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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
přinášíme vám nové vydání Novoměstských novin. Shromáždili jsme
informace z radnice, od příspěvkových
organizací a spolků a literární příspěvky našich čtenářů. Zjistíte podrobnosti
nově otevřeného Informačního centra
nebo jak je to s cestovními doklady pro
děti. Poohlédneme se také, co přinesl
školní rok a co bude následovat v tom
příštím. Přejeme vám krásné pohodové léto, ať již ho budete trávit v lesích,
u vody nebo na cestách po zahraničí.

Školní výlet do Prahy
Dne 24. 5. 2016 se třída IV. A a obě
V. třídy vydaly na školní výlet do našeho
hlavního města. Všichni jsme si moc přáli, aby se vydařilo počasí. Cesta do Prahy proběhla bez problémů a za dvě hodiny jsme byli na místě. Prohlédli jsme si
Pražský hrad, chrám sv. Víta, Zlatou uličku, Karlův most, venkovní výstavu o Karlu IV. na Kampě, orloj na Staroměstském
náměstí, vyvezli jsme se lanovkou na Petřín. Na Petříně nás překvapil déšť, který
se nám celý den vyhýbal. Unikli jsme

před ním do Zrcadlového bludiště. Pak
už pro nás přijel autobus a my se vydali
na cestu k domovu. Zpáteční cesta
neproběhla tak hladce, jako ta do Prahy. Dostali jsme se do kolony, která se
pohybovala velmi pomalu, a proto se
náš návrat protáhl. Ráda bych pochválila
všechny děti za turistický výkon, který
předvedly a rodičům děkuji za trpělivost.

Květen a červen u hasičů
v Ludvíkově
více na straně 15. T

Okrašlovací spolek – průběžná
zpráva o činnosti
více na straně 19. T

Mgr. Jitka Osterová

Redakce

Zprávičky z Matěřské školy
více na straně 2. T

40. výročí vzniku folklorní
skupiny Podgorzanie
více na straně 11. T

školství
Přespali jsme ve škole!
1. června oslavily všechny děti svůj
svátek. A protože každý oslavenec má
dostat nějaký dáreček, tak děti ze IV.
A dostaly také jeden. Přespaly z 2. 6.
na 3. 6. ve své třídě.
Sešli jsme se v 18:00 se spacáky,
karimatkami a vším, co je k takovému
přespání potřeba v naší třídě.
Připravilo se spaní a pustili jsme se
do celovečerní cesty za pokladem. Děti
musely využít své znalosti z jednotlivých
předmětů, vyzkoušely si svou pohotovost, vyřešily několik hlavolamů a našly
poklad. Pak chvíli odpočívaly a hrály
netradiční hry. Posilnily se dobrůtkami,
které si každý donesl z domova, navlékly si svítící náramky, do rukou vzaly
baterky a vydaly se na stezku odvahy.
Na třech stanovištích musely odpovědět
na dvě otázky z říše zvířat a vyjmenovat
živočichy, které po cestě potkaly. Potom
si každý vyčistil zoubky a zachumlal
se do spacáku. Ráno jsme si pochutnali na moučnících od paní Buluškové, Engelmannové, Staré a Kompušové. Následovalo netradiční vyučování.
K svačině nám paní Šmídová donesla
pečivo a každý si na něj dal to, na co

měl zrovna chuť – máslo, domácí marmeládu, plátkový sýr, vejce, zeleninovou
pomazánku. Kdo chtěl, mohl přikusovat
jablko, banán nebo rajčata. Všichni jsme
si prodloužili život alespoň o deset let,
protože jsme se hodně nasmáli. Děkujeme všem jmenovaným maminkám
za připravené dobrůtky, panu Šmídovi
za pomoc při cestě za pokladem, paní
Staré za pomoc při organizaci večerního
programu a Adamu Buluškovi za pomoc
na stanovišti stezky odvahy. A jak zhodnotily celou akci děti? Někdo své zážitky
nakreslil, někdo připojil komentář.

Tady jsou některé z nich:

v maskách, které si společně připravily
s rodiči. Pak nás navštívila zpěvačka
Lída Helligerová s představením Na farmě - bylo to pásmo písniček, kde se
sama zpěvačka doprovázela na hudební
nástroj ukulele a do programu zapojila
i děti. Pak si děti společně s učitelkami

připravily pásmo básniček, písniček
a tanečků a jak to krásně zvládly, ukázaly na školní akademii, kde jsme se rozloučili i s budoucími školáčky a předali
jim knihu, pamětní list a malý dáreček
ve formě přívěsku na klíče.
Ve čtvrtek byla skupina dětí na výletě
v areálu Mirákulum v Milovicích. Tady si
děti zařádily na trampolínách, prolézacím hradu, velkých i malých průlezkách,
vyzkoušely klouzačky a nejvíce je potěšilo, že mohly za zvířátky (kozičkami)
do ohrádky a pohladit si je, osahat si
růžky a vyzkoušet si jejich průlezky.
Připraveno je pro děti i sportovní dopoledne na naší školní zahradě. Každá
třída pojede na svůj výlet. Několik dětí
navštívilo ZOO v Praze – viděly gorilí
a sloní mládě, jely vláčkem a také viděly
rozhlednu, kterou vybudovali dle původní novoměstské.
Přejeme všem hezké prázdniny plné
sluníčka a pohody.

Užil jsem si to a doufám, že i Vy!
Děkuji za tuhle akci!
Jaroslav Linhart
Líbilo se mi tam moc! Byla to
zábava a užili jsme si legraci. Určitě
bychom to chtěli všichni zopakovat.
Tereza Engelmannová

Zprávičky z Mš
Blíží se konec školního roku a všichni
se už těšíme na prázdniny a čas dovolených. Aby nám to všem a hlavně dětem
rychleji ubíhalo, v měsíci červnu pro ně
byly připraveny různé akce.
První vlaštovkou byl karnevalový průvod naším městem, kde se děti ukázaly

Za MŠ Stanislava Karrasová
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem X
Z 10. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem
konaného dne 4. května 2016
Zasedání bylo přítomno 14 členů, tři
zastupitelé byli omluveni.
Kontrola usnesení
ZM ukládá OVŽP prověřit možnost
snížení rychlosti na průjezdu náměstím.
Snížení rychlosti bylo s DI Policie ČR
již několikrát projednáváno. V obci je
ze zákona omezena rychlost na max.
50 km/h, což by měli řidiči dodržovat.
DI doporučuje, aby si město objednalo
měření r ychlosti (nejlépe několikrát)
a tím dokázalo, že dochází ke značnému
a častému překračování rychlosti. Pak
by DI doporučil KSS LK opatření ke snížení rychlosti a osazení dopravních značek – úkol splněn.
Připomínky občanů
Mgr. Smutná: Jakým způsobem se
objednává měření rychlosti? Pan starosta: Jsou na to autorizované firmy.
Mgr. Smutná: Myslela jsem si laicky, že
se objedná policista s radarem. To teda
ne? Pan starosta: Těch radarů u policie
není mnoho. Policie je používá ke své
činnosti. Paní Suková: Kolik tak stojí zapůjčení měření rychlosti? Pan starosta:
Přesně to nevím, asi několik tisíc na den,
ale nezjišťoval jsem to. Svým vyjádřením
dává DI PČR najevo, že na náměstí nedochází k překračování rychlosti. Je tam
pravoúhlá zatáčka a povrch z dlažebních
kostek. Kdyby se tam měřilo, tak by se
pravděpodobně časté překračování
rychlosti nezjistilo.
Převod zřizovatelských
kompetencí – ZŠ Textilanská
Pan starosta: Byli jsme požádáni
Libereckým krajem, zastoupeným paní
Alenou Losovou, dipl. um., členkou
rady kraje pro resort školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
o projednání Smlouvy o převodu činností, majetku a některých souvisejících
práv, povinností a závazků – zřizovatelských kompetencí Základní školy
Nové Město pod Smrkem, Textilanská
661, příspěvková organizace, na Základní školu Nové Město pod Smrkem,
příspěvková organizace. RM se tímto
zabý vala na své 23. schůzi RM dne
16.03.2016 za přítomnosti ředitelky
Základní školy Textilanská a ředitelky
červenec–srpen 2016

Základní školy Tylova. RM po projednání
nedoporučila smlouvu schválit. Teď bychom se měli rozhodnout, zda převod
činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků uskutečnit. Při projednání na RM byl u smlouvy největší překážkou termín převodu,
od 01.07.2016. Nebyl by dostatek času
na to, aby se mohly provést potřebné administrativní kroky. Pak je ještě otevřená
otázka, když k převodu dojde, co to bude prakticky znamenat. Jsou v podstatě
dvě varianty. Základní škola Textilanská
může zůstat tam, kde je, nebo bude celá
škola přesunuta do objektu Základní
školy Tylova. Proběhla o tom na RM
dlouhá diskuze. Měli jste možnost si ji
přečíst v zápise. Ve smlouvě je uvedena nabídka ﬁnančních kompenzací. Je
potřeba říci, že provoz Základní školy
Textilanská stojí zhruba 500 tis. Kč/rok.
Město na provoz školy přispívá. Dnes se
bude schvalovat Smlouva o poskytnutí
dotace pro Základní školu Textilanská,
podle které bude hrazen provoz školy.
Jedná se o 60 tis. Kč. Kraj se v případě
převzetí kompetencí zavazuje poskytnout základní škole v letech 2016 –
2018 na základě smlouvy neinvestiční
dotaci 178.320 Kč ročně na zajištění
stabilních podmínek pro vzdělávání žáků
této školy.
Pan Maděra: Chtěl bych se zeptat
zástupců kraje, co je hlavním důvodem
převádět to zařízení na město. Jestli jde
jenom o to, zbavit se nějakého zařízení,
nebo zda to souvisí s nějakou širší školskou koncepcí. Paní Losová: Tak úplně
ten prvotní impuls byl v tom, že drtivou
většinu těchto škol zřizují obce. Je jich
více jak dvacet, pouze sedm jich zřizuje
Liberecký kraj. My jsme postupně začali
přicházet i s nabídkami kompenzací
s tím, že se dohodneme s městy, aby si
převzala zřizovatelské kompetence
na sebe, protože si myslím, že i z pohledu toho, že děti jsou z toho místa, je to
pro chod školy lepší. Takto jsme převedli již dvě školy (Jablonné v Podještědí, Turnov). Plníme povinnosti, které vyplývají ze smlouvy, tzn. kompenzace,
a převedli jsme majetky, které školy měly. O tomto jsme od roku 2013 jednali
i s vedením města Nové Město pod
Smrkem. Proč jsme ta jednání znovu
otevřeli a zintenzivnili, bylo to, že se
ve škole snižuje počet dětí a do dalších
dvou, tří let se bude snižovat i nadále,
Novoměstské noviny

