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Vážení čtenáři,
máme za sebou dlouhé období s té-

měř letními teplotami, jasnou oblohou, 
větrem a suchem. Snad se počasí brzy 
vrátí k obvyklým májovým dešťům.

V novém vydání Novoměstských 
novin přinášíme informace z radnice, 
od příspěvkových organizací a spolků, 
nechybí ani příspěvky našich přízniv-
ců. Dozvíte se, jak funguje Záchran-
ná služba, když někdo zavolá o po-
moc a můžete si přečíst také rozhovor 
o problematice dluhů a exekucí, která 
se týká mnoha obyvatel našeho města.

Redakce
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za doprovodu klavíru zazpívaly pásmo 
jarních písniček.

Do školky také zavítalo známé Divadlo 
Kamila Kouly, které pro děti zahrálo diva-
delní pohádku O pejskovi a kočičce. Po-
hádka byla plná písniček a děti sledovaly 
děj se zatajeným dechem.

Ani letos jsme nezapomněli na veli-

konoční dílničky. Uskutečnily se v pro-
storách školní jídelny MŠ, kde si děti 
s rodiči mohly vyzkoušet u jednotlivých 
stolečků různá pestrá tvoření, např. 
zápich do květináče v podobě čápa, 

V měsíci březnu měly děti ze školky 
možnost navštívit promítání Sférického 
kina na zdejším druhém stupni ZŠ. Jed-
ná se o nejnovější zábavně-vzdělávací 
výuku. Promítání probíhalo v pojízdné 
kupoli, kde si děti připadaly, jako by byly 
přímo pod hvězdnou oblohou či na dně 
oceánu.

Již po 16. se 6. dubna 2018 tradičně 
uskutečnila v Dělnickém domě přehlídka 
pěveckých souborů v Novém Městě pod 
Smrkem. Z naší mateřské školy pod 
vedením pí učitelky Stáni Karrasové děti 

Děti ze školky děkují paní Daně Ma-
tějíkové a Zdeně Řehákové za výrobu 
pomlázek.

Vždy se těší na výzdobu vchodu do do-
mu paní Matějíkové a dobrůtky, které 
dostanou. Zazpívaná písnička je malým 
poděkováním, ke kterému se přidávají 
i paní učitelky.

V pátek 6. dubna uspořádala základní 
umělecká škola 16. ročník přehlídky pě-
veckých souborů „Zpívání pod Smrkem“. 
V Novém Městě pod Smrkem si tentokrát 
zazpívalo a zatančilo téměř 200 dětí 
z mateřských, základních a základních 

školství

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Poděkování

Zpívání pod Smrkem

nebo pro odvážné – práce s tavicí pistolí 
pod bystrým okem paní učitelky – jarní 
tvoření s tvarovanými polystyrenovými 
kuličkami.

Nezapomenutelnou návštěvu plnou 
dojetí jsme s dětmi zažili v Pečovatel-
ském domě. Kluci vybaveni upletenými 
pomlázkami spolu s holčičkami naserví-
rovali babičkám pásmo velikonočních 
básniček, ale i písniček. Na závěr každé 
dojaté babičce předali malé velikonoční 
dárečky. Děti slíbily, že se zase přijdou, 
a rády, podívat a něco zazpívat. 

Jaro je tu, všude všechno kvete, slu-
níčko svítí. Ale v naší školce se už chystá 
čarodějnický rej. Košťata, lektvary, pa-
vouci, netopýři, držte nám palce, ať nám 
vyjde počasí. A možná se příště dočtete, 
jak se nám náš čarodějnický rej vyvedl!
 Mateřská škola N. Město pod Smrkem

Ivana Bairichová, DiS.

uměleckých škol z oblasti Frýdlantska. 
Všechna vystoupení se vydařila a sklidila 
velký potlesk. Každý soubor si odnesl 
pamětní list a malou odměnu. Na závěr 
jsme si společně zazpívali i s přítomnými 
diváky písničku „Pod naším okýnkem“.

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

Martina Funtánová
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Dovolená v MŠ
Dovolená v MŠ bude v termínu 
16. 7. 2018–29. 7. 2018.

