cena 10 Kč
www.nmps.cz
číslo 2, ročník 23
Město Nové Město pod Smrkem

březen–duben 2017

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
na sklonku letošní drsnější zimy
vychází nové číslo Novoměstských
novin. Přinášíme informace o schválení rozpočtu města, můžete se dočíst o činnosti hasičů, příspěvkových
organizací města a dalších spolků
a sdružení působících v našem městě. Najdete také zajímavosti z historie
a příspěvky od pravidelných přispěvatelů.
Všem čtenářům přejeme příjemný a snad i prosluněný příchod jara
a příjemné prožití blížících se velikonočních svátků.
Redakce

Děti děkují hasičům z Ludvíkova
Více na straně 2

Terezka, Adam a Míša se stali součástí vítězného týmu!!!
Odborná soutěž Talenty pro firmy
T- PROFI je projekt, kter ým Hospo dářská komora ČR společně se svými
regionálními partnery podporuje prohlubování spolupráce škol a ﬁrem v oblasti odborného vzdělávání, poukazuje
na mezigenerační spolupráci nad společným zadáním mezi žáky a studenty,
posiluje kreativitu a podnikavost.
Jedním z hlavních myšlenek soutěže
je prohlubování praktických dovedností
nezbytných pro uplatnění v praxi. Účastníci pracují ve smíšených týmech – 3 žáci z 5. ročníku základní školy + 3 studenti 2. ročníku střední školy + 1 zástupce
ﬁrmy jako kapitán týmu + 1 pedagogický
pracovník. Hlavním úkolem týmu je v daném časovém limitu sestrojit a zprovoznit nové funkční zařízení z polytechnické
stavebnice podle zadání, které je všem
známo až v den soutěže.
Pokračování na straně 3

Školství
MŠ
Děti děkují hasičům z Ludvíkova
Dne 18. února 2017 proběhl hasičský
ples, na kterém hasiči předali dětem
z mateřské školy nádherné auto na zahradu školy. Autíčko jsme zatím uklidili,
aby nebylo na dešti a sněhu. Těšíme
se na pěkné počasí, kdy si ho venku
užijeme.
Ještě jednou velmi děkujeme.
Děti a učitelky MŠ

tohoto projektu připravena medová snídaně s naučnou besedou od zkušeného
včelaře, který děti seznámí se životem
pracovité včelky i jejím výrobním tajemstvím na lahodný med. Této akce se
zúčastní předškolní děti.
Iva Bukovská

V jarních měsících se naše MŠ
zúčastní projektů Medové snídaně
a Den s dopravní výchovou.
Medové snídaně
Jedná se o projekt Ministerstva zemědělství na podporu včelařství a zdravého
životního stylu. Dětem bude v rámci

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM,
příspěvková organizace, Tylova 694

Den s dopravní výchovou pro MŠ
Tým silniční bezpečnosti pořádá výukový program pro děti z MŠ. Součástí
programu jsou:
1. Dopravní prostředky a účastníci
silničního provozu – děti rozeznávají jednotlivé účastníky a vnímají riziko, které
každému hrozí a jaké mohou ostatním
způsobit.
2. Viditelnost a reflexní materiály –
formou pohybové říkanky je cílem pochopení, proč je nutné být vidět, reﬂexní
předměty jsou prezentovány také v zatemněné komoře.
3. Bezpečnost ve vozidle – formou
praktických zkoušek a hry děti pochopí
funkci zádržných systémů ve vozidle
a jejich důležitost.
Program probíhá na dvou až třech stanovištích, děti jsou rozděleny do skupin
a postupně projdou všemi stanovišti.
Markéta Hegrová

E-mail: zs.nmps@volny.cz, tel.: 482 625 192, www.zsnmps.cz

ZÁPIS DĚTÍ K POVINNÉ
ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Základní
umělecká škola
v N. M. p. S.
Poděkování a gratulace
Klavíristka Eliška Diškantová získala
3. místo v okresním kole soutěže žáků
základních uměleckých škol České republiky. Elišce gratulujeme a děkujeme
za úspěšnou reprezentaci školy. Poděkování a gratulace patří i paní učitelce
Nadiye Betashki.

ČTVRTEK 6. 4. 2017
OD 12:00h DO 15:30h
v budově školy v Jindřichovické ulici

Podrobné informace na www.zsnmps.cz
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Školství
Základní škola
pokračování ze strany 1
Zadání letošního ročníku krajských
kol bylo: „Bez pomoci rukou potiskněte
v sestaveném zařízení etiketu s názvem soutěže.“ K zadání byly stanoveny
3 speciﬁcké parametry, které musel tým
dodržet.
Cílem soutěže je podpořit polytechnickou výuku, zdůraznit výuku, zdůraznit
význam kvality odborné přípravy a zejména propagovat příklady dobré praxe
ze spolupráce zaměstnavatelů se středními i základními školami.
Naši tři žáci z V. A – Tereza Engelmannová, Adam Dvořák a Michael
Zeman, kteří byli součástí týmu „Dream tým“ vybojovali 31. ledna v Liberci
v nabité konkurenci 1. místo a postoupili
do republikového kola, které se uskuteční 27. dubna v Praze. Vítězný „Dream
tým“ spolu s našimi školáky tvořili ještě
3 studenti 2. ročníku SPŠSE a VOŠ
Masar ykova Liberec, pan Hluboček
z turnovské ﬁrmy Kamax s. r. o. a učitel
průmyslové školy Ondřej Rönisch.
Iniciátorem v naší škole byl pedagog
SPŠSE pan Karel Engelmann. S našimi
žáky před soutěží pracoval, trénoval
a připravil je tak, aby byli užitečnou součástí týmu. Dovoluji si citovat jeho slova
po vítězném návratu: „…Mohu s čistým
svědomím konstatovat, že jsme byli
nejlepší… Celý tým pracoval jako dobře promazaný stroj, panovala dobrá
tvůrčí atmosféra. Každý člen týmu byl
platným článkem do dokonalého soukolí a za sebe mohu říct, že nenahraditelným článkem… mladší děti se mohly
spolehnout na pomoc velkých a platilo
to i naopak. Středoškoláci si uměli říct,
co od páťáků potřebují připravit smontovat, a pak to spolu i dali dohromady…
děti dokázaly samy sobě, že Nové
Město není zdaleka tak malé! Příhoda
ze zpáteční cesty – Adam se přiznal,
že ho překvapilo, že i z malého Nového Města žáci porazili týmy z Liberce
a Jablonce… Život není o tom, kdo odkud je, ale o tom, kdo co umí! A ti vaši…
jsou prostě borci!“
Velké poděkování patří panu Karlu
Engelmannovi za zapojení do soutěže
a přípravu našich školáků a samozřejmě
i našim třem žákům za příkladnou reprezentaci školy.
Přejeme našim žákům a jejich týmu
hodně štěstí v republikovém kole.
Michaela Smutná
březen–duben 2017

Exkurze do muzea
Dne 1. 2. 2017 se uskutečnila exkurze třídy VI. B do Severočeského muzea
v Liberci. Žáci se účastnili programu Jizerky známé – neznámé pod vedením
lektorky Mgr. Ivy Krupauerové. Poutavou formou se žáci seznámili s expozicí
muzea „Příroda Liberecka“, snažili se
rozpoznávat jednotlivé druhy stromů
a jejich plody, pochopili unikátní význam
rašelinišť a druhů na nich žijících. Velký
zájem měli i o potěžkání paroží jelení
zvěře. Poté se, i vzhledem k zimnímu
období, žáci naučili odlévat za pomoci
rychle tuhnoucí sádry stopy, na které
mohou v přírodě narazit. To je ohromně
bavilo. Na závěr si ve výtvarné dílně zkusili rozpoznávání stop naší zvěře. Po dalším přesunu do expozice paní lektorka
pouštěla nahrávky různých zvířat, která
měli žáci rozpoznat. Pro mnohé bylo
velkým překvapením, že srnec „štěká“
a jelen „bučí“. Na závěr byl připraven
pracovní list poznávání fotograﬁí zvířat
z expozice, které děti podnikly ve skupinách. Paní lektorka na závěr děti pochválila za tvořivost a nadšení, které prý
u žáků na druhém stupni vidí málokdy.
Mgr. Klára Chaloupecká
třídní učitelka
Martin uspěl v Dějepisné
olympiádě
Jako každý rok se na naší škole uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády.
Mezi našimi žáky, kteří se do školního
kola přihlásili, se nejlépe vedlo Martinu Čeledovi, který s přehledem obsadil 1. místo a postoupil do okresního
kola. Velkého úspěchu Martin dosáhl i v okresním kole, které se konalo
v pondělí 16. ledna na Krajském úřadě
Libereckého kraje. Martin mezi čtyřiceti
nejlepšími řešiteli ze všech škol libereckého okresu obsadil skvělé 9. místo!
Stal se tak úspěšným řešitelem.. Poděkování patří Martinovi za skvělé umístění
a reprezentaci školy. Velké poděkování
znovu i Kláře Chaloupecké za přípravu
a organizaci.
V listopadu 2016
Recitační soutěž
Jako každý rok, tak i letos se na naší
škole uskutečnilo školní kolo recitační
soutěže. Již osmý ročník této soutěže proběhl 13. 2. 2017. Přivítali jsme
32 recitátorů a jejich doprovod. I letošní
Novoměstské noviny