a i vzhledem k novele školského zákona
o společném vzdělávání. Financování
školy, především mezd, je v současné
době již na hraně. Ve škole se vzdělává
17 žáků a od září jich bude dle informace paní ředitelky pouze 12. To už je
opravdu pro ﬁnancování školy a zajišťování jejího chodu velmi obtížné. Přicházíme tedy s kompenzacemi, které jsou
vypočítány dle počtu žáků v tuto chvíli,
protože nejpozději do dvou let by se stalo, že by se škola sloučila s jinou školou
podobného typu a bez jakýchkoliv kompenzací. My si uvědomujeme, že je to
určitý závazek pro obce, proto přicházíme s kompenzacemi. Pan starosta:
Ještě informaci, proč nebyla tato škola
zřizována městem. Dle školského zákona má tento typ škol zřizovat kraj a tehdejší vedení města, když byl starostou
pan Novák (byl právník), si to pohlídalo.
Když se ustanovoval Liberecký kraj, bylo
snahou tyto školy, které tehdy provozovala města, jim ponechat. Ing. Beran:
Chápu, že z technického hlediska nemá
cenu zachovávat školu, kde je deset žáků. To nemá smysl, ale ptám se dál, zůstane to tak i nadále? Dneska jde trend
společného vzdělávání a pak si přečtu
články o tom, že začínají na středních
školách oddělovat maturitu z matematiky, která bude povinná. Najednou se
přemýšlí o tom, že se rozdělí hodiny pro
slabší a silnější matematiky. Ptám se,
jestli se pak nevrátíme k tomu, že přeci
jen budeme oddělovat slabší žáky. Je
pravda, že zákon dává možnost zřídit
na základních školách speciální třídu.
Budeme se muset zabývat tím, co s tou
budovou, která je dobře vybavena. Co
s tím dále. Jestli to zanechat nebo to
přesunout. Pan starosta: Původně to
byl bytový dům. Kraj se snaží o převod
školy již od roku 2007. Je tam nějaký
zbytek žáků, kraj tu školu musí zrušit a je
v podstatě potřeba ošetřit, co se stane
s dětmi i s těmi vzdělanými pedagogy.
Nejbližší taková škola je v Libverdě
a ve Frýdlantu. Ing. Beran: Samozřejmě
tohle řešení je pro město lepší, protože
je to s finanční kompenzací, Kdyby to
bylo za tři roky, tak to umře samo. Pedagogický sbor by přešel na základní školu, nebo jakým způsobem by to bylo řešeno? Měli bychom alespoň speciální
pedagogy. Pan starosta: Je to ve smlouvě. V čl. III. K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dojde
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X
ve s my s lu § 338 od s t. 2 z á kona
č. 262/2006 Sb., z ákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů ke dni
01.07.2016, tzn. že povinnosti a práva
přechází v plném rozsahu. Ještě jsem to
řešil s ředitelem odboru po telefonu,
protože ten stav je takový, že bude zanikat právnická organizace a ta se musí
vypořádat se zaměstnanci. Jsou dva
způsoby, buď je musí propustit, nebo se
podle potřeby převedou Základní škole
Tylova. To jsem v této smlouvě postrádal.
Po telefonu jsme se dohodli, že bychom
to tam měli speciﬁkovat, hodně obecně.
Pan Křeček: My jsme to s panem starostou konzultovali. Musím říci, že se
převádí činnost, nikoliv právní subjektivita školy-příspěvkové organizace a ne
závazky, to vyplývá ze zákoníku práce.
Zřizovatel nemůže vstupovat do pracovněprávních v z tahů organizací.
Mgr. Smutná: Ministerstvo nám dává
peníze a nezajímá ho, kolik učíme tříd,
ale kolik tam máme dětí. Přitom já ani
paní ředitelka si nemyslíme, že by bylo
možné její žáky rozpustit do našich tříd.
Současné ﬁnancování není podle počtu
tříd, ale podle žáků a my jsme opravdu
na hraně. Tohle si nedovedu představit.
Máme nějaký návrh řešení, jsme na to
připraveni, ale až v následujícím roce.
Nedovedu si představit rozpuštění těch
děti do příslušných ročníků. Pan starosta: Jsou dvě možnosti. Individuální integrace (rozpustí se do tříd) nebo skupinová integrace (přejdou jako skupina, jako
samostatná třída). Jsou různé názory.
Na jednáních o sociálním začleňování
nás přesvědčovali o individuální integraci, že nic jiného není v dnešní době přípustné, normální, ale z jednání se zástupci kraje spíše v yplý vá provést
skupinovou integraci. Zachovat ten způsob vzdělávání. Mgr. Smutná: Pane
Křečku, mohu se zeptat? V případě, že
by k nám tedy přešla skupina dětí, že by
byly skupinově integrovány a pojedou
po staru, je na ty děti, které jsou v současné době v Textilanské větší normativ? Pan Křeček: Ano. Je to stejné jako
u speciálních tříd v běžné základní škole. Mgr. Smutná: Dobře. Chci říci, že my
bychom teoreticky potřebovali člověka
navíc, možná dva, tři, max. čtyři osoby,
ale oni nám stejně přes ty vaše normativy z kraje započtou všechny děti dohromady na počet pedagogických pracovníků podle současné legislativy. Pořád
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to tak je? Pan Křeček: Nikoliv. Máme
normativ pro speciální třídu. Pokud budete mít v rámci organizace speciální
třídu, tak budete mít samozřejmě normativ pro speciální třídu. Mgr. Žáková: Já
bych se chtěla k této situaci také vyjádřit. Nejprve upozorňuji na střet zájmů dle
§ 83, zákona o obcích. To převedení
zřizovatelských kompetencí se řeší
od roku 2013. V té době jsme tomu nebyli nakloněni, nesouhlasili jsme s tím,
ale situace se značně změnila, protože
se změnil školský zákon a směřuje to
ke společnému vzdělávání. Pokud bylo
ve škole 72 žáků, tak to bylo úplně jiné,
jiná situace než je teď, když to spěje
ke společnému vzdělávání a ve škole je
15 žáků. Od příštího školního roku to
vypadá na 11 žáků, a pokud kraj bude
muset řešit situaci, že město školu nepřevezme, tak bude muset řešit i to, že
za další školní rok klesne počet pod 10
žáků a v tom případě se nedá zřídit škola, protože škola se zřizuje alespoň při
10 žácích. Ta situace je tam taková, že
ten klesající počet žáků bude setrvalý.
Žáci tam přibývat nebudou, pokud by
nebylo schváleno, že by škola mohla
přijímat žáky se středním mentálním postižením. Takové děti by byly. Jeden,
dva, ale to situaci školy nezachrání. Finanční ekonomická situace školy je neudržitelná. Provoz je na ty dvě třídy drahý.
Příští rok, pokud by tam měla zůstat jedna třída, tak je to ekonomicky špatně. Je
prostě drahé platit 11 dětem půlmiliónový provoz budovy. Tam se už nedá žádným způsobem šetřit. Nedá se šetřit
na energiích, na revizích elektrického
zařízení, plynového zařízení, tělocvičného zařízení, hasicích přístrojů atd. To se
prostě nedá. Ty náklady tam jsou. Jestliže byly náklady na elektrickou energii
240 tis. Kč, tak tam prostě budou. Jestliže byly náklady na revize, tak tam budou, já je udělat musím. Ta bezpečnost
dětí musí být zajištěná. To vše při počtu
11 dětí nemá opravdu smysl. Další věc je
i to, že vzdělávací proces je ohrožen.
Jestliže tam zůstane 11 dětí v sedmi odděleních a ve třech různých vzdělávacích programech, tak je to špatně
a ohrožuje to vzdělávací možnost školy.
Samozřejmě jsem o tom dlouze přemýšlela a já prostě budu hlasovat proto,
abychom ji převedli, aby se ta jedna třída
integrovala skupinově. Myslím, že se
na těch 11 dětech ta třída zaplatí. SamoNovoměstské noviny

zřejmě, že i já budu propouštět, budu
umenšovat příjmy. Zase budu propouštět pedagogické pracovníky. Ty výpovědi
u ž mu s í b ěžet v téhle chv íli, a by
k 30.06.2016 skončily. Asistenti se budou propouštět, protože už nebudou
od nového školního roku potřeba. Převádět se budou dvě pedagogická místa
a jedno asistentské místo. Když nebude
v yužitelné to asistentské místo, tam
vždycky žádáme o dotaci, teď ještě
otázka, jestli ministerstvo změní podmínky své dotace, jestli vůbec bude možnost o dotaci žádat, takže je možné, že
se propustí i asistentka, která je tam pro
žáka z běžné základní školy. Já to řeším
a ředitelka to pak bude také muset řešit.
Otázka by byla řešení ředitelské funkce.
Škola ušetří, protože nebude ředitel školy a těch 11 dětí pedagoga a půl zaplatí
a o tu druhou polovinu pedagoga se buď
umenší úvazek, nebo se využije pro základní školu v podobě speciálního pedagoga. Já jsem o tom dlouze přemýšlela,
skutečně je to neudržitelný stav. Za rok
bychom to řešili znovu. Je to o tom, že
za rok odejdou žáci osmých tříd a zbydou tam 3 děti. Stejně nastane to, že
budou muset být převedeni individuální
integrací do běžné základní školy. Děti
na prvním stupni se stejně od září budou
vyučovat podle vzdělávacího programu
běžné základní školy a ty ostatní dojedou v tom svém vzdělávacím programu
pro žáky s lehkým mentálním postižením. Myslím si, že i rodiče chtějí, aby ty
děti zůstaly v tom programu, takže je to
na skupinovou integraci. Tím, že ty děti
budou v běžné základní škole, bude jednodušší naplnit to vzdělávání, např. výuku angličtiny, na kterou musí jeden žák
docházet již dnes do běžné základní
školy. Pan starosta: Ty jsi tedy úplně
změnila názor? Celé se to obrátilo?
Mgr. Žáková: Já jsem na RM řekla, že
se nebudu vyjadřovat k tomu, jestli souhlasím nebo ne. Pan starosta: Já ten
zápis promítám. Na RM jsi řekla, že není
možné od 01.07.2016 tu školu převést
z praktických a technických důvodů.
Mgr. Žáková: To ano, přestěhovat to
všechno není možné. Převést zřizovatelské kompetence možné je. Potom by se
výhledově řešilo, jak ty děti do toho půl
roku sestěhovat. Myslím si, že od ledna
by mohly již do běžné základní školy
chodit. To záleží na tom, jak to bude chtít
město. Já město upozorňuji, že provoz
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školy je drahý, neúnosný a už bude i problém vzdělávací. Paní Losová: Už jsme
o tom problému s paní ředitelkou mnohokrát diskutovaly, i o tom vývoji. Škola
je z pohledu KÚ ne hlídána, ale řeší se
problém doﬁnancování mzdových prostředků. Bylo by to čím dál horší. Děkuji
paní ředitelce za její vyjádření. Situace je
opravdu vážná včetně zajištění toho
vzdělávání. Jsme připraveni metodicky
i personálně jakkoliv pomoci, aby ta
změna zřizovatelských činností proběhla
co nejlépe a co nejvstřícněji vůči městu.
Pan starosta: Chtěl bych si to upřesnit.
Jedna věc je převod kompetencí a druhá
věc je fyzická činnost. Radko, ty nám
chceš říci, že jsi pro převod, ale činnost
zůstane v té budově nějakou další dobu,
protože k 01.07.2016 se to nedá fyzicky
přenosit? Tak, jak jsi to uvedla na RM krabice s archívem, vybavení kabinetů
apod.? Mgr. Žáková: Já si myslím, že
na to bychom asi potřebovali nějakou
chvíli vzhledem k tomu, že učitelé mají již
nařízené termíny dovolených, mají naplánované nějaké aktivity atd., a v průběhu školního roku se nedá ta škola
stěhovat. Pan starosta: Já to pochopil
na RM tak, že 01.07.2016 je termín, který se nedá stihnout, tak by se mělo jednat o jiném termínu. Mgr. Žáková: Já
nemyslím v tom přestěhování, v tom fyzickém přestěhování ne. Pan starosta:
Jde o datum, k teré bude uvedeno
ve smlouvě. Mgr. Žáková: Je přeci rozdíl mezi fyzickým přestěhováním, to musíme vyřešit my a najít vhodný termín,
a něco jiného je převedení těch zřizovatelských kompetencí, což samozřejmě
obnáší nějaké změny ve školském rejstříku, schválení zastupitelstvem LK. Je to
velmi napjatý termín, ale dal by se stihnout. Možná by byl problém se změnou
školských rejstříků. Pan starosta: Navrhuješ tedy, aby došlo k převodu kompetencí a škola zůstala v té budově?
Mgr. Žáková: Já nenavrhuji nic. Já jsem
jenom vyjádřila svůj názor. Pan starosta: O smlouvě budou rozhodovat zastupitelé a ty jsi také zastupitelka. Já jen
chci, abychom pochopili správně, co
navrhuješ. Je to potřeba vyřešit v souvislosti se smlouvou. Pokud ji schválíme
s navrženými daty, musíme si říci, co
bude prakticky dál. Ty navrhuješ, aby
vše zůstalo v té budově tak, jak to je?
Mgr. Žáková: To není teď předmětem
řešení tohoto zastupitelstva. Pan stačervenec–srpen 2016