Není to tak dávno, kdy Nové Město 
pod Smrkem mělo ke hře zvané šachy 
velmi blízko. Bohatá historie je pryč. 
S odchodem těch, kteří zde tuto hru 
propagovali, nástupem nových techno-
logií či docela běžnou leností v oblasti 
myšlení tato hra ztratila atraktivitu. Proto 
nás ve škole překvapil zájem čtyř kluků 
ze VII. B zúčastnit se na konci roku 2017 
šachového turnaje základních škol v Li-
berci. A protože o velkých přestávkách 
hrajeme ping-pong, muzicírujeme v hu-
debně nebo chodíme do knihovny, tak 
proč by nešlo hrát šachy? A to o každé 
přestávce? A tak škola zakoupila dvoje 
parádní šachy, pánové ze sedmičky 
Zdeněk Matyska, Pavel Drahoňovský, 
Kamil Hýbl a Josef Tichý si přinesli z pů-
dy lavici alias hrací stolek, setřeli prach 
a bylo. U posledního okna ve třídě tak 
vznikl šachový koutek, kde se scházejí 
nejen ti čtyři „protřelí“ šachisté, ale další 
adepti tohoto myšlenkového sportu. 
Někteří zatím jen jako „kibicové na ču-
mendu“, ale třeba to přijde. V osmičce 
v dílnách pak plánujeme, že si kluci vyro-
bí hrací desku z dýhy sami. No, uvidíme.

A druhé šachy? Ty zatím zahálí ve skla-
du. Třeba se ozve další třída. Na půdě 
je „šachových stolků“ dost. Stačí utřít 
prach a začít…myslet.

Vesnický učitel
a výchovný poradce M. Beran

Každoročně v tento jarní aprílový čas 
pořádáme pro naše (zá)školáky ping-
-pongový turnaj. Tentokráte se přihlási-
lo 9 chlapců a 3 děvčata. Tím pádem 
každé děvče mělo jistotu, že neodejde 
s prázdnou. Původně se jich hlásilo 5, 
ale dvě sportovkyně asi daly přednost 
pobytu na sluníčku či mobilu. Letošním 
překvapením byla výhra šesťandy Jany 
TICHÉ, která si tímto vybojovala pohár, 
diplom a sladké „tofi fé“. Druhá skončila 
Veronika Jirušová a třetí Lucie Peterová.

Chlapce jsme rozdělili do dvou skupin. 
Mladší byli jen dva, a tak v rámci skupiny 
bojovali o vítězství. Nakonec byl šťast-

školství

 

d tem od 5 do 17 let 

•

•

P ijímání nových žák  se bude konat v ZUŠ  

6. a 7. ervna 
od 15 do 17 hodin.   

 

V „sedmé bé“ hrají o přestávkách šachy

nějším hráčem mladších žáků sedmák 
Josef Tichý. Taktéž on obdržel pohár, di-
plom a „tofi fé“. Na druhém místě skončil 
Michal Denk.

Největší drama slibovala kategorie 
starších žáků. Už se znají, něco málo 
i potrénovali, a tak se ve skupinách ode-
hrávaly těžké bitvy. Některé papírové 
předpoklady vzaly za své, neboť hrát 
jen tak a v turnaji je úplně něco jiného. 
U některých zvítězila netrpělivost, a tím 
pádem se dařilo těm, kteří své emo-
ce dokázali ukočírovat. Podle pořadí 
ve skupinách si pak všichni zahráli o cel-
kové umístění. O třetí místo svedli boj 

Matyáš Dankanič s Mirkem Kudráčem, 
těsně vyhrál Matyáš. Finále pak dalo 
dohromady Šimona Woideho s Milanem 
Dančem. Soustředěný výkon Milana pak 
vyzrál nad snahou Šimona. Vítězem se 
stal Milan DANČO. I ten dostal pohár, 
diplom a sladkou odměnu.

