neumíme, ale scénáře, které se momentálně rýsují pro Singltrek pod Smrkem
a Nové Město, se už odhadnout dají.
Až dosud bylo Nové Město pod Smrkem jakýmsi „hlavním městem Singltreku“. Podle původních rozvojových
plánů bylo na místním koupališti vybudováno centrální nástupní místo a střed
celé sítě stezek a Nové Město pod Smrkem se v podstatě stalo synonymem pro
Singltrek. Zábavné stezky přitáhly desítky tisíc lidí nejen z České republiky, ale
i ze zahraničí. Většina z nich do té doby
o městečku schovaném za Jizerskými

horami věděla dost málo, anebo nic.
Zatímco lidé středního věku si ještě možná vybavili ze školního zeměpisu cosi
mlhavého o zdejším textilním průmyslu,
dnešní dvacátníci již bohužel k Novému
Městu pod Smrkem neměli co přiřadit.
Stačilo ale jen pár let a řadě lidí se při
zmínce o Novém Městě pod Smrkem
rozsvítí oči. Ano, to je přece tam, kde je
Singltrek.
Toto výsadní postavení Nového Města
však postupně končí a pokusíme se zde
vysvětlit proč. Původní plány na další
rozvoj Singltreku pod Smrkem (kromě
již vzniklých etap) počítaly ještě s dvěma
rozšířeními, a to jednak s okruhem stezek směřujícím k vrcholu Smrku, jednak
s okruhem na Jindřichovickém hřebeni.
Tím měl být rozvoj destinace vzhledem
k únosné kapacitě území a udržitelnosti
celé destinace ukončen. Nedává totiž
smysl postavit desítky až stovky kilometrů stezek, o které se pak nikdo nezvládne dlouhodobě dobře starat.

Úspěšné pr vní roky projektu však
v y volaly v okolních obcích chuť získat na Singltreku pod Smrkem větší
podíl, než měly dosud. Rýsují se dva
směry rozvoje, které současnou pozici Nového Města odsunou z centrály
Singltreku na jeho periferii. Polsko plánuje ke své dosavadní části vybudovat
dalších 100 kilometrů stezek a k tomu
velké, privátně investované nástupní
místo. Zatímco současný rozsah stezek
Singltreku pod Smrkem je cca 80 kilometrů, je jasné, že vybudováním stovky
kilometrů a dobře vybaveného nástupního místa dojde k výraznému odlivu
návštěvníků z české části – a to nejen
Poláků a Němců, ale také Čechů. A druhá změna těžiště se týká české části.
Také Libverda má v projektu Singltreku
pod Smrkem velké ambice a centrální
pozici by si chtěla vytvořit rozšířením
stezek směrem k Hejnicím a Bílému
Potoku (nemluvě o tom, že i tam by jistě
brzy vznikla další nástupní místa).

Na dotazy občanů
Když je občan v tísni
Tísňovým voláním se podle telekomunikačního zákona rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu
a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu životů, zdraví a majetku zpřístupnit.
Čísla tísňového volání
150 Hasičský záchranný sbor ČR

155

Zdravotnická záchranná služba

158

Policie ČR

156

Pro tísňová volání na operační
pracoviště obecní (městské) policie

112

Jednotné evropské číslo tísňového
volání

volejte při ohrožení osob nebo majetku (požár,
dopravní nehoda, průmyslová havárie nebo živelná
pohroma)
volejte při ohrožení života osob (popř. je-li těžce
ohroženo jejich zdraví)
volejte, pokud jste svědky nebo účastníky dopravní
nehody, případě spáchání trestného činu