rosta: Ano, ale musíme vědět, co bude
následovat, pokud schválíme smlouvu.
To se smlouvou souvisí. Mgr. Žáková:
To ano, ale tady jde jenom o to, jestli se
dá stihnout termín k 01.07. z hlediska
školského rejstříku a z hlediska toho
převedení. Já jsem hovořila s paní Rychetskou a ta říkala, že by to bylo opravdu
na knop, že by se hned po jednání tohoto zastupitelstva musely činit nějaké
kroky. Jestli by byl vhodnější termín
od 01.01.2017, já nevím. Nevím, jak
rychle je schopno Ministerstvo školství
to změnit. To, jak rychle přestěhujeme
děti, rozhodne město, co bude dál, je
další věc. Pan Maděra: Tento krok děláme, jestli jsem tomu dobře rozuměl,
proto, že jsme k tomu nuceni školským
zákonem. Mgr. Žáková: Ne. To nemusíme udělat. Pan Maděra: Jde o to, že ta
škola by stejně umřela. Mgr. Smutná:
Přirozeně by zanikla. Mgr. Žáková: Ano.
Stejně by se to muselo řešit. Pan Křeček: Liberecký kraj se snaží o převod už
od roku 2012. Liberecký kraj nechce
zřizovat základní školy praktické. Tehdy
ten zákon ještě nebyl na světě. Je od roku 2015. Není to tím vynuceno, je to
prostě rozhodnutí o tom, že kraj nechce
tento typ škol zřizovat. O termínu se dá
jednat. Může to být od 01.09.2016 nebo
od 01.01.2017. Pan Vojáček: Já bych
jenom stručně názor zastupitele, který
školství vůbec nerozumí, ale z té diskuze
něco pochopil. Zdá se mi docela logická
ta varianta speciální třídy v rámci skupinové terapie do jedné ze dvou budov
naší základní školy, a to už jenom z toho
důvodu, že mi nepřipadá zrovna dvakrát
moudré investovat tolik ﬁnančních prostředků na provoz budovy v Textilanské
ulici kvůli těm dvanácti žákům, kteří by
mohli být v té speciální třídě v naší základní škole, když stejně ta škola za dva
roky sama skončí. Pan místostarosta:
Já zase v tom nevidím žádnou logiku,
teď skupinově integrovat sedm dětí,
když, jak říkáte, má škola zaniknout.
Za tři roky to budou 3 děti, které budou
vzdělavatelné v běžných třídách. Nemá
cenu teď dělat skupinovou integraci,
když je jednodušší rozpustit 7 dětí.
Mgr. Žáková: Dvanáct. Pan Vojáček:
Mně šlo hlavně o to hospodaření města,
zby tečně financovat tu budovu.
Mgr. Smutná: Musím říci, že pořád tu
budou děti, které vyjdou z pedagogicko-psychologické poradny s doporučením
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vzdělávat se ve speciální třídě. Oni to
samozřejmě udělají tak, že nám zavolají
do školy a zeptají se, jestli máme speciální třídu. Pokud řeknu, že ne, tak ho
zařadí do Libverdy nebo do Frýdlantu.
Není to tak jednoznačné, jak pan místostarosta řekl. Záměr vzdělávat všechny děti společně je, ale stále budou děti,
které vyjdou s nějakým doporučením
pro vzdělávání ve speciální třídě. Pan
starosta: Tím, že převezmeme ty činnosti, tak nám ve městě zůstane možnost tyto děti se speciálními potřebami
vzdělávat. Paní Suková: I já bych byla
pro speciální třídu, protože už některé
děti by bylo vhodnější v budoucnu vzdělávat ve speciální třídě. Pan Křeček:
Řešíme těch 12 stávajících žáků. Problém bude s těmi nově diagnostikovanými. Obtížnějším způsobem se dostanou
do té speciální třídy. Pan starosta: Můžete prosím vysvětlit čl. II. smlouvy? To
je to, co tím naše základní škola získá.
Můžete to zastupitelům objasnit? Pan
Křeček: Velmi jednoduše. Ta smlouva je
o převodu činností. Nemůžeme si mezi
sebou předat příspěvkové organizace.
Můžeme si předat ty činnosti, které jsou
z hlediska školského zákona vymezeny,
což je základní škola a školní družina.
Převádíme vám ty činnosti v té stávající
rejstříkové kapacitě.
Základní škola
IZO: 110 021 410
nejvyšší povolený počet žáků: 50
místo poskytovaného vzdělávání nebo
školských služeb: Textilanská 661,
463 65 Nové Město pod Smrkem
obory vzdělání:
79-01-C/01 Základní škola
denní forma vzdělávání
délka vzdělávání: 9 r.
nejvyšší povolený počet žáků
v oboru: 50
79-01-B/01 Základní škola speciální
denní forma vzdělávání délka
vzdělání: 10 r.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 1
Školní družina
IZO: 110 021 428
nejvyšší povolený počet žáků: 15 žáků
místo poskytovaného vzdělávání nebo
školských služeb: Textilanská 661,
463 65 Nové Město pod Smrkem.
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Mgr. Žáková: Když jsme měli to společné jednání, tak jsme hovořili o tom, že
jsou tady adepti na tu základní školu
speciální, jestli by, když by se mělo přistoupit k té změně, se neuvažovalo o navýšení té kapacity. Pan Křeček: Je to
možné, pokud takový žák bude. Teď se
převádí jeden, nepřevádíme potencionální. Mgr. Žáková: Když bychom se
dohodli, tak by se to navýšilo té základní
škole. Už se ví o dvou adeptech ve školce, kde ta speciální škola hrozí a jeden
nám dojíždí do Frýdlantu. Pan Křeček:
To je jiný proces, my si nepřevádíme kapacitu základní školy speciální o vyšším
počtu žáků, převádíme jenom toho jednoho. Mgr. Žáková: Schvalovalo to Ministerstvo školství. Požadovala jsem 5
žáků, kraj dovolil 1 žáka, pak to šlo
na ministerstvo. Pan Křeček: Nemáte 5
žáků, můžeme převést pouze 1 žáka.
Bc. Steffanová: Já bych chtěla říct jednu věc. Když si vezmete ty rodiče dětí,
které chodí na základní školu a je ta třída
taková prestižní, tak nebudou moc nadšení, když se do těch tříd zintegrují děti
ze školy praktické. Určitě tedy bude
lepší, pokud se provede skupinová integrace dětí do běžné základní školy.
Mgr. Žáková: Teď připadá v úvahu skupinová integrace a u nových nelze předjímat. Mgr. Smutná: V dnešní době jsou
ve třídních kolektivech děti, což ti rodiče
ani nevědí, které by za podmínek před
deseti lety byly vzdělávány v Základní
škole Textilanská a bylo by jim tam rozhodně lépe. Oni tam jsou. Nemyslím tím,
že jsou neúspěšní, ale mají speciﬁcké
potřeby. Je to těžké jak pro pedagogy,
tak i pro jejich spolužáky. Jsou v každé
třídě, tak to je. Jsou odesíláni na vyšetření, ale ten odborný posudek, který
získáme, není takový, jaký by byl před
deseti lety. Snažíme se dělat maximum.
Není potřeba se obávat, že se integrací
12 dětí stane něco horšího, není to nic
ohrožujícího. Samozřejmě, že vždycky
každá změna bolí, ale to už teď záleží
na nás, pedagogických pracovnících,
jak to ustojíme. Pan starosta: Vrátil
bych se ke smlouvě. První, co musíme
řešit, jsou data. Padlo tady září nebo začátek roku 2017. Pokud to bude od ledna 2017, tak asi přijdeme o tu kompenzaci. Pokud to bude od září, tak nevím,
jestli nám zůstane ta kompenzace celá.
Pan Křeček: Září je trošku komplikovanější, protože se bude muset provádět
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mimořádná účetní závěrka a inventarizace, ale je to jediná komplikace. Zas je to
bezpečnější termín pro ministerstvo
ke změně v rejstříku škol a z hlediska
organizace převodu to v podstatě nemá
vliv. Pan starosta: To je věc, která se
týká smlouvy. Pak je tu druhá věc, a to,
kam budou ty děti fyzicky chodit do školy. Podle toho, co bylo řečeno na RM,
není možné stihnout přestěhovat děti
na naši základní školu. Pan místostarosta: To bude muset řešit město.
Mgr. Žáková: Od 01.09. je nereálné,
abychom to přestěhovali. Není to rozumné, protože budeme mít starosti s mimořádnou účetní uzávěrkou, s dovolenými.
Záleží, jestli je tam město bude chtít nechat ještě do konce roku. Zřizovatel je
RM, takže RM rozhodne. Pan starosta:
Takže RM ještě jednou rozhodne, že
žáci budou od září chodit někam?
Na RM jsme dostali informaci, že to není
možné přestěhovat. Mgr. Žáková: Já
bych to viděla reálně do Vánoc. Pan starosta: Já vím, že to budeme mít na RM
a budeme to muset řešit, ale chci říci
i to, že když to teď takto schválíme, pravděpodobně to znamená, že ti žáci budou
chodit dál do Textilanské se všemi souvisejícími náklady. Paní Suková: Beru to
tak, že jestliže se to schválí, tak od září
půjdou všechny ﬁnanční dopady za naší
základní školou, takže i to, že tam bude
uklízečka, na kterou bude mít paní ředitelka půl úvazku, a tam bude uklízečka
na celý úvazek. To už bude muset řešit
paní ředitelka naší základní školy. Na to
chci upozornit, abychom na to už mysleli. Mgr. Žáková: Uklízečka má smlouvu
do 30.06.2016. Bude se jí prodlužovat
podle toho, jestli se převedou zřizovatelské kompetence nebo nepřevedou. To
všechno je už ošetřené, protože já jsem
musela provést organizační změny. To
záleží na tom, kdy řekne paní ředitelka,
které prostory a do kdy je schopná je
připravit a jestli my jsme schopni se
do nich nastěhovat. To je celé. Paní Suková: Finanční problémy už ale od září
půjdou za paní ředitelkou základní školy.
Pan starosta: Chci, abyste si občerstvili zápis z RM, kde se to řešilo, kde bylo
přímo napsané, že se to nedá stihnout.
Mgr. Žáková: Za tím já si stojím. Pan
starosta: Teď se bavíme o tom, že když
schválíme převod zřizovatelských kompetencí od září, tak podle názoru paní
ředitelky není možné, aby ty děti byly
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od září v budově Základní školy Jindřichovická nebo Tylova. To musíme mít
na paměti, o tom teď rozhoduje zastupitelstvo a zároveň se tím rozhodne o nějakém dalším postupu. Ing. Beran: Chápu
tě s těmi organizačními věcmi. Nebylo by
lepší to nechat od 01.01.2017? Já vím,
že je tam nějaký dar, ale nebylo by možné nám ten dar navýšit až od roku 2017?
I pro nás by to bylo organizačně zvládnutelnější. Paní Losová: Ty kompenzace
jsou právě určené na to, aby se řešily
tyto věci. Když počítáte ty kompenzace
v letošním roce, tak vám vyjde v podstatě provoz září až prosinec a vy si můžete
připravit prostory a další věci. Příští rok
si můžete napočítat i jednu věc, kterou
teď nemáte, a to je rozpočtové určení
daní na každého žáka, který se vzdělává
ve vaší škole, což je 8 tis. Kč na každého
žáka. Mgr. Žáková: Já si myslím, že
když by k tomu mělo dojít, tak to září je
prostě lepší kvůli stanovování rozvrhu
a všeho. To si myslím, že je lepší. To přestěhování musí říci škola, do kdy je
schopna to připravit. Mgr. Smutná:
Souhlasím s vámi, že si naprosto neumím představit, že bychom museli dělat
organizační změny rozvrhu. Pan Křeček: Ty kompenzace jsou poskytovány
na tři roky. Pokud se smlouva uzavře
od 01.01.2017, tak tři roky bude poskytována kompenzace. Mgr. Smutná:
Když o tom tak přemýšlím, tak kdyby
ke změně došlo od 01.01.2017, tak by ty
organizační věci, třeba rozvrh, nebyly
tak neřešitelné. I když ty děti mají úplně
jinak praktická cvičení, tak my těch skupin máme dole šest tříd, což by se s minimálními změnami vyřešit dalo. Prvotní
dopis z kraje přišel v březnu a zdálo se
mi to pro převod strašně rychlé, tři měsíce. Nemám s tím zkušenosti, zdálo se mi
to hrozně brzo, tak jsem také řekla, že
bych chtěla, aby to ještě rok běželo postaru. Rozumím všem ekonomickým argumentům a musím říci, že se nebojím
toho, když to nastane a ty děti tam přijdou. Takový je život o spoustě změn.
Nechtěla jsem to říkat, ale řeknu to panu
Maděrovi, aby byl v obraze. Když jsem
nastoupila do funkce, tak hned následující den mě navštívil tehdejší vedoucí odboru pan Bárta úplně se stejnými názory, se stejnou přípravou na to, že by
vlastně bylo potřeba přemýšlet tady
o tom spojení. Musím říci, že pracovníci
kraje měli jasnou představu a věděli,
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kolik máme ve škole prázdných místností, samozřejmě vědí, kolik máme dětí.
Takže opravdu to není tím, že se mění
zákon. Ta změna v tom vzdělávání, ten
tlak, je pořád. Přestože si spousta z nás
může myslet, a já jsem o tom přesvědčená, že tak, jak to bylo nastavené, to bylo
pro ty děti správné, že zas nebyly tak
oddělené a spousty chvil trávily spolu.
Pokud je společné vzdělávání to, že máme víceletá gymnázia a domácí vzdělávání, tak se to společné vzdělávání míjí
účinkem. Nevzděláváme se společně.
Pan starosta: Navrhuji ke schválení
smlouvu s úpravami – ukončení činn o s t i k 31 . 0 8 . 2 0 16 , p ř e v o d
k 01.09.2016 a doplnění čl. III. „Kraj
se zavazuje ve spolupráci s městem
k řešení personálních záležitostí“.
Mgr. Žáková: Já si myslím, že to nelze
nařídit ani jednomu řediteli, protože
město ani kraj nemůže zasahovat do personálních záležitostí. Paní ředitelce zbydou nějací tři zaměstnanci a ona si vybere, kterého propustí, když ho nebude
potřebovat. Je to na jejím výběru a zvážení. Jeden pedagog, jeden ředitel bez
funkce, takže dva pedagogové a jeden
asistent. Pan starosta: Jde pouze o formální větu v čl. III., ve kterém je odkaz
na § 338 odst. 2 zákoníku práce, který
říká, že pracovněprávní vztahy budou
převedeny v plném rozsahu na naši základní školu. Já jen navrhuji, abychom
měli v té smlouvě alespoň nějakou malou jistotu, že se ty personální záležitosti
budou řešit. Nic jiného tam vydeﬁnovat
nemůžeme. Mgr. Žáková: Já jsem si
myslela, že tam ti pracovníci, co zbývají,
přejdou normálně delimitací. Pan Křeček: To ano. To bude na základě toho §
zákoníku práce. Pan starosta chce toto
opatření proto, aby kraj jako zřizovatel
řešil se školou taková personální opatření, aby nedošlo k uzavírání nových pracovněprávních vztahů atd. Mgr. Žáková: Já si myslím, že jsme rozumní lidé, že
se domluvíme. A jak vy mi zabráníte
v tom, abych to neučinila? Tím, že mi
nedáte peníze, které stejně nemáte? Víte, v jaké situaci je teď škola. Pan starosta: Já navrhuji, aby ten čl. III. byl doplněn o jednu nevinnou větu, že se kraj
zavazuje, že bude spolupracovat s městem. Nic jiného za tím není. Mgr. Žáková: Ta věta je v pořádku, ale je to nevymahatelné. Pan starosta: Ano, je to
nevymahatelný slib. Mgr. Žáková: Ta
červenec–srpen 2016

věta nikomu neublíží, je nevymahatelná,
klidně ji tam pro mě za mě napište.
Pan starosta: První návrh usnesení:
schválit smlouvu ve znění, jak byla předložena se změnou data ukončení činnosti k 31.08.2016, převodu zřizovatelsk ých kompetencí na měs to
od 01.09.2016 a doplněním čl. III.
o větu „Kraj se zavazuje ve spolupráci s městem k řešení personálních
záležitostí“.
Pan Křeček: Navrhuji změnit větu v čl.
III takto: „Kraj se zavazuje, že ve spolupráci s městem provede kroky k řešení pracovněprávních vztahů“.
ZM schválilo Smlouvu o převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků mezi
Libereckým krajem a městem Nové
Město pod Smrkem se změnou data
zrušení k 30.08.2016, data převodu
k 01.09.2016 a doplněním čl. III o větu „Kraj se zavazuje, že ve spolupráci
s městem provede kroky k řešení pracovněprávních vztahů“.
Frýdlantská vodárenská
společnost, a. s. – Smlouva
o upsání akcií za vklad
vodárenské infrastruktury
Pan starosta: Po dlouhé době dochází k tomu, že by se měla převést vodárenská infrastruktura, kterou používá
Frýdlantská vodárenská společnost, ale
není v jejím majetku. Převod se provádí
podle znaleckého odhadu formou úpisu akcií. Zvyšuje se tím základní jmění
společnosti. Nezískáváme ale větší hlasovací práva, protože podle stanov společnosti má každý akcionář, což je všech
18 obcí Frýdlantska, 1/18 hlasů. Tím,
že se zvyšuje náš podíl ve společnosti,
nezískáváme větší hlasovací práva, ale
větší majetkový podíl.

