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Vážení čtenáři,
stejně jako čapí rodinka přiletěla 

začátkem jara do našeho města, tak 
i my přinášíme nové vydání Novoměst-
ských novin.  Shromáždili jsme infor-
mace z radnice, od příspěvkových 
organizací, spolků a literární příspěvky 
našich příznivců. Navíc se dozvíte co 
dělat, když se nám zdravotně přitíží, 
nebo můžete nahlédnout do kroniky 
Novoměstských hasičů.

Po aprílovém počasí jsme zažili již 
několik takřka letních dnů. Věříme, 
že jistě brzy přijdou i další a zpříjemní 
Vám náladu i čtení.

Redakce
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leckých škol České republiky, vyhlá-
šené Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy.

Gratulujeme flétnovému komornímu 
souboru a děkujeme za úspěšnou repre-
zentaci školy. Poděkování a gratulace 
patří i vedoucí souboru, paní učitelce 
Marii Čechové.

Pozvánka
Ve dnech 7. a 8. června od 15:00 

do 17:00 hod. bude probíhat v prosto-
rách základní umělecké školy přijímání 
nových žáků do hudebního a výtvarného 
oboru. Zveme zejména předškoláky 
a žáky 1. stupně základní školy. Bližší in-
formace získáte na webových stránkách 
školy nebo přímo v základní umělecké 
škole.

V úterý 14. června v 18:00 hod. Vás 
všechny srdečně zveme do společen-
ského sálu Dělnického domu na koncert 
pěveckých a instrumentálních souborů 
základní umělecké školy.

Martina Funtánová
ředitelka školy

Co se dělo v MŠ…
Příznivé jarní počasí nás láká stále ví-

ce do přírody, pozorovat a vnímat změny 
v přírodě všemi smysly. Radost z pohybu 
je dětem vlastní. To, že je třeba si zopa-
kovat zásady bezpečnosti při jízdě v au-
tě, na kole apod., připomenul zábavnou 
formou dětem Klaun TÚTÚ.

Svátky jara jsou za námi a my společ-
ně s dětmi bychom rádi poděkovali paní 
D. Matějíkové, která nás pozvala k sobě. 
Ukázala dětem nádhernou jarní a veli-
konoční výzdobu, raritní dvoumetrovou 
pomlázku a obdarovala děti sladkým 
balíčkem. Jako poděkování jí děti za-
zpívaly a předaly vlastnoruční tematické 
výrobky.

Jaro je také časem rození mláďat. Rá-
di bychom poděkovali panu Dorberovi, 
který nás každoročně zve na svou farmu 
a umožňuje dětem si „osahat“ mláďátka. 
Pro děti je to možnost se na vlastní dotyk 
přesvědčit o hebkosti zvířecí srsti a vlh-
kosti jejich čumáčků.

A co nás čeká v následujících dnech? 
Ke konci školního roku plánuje část dětí 
z MŠ společně se třídou ze ZŠ navštívit 
park Mirakulum u Milovic. Druhá část 
dětí společně se ZŠ z Lázní Libverda 
zase navštíví ZOO v Praze. I letos pro-
běhne sportovní olympiáda v liberecké 
Aréně, kde své síly změří přes 600 dětí 
z Libereckého kraje. A závěrem bychom 
vás rádi pozvali na každoroční Akademii, 
kde se mimo jiné rozloučíme s předško-
láky.

Za MŠ napsala
Bc. Markéta Konkusová

školství

Mateřská škola

Zpívání pod Smrkem
Ve dnech 7. a 8. dubna uspořádala 

základní umělecká škola 14. ročník pře-
hlídky pěveckých souborů „Zpívání pod 
Smrkem“. Během přehlídky si v Novém 
Městě zazpívalo a zatančilo více jak 
220 dětí z mateřských, základních a zá-
kladních uměleckých škol z oblasti Frý-
dlantska. Kdo se přišel ve čtvrtek nebo 
v pátek podívat, určitě nelitoval. Vystou-
pení se všem vydařilo a každý soubor 
si kromě potlesku odnesl i pamětní list 
a malou odměnu. Na závěr si všichni 
s chutí zazpívali společnou písničku.

Mateřské škole, základní škole a měst-
skému úřadu děkujeme za pomoc při 
přípravě této akce. Městu Nové Město 
pod Smrkem děkujeme za fi nanční pod-
poru přehlídky.

Gratulace
Flétnový komorní soubor ve složení 

Zárubová Kateřina, Kult Jiří, Šůs Martin 
a Jersák Jiří získal 1. místo v krajském 
kole Celostátní soutěže základních umě-

Základní umělecká škola v Novém 
Městě pod Smrkem
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Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 9. zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem 
konaného dne 2. března 2016

Zasedání bylo přítomno 15 členů, 
jeden zastupitel byl omluven, jeden ne-
přítomen.

Připomínky občanů
Pan Pospíšil: Chtěl jsem se zeptat, 

jestli by bylo možné umístit světlo veřej-
ného osvětlení na poslední sloup elek-
trického vedení uprostřed zahrádkářské 
kolonie v ulici Husova u zahrádky pana 
Kotrbatého. Je to tam tmavé a často se 
řeší vykrádání zahrádek. Pan starosta: 
Veřejné osvětlení má na starosti bytová 
správa. Paní Pospíšilová: V letošním 
roce bude řešeno umístění veřejného 
osvětlení v zahrádkářské kolonii v ulici 
Husova až k zahrádce Koulových. Je to 
v plánu na letošní rok.

Pan Pospíšil: Dost trnu, když jsem 
na náměstí a je kluzko a jedou auta 
zatáčkou u bývalé pobočky České spo-
řitelny, že to tam vyberou. Někdy je to 
o chlup. Nebylo by možné udělat nějaké 
opatření, snížení rychlosti přes náměstí? 
Dále bych se chtěl zeptat, jestli padla 
ta studie, která počítala s tím, že bude 
u Textilany udělán obchvat města, který 
měl vyústit na ulici Celní. Pan starosta: 
Jde o záležitost územního plánu (ÚP). 
Dnes v platném ÚP tento obchvat je. 
Výstavbu by musel provést Liberecký 
kraj, ale v prioritách zařazena není. Zá-
roveň musím říci, že probíhá zpracování 
nového ÚP, který by měl být hotov asi 
za 1,5 roku. Zrovna na tento obchvat je 
několik podnětů od občanů k jeho zru-
šení, vyřazení z ÚP. V budoucnu to bude 
muset rozhodnout zastupitelstvo. Archi-
tekt navrhne, jak by se to mohlo řešit. 
Pan Pospíšil: A s tím snížením rychlosti 
přes náměstí? Pan Suk: Může se to zku-
sit. Už se to na několika místech zkouše-
lo. Je k tomu potřeba vyjádření doprav-
ního inspektorátu a vzhledem k tomu, 
že v obci je rychlost snížena na 50 km/
hod., tak dalšímu snižování nejsou naklo-
něni. Často jsme se svým požadavkem 
neuspěli. Pan starosta: Neustále se 
opakují požadavky, aby se na různých 
místech průjezdu městem udělaly retar-
déry nebo snížila rychlost. Většinou má 
dopravní inspektorát argumenty, aby se 
to nedělalo, ale nepamatuji si, že by se 
někdy řešilo snížení rychlosti na náměs-
tí. Pan Suk: Může se to zkusit.

Majetkoprávní věci
Oznámení č. 05/2016 ze dne 04.02. 

2016, vyvěšeno dne 04.02.2016, o pro-
deji nemovitých věcí města, stavby a po-
zemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem: 

stavby: domu č. p. 142 na parcele 
č. 592 – zastavěná plocha a pozemků: 
parcely č. 592 – zastavěná plocha o vý-
měře 315 m2 a parcely č. 593/1 – zahra-
da o výměře 272 m2.

Pan Láznický: Nejpozději do dvou 
let bych objekt částečně zboural, část 
zrekonstruoval, nebo celé zboural. Pan 
Vojáček: Dočetl jsem se, že ekonomic-
ká oprava žádného z objektů neexistuje. 
Je to možné rekonstruovat, když je toto 
uvedeno? Pan starosta: Každý zásah 
bude podléhat schválení stavebním úřa-
dem v rámci nějakého řízení. Pan mís-
tostarosta: Když jsi žádal, bavili jsme 
se o tom, že se bude muset nechat 
vypracovat statický posudek. A dále 
bude záměr schvalovat stavební úřad. 
Pan Láznický: Ten dům se bude muset 
zbourat buď část, nebo celý. Zachránit 
by šla asi jen ta stodola. Ing. Beran: 
Co potom s tím, až to zbouráte? Co tam 
uděláte? Zůstane tam díra, uděláte tam 
parkoviště nebo něco postavíte? Pan 
Láznický: Postavil bych tam znovu do-
mek. Mgr. Žáková: Já tě nechci, Jirko, 
zrazovat, ale mluvil jsi s tím statikem, 
který vypracoval ten posudek? Pan 
Láznický: Ještě jsem s ním nemluvil. Já 
bych si to nechal vypracovat a pak bych 
se podle toho řídil dál. Mgr. Žáková: On 
tenkrát mluvil o tom, že to stojí na po-
hyblivých jílech. Proto jsou ty základy 
nestabilní. Ještě jsem se chtěla zeptat. 
Když by stavební úřad vydával stavební 
povolení na nový dům, tak platí to, že tři 
metry od hranice komunikace nesmí být 
okna? Tam by nebyla zachována ta linie 
těch domů? Pan Suk: Asi budeme poža-
dovat, aby to zůstalo v podobném rázu, 
jako je to teď. Záleží na tom, zda to bude 
nová stavba nebo rekonstrukce stávající-
ho. Pan Maděra: Pro nás, jako majitele, 
je ta stavba ekonomicky nevýhodná. No-
vý majitel nemá povinnost demoličního 
výměru, to byla jenom úvaha pro město, 
on s tím může zacházet, jak chce. Pan 
starosta: Ten objekt je ale stále v ma-
jetku města, zodpovídáme za něj, kdyby 
se cokoliv stalo. Nový majitel do toho 
asi nebude vkládat žádné prostředky 
do té doby, než bude mít jistotu, že mu 
to prodáme. Asi to neznamená, že pan 

Láznický hned zítra podepíše smlouvu. 
Teď pravděpodobně udělá nějaké kro-
ky, prověří si, jestli je ten jeho projekt 
smysluplný, a může se stát, že se to opět 
neprodá, jak tomu již bylo několikrát, 
myslím třikrát. Pan Vojáček: Já si pama-
tuji, že před těmi devíti lety, když jsme to 
tady projednávali, tak jsem dával návrh, 
jestli by nebylo dobré jít do té demolice, 
prostě to zbourat a získat lukrativní poze-
mek v centru města, v blízkosti náměstí. 
Tehdy byla ta cena za demolici 1 mil. Kč, 
dneska je to 500–700 tis. Kč, tak to 
dávám jako návrh k úvaze. Na náklady 
města to zbourat, získat tak 600 m2 
dobrého pozemku v centru města, který 
by se dal využít, jak jsem již navrhoval, 
třeba na parkoviště. Ing. Petrovič: Tuhle 
možnost jsme s panem místostaros-
tou projednávali. Pokud bychom tohle 
udělali, tak je potřeba na to mít peníze 
a druhá věc je, že kdyby se získalo těch 
600 m2 a případně se to prodalo a cena 
by byla 200 Kč/m2 jako za zastavěnou 
plochu, tak je to nějakých 120 tis. Kč. 
Pan starosta: Parkoviště máme vydefi -
nována v ÚP. Pokud bychom získali tento 
„lukrativní“ pozemek, tak pro něj nevidím 
využití. Můžeme si vybrat mezi variantou, 
která je tady již mnoho let, nebo druhou 
variantou, že to koupí místní mladý člo-
věk, šikovný řemeslník, který s tím něco 
udělá. Důvodem pro snížení ceny je 
opakovaný prodej.