ročník byl bohatý na šikovné recitátory.
V kategorii 1. a 2. ročníků jsme mohli
sledovat statečné zápolení s trémou
a velkým publikem. Druhá kategorie
byla obohacena o soutěžící z šestých
ročníků a tím se zvýšily nároky na recitátory. Museli porotu i publikum zaujmout
nejen svým hlasovým projevem, gesty,
ale i celou svou osobností, a to nebylo
vůbec nic jednoduchého. Mnozí to ale
zvládli na jedničku a umístili se na stupních vítězů.
Soutěže se zúčastnili:
Pavlína Denková (I. A), Vojtěch Petrák (I. A), Petr Jirsák (I. A), Tomáš Fiala
a Martin Fiala (I. A), Magdaléna Stelmaszczyk (I. A), Gabriela Resselová
(I. A), Jan Jalovičár (I. A), Tomáš Demeter (I. A), Ondřej Wenz (I. B), Alena Svobodová (I. B), Daniel Hübscher (I. B),
Kryštof Pacovský (I. B), Filip Zákoucký
(I. B), Jana Králíková (I. B), Marie Kvapilová (I. B), Nela Čonková (I. B), Julie
Janová (II. B), Helena Dančová (II. B),
Sarah Banyáková (II. B), Gabriela Láznická (II. B), Viktor Babuci (II. B), Kateřina Anastázie Madáková (III. A), Václav
Žežulka (III. B), Jana Fialová (III. B),
Tereza Selnekovičová (IV. A), Tereza
Engelmannová (V. A), Veronika Andrásiová (V. A), Klára Kozlovská (V. A), Aneta
Špryňarová (V. A), Ester Bruská (VI. A),
Tereza Kozlovská (VI. A).
Výsledky soutěže:
• 1. a 2. třídy:
1. místo: Daniel Hübscher I. B
2. místo: Gabriela Láznická II. B
3. místo: Jan Jalovičár I. A
• 3., 4.,5. a 6. třídy:
1. místo: Tereza Selnekovičová IV. A
2. místo: Tereza Engelmannová V. A
3. místo: Aneta Špryňarová
V. A a Ester Bruská VI. A
• Zvláštní cena:
Kateřina Anastázie Madáková III. A
I letos posíláme naše recitátory na zkušenou do okresního kola Celostátní přehlídky dětských recitátorů. Ve čtvrtek
9. března bude v Liberci soutěžit Ester
Bruská z VI. A a v pátek 10. března bude své štěstí zkoušet Daniel Hübscher
z I. B, Gabriela Láznická z II. B, Tereza
Selnekovičová ze IV. A a Tereza Engelmannová z V. A. Držme jim palce!
Mgr. Jitka Osterová
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Ze 14. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem
konaného dne 1. 3. 2017
Zasedání bylo přítomno 14 členů, dva
členové omluveni, jeden nepřítomen.
Připomínky občanů
Paní Kováčiková: Dostala jsem byt,
renovovaný byt a zatím s ním spokojená
nejsem. Prohlídka bytu byla asi 5 minut.
V koupelně jsem měla plíseň, ulámané
kličky u záchodu. Do koupelny jsem si
musela pořídit dovybavení včetně špuntu do vany. Že je lino kudrnatý, no dobře,
je to špatně odvedená práce, ale tak to
asi je v dnešní době. Jeden pokoj byl vyštukovaný celý, dva pokoje kolem oken
vůbec, dveře jsou bez klíčů, což podle
kriminalistů nesmí být. U každých dveří
mám kámen, protože se dveře samy
zavírají. Jsou vyběhané, jsou z minulého
století. Pokud by byly v pořádku, tak by
mi to ani nevadilo. Ve vstupních dveřích
je kovotěs a ten, když je tady vítr, a ten
je pořád, tak to cvaká a občas nemohu
odemknout, jak se to tam uvolňuje, jsou
to prostě vyběhané dveře. Zásuvku mi
pan Pelant zadělal nějakým lepidlem, že
se jiné zásuvky nedělají. Na to, že to má
být renovovaný byt, si myslím, že je toho
trošku dost. Na to, abych já si vybavovala koupelnu, když někde to patří k vybavení bytu. Sporák jsem si nechala svůj.
Jediné, co tam je dobré, je kuchyňská
linka. Děkuji. Chtěla bych dodat, že tam
byl vyslán pan Pelant, ten ty dveře viděl,
ptal se, jaké dveře bych chtěla, a od té
doby se nic neděje, a byt jsem dostala
v květnu 2015. Pan Pelant: Jsem pouze
zaměstnanec. Co jsem shledal, jsem
shledal a k tomuhle by se měla vyjádřit
paní Pospíšilová. Pan starosta: Já mohu jen říci, že za mnou paní Kováčiková
byla a tohle vše mi převyprávěla. Následně se to řešilo na bytové správě. Bytová
správa slíbila nějaká opatření. Jestli, co
a jak bylo provedeno ve srovnání s jinými
byty nevím, to už jsem neposuzoval. Je
to již dlouho. Paní Kováčiková: Umyvadlo mi teda opravili, to je pravda. Když
jsem se šla umýt, tak jsem musela vlézt
do vaničky. Za to jsem velice ráda. Tento
problém už tam není. Pan starosta: Vy
víte, že problémy s bytem máte řešit
s bytovou správou. Nevím, co by s tím
teď na tomto fóru mohli zastupitelé udělat. Paní Kováčiková: Vy jste tady naši
zástupci. Já jsem se zatím seznámila
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jenom s arogancí, lhostejností a nezájmem. Zatím. Pan starosta: Můžete to
uvést konkrétně? Paní Kováčiková:
Paní Pospíšilové jsem ty dveře ukazovala, když byla odepisovat, tak jenom
hodila ramenem. Ty dveře se zavírají.
Tu palici bych měla furt rozbitou, když
bych s něčím šla. Kdyby byly v pořádku,
tak mi nevadí vůbec, že jsou z minulého
století, ale ty dveře jsou opravdu špatný, vyběhaný. Nevím, kolik tam bydlelo
nájemníků přede mnou, ale ty klíče by
u těch dveří být měly. To si můžete zjistit,
to není z mé hlavy. To je od kriminalistů.
Pan starosta: Ještě k tomu můžu říci,
že když RM byt přidělovala, tak ho mohla přidělit dalším asi pěti lidem. Vy jste
o něj měla zájem, viděla jste ho. Proto
vám byl přidělen. Paní Kováčiková: Já
jsem byla první už kolik let. Já jsem se
na něj těšila. Pan starosta: Mohl vám
být přidělený i jiný byt, ale ten jste odmítla. Usilovala jste o byt města delší dobu
a tenhle jste si vybrala. Souhlasila jste
s ním. Líbil se vám. Paní Kováčiková:
Samozřejmě. Mně se líbí i tak. Pořád se
mi líbí, ale jsou tam ty nedostatky. Pan
starosta: Ani si teď nedovedu představit, co by se s těmi dveřmi dalo dělat,
aby se nezavíraly. Vybourat futra? Paní
Kováčiková: Ne, ne. Stačí s nimi něco
udělat. Vytěsnit je. Já tomu nerozumím.
A klíče, aby u toho byly. Pan starosta:
Město má asi 400 bytů a nevím, jestli
každý nájemník chodí s tím, že se mu má
něco udělat s dveřmi, aby se nezavíraly.
Musela by to říci vedoucí bytové správy.
Od toho tady bytová správa je, vy s ní
komunikujete, takže mě nenapadá, co
by teď mělo zastupitelstvo řešit. Paní
Suková: Mohu se zeptat paní Pospíšilové? Dodáváte klíče ke dveřím, je to
standardní vybavení? Paní Pospíšilová:
Jsem proti tomu, aby si nájemníci nějaké
dveře v bytě zamykali. Měli jsme případ,
že jsme dostávali paní z bytu a ta měla
dveře od pokoje zamčené. Paní Kováčiková si myslí, že když tam dáme nové
dveře, že se nebudou zavírat. Tyto dveře
byly renovovány a jsou jedny z nejlepších. Nové dveře jsou jenom obyčejné
papíráky, u kter ých dochází během
dvou let k poškození. Tyto dveře jsou
dřevěné a byly natřené. Pokud chce mít
nájemník některé dveře stále otevřené
a jiné zamčené, musí si to vyřešit sám
např. gumovým klínkem nebo výměnou
zámku. Proč se zamykat v pokoji, když
Novoměstské noviny

mám zavřené hlavní dveře? Paní Kováčiková: Nejde o to zamykat se v pokoji,
ale když budu odjíždět někam pryč, tak
chci mít ten byt celý uzavřený. Poslechněte si kriminalistu. Paní Pospíšilová:
Hlavní dveře od bytu máte zamčené.
Paní Kováčiková: Všechny, kriminalista
v televizi říkal, že všechny dveře v bytě
musí být uzamykatelné. Paní Pospíšilová: Byt nemá mít závady, které by
vám bránily v užívání bytu. To, že se vám
zavírají dveře, vám v užívání bytu nebrání. V užívání bytu by vám bránilo, kdyby
vám do bytu pršelo, netekla voda, netopilo topení apod. Pokud se vám v bytě
města nelíbí, tak nevidím důvod, proč
byste se neodstěhovala někam jinam.
Paní Kováčiková: To jsem neřekla,
naopak jsem ráda, že ten byt mám, ale
je tam plno nedostatků. Já jsem nikdy
neřekla, že se mi ten byt nelíbí. Paní
Pospíšilová: Už se to táhne dlouhou
dobu a vy to s námi neřešíte. Řešíte to
v kadeřnictví a všude jinde. Paní Kováčiková: Ne, to není pravda, to zas lžete
vy. Paní Pospíšilová: Oni ty lidi jsou asi
hluší. Paní Kováčiková: Vás jsem nikdy
nejmenovala. Pan starosta: Mě napadá
jediná věc, kterou může zastupitelstvo
udělat. Můžeme zaúkolovat by tovou
správu, aby prověřila, jestli tam jsou
závady, které jsou v rozporu s Občanským zákoníkem. V něm je stanoveno,
jaké opravy si dělá uživatel bytu a které
provádí pronajímatel. Paní Kováčiková:
To je mi jasné, ale jestliže dostanu renovovaný byt, tak si ho nebudu hned sama
vybavovat. O to mi jde. Paní Pospíšilová: Co Vám tam chybí? Dávala jste si
baterie, kuchyňskou linku, sporák? Paní
Kováčiková: Sporák je můj. Paní Pospíšilová: Byl Vám nabídnut, ale Vy jste
ho nechtěla. K základnímu vybavení bytu patří radiátory, dvě baterie, umyvadlo
a vanička. To je základní vybavení. Co
Vám tam chybí? Pan Pelant: Navrhuji,
aby kontrolní výbor (jako nezávislý) s paní Pospíšilovou zašel se svolením paní
Kováčikové k ní domů, zhlédl tu situaci
a řekl, zda se jedná o nedostatky ze
strany bytové správy. Paní Kováčiková:
Vždyť je snad nějaké řešení, dávají se
nějaké podložky. Já nevím. Mně nevadí,
že to jsou staré dveře, jsou natřené.
Pan starosta: Kontrolní výbor je orgán
zastupitelstva města a zastupitelstvo
města mu může ukládat úkoly ke kontrolní činnosti.
březen–duben 2017