Co na závěr. Snažili se všichni a u ně-
kterých bylo znát, že pravidelně hrají. 
Proto i úroveň zápasů byla poměrně 
slušná. Tak zase za rok. A mohlo by se 
přihlásit i více hráčů …aneb, kdyby ty 
počítače a mobily nebyly…

Organizátoři turnaje Miroslav Beran 
a Radek Oster

Tradiční školní turnaj ve stolním tenisu 2018
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Zprávy z radnice

Rada města na své schůzi  dne 
7. 3. 2018 projednala a schválila umístě-
ní reklamní plochy společnosti CiS Sys-
tems s. r. o., o rozměrech 1×2 m na par-
cele č. 894/1 v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem. Dále RM schválila pronájem 
pozemku v k. ú. Hajniště pod Smrkem, 
části parcely č. 281/1 trvalého travního 
porostu o výměře 800 m2 na dobu urči-
tou, 10 let. Dále souhlasí s navýšením 
kapacity Mateřské školy Nové Město 
pod Smrkem, okres Liberec, příspěvko-
vá organizace, na 130 dětí.

Rada města konaná dne 21. 3. 2018 
projednala a schválila vyhlášení výběro-

Automatické sčítače zaznamenávají 
data o návštěvnosti singltreku na obou-
směrné nástupní stezce u koupaliště 
a v minulém roce také nově v úseku mezi 
rozcestím u Červeného buku a chatou 
Hubertka. Souhrnná roční návštěvnost 
mírně klesla především kvůli nepřívětivé-
mu počasí v září, kdy byly zaznamenány 
významné propady návštěvnosti. Po-
drobné údaje najdete na www.nmps.cz.

-SY-

Ze schůzí RM Návštěvnost 
singltreku se 
monitoruje také 
v Libverdě

Vzpomínka na zimu

vého řízení na zhotovitele veřejné zakáz-
ky „Humanizace objektu č. p. 270, Nové 
Město pod Smrkem“.

Rada města na své schůzi  dne 
4. 4. 2018 schválila přidělení bytu v Do-
mě s pečovatelskou službou Švermo-
va 301. Dále RM schválila výši měsíční 
úplaty za předškolní vzdělávání od září 
2018 na 270 Kč. Souhlasí s konáním 
zápisu dětí do mateřské školy, který se 
bude konat dne 10. 5. 2018 od 13:00 
do 15:00 hodin v budově Mateřské ško-
ly Nové Město pod Smrkem.

Úplné výpisy usnesení rady města 
naleznete na www.nmps.cz/rm.php
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Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem

Zprávy z radnice

Z 19. zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem 
konaného dne 21. února 2018

Zasedání bylo přítomno 16 členů, 
1 člen omluven.

Složení slibu nové zastupitelky
Pan tajemník: Vzhledem k tomu, že 

se dnem 1. 12. 2017 uvolnil mandát 
člena Zastupitelstva města Nové Město 
pod Smrkem tím, že Bc. Alena Steffano-
vá podala rezignaci, nastupuje za tohoto 
člena zastupitelstva náhradník z kandi-
dátní listiny téže volební strany. V tomto 
případě se jedná o kandidátní listinu 
„PRO Nové Město pod Smrkem“. Zde 
jako první náhradník byla uvedena paní 
Helga Bláhová, která se mandátu vzdala 
dne 20. 12. 2017. Dalším náhradníkem 
je Mgr. et Bc. Světlana Husáková, která 
mandát přijala a na dnešním jednání 
zastupitelstva složí zákonem předepsa-
ný slib. Prosím přítomné, aby na dobu 
složení slibu povstali. Slib člena zastupi-
telstva města Nové Město pod Smrkem: 
„Slibuji věrnost České republice. Slibu-
ji na svou čest a svědomí, že svoji funk-
ci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 
města a jeho občanů a řídit se Ústavou 
a zákony České republiky.“

Mgr. Bc. Světlana Husáková slib 
složila zřetelným prohlášením „slibuji“.

Připomínky občanů
Pan Pospíšil: Chci se zeptat a zá-

roveň poprosit, pokud by byla nějaká 
možnost podle stavu silnice upravit sil-

nici z Havířské ulice na Celní ulici. Jak 
se opravovala na podzim silnice v Celní 
ulici, a nebylo možné najíždět na Celní, 
tak byla tato cesta hodně využívána 
při cestě na hřbitov. Vychází na Celní 
za Smolovými. Je to tam teď v dezolát-
ním stavu. Je to taková spojka, já osob-
ně ji využívám při cestě na pohřby a je 
využívána občany k procházkám. Chtěl 
jsem se zeptat, jestli by byla možnost 
tuto cestu trošku srovnat.