Usnesení: ZM schválilo prodej stavby 
a pozemků za smluvní cenu 50.000 Kč 
a náklady spojené s prodejem z vlast-
nictví města Nové Město pod Smrkem 
do vlastnictví Jiřího Láznického. Kupu-
jící předloží kupní smlouvu k podpisu 
nejpozději do 31. srpna 2016. Po tom-
to datu platnost tohoto usnesení končí 
a nemovité věci určené k prodeji mohou 
být znovu nabídnuty k prodeji.

Rozpočet 2016
Pan starosta a Ing. Beranová sezná-

mili přítomné s návrhem příjmové a výda-
jové části rozpočtu města na rok 2016.

Mgr. Žáková řekla, že v loňském roce 
(04.03.2015) chtěla doplnit zápis ze 
schůze RM č. 6 rozšířené o ZM. Jednalo 
se o doplnění zásobníku akcí kapitoly 
„Opravy a investice“.

Citace: »V zápise nebylo uvedeno, 
že Mgr. Smutná požádala o doplnění 
do zásobníku investičních akcí kapito-
ly „Opravy a investice“ řešení kotelny 
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plán 2016 [Kč] skut. 2015 [Kč]

daně sdílené ze SR 38 000 000 39 255 513

místní daně 3 663 000 3 788 088

celkem dotace 2 230 214 2 301 700

kapitálové příjmy 3 970 000 4 170 804

nedaňové příjmy 25 366 475 26 825 867

fi nancování 0 3 568 126

dotace LK 113 000 519 190

převod 2015 12 981 882 13 814 485

ost. dotace 12 051 833 17 361 714

celkem příjmy 98 376 404 111 605 487

Příjmy
Předpoklad na rok 2016 – 39 081 812 Kč dle SMOČR, 
skutečnost za rok 2014 – 39 408 945 Kč.

plán 2016 [Kč] skut. 2015 [Kč]

daně sdílené ze SR 38 000 000 39 255 513

tř. 1 místní daně plán 2016 [Kč] skut. 2015 [Kč]

správní poplatky 100 000 196 358

poplatek psi 50 000 62 518

poplatek veř. prostr. 30 000 42 640

popl. z ubyt. kapacity 30 000 42 003

poplatek odpad 1 600 000 1 340 654

odvod z loterií a VHP 1 800 000 2 039 591

popl. ze vstupného 3 000 1 469

popl. láz. rekr. pobyt 50 000 62 855

místní daně 3 663 000 3 788 088

tř. 4 výkon státní správy plán 2016 [Kč] skut. 2015 [Kč]

výkon st. správy 2 230 214 2 301 700

2 230 214 2 301 700

tř. 3 kapitálové příjmy plán 2016 [Kč] skut. 2015 [Kč]

prodej nemovitostí 400 000 3 175 981

prodej DHM 170 000 400 098

prodej pozemků 400 000 594 725

prodej cen. papírů 3 000 000 0

kapitálové příjmy 3 970 000 4 170 804

tř. 8 fi nancování plán 2016 [Kč] skut. 2015 [Kč]

fi nancování 0 3 568 126

tř. 2 nedaňové příjmy plán 2016 [Kč] skut. 2015 [Kč]

nájem nebytový 2 010 000 2 373 582

nájem byty 17 827 000 19 031 283

pronájem pozemků 250 000 256 269

kopie 9 000 9 680

ostat. nahod. příjmy 500 000 961 947

služby budov města 367 000 334 485

přípojky kanalizace 63 656 467 798

odvod ZŠ 142 644 145 219

odvod MŠ 0 141 445

Rekapitulace příjmů

odvod ZUŠ 10 024 44 537

odvod ROROŠ 0 9 842

odvod SRC 0 0

les 358 000 526 262

nájem Teplárenská 1 954 151 1 954 191

obědy 430 000 360 000

knihovna 20 000 17 455

příjmy z účtů 25 000 141 747

noviny 16 000 14 490

veřejné osvětlení 6 000 6 824

muzeum 1 000 603

rozhlas 0 0

inzerce 3 000 3 500

čištění města 18 000 2 404

DPS služby klientům 217 000 217 182

odpady EKOKOM 280 000 276 339

využ. odpadu ASA 130 000 120 779

pohřebnictví 25 000 72 670

sociální fond 419 000 406 000

splátky úvěru UNITAS 260 000 338 404

dary ples 25 000 58 573

nedaňové příjmy 25 366 475 28 293 510

na ZŠ a Mgr. Žáková požádala o do-
plnění do zásobníku investičních akcí 
kapitoly „Opravy a investice“ řešení 
výtahové šachty v ZŠ Textilanská. Pan 
místostarosta řekl, že to bylo do zásob-
níku investičních akcí kapitoly „Opravy 

a investice“ doplněno.« Mgr. Žáková: 
A není to tam. Pan starosta: Po RM 
č. 22 roz. byl na návrh Ing. Berana do-
plněn „Nákup nemovitostí – odkoupení 
koupaliště (1.200.000 Kč)“. Jiný návrh 
nebyl. Pokud je tedy požadavek doplnit 

další akce pod čarou, je možné je dopl-
nit. Mgr. Žáková: Na jednání RM č. 22 
roz. jsem si nevšimla toho, že to tam není 
doplněno. Už to tam mělo být zařazeno 
od března 2015. Dále bych ještě chtěla 
požádat o doplnění „ZŠ Textilanská – 
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výměna plynových kotlů za kondenzač-
ní“. Mám tady zprávu z ročního servisu 
plynových kotlů. „Technický stav kotlů 
stáří 17 let, doporučena výměna plyno-
vých za kondenzační.“

Pan Vojáček: Rád budu věřit tomu, 
že rekonstrukce domu Palackého 284 
na administrativní budovu nebude stát 
celých 5 mil. Kč, protože osobně si my-
slím, že investovat skoro třetinu rozpočtu 
kapitoly „Opravy a investice“ do projek-
tu, který město až tak nepotřebuje a nic 
ho do toho netlačí, se mi zdá hodně. To 
je jedna věc. Druhá se týká úprav v kem-
pu. Už jsem to zmínil minule a ptal jsem 
se, jestli v tom je zahrnuta i komunikace 
mezi parkovištěm a vlastním kempem. 
Pokud ne, tak bych se přimlouval za to, 
aby do toho byla zakomponována. Ta 
stávající cesta opravdu tomu areálu dělá 
hroznou vizitku. Myslím si, že vzhledem 
k vysoké návštěvnosti by stálo za to, těch 
150 m té cesty opravit. Pan Maděra: 
Já bych měl návrh, aby příjem z dotace 
na hasičské auto, protože ten příjem 
z dotace v rozpočtu zatím nemáme, byl 
zapojen do oprav komunikací a přimlou-
val bych se za to, aby se oprava ulice 
Kmochova dostala nad čáru. Pan sta-
rosta: Akce pod čarou pak již schvaluje 
RM. Teď se tedy bavíme o tom, jestli 
dáme přednost opravě ulice Kmochova 
před opravou kurtů u sokolovny. Ing. Be-
ran: V rozpočtu by měla být částka cca 
2 mil. Kč z té dotace na hasičské auto, 
tak by se tam ty dvě akce (Kmochova uli-

organizace návrh

ZŠ Tylova 1 829 000

MŠ 762 000

ZUŠ 250 000

SVČ „ROROŠ“ 670 000

SRC 3 103 000

MÚ 15 994 000

DPS 1 905 000

BS 20 296 000

úvěry 3 575 000

Les 278 000

Odp. hosp. 4 390 000

JSDHM 4 110 000

JSDHL 435 000

Knihovna 832 000

Muzeum 48 000

Veř. osvětlení 1 416 000

Čištění města 1 217 000

Zeleň 412 000

Budovy 1 542 000

Teplár. nov. 500 000

Město 6 546 000

Útulek 210 000

Opravy investice 17 218 404

Komunikace 580 000

Rozhlas 20 000

Pohřebnictví 107 000 

Dopr. obsl. 344 000

SPOZ 106 000

Dotace města 200 000

AFK 250 000

Sociální služby 300 000

VPP 4 552 000

Kriz. rezerva 500 000

Kultura 350 000

Spolufi nancování 3 000 000

Ples 110 000

Soc. fond 419 000

Výdaje celkem 98 376 404

HV 0

Výdaje

ce a oprava kurtů) mohly vejít. Třeba se 
nakonec rozhodne něco jiného, o čem 
ani teď nevíme, proto je předčasné v té-
to době něco měnit. Ty akce tam jsou. 
Pan starosta: Teď je to seřazeno tak, 
v jakém stádiu připravenosti ty akce jsou. 
Jak je na tom ulice Kmochova? Pan mís-
tostarosta: Ulice Kmochova je roz-
počtována kompletně včetně chodníků 
i s nějakou drobnou opravou kanalizace. 
Když to objednáme, tak to udělají. Tak 
je to i s parkovištěm u MŠ nebo s kurty 
u sokolovny. Je to připraveno. U opravy 
hřbitovní zdi se jedná o dotaci. Bc. Ste-
ffanová: Proč se bude dělat chodník 
v Celní ulici už od křižovatky s Jindři-
chovickou? Ten stávající si mohlo město 
opravit VPP zaměstnanci. Aby na tom 
ten projekt nezkrachoval. Pan starosta: 
Na celou akci se žádá o dotaci ze Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury (SFDI). 
Ta dotace je ve výši 90 %. Není důvod to 
dělat s VPP zaměstnanci. Ten projekt je 
postaven tak, že jde o zvýšení bezpeč-
nosti chodců, takže by bylo nelogické 
zvyšovat bezpečnost chodců až někde 
od Čeřovských, když to jde celé. Stávají-
cí chodník je úzký a jsou v něm lampy VO. 
Tyto věci projekt řeší. Manažer projektu 
je zkušený a navrhl, aby se to udělalo 
celé, včetně rekonstrukce stávajících 
chodníků. Není důvod, proč by na tom 
měl projekt zkrachovat. Bc. Steffanová: 
No, protože v místě, kde bydlí Kančiovi, 
jsou ty pozemky v zástavě. Na tom to 
shoří. Je tam nějaká exekuce. Pan sta-