Zprávy z radnice
X
Návrh smluvních cen pozemků
při prodeji z vlastnictví města
Zákonem č. 254/2016 Sb., s účinností od 1. 11. 2016, se mění Zákonné
opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani
z nabytí nemovitých věcí a poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí se stává
nabyvatel (kupující) vlastnického práva
k nemovité věci.
Tato změna má vliv na náklady prodeje, protože kupující je od 1. 11. 2016
povinen s kupní cenou uhradit také daň
z nabytí nemovitých věcí. Sazba daně
z nabytí nemovitých věcí činí 4 %. Při
prodeji nemovitých věcí z vlastnictví
města byla dosud tato daň hrazena městem z kupní ceny. Od 1. 11. 2016 bude
v podstatě z tohoto důvodu kupní cena
pro kupující o 4 % vyšší a pro město
bude o 4 % vyšší příjem z prodejů nemovitých věcí. Z tohoto důvodu není nutné
cenu zvyšovat.
Podle jednotlivých druhů pozemků byla navrhovaná smluvní cena v uplynulých
letech tato:
2012 2013 2014, 2016
zastavěná plocha rodinného domu
125 128 200 Kč/m2
zastavěná plocha domu na rekreaci
210 236 200 Kč/m2
zastavěná plocha garáž
124 132 200 Kč/m2
zahrada, ostatní plocha v zastavitelném území
50
52 100 Kč/m2
orná půda, travní porost v zastavitelném
území
38
39 100 Kč/m2
ostatní plocha – a) místní komunikace
u stavby
113 132 132 Kč/m2
ostatní plocha – b) místní komunikace mimo
stavbu
63
73 73 Kč/m2
zemědělské pozemky mimo zastavitelné
území obce
8
10 10 Kč/m2
Při úplatném převodu majetku obce se
cena sjednává zpravidla ve výši, která je
v daném místě a čase obvyklá, nejde-li
o cenu regulovanou státem. Odchylka
od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.
Cena je jedním z kritérií, podle nichž se
posuzuje účelnost a hospodárnost nakládání s majetkem obce. Jinými stejně
důležitými kritérii jsou zájem občanů
obce i celé obce na řádném fungování
březen–duben 2017

obce a plnění jejích úkolů. Cena obvyklá
je doporučenou cenou pro jednání ZM,
na kterém je hlasováno o smluvní ceně.
ZM může cenu smluvní zvýšit nebo snížit. Při snížení smluvní ceny pod cenu
obvyklou je nutné toto snížení řádně
odůvodnit.
Rozpočet 2017
Pan starosta a Ing. Beranová seznámili přítomné s návrhem příjmové a výdajové části rozpočtu města na rok 2017.

Výdaje
ZŠ Tylova
MŠ
ZUŠ
SVČ „ROROŠ“
SRC
MÚ
DPS
BS
úvěry
Les
Odp. hosp.
JSDHM
JSDHL
Knihovna
Muzeum
Veř. osvětlení
Čištění města
Zeleň
Budovy

[Kč]
1 940 000
752 000
250 000
470 000
3 337 000
17 233 000
1 922 000
19 202 000
3 871 000
350 000
4 400 000
383 000
382 000
859 000
48 000
1 470 000
2 495 000
331 000
1 617 000

Opravy a investice
Chodník Celní
Nový územní plán
Palackého 284 – demolice a výstavba
Dělnická ulice – povrch a chodníky
Sokolovna kurty na tenis a volejbal
Koupaliště, kemp – sprchy, toalety, kuchyňka
Projekty, inženýrská činnost
ZŠ Tylova – oprava fasády a klempířských prvků
Kanalizace DPS
Ulice Kmochova – povrch, chodníky
Oprava hřbitovní zdi NM
Lékárna a dětská ordinace – výměna oken
Opravy komunikací a chodníků
Opravy křížků + spolupodíly k dotacím
Lázně – výměna 20 ks dřevěných oken
Sběrný dvůr – oprava střechy
Psí útulek – oplocení
Frýdlantská 270 – rekonstrukce byty
ZŠ Tylova – střecha, zateplení půdy
Školní věžní hodiny
Novoměstské noviny

Příjmy
daně sdílené ze SR
místní daně
celkem dotace
kapitálové příjmy
ﬁnancování
nedaňové příjmy
dotace LK
ost. dotace
celkem příjmy
zůstatek na účtu
Teplár. nov.
Město
Útulek
Opravy investice
Komunikace
Rozhlas
Pohřebnictví
Dopr. obsl.
SPOZ
Dotace města
AFK
Sociální služby
VPP
Kriz. rezerva
Kultura
Spoluﬁnancování
Ples
Soc. fond
Výdaje celkem

plán 2017 [Kč]
42 000 000
4 021 000
2 342 000
3 180 000
1 300 000
24 950 484
0
9 993 370
87 786 854
9 303 528
800 000
6 613 000
257 000
14 851 000
810 000
20 000
169 000
340 000
106 000
150 000
300 000
300 000
6 596 000
500 000
350 000
3 000 000
106 000
445 000
97 025 000

plán [Kč]
2 900 000
350 000
7 980 000
2 700 000
1 100 000
520 000
1 000 000
3 040 000
celkem
rozpočet
850 000 20 440 000 14 801 000
2 860 000
1 300 000
160 000
1 000 000
příjmy:
150 000
87 786 854 Kč
320 000
výdaje:
150 000
97 025 000 Kč
55 000
zůstatek:
17 500 000
9 303 530 Kč
2 500 000
HV:
80 000
65 380 Kč
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X
Dodatek č. 1 Obecně závazné
vyhlášky č. 02/2016 o stanovení
kratší doby nočního klidu
Dodatek obsahuje stanovení kratší
doby nočního klidu pro akce pořádané
příspěvkovou organizací Sportovní a relaxační centrum.
Současně je předkládána žádost paní
Věry Kudlové o stanovení kratší doby
nočního klidu v noci z 29. na 30. dubna
2017 z důvodu oslavy jejích narozenin.
Podle výkladu MV ČR se tato žádost nedoporučuje schválit. Konání rodinných
oslav není zákonem obecně nijak omezeno. Samozřejmě platí, že konáním rodinných oslav po 22. hodině by nemělo
docházet k rušení nočního klidu, tj. k obtěžování ostatních občanů. Obecně lze
konstatovat, že běžné rodinné oslavy
není třeba a ani není žádoucí do obecně
závazné vyhlášky zahrnovat.
Kratší doba nočního klidu se stanovuje, pokud je zájem na dodržení obecně závazné doby nočního klidu převážen zájmem na udržení místních tradic
a upevňování mezilidských vazeb skrze
hlasité noční aktivity.
ZM schválilo Dodatek č. 1 obecně
závazné vyhlášky č. 2/2016, kterým se
v Článku 3 doplňují písmena:
h) v době konání akce „Country večer
se skupinou Sešlost“ konané
v areálu kempu u koupaliště v noci
ze 4. na 5. července roku 2017
je doba nočního klidu vymezena
dobou od 1 hodiny do 6 hodin.
i) v době konání akce „Exploze“
konané v areálu kempu u koupaliště
v noci ze 14. na 15. července roku
2017
je doba nočního klidu vymezena
dobou od 1 hodiny do 6 hodin.
j) v době konání akce „Diskotéka
– DJ Mazánek“ konané v areálu
kempu u koupaliště v noci
ze 4. na 5. srpna roku 2017
je doba nočního klidu vymezena
dobou od 1 hodiny do 6 hodin.
k) v době konání akce „Cover Power“
konané v areálu kempu u koupaliště
v noci z 18. na 19. srpna roku 2017
je doba nočního klidu vymezena
dobou od 1 hodiny do 6 hodin.

a chodník v ulici Frýdlantská. Pan starosta: Můžeme dát úkol OVŽP, aby
majitele opět vyzval. Paní Suková: Ta
tráva je pozemek města. Město to bude uklízet. Pan starosta: Ta tráva je
pozemek bývalé Textilany, ale města je

chodník. Paní Suková: Vím, že můžeme
vyzývat pořád, je to běh na dlouhou trať,
ale vyzveme opět majitele.
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. 1. 2017 projednala a schválila seznam žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 1. 1. 2017
do 30. 6. 2017. RM schválila vítězem
výběrového řízení na dodavatele veřejné
zakázky „Přestavba objektu v Palackého
ul. čp. 284 Nové Město pod Smrkem“
ﬁrmu KVAPRO spol. s r. o., Nové Město
pod Smrkem. RM neschválila žádost
ředitelky PO SVČ „ROROŠ“ o mimořádnou individuální odměnu za organizaci
dotované akce „Medové snídaně pro
MŠ a 1. st. ZŠ“. Dále RM nedoporučuje odkoupení investice do restaurace
v Dělnickém domě od pana Martina
Šetiny do té doby, než bude vyřešen
odprodej nebo pronájem inventáře mezi
nájemcem a podnájemcem.

R ad a m ě s t a na s vé s ch ů zi dne
1. 2. 2017 projednala a schválila přidělení tří bytů v bytovém domě Frýdlantská
59 a přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, souhlasila s prováděním
chemické zimní údržby silnice II/291
v Hajništi ve správě KSS LK a uložila
OVŽP obeslat výzvou všechny vlastníky
nemovitostí, u kterých je technicky možné připojení na kanalizaci, s termínem
doložení dokladů o likvidaci odpadních
vod a informací o možnosti uložení a výši
sankce v případě, že nebudou doklady
doloženy.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

Na cestách s Marcelou Augustovou
s Českým rozhlasem Liberec
Hádanky a tipy na výlet v Libereckém kraji – to je toulavý mikrofon známé moderátorky Marcely Augustové
na ČESKÉM ROZHLASE LIBEREC každý všední den. Poslechněte si hádanku
Marcely Augustové, která vás naláká
vždy do nějaké obce nebo městečka
v Libereckém kraji. Nechte se pozvat
do různých koutů našeho kraje a hádejte
místo, o kterém je řeč. Cestovat můžete

i na webu www.rozhlas.cz/liberec nebo
na facebooku ČRo Liberec. Nalaďte i vy
Český rozhlas Liberec, nové rádio pro
Liberecký kraj, a buďte v obraze. Na Liberecku a Jablonecku na 102,3 FM,
na Frýdlantsku 97,4 FM, na Českolipsku
94,3, v Semilech 103,4 FM, Harrachovsko a Lomnicko 107,9 FM. Těšíme se
s vámi na slyšenou. S Marcelou Augustovou vždy v 10:10 a ve 14:40 hodin.