Místostarosta: Určitě se na to může-
me podívat, je to polní cesta, ale může-
me se pokusit to tam srovnat nějakou 
šotolinou.

Starosta: Navrhuji uložit úkol panu 
místostarostovi, nechat práce nacenit 
a pak uvidíme, jak se to vejde do rozpoč-
tu, do kapitoly „Opravy a investice“.

Příjmy plán 2018 [Kč]
daně sdílené ze SR 46 000 000

tř. 1 místní daně
správní poplatky 100 000
poplatek psi 50 000
poplatek veř. prostr. 45 000
popl. z ubyt. kapacity 48 000
popl. láz. rekr. pobyt 110 000
odvod z hazard. her 1 600 000
popl. ze vstupného 3 000
poplatek odpad 1 500 000
místní daně 3 456 000

tř. 4 výkon státní správy
výkon st. správy 2 437 600
celkem dotace 2 437 600

tř. 3 kapitálové příjmy
prodej nemovitostí 0
prodej DHM 100 000
prodej pozemků 39 600
prodej cen. papírů 3 000 000
kapitálové příjmy 3 139 600

tř. 8 fi nancování
fi nancování 17 590 000
nájem nebytový 1 206 000
nájem byty 18 516 000

pronájem pozemků 257 000
kopie 8 000
ostat. nahod. příjmy 261 330
služby budov města 468 000
přípojky kanalizace 10 000
odvod ZŠ 165 168
odvod MŠ 7 954
odvod ZUŠ 14 693
odvod ROROŠ 0
odvod SRC 0
les 518 800
nájem Teplárenská 1 954 140
obědy 526 000
knihovna 27 000
příjmy z účtů 3 000
noviny 16 800
veřejné osvětlení 14 000
muzeum 1 000
sběrný dvůr 93 000
inzerce 10 000
čištění města 7 000
DPS služby klientům 237 000
odpady EKOKOM 300 000
využ. odpadu FCC 100 000
pohřebnictví 47 000
sociální fond 500 000
splátky úvěru UNITAS 260 000
dary ples 25 000
nedaňové příjmy 25 553 885

Rekapitulace příjmů plán 2018 [Kč]
daně sdílené ze SR 46 000 000
místní daně 3 456 000
celkem dotace 2 437 600
kapitálové příjmy 3 139 600
fi nancování 17 590 000

nedaňové příjmy 25 553 885
dotace LK 190 800
ost. dotace 7 505 506
celkem příjmy 105 873 391

zůstatek na účtu 13 589 613

Bc. Steffanová: Chtěla bych se ze-
ptat, jestli se nějak upraví ulice 5. květ-
na, protože tam jsou hrozné díry, třeba 
před těmi garážemi, jak bydlí pan Novot-
ný, tam se nedá ani jet.

Místostarosta: Zase podle toho, jak 
vyjde rozpočet na opravy silnic, podle 
toho kolik zbude z údržby, tak se budou 
dělat opravy. Vždycky se tak za 100–
200 tisíc Kč dělají ty velké záplaty, které 
jsou funkční a vydrží. Máme to s panem 
Frycem zmapováno a počítáme s tím po-
dle toho, jak vyjdou fi nanční prostředky.

Rozpočet města pro rok 2018
Pan starosta: Vedoucí fi nančního od-

boru je nemocná, proto Vás seznámím 
s návrhem příjmové a výdajové části 
rozpočtu města na rok 2018.

Z  d ů v o d u  r e k o n s t r u k c e  j e 
do 31. 8. 2018 uzavřena silnice z Lud-
víkova pod Smrkem do Lázní Libverda. 
Obyvatelé Přebytku a dopravní obsluha 
má vjezd povolen. Pro autobusovou ve-
řejnou dopravu jsou stanoveny výlukové 
jízdní řády, které naleznete na portálu 
www.iidol.cz.