Frýdlantská vodárenská
společnost, a. s. – prezentace
Plánu ﬁnancování obnovy
vodovodů a kanalizací
Pan starosta: Na 8. veřejném zasedání ZM 16. prosince 2015 nás seznámil
Ing. Olyšar, ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti, s Plánem ﬁnancování
obnovy vodovodů a kanalizací. Tehdy,
možná ne z úplně prozíravého důvodu,
nám řekl, že nechce, abychom přijímali
usnesení ihned, ale až později, s odstupem času. Dne 23. března 2016 došla
od ředitele žádost, abychom ta usnesení
přijali. Jde o složitou problematiku a musíme se tedy k tomu teď vrátit.
Pan starosta: Připravil jsem návrhy
usnesení. První by zůstalo podle návrhu Ing. Olyšara, a v druhém usnesení
jsem si dovolil navrhnout úpravy, které
by měly našemu městu více vyhovovat.
Nepřijde mi normální zavazovat budoucí
zastupitelstva k něčemu ne zcela určitému.
ZM Nového Města pod Smrkem souhlasí s možnou spoluúčastí města na ﬁ nancování obnovy vodovodů a kanalizací na území Frýdlantského výběžku
pouze formou úpisu akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
na město Nové Město pod Smrkem
ve výši, o které vždy rozhodne zastupitelstvo města v aktuálním složení s předpokládaným přihlédnutím k výši celkového příspěvku obcí
a výši podílu hlasovacích práv dle
stanov Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

ZM projednalo Smlouvu o upsání akcií
za vklad vodárenské infrastruktury mezi
Frýdlantskou vodárenskou společností,
a. s., Frýdlant (Společnost) a městem
Nové Město pod Smrkem (Upisovatel).

ZM Nového Města pod Smrkem souhlasí s „Plánem financování obnovy
vodovodů a kanalizací Frýdlantské
vodárenské společnosti, a. s. pro období 2016–2026“ včetně souvisejícího
zvyšování ceny vody pitné a vody odkanalizované, který byl zpracován společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. v březnu 2015, a ukládá svému
zástupci na valné hromadě společnosti
a v dozorčí radě společnosti podporovat
jeho realizaci a naplnění.

ZM po projednání schválilo Smlouvu
o upsání akcií v hodnotě 11.730.000 Kč
za vklad vodárenské infrastruktury mezi
Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s., Frýdlant a městem Nové Město
pod Smrkem.

Různé
Pan Kotrbatý: Já bych měl jednu připomínku. U panelového domu v ulici Mánesova je opraven chodníček k lavičce.
Jak se zvedl chodníček, tak klesla lavička. Byl dotaz, zda by bylo možné lavičku
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Zprávy z radnice, školství
X
zvednout, nebo osadit lavičku novou,
která bude výš. Paní Straková: Musela
by se koupit nová. Pan místostarosta:
Lavička bude zvednuta. Do pátku.
Pan starosta: Chtěl bych objasnit,
co se buduje před zahradou u našeho
domu. Nejde o nějaký podivný nájezd
do naší zahrady, jak si někdo může
myslet. Jedná se o tzv. „místo pro přecházení“. Souvisí s autobusovou zastávkou, která bude naproti. V rámci
projektu chodníků v ulici Frýdlantská
jsme požadovali do projektu zahrnout
také autobusové zastávky. Dostali jsme
na ně dotaci, ale musí splňovat určité
parametry. Jeden z těch parametrů je,
že tam musí být „místo pro přecházení“.
Celý projekt je na zvýšení bezpečnosti
chodců a osob s omezenou pohyblivostí. Ten nájezd je pro matky s kočárkem
nebo vozíčkáře, aby mohli rychle přejít.
Přechod pro chodce tam nebude, jde

jen o přecházení lidí po vystoupení z autobusu. Délka „místa pro přecházení“ je
dána normou, a je max. 6,5 m. Zároveň
má „místo pro přecházení“ opticky zpomalovat dopravu, proto vybíhá do silnice. Pokud bychom některý z parametrů
místa pro přecházení nedodrželi, nedostali bychom dotaci na přilehlou zastávku autobusu.
Pan Vojáček: Chtěl jsem se zeptat,
kdo na městě rozhoduje o blokování
placených míst na parkovištích? Mluvím
konkrétně o parkovišti ve Frýdlantské
ulici, a jestli se tam ještě bude zvyšovat
počet placených parkovacích míst. Bylo
to vybudováno jako záchytné parkoviště
pro zákazníky obchodů. Je to pro pět
aut, z toho dvě jsou placená. Pan Fryc:
Je to vydáno omezeně, jenom na půl
roku. Pan Vojáček: No, ale půl roku
to bude zablokované. Chápu, když se
jedná o nějakého zaměstnance prodej-

ny, ale pro soukromou osobu mi to není
jasné. Mgr. Žáková: To soukromé auto
tam parkovalo celý den zadarmo, porušovalo se tím dopravní značení. Teď to
místo alespoň platí. Pan Vojáček: To je
pěkné, ale smysl toho parkoviště se ztrácí. Fungovalo to tak, že tam občas přijela
policie, dala někomu 500 Kč pokutu.
Pak se tam dala ta značka s omezením
parkování na 1 hodinu. Z obou stran
silnice se dal zákaz zastavení a vybudovalo se parkoviště, protože ta silnice byla
kolikrát tak zablokovaná, že neprojel ani
autobus na náměstí. Musel zastavit a nechat vystoupit lidi. Já jenom nechápu tu
logiku dávat povolení k placenému stání
na odstavné parkoviště. Každý soukromý majitel si musí zajistit parkování.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php

Ze schůzí rady města
R ad a m ě s t a na s vé s ch ů zi dne
18.05.2016 projednala majetkoprávní
věci a projednala a schválila ponechání
příjmů z prodeje publikace Farní kronika (1607–1916) ve výši 80×250 Kč
(20.000 Kč) pro účely Okrašlovacího
spolku k realizaci publikace o G. Menzelovi, publikace o historii a současnosti místních hřbitovů apod. Dále RM
souhlasí s provedením investice nad
40.000 Kč v PO MŠ – provedení úprav
v prostorách MŠ vybudováním koupelny
se sociálním zařízením ve třídě Berušek
(5 WC, 5 umyvadel, sprchový kout v prostorách současné ŠD).
Další schůze rady města se konala
01.06.2016. RM schválila individuální
dotaci z rozpočtu města kapitoly „Sociální služby“ pro Centrum LIRA, z. ú.
na poskytování služby raná péče a soci-

álně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS, dále pro Hospic sv. Zdislavy,
o. p. s. na podporu terénního odboru
a pro Domov U spasitele jako ﬁnanční
příspěvek na rok 2016. RM dále schválila dotaci z rozpočtu města kapitoly „Dotace“ pro Nadaci pro záchranu a obnovu
Jizerských hor, na obnovu biotopu rašeliniště v PR Nová louka. Dále projednala
a neschválila žádost o přidělení dotace
z rozpočtu města ZO Českého svazu
včelařů Nové Město pod Smrkem na akci Narovnání vztahu s městem z důvodu
nenaplnění pravidel pro čerpání dotací
z rozpočtu města a aktuálnímu rozdělení
již všech prostředků alokovaných v kapitole „Dotace“.
Dne 15.06.2016 se konala schůze
rady města, na níž bylo projednáno
a schváleno zveřejnění seznamu žádostí

o přidělení bytu ve vlastnictví města
s platností od 01.07.2016 do 31.12.2016
k připomínkování. Dále RM schválila přidělení bytů dle seznamu žadatelů o byt
ve vlastnictví města a projednala majetkoprávní věci. RM 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.
Dále rada města souhlasí s navýšením
kapacity MŠ na 118 dětí.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

Nový školní rok v Mateřské škole
V příštím roce otevřeme třídu Berušek jako celodenní. Děti zde budou
mít zázemí – WC, umyvárna, lehárna,
šatna a herna. Informace o zařazení dětí
do jednotlivých tříd budou zveřejněny
od 25. srpna 2016 v prostorách MŠ.
Schůzka s rodiči dětí, které navštěvují
MŠ, se bude konat 21. září od 15 hodin
8

ve školní jídelně. Následovat bude přednáška pracovnice KHS o zdravé stravě
dětí a žáků. Zaměříme se na stravování
v naší MŠ. Na přednášku jsou zváni i rodiče dětí ze ZŠ - od 16 hodin.
Výše úplaty zůstává stejná - 240,00 Kč,
také stravné se nemění a jeho výše je
uvedena v řádu ŠJ a na www stránkách
Novoměstské noviny

školy. Od 1. 9. 2016 budou platby prováděny pouze bankovním převodem.
Těšíme se na Vaše děti.
Suková Miloslava
ředitelka MŠ

červenec–srpen 2016

informační centrum
Informační centrum v Novém Městě pod Smrkem
Od 1. června 2016 je v Novém Městě
pod Smrkem otevřeno informační centrum (IC). Nachází se v přízemí budovy
městské knihovny. Hlavní myšlenkou vedoucí k otevření IC je snaha poskytovat
informace a další služby nejen místním
občanům, ale i turistům. Současně také
nabídnout místním podnikatelům další
možnost, jak oslovit případné zájemce
o jimi nabízené služby.
Iniciátorem zřízení IC je příspěvková
organizace města „Sportovní a relaxační centrum (SRC)“, která je zároveň
i provozovatelem informačního centra.
Tato organizace již několik let v podstatě suplovala činnosti, které by mělo IC
poskytovat, a tak je zřízení IC pod hlavičkou této organizace pouze logickým
krokem.
V našem IC lze získat spoustu informačního materiálu, a také je zde možnost zakoupení upomínkových předmětů zaměřených na naše město a blízké
okolí.

červenec–srpen 2016

Otevřením IC však celý proces nekončí, právě naopak, chceme naše
informační centrum dále rozvíjet. V budoucnu se chceme zaměřit na propagaci všech zařízení, služeb a zajímavostí
v Novém Městě pod Smrkem i v blízkém
okolí. Již v současné době se snažíme
úzce spolupracovat s informačními centry v okolních obcích. Plánujeme zapojení do přípravy a realizace jednotlivých

kulturních a společenských akcí pořádaných městem Nové Město pod Smrkem
a jeho organizacemi. Další služby jsou
závislé na potřebách a na kapacitě samotného centra. Otevírací doba v hlavní
turistické sezóně je každý den a mimo
sezónu podle skutečných potřeb.