Přístup uživatelů
veřejných
telefonních sítí
k operačním
pracovištím složek
IZS (integrovaný
záchranný systém)
je zajišťován
nepřetržitě
a bezplatně.
Vláda České republiky usnesením č. 391 z 19. dubna 2000 vyslovila
souhlas se zavedením jednotného evropského čísla tísňového volání 112
v České republice od 2. dubna 2003. Stalo se tak v souladu s rozhodnutím
Rady Evropských společenství ze dne 29. července 1991 č. 91/396/
EHS. Souběžně jsou i nadále provozovány současné vnitrostátní linky
tísňového volání 150, 155 a 158.
LR
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Takže místo ucelené sítě stezek s jednotnou vizuální identitou, která je důležitá pro propagaci, a efektivní správou,
Singltrek pod Smrkem směřuje k tomu,
že zde vznikne nepřehledný komplex
stezek různé kvality a stavu. Je důležité,
aby vedení Nového Města začalo o svou
vedoucí a centrální pozici v této destinaci bojovat, pokud si ji chce udržet. Logické by bylo, aby se Nové Město snažilo o nezávislost stezek na polské části
(t.j. naplánování a vybudování propojek,
které by umožnily případné oddělení
a samostatné fungování systémů stezek
na obou stranách hranice), a také prosadit dobudování dvou výše zmíněných
okruhů pod vrchol Smrku a na Jindřichovickém hřebeni.
Jelikož problémy se správou a údržbou stezek se na obou stranách hranice
vyskytují již nyní, jak bude možné uhlídat
kvalitu destinace, pokud by se rozsah
stezek rozšířil dvojnásobně? Těžko si
můžeme dělat iluze, že se situace zlepší
mávnutím kouzelného proutku. Pokud
budou mít návštěvníci k dispozici již
200 kilometrů stezek, budou si z nich
vybírat podle jejich kvality. Takže jako
třetí opatření je na místě začít se intenzivně starat o kvalitu stezek na „svém“,
novoměstském území.
Bude skutečně škoda, pokud se Nové
Město pod Smrkem nechá z centrální
pozice v Singltreku pod Smrkem odstrčit. Je nejvíce strukturálně postiženou
obcí v zájmové oblasti. Síť stezek byla
záměrně nastavena tak, aby zejména
Novému Městu poskytla rozvojové beneﬁty, a nikdo nemůže popřít, že se tak
skutečně začalo dít. Do Nového Města
přijíždějí ročně desetitisíce lidí, kteří by
sem jinak neměli důvod zamířit. Ubytovávají se, stravují se, nakupují. Ale pokud
jinde v regionu vzniknou lepší příležitosti
pro ježdění a kvalitní doprovodná infrastruktura, tak proč by se cyklisté do Nového Města nadále obtěžovali jezdit?
Bylo by snadné tento problém smést
ze stolu s tím, že nás, jakožto tým Singltreku, centrální pozice Nového Města
pod Smrkem zajímá hlavně proto, že
zde na koupališti provozujeme nástupní
místo Singltrek Centrum. Není to tak.
Cítíme, že s námi jakožto provozovateli
Singltrek Centra vedení města do budoucna už nepočítá. Naše obchodní
leden–únor 2016

zájmy v této úvaze tedy roli nehrají. Kromě toho jsme čím dál více zainteresováni vznikem podobných destinací jinde
v Česku. Ale stále si ještě idealisticky
myslíme, že si Nové Město pod Smrkem
zaslouží, aby mu stezky pomáhaly k ekonomickému rozvoji, a jeho vedení by se
nemělo při nadcházejících jednáních
nechat odstrčit.

Vážení čtenáři Novoměstských novin,
přejeme Vám z celého srdce do nového
roku hodně zdraví, spokojenosti a pohody.
Zdraví Vás Singltrek tým, momentálně
v zimní přestávce rozprchlý do různých
koutů světa.
Foto: Tomáš Kvasnička

Sbor pro občanské záležitosti
Zpráva o činnosti SPOZ za rok 2015
V průběhu loňského roku členky Sboru pro občanské záležitosti navštívily
156 oslavenců (112 žen a 44 mužů),
pogratulovaly jim k jejich významnému
životnímu jubileu a obdarovaly je dárkovým balíčkem a květinou.
Navštívily jsme:
 48 občanů starších 70 let
 99 občanů starších 80 let
 9 občanů starších 90 let
V lednu oslaví své 97 narozeniny nejstarší občanka Nového Města pod Smrkem. Všem jubilantům přejeme hodně
zdraví a životního optimismu.
V roce 2015 oslavilo 5 manželských
párů „zlatou“ svatbu, což je 50 let společného života, jedni manželé „diamantovou“ svatbu (60 let) a jeden pár dokonce svatbu „kamennou“ (65 let).
Během roku jsme uspořádaly 3 obřady vítání občánků, kde jsme spolu se
zastupitelkou města Mgr. Michaelou
Novoměstské noviny