-SY-

Silnice přes 
Přebytek je 
uzavřená
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Výdaje
kapitola návrh
ZŠ Tylova 2 271 000
MŠ 890 000
ZUŠ 301 000
SVČ „ROROŠ“ 723 000
SRC 3 797 000
MÚ 20 442 000
DPS 2 062 000
BS 19 736 000
úvěry 3 771 000
Les 273 000
Odp. hosp. 4 912 000

JSDH Město 1 000 000
Knihovna 972 000
Muzeum 48 000
Veř. osvětlení 1 498 000
Čištění města 1 433 000
Zeleň 1 221 000
Budovy 1 480 000
Teplár. nov. 0
Město 6 127 000
Útulek 220 000
Opravy investice 32 000 000
Komunikace 710 000
Rozhlas 30 000

Pohřebnictví 147 000 
Dopr. obsl. 340 000
SPOZ 106 000
Dotace města 200 000
AFK 300 000
Sociální služby 300 000
VPP 7 643 000
Kriz. rezerva 500 000
Kultura 400 000
Spolufi nancování 3 000 000
Ples 110 000
Soc. fond 500 000
Výdaje celkem 119 463 000

Opravy a investice 2018 plán [Kč]
Projekty, inženýrská činnost 1 000 000
Nový územní plán 350 000
Palackého 284 – demolice 
a výstavba

4 200 000

ZŠ Tylova – oprava fasády 
a klempířských prvků 

500 000

ZŠ Tylova střecha 
na přístavbě a rovné části

280 000 nutná oprava, zatéká

Humanizace Frýdlantská 270 17 500 000 projekt a dotace
Kanalizace DPS – havarijní 
stav

1 300 000 havarijní stav

Kmochova ulice povrch 
komunikace i chodníky

3 174 369 sdružená zakázka s FVS

Sokolská ulice povrch 
komunikace i chodníky

779 301 sdružená zakázka s FVS

Oprava střechy po vichřici ZŠ 
Jindřichovická

24 865 zrealizováno

ZŠ Jindřichovická výměna 
technologie kotelny

659 231 objednáno

Ubytovna Lesní ul. výměna 
technologie kotelny

270 782 objednáno

Odvodnění u chodníků 
dvojdomky Frýdlantská ul.

360 000 odsouhlaseno s KSSLK 
k realizaci

Rozhledna – výměna 
dřevěných prvků zábradlí

120 000 rozpočet

Výměna sloupů osvětlení 
u lázní 2 ks

12 000 velmi poškozené

Skleník ZŠ Tylova 24 000
Schody pro přístup k potoku 
u hřbitova Ludvíkov

15 000

Opěrná zeď – potok Ludvíkov 50 000
Okna apartmánů Lázně 
8 kusů

158 000 nutná výměna

Oplocení dětského hřiště 
ve Frýdlantské ulici

86 000

Oprava Víceúčelového domu 
Ludvíkov

160 600 elektro a zednické práce 
k realizaci 

Okna budova ZUŠ 416 000 rozpočet – nutná výměna, 
zatéká

Vstupní dveře PO SVČ 80 000

Úprava náměstí, rozšíření 
parkovací plochy, pěší zóna

celkem rozpočet

Opravy komunikace Horská 350 000 31 870 148 32 000 000
Chodníky Ludvíkovská 1 650 000 připraveno pro vydláždění
Havlíčkova ulice povrch 
komunikace i chodníky

3 080 045 projekt 20. 2. 2018

Budova policie, výměna 
střešních prvků a krytiny

653 000 havarijní stav

Střecha knihovna 740 000
Hasičská zbrojnice Ludvíkov 
– vrata výsuvná

35 000

Skate-bike-inline park + 
workout pod ZŠ Tylova

2 250 000

Opravy křížků + spolupodíly 
k dotacím

100 000

Sběrný dvůr – oprava střechy 30 000
ZŠ Tylova – střecha, zateplení 
půdy

2 500 000

Střecha, fasáda Dělnický dům
Střecha ZUŠ
Oprava nové fasády ubytovny 
ve Švermově ulici
Demolice Styblíkárny 800 000
Mostek u zahrádek 
Havlíčkova ulice
Parkoviště Jindřichovická/
Revoluční

340 000 je stavební povolení

Parkoviště 28. října rozšíření 250 000
Parkoviště Mánesova 
rozšíření

150 000

Parkoviště Ludvíkovská × 
Vaňkova

200 000

Chodník Frýdlantská u vjezdu 
do Textilany

100 000

Chodníky Revoluční 556 000
Chodníky Husova, Žižkova  
Opravy komunikací 
a chodníků