rosta: Je podaná žádost o dotaci a ta 
žádost byla akceptovaná. Máme tedy 
všechno v pořádku. Teď záleží na tom, 
kolik žádostí se na SFDI sešlo a jak 
vysoká je alokace. Pan Vojáček: Mám 
takovou zásadní otázku. Jaká je vlastně 
dlouhodobá politika města ve vztahu 
k podílovým kapitálovým listům, ve kte-
rých je 9,5 mil. Kč? Je skutečně dáno, 
že tam ty peníze musejí zůstat a jdou 
nám z toho nějaké úroky, nebo bychom 
se jako zastupitelstvo mohli rozhodnout 
a vzít z toho 2 nebo 3 mil. Kč a realizovat 
z toho areál u sokolovny a opravu ulice 
Kmochova? Udělali bychom něco pro 
lidi, tím bychom se proslavili v tomto 
volebním období a v podstatě by se zas 
tak moc nestalo. Pan starosta: Promítl 
stav ročního zhodnocení: Korporátní 
dluhopisový 2,2 % p. a., Konzervativní 
mix 1 % p. a., Nemovitostní fond 4 % p. a. 
Dále vlastníme Pětiletý investiční spořící 
státní dluhopis v hodnotě 3 mil. Kč, jeho 
splatnost je v roce 2017. Tento jediný je 
termínovaný. Pokud bychom ho prodali 
dříve, tak se ztrátou. Z ostatních podí-
lových listů máme po odprodeji peníze 
do tří dnů na účtu. K čemu je máme? 
Já se docela hrozím toho, že město je 
majitelem Teplárenské novoměstské, 
s. r. o. (TN). Její technologie je dožitá 
a mohlo by se stát, že bude náhle nutné 
technologii vyměnit, abychom splnili 
zákonnou povinnost dodávky tepla. Je 
to taková rezerva pro všechny případy. 
Pokud teď takto schválíme rozpočet, tak 



6 Novoměstské noviny květen–červen 2016

Opravy a investice Plán Kč

Chodník Ludvíkovská, Frýdlantská – 
dokončení

4 000 000

Most Rozkošná 2 200 000

Mostek u čp. 112 Ludvíkov pod Smrkem 650 000

Nový územní plán 400 000

Palackého 284 – nová admin. budova 5 000 000

Rekonstrukce Revoluční od kostela 4 000 000

Projekty, inženýrská činnost 1 300 000

Chodníky Husova 70 000

Komunikace B. Němcové 202 500

SRC – lázně – střešní apartmány – okna, 
zateplení

200 000

ZŠ Tylova podlahy 150 000

Ulice Lesní – oprava 150 000

Oprava dešťové kanalizace Vaňkova 220 000

Terénní úpravy kempu 500 000

celkem 19 042 500

rozpočet 17 218 404

Chodník Celní 9 200 000

Sokolovna kurty na tenis a volejbal 1 000 000

Parkoviště MŠ 220 000

Ulice Kmochova - povrch, chodníky 1 400 000

Parkoviště Jindřichovická/Revoluční 340 000

Oprava hřbitovní zdi NM 280 000

Osvětlení přechodu u MŠ 50 000

Školní věžní hodiny 80 000

Autobusová zastávka Švermova 150 000

Zastřešení a vrata vedle garáží 70 000

Opravy komunikací + parkovišť 300 000

Chodník Frýdlantská u Textilany 100 000

Oprava komunikace Hajniště 550 000

Opěrná zeď – potok Ludvíkov 50 000

Opravy křížků + spolupodíly k dotacím 150 000

Odvodnění garáže Okály 80 000

Kanalizace, povrch, chodníky v Dělnické ulici

Dětské hřiště MŠ a Okály 500 000

Komunikace Ludvíkov – od č. 70 k lesu (č. 186) 

Teplovod do Palackého 275 + vnitřní rozvody 240 000

Lékárna – výměna oken  

Zprávy z radnice

Střecha výměník 8 000

Střecha, fasáda Dělnický dům  

Střecha, fasáda budova policie 3 000 000

Gramis – vytvoření vrsty IS (sítě) 100 000

SRC – sokolovna - sociální zázemí 1 500 000

ZŠ okna školní dílny 250 000

ZŠ Tylova – střecha, fasáda 5 000 000

ZŠ Tylova – zrušení septiku  

Hydrofobizační nátěr mauzolea  

Oprava andělů a interiéru hrobky 400 000

Střecha knihovna 740 000

Cesta na hřbitově  

Kanalizace DPS  

Komunikace Čapkova 253 000

Komunikace Jindřichovická u č.744

Komunikace Tylova 200 000

Studie příměstský lyžařský areál 150 000

Chodníky Dělnická 339 000

Chodníky Revoluční 556 000

Trafostanice Retap 150 000

ZUŠ výměna oken 416 000

Zpomalovací signalizace 400 000

Sokolovna školní hřiště 9 000 000

Skatepark pod ZŠ Tylova 2 250 000

Hřiště mezi paneláky 1 000 000

Fotbalové hřiště – sprchy, šatny 13 000 000

Oprava turistické cesty na Smrk  

ZŠ Jindřichovická – demolice přístavby 
a násypky

400 000

Nákupy nemovitostí – lyžařský svah 1 500 000

Nákupy nemovitostí – cyklostezka 2 000 000

Nákupy nemovitostí – odkoupení koupaliště 1 200 000 

PO ZŠ výměna 
plynových kotlů 

Doplněno na žádost Mgr. Žákové. 
Mgr. Žáková požadovala doplnění 
již při schvalování rozpočtu v roce 
2015.

ZŠ Textilanská řešení 
výtahové šachty 

ZŠ Textilanská 
výměna plynových 
kotlů za kondenzační 

Doplněno na žádost Mgr. Žákové – 
na základě revizní zprávy.

Celkem 79 114 500

je v příjmech částka 3,7 mil. Kč, které se 
shromažďovaly z nájemného od TN. Ty 
teď rozpouštíme v rozpočtu a za to bude 
nějaká akce z kapitoly „Opravy a investi-
ce“. Já bych na podílové listy teď nesa-

hal. Když vidím plán akcí připravených 
k realizaci a porovnám jejich rozsah s mi-
nulým obdobím, tak mám spíše obavu, 
že těch akcí je už tolik, že bude obtížné 
to personálně zvládnout.

Usnesení: ZM schválilo rozpočet 
města pro rok 2016 dle předlože -
ných podkladů jako vyrovnaný ve vý-
ši příjmů: 98 376 404 Kč a výdajů: 
98 376 404 Kč.
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Různé
Paní Likavcová: Na křižovatce ulic 

Sokolská a Kmochova je uprostřed pro-
padlá komunikace. Bylo by to možné 
opravit? Paní Suková: Ten stejný pro-
blém je u mateřské školy v Máneso-
vě ulici. Tam se ten kanál uprostřed 
křižovatky zase začíná propadat. Pan 
místostarosta: Ta šachta se minulý rok 
opravovala.

Pan Vojáček: Já jsem se chtěl pana 
starosty zeptat, jestli se účastnil posled-
ního veřejného zasedání zastupitelstva 
ve Frýdlantu. Prý se tam projednávaly 
nějaké zásadní věci ohledně frýdlant-
ské nemocnice. Můžete podat nějakou 
informaci? Pan starosta: Ano, zasedá-
ní ZM ve Frýdlantu jsem se zúčastnil. 
Schvalovalo se Memorandum, které 
mělo stanovit povinnosti Nemocnice 
Frýdlant, s. r. o., rozsah péče, jakou 
má nemocnice zajistit. V Memorandu je 

obsažena péče, která tam je dnes. Pro-
blém je s nepřetržitou interní akutní péčí. 
Nemocnice ji do konce března zajišťuje. 
Pak ji bude zajišťovat pouze ve všední 
dny do 20 hodin, o víkendech nějakou 
kratší dobu. Nabídli, pokud by to sa-
mosprávy měst Frýdlantska chtěly, že ji 
budou zajišťovat nepřetržitě, ale chtějí 
po samosprávách obcí 3,5 mil. Kč. Pro 
ně je to ztrátová činnost, doslova tam 
MUDr. Kubr řekl, že to, aby tam seděl 
doktor a neměl nic na práci, je pro ně 
drahé a pojišťovny jim to neuhradí. Jak 
si asi pamatujete, tak v loňském roce 
obce přispěly na nějaké období částkou 
asi 400 tis. Kč. Včera proběhlo jednání 
Mikroregionu Frýdlantsko a podle toho, 
jak se starostové obcí vyjadřovali, na to 
nikdo nechce přistoupit. Kraj se k tomu 
postavil vstřícně a od dubna zajistil dvě 
výjezdové jednotky záchranné služby 
v nepřetržitém provozu. Pan Vojáček: 

Ve Frýdlantu? Pan starosta: Ano. Dál 
budou probíhat jednání. Na výsledek si 
musíme počkat. Liberecký kraj a Kraj-
ská nemocnice Liberec se snaží a chce 
nějak tu situaci řešit. Jsou nějaké va-
rianty a o těch se teď jedná. Byli jsme 
včera požádáni, abychom se k tomu 
nevyjadřovali, aby se ta jednání nějak 
nenarušovala.

Pan starosta: Děkuji za účast a ukon-
čuji dnešní zasedání zastupitelstva města.