Různé
Paní Suková: Chtěla jsem se zeptat,
jak to vypadá s demolicí Textilany. Ta
omítka z té budovy padá až na silnici
6
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Zprávy z radnice
Byl schválen rozpočet města pro rok 2017
Dne 1. 3. 2017 zastupitelstvo města
schválilo rozpočet pro letošní rok. Byly
schváleny položky pro bezproblémovou
činnost všech pěti příspěvkových organizací města a jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Je pamatováno na podporu
místních aktivních spolků, kultury a sociálních služeb. Důležitou a asi nejzajímavější kapitolou jsou „Opravy a investice“.
V letošním roce bude dokončen chodník na hřbitov v ulici Celní a zároveň
proběhne rekonstrukce povrchu přilehlé
krajské silnice. V části ulice Dělnická od křižovatky s Mírovým náměstím
po Ludvíkovskou bude zrekonstruována
kanalizace, voda, chodníky a povrch komunikace. Do konce června bude instalován nový bezúdržbový umělý povrch
a zrekonstruováno oplocení na kurtech
u sokolovny. Měla by být provedena
také oprava fasády a klempířských prvků na budově základní školy v Tylově
ulici, vyřešeno odkanalizování Domu
s pečovatelskou službou pomocí nové
gravitační stoky, v kempu na koupališti
budou vybudovány nové sprchy, toalety
a kuchyňka pro zvýšení komfortu návštěvníků a bude dokončen nový územní
plán města.
Pokud získáme příslušnou dotaci,
začnou práce na rekonstrukci objektu Frýdlantská 270 nebo opravě další
části hřbitovní zdi. Zda proběhne také
rekonstrukce povrchu a chodníků v ulici
Kmochova, výměna oken v lékárně nebo zprovoznění všech tří věžních hodin
ve městě, je závislé na vývoji příjmové
strany rozpočtu během roku.
Již několik týdnů probíhá realizace
velké investiční akce – výstavba administrativní budovy v ulici Palackého
č. p. 284. Záměr budovu koupit do vlastnictví města vyvolal katastrofální stav
objektu a způsob jeho užívání v těsném
sousedství budovy úřadu města spolu
s vyhlášenou dražbou v rámci exekučního řízení. Tento krok byl podpořen
analýzou potřeb města, které jsou níže uvedeny jako přínosy tohoto kroku
a řešením do budoucna. Nejednalo se
o prvoplánový záměr ale záměr vyvolaný
konkrétní situací v daném čase.
Jaké skutečnosti byly brány v potaz
pro rozhodování o osudu domu Palackého 284?
Nákupem v dražbě vyvolané exekučním řízením město získalo za nejnižší
vyvolávanou cenu problematický objekt
březen–duben 2017

a tím možnost určit jeho využití. Zabránilo se tak možnosti dalšího využívání domu jako nouzového bydlení pro sociálně
nejslabší s cílem získávat nájem od sociálně slabých rodin za bydlení ve zcela
neodpovídajících podmínkách v objektu,
který se nachází v katastrofálním stavu.
Získala se tak možnost zrealizovat
soustředění jednotlivých odborů do jednoho místa, což přináší hned několik
výhod pro zlepšení a zefektivnění jejich
činnosti ve směru ke službě občanům
i ekonomice jejich provozu. Po výstavbě
nové administrativní budovy propojené
se stávající budovou městského úřadu
vnitřním propojením budou dosažitelné
všechny odbory sloužící veřejnosti jedním vchodem, oproti stávajícímu stavu,
kdy jsou rozmístěny ve čtyřech budovách.
Konkrétně jde o následující odbory
a kanceláře s úředníky:
Správní odbor:
• přestupky, kancelář uvolní v budově
Palackého č. p. 275
• IT technik, kancelář uvolní v budově
muzea, knihovny a informačního
centra
Finanční odbor:
• uvolní kancelář účetní v budově
muzea, knihovny a informačního
centra
• účetní pro příspěvkové organizace
opustí kancelář v č. p. 275
Sociální odbor:
• vedoucí sociálního odboru přejde
z budovy č. p. 275
• pracovník sociálního odboru
využívající kancelář v budově
Jindřichovická 145 bude rovněž
umístěn do nové budovy, čímž dojde
k integraci zaměstnanců odboru
Odbor správy majetku:
• vedoucí i účetní oddělení bytové
správy přejde z č. p. 275
Dojde tak k soustředění úředníků de
facto v jedné budově a k uvolnění budovy č. p. 275, která byla celá nabídnuta
vedení krajské pobočky Úřadu práce
k využití.
Dalším nezanedbatelným přínosem je
ekonomická stránka s ohledem na vytápění a údržbu stávajících prostor, využíNovoměstské noviny

vaných dosud, a řešení vytápění budovy
Palackého 275, kde náklady odhadované na vylepšení energetické bilance
jsou v řádu 1–2 miliony Kč (napojení
na teplovod z budovy muzea, výměna
oken a vchodových dveří, zateplovací
prvky). Pro vytápění nové budovy plně
stačí kapacita přívodu do stávající budovy úřadu Palackého 280, který se jen
napojí.
Velkým přínosem bude bezbariérový
přístup, který dosud nemá ani jediný odbor. Řešením nové budovy bude umožněn z ulice bezbariérový přístup do kanceláří úředníků matriky, komunálního
hospodářství, pokladny, odpadového
hospodářství, sociálního odboru a bytové správy.
Město získá novou budovu integrovanou se stávající budovou a tím i integrované kanceláře pracovníků odborů, s ekonomickým provozem vytápění
a údržby, bezbariérově přístupnou pro
občany se sníženou schopností pohyblivosti.
Současně probíhají také projekční
a inženýrské práce pro přípravu dalších
a dalších nutných oprav a investic. Evidujeme potřeby za zhruba 100 mil. Kč.
Pečlivě sledujeme všechny vyhlašované
dotační programy a snažíme se získat
pro potřeby města co nejvíce peněz
z jiných zdrojů, než jsou běžné příjmy
města.
Miroslav Kratochvíl

Milí pejskaři,
je tu opět konec února a pro Vás
tím plyne povinnost uhradit poplatek
za psa na letošní rok, a to co nejdříve. Poplatek je možné uhradit hotově na pokladně MěÚ nebo na účet
č. 19-0988446319/0800, variabilní
symbol 1341; do zprávy pro příjemce
napište, za koho je pes hrazen.
Dále bych ráda připomněla novým nebo i stávajícím majitelům pejsků, kteří je
nemají přihlášené, ať tak učiní bez prodlení. Platí se za psa staršího 3 měsíců a neuhrazení poplatku může skončit až exekucí, proto tomu věnujte
svou pozornost.
Romana Martinková
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Hasiči
Kronika novoměstských hasičů
Představujeme vám kroniku novoměstských hasičů, mapující roky 1946 až 1953. Nahlédněte do protokolů o členských schůzích bratří a sester v každém výtisku novin.
26. 2. 1952
Členská Schůze místní Hasičské jednoty v Novém Městě
pod Smrkem konané dne 25. 1. 1952 v hasičském domě
na náměstí.
Schůzi zahájil br. př. Zita Jaroslav v 8 hodin večer za účasti
13 členů. Po přečtení zápisu a pošty byl zahájen program.
Velitel požárního sboru přednášel, co bylo nového na aktivu
ve Frýdlantě v Čechách. Bratr Lacina z Frýdlantu má na starosti sběr odpadových hmot za celou O. H. J. jedině tomuto
bratru se může hlásit každý sběr M. H. J. Dále hlásí jak se
má každý hasič chovat v uniformě a že má každý bratr co
nejméně používat alkoholu. Též má M. H. J. co nejpevněji
spolupracovat s Červeným Křížem. V Novém Městě bude
provedena prohlídka selských domů, protipožárních prohlídek též i domovních, kdy se prohlídka bude konat, určí Místní Národní Výbor. Kurs na naplňování hasičských přístrojů,
který bude ve Frýdlantě dne 21. 1. 1952 určí br. Velitel Cakl.
Na Lyžařské závody v Libverdě pojede 1. družstvo. Odjezd
v 7 h. ráno od sbrojnice. Jelikož nebylo žádné dyskuze schůzi ukončil br. Zita v 10.45 minut.
Zapsal:
Gemsa Václav

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Březen
Čech Jaroslav
Drabkeová Wanda
Filipová Nataša
Janda Josef
Jelínek Rostislav
Kavková Jana
Kudynová Milada
Kulhánek Miloslav
Lodeová Aurelie
Lysíková Anna
Melika Vasil
Pilný Jaroslav
Podrazil Vladimír
Škodová Zdeňka
Tomeš Jiří
Varousová Irena
Wenzová Helena

Duben
Arendáš Jan
Barvínek Michal
Formanová Božena
Hoťová Anna
Kašpárek František
Kněžáčková Antonie
Krejčí Bohuslav
Láska Jiří
Mucková Jindřiška
Nádeníková Eva
Novotná Marta
Pánek Václav
Polma Jiří
Režná Marie
Smola Jaroslav
Tůma Vladimír
Vlková Libuše
Zenkerová Olga

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.
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hasiči
Zima u hasičů v Ludvíkově
Každý by si myslel, že hasiči v zimním
období odpočívají. Ale pravda je úplně
jiná. Po krásném a slunném silvestrovském nohejbalu přišla změna počasí,
s ní také práce s odstraňováním rampouchů na žádost zřizovatele jednotky
v Novém Městě. Naše jednotka dále
vyjela na požár sazí v komíně.
Počátkem ledna nastal čas školení –
přeškolení profesních řidičů, referenční
zkoušky ostatních řidičů, cvičení jednotky na koupališti při záchraně osob
z vodní hladiny v suchých oblecích – toto
cvičení vedl kolega z HZS LK pan Lukáš
Marek, dále proběhlo školení na poskytnutí první pomoci, kde nás školila Zdravotnická záchranná služba LK.