Otevírací doba Informačního centra

Walterová Eliška

Červen – Srpen

Pondělí

8:30–16:00 (12:00–13:00 pauza na oběd)

Úterý

8:30–16:00 (12:00–13:00 pauza na oběd)

Středa

8:30–16:00 (12:00–13:00 pauza na oběd)

Čtvrtek

8:30–16:00 (12:00–13:00 pauza na oběd)

Pátek

8:30–16:00 (12:00–13:00 pauza na oběd)

Sobota

8:00–14:00

Neděle

8:00–14:00
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Kultura, cestovní ruch
Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené
s cestováním do zahraničí znamenají
i vyřizování cestovních dokladů.
Co vše je potřeba zařídit při
cestování s dětmi?
Věděli jste například, že i děti mohou
do členských států Evropské unie
a dalších vybraných evropských
zemí cestovat na vlastní občanský
průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz
jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká
mnohé rodiny cesta k moři či do hor
za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým
rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení
možnosti cestovat na zápis v cestovním
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let. Vzhledem
k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě
turistickými destinacemi, jako například

Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě,
a proto jistě potěší možnost cestovat
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také
do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska,
Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let
je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové
do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít
na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou
na místě zpracuje úředník, není nutné
přikládat fotograﬁi; úředník pořídí fotograﬁi dítěte přímo na úřadu při podání
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti
a rodný list dítěte. V případě, že má dítě
vydán již platný občanský průkaz nebo
cestovní doklad, lze tento předložit místo
rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně
30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě
než 30 dnů je možné požádat o vydání

cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6
pracovních dnů; tento úkon je ovšem
u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši
2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování
osobních dokladů lze nalézt na webu
Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo
Evropskou unii, doporučujeme předem
se informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky
vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor
na to, že některé státy mimo Evropskou
unii mohou vyžadovat určitou minimální
dobu platnosti cestovního dokladu při
vstupu na jejich území nebo ukončení
pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úřadu daného státu,
popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz
v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy
a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

43. Ročník výstupu na Smrk je mrtev, ať žije ročník 44!
Poděkování aneb kdo se přímo či nepřímo zúčastnil akce Výstup na Smrk:
Maděra Jaroslav, Kučera Karel, Kučerová Zoja, Bláhová Helga, Savická Eva - šéf, start, cíl
Šedinová Věra, Stará Hanka, Kubátová Eva, Václavek Láďa, Baier Tomáš, Mlejnek Jarda - párky, pivo, spojka mezi stany
Karpíšková Jaroslava, Karpíšková Eva, Bláha Miroslav - pokladna, káva, čaj, lívanečky
Šmidrkal Pavel, Bartáková Hana, Likavcová Zuzana, Bláhová Sandra, Tesař Martin - bramboráky
Dunda Václav, Moravec Jiří, Polma Jiří, Vostál Mirek, Suk Slavomír – pomoc při nakládání, řidiči, doprava materiálu.
©Šmi-dra

Smrkové ohlédnutí za výstupem na Smrk 2016
43. ročník Výstupu na Smrk byl ve znamení celkem slunného počasí. Co však
předchází samotné akci? To se nakoupí
brambory, párky a klobásy, chleba, nějaké alko a nealko nápoje jako je pivo,
rum, zelená, vodka, griotka, becherovka, čaj, balené vody obyčejné i minerální, káva, cukr, vajíčka, mouka hladká
10

i hrubá, majoránka, pepř, česnek, cukr,
sůl, marmelády, šlehačka, skořicový
cukr... ale to bychom už zabíhali do podrobností, protože těch dalších pochutin
a materiálů jsou desítky. Nesmíme zapomenout na osm sudů piva. A taky ca 200
litrů vody na pití i mytí nádobí. Z brambor
a dalších důležitých ingrediencí je přiNovoměstské noviny

pravena směs na bramborákové těsto
- toto je specialita Jardy Maděry. Tady je
nutné poděkovat pracovnicím jídelny při
mateřské školce za poskytnutí pomoci
a zařízení při zpracování brambor.

X
červenec–srpen 2016

kultura
X
Desítk y ochotných rukou pomo hou tenhle cirkus naložit na auto MěÚ
NMpSm se spoustou dalších věcí potravinového i nepotravinového charakteru a na dlouhý vlek za traktor, laskavě
zapůjčený od ﬁrmy Dendria. Postupně
se vše vyveze na Smrk, přesněji řečeno
do nejbližšího okolí rozhledny, která už
téměř třináctý rok důstojně shlíží nejen
na Nové Město pod Smrkem. To všechno začíná už v pátek v dopoledních hodinách.
Nejpr ve se postaví velký vojenský
stan, který ukryje ve svých poněkud
temnějších útrobách dvě pípy s chlazením a kompresorem a vařič na ohřívání
párků a klobás spolu s obsluhami žensko-chlapskými, několika stoly a lavicemi. Pak se postaví druhý, menší stan, ale
o to více nacpaný až k prasknutí stolky
a stolečky a bednami a vařiči a pánvemi
a hrnky a hrníčky a naběračkami a pánvičkami na vdolečky a taky obsluhujícími, kteří celé to potravinové monstrum
obsluhují a připravují turistům stovky
vdolečků s marmeládou a šlehačkou
na vršku a hromady výborných zlatavých
bramboráků. Taky nemůžeme zapomenout na hrnky čaje a kávy, frťánky různých barev a vodu minerální i točenou.
Oba stany, ale i útulna rozhledny a její
podesta slouží k dočasnému přespání
obsluh z pátku na sobotu.
Kdo se chce vydat na Smrk, zaregistruje se na náměstí NMpSm. Odtud vyšlo
přes 200 účastníků pochodu. Postupně
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se všichni vydrápou v přijatelném počasí
po zhruba 7 km na vrchol Smrku. Ostatní
účastníci přicházejí hvězdicovitě z okolí
Smrku, tedy od Smědavy nebo od Bílého Potoka či z Polska.
Před stanem dvojice žen v ypisuje
účastníkům pochodu Účastnický list
jako potvrzení o zdolání kóty 1124 m
nad mořem. K tomu ještě patří i pamětní
placka. Někteří turisté ten list neobdrželi, protože o tom nevěděli, rovněž tak psi.
Ti list obyčejně nedostanou nikdy.
Na vrcholu Smrku se potkávají lidé
pěší i cyklisté, lidé z Česka, Německa,
Polska. Poznáváme tváře z let minulých,
vidíme také tváře nové. Tváře zdravě
brunátné od námahy po zdolání trasy
a převýšení, tváře většinou usměvavé,
záda upocená, ale účastníci jsou určitě
šťastní, že trasu zdolali. Úsměv se mnohdy neztratí ani při pohledu na dlouhou
frontu na pivo, lívanečky či bramboráky, kávu nebo jiné tekutiny. Taky byla
k mání bramborová polévka, dokonce
dvě várničky. Každá fronta jednou končí
a letos byly snesitelné. Ženy, dívky, děti,
chlapci, muži, mladší i starší lidé, kteří
sobě i druhým dokazují, že na to mají vysupět nahoru, potkat se se známými či
neznámými, popovídat si, pojíst, popít,
pokochat se dalekým rozhledem z plošiny rozhledny. Po okolí pobíhají radostně
psi a poštěkávají.
Slunečně oblačný den se překotil
do odpoledne, okolo druhé hodiny došlo bramborákové těsto, ještě chvíli se
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smažily lívanečky, než i ony došly. Pak
došlo i pivo a klobásy. Začínáme pomalu
likvidovat vnitřní zařízení a skládat stany.
Vše se naloží na dopravní prostředky
a sveze do Města.
Druhý den, tedy v neděli, následuje
mytí zapatlaných vařičů, stojanů, polic,
pánví, nádobí. Všechno zkontrolovat
a přehledně uložit pro další akce.
Na závěr stručná statistika. Vypilo se 7
sudů piva, snědlo se kvantum bramboráků ze 105 kg brambor, upekla a snědla
se přehršle lívanečků (slovo přehršle
je ženského rodu!) z 5 várek těsta (jedna várka znamená 1 kg hladké mouky,
100 g droždí, 4 vejce, 10 lžic cukru,
1,5 l mléka a špetka soli), na zdobení 5
balení marmelády malinové, meruňkové, borůvkové a jahodové a šlehačkové
spreje se skořicovým cukrem. Nemáme
sečteno množství frťánků a hrníčků kávy
a čaje, ale zato víme, že se snědlo 15 kg
klobás a 15 kil párků a ca 15 šišek chleba. K tomu hromady kopečků hořčice
obyčejné i kremžské, něco málo kečupu
i křenu.
Akce se zúčastnilo přes dvacet lidí
jako stavěči stanů a vnitřního zařízení,
vařiči čaje a kávy, nalévači lihovinek, lidé
pekoucí lívanečky a bramboráky, točící
pivo nebo ohřívající párky a klobásy,
nakladači na auto, přípraváři a nákupčí
před akcí, startovači a cílové kontroly. To
je deﬁnitivní konec!
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školství
Základní umělecká škola
Gratulace, pochvala a poděkování...
Ve středu 1. června byla zahájena
v místní knihovně výstava prací žáků
výtvarného oboru a v úterý 21. června
proběhl v sále základní umělecké školy
závěrečný koncert. Obě akce byly vhodnou příležitostí ke gratulaci, pochvale
a poděkování.
Gratulace patřila absolventům
I. stupně základního studia
hudebního oboru.
• Freibergová Jesika, Stejskalová
Eliška, Zárubová Kateřina, Kult Jiří,
Šůs Martin
Žáci, kteří dosáhli vynikajících
výsledků a reprezentovali
základní uměleckou školu, si
přišli pro pochvalu a poděkování.
• za hudební obor: Bendigová
Samantha, Diškantová Eliška,
Čižinská Jindra, Engelmannová
Kateřina, Engelmannová Tereza,
Hrevušová Michaela, Jersák Jiří,
Kult Jiří, Peterová Lucie, Resselová
Simona, Škaredová Natálie, Šůs
Martin, Zárubová Kateřina
• za výtvarný obor: Bruská Ester,
Diškantová Eliška, Hájková Nikola,
Hakrová Jiřina, Hakrová Markéta,
Heřmanová Tereza, Hoová Karolína,
Matějková Madeleine, Porubská
Anna, Porubská Eliška, Slováčková
Eliška, Svěrčinová Alžběta
Poděkování za vynikající pedagogickou práci ve školním roce 2015/2016
patří také všem v yučujícím základní
umělecké školy. Velké uznání si zaslouží
i rodiče, prarodiče..., kteří své děti v zájmovém uměleckém vzdělávání trpělivě
podporují a povzbuzují.
Martina Funtánová

Zařazování žáků
do rozvrhů na školní
rok 2016/2017
bude probíhat
1. a 2. září
v 9–17 hodin
v učebnách ZUŠ.
12
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Kultura
40. výročí vzniku folklorní skupiny Podgorzanie
Soubor byl založen v roce 1976 jako
pěvecký sbor Venkovských hospodyň,
založili ho oby vatelé vesnic Kamień
a Mroczkowice (rozděluje je pouze řeka
Kwisa) poblíž města Mirsk, z lwóweckého okresu. Cílem souboru bylo a je
šíření, kultivování a propagace místní
kultury a tradic.
Spoluzakladatelkou a zároveň šéfkou
skupiny je paní Teresa Malczewska,
zasloužilá kulturní aktivistka, čestná
občanka města Mirsk a poslankyně
sněmovny polského parlamentu ve dvou
obdobích. Nedílnou součástí sboru je
také lidová kapela, jejímž řídícím je pan
Edward Cybulski. Tato kapela má velice
bohatý repertoár. Patří k němu písně,
obřady a zvyky, včetně křesťanských
prvků pocházejících z oblasti bývalého předválečného východního Polska
(Vilno, Lvov), ale také z různých jiných
oblastí dnešního Polska.

Hlavní oslavy 40. výročí začaly mší
svatou dne 14. května 2016 v 15 hod.
ve farním kostele Zvěstování Panny Marie v Mirsku. Mši za zesnulé a žijící členy
skupiny, a také zesnulého P. Jordanka,
sloužili kněží Jozef Stec, Robert Kocjan,
Andrzej Fila a Jozef Bluciak. Mše svaté
se zúčastnili také poslankyně Zoﬁa Czernow, Tadeusz Samborski - člen krajské
komise a představitelé různých státních
instituci lwoveckého okresu, obce Mirsk
a Gryfow Sl. a také lidových sborů Chabr y, Bogdanki Izerskie, Kwisowianie
a Jarzebiny.
Po skončené mši svaté pokračovaly
oslavy v městském sálu. Šéfová sboru

obdržela spoustu přání, dárků a kytic.
Za propagaci polské kultur y obdržel
sbor dvě státní vyznamenání - Zasluzony
dla Kultury Polskiej a čestný zlatý odznak Zasluzony dla Wojewodztwa Dolnoslaskiego. Našly se i dárky pro účastníky
oslav, např. CD s hudbou sboru Podgorzanie, zpěvníky apod.
Milým překvapením pro hosty byly
lidové tance v podání dětí z místní školky
a také koncert skupiny ORFEUSZ, jakož
i bohaté pohoštění.
Na závěr můžeme říci, že oslavy proběhly v milé a přátelské atmosféře. Momentálně sbor Podgorzanie čeká hodně
práce a pak další vystoupení před diváky.