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

Rada města na své schůzi  dne 
16.03.2016 projednala žádosti o při-
dělení bytů ve vlastnictví města, schvá-
lila každoroční zvýšení nájemného o 5 % 
v letech 2017, 2018, 2019 a zvýšení 
nájemného od 01.04.2016 pro byty 
po komplexní rekonstrukci na 50 Kč/m2 
a každoroční zvyšování o 5 %. RM schvá-
lila účetní uzávěrky příspěvkových orga-
nizací zřízených obcí – MŠ, ZŠ, ZUŠ, 
SVČ „ROROŠ“ a SRC, schválila rozdě-
lení hospodářských výsledků PO do re-
zervních fondů a fondů odměn a povolila 
PO použití fondů v roce 2016. Dále RM 
projednala žádost o převod zřizova-
telských kompetencí ZŠ Textilanská 
na město a následně ji nedoporučila 
zastupitelstvu města schválit. Rada pro-
jednala žádosti o pronájem nebytových 
prostor Mírové náměstí č. p. 315, ze za-
slaných žádostí schválila uzavřít nájemní 
smlouvu s panem Tomášem Hradilem 
(otevření a chod cukrárny). Rada města 
schválila panu Pavlu Prchalovi občasný 
prodej na venkovní podestě rozhledny 
na Smrku na dobu určitou do konce roku 
2016 za podmínky schválení povolení 
vjezdu k rozhledně. Rada města projed-
nala a schválila žádost Okrašlovacího 
spolku o umístění náhrobních desek 
na zeď hřbitova. Tyto staré desky byly 

Zprávy z radnice

Ze schůzí rady města
zahrabané na jiných místech, nedá se 
tedy určit, na který hrob patřily.

Další schůze rady města se konala 
06.04.2016. Byly na ní projednány 
majetkoprávní věci, přidělen byt mimo 
seznam žadatelů; rada také projednala 
a schválila výši kauce při přidělování 
bytů ve vlastnictví města na trojnáso-
bek nájemného, včetně úhrad spoje-
ných s užíváním bytu, od 01.01.2017. 
Rada města schválila přidělení dotací 
z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“, 
jednotlivým žadatelům v souhrnné výši 
99.240 Kč, dále schválila úhradu části 
nákladů na pořádání akce „Fryyfest 
2016“.

Dne 20.04.2016 se konala schůze 
rady města, na které byly již tradičně pro-
jednány majetkoprávní věci. Rada města 
projednala a schválila realizaci záměru 
nočního osvětlení kostela sv. Kateřiny 
a uložila vedoucímu správního odboru 
doplnit žádost o převod pozemků z vlast-
nictví Římskokatolické farnosti do vlast-
nictví Města o informaci o záměru města 
realizovat noční osvětlení. Rada města 
schválila smlouvu o dílo na vypracování 
detailní architektonické studie „Úprava 
Mírového náměstí v Novém Městě pod 
Smrkem“. Dále rada města schválila 
zadání provedení zemních prací na akci 

Upozorňujeme občany na výkopy 
v ulicích Mánesova, Vaňkova a Mírovém 
náměstí, ve kterých budou provede-
ny opravy teplovodního potrubí. Celý 
proces je složitý a zdlouhavý. Po vyti-
pování místa úniku musí být proveden 
výkop, nalezen únik a vyměřený materiál 
pro výměnu potrubí musí bý t zadán 
do výroby. Na začátku června bude celý 
teplovodní systém odstaven a vypuštěn. 
Dojde tedy k přerušení dodávky teplé 
užitkové vody všem odběratelům. Pak 
proběhnou výměny částí potrubí a sys-
tém bude do týdne znovu zprovozněn. 
Omlouváme se za omezení a prosíme 
o pochopení a trpělivost. Naší snahou 
je účinná teplovodní soustava bez úniků.

-SY-

Opravy teplovodů

„Parkovací plocha pro karavany v kempu 
na koupališti“ fi rmě KVAPRO spol s r. o. 
Na základě výběrového řízení v rámci 
zakázky malého rozsahu „Oprava Revo-
luční ulice – NMPS“ byla vybrána fi rma 
STRABAG, a. s.

Úplné výpisy usnesení Rady města 
naleznete na www.nmps.cz/rm.php
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kultura

Základní umělecká škola Frýdlant sr-
dečně zve všechny příznivce hudby 
na koncert učitelů ZUŠ a členů orchest-
ru Divadla F. X. Šaldy.

Koncer t se koná dne 28. května 
2016 v evangelickém kostele v Novém 
Městě pod Smrkem od 17.00 hod.

Májový koncert

Ležel na asfaltu silnice, ještě příjemně 
prohřátém od slunce. Ale i to už zmizelo 
za obzorem. Ležel na zádech bez hnutí. 
Pravou ruku měl nepřirozeně zkrouce-
nou pod tělem, bílá košile na hrudi byla 
prosáknutá krví. Otevřel oči a nepřítomně 
hleděl vzhůru do potemnělého nebe.  Ne-
mohl se pohnout z té nepříjemné polohy. 
Nohy roztažené do stran, jako by se opa-
loval někde na pláži. Sakra, co se to stalo?

Převrácené auto leželo v příkopu dob-
rých sto metrů před ním. Přední dveře 
u řidiče byly vyrvány a kus střechy utr-
žený. Vozovka byla poseta drobnými 
kousky skla a ve střípcích se odrážely 
poslední zbytky světla.

Necítil žádnou bolest, jen se nemohl 
pohnout, a tak vnímal to příjemné teplo 
z asfaltu. Očima zaregistroval na nebi 
probleskující hvězdy. Vzduch se zahustil 
přibývajícím soumrakem a proudil v tep-
lých a studených vlnách z blízkého lesa. 
Nedaleké pole vydechovalo zemitou 
vůni. Docela idyla.

Je to tak dávno, co pozoroval noční ne-
be. To byl ještě malý kluk. Miliony hvězd, 
miliony neznámých světů. A teď zase 
hledí vzhůru ke hvězdám. Ještě před 
chvílí seděl za volantem svého vozu, 
řítícího se vysokou rychlostí po okresce 
v kraji, který měl tak rád. Vždyť se tam 
narodil, tam odjakživa patřil. Krajnice 
se divoce míhala v kuželech světla a on 
seděl v bezpečí svého vozu a lehce 
korigoval směr jízdy. Vtom koutkem oka 
zpozoroval temný stín zprava. Pak už jen 
tupý náraz do boku auta, prudké brzdění 
a smyk. Náraz do svodidel, svět se mu 
zatočil v přemetech. Dveře se rozletěly, 
sklo se roztříštilo na tisíce malých kosti-
ček a on vypadl na tmavý asfalt.  

Teplo silnice, náhlé ticho. Proč tu 
vlastně ležím a hledím vzhůru? To je 
najednou tolik hvězd na nebi. A objevují 
se další a další, jako tenkrát. Ale já chci 
domů, musím domů!

Když mu bylo třicet, byl už úspěšným 
podnikatelským dravcem, svět mu le-
žel u nohou. Po čtyřicítce  měl docela 
slušnou životní úroveň, padesátka... Já 
a smrt? Poněkud mrazivá představa, to 
se mě netýká. Všechno mi vychází, ale-
spoň dosud. Jednoho dne se všechno 
změní, mžiknutím oka...

Ležel na silnici, teplý pocit zespodu, 
hvězdy nad hlavou. A hele, další hvěz-
dy se mihotavě objevily na inkoustové 
obloze. Teprve teď mu tělem projela 

prudká bolest. Zjitřenými smysly si ná-
hle uvědomil svou situaci. Vždyť já jsem 
havaroval! Jsem tady úplně sám! Tak mi 
někdo pomozte, pomozte mi, prosím! 
Chtěl se rozkřičet, ale stísněné hrdlo 
mu v tom zabránilo. Z úst se mu vydral 
jen nezřetelný šepot. Podařilo se mu 
pootočit hlavu do směru, odkud přijel. 
Zahlédl nad silnicí jakési světélko, které 
se pomalu přibližovalo. Padá hvězda… 
Obestřely jej milosrdné mrákoty.

Havárie
Cyklista zastavil u ležícího a sehnul se 

k němu. Zkušeně mu nahmatal pulz, sá-
hl do kapsy pro mobil, namačkal několik 
čísel.

Pomalu se začal probírat z mdlob. 
Pootočil hlavu, tam, kde viděl tu pada-
jící hvězdu. Na obzoru se objevil modře 
blikající bod, který se rychle přibližoval. 
Tentokrát to hvězda nebyla.

© Šmi-dra
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Co dělat, …

Náhle vzniklé onemocnění, úraz 
nebo jiné náhle vzniklé zhoršení 
zdravotního stavu vyžadující 
poskytnutí NEODKLADNÉ péče

Jedná se o stavy, které bez neodklad-
ného poskytnutí zdravotní péče mohou 
způsobovat vznik dlouhodobých násled-
ků, případně až poruchu nebo selhání ži-
votních funkcí (vědomí, dýchání a krevní 
oběh) s následkem smrti, dále sem patří 
stavy způsobující náhle vzniklou inten-
zivní bolest nebo náhle vzniklé změny 
chování a jednání postiženého, které 
ohrožují zdraví nebo život jeho samého 
nebo jiných osob.

Volejte telefonní číslo 155, uveďte, 
kdo volá, kde (co nejpřesnější místopis 
– obec, číslo domu, patro, jméno uvede-
né na zvonku, významný orientační bod 
apod.), komu a co se stalo. Zdravotní 
potíže a délku jejich trvání anebo okol-
nosti vzniku úrazu popište pravdivě.

Operátor tísňové linky Vám může po-
kládat další doplňující otázky nebo Vám 
dávat pokyny k poskytnutí první pomoci 
do doby, než přijede sanitka. Odpovídej-
te na všechny dotazy a držte se pokynů 
operátora. Během rozhovoru s operá-
torem tísňové linky jsou již posádky zá-
chranné služby na cestě k Vám. Zavěste 
jako poslední!

O složení posádek rozhoduje operátor 
na základě vyhodnocení Vašeho volání. 
Je-li po ošetření na místě události nutný 
transport do zdravotnického zařízení, 
odveze nemocného sanitka záchranné 
služby do nemocnice (zpravidla do Kraj-
ské nemocnice v Liberci). Sanitka zá-
chranné služby nezajišťuje po ošetření 
v nemocnici dopravu zpět.

Náhlé změny zdravotního stavu 
nebo náhlé zhoršení průběhu 
chronického (dlouhodobého) 
onemocnění a potíží, které 
neohrožují život nemocného…

Pokud je možné za j i s t i t  dopra -
vu pacienta v las tn ími prostředk y, 
popř. za pomoci příbuzných známých 
nebo sousedů, lze využít Lékařskou 
pohotovostní službu ve Frýdlantu (ordi-
nační doba je uvedena v tabulce níže), 
v ostatní dobu lze využít pohotovostní 
ambulance v Krajské nemocnici v Li-
berci.