Výroční valná hromada, kde jsme
bilancovali rok 2016, letos připad la na 18. ledna. Byli pozváni zástupci ostatních sborů z okrsku, zástupci
okresního sdružení hasičů, zástupci
našeho města a také naši sponzoři. Náš
sbor je v rámci okresu hodnocen svou
aktivitou na předním místě.
Také v letošním roce nás čeká spousta
úkolů, které jsme na výroční valné hromadě odsouhlasili. Jedná se o výměnu
členských průkazů, zajištění oprav y
čerpadla PPS 8, také přípravu zbrojnice
na převzetí opravené cisterny z Nového
Města místo naší cisterny, která již plně
nevyhovuje, další drobné opravy na Fordu Tranzit u p. Kavalíra, které nejsme
schopni sami udělat, a přípravu ostatního materiálu na jarní sezónu, včetně
sekaček, čerpadel a elektrocentrály.
Také se musíme připravit na pokračování kulturně-společenských akcí podle
našeho celoročního kalendáře, který
předkládáme na městský úřad pro získání částečných dotací.
březen–duben 2017

Po výroční valné hromadě jsme vrhli
veškeré síly na organizování našeho
tradičního hasičského plesu; podle dochovaných pramenů se první ples ludvíkovských hasičů konal již v roce 1946.
V té době se plesy konaly přímo v Ludvíkově, po zavření hospody se přesunuly
do Dělnického domu v Novém Městě.
Největší komplikací při přípravě plesu
bylo, že nám objednaná hudba na poslední chvíli odřekla ze zdravotních důvodů svou produkci. Ale náš šéf MRSOCHMELU p. Mrkvička sehnal přes
agenturu skvělou hudbu až z Vracova
na jižní Moravě. Zbýval nákup tomboly,
oslovení sponzorů, příprava pozvánek
a plakáty, zajištění služeb od občerstve-

ní až po požární hlídku, zajištění noclehu
pro hudbu, zajištění a dovoz občerstvení
z Frýdlantu, příprava a výzdoba sálu
a další zajištění celého plesu, včetně
osobního pozvání na ples pro občany
Ludvíkova. Plesu se jako hosté zúčastnili také studenti z Ameriky a byli velmi
spokojeni, stejně jako další hosté, kteří
byli na našem plese poprvé. Jako kul-
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turní vložka byla letos sehrána scénka
o Červené Karkulce v podání členů Mrsochmelu. Po ní bylo do rukou ředitelky
mateřské školy paní Sukové předáno
dětské dřevěné autíčko. Jako dar dětem ho vyrobil a osobně předal pan Jan
Havel, který se svou ﬁrmou takové a podobné herní prvky vyrábí.

Po plese bylo zhodnoceno, jak se
všichni vypořádali s přidělenými úkoly.
Také hospodář a hlavní pořadatel pan
Josef Mrkvička byl spokojen nejen s plným sálem a prodanou tombolou, ale
hlavně jako pokladník s ﬁnančním efektem. Peníze budou používány na další
společenské akce, hlavně určené dětem. Poděkovat bychom chtěli touto
cestou všem sponzorům a dárcům cen
do tomboly.
V neposlední řadě se naši členové
zúčastnili také výroční schůze sborů
v Jindřichovicích a v Horní Řasnici a hasebního okrsku, která se konala v Dolní
Řasnici. V obsáhlé zprávě starosty okrsku p. Slotíka o činnosti jsme byli za loňský rok pochváleni, a to i před starostou
okresního sdružení hasičů p. Maxou.
Nyní se již budeme připravovat na začátek jak soutěžní, tak společenské
sezony.
Jednatel okrsku a sboru MaP st.

9

hasiči
Hasiči radí
Stavebně technické podmínky
požární bezpečnosti bytových
domů
Vzhledem k velkému rozsahu, odborné
náročnosti a dynamickému vývoji dílčích
právních a technických předpisů, upravujících tuto problematiku, jsou zde nastíněna jen základní pravidla pro pochopení systému zajištění požární ochrany
v obecné poloze. Pro řešení konkrétních
případů je nutné pracovat s plným zněním aktuálních předpisů a norem, ve stanovených případech s osobami odborně
způsobilými pro činnost v této oblasti.
1. Obecné požadavky na výstavbu
U každé legálně užívané (tedy zkolaudované) stavby jsou uplatněny požadavky požární bezpečnosti odpovídající
právním a technickým normám platným
v době realizace.
Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály
a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený
účel zaručují, že stavba při správném
provedení a běžné údržbě po dobu
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu,
ochranu zdraví a životního prostředí,
bezpečnost při udržování a užívání
stavby včetně bezbariérového přístupu, ochranu proti hluku a úsporu energie a na ochranu tepla.
Často se setkáváme s dotazy, zda
starší domy a byty, vystavěné v minulých
desetiletích či staletích, jsou zajištěné
z hlediska požární ochrany. Především
je nutné zdůraznit, že nejsou a nesmějí
být nebezpečné!
Řádně zkolaudovaná a stále k témuž
účelu užívaná a udržovaná stavba je
z právního hlediska požárně bezpečná,
i když v průběhu její životnosti došlo
k výrazným změnám v technických předpisech. Důraz je kladen na slovo udržovaná! To znamená, že jsou prováděny
pravidelné prohlídky, kontroly a revize,
zjištěné závady a nedostatky jsou odstraňovány. Upozorňujeme, že tento
požadavek se týká veškerého vybavení
a součástí stavby. Tedy i dnes již zastaralých typů elektrických rozvodů, rozvodů
vody, řešení úniků apod.
Pokud dochází ke stavebním úpravám,
k výměnám vybavení a technologických
částí, změně účelu užívání, je vždy nut10

no postupovat podle platné legislativy
a ve stanoveném rozsahu přehodnotit
požárně bezpečnostní řešení.
1.1. Požadavky z hlediska
zajištění požární bezpečnosti
Všechny stavby musí být navrženy,
užívány a udržovány tak, aby:
• zůstala zachována stabilita a únosnost
konstrukcí po stanovenou dobu,
• bránily vzniku a šíření požáru a jeho
zplodin mezi jednotlivými požárními
úseky uvnitř stavby,
• bránily šíření požáru mimo stavbu
(např. na sousední objekt nebo jeho
část),
• byla umožněna bezpečná evakuace
osob a zvířat z hořící nebo požárem
ohrožené stavby nebo její části
na volné prostranství nebo do jiného
požárem neohroženého prostoru,
• umožnily účinný a bezpečný zásah
požárních jednotek při hašení požáru
a jiných mimořádných událostech.
Dodržení všech uvedených požadavků
u konkrétního stavebně technického řešení se u zákonně určených stavebních
akcí (v podrobnostech viz stavební řád
a související právní předpisy) prokazuje
Požárně bezpečnostním řešením (dříve
Požární zpráva), které podléhá souhlasu
HZS (Hasičský záchranný sbor).
Bohužel, není ojedinělé, že se stavební úprav y, modernizace, v ýměny
technologických zařízení a celků (stoupačky, výtahy, výměna bytových jader
apod.) provádějí v rozporu se stavebním
řádem a zákonem o PO. Tedy aniž by
byly vyhodnoceny a ošetřeny z hlediska
požární bezpečnosti. Mění se původní
účel užívání bez řádné rekolaudace,
zvyšuje se požární riziko. Zapomíná se
na nástupní plochy a vnější zásahové
cesty, přístupnost hlavních uzávěrů,
jsou rušeny spojovací chodby nebo východy, které byly určeny k úniku. Není
zajištěno důsledné a pravidelné prověřování funkčnosti požárně bezpečnostních
zařízení, případně aktuálnosti dokumentace požární ochrany. Dochází tak k výraznému zvýšení ohrožení bezpečnosti
osob i majetkových hodnot!
Vlastníci objektu a provozovatelé činnosti často nedisponují potřebnou původní stavebně technickou dokumentací
a následnými stavebními úpravami naruší původní koncepci požární ochrany.
Novoměstské noviny

Nevyužívají možnosti iniciativně zvyšovat úroveň protipožárního zabezpečení
a investovat do moderních prvků aktivní
i pasivní protipožární ochrany. Snaha
o ekonomické úspory na úkor požární
bezpečnosti není „šetřením na pravém
místě“ a může se velice nepříjemně
vymstít!
Základní předpoklady zajištění
požární bezpečnosti objektů pro
bydlení
Od poloviny sedmdesátých let minulého století je technické řešení požadavků
PO předmětem samostatného posuzování dle technických norem kodexu
požární bezpečnosti staveb, které se
v současné době, v souvislosti s harmonizací předpisů Evropské unie, velmi
dynamicky mění.
Jak je konkrétní stavba zajištěna se
prokazuje požárně bezpečnostním řešením, při jehož zpracování se vychází
z požadavků zvláštních právních předpisů, normativních požadavků a podmínek
vydaného územního rozhodnutí.
V podstatě se jedná nejprve o stanovení stupně požární bezpečnosti
stavebních objektů, průběhu případné
evakuace a možnosti zásahu, dále pak
dimenzování požárně technických charakteristik konstrukcí a prvků do stavby
zabudovaných.
Pokud se ocitnete v roli investora,
zajistěte si smluvně zpracování příslušných dokumentů osobami k této činnosti
oprávněnými a dohled nad koordinovanou realizaci při výstavbě.
Zajistit únosnost a stabilitu,
bránit šíření požáru a jeho zplodin
Základní informace o rozdělení do požárních úseků obsahuje Požárně bezpečnostní řešení stavby. Pokud se jedná
o starší výstavbu, realizovanou před
účinnosti kodexu projektovaných norem
požární bezpečnosti staveb a souvisejících předpisů, doporučujeme zahrnout do plánů modernizace a průběžné
údržby domu také „modernizaci požárního zabezpečení“. Lze je řešit citlivě
i z hlediska zachování historických prvků
(schodiště, okna dveře apod.). Vynaložené ﬁnanční náklady jsou minimální
v porovnání s hodnotami, které chrání.
Při změně užívání je nutno přehodnotit
i novou míru požárního rizika a porovnat stávající stav s novými požadavky
březen–duben 2017

hasiči
na konstrukční materiály, vybavení požárně bezpečnostním zařízením a věcnými prostředky požární ochrany (hasicí
přístroje), stanovit podmínky bezpečného užívání.
Umožnit bezpečnou evakuaci
osob, zvířat, případně majetku
Pro tyto účely je v objektech pro bydlení řešen systém únikových cest, které
musí umožnit pohyb a pobyt unikajícím
osobám. Člení se na chráněné a nechráněné. Dle typu mají stanovenou
maximální délku, šířku (kapacitu), musí
mít zajištěno předepsané odvětrávání,
osvětlení, značení atd.
Do systému únikových cest patří evakuační výtahy, částečně chráněné únikové cesty a náhradní únikové možnosti.
Chráněná úniková cesta musí bý t
od ostatních požárních úseků oddělená
předepsanými typy požárních uzávěrů
otvorů (z hlediska schopnosti odolávat
po stanovenou dobu předkládaným teplotám, popřípadě i kouři; vybavená samozavírači, panikovým kováním apod.).
Chráněné únikové cesty je potřeba vybavit nouzovým osvětlením a každá úniková cesta musí být vybavena požárně
bezpečnostním značením (směr úniku,
evakuační v ýchody apod.). Velmi se
osvědčuje fotoluminiscenční značení.
Kromě hořlavých hmot v konstrukcích
oken, dveří a madel zábradlí se v chráněné únikové cestě nesmí nacházet
žádné požární zatížení.
Podlahové krytiny z hořlavých hmot
nesmí vykazovat index šíření plamene větší než 100 mm/min. Výjimečně
a za předem stanovených podmínek smí
být v chráněné únikové cestě umístěny
volně vedené rozvody hořlavých hmot
a volně vedené elektrické rozvody.
Často zanedbávanou povinností je
zajistit volný přístup a funkčnost mechanizmů otevírání oken, případně dalších
otvorů určených pro odvětrání únikových cest.
Umožnit účinný protipožární
zásah
V objektu musí být instalovány přenosné hasicí přístroje pro prvotní zásah.
Požární vodovody (hydranty) pro zajištění dostatečného množství vody pro hašení rozlišujeme vnější a vnitřní (včetně
systémů suchovodů – nezavodněných
požárních potrubí) musí být přístupné,
březen–duben 2017