Na základě rodinných povídek vznikly
také divadelní hry, jako třeba: Kądzielnice, Śmigus-Dyngus, Omłoty, Ostatki,
Muzika u rekruta, Wesele lwowskie; to
poslední také uspělo na prknech varšavského Polského divadla v roce 1989.
V průběhu 40 let své existence skupina
PODGORZANIE vystupovala mnohokrát
nejen v Dolním Slezsku, ale i v Malopolsku a v zahraničí, např. v Norsku, Holandsku, Španělsku, Itálii a v Německu.
Za svůj největší úspěch sbor považuje
vystoupení ve Vatikánu před papežem
Janem Pavlem II. 28. října roku 1998.
Byl to pro všechny velmi dojemný a nezapomenutelný zážitek.
červenec–srpen 2016
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spolky
2. krajský Den včely
Dvanáct let se děti z Nového Města
pod Smrkem podílejí na Dni včely. Několik let v programu vystupovaly tanečnice
pod vedením paní Ilony Knížákové, řadu
let paní Ivona Špálová vyhlašovala výtvarnou soutěž Ze života včel.
Letošní včelařské soutěže na 12. ročníku Dne včely v Oldřichově v Hájích připravila Stanice mladých včelařů. Vojta,
David, Bedřich, Šimon, Kryštof, Honza
a Vašek připravili soutěžní otázky z oblasti včelího života. Příchozí děti a dospělí ověřovali své znalosti v botanice,
včelích produktech, teorii, včelařských
pomůckách.
Šimon se ujal včelařských pomůcek
a velmi obratně dokázal také odpovídat
na otázky zvídavých návštěvníků u cvičného úlu. Bedřich a David, jako zkušení
dlouholetí včelaříci, se věnovali všem
včelařským oblastem, a mladší včelaříci
si tak mohli projít další zajímavá místa
v ekocentru.
Vojta, včelařský instruktor našeho
kroužku, měl na starosti laboratoř, kde
pod binokulárními lupami zájemci sledovali tělíčka včel. Na rozdíl od lidí má včela
veškeré vybavení, jako je např. košík,
lžička, hřeben,… na svém těle; všichni
bedlivě poslouchali a hledali podle pokynů Vojty.
Velký úspěch měla ochutnávka medu
od českých a polských včelařů. Účastníci mohli posuzovat organoleptické
vlastnosti 15 druhů medu. Svou charakteristickou vůní velmi zaujal pohankový
med. Dobře se nabíral výborný pastovaný lípový med z Frýdlantska, a tak sklenička byla rychle prázdná a opozdilci už
mohli jen přivonět.
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Včelařský kroužek učí děti vědomostem, dovednostem a návykům v oblasti
včelařství. Každoročně poměřují své
znalosti na oblastních včelařských soutěžích. Šikovní se dostanou na republikovou či mezinárodní soutěž. Včelaříci
se také učí vhodně vystupovat a komunikovat s veřejností, zdolávat překážky
a zvládnout nepříjemné situace.
Letos odcházejí do středních škol
David a Bedřich. Přejeme jim hodně
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studijních úspěchů a těšíme se na další
spolupráci. Jako instruktoři nám budou
pomáhat na víkendových akcích. První
velkou instruktorskou zkouškou si projdou v létě na táboře.
Pokud máte chuť se zapojit do včelařského kroužku a je vám 9 - 15 let,
kontaktujte SVČ ROROŠ.
YS
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hasiči
Květen a červen u hasičů v Ludvíkově
To, co jsme si přáli při přípravě na pálení vatry, se nám splnilo. Nádherné počasí,
hodně spokojených návštěvníků a hlavně
dětí v kostýmech čarodějnic a černokněžníků. Radost návštěvníků nám, kteří
jsme připravovali tuto velkou vatru, vynahradila námahu při přípravě a organizaci
akce - při přípravě dříví v lese, stavění
vatry a výzdobu a stavění májky, vysekání
všech ploch u nádrže a na hřišti, také zajištění občerstvení a další věci s tím spojené. Po přípravě malých ohníčků pro děti
a zapálení vatry byla postavena májka.
Celý večer byl opravdu velmi podařený.
Další dny byly ve znamení příprav
na soutěže, které v našem okrsku začaly v Novém Městě na soutěži O pohár
velitele okrsku, kde naši chlapci skončili
na druhém místě. V červnu na okrskové
soutěži v Dolní Řasnici dokonce vyhráli
postup na okresní kolo do Velkých Hamrů, kde ve velké konkurenci skončili
na čtvrtém místě z celého libereckého
okresu. Bohužel chyběly tři body, aby
naše mužstvo postoupilo do krajského kola. Na poslední červnové soutěži
v Kunraticích naše mužstvo získalo druhé
místo. To svědčí o dobré jarní přípravě jak
na soutěže, tak i k samotným zásahům
a výjezdům. Byly to technické výjezdy
k monitorování vodních toků v obci Ludvíkov a okolí po deštích počátkem června a pomoc při snesení pacienta. Dále
jednotka vyjela k námětovému cvičení
na prvním stupni základní školy v Novém
Městě, kde byl simulován požár s evakuací osob jak vlastním odchodem, tak
s použitím výškové techniky.

Koncem května jsme se opět připravili
na další kulturní akci - dopolední krojované zvaní na večerní kácení máje opět
u nádrže. Tentokrát to vyšlo na sobotu,
a proto byla návštěvnost velká, i když počasí nebylo nejlepší. Letošní májku vyhrál
pan Petr Kavalír i s cenami od sponzorů.
Za veškeré naše kulturní akce jsme dostali ocenění od hasebního okrsku; předáno
bylo starostou okrsku, panem Janem
Slotíkem, který přidal přání dalších povedených akcí. Těch máme v roce opravdu
mnoho. Již 2. července nás bude čekat
velká společenská akce „Hurá prázdniny“, kde budou hry pro děti, ukázka práce
policie a hasičů, jízda na koních, ukázka

leteckého modelářství a další. Ještě ten
den večer se naši hoši zúčastní v Novém
Městě soutěže na nočním útoku. Poté se
začnou připravovat na organizaci pohárové soutěže, která se bude konat 16.
července u nás v Ludvíkově. Tato soutěž
je zařazena do Superpoháru 2016, kde
bychom i letos chtěli zabojovat.
Závěrem chci popřát příjemné prázdniny a dovolenou všem dětem i rodičům,
také některým členům, i když další budou
muset držet pohotovost.
Jednatel SDH MaP

Sbor dobrovolných hasičů ze Smržovky vyhrává
100 000 Kč na párty od Českého rozhlasu Sever
Soutěž sborů dobrovolných hasičů,
Dobráci roku, zná na severu Čech svého
vítěze. Nejvíc platných SMS hlasů zaslali posluchači Českého rozhlasu Sever
Sboru dobrovolných hasičů ze Smržovky,
celkem to bylo 1448 textových zpráv.
Ve Smržovce si tak v srpnu užijí pro celou obec oslavu plnou piva, grilovaného
masa a hudebních vystoupení. Vítězové
severočeského regionálního kola se navíc zúčastní národního ﬁnále.
Druhým sborem v hlasování byl SDH
z Jindřichovic pod Smrkem (1282 hlasů),
na třetím místě skončili hasiči z Příchočervenec–srpen 2016

vic (1087 hlasů). Soutěž Dobráci roku
probíhala od září 2015 do května 2016.
Náš štáb navštívil celkem 40 sborů dobrovolných hasičů, které byly vylosovány
ze všech přihlášených v živém vysílání.
Regionální vítěz (Smržovka) získává show
v hodnotě 100 tisíc korun (živá hudba,
ozvučení, moderátor, 100 kg grilovaného
vepřového masa, 750 litrů piva včetně zařízení výčepu a jeho obsluhy). Druhý sbor
v pořadí získává poukázku na odběr 10 ks
sudů piva a poukázku na odběr 30 kg syrového vepřového masa. Třetí sbor v pořadí získává poukázku na odběr 5 ks sudů
Novoměstské noviny

piva a poukázku na odběr 20 kg syrového
vepřového masa. Děkujeme všem hasičům, kteří se aktivně zapojili do soutěže
Dobráci roku, s nimiž natáčela Jaroslava
Mannová.
Více na http://www.rozhlas.cz/sever/
dobraci
Na slyšenou i v létě na vlnách ČRo Sever
Liberec a Jablonec 102,3 FM,
Smržovka, Tanvald, Harrachov
107,9 FM, Frýdlant a Nové Město
p. Smrkem 97,4 FM, Semily a okolí
103,4 FM, Česká Lípa a okolí 93,4 FM
15

sport
Co právě dělá Singltrek tým?
Také se Vám zdá, že čas letí rychleji
než dřív? Ani jsme se nenadáli, je tu léto
a s ním nejrušnější část sezóny na Singltreku pod Smrkem. Pro nás to znamená
hlavně to, že nestíháme ještě víc než v jiných ročních obdobích. Kromě provozu
Singltrek Centra a péče o návštěvníky
Singltreku pod Smrkem máme momentálně plno práce s projektováním dalších
stezek jinde po republice.
Projektování stezek u vodní nádrže
Lipno, o kterém jsme psali v minulém
čísle Novoměstských novin, se již přehouplo do fáze realizace. Takže Tomáš
Kvasnička několikrát týdně pendluje mezi severem a jihem republiky. U Lipna se
momentálně staví stezka Floutrejl, což je
další typ přírodě blízké stezky pro terénní cyklisty. Od Singltreku se na první pohled liší velmi málo, hlavně tím, že vede
v podstatě výhradně z kopce (nahoru se
jezdí lanovkou) a může mít více technických prvků jako klopené zatáčky.
Floutrejl není tak rozložený v krajině
jako stezky Singltreku pod Smrkem, ale
je to záležitost jednoho kopce. Dalo by
se to přirovnat ke sjezdovému lyžování.
Nahoru vyjedete lanovkou a pak sjíždíte kopec. Stejně jako na Singltreku se
houpete na terénních vlnách a kličkujete

mezi stromy po úzké stezce. A stejně
jako při projektování Singltreku je pro
nás i na Floutrejlu hlavní ohled k přírodě
a krajině (tedy žádné velké a nápadné
stavební prvky, zkrátka krásná “pěšina”),
a to, aby si Floutrejl mohlo užít co nejvíce lidí všech věkových skupin a úrovní zdatnosti i šikovnosti. Stejně jako
na Singltreku platí, že obtížnost stezky
se zvyšuje s tím, jak rychle jedete, takže
se na stejné stezce mohou skvěle bavit
začátečníci i expertní cyklisté.
Floutrejl Lipno je první fází velkého
záměru rozvoje cestovního ruchu. V době, kdy píšu tyto řádky, je dokončeno
několik kilometrů Floutrejlu Lipno a pod
přísným dozorem Tomáše Kvasničky
šikovný bagrista Milan vykrajuje zatáčky, jako by je řezal laserem. Pokud vše
půjde i nadále dobře, tak by v dalších letech v této oblasti měly následovat stezky Singltrek Loučovice, které vzhledem
k místním terénním podmínkám budou
naprosto unikátní nejen u nás, ale v celé
Evropě. Pokrok Floutrejlu Lipno můžete
sledovat na našem Facebooku (hledejte
“Floutrejl Lipno”).
A co nás v poslední době velice potěšilo? Tomáš Kvasnička byl začátkem června jedním z hlavních hostů na konferenci

MTB Tourismusforum Deutschland, kde
přednášel o stavbě stezek a Singltreku
pod Smrkem. Ukázalo se, že Singltrek
pod Smrkem navštívila již značná část
německých odborníků na MTB turismus
a že je náš projekt po celém Německu
velmi uznáván. Stezky v okolí Nového
Města pod Smrkem se tak stávají vzorem pro rozvoj měkkého cestovního
ruchu u našich západních sousedů.
V červnu nás navštívili redaktoři velmi
populárního německého cyklistického časopisu Bike, kteří Singltrek pod
Smrkem popisují doslova jako “ráj”.
Rozhovor s Tomášem Kvasničkou o problematice tvorby stezek pro MTB také
brzy vyjde na respektovaných stránkách
rakouského Red Bullu.
Přejeme Vám krásné letní dny. Kdo
by se nezasnil při vzpomínce na letní
prázdniny a hlavně jejich začátek, kdy se
zdály takřka nekonečné? Tak se zkusme
na ten pocit aspoň naladit a užijme si to
Sedněte na kolo a přijeďte se zhoupnout
na stezkách, vyplavit endorﬁny, a aspoň
trochu se tak vrátit do dětství.
Za celý Singltrek tým Vás zdraví
Hana Hermová

FOTO: MTB Tourismusforum Deutschland
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Příspěvky čtenářů
Děda
Kolo, to je požitek nejen tělesný, ale
i smyslový, hlavně v létě. Na kole vnímáte nejen ten nádherný dotyk těla se
vzduchem, ale cítíte i různé vůně. Jedete
lesem, mezi poli, přes vesnice. Z lesa
cítíte příjemný chlad a smolnou vůni
borovic a smrků, z polí obilí či čerstvě
zoranou zem, z luk posečenou trávu,
ve vesnicích koprovku nebo pečené
buchty.
Tenkrát bylo vedro, jak mastný olej
teklo vzduchem, na obloze pár mráčků.
Žádné vůně neatakovaly moje smysly,
ani ta koprovka. Projel jsem polabským
městečkem. Z náměstí vedla do strmého kopce úzká ulice ke kostelu s přilehlým hřbitovem. Nalevo i napravo od cesty stály nízké staré domky, v tom vedru
bez známek života. Chodníčky okolo
domků byly lemovány javory s kulovitou
korunou. Ulice byla vydlážděna nepravidelnými pískovcovými kameny s táhlými
vybroušenými prohlubněmi. Ty vytvořily
obruče kol koňských povozů. Cesta
zažila určitě mnoho průvodů, smutných
na poslední cestě člověka, ale i radostnějších – k oltáři. Vyjel jsem až nahoru
ke kostelu, k několika vzrostlým lipám.
Podél stromů se táhla vysoká zídka,
pokrytá loubincem. Chodník před zídkou byl složen z drobných kamenných
kostek. Postupně se zužoval a končil
lomenou stěnou. V ní byl proražen otvor,
vedoucí kamsi do zeleného temna uvnitř
zahrady. U vchodu stálo rozviklané štokrdle a malá židlička. Okrově zbarvená
zeď za nimi byla zašpiněna, asi od zad
toho, kdo tam sedával. Chodník před
židličkou byl pokryt hnědavými skvrnami. Sesedl jsem z kola a zvědavě
nakoukl do zeleného příšeří v dveřním
otvoru. Listová stěna za ním nic neprozradila. V tom hustém horkém vzduchu
se nehnul ani lísteček. Už jsem odcházel, když se najednou z té zelenavé tmy
ozvalo:
„Pocem, potřebuješ něco, chceš poradit?“
Z otvoru ve zdi se vyšoural pomenší
děda s holí v pravačce. V levé držel otlučený talíř s několika buchtami. Na sobě
měl plandavé štruksové kalhoty s ﬂeky
neurčitého původu. Vypadal jak rozestlaná postel. Posadil se na štokrdle, záda opřel o zídku za sebou. Talíř s buchtami položil na židličku.
„Potřebuješ poradit? Stoupni si tady
přede mě, ať na tebe vidím,“ ukázal holí
červenec–srpen 2016