Ordinační hodiny LPS pro 
veřejnost v Nemocnici Frýdlant:

Jestliže není možnost zajistit dopravu 
pacienta vlastními prostředky, je možné 
se obrátit na tísňovou linku 155 (viz výše 
uvedená pravidla volání na tísňovou lin-
ku). Volající podrobně a pravdivě popíše 
operátorovi své potíže, resp. potíže paci-
enta – chronické (dlouhodobé) onemoc-
nění, úraz, zhoršení zdravotního stavu 
(průjem, horečka atd.) apod. Operátor 
na základě vyhodnocení těchto informa-
cí rozhodne o nejvhodnějším způsobu 
vyřešení dané situace. Pokud je pravdě-
podobné, že zdravotní potíže lze vyřešit 

Pondělí 16–20 h

Úterý 16–20 h

Středa 16–20 h

Čtvrtek 16–20 h

Pátek 17–21 h

Sobota 9–18 h

Neděle 9–18 h

na místě a nebude nutná přeprava paci-
enta do nemocnice, vyšle operátor pou-
ze osobní vůz s lékařem, který pacienta 
ošetří v domácím prostředí. Obdobně 
může postupovat i posádka sanitního 
vozu – o transportu do zdravotnického 
zařízení vždy rozhoduje vedoucí výjez-
dové skupiny záchranné služby na místě 
u pacienta. V případě, že po ošetření 
záchrannou službou bude nutný převoz 
do nemocnice, přijede pro pacienta 
v určitém časovém odstupu (zpravidla 
do 30–60 minut) sanitka dopravní zdra-
votní služby (bez záchranáře) a odveze 
Vás do nemocnice (většinou Krajské 
nemocnice v Liberci).

Není-li nutná hospitalizace v nemoc-
nici a Váš zdravotní stav nedovoluje 
po ošetření v nemocnici využití veřejné 
dopravy nebo není možné zajistit dopra-
vu domů vlastními prostředky, sanitka 
dopravní zdravotní služby Vás odveze 
zpět. O zajištění dopravy je nutné po-
žádat v nemocnici po ošetření a vyčkat 
na uvolnění a příjezd sanitky.

Pacienti užívající dlouhodobě léky 
(např. na vysoký krevní tlak a nemoci 
srdce, dlouhodobé obtíže s dýcháním, 
chronickou bolest atd.) by si měli za-
jistit cestou svého praktického nebo 
jiného odborného lékaře, u kterého se 
dlouhodobě léčí, aby měli přiměřenou 
zásobu těchto léků. Ke zhoršení one-
mocnění by nemělo docházet z důvodu, 
že např. o víkendu léky pacientovi došly. 
Stejně tak je vhodné mít v domácnos-
ti zásobu volně prodejných léků pro 
zvládnutí běžných zdravotních potíží 
(léky na bolest, horečku, průjem, alergie 
apod.). Záchranná služba nedisponuje 
recepty ani běžnými léky!

Nemocnice Frýdlant, s. r. o.

Co dělat, když se nám zdravotně přitíží …
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Vážení občané, z důvodu loňského 
extrémního teplého a suchého počasí 
hrozí kůrovcová kalamita, hlavně na smr-
ku ztepilém. Kůrovci jsou škůdci, jejichž 
vývoj probíhá pod kůrou stromů a svým 
působením velmi často zahubí nejenom 
strom, ale celé lesní porosty.  Napadají 
nejenom smrky v lesích, ale i smrky ros-
toucí mimo les, v zahradách, parcích, 
ve volné krajině.

Jak poznám, že strom je 
napadený kůrovcem?

V první fázi kůrovec vyhlodá dírku v ků-
ře stromu a naklade vajíčka, napadení se 
pozná podle dírek v kůře stromu a hro-
mádek hnědých „drtinek“ (drobných pilin 
tvořených kůrou), u ležících stromů je 
najdeme na kůře v hromádkách, u sto-
jících stromů jsou často dírky ve výšce 
a drtinky jsou u paty stojícího stromu. 

Na kůře se nacházejí zásmolky, jak se 
strom snaží s pomocí pryskyřice ubránit 
napadení škůdci. 

Po vyříznutí „okýnka“ do kůry stromu 
můžeme pozorovat larvy kůrovců jako 
na obrázku vlevo nahoře.

Později nastávají mnohem zřetelnější 
změny, strom hyne, jehličí žloutne a opa-
dává, opadávají i celé kusy kůry. V této 
fázi už kůrovec vylétl a napadl okolní 
stromy.

Co dělat, …

Na Frýdlantsku hrozí reálně kůrovcová kalamita.
Týká se i smrků v zahradách!

Kdo mi poradí, jestli je strom 
opravdu napaden?

Pokud si nejste j ist i, kontaktujte 
Městský úřad Frýdlant, Odbor staveb-
ního úřadu a životního prostředí, stát-
ní správa lesa, Ing. Hana Kučerová, 
482 464 026, budova B Městského 
úřadu, kancelář 23, hana.kucerova@
mu-frydlant.cz.

Popřípadě kontaktujte kohokoliv z ko-
legů lesníků, jistě vám rádi poradí, je 
to i v jejich zájmu. Kůrovci namnožení 
na vaší zahradě znovu napadnou stromy 
v lese, který mají ve své péči.

Jak se můžu bránit?
Bohužel pro váš smrk už není záchra-

na. Teď je tím nejdůležitějším včasné 
pokácení napadených stromů a asana-
ce – likvidace škůdce. Kůrovce vyvíje-
jící se pod kůrou můžeme odkorněním 
na plachtu a spálením nebo odkorněním 
frézovacím adaptérem na motorovou pilu 
zahubit. Dále můžete provést chemic-
kou asanaci postřikem vhodným insekti-
cidním přípravkem.

Musím to vůbec dělat?!
Ze zákona o lesích si každý musí po-

čínat tak, aby nedocházelo k ohrožování 
nebo poškozování lesů, tedy pokud 
se objeví kalamitní škůdce, jako jsou 
kůrovci na stromech rostoucích mimo 
les, je vaší povinností včas a účinně 

zasáhnout.
Pokud objev í te znak y napadení 

na stromech jiných vlastníků a na vaše 
upozornění nereagují, oznamte toto or-
gánu státní správy lesů.

Jak je to s povolením ke kácení 
stromů?

V případě napadení kalamitním škůd-
cem, jako jsou lýkožrout smrkový a lesk-
lý, obecně zvaní kůrovci, je možno strom 
skácet a do 14 dnů oznámit Městskému 
úřadu Frýdlant, Odbor stavebního úřa-
du a životního prostředí, Státní správa 
ochrany přírody. Samozřejmě zajistěte 
důkazy o napadení stromu kůrovcem 
například fotodokumentací.

Informace pro majitele smrků v zahradách
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Co dělat, …

Kdo mi poradí?
Počítá se s tím, že většina drobných 

vlastníků lesa nemá lesnické vzdělání. 
Proto je ustanoven odborný lesní hos-
podář, zkušený lesník s dlouholetou 
praxí, který vám poskytne odbornou 
radu ohledně vašeho lesa. Pokud jste 
si nezvolili svého odborného lesního 
hospodáře, je vám k dispozici odborný 
lesní hospodář pověřený pro vlastníky 
v katastrech obcí v působnosti ORP Frý-
dlant. Pro informaci kontaktujte Městský 
úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu 
a životního prostředí, státní správa lesa, 
Ing. Hana Kučerová, 482 464 026. Zde 
taky můžete získat informační letáky.

Jak se můžu bránit?
Lesnická praxe vyvinula postupy, jak 

se přemnožení kůrovců bránit. Tím nej-
důležitějším je včasné pokácení na-
padených stromů a asanace škůdce. 
Kůrovce vyvíjející se pod kůrou můžeme 
asanovat včasným odvozem a zpracová-
ním dřeva na pile, popř. mechanickým 
odkorněním  na plachtu a spálením ne-
bo odkorněním frézovacím adaptérem 
na motorovou pilu. Dále můžete provést 
chemickou asanaci postřikem vhodným 
schváleným přípravkem na ochranu, 
vždy s přimíchaným barvivem. Nařízení 
obce s rozšířenou působností Frýdlant 
č. 1/2016 o opatřeních k ochraně lesa 
podrobně specifi kuje zákonné termíny 
a vhodné postupy asanace dříví.

Co po odvozu napadených 
stromů?

Další postupy boje s kůrovcem jsou 
umístění lapačů s feromonem, který 
kůrovce naláká a zachytí. Popřípadě se 
umístí lapáky, což jsou pokácené smrky, 
úmyslně zanechané v porostu, které se 
pečlivě hlídají a ve správnou chvíli dojde 
k mechanické či chemické likvidaci ků-
rovců. O všem vás podrobně informuje 
odborný lesní hospodář.

Můžu zasáhnout preventivně?
Prevencí napadení kůrovci je odstra-

ňování stromů atraktivních pro vývoj 
kůrovců z lesa. Tedy vývraty a polomy 
a atraktivní těžební zbytky je nutno včas 
odstranit. Je to vaše zákonná povinnost. 

Musím to vůbec dělat?!
Každý vlastník lesa musí dle zákona 

o lesích provádět taková opatření, aby 

Informace pro vlastníky lesa
zabránil působení škodlivých činitelů, 
to znamená, že musí hlídat svůj les, 
preventivně bránit jejich vývoji a šíření 
a v případě vzniku škod provést taková 
opatření, která zabrání dalšímu šíření 
škůdce a vzniku dalších škod. Vaše 
zákonné povinnosti shrnuje Nařízení 
obce s rozšířenou působností Frýdlant 
č. 1/2016 o opatřeních k ochraně lesa. 

Opatření proti kůrovci jsou 
nákladná!

Krajský úřad nabízí dotaci na využití 
lapáků, můžete o ni požádat dle pokynů 

na http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/
lesni-hospodarstvi.

Jak mi v boji s kůrovcem pomůže 
Nařízení obce Frýdlant?

Toto nařízení mění lhůty z lesního zá-
kona. Můžete po nahlášení těžeb stromů 
napadených kůrovcem hned těžit.

Ing. Hana Kučerová, Odbor 
stavebního úřadu a životního prostředí 

Městského úřadu Frýdlant 

Foto vlevo: Ing. Jiří Pospíšil,
foto dole: Ing. Jiří Smejkal
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Chcete vidět, jak se dělá přímý přenos 
z terénu? Český rozhlas Sever chystá 
další přímé přenosy a vy můžete být u to-
ho. V květnu budeme na dvou zajímavých 
akcích. 21. 5 vysíláme z liberecké ZOO, 
chystá se křest malých bílých tygřat. O tý-
den později, 29. května, vysíláme ze Sta-
ročeských řemeslných trhů z Turnova. 
Opět jsme partnerem této velkolepé akce 
v areálu Muzea Českého ráje. V červnu 
(12. 6) se těšte na Den otevřených dveří 
libereckého rozhlasu a s tím spojený Go-
dy festival v Lidových sadech. Dále bu-

Český rozhlas Sever
– přímé přenosy z terénu

Konečně je tady snad již na delší dobu 
jaro, a tak je dobré shrnout akce usku-
tečněné v předcházejícím období a také 
se alespoň krátce zmínit o akcích chys-
taných pro hlavní sezónu.