označené a vybavené dle požadavků
požární ochrany. Vlastníci bytových domů a provozovatelé činnosti musí zajistit
jejich kontrolu a údržbu, pokud jsou
v majetku a správě.
Stávající hydrantový systém bytových
domů je často omezeně funkční. Ve většině případů chybí vlastní vyzbrojení hydrantové skříně nebo je hydrantová skříň
uzamčená a v bezprostřední blízkosti není viditelně umístěno zařízení umožňující
odemčení. Tím je znemožněn v případě
požáru rychlý a účinný zásah
Přístupové komunikace – ke každému objektu, který byl postaven po roce
1976, musí vést přístupová komunikace,
umožňující příjezd požárních vozidel
alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodu
do objektu nebo až k nástupní ploše. Při
stání vozidel na komunikaci musí vždy
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro každý směr
jízdy, při zastavení alespoň jeden jízdní
pruh široký 3 m pro oba směry jízdy.
Pozor! V některých starších panelových
domech jsou jako cesty pro vedení požárního zásahu určena okna do chodeb
domů. Necitlivými zábory chodeb jsou

tyto přístupové cesty znehodnoceny.
Parkování neukázněných řidičů na sídlištích často neumožňuje příjezd hasičů
na místo požáru.
Nástupní plochy pro požární techniku
– od roku 1976 musí být zřízeny u objektů o 6 a více NP (12 m). Jedná se o zpevněné plochy u průčelí objektu a šířce
nejméně 3,5 m, které jsou určené k nástupu požárních jednotek a umístění požární techniky pro vedení protipožárního
zásahu a provádění záchranných prací.
Nástupní plochy musí bý t označeny
dopravním označením „ZÁKAZ STÁNÍ“
s doplňkovou tabulkou s textem „Nástupní plocha požárních vozidel“.
V současné době se setkáváme s překážkami bránícími příjezdu požární techniky (např. závory, oplocení, brány na čipové karty). Někteří majitelé pozemků
kolem bytových budov tak řeší ochranu
svého majetku nebo přímo provozují
parkoviště. Chtěli bychom upozornit, že
toto jednání je v příkrém rozporu s požadavky požární ochrany a může být příčinou znemožnění rychlé pomoci hasičů
a záchranářů.
ZG, LR

Hasiči se školili a cvičili
Minulý měsíc využili hasiči JSDH Nové
Město pod Smrkem stále ještě zimního
počasí a silného ledu pro výcvik na zamrzlé vodní hladině na místním koupališti. Na zamrzlé hladině vyřízli otvor 4x3 m
a cca 20 hasičů detailně vyzkoušelo
pod zkušeným instruktorem z HZS LK
postup při zachraňování tonoucí osoby.
Během jednodenního výcviku si hasiči vyzkoušeli jak roli zachránce, tak
také roli zachraňovaného při různých
modelových situacích. Záchrana byla
prováděna jak speciálními technickými
prostředky, tak improvizovanými.
Při výcviku byl kladen důraz na to,
aby záchrana byla rychlá a efektivní, ale
také prováděna s ohledem na vlastní
nebezpečnost. Úkolem zachránce bylo
nejenom zvolit vhodný postup, ale také
se zachraňovanou osobou komunikovat
a poskytnout jí nezbytnou předlékařskou první pomoc.
Další neděli proběhlo školení první
pomoci s ZZS Frýdlant, školení se zúčastnilo 10 hasičů. Hasiči se školili, jak
postupovat při tepenném krvácení, zásNovoměstské noviny

tavě dechu a srdce a jak obnovit důležité
životní funkce.
Dne 18. 2. 2017 proběhlo školení
s novým přístrojem, jak obsluhovat AED
deﬁbrilátor, s ZZS Liberec.
Automatizovaný externí defibrilátor
bude jednotka využívat jak při výjezdech
k mimořádným událostem, tak při asistencích na akcích s větším počtem lidí
a na žádost ZZS, pokud bude zasahovat
jinde. Jednotka SDH bude tento rok vybavena novým AED deﬁbrilátorem. AED
bude pořízen z rozpočtu KÚ LK a bude
zaregistrován v registru AED a u Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje.
Automatizovaný externí defibrilátor
je vybaven klíčem pro použití elektrod
u dětských pacientů a tréninkovou sadou schopnou simulovat bezchybné
použití.
Všichni příslušníci složili závěrečnou
zkoušku pod dohledem zkušených zdravotních sester a vedoucího ZZS LK.
Ladislav Rabina, velitel JSDH
Nové Město pod Smrkem
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příspěvky čtenářů, Spolky
Docela malý divadelní soubor
Je to už rok, co jsme se pochlubili
v Novoměstských novinách naší divadelní činností. Vracíme se k tomuto tématu
i nyní. Bohužel, letos není čím se chlubit.
V minulých letech jsme nacvičili a uvedli
vždy nějaké divadelní pásmo na konci
kalendářního roku. To se však v roce
2016 nepovedlo. Pracovali jsme na přípravě divadelního představení, ale nepředvídané okolnosti způsobily odklad
premiéry. Podařilo se nám získat další
mladé zájemce do souboru, i když víme,
že jejich působení bude mít pravděpodobně jepičí život. V současnosti jde
o žákyně a žáka deváté třídy. Po prázdninách se děti rozutečou do světa – další
studium, jiné aktivity. Proto se snažíme
jejich talent a chuť podchytit, dokud je
ještě čas.
Letos jsme se opět zúčastnili soutěžní
dvoustupňové přehlídky Svazu českých
divadelních ochotníků (SČDO) s názvem
Kandrdásek v oboru monology a dialogy
pro děti a mládež. Prvním stupněm je
regionální přehlídka. Letos proběhl už
5. ročník, a to v sobotu 18. února 2017
v Městském divadle v Železném Brodě.
Přiznávám, že jsem se nechtěl této přehlídky zúčastnit, protože jsem nenašel
vhodný titul, který by byl vhodný do soutěže, ale Lenka se Sárou nás přemluvily,
abychom se přihlásili. Šlo o krátký výstup – slohovou práci na téma Moji rodičové, která byla součástí divadelního vystoupení v roce 2015. Text jsem trochu
upravil a v duchu jsme si přáli, abychom
opět uspěli jako loni. V podvědomí hryzal červík pochybností, zda je tento tvar
vhodný k uvedení v soutěži dialogů.
Vyrazili jsme do Železného Brodu
a dopoledne předvedli náš výstup. Tentokrát jsme bohužel neuspěli jako v minulém roce. Porota nám vytkla malou divadelnost textu. Zvítězili ti lepší, soubor
z Turnova. Naše dívky obdržely diplom
a věcnou cenu za účast v soutěži.
Během přehlídky jsme zhlédli další
soutěžní dětská představení v oboru monology a dialogy, dále soutěž monologů
a dialogů dospělých a nakonec dvě jednoaktovky. Občas jsme se setkali s nedobrými hereckými výkony či zvolenými
tématy, ale věřím, že každý si odnesl
něco přínosného.
Kdosi kdysi pravil: „Štípne-li tě komár,
poškrab se. Bodne-li tě kritik, netrap
se.“ Jsem rád, že děvčata vzala neúspěch bez negativních emocí. Teď
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se musí soubor především soustředit
na dokončení toho, o co se snažíme už
od loňského roku – divadelního pásma.
Všem členům DMDS je třeba vyslovit
poděkování za dosavadní činnost v amatérském divadle. Přejeme si dobré tituly,
role, mnoho spokojených diváků a těšíme se na setkání s nimi.

Opět připomínám: máte-li trochu talentu a potřebu seberealizace, přihlaste
se a rozmnožte naše řady! Zkoušíme každou středu od 16,30 hodin, ale v prostorách Pečovatelského domu NMpS!!
Rádi vás poznáme.
Pavel Šmidrkal
Docela malý divadelní soubor (DMDS)

Promluví „mlčící“ kámen v Hajništi?
Ne, není to nesmysl. Takový kámen
zde máme.
Každý, kdo projíždí Hajništěm z Nového Města směrem na Frýdlant, jej
míjí. Stojí na pravé straně u silnice vedle bývalé školy, dnes prodejny potřeb
pro zvířata, od jara do podzimu skrytý
ve větvích živého plotu, za zády mu
poskytuje ochranu obrovská lípa. Viditelnější je v zimě a v předjaří, než vyraší
na keřích listí. Tajemný, mlčenlivý svědek události, o které nic nevíme. Nadvakrát zahloubený výklenek dává tušit, že
zde mohla být nějaká vysvětlující tabulka. Pamětníci však zde nejsou a kroniky
také žádné informace neposkytly.