na místo před sebe. Uviděl moje kolo.
„Kam jedeš?“
Z nohavic mu vyčuhovaly podvlíkačky.
Šedé ponožky vězely v sešlapaných
sandálech. Jedna ponožka byla shrnuta
ke kotníku, druhá na tom nebyla o nic
lépe.
„Kam jedeš? Tady se lidi často zastavujou.“ Popošel jsem před něj. Děda
cosi v puse převalil ze strany na stranu
a přežvykoval.
Rozdrbaný hnědý svetr, poznamenaný
časem a zanedbanou údržbou, překrýval ﬂanelovou tmavě zelenou kostkovanou košili. Ty dva kousky oděvu docela
barevně ladily, ale to bylo asi všechno.
Límeček ledabyle ohrnutý tvořil okolo
krku jakési okruží. Placatá, původně
světlá čepice se štítkem byla ohmataná
do černa. Děda ji měl frajersky posunutou na stranu a doplňovala jeho opálený obličej s tmavým hustým obočím,
srostlým nad kořenem nosu do podoby
kartáče. Zpoza čepice vykukovaly tmavé
neupravené vlasy, které mu padaly přes
ucho jako křídlo postřelené kachny.
„Máš štěstí, já to tu dobře znám. Já
sem se tady narodil. Já sem byl vynikající fotbalista a taky sem byl rozhodčí.
Mám dva syny, ten nejstarší je automechanik, šikovnej. Jednomu opravil auto.
Za chvilku! A ten majitel mu dal pětistovku a řek, že nechce nic zpátky, když je
z tý opravy tak zašpiněnej. Takhle se
vydělávaj peníze! Odkud si? Jo, odtamtud! Tam to znám. To je daleko. To si sem
přijel na kole? Já byl dobrej fotbalista…
A taky rozhodčí,“ zdůraznil to ťuknutím
holí do chodníku. Pak před sebe vyplivnul cosi hnědavého. To znám, můj děda
bagoval tabák. Tarase Bulbu. A tenhle
děda taky.
Obličej měl zbrázděný hlubokými
vráskami. Sáhl na talířek, vzal si buchtu
a skousl ji dásněmi se skořepinkami
zubů. Z buchty vyteklo trochu marmeládové náplně. Děda ji obratně zachytil
jazykem a vcucnul do úst. Pomalu začal
žvýkat.
„Sou dobrý, to pekla moje snacha,“
dodal na v ysvětlenou a pochvalně
mlasknul. Okolo rtů se mu utvořilo hnědavé marmeládové kolečko s drobky
buchty. Setřel si je, jako by vycítil můj
pohled na ústech.
„Chceš taky? Já přinesu jiný.“ Přistrčil
talířek blíž ke mě. „Vem si. A kam že to
jedeš?“ navázal na původní otázku. „TaNovoměstské noviny

dy kousek od nás… v lese,“ ukázal holí
za sebe, „tam je takovej lesní kostelíček,
prej tam pohřbívali horníky až z Kutný
Hory, ještě za krále Vladislava Jagellonskýho,“ pokračoval s plnými ústy v likvidaci buchty .
„Můj nejstarší syn je automechanik
a šikovnej. Ty vypadáš zdravě, co děláš?
Jo ty už neděláš! Moc-li bereš důchodu? Já vosum tisíc! A kam ještě pojedeš, pocem blíž, ať tě slyším. Kde si se
narodil?“ zahrnul mne dalšími otázkami.
Vrásčité, uzlovité prsty zkroucené stářím
či revmatizmem, ulámané nehty, zažraná špína v kůži. Další buchtu už nějak
nemusím.
„Chceš eště buchtu? Já skočím pro
další a k tomu meltu,“ pomalu se zvedl
ze svého štokrdlete. „Počkej tady, ne
abys odjel!“ řekl rozkazovačně. Za chvilku byl zpátky, v ruce otřískaný modře
puntíkovaný hrníček s hnědavou tekutinou, ve druhé dvě buchty. Sedl si, koukl
do hrnku a srkavě se napil. „Tam jeď, jak
sem ti poradil,“ dodal, když dopil. Pak
hrábnul po další buchtě. Byla maková.
Tu já nerad...
Čas neúprosně letěl, vedro zůstávalo.
Dědovy živě těkající světlemodré oči se
na mne krátce upřely. Prsty si neklidně
pohrávaly s rukovětí hole.
„Ty už musíš jet? Tak dobře dojeď
a stav se zase někdy.“ Sáhl do kapsy
štruksovek a hrstičku tabáku si vsypal
do úst. Pomalu začal převalovat bago
v ústech.
Seděl na své židli, ruce složené na rukověti holi jako zlomené perutě, a usmíval se. Pak upřel oči někam nahoru
směrem k loubinci, co rostl nad ním
a dělal mu stín. Přežvykoval, usmíval se
a byl asi v myšlenkách někde u svého
milovaného fotbalu nebo u synů, co jsou
tak šikovní, zvláště ten nejstarší. A taky
u krále Vladislava Jagellonského. Ani si
nevzpomněl, že jsme spolu mluvili před
dvěma roky.
©Šmi-dra
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spolky, školství
Výlet za pískovcovými skalami, sklem a rybníky
Ve dnech 22. až 24. 6. se třídy VII. B
a IX. B zúčastnily výletu do osady Maxov
u Sloupu v Čechách. S dvoučlenným
pedagogickým dozorem svých třídních
učitelek podnikly děti vyčerpávající pěší
túru z nádraží v Novém Boru až do chatové osady. Po dlouhém dohadování,
kdo s kým bude v chatičce, jsme vyrazili
do Sloupu v Čechách na zmrzlinu, nákup a také si prohlédnout skalní divadlo,
kde žáci předvedli několik scének. Nejvíce se povedlo ztvárnění Romea a Julie
ve zcela mužském provedení deváťáků.
Další den v třicetistupňovém vedru
za nespokojeného frkání některých zúčastněných jsme se vydali na skalní hrad

Sloup. Téměř před hradem bylo hrdinné
snažení žactva i vyučujících odměněno
lahodnou kremrolí z místní soukromé
pekárničky. Strmý výstup po hradním
schodišti zvládli všichni na jedničku,
protože skála slibovala konečně stín
a chládek. Po prohlídce hradu, kde se
mimochodem točila celá řada pohádek,
jsme zamířili na rozhlednu vzdálenou
asi kilometr. Při výstupu do pekelného
kopce v ďábelské výhni se zdálo téměř
nemožné, aby výletníci schody rozhledny zdolali. Ale povedlo se. Odměnou byl
skvělý výhled na Smrk vzdálený asi 57
kilometrů vzdušnou čarou. Pak došlo
na sliby pedagogického dozoru a šli

jsme se koupat. Navečer jsme pekli
buřty.
Poslední den byl ve znamení úklidu,
který byl nejtěžší zkouškou pro učitelky
z trpělivosti a porozumění. Závěrečnou
tečkou se stala zpáteční cesta, pro většinu naštěstí bez bagáže, kterou nám
odvezl autem vedoucí kempu.
Dorazili jsme všichni, zdraví a celí.
I přes únavu, kterou jsme zažívali, mohu
říci, že jsme si výlet přes drobná nedorozumění a problémy užili.
Mgr. Klára Chaloupecká

ZO Chovatelů poštovních holubů N. M. p. Smrkem
Cvičení poštovních holubů pomáhalo
v druhé světové válce. Tajné informace z bojišť přispěly k záchraně mnoha
lidských životů. Holub jménem Gustav
dostal za své hrdinství při invazi do Normandie tzv. „Dickin Medal“, zvířecí obdobu nejvyššího britského vojenského
vyznamenání Victoria Cross. Včely jsou
důležitou a nepostradatelnou součástí
naší přírody. Význam včel nespočívá
pouze v produkci cenných a lidskému
zdraví prospěšných látek- med, pyl,
propolis, mateří kašička, vosk a včelí
jed. Včely nám z 95 % zajišťují opylení
kulturních plodin a volně rostoucí vegetace. Opylovací činnost včel představuje
devítinásobek hodnoty všech včelích
produktů. V minulém roce základní organizace Chovatelů poštovních holubů Nové Město pod Smrkem připravila výstavu
ve spolupráci se základní organizací
Českého svazu včelařů Nové Město pod
Smrkem. Vysoká účast vystavovatelů
holubů, českých a polských návštěvníků
organizátory potěšila.
V podzimním období letošního roku
pro čtenáře těchto řádků, pro přátele
holubářů a včelařů i pro širokou veřejnost, připravují obě ZO společnou výstavu na sále nad „Dělňákem“.
A ž nad vámi v ovocných stromech
zaslechnete bzukot včel, zastavte se
a poslouchejte včelí koncert.
A ž zahlédnete holuba s kroužkem
na noze, možná to bude účastník náročných leteckých soutěží a oceněný vítěz
z našich výstav.
YS
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školství
Cesta na Ořešník
Tak je to tu zase. Konec školního roku
bývá protkán tradičním zkoušením, písemkami, ale i výlety. A tak opět po roce
vyrazila i IX.A. Cíl byl dán již z loňska.
Když jsme náš výlet na Skalní hrad zakončili v Hejnicích v cukrárně, nechal
jsem pozvednout oči žáků nad hejnický
kostel a vyhlásil cíl výletu na rok 2016.
Milí žáci, cílem výletu bude Ořešník.
Všichni při představě cesty do kopce
„zajásali“ i když to od některých vypadalo na zaúpění. Detaily nezkoumám.
A tak jsme se ve středu 8. června
2016 ráno sešli v počtu 12-ti žáků na zastávce a přemístili autobusem do Hejnic.
Počasí krásné, nálada ještě lepší. Tedy,
než jsme začali stoupat. Po červené
turistické značce na Ořešník. Saša
převzal svou roli turistického vůdce a jen
málokdo mu stačil. Rozdílná fyzická
připravenost se projevila záhy. A tak si
přední voj vytvořil solidní časový náskok
a zadní voj vlál a „lál“. Na všechny strany.
Proč kopec není rovina, zda je nahoře
občerstvení (ano, Lídl, zněla moje odpověď), že je hic, že je stín, že došla voda,
že je boule na noze, že ty boty jsou špatný, že už to dál nejde, a kdy už budem
nahoře…, no prostě turisté k pohledání.

A tak můj obdiv Honzovi, který, jako
dobrá duše, dotáhl tuto druhou skupinu
až na vrchol a psychicky vše vydržel.
Mezitím na čekacích zastávkách zjistili
někteří mykologové z prvního vrcholového družstva, že rostou hřiby kováři a tak
jimi plnili igelitový pytlík.
No, pod Ořešník nakonec dorazili
všichni. Na vlastní skálu Ořešníku se
pak vydala postupně jen desítka, neboť
někteří neholdují výškám. Z výšky 800m
nad mořem se nám rozprostřel krásný
pohled do kraje. Kdo jej zná, ví, o čem
mluvím. I moji deváťáci byli překvapeni
a brali to jako třešinku na dortu. Stálo
to za to. Kromě jednoho žáka tam byli
totiž všichni poprvé. Poseděli jsme chvíli na skále, pokochali se nádhernými
scenériemi Jizerských hor a po svačině
jsme pokračovali směrem na Velký Štolpišský vodopád. Tam jsme se kochali
podruhé. Trochu se osvěžili ve vodě, někdo i víc, a pak vyšplhali na horní můstek
přes potok. Uff. Poslední stoupání za námi. Nahoře, na můstku, jsem využil chvíli
klidu a k místu, kde jsme byli, již tradičně něco přečetl z Knihy O Jizerských
horách od Miroslava Nevrlého. A pak
už jen cesta dolů. A došlo k tomu, co

vždycky. Druhá skupina, téměř umírající
voj, začíná ožívat, dostává se dopředu
a přitahován magnetem cukrárny v Hejnicích už před sebe nikoho nepustí….
A tak si ani nevšimne pěkného prostředí
Ferdinandova a už usedá se zmrzlinou
(do velkého kornoutu, prosím) do křesílek před cukrárnou. Pohoda. Všem je
o poznání lépe, jen houbám v igelitovém
pytlíku asi ne.
A já si dávám též něco dobrého (kávu
a větrník), sedím a nostalgicky si pro sebe říkám, tak s touto třídou jdu naposledy… Cíl na příští rok už jsem nevybírá…
Ále což, přijdou další bojovníci…
Aby nedošlo k nějakým výtržnostem,
na autobus v Hejnicích čekáme ve stínu
před policejní stanicí. I autobus přijel,
řidič naposledy poloviční slevu uznal,
a tak výlet na Ořešník skončil na náměstí
v Novém Městě pod Smrkem beze ztrát.
Všichni odchází v dobré náladě a v plné
kondici. Proč tedy byla následující den
tak velká absence ve škole, netuším.
Že by pro některé začal víkend jako pro
Pražáky? Tedy už ve čtvrtek? Kdo ví….
Vesnický učitel Miroslav BERAN

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Červenec
Bařinová Anna
Bohadlová Dáša
Boorová Jarmila
Brázdová Jana
Drabkeová Jana
Drbohlavová Vlasta
Filipová Irena
Chladová Věra
Kalina Miroslav
Luﬁnková Svatava
Polovčak Orest
Resselová Evženie
Smrčka Petr
Svobodová Miroslava
Špálová Jiřina
Šváb Jindřich
Zajacová Janina

Srpen
Bařáková Marie
Dancsová Věra
Himmelová Marie
Hudáková Marta
Jelínková Evženie
Jurica Štefan
Kallová Jaroslava
Masslichová Lenka
Novák František
Novotná Jana
Otřísal Karel Ing.
Plašková Věra
Ressel Gustav
Veitová Marta
Zimová Hana
Zozman Eduard
Železný Jiří

Všem oslavenkyním a oslavencům, kteří v těchto měsících svá životní jubilea již oslavili či budou
teprve slavit, přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let. Redakce
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Provozní doba – červenec – zavřeno
srpen 2016 (od 10.8.2016 – v závislosti na ukončení oprav)
Plavecký bazén
ráno
odpoledne
pondělí sanitární den
sanitární den
zavřeno
úterý
středa
zavřeno
zavřeno
čtvrtek
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
pátek
16.00–19.00 veřejné plavání
sobota zavřeno
14.00–20.00 veřejné plavání
neděle zavřeno
zavřeno
Poznámky:
Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem
Provozní doba bude upravena v závislosti na počasí.