Smutnou přivítaly 13 holčiček a 10 chlapečků. Pro všechna miminka máme vždy
připraven malý dárek, knížku a pro maminky kytičku. Kulturní program si pro
nás připravují děti ze ZUŠ pod vedením
paní ředitelky Mgr. Martiny Funtánové,
za klavírního doprovodu paní Nadyi Betashki, za což jim všem patří velký dík.
Prvním občánkem roku 2015 se stal
Jakub Suk, kterému starosta města,
Ing. Pavel Smutný předal zlatý dukát
k narození dítěte s rokem ražby 2015
a plyšovou hračku.
V květnu jsme zakoupily 31 knížek
na památku pro děti, které se loučily
s MŠ a nastoupily do 1. třídy ZŠ.
V červenci byla zrekonstruována obřadní síň, jejíž nový interiér vytváří důstojné prostředí pro slavnostní události,
jako jsou svatby a vítání občánků.
za SPOZ
Edita Čeledová
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Sport
Informace ze SRC
Vážení čtenáři, ještě jednou děkujeme
všem návštěvníkům za přízeň projevovanou v uplynulém roce a věřím, že se budeme setkávat i v roce 2016, který nám
právě začíná. V tom loňském roce se
nám podařilo realizovat několik projektů,
z nichž bych chtěl jmenovat alespoň
jeden: tím je zřízení posilovny. Přestože
naše posilovna není zatím v ybavena
žádným supermoderním spor tovním
náčiním, jsem rád, že je poměrně hojně
využívána. V současnosti má přibližně
40 pravidelných návštěvníků a několik
dalších ji navštěvuje příležitostně. Proto se budeme v letošním roce snažit
provést obměnu a doplnění některých
zařízení tak, abychom nabídli širší škálu
možností využití.
V roce 2016 bychom také rádi provedli
opravy vybavení šaten a obnovu výmalby
v bazénu, současně se budeme snažit
postupně zahájit úpravy v areálu kempu u koupaliště tak, jak jsou nastíněny
ve studii zveřejněné na stránkách města.
Asi největší část práce nás čeká při
organizaci a realizaci výcviku v plavání

12

pro základní a mateřské školy. Výcvik
zahajujeme již 4. ledna a poslední lekce
končí až v červnu roku 2016.
Věříme, že v letošním roce budete
všichni se službami nabízenými naší organizací spokojeni a že si všichni zájemci najdou to své, co jim bude vyhovovat.
Mikulášské plavání 2015
Rád bych se na tomto místě ještě jednou vrátil k Mikulášskému plavání 2015.
Když jsme před třemi lety poprvé pořádali nepravidelnou předvánoční akci pod
názvem „Mikulášské plavání“, tak jsme
si říkali, že snad bude zájem ze strany
plavců a nebudeme muset plavat celých
24 hodin sami. Naštěstí se dostatečné
množství plavců našlo a zájem je zdá se
trvalý. Důkazem je to, že dnes zveřejňujeme výsledky třetího ročníku.
Akce se zúčastnilo celkem 211 plavců. Celkem se ve třech drahách podařilo uplavat vzdálenost 139 788 metrů.
Žáci základních škol uplavali celkem
2 984 bazénů, což činí 35 808 metrů.
Nejdelší úsek zvládl pan Engelmann,
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který uplaval 12 km v čase 6 hodin. Nejvytrvalejším plavcem byl pan Tymeš. Bez
přestávky dokázal plavat téměř 4 hodiny, přičemž urazil vzdálenost 600 bazénů (7,2 km). Podrobné výsledky najdete
na našich internetových stránkách.
Jak je zřejmé z uvedených dat, letošní
„Mikulášské plavání“ bylo v mnoha ohledech rekordní. Podařilo se uplavat delší
vzdálenost než v předchozích ročnících.
Zúčastnilo se více plavců, školy také dokázaly společně uplavat více kilometrů
než v uplynulých letech.
Nicméně nejdůležitější bylo to, že se
opět našlo dost nadšenců, kteří si v předvánočním shonu našli chvíli času a tu
věnovali nám a naší akci. Všem zúčastněným a organizátorům, obzvlášť členům
pedagogických sborů jednotlivých základních škol, proto patří veliký dík.
Pevně věřím, že všichni, kdo se zúčastnili, byli s průběhem akce spokojeni
a že můžeme začít pracovat na přípravě
ročníku dalšího.
Ředitel PO
Ing. Pavel Jakoubek
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Provozní doba – od 1. 1. 2016
Plavecký bazén
ráno
pondělí zavřeno
úterý
středa
výuka pro základní
čtvrtek
a mateřské školy
dle harmonogramu

odpoledne
zavřeno
14.00–21.00 veřejné plavání
14.00–21.00 veřejné plavání
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
15.00–16.00 DDM Roroš
16.00–21.00 veřejné plavání
pátek
14.00–21.00 veřejné plavání
sobota 9.00–12.00 veřejné plavání 14.00–21.00 veřejné plavání
neděle zavřeno
14.00–19.00 veřejné plavání
Poznámky:
Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem

Sauna
odpoledne
sanitární den
zavřeno
17.00–21.00 smíšená

sanitární den
zavřeno
na objednávku

17.00–21.00 ženy

18.00–20.00 na obj. 14.00–21.00

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

Občerstvení
u bazénu
sanitární den
14.00–21.00
14.00–21.00

17.00–21.00 muži
18.00–20.00 na obj. 14.00–21.00
17.00–21.00 smíšená zavřeno
14.00–21.00
15.00–18.00 smíšená zavřeno
zavřeno

Ceník – platný od 1. 1. 2014
Plavecký bazén

Masáže

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

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
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Kultura
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.
Nové knihy
Dospělí beletrie
Bannalec, Jean-Luc: Bretaňský příboj
Bjork, Samuel: V lese visí anděl
Brown, Graham: Proroctví ráje
Brown, Sandra: Nízký tlak
Březina, Jiří: Promlčení
Caspari, Soﬁa: Píseň vodopádu
Coben, Harlan: Chybíš mi
DeMille, Nelson: Panter
Ellison, Jan: Drobný poklesek
Hlavatá, Dana: Nic nemusím
Howard, Linda: Klid před bouří
Knight, Michelle: Najděte mě
Leary, Anna: Kamarádky z mokré čtvrti
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Lynn, J.: Vzdej se mi
MacNeal, Susan Elia: Špionka
princezny Alžběty
Mankell, Henning: O krok pozadu
Masterman, Becky: Běsni a zuř
May, Peter: Výjimeční lidé
Obermannová, Irena: Láska
Pancol, Katherine: Muchachas 2
Patterson, James: Osudná třináctka
Pearse, Lesley: Unesená
Quick, Amanda: Dlouhá noc
Robb, J. D.: Očistím tě od hříchu
Roberts, Nora: Víc než touha
Viewegh, Michal: Možná si porozumíme
Wallace, Danny: A co když je to ta pravá
Zhřívalová, Petra: Šťastní a veselé

Novoměstské noviny

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

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.

Mládež beletrie
Brezina Thomas: Zmizení v hlubinách
Brodecká, Lenka: Hledá se hvězda
Mass, Wendy: Jedenácté narozeniny
Sekora, Ondřej: Ani Muk v Africe

leden–únor 2016

spolky a sdružení
Korálek oslavil pět let své existence
Již pět let funguje v našem městě pro
rodiče s malými dětmi zařízení, kde si
mohou děti hrát, vyrábět si, setkávat se
s ostatními dětmi a rodiče se zde mohou
navzájem sdílet zkušenosti, radit si a zažít se svými dětmi i něco nevšedního –
mateřské centrum Korálek.

gramem a i větších akcí účastnily celé
rodiny, neboť víme, že rodina jako celek
je důležitou životatvornou jednotkou.
Další změna, ke které jsme museli přistoupit, je, že RC Korálek bude v tomto
roce otevřeno pouze ve středu od 15 h
do 17,45. Veškerá činnost v Korálku pro-

S novým rokem 2016 nastávají v Korálku jisté změny: z mateřského centra
se stává centrum rodinné. Důvod? Děti
nám rostou, z maminek na mateřské
jsou teď maminky pracující, a tak i na tyto změny chceme reagovat. Nakonec
vždyť bylo vždy naším přáním, aby se
našeho pravidelného setkávání s pro-

bíhá na dobrovolnické bázi, a jelikož některé maminky dobrovolnice nastoupily
do práce, nedokážeme kvalitně pokrýt
dosavadní tři dny provozu týdně.
Další změnou v Korálku je změna
personální: pomyslné žezlo převzala
po Zdence Petrákové Mgr. Šárka Himmelová, v pracovním týmu RC Korálek

nadále působí Milada Jelínková a Lucie
Dankaničová a samozřejmě i Zdenka
Petráková.
A to je ke změnám vše. Rádi bychom
touto formou poděkovali všem, kteří
nás v naší činnosti podporovali a fandili
nám: všem dětem a jejich rodičům, kteří
k nám chodili či stále chodí, našemu
městu, městské knihovně, místním školám a školce, ﬁ rmě CiS, Libereckému
kraji, nadaci Euronisa, Sboru jednoty
bratrské v Novém Městě pod Smrkem
a všem jednotlivcům, kteří nám přispěli
finanční částkou nebo věcnými dary.
Děkujeme!
A na co se můžete v nejbližších týdnech těšit? Kromě klasického středečního programu, který naleznete na našich
webových stránkách (mckoralek.webnode.cz), zahajujeme v lednu výtvarnou
soutěž „Přání rodičům“ v rámci únorového Týdne manželství, který i letos RC
Korálek zorganizuje pro všechny dospěláky z našeho města a okolí.
Nám nezbývá už nic jiného, něž se těšit na Vaši návštěvu u nás v RC Korálek!
Za RC Korálek Mgr. Šárka Himmelová