Možná někdo ze starousedlíků ví, třeba jen z doslechu, něco podrobnějšího
o tomto kamenném pomníčku. Pravděpodobnost je mizivá, ale naděje zde
stále ještě je a členové Okrašlovacího
spolku budou za každou informaci velice
vděčni.
Dalším trošku záhadným kamenem
v Hajništi je památník padlých za 1. světové války. Stojí vpravo vedle budovy
prodejny.
Novoměstské noviny

Historické prameny uvádějí dvě jména
padlých obyvatel Hegewaldu (dnešního
Hajniště), ale na pomníku jsou zřetelné
otvory po mnohem větší desce. Chtěli
bychom proto oslovit čtenáře, zda nevlastní pohlednici nebo fotografii pomníku, kde by byla zobrazena i deska.
Poprosili bychom je o laskavé zapůjčení
(oskenujeme a okamžitě vrátíme majiteli). Jde nám o zdokumentování původního stavu.
A ještě jednu záležitost týkající se Hajniště zde máme.
Je to původní hřbitov, který ležel mezi
silnicí a železniční tratí. Víme, že není
obvyklé mít obrázky hřbitova, ale třeba
ještě před jeho zrušením si jej někdo
vyfotografoval. Na starých pohlednicích
vydaných kolem roku 1902 je hřbitov
zmiňován spolu se školou a porcelánkou
Persche, jsou to pouze nevýrazné kreslené obrázky.
Mnohem zajímavější z té doby byly
zachované fotograﬁcké pohlednice zobrazující celkem pět hospod, které v té
době v Hajništi byly.
Za Okrašlovací spolek
Marie Remtová
březen–duben 2017

Služby
Služby organizace Člověk v tísni, o. p. s. v N. M. p. S.
Od února 2017 zahájila
ila
poskytování služeb
svým klientům
v Novém Městě pod
Smrkem organizace
Člověk v tísni, o. p. s. a to
v následujícím rozsahu:
Terénní služby jsou posky továny
v Novém Městě pod Smrkem zpravidla
ve čtvrtek dopoledne nebo dle dohody se zájemcem. Občané města a jeho okolí mohou vyhledat poradenství
a pomoc při řešení své obtížné situace
(hledání bydlení, hledání zaměstnání,
pomoc při uplatnění práv a zájmů, doprovod na úřady apod.). Služba je poskytována buď v konzultační místnosti,
nebo v přirozeném prostředí klienta.
• Kontaktní osoba: Ivana Šedová,
tel.: 778 442 540
Dluhové poradenství je poskytováno
v Novém Městě pod Smrkem pravidelně ve čtvrtek od 13:00 do 17:00 hod
a službu může využít každý, kdo se ocitl
v tíživé ﬁnanční situaci, nezvládá splácet
své závazky, jeho dluhy jsou předmětem
soudního nebo exekučního řízení nebo
chce svou situaci řešit pomocí oddlužení. Odborné poradenství zahrnuje
např. pomoc při komunikaci s exekutorským úřadem, sepsání návrhu na částečné nebo úplné zastavení exekuce,
přepočítání exekučních srážek, kontrola
výše nákladů spojených s vymáháním,
pomoc s podáním návrhu na oddlužení
jednotlivce i manželů a další.

březen–duben 2017

• Kontaktní osoba: Jana Průšková,
tel.: 778 442 539
Služby jsou poskytovány zcela zdarma
organizací Člověk v tísni, o. p. s., na ad-

rese Jindřichovická 146, 463 65 Nové
Město pod Smrkem, v přízemí budovy
obvodního oddělení Policie ČR (prostory
jsou značeny).
Ivana Šedová

Poslání pečovatelské služby
Posláním PS je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které
klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti s cílem pomoci zachovat
v maximální možné míře dosavadní způsob života a umožnit tak prožití plnohodnotného života ve svém domácím prostředí. Služba je poskytována na základě
individuálních potřeb klientů ve sjednaném čase v domácnostech klientů nebo
na středisku osobní hygieny.
Využijte nabídky pečovatelské služby.
Naše pečovatelská služba Vám zajistí odbornou péči a pomoc při:
• osobní hygieně
• přípravě a podávání stravy
• oblékání a svlékání
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři,
na úřady, kulturní akce,…)
• zajištění běžného chodu domácnosti (nákup potravin, pochůzky k lékaři,
na poštu, běžná údržba domácnosti,…)
Rozsah pomoci řešíme s každým zájemcem individuálně podle jeho potřeb.
KONTAKTY:
• pečovatelky: 728 206 033
• koordinátor pečovatelské služby: 607 955 767
• Dům s pečovatelskou službou (sídlo služby): 482 325 141
• Volejte: všední den: 6:00–18:00 hod., so + ne + st. svátek: 8:00–12:00 hod.
• e-mail: dps@nmps.cz
Veškeré informace naleznete na www.nmps.cz/dps.php.
TATO SLUŽBA JE FINANČNĚ PODPOŘENA LIBERECKÝM KRAJEM

Novoměstské noviny

13

Sport
Info ze SRC
Současné období se zdá být relativně
klidnější v porovnání s letní sezonou.
Donedávna jsme byli všichni zavaleni
sněhem a dalo by se říci, že jednou
z hlavních činností bylo jeho uklízení
a osekávání rampouchů. Nicméně i v této době bylo a je co dělat.
Zimní sezóna bazénu a sauny je v plném proudu. Návštěvnost obou zařízení je v porovnání se stejným obdobím v uplynulých letech vyšší přibližně
o 10 %. To nám všem dělá radost, protože je jenom dobře, když již máme
ve městě zařízení, které najdete nejblíže až v Liberci, že si to lidé uvědomují
a cestu k nám si najdou. Budeme rádi,
pokud tento trend vydrží, a věříme, že
u nás budou návštěvníci vždy spokojeni.
Od 4. ledna již v našem bazénu opět
probíhají kurzy plavání pro základní
a mateřské školy, takže na nudu není
čas. Během zimního období (od ledna
do března) projde rukama našeho hlavního instruktora p. Pazděry minimálně
šedesát dětí a od dubna do června dalších sto, které se v deseti lekcích naučí
více, či méně plavat, nebo se alespoň
přestanou bát vody, za což mu patří dík.
Pro zajímavost, naše kurzy navštěvují
nejen děti ze Základní školy v Novém
Městě p. S., ale i děti z Raspenavy, Hejnic, Frýdlantu, Kunratic, Jindřichovic,
Dolní Řasnice, Višňové, Lázní Libverdy,
Krásného Lesa. Lze říci, že tyto kurzy
probíhají celý školní rok, vždy od září
do června, s přestávkou okolo Vánoc
a podle reakcí dětí i pedagogů jsou
všichni s jejich průběhem nadmíru spokojeni.
V měsících únor a březen byly také zahájeny přípravné práce v kempu
u koupaliště, abychom mohli otevřít další
sezónu. Probíhá modernizace sprch
a toalet, což všichni návštěvníci, ať již
místní, či přespolní, jistě ocení. V současné době pracujeme na přípravě kulturních akcí, které bychom rádi v areálu
kempu u koupaliště uskutečnili. Letáček
s bližšími informacemi naleznete v tomto
čísle Novoměstských novin.
Přejeme všem čtenářům pěkné jaro
a těšíme se na vaši návštěvu.
Jakoubek

www.ubytovani-relax.com
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Provozní doba – 1. ledna 2017 – 31. května 2017
Plavecký bazén
ráno

Sauna
odpoledne

odpoledne

Masáže

Občerstvení
u bazénu

pondělí
úterý
středa

sanitární den
14.00–21.00 veřejné plavání
zavřeno
zavřeno
14.00–21.00
14.00–21.00 veřejné plavání
15.00–20.00 smíšená zavřeno
14.00–21.00
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
Školy výuka plavání
čtvrtek
15.00–16.00 plavecký oddíl DDM
15.00–21.00 ženy
18.00–21.00 ženy 14.00–21.00
16.00–21.00 veřejné plavání
pátek
14.00–21.00 veřejné plavání
15.00–21.00 muži
18.00–21.00 muži 14.00–21.00
sobota 9.00–12.00 veřejné plavání 14.00–21.00 veřejné plavání
15.00–20.00 smíšená zavřeno
14.00–21.00
neděle zavřeno
14.00–19.00 veřejné plavání
zavřeno
zavřeno
zavřeno
Poznámky: Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem. Provozní doba bude upravena v závislosti na počasí.
Masáže až od poloviny října, bude upřesněno.

Ceník – platný od 1. 1. 2017
Plavecký bazén
1 hod.
50 Kč
30 Kč

2 hod.
70 Kč
50 Kč

dospělí
děti do 15 let,
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
900 Kč
800 Kč
1 000 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,
300 Kč
12 vstupů po 1 hod. –
přenosná, platnost 4 měsíce
Zápůjčky
vysoušeč vlasů
20 Kč
sportovní potřeby
10 Kč
ručník
10 Kč

Sauna
vstupné – 2 hod.
80 Kč
příplatek pro přechod
10 Kč
do bazénu
Zápůjčky
ručník, prostěradlo, osuška
20 Kč
Pronájem
do 21.00
po 21.00
900 Kč
1 000 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 osobní automobil
(vozidlo/
obytný vůz, karavan
den)
1. 5.–31. 10.
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
80 Kč
50 Kč
30 Kč
100 Kč

10 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

březen–duben 2017
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• servis, údržba jízdních kol, koloběžek
• montáž doplňků a příslušenství
• prodej náhradních dílů, doplňků a příslušenství,
cyklo-nářadí
• zprostředkování prodeje funkčního a sportovního
oblečení, potravinových doplňků, jízdních kol apod.
Aleš Vondráček
Fučíkova 665
Raspenava

tel: +420 792 306 880
e-mail: cyklo-AV@volny.cz
IČ: 65099630

(prodejna Smíšené zboží Karel Šubrt)
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Singltrek
Nový web Singltreku pod Smrkem a reklama pro Vás
zdarma
Letošní zima pomalu končí a my se
připravujeme na další sezónu Singltreku
pod Smrkem. Ve dnech, kdy píšu tyto
řádky, se sice po dlouhých mrazech
trochu oteplilo, ale stezky jsou ještě
úplně schované pod sněhem. Jaro už
však musí být ve vzduchu, protože nám
dennodenně chodí dotazy, kdy zahájíme
sezónu. Na to však zatím ještě odpovědět neumíme. Předjarní počasí je známé
svým vrtkavým charakterem, a tak se
nedá předvídat, jak dlouhá ta letošní
zima nakonec ještě může být.
V rámci příprav na další sezónu máme
jednu důležitou novinku. Svět počítačů
a internetu se mění velmi rychle, a proto
opět po několika letech připravujeme
nový web, aby odpovídal současným
trendům. Web Singltreku pod Smrkem,
který provozujeme, je v současné době
vedle facebookových stránek Singltreku pod Smrkem zdaleka nejdůležitějším zdrojem informací pro návštěvníky.
V hlavní sezóně (červen–září) se jeho
návštěvnost blíží 1000 uživatelů denně.
V zimních měsících logicky návštěvnost

webu vždy klesá, ale i tak se pohybuje
v řádu stovek uživatelů denně.
Z toho vyplývá, že se stránky Singltreku pod Smrkem etablovaly jako důležitý
a hojně využívaný zdroj informací pro návštěvníky. V rámci jeho vylepšení a aktualizací, které momentálně provádíme,
jsme přemýšleli, jak výjimečný potenciál
tohoto webu více otevřít místním obyvatelům. Jak jsme od samého začátku
deklarovali, Singltrek pod Smrkem vznikl
proto, aby prostřednictvím cestovního
ruchu pomohl ekonomickému rozvoji
regionu. V tuto chvíli je nesporné, že Singltrek do Nového Města a okolí přitáhl
desetitisíce lidí ročně, kteří by jinak neměli důvod přijet, a tito lidé zde tráví volný čas, využívají služby a utrácejí peníze.
Dosud jsme na stránkách Singltreku
pod Smrkem inzerovali pouze nabídku
ubytování, tzn. po vzájemné dohodě
jsme uváděli kontakty na ubytovatele
v regionu. Nyní nás však napadlo, že
by web mohl sloužit jako propagace
dalších služeb a výrobků, které lidé v regionu nabízejí a které se návštěvníkům

mohou hodit nebo líbit. Mnohokrát se
nám stalo, že návštěvníci kempu například potřebovali kontakt na autoservis,
protože se jim rozbilo auto, nebo hledali
drogerii, či sháněli krmivo pro psího
miláčka. Zaznamenali jsme poptávku
po kadeřnictví, železářství, regionálních
potravinách i po originálních dárcích.
Vlastně to může být v principu cokoliv
(samozřejmě v rámci zákonů). Přestože
to nejsou vyloženě “turistické” služby,
poptávku po nich cestovní ruch nepřímo
navyšuje.
Pokud si přejete nabídku Vašich služeb či výrobků uvést na webu Singltreku
pod Smrkem, ozvěte se nám na e-mail
info@singltrek.cz. Uveřejnění Vaší nabídky bude zcela bezplatné. Podmínkou
uveřejnění je podpis písemné dohody
s provozovatelem webu, což je standardní opatření, a zveřejníme výhradně
nabídky z Frýdlantského regionu.
Přejeme Vám pěkný začátek jara a těšíme se na viděnou. Za celý Singltrek
tým Vás zdraví Hanka Hermová.
Foto: Tomáš Kvasnička