Z výnosu roku 2015 se podařilo pro-
vést obměnu šatních skříněk, o kterých 
jsem se zmiňoval již v minulém čísle 
novin. Dále se povedlo zrekonstruovat 
další dva apartmány v budově měst-
ských lázní a připravit je na hlavní turi-
stickou sezónu. V průběhu dubna byla 
na budově bazénu vyměněna střešní 
okna v počtu 19 kusů a dvě velká okna 
ve společných prostorech. Jsem rád, 
že mohu touto cestou poděkovat radě 
města za realizaci těchto oprav oken. 
Jednalo se o technicky i fi nančně nároč-
ný úkol, který by bez této pomoci nebylo 
možné realizovat.

Mezi hlavní projekty, kterými se v sou-
časné době zabýváme, je otevření nové-
ho informačního centra. Toto informační 
centrum je umístěno v horní části ná-
městí, v budově knihovny, a jeho otevře-
ní je plánováno na červen. Jde o snahu 
vyjít vstříc poptávce po informacích ze 
strany návštěvníků města. Iniciátorem 
zřízení a také provozovatelem tohoto 
„íčka“ je příspěvková organizace města 
„Sportovní a relaxační centrum“, která již 
minimálně dva roky službu poskytování 
informací jak občanům města, tak i ná-
vštěvníkům supluje. Vznikem informační-
ho centra dojde ke sjednocení systému 
předávání informací mezi poskytovateli 
služeb v rámci obce a blízkého okolí 
a zájemci z řad veřejnosti, tedy jak míst-
ními obyvateli, tak i návštěvníky. 

Samozřejmě, že smyslem vybudování 
informačního centra v Novém Městě pod 
Smrkem není pouze pasivní předávání 
informací, ale rovněž propagace všech 
zařízení, služeb a zajímavostí v Novém 
Městě pod Smrkem i v blízkém okolí. Již 
v současné době se snažíme úzce spo-
lupracovat s informačními centry v okol-
ních obcích. Celkový rozsah poskytova-
ných služeb bude záviset na potřebách 
a na kapacitě samotného centra. 

S příchodem měsíce května opět za-
hajujeme provoz autokempu u koupališ-
tě a také zdejšího občerstvení. Proto Vás 
všechny srdečně zveme k návštěvě. 

Ing. Pavel Jakoubek
ředitel PO

Jak je patrné z názvu článku, amatér-
ský fotbalový klub je již zapsán ve spol-
kovém rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Ústí nad Labem – pobočka 
Liberec, z důvodu legislativních opatření 
vlády ČR.

Všechny soutěže v rámci OFS Liberec 
a LKFS jsou již v plném proudu. V ka-
tegorii dospělých si hráči obou týmů 
vedou vcelku úspěšně a jsou v popředí 
soutěžních tabulek. Dorostenci trochu 
zaostávají, mají na víc. Mladší žáci hrají 
s chutí a elánem. To samé se dá říci 
i o družstvu přípravky, které pravidelně 
hraje svá utkání formou turnajů.

Vše je založeno na bázi dobrovolnosti 
a nadšení několika jedinců podporovat 
a udržovat sportovní aktivity naší mladé 
generace, spoluobčanů v Novém Městě 
pod Smrkem. Ale vše je podloženo fi -
nancemi. Ty jsou vždy „na prvním místě“. 
Díky podpoře vedení města a zastupi-
telů jsme na rok 2016 obdrželi fi nanční 
částku ve výši 250.000 Kč. Kam tyto 
peníze jdou:

  40.000 Kč – oprava sekačky, bez 
níž nelze fungovat, a servis drobné 
techniky,

  40.000 Kč – náklady na odběr 
el. energie a připojení internetu pro 
FAČR,

  50.000 Kč – náklady na hnojivo 
a travní osivo od CS ARGO Česká 
Skalice,

  20.000 Kč – PHM,

sport

Zprávy z činnosti AFK Nové Město 
pod Smrkem z. s. v jarním období 
roku 2016

  20.000 Kč – vodné a stočné,
  21.000 Kč – pronájem areálu městu 

Nové Město pod Smrkem,
  30.000 Kč – židle do klubovny, které 

jsme zakoupili na počátku tohoto roku,
  7.000 Kč – PVC rohože do sprch 

v hráčských kabinách,
  15.000 Kč – zakrytí střídaček 

na hrací ploše,
  14.000 Kč – členské příspěvky 

FAČR na letošní rok.
Zpět jsme obdrželi, včetně dotace, 

na účet AFK celkem 19.935 Kč. To jsou 
veškeré fi nanční prostředky, které AFK 
na rok 2016 obdrží od MŠTV prostřed-
nictvím FAČR. „Kluci v trenkách“, řeče-
no Kalouskovými slovy, pro rok 2016 
obdrží fi nanční částku 6.000 Kč.

A kde jsou náklady na sportovní vy-
bavení, míče, dresy, cestovné náklady 
na rozhodčí… a mohl bych pokračovat 
dále. Ano, snažíme se využít podpory 
grantů, sponzoringu, soustředěním ji-
ných fotbalových oddílů, jenže za jakou 
cenu… Soustředěním jsme schopni vy-
dělat 20–30 tisíc korun, ale hrací plocha 
trpí a oprava, což je regenarace hrací 
plochy, nás stojí 50–60 tisíc korun. K to-
mu je potřeba souprava křemičitého pís-
ku, a ta stojí včetně dopravy 25.000 Kč. 
Bude-li to jako v roce předešlém, tak 
díky sponzorskému příspěvku fi rem CiS 
a Syner nám na účet AFK na konci roku 
přibude 30.000 Kč.

 Jalovičár Josef, předseda AFK

Informace
ze SRC

deme v Příchovicích na akci Po stopách 
Járy Cimrmana nebo na Svatojánské 
pouti v Českém Dubu. Přijďte se za námi 
podívat a popovídat s moderátory České-
ho rozhlasu Sever, s našimi milými hos-
teskami, a něco pěkného si určitě od nás 
odnesete. Na viděnou nebo na slyšenou. 
Český rozhlas Sever vysílá na Liberecku 
a Jablonecku na 102,3 FM, v Semilech 
na 103,4 FM, Harrachov a Tanvaldsko 
107,9 FM, Frýdlant a Nové Město pod 
Smrkem 97,4 FM a konečně Česká Lípa 
a okolí nově na 94,3 FM.
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Představujeme vám kroniku novoměstských hasičů, mapující roky 1946 až 1953. Nahlédněte do protokolů o členských schů-
zích bratří a sester v každém výtisku novin.

Kronika novoměstských hasičů

Rok 1946

Zápis o členské schůzi konané 18. XI. 1946 v hasičském 
domě za účasti 14 členů

Ve 20.15 br. velitel zahajuje schůzi a vítá přítomné jako prvně v novém 
vlastním působišti.

Br. jednatel předčítá zápis z poslední členské schůze, který jest schvá-
len a podepsán. Po přečtení došlé pošty ujímá se slova br. náměstek 
velitele Hnaťuk za jehož návrh schváleno písemně se dotázati Z. H. J. 
o povinnosti protipožární služby v biografi ckém představení a dál by byli 
jmenováni členové do  obvodové hasičské školy, což usneseno tak, by 
zúčastnili se pokud možno všichni členové. Br. Hlava navrhuje br. Šima-
na na převzetí domovnictví v hasičském domě, což jest schváleno a br. 
Šiman přijímá. Dále by br. Jílek byl vyloučen ze sboru pro neukázněnost 
a nepřístojné chování, návrh schválen. Dále usneseno rozdělit přihlasivší 
se členové do kategorie přispívajících a činných a u Z. H. J. odhlásit čle-
ny, kteří se v N. Městě nenalézají neb nekonají svoje povinnosti. Sestra 
Hejduková navrhuje, že jest již na čase uvažovat o pořádání hasičkého 
plesu, což po kratší debatě odloženo na příští schůzi.

Ve 22.30 br. velitel schůzi končí.
Hasičstvu Zdar!

Klápště

Zápis o členské schůzi konané 29. XI. 1946 
za účasti 23 členů v hasičském domě

Ve 20.15 br. starosta zahajuje schůzi a vítá pří-
tomné. Br. jednatel čte zápis o poslední schůzi 
který jest schválen a podepsán. Na programu je 
podebatování proponované Štěpánské zábavy. 
Schválen návrh br. velitele pořádati ji v restau-
raci u Najmanu, hudbu obstará sám restauratér. 
50 kusů plakátu br. Vondra, vstupné 20 Kčs. 
Br. Kroulík znovu apeluje, by každý držel řádně 
protipožární hlídku, pro kontrolu zavést v kině kni-
hu, kde se každý podepíše. Náplň dohasícího pří-
stroje vypůjčeného z kina obstará br. Hájek a Ši-
man. Br. velitel navrhuje změnu usnesení členské 
schůze vyloučení br. Jílka. Br. Kroulík navrhuje, by 
mu byla udělena důtka a tříměsíční kárenční lhůta.

Ve 22.30 br. starosta schůzi končí.

Hasičstvu Zdar! 
Klápště

Hasiči
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V březnu a dubnu přišlo jaro i k hasi-
čům. Využili jsme teplé jarní dny na pří-
pravu soutěží, na společenské akce, 
k opravám a úpravám na pozemcích 
a v klubovně, ale hlavně na přípravu 
techniky na pomoc při požárech a dal-
ších technických zásazích.

Na vyúčtování po tradičním únoro-
vém plesu nás nejvíc překvapila částka 
za autorské poplatky společnosti OSA 
v částce 2.050 Kč, se kterou jsme v ta-
kové výši nepočítali, vzhledem k nízké-
mu vstupnému. Ale ani to nás neodradilo 
a již v předstihu jsme objednali hudbu 
i sál na příští rok.

První sobotu v březnu se konala schů-
ze výboru, na které se schválilo usnese-
ní z VVH a plán pracovních i kulturních 
akcí na další období.