NZDM Voraz slaví pět let od svého založení
Již pět let pracuje nízkoprahový klub
Voraz s dětmi a mládeží v Novém Městě
pod Smrkem. Klub byl založen v roce
2010 obecně prospěšnou společností
Maják ve spolupráci s jednotou bratrskou.

Posláním klubu je pomoc dětem
a mladým lidem ve věku od 13 do 26 let,
u nichž se projevuje společensky nepřijatelné a rizikové chování nebo jsou
tím ohroženi. Tato pomoc je realizována
prostřednictvím nabídky sociálních služeb a volnočasových aktivit s cílem předcházet vzniku společensky nežádoucího
leden–únor 2016

chování či takové chování řešit, pomoci
při osvojování pozitivního a přijatelného
životního stylu a při zapojování mladých
lidí do společnosti.
Klub je provozován v prostorách předsálí a sálu v J-centru, budově bývalého kina u nádraží, ve kterém probíhá
postupná rekonstrukce. V roce 2015
NZDM Voraz navštívilo více než sto mladých lidí z Nového Města pod Smrkem
a okolí, kteří využívali volnočasových
aktivit (deskové hry, stolní fotbal, ping
pong, výtvarné potřeby, počítač s připojením na internet,…), ale také individuální
poradenství, doučování a další sociální
služby. V rámci služby mohli návštěvníci
také realizovat své vlastní aktivity a rozvíjet své nadání, především v hudbě
a tanci. V letošním roce klub pořádal
také různé akce, např. Hardcore Workout Day, návštěvu Bulldog Gym v Mladé
Boleslavi, preventivně-výchovnou hru
s názvem Virus Attack! a další.
Naším cílem je v ytvářet prostředí,
ve kterém mohou mladí lidé trávit svůj
volný čas, realizovat sami sebe a také
řešit problémy, které se v jejich životě
Novoměstské noviny

objevují (např. užívání drog, problémy
ve škole, v rodině, ve vrstevnické skupině, atd.).
Otevírací doba
Úterý 16:00–19:00
Středa 13:00–16:00
Čtvrtek 16:00–19:00

Mimo otevírací dobu klubu je také poskytováno individuální poradenství.
Bc. Hana Ptáčková
15
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Zprávy z Okrašlovacího spolku
Nové MĢsto pod Smrkem
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V pondělí 16. 11. tři členové našeho spolku navštívili spolu se starostou
P. Smutným a místostarostou M. Kratochvílem město Mirsk.
Jednalo se o možné budoucí příhraniční spolupráci na společných, vzájemně propojených projektech. Vedla
se diskuze o hlavních tématech jako
vzájemné propojení historických hornických a poutních cest. Dále možná
společná spolupráce na případném
zpřístupnění novoměstské štoly a zbudování přilehlého hornického skanzenu.
Další následná schůzka proběhla v pondělí 14. 12. tentokráte v NMpS, kdy se
spíše řešily podmínky vyhlašovaných
programů příhraniční spolupráce mezi
Novým Městem p. S. a městem Mirsk.
Na jednání zástupci našeho OS připravili
materiály, z nichž vybrané jsou u tohoto
článku.
Tomáš Málek
www.nmps-os.cz

ervený buk

cesty
polní cesty
vodní toky

LáznĢ Libverda

Plán tras poznávacích „Hornických cest“
Barevně odlišené trasy „Hornických cest“ vedou k místům
hornické činnosti mezi Závorníkem a Rapickou horou. Dolování cínových a železných rud probíhalo od poloviny 16. století
a skončilo v roce 1848. Trasy zavádějí návštěvníky na všechny
vrcholy a do míst, kde byly hlavní doly a centra zpracování rud.
Poznávací trasy mají návaznost na další turistické cesty.

lesní silniēky
lesní cesty
štoly
státní hranice
poznávací cesty
propojovací cesta
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