Nezvykle ztichlá terasa Singltrek centra pod letošní sněhovou nadílkou.
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Kultura
Gymnázium
Frýdlant slaví
jubileum
V prosinci letošního roku to bude již
70 let, kdy bylo zahájeno vyučování
na Státním reálném gymnáziu ve Frýdlantě v Čechách. Předcházelo tomu
obrovské úsilí rodičů a funkcionářů
městského i okresního národního výboru. V prosinci 1947 přivítala okázalá
budova v Zámecké ulici č. 4003 (konfiskát rodiny Clam - Gallasov y) pr vní
studenty.
Budova ale gymnáziu nestačila, a tak
byla na začátku padesátých let dokončena 1. etapa výstavby školy v dnešní
Purkyňově ulici. Zde gymnázium zakotvilo až do roku 1976, kdy se škola
přestěhovala do budovy bývalého okresního soudu, kde sídlí dodnes.
Stejně jako budovy střídalo gymnázium i rozličné názvy a počet ročníků.
Zažilo jedenáctiletku, střední všeobecně vzdělávací školu i gymnázium čtyřleté
a osmileté, kterým stále zůstává s předpokladem poskytnout co nejkvalitnější
vzdělání studentům z celého Frýdlantska.
Školou prošly stovky úspěšných absolventů, na studentská léta ve Frýdlantě vzpomíná i leckterý Liberečan, někdy
se dokonce povedlo, že Frýdlantští byli
ve třídách v menšině.
Na gymnáziu se vystřídalo také mnoho profesorů. Za socialismu se navíc
formou umístěnek do pohraničí často
dostávali politicky nevhodní lidé, nikoli
však pedagogicky; frýdlantské gymnázium tak nabízelo špičkové středoškolské
vzdělání.
O s l a v y v ý r o č í p r o b ě h n o u l e to s
na podzim. A protože za 70 let se může
odehrát mnoho zajímavých věcí a příběhů, začalo gymnázium svou historii
mapovat. Přispět k tomu mohou i bývalí
profesoři či absolventi. Mohou to být
vzpomínky, fotograﬁe, ale i další „upomínkové materiály“. Zkrátka vše, co se
k historii váže. Tyto materiály můžete
zasílat na speciální e-mailovou adresu
vyroci@gymfry.cz nebo klasicky poštou
na adresu Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant v Čechách.
Již nyní se budeme těšit na vaše milé
příspěvky.
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Aktivity Sdružení tělesně
postižených Česká Lípa o. p. s.
Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. pořádá ve dnech 7.–
9. 4. 2017 ozdravně - edukační víkendový pobyt pro rodiče (prarodiče)
s dětmi od 7 let, seniory a osoby se
zdravotním a kombinovaným postižením
v penzionu Nový mlýn ve Starých Splavech.
Cena pobytu
• 1 300 Kč – pro členy organizací ZP
• pro ostatní 1 500 Kč.
Přihlášky a bližší informace u E. Zemanové – 723 594 459, Z. Zahrádkové
– 606 161 859.

JARNÍ V ÝSTAVA PR ACÍ seniorů
a osob se zdravotním postižením se bude konat ve dnech 10.–13. 4. 2017. Součástí výstavy je i soutěž „O nejkrásnější
velikonoční zahrádku“. Výrobky na výstavu můžete dodávat v týdnu od 2. 4.–
6. 4. 2017 do Komunitního centra,
Školní 2213, Česká Lípa. Výstava bude
otevřena – pondělí 10–16,30; úterý,
středa – 9–16,30, čtvrtek – 9–12 hod.
Bližší informace na tel. 723 594 459
nebo 606 161 859.
(Informace o organiz aci najdete
na www.stp-ceska-lipa.webnode.cz)
Budeme se těšit na setkání s Vámi při
některé z aktivit.
Za STP Č. Lípa o. p. s.
Eva Zemanová, Zdenka Zahrádková.

Nové Město pod Smrkem Vás srdečně zve 6. 5. 2017 od 19 hodin
na kulturní pořad Uršuloviny. Předprodej vstupenek od 10. 4. 2017
na bytové správě.
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kultura
FLORBALOVÝ TURNAJ 2017
V pátek 27. 1. 2017 jsme se zúčastnili
ﬂorbalového turnaje FRÝDLANT OPEN
žáků 6.–9. tříd, pořádaného ZŠ Frýdlant. Pro většinu hráčů to byla první zkušenost, ale poprali se s ní velmi
dobře. Ze 14 přihlášených týmů jsme
nakonec po dvou výhrách, dvou remízách a jedné prohře skončili na krásném
7. místě.

Velkou pochvalu si tak zaslouží všichni
hráči – brankáři Flíček Marek a Stodola
Michal, hráči v poli, kteří rozdávali góly
– Nevečeřel Matěj, Smutný Jan, Flíček
Michal, Linhart Jaroslav, Velc Michal,
Kult Jiří, Pacovský Tomáš, Černík Lukáš
a Karala Martin.

Jaroslav Linhart si domů navíc odvážel
ocenění Nejlepší hráč turnaje.
Blahopřejeme.
Jan Škareda
trenér ﬂorbalového kroužku SVČ

Již pátým rokem přijíždějí do SVČ ROROŠ v Novém
Městě pod Smrkem na poznávací stáž studenti z USA
Letos u nás byli ve dnech 17.–22. 2.
M onica, s tudentk a p sychologie
na Gettysburgské College v Pensylvánii,
Alana, studentka sociologie a divadla
na Smith College v Massachusetts, Kristen, studentka angličtiny a politických
věd na Stonehill College v Massachusetts a Jaymes, student oboru umění a divadla se zaměřením na sociální
změnu na Franklin & Marshall College
v Pensylvánii.

Jako tlumočníci a průvodci se jak letos, tak i ve všech předchozích letech
osvědčili Pavel Dostalík a Michael Smutný. Spolu s nimi se všech naplánovaných akcí tentokrát zúčastnili i tři členové
včelařského kroužku – Jan Smutný,
Václav Řezáč a Kryštof Mazánek. Společně všichni navštívili např. ekologické středisko v blízkém polském městě
březen–duben 2017

Swieradów Zdrój, absolvovali procházku
v okolí našeho města, ochutnali železitý
pramen, seznámili se s vedoucími a instruktory letního tábora a jejich přípravou na prázdniny v Jindřichovicích, tvořili z odpadového materiálu ve výtvarné
dílně, pomáhali s přípravou polotovarů
na Medové jaro, pekli medové perníky,
ochutnávali místní dobroty, navštívili mateřskou školu a pracovali s dětmi.
Tyto stáže jsou uskutečňovány vždy
po půl roce. Členy té předchozí byli
ve dnech 23. 9.–28. 9. 2016 Hannah,
studentka angličtiny a tvůrčího psaní
z univerzity ze San Franciska v Kalifornii,
Amy, studentka tvůrčího psaní na Hamilton College a Anthony,student ﬁlmových
a mediálních studií na Franklin & Marshall College v Pensylvánii.
Před ukončením jejich pobytu v Novém Městě pod Smrkem jsme pozvali
všechny tři členy stáže na setkání přátel
Domečku 8. 10. 2017 – a všichni tři si
našli čas a přijeli. Protože na toto setkání
přijeli i tři bývalí účastníci Evropské dobrovolné služby z Francie – Joel, Sandra
a Laure, vznikla tehdy pozoruhodná mezinárodní česko-francouzsko-americká
skupina mladých lidí, která do dnešních
Novoměstské noviny

dnů udržuje čilé kontakty. Proto víme,
že Amy vydala knihu, na které pracovala
už během stáže v Novém Městě pod
Smrkem, a Anthony točí ﬁlm, o kterém
u nás hovořil.

Předpokládám, že za půl roku opět
přivítáme další mladé studenty ze zahraničí. Tyto stáže mají i velký význam
pro členy kroužků SVČ ROROŠ – zdokonalují si znalosti anglického jazyka ,
naučí se vidět své okolí očima průvodce
a dozví se, jak se žije mladým lidem
za velkou louží.
YS
19

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

Valentýn v knihovně
Milí čtenáři, v naší knihovničce se
uskutečnil Valentýnský týden, kter ý
jsme pro Vás pořádali.
Chtěla bych tímto poděkovat za velice
milou atmosféru, která po celou dobu
panovala. Příznivci červené knihovny si
přišli opravdu na své .
Jana Slámová

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

13:00–17:00 hod.
13:00–15:00 hod.
9:00–11:00 hod.
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.

z

Vítání občánků

První vítání občánků v letošním roce
proběhlo v sobotu 4. března 2017. Obřadu se zúčastnilo 6 miminek se svými
rodiči a ostatními příbuznými, kteří je
k tomuto slavnostnímu aktu doprovodili.
Zastupitelka města Mgr. Michaela Smutná přednesla dojemný proslov a děti ze
ZUŠ krásný kulturní program. Danielovi,
Báře, Elišce, Jozefíně, Romaně a Tomášovi přejeme hodně zdraví.
Za SPOZ
Edita Čeledová

z
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