Začátkem února proběhlo v Ludvíkově 
školení jednotek z našeho okrsku, byla 

dokončena celková úprava tzv. repre 
místnosti, včetně snížení stropu a za-
budování krbu, pro našeho sponzora 
p. Horkého byl vyčištěn dvůr a ten nám 
na oplátku pomohl svou technikou s pře-
vozem panelů na zakrytí septiku za klu-
bovnou. Dále byl dokončen odpis mate-

riálu k  inventuře, na Tranzitu proběhla 
celková údržba po zimním období. Také 
na cisterně byly provedeny opravy jak 
v servisu, tak i vlastní silou všech řidičů, 
hlavně strojníka p. Bařiny. Ten také dal 
požadavek na doplnění nářadí do obou 
vozidel.

Na Velikonoční pondělí se konal tra-
diční kulečníkový turnaj zvaný „Cink“, 
který sice nemá konkrétního vítěze, ale 
legrace jsme si užili dost.

Další týden byla připravena ostatní 
technika, sekačka na trávu, strunová 
sekačka, byly opraveny obě stříkačky 

PS-8 i PS-12 a ošetřeno ostatní nářadí 
k výjezdům. Zajistili jsme fi rmu na výro-
bu a výměnu vrat u zbrojnice.

Naše hasičky se zúčastnily gastrono-
mické soutěže, kterou pořádal Senior 
klub v Novém Městě pod Smrkem. Letos 
se zúčastnily vůbec poprvé a hned si 
odnesly v některých kategoriích místa 
na stupních vítězů – 1. místo B. Chme-
lová, 2. místo M. Babuková, 3. místo 
L. Nováková st.

Hoši hasiči 16. dubna odjeli v dosud 
snad největším počtu do lesa připra-
vovat dříví na pálení vatry. Odvoz dřeva 
nám zajistil p. Ota Horký se svou techni-
kou, hlavně nakladačem.

Byli jsme osloveni místostarostou No-
vého Města, abychom porazili a zpraco-
vali stromy u panelových domů v Máne-
sově ulici, v místě budoucího parkoviště, 
které bude sloužit převážně pro rodiče 
dětí ve školce a kterým se také zvýší 
bezpečnost na ulici. Tuto akci nazval 
p. Kratochvíl „kulový blesk“ pro rychlý 
a bezpečný průběh kácení. Při stavbě 
hranice u nádrže bylo vše postaveno 
za 3 hodiny.

Proč byla hranice postavena tak brzy? 
Další sobotu, 24. dubna, odjelo naše 
družstvo na soutěž do moravských Koz-
lan. Hasiči z Kozlan se účastní nočního 
útoku v Novém Městě p. S. Již při první 
soutěži předvedli naši hasiči, že jsou 
na letošní sezonu dobře připraveni, když 
ve velké konkurenci získali 3. místo. 
Doufáme, že na tento dobrý výsledek 
budou navazovat i další úspěchy v sou-
těžích, které v našem hasičském okrsku 
začínají již začátkem června.

Od Nového roku nebylo jen veselo. 
Před Velikonocemi zemřel bývalý ha-
sič Milouš Pleštil a hned vzápětí nás 
v 92  letech opustil nejstarší člen sboru, 
pan Jaroslav Kobrle. V obou případech 

Hasiči

Jaro u hasičů v Ludvíkově
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naši hasiči drželi u rakví čestnou stráž. 
Do třetice zemřel dobrý kamarád a fan-
da hasičů pan Milan Staněk. Stále vzpo-
mínáme.

 Ale musíme jít dál a připravovat dal-
ší činnosti výjezdové jednotky i spole-
čensko-kulturní akce. Tou první bude 
pálení vatry a stavění máje s doprovod-
ným programem v sobotu 30. dubna 

od 19:30 hod., dále pak školení jed-
notky, příprava na námětové cvičení, 
oprava střechy na zbrojnici, sekání trávy 
na všech pozemcích, příprava cvičiště 
za klubovnou na naši soutěž, oprava 
pletiva u hřiště, vyčistění nádrže, vý-
měna dveří v klubovně, snížení stropu 
a vymalování na chodbě a záchodech. 
28. května proběhne další velká akce 

pro veřejnost; tou bude kácení máje, 
které je tradičně spojeno se zvaním hos-
tů po obci. Zároveň při této příležitosti 
oslavíme Mezinárodní den dětí.

Doufáme, že bude dobré počasí 
a ve velkém počtu se s vámi sejdeme 
na obou akcích.

Jednatel SDH Ludvíkov
MaP

Hasiči

Významná životní jubilea našich spoluobčanů

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

Květen
Augustin Herbert
Barešová Eva
Čonková Helena
Dian Štefan
Jalovičárová Anastazie
Komárková Vlasta
Němeček Zdeněk
Polovčáková Danuše
Supová Hana
Špiková Anna
Špitálská Marie
Trojková Jana

Červen
Chvojková Jindřicha
Ing. Horáček Jaroslav CSc
Ing. Nedomanský Ludvík
Janulíková Libuše
Kamenický Karel
Kapl František
Kovalská Evženie
Malý Pavel
Mašek Bohumír
Mašek Jaromír
Pospíšilová Gertruda
Renčín Miloslav

Rodoková Anna
Šedinová Marie
Šulcová Silvia
Vášová Jindřiška
Vrabcová Růžena
Zíta Vladimír
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Provozní doba – jaro 2016
Plavecký bazén Sauna Masáže Občerstvení 

u bazénuráno odpoledne odpoledne
pondělí zavřeno zavřeno sanitární den sanitární den sanitární den
úterý

výuka pro základní 
a mateřské školy 
dle harmonogramu

14.00–21.00 veřejné plavání zavřeno zavřeno zavřeno
středa 14.00–21.00 veřejné plavání 17.00–21.00 smíšená 16.00–18.00 na obj. 14.00–21.00
čtvrtek 14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory

15.00–16.00 DDM Roroš
16.00–21.00 veřejné plavání

17.00–21.00 ženy 18.00–20.00 na obj. 14.00–21.00

pátek 14.00–21.00 veřejné plavání 17.00–21.00 muži 18.00–20.00 na obj. 14.00–21.00
sobota 9.00–12.00 veřejné plavání 14.00–21.00 veřejné plavání 17.00–21.00 smíšená zavřeno 14.00–21.00
neděle zavřeno 14.00–19.00 veřejné plavání 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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Kultura

Kniha do vlaku
Milí čtenáři, Městská knihovna No-

vé Město pod Smrkem se př ipojila 
do celorepublikového projektu „KNIHA 
DO VLAKU“.

Projekt je velice oblíbený, nekomerční 
a dává druhou šanci knihám. Zaměřuje 

se především na rozšíření čtenářství. 
Knihovnička není svázána pravidly ani 
otevírací dobou, proto si zpříjemněte 
čekání i samotnou jízdu vlakem.

Za knihovnu Jana Slámová

Macmillan, Gilly: Spálená obloha
McLain, Paula: Létala jsem za sluncem
Mitchell, David: Hybatelé
Nesbo, Jo: Syn
Vaughan, Sarah: Láska s chutí 
makronky

Mládež beletrie
Brezina, Thomas: Metro v říši snů
Brezina, Thomas: Mamutí jeskyně
Davídková, Tereza: Nové příhody 
kocourka Zrzečka
Fišarová, Michaela: Náš dvůr má 
tajemství
Miler, Kateřina: Krteček na návštěvě
Oomen, Francine: Lena Notýsková se 
vydává na cestu
Rožnovská, Lenka: Panenka Bára

Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti po-
pulárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři měst-
ské 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 čtenář-
ské konto tuto knihu rezervovat. 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.

Nové knihy
Dospělí beletrie
Bauer, Jan: Zlatodějové
Coleman, Rowan: Matkou ze dne 
na den
Colgan, Jenny: Rosiin sladký krámek 
snů

Di Fulvio, Luca: Chlapec, který rozdával 
sny
Dubská, Kateřina: Dcery
Dvořáková, Petra: Sítě
Girard, Anne: Madame Picasso
Harris, Robert: Důstojník a špeh
Chamberlain, Mary: Švadlena z Dachau
Koontz, Dean R.: Nejtemnější večer 
roku



18 Novoměstské noviny květen–červen 2016

Duben znamená nástup jara. Pro 
Klub českých turistů má však ještě jiný 
význam. Již delší dobu je ve znamení 
význačné akce, nazvané Tři dny – tři 
země – tři pochody. Zajišťují ji tři ze-
mě, Polsko, Česko a Německo. Le-
tošní ročník byl už šestnáctý a konal 
se v době od 22. do 24. dubna 2016. 
Každá z pořádajících zemí na svém úze-
mí připravila turistické trasy v různých 
distancích, mnohdy s cyklotrasami nebo 
maratonem. Pochody začaly tradičně 
v pátek na polském území v okolí města 
Lubań. Následně se turisté přepravili 
autobusem nebo po vlastní ose do No-
vého Města pod Smrkem. Zde našli 
zázemí, přespání a stravování v areálu 
Jcampu. Pro ně byly v sobotu připraveny 
tři trasy v délkách 11, 15 a 27 kilometrů. 
Účastníci tak poznali průhledy do údolí 

Bílého Potoka, okolí rudných dolů, novo-
městskou kyselku, pochopitelně vrchol 
Smrku, Hubertku, Bílý Potok, hejnický 
kostel, Ořešník, Lázně Libverdu.

Páteční večer byl ve znamení přátel-
ského setkání kamarádů a přátel, do-
plněné o hudbu a tanec, i nějaké pivko 
či jiný nápoj se usrkne. Hudbu i zpěv 

Ze života KČT Nové Město pod Smrkem

Jaro letos začalo po mírné zimě doce-
la brzy. Singltrek Centrum zahájilo víken-
dový provoz již koncem března. Návštěv-
nost takto brzy na jaře ještě samozřejmě 
nebyla vysoká, přijížděli spíše natěšení 
otužilejší fanoušci stezek, ale je potře-
ba se postarat o to, aby se návštěvníci 
měli kde ohřát a občerstvit, zkrátka aby 
lidem bylo na Singltreku dobře a rádi se 
vraceli. Zatímco v předchozích letech 
sezóna začínala takřka z nuly naplno 
(dlouho byla zima, případně i sníh, a pak 
z ničeho nic rovnou přišly skoro letní dny 
s vysokou návštěvností), tak letos to je 
poprvé trochu jinak a provoz se rozbíhá 
postupněji.