Sauna
odpoledne
sanitární den
zavřeno
zavřeno
15.00–19.00 ženy
15.00–20.00 muži
15.00–20.00 smíšená
zavřeno

Masáže
sanitární den
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno

Občerstvení
u bazénu
sanitární den
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno

Ceník – platný od 1. 5. 2016
Plavecký bazén
1 hod.
2 hod.
dospělí
50 Kč
70 Kč
děti do 15 let,
30 Kč
50 Kč
ZTP
senioři – čtvrtek 14:00–15:00 40 Kč
děti do výšky 100 cm vstup zdarma.
osoby ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč.
záloha na klíč od skříňky 100 Kč.
příplatek při překročení časového limitu
10 Kč za každých započatých 30 minut.
Pronájem bazénu – hodinová
sazba
do 19.00
19.00–21.00
po 21.00
700 Kč
600 Kč
1000 Kč
pronájem školy 1 hod.
20 Kč
(dopoledne)
Permanentka – neplatí pro saunu
dospělí 12 vstupů po 1 hod.
500 Kč
– přenosná,
platnost 4 měsíce
děti do 15 let a ZTP,
12 vstupů po 1 hod. –
přenosná, platnost 4 měsíce
Zápůjčky
vysoušeč vlasů
sportovní potřeby
ručník

300 Kč

20 Kč
10 Kč
10 Kč

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

Ubytování
Turistická ubytovna
1. 5. 31. 8.
1. 9.–30. 4.
Apartmány
1 noc
1. 10.–31. 5.
1. 6.–30. 9.
Více nocí 1. 10.–31. 5.
1. 6.–30. 9.
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, 6 1. 7.–31. 8.
stany
velký
malý (2 osoby)
parkovné OA na den
obytný vůz 1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10
karavan
1. 7.–31. 8.
(den)
Poplatky
Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)
Ubytovací poplatek při ubytování
v areálu koupaliště
Sprchy 10 minut
Elektrická energie

190 Kč
200 Kč
250 Kč
260 Kč
200 Kč
220 Kč
400 Kč
500 Kč
600 Kč
700 Kč
500 Kč
600 Kč
100 Kč
50 Kč
30 Kč
200 Kč
250 Kč
5 Kč
osoba/ noc
20 Kč
osoba / noc
20 Kč
100 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
Informace za SRC
Od 7. července bude bazén uzavřen
z důvodu provádění důležitých oprav
a revizí. Některá zařízení prostě potřebují každoroční údržbu. Ukončení odstávky plánujeme na 10. srpna. Konečný termín však závisí na rychlosti prováděných
jednotlivých prací. Tímto všem návštěvníkům děkujeme za pochopení a těšíme
se na setkání po otevření bazénu.
Jako vždy, aktuální informaci o provozní době najdete na internetových
stránkách www.ubytovani-relax.com,
nebo na facebooku. Všem návštěvníkům
našich zařízení děkuji za přízeň.
Pavel Jakoubek

Sbírka
Na prázdniny jsme si pro
návštěvníky našeho zařízení
v kempu u koupaliště připravili
několik zajímavých akcí:
1. července od 19 hodin
„EXPLOZE“
– koncert skupiny RAIN a dalších
pozvaných kapel
8. července od 19 hodin
„SEŠLOST“
– tradiční vítání léta s country
skupinou Sešlost
15. července od 19.30 hodin
„COVER/POWER“
– Skupina Cover/Power hraje
skladby populárních skupin
19.–21. srpna
„FRYYFEST“
– každoroční rockový festival více
na www.fryyfest.cz

Pozvánka do knihovny
Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti
populárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři
městské knihovny.
Knihovna dále nabízí veřejně přístupný
internet, černobílé a barevné kopírování
pro občany během výpůjční doby a možnost skenovat.
Čtenáři mohou využívat ON-LINE katalog na adrese www.katalog.nmps.cz.
V ON-LINE katalogu můžete zjistit, zda
je vámi hledaná kniha ve fondu knihovny,
zda je přístupná nebo právě vypůjčená.
Pokud je kniha půjčená, můžete si přes
své čtenářské konto tuto knihu rezervovat. Přes čtenářské konto lze výpůjčky
také prodlužovat. Bližší informace o této
službě je možno získat v knihovně.

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

Městská knihovna půjčuje:
pro děti:
pondělí
středa
pro dospělé:
pondělí
úterý
čtvrtek

v roce 1 900 darovali škole manželé Anton a Marianna
Neumanovi z lásk y
k otcovskému městu
a škole věžní hodiny.
I po více jak sto letech
jsou hodiny ve velmi dobré kondici. V roce 1990 jsme je
s dětmi ve školních dílnách repasovali
a po mnoha letech klidu jsme je zprovoznili. Stroj se ale musí denně natahovat,
takže jsou období, kdy hodiny místo
toho, aby ukazovaly aktuální čas, stojí.
Jistě to není symbolem toho, že by se
pod Smrkem čas zastavil, ale prostě děti
občas nejsou ve škole, zapomenou...
to se stává každému. Proto se Spolek
pro seniory Červánek rozhodnul, že se
pokusí vyhlášením veřejné sbírky získat
ﬁnanční prostředky na elektriﬁkaci těchto hodin spojenou s rekonstrukcí. Cena
zakázky je 87 600 Kč. Pokud se rozhodnete na této dobročinné akci podílet i Vy,
můžete tak učinit vkladem na transparentní účet veřejné sbírky, který má číslo
2700990999/2010, variabilní symbol
19002016. Stav na účtu si můžete prohlédnout zde: https://www.fio.cz/ib2/
transparent?a=2700990999. Pokud
to nebude z provedené platby zřejmé,
do poznámky prosím uveďte Vaše jméno
a příjmení. Jakýkoliv Váš dar přispěje
k trvalému zprovoznění tohoto více jak
stoletého hodinářského klenotu a budeme Vám za něj vděčni.

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.

Sbírka byla povolena od 15.05.2016
a za měsíc jejího trvání,
do 20.06.2016, se laskavostí 19
dárců podařilo shromáždit celkem
13 600 Kč. Všem dárcům upřímně
děkuji.
Za Spolek pro seniory Červánek:
Jindřich Novotný, jednatel
červenec–srpen 2016
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hasiči
Kronika novoměstských hasičů
Představujeme vám kroniku novo městských hasičů, mapující roky 1946
až 1953. Nahlédněte do protokolů
o členských schůzích bratří a sester
v každém výtisku novin.
Zápis o členské schůzi konané
4.XI. 1946 v hostinci u br. Herbe
za účasti 12 bratří a 6 sester
Ve 20:15 br. Velitel zahajuje schůzi
a vítá přítomné. Dále se ujímá slova br.
vzdělavatel, který krátce hodnotí význam 28. října a za současnosti prošlých
svátků mrtvých povstáním nechává uctít
památku bratří z řad hasičstva, kteří se
nedočkali znovu nabytí svobody. Poté
přednáší br. Kroulík tyto návrhy: V nejbližší době dáti do pořádku přidělený
hasičský dům. Pořádati Mikulášskou
zábavu, přihlášení účinkující členové si
ještě tento týden zavolá. Utvořiti pracovní brigádu, usnešena na 16. listopadu
k pracím na Mikutovské pile.
Členové si mají vyzvednout výzbroj
domu, by každý v případě ohně přišel

již řádně vystrojen. Do konce roku dáti
hasičský vůz do chodu, zařídit za součinnosti národního výboru požární prohlídky, které jsou nutné jako preventivní
ochrana proti ohni. Vzíti v ochranu svaz
přátel junáků. Všechny návrhy schváleny
i nezaprotokolovaný přípitek na zdraví
Karlům.
Čten zápis o poslední členské schůzi
schválen a podepsán. Z došlé pošty
odpovědět na návrh br. Hejduka správce kina Svoboda v Novém Městě pod
Smrkem, že členové sboru se musí
řídit dle svých platných předpisů a sbor
rozepisuje hlídky dle pořadí. Br. velitel
referuje, že při prohlídce vodních zdrojů
nalezl stavidlo znovu ucpáno. Dále dává
návrh, by sbor převzal sanitní auto, které
garážuje u pana Hádka, sbor dal benzín
a některý z členů dojel s panem Hádkem
do Mladé Boleslavi, kde by se přepsal
revers na hasičský sbor N. Město.
Dále nařizuje, by každý člen, který se
dostaví k požáru později, dříve nežli jde
zasahovat hlásil se u velitele.

Usnešeno zaslat sestře Hejdukové,
která jest nemocná pozdravný telegram.
Ve 22:45 s přáním hasičstvu zdar br.
velitel schůzi končí.
Klápště
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spolky
Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem
– průběžná zpráva o činnosti
V letních měsících červnu/
červenci uspořádali nebo
iniciovali členové Spolku
následující akce:
1/ Petr a Veronika Svobodovi, spolu
se svými dětmi a ve svém volném čase,
řádně očistili křížek v Celní ulici. Křížek
znatelně prokoukl a zároveň byl „objeven“ před očištěním nezřetelný, původně vytesaný nápis.
2/ Další dobrovolníci z řad Spolku se
o jednom víkendu sešli a upravili prostor
kolem radioaktivních pramenů.
3/ O dvou nedělích proběhlo po opravách, za přítomnosti veřejnosti, svěcení
sochy J. Nepomuka, Halbigova kříže
a Schäferova kříže. Nutno znovu připomenout, že tyto drobné sakrální památky byly opraveny díky iniciativě Spolku
a zejména pak díky finanční podpoře
Ministerstva kultury, Libereckého kraje,
Nadace Preciosa a města Nové Město
pod Smrkem.
4/ Zároveň zástupci Města zorganizovali a zajistili znovupostavení Dolní kapličky a přemístění křížku mlynáře Karla
z pastvin do obydlené části Ludvíkova
na pozemek Města.
5/ Jedno sobotní odpoledne uspořádala místní farnost prohlídku katolického
kostela i s možností výhledu z kostelní
věže na město. Prohlídka byla zakončena krátkým posezením na místní faře.

červenec–srpen 2016

Nutno ještě také připomenout, že v Infocentru jsou stále k dispozici edice Farní kroniky (1607-1916) a některé brožury
vydané Okrašlovacím spolkem.
Poděkování za pozitivní přístup a podporu při realizaci hlavních činností Spolku patří jak městskému zastupitelstvu
a radě, tak i starostovi a místostarostovi.
Zvláštní poděkování patří M. Kratochvílovi, který (i přes ostatní náročné povinnosti místostarosty Města) nalezne čas
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a zajistí vše potřebné zejména po technické stránce.
Bližší informace o činnosti Spolku
lze nalézt nejen na známých webových
stránkách www.nmps-os.cz ale nově
i na https://www.facebook.com/osnmps/?fref=ts (do vyhledávače na FB
nutno zadat: Okrašlovací spolek NMpS).
Tomáš Málek
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sbor pro občanské záležitosti
Vítání občánků
Druhé letošní vítání občánků se konalo v sobotu 25. června 2016. Krásný
projev přednesla zastupitelka města
Mgr. Michaela Smutná. Spolu s členkami SPOZ přivítala 3 děvčátka a 9 chlapečků, kteří se dostavili se svými rodiči
a prarodiči. Kulturní program si s dětmi
připravily paní učitelky ze ZUŠ Mgr. Martina Funtánová a Nadiya Betashki.
Jonáškovi, Šimonkovi, Míšovi, Otakárkovi, Terezce, Elišce, Tomáškovi, Davídkovi, Milánkovi, Kristýnce, Ondráškovi
a Filípkovi přejeme hodně zdraví.
za SPOZ
Edita Čeledová
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