V době, kdy vzniká tento článek, nikdo 
z našeho týmu neví, kde mu hlava stojí. 
Stále pilně připravujeme a upravujeme 
Singltrek Centrum na sezónu, odpoví-
dáme na množící se dotazy návštěvníků, 
jestli už sezóna začala, jak to funguje 
v kempu a zda na stezkách nejsou napa-
dané stromy, a do toho máme stále více 
práce na jiných projektech. Nejvíc naší 
pozornosti (kromě Singltreku pod Smr-
kem samozřejmě) momentálně zaujímá 
projekt Singltreku v Loučovicích na sa-
mém jihu Čech u vodní nádrže Lipno. 
Tamní rozvojoví manažeři chystají velký 
rozvoj cestovního ruchu a oslovil je náš 
přístup k plánování stezek.

cestovní ruch

Začíná nová sezóna Singltreku pod Smrkem
Když jsme se byli poprvé na místě po-

dívat, byli jsme ohromeni krásou a roz-
lohou území, kde mají stezky vzniknout. 
Ovšem je to velmi náročný terén. Když 
si teď vzpomínáme, jak jsme kdysi úpěli 
při trasování stezek v prudkých a ka-
menitých svazích masivu Smrku, tak 
to byl slabý odvar naší nynější práce. 
Většinu svahů okolo Loučovic tvoří totiž 
balvany, některé velké jako kufr, jiné 
jako automobil. Takže při trasování teď 
skáčeme po kluzkých mechových bal-
vanech, chtělo by se říct jako kamzíci, 
ovšem k jejich obratnosti máme zatím 
dost daleko.

S takto kamenitým terénem jsme se při 
trasování stezek ještě nesetkali. Považo-
vali jsme proto za nutné a odpovědné si 
znovu důkladně rozšířit obzory. Tomáš 
Kvasnička se začátkem března opět 
zúčastnil každoroční konference Aso-
ciace profesionálních stavitelů stezek 
ve Spojených státech, v níž jsme zatím 
jako jediní evropští zástupci (k členství 
v této prestižní odborné asociaci jsme 
byli pozváni v roce 2015). Na půdě této 
asociace můžeme konzultovat mnohé 
pracovní problémy a výzvy při plánování 
stezek, s nimiž se setkáváme, a zároveň 
předávat své vlastní zkušenosti. Letos se 
Tomáš tedy zaměřil hlavně na problema-
tiku plánování a stavění stezek v kame-

nitém terénu, kterou probral s několika 
v této oblasti velice zkušenými experty. 
Kromě toho se Tomáš ve volných chví-
lích jezdí práci s kamenem učit do Coed-
-y-Brenin v britském Walesu, místa, kde 
se moderní stezky pro MTB před 25 lety 
zrodily.

Pokud stezky v Loučovicích vzniknou 
tak, jak si společně s místními předsta-
vujeme, bude to v rámci Evropy naprosto 
výjimečné místo, kterému bude velmi 
těžké konkurovat. K realizaci každého 
projektu je však vždy velmi dlouhá a tr-
nitá cesta. Po mnohých zkušenostech 
víme, že nemá cenu v projektech dělat 
kompromisy, které se - dříve nebo poz-
ději, ale nakonec vždy - vymstí všem 
zúčastněným.

Avšak vraťme se zpátky na Frýdlant-
sko. Nová sezóna znamená vždy nový 
začátek a nové příležitosti. Je čas se 
dívat na věci optimisticky. Myslíme si, 
že letos, po sedmi letech od zahájení 
provozu Singltreku pod Smrkem, už si 
řada věcí sedla a ukázalo se, co funguje 
a co ne. Vypadá to, že se během tohoto 
roku podaří začít řešit důležité problémy, 
jako je kvalitní a systematická správa 
a údržba stezek.

Těšíme se na viděnou s Vámi na stez-
kách, na Singltrek Centru a v restauraci 
U Všech andělů. Jsme tu pro Vás.

Zdraví Vás celý Singltrek tým
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obstarala nám již známá skupina Švagři.
Bylo sobotní ráno, počasí nic moc, by-

lo poměrně chladno. Po snídani vyrazily 
skupinky turistů na „své“ trasy. Pěšáci 
prošli kontrolními stanovišti, kde dostali 
razítko do startovního lístku. V pozdním 
odpoledni se postupně objevili v cíli. Ka-
ždý účastník obdržel Pamětní list, placku 
se symboly závodu, někteří i ceněné 
razítko IVV. Ještě odpoledne odjela 
většina závodníků na třetí část závodu, 
do Německa. V neděli absolvovali trasy 
v okolí Žitavy.

Letošního pochodu se zúčastnilo cel-
kem 183 turistů z 6 zemí. Z České re-
publiky to bylo 28 turistů, z Dánska 4, 
z Maďarska 10, z Německa 98, z Polska 
35 a z Rakouska 8. Trasu 11 km ab-
solvovalo 29 účastníků, na 15 km bylo 
113 turistů a nejdelší 27 km trasu ušlo 

41  turistů. Mezi zúčastněnými byly i děti 
různého věku.

Tato náročná akce se neobejde bez 
pomoci mnoha dobrovolníků z řad členů 
KČT nejen NMpS, ale i přátel z Hejnic. 
Dohromady tvoří sehraný kolektiv, který 
zajišťuje označení tras pochodů, pre-
zentaci účastníků před startem a v cíli, 
ubytování, stravování, kontroly na tra-

sách, chod občerstvovací stanice a další 
desítky drobností, nutné pro dobrý chod 
celé akce. Zvláště je třeba poděkovat 
předsedovi KČT NMpS panu Jaroslavu 
Maděrovi za naplánování všech tras, 
zajištění povolenek od úřadů, celkovou 
organizaci a kooperaci s ostatními slož-
kami. Poděkování zaslouží i paní Dana 
Kozáková se svým týmem z Jcampu 
za zajištění stravování a ubytování větši-
ny účastníků. V neposlední řadě děkuje-
me řadovým členům KČT, ženám i mu-
žům v zázemí startu i těm, kteří stojí jako 
kontroloři na trasách či občerstveních.

Akce je úspěšně za námi, žádné ztráty 
na životech nebyly zaznamenány, nikoho 
nehledala Horská služba, nebylo utra-
ceno ani týráno žádné zvíře a ztracené 
předměty našly své majitele.

© Šmi-dra

Naše motto:
„Člověk je tvor společenský“

Goethe

Rok 2015
Celoročně probíhala akce „trénování 

paměti seniorů“, kterou vedla lektorka 
Dagmar Hafl erová z Liberce (je bezvad-
ná). Pokud věnujete své vlastní hlavě 
alespoň 20 minut denně, budete se kon-
centrovat, rychleji rozhodovat, budete 
jasněji myslet a více si toho pamatovat.

Rok 2016
Nikdy není pozdě začít cvičit jógu, 

proto i my jsme zahájili letos cvičení pod 
vedením paní Zikešové. Jóga pro seni-
ory je ideální cestou, jak zlepšit nejen 
své fyzické zdraví, ale vyladit i svou mysl 
do psychické pohody.

Naše oblíbené výlety:

První
Zámek Hluboká, krásná ze všech 

stran. Vypadá pohádkově a jistě by nikdo 
neodmítl bydlení v tak krásném sídle.

Dále jsme se vydali přes České Budě-
jovice. Jednou z dominant Českých Bu-
dějovic je Černá věž u náměstí Přemysla 
Otakara II., kde se nachází nejstarší 
kašna u nás.

Honem na zámek Červená Lhota – re-
nesanční vodní zámek, známý z pohád-
ky Zlatovláska.

Druhý
Kunětická hora překonala naše oče-

kávání.
Mohutný hrad Pernštejnů, spjatý s po-

čátkem husitského hnutí, je právem 
jedním z nejnavštěvovanějších hradů 
moravského kraje.

Pardubice, kde se nachází nádherné ná-
městí a zámek, který je jeho dominantou.

Dále pokračujeme do Muzea perníků, 
skanzenu „Veselý Kopec“, kde se na-
chází malebná a čistá příroda.

Třetí
Zoo Praha přes loretu v Kosmono-

sích. Uvnitř loretánské kaple se nachází 
menší chrám s kopií starověkého domku 
Panny Marie. 

Gastro soutěž
Oblíbená akce, kde vždy vyzveme 

k soutěži některý spolek. Máme skvělou 
komisi, která se má co činit a je nelehké 
hodnotit tolik dobrot pohromadě. Po vy-
hodnocení vše rádi společnými silami 
sníme.

A jaké plány máme letos?
  Opět poznávací výlety, na které 

bereme rádi děti a vnoučata. Je na nás 
naučit děti milovat svou vlast, historii 
a přírodu.

  Pořádáme 6× hudební večery, které 
nemají chybu a velice si je užíváme.

  Vánoční trhy (již deváté), kde 
spolupráce s dětmi je užitečná a milá. 
Těšíme se.

Rok 2016? Určitě se nebudeme nudit. 
Náš první výlet je zámek Nové Hrady, 
Polička a Litomyšl. Neváhejte a připojte 
se k nám.

Za Senior klub Bondarová Jarmila

cestovní ruch

Zprávy ze Senior klubu
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V neděli 29. května 2016 od 9 ho-
din proběhne slavnostní znovuvysvěcení 
obnovených sakrálních památek Halbi-
gova křížku a sochy J. Nepomuka před 
vchodem do kostela sv. Kateřiny.

Dále následující neděli 5. června 2016 
od 10 hodin proběhne znovu vysvěcení 

Schäfrova křížku (na okraji N. M. p. S. 
vlevo při silnici směr na L. p. S.) a příp. 
i Karlmüllerkreuz v L. p. S. (nově bude 
přemístěn) vlevo při silnici směr Raspe-
nava.

Dle odborných textů se místo často 
používaného znovuvysvěcení má správ-
ně používat žehnání / požehnání. Toto 
slovo je odvozeno od latinského slova 
„signare“, česky „označit“. Jako syno-
nymum pro slovo žehnat se také pou-
žívá „dobrořečit“. Žehná a dobrořečí 
se mnoho věcí a osob. Slovo je velmi 
mocné. Může prý zranit i zabít, může ho-
jit a dát život. Gesto doprovázející slovo 
ještě umocňuje význam slova. Proto nad 
věcmi, osobami, událostmi se pronáší 
slovo doprovázené gestem, protože je to 
dobro-řečení. Jedná se o slovo dobré, 
slovo, které dává věci, osobě, události 
dobré nasměrování.

Žehnání je spojeno se znamením kří-
že, svěcenou vodou, někdy i kadidlem 
a na Tři krále posvěcenou křídou. Nejed-
ná se o magii. Svěcená voda, kadidlo, 
křída, jsou pouze viditelná znamení, 
gesta, která doprovázejí slovo modlitby 
a Boží sílu, která je neviditelná.

Faktem je, že v minulosti se provádělo 
u sakrálních památek / křížků / soch 
svatých téměř vždy svěcení, resp. žeh-
nání. Po provedeném obnovení, tedy 
zásahu je tudíž vhodné žehnání znovu 
provést.

Tímto je zvána i veřejnost k těmto slav-
nostním akcím.

Tomáš Málek
www.nmps-os.cz
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