1 000 000

Osvětlení přechodu u MŠ 50 000
Komunikace Rozkošná povrch 350 000
Komunikace Hajniště povrch 850 000

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

1 000 000

Komunikace Čapkova 253 000
Komunikace Jindřichovická 
u č.744

60 000

Komunikace Tylova 200 000
Komunikace Revoluční, Vaňkova, Husova, 
5. května, Žižkova, Růžová, Komenského
Cyklostezka Ludvíkov
Cyklostezka Hajniště
Školní sportovní areál 
u Sokolovny se zázemím

5 000 000

Protipovodňové opatření 
Husova

1 000 000

ZŠ Textilanská – výměna 
plyn. kotlů

600 000

ZŠ Tylova – zrušení septiku
ZŠ Tylova – okna školní dílny
ZŠ Jindřichovická – demolice 
násypky

400 000

ZŠ Textilanská řešení výtahové šachty
MŠ fotovoltaické panely
Dětské hřiště MŠ a Okály 500 000
Zvýšení kapacity čerpání – 
kanalizace Frýdlantská

1 000 000

Střecha výměník 8 000
Střecha, fasáda budova 
Policie

3 000 000

Gramis – vytvoření vrstvy IS 
(sítě)

100 000

Oprava hřbitovní zdi NM 500 000
Hydrofobizační nátěr 
mauzolea

500 000

Oprava andělů a interiéru 
mauzolea

400 000

Cesta na hřbitově
Odbahnění koupaliště
Osvětlení cesty a recepce kempu koupaliště
Úprava plochy pozemku pro stany v kempu 
koupaliště
Stojany uzamykatelné na kola kempu 
koupaliště
Rozšíření terasy občerstvení kempu
Úprava prostoru občerstvení a recepce 
kempu
Hřiště mezi paneláky 1 000 000
Fotbalové hřiště – šatny, 
sociální zařízení

13 000 000

Nákupy nemovitostí – 
koupaliště

1 200 000

Nákupy nemovitostí – 
lyžařský svah

1 500 000

Nákupy nemovitostí – 
cyklostezka

2 000 000

Studie příměstský lyžařský 
areál

150 000

Celkem 80 925 193

OZV – noční klid
Stanovení výjimečných případů, při 

nichž je doba nočního klidu vymeze-
na dobou kratší:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna 
každého roku je doba nočního klidu 
vymezena dobou od 2 hodin do 6 hodin.
b) v noci z 30. dubna na 1. května 
každého roku je doba nočního klidu 
vymezena dobou od 2 hodin do 6 hodin.
c) v době konání akce „Oslavy 
140. výročí založení SDH Ludvíkov“, 
konané ve víceúčelovém domu 
č. p. 250 a okolí v Ludvíkově pod 
Smrkem v noci z 5. na 6. května roku 
2018 je doba nočního klidu vymezena 
dobou od 2 hodin do 6 hodin.
d) v době konání akce „Kácení 
Májky“, konané v místě požární 
nádrže v Ludvíkově pod Smrkem 
v noci z 26. na 27. května roku 2018 
je doba nočního klidu vymezena dobou 
od 2 hodin do 6 hodin.
e) v době konání akce „Hurá 
prázdniny“, konané v místě požární 
nádrže a víceúčelovém domě 

č. p. 250 v Ludvíkově pod Smrkem 
v noci z 30. června na 1. července 
roku 2018 je doba nočního klidu 
vymezena dobou od 2 hodin 
do 6 hodin.
f) v době konání akce „Country 
večer se skupinou Sešlost“, konané 
v areálu kempu na koupališti v noci 
z 29. na 30. června roku 2018 
je doba nočního klidu vymezena dobou 
od 1 hodiny do 6 hodin.
g) v době konání akce „Exploze“, 
konané v areálu kempu na koupališti 
v noci ze 14. na 15. července roku 
2018 je doba nočního klidu vymezena 
dobou od 1 hodiny do 6 hodin.
h) v době konání akce „Diskotéka 
– DJ Mazánek“, konané v areálu 
kempu na koupališti v noci 
z 27. na 28. července roku 2018 
je doba nočního klidu vymezena dobou 
od 1 hodiny do 6 hodin.
i) v době konání akce „Cover 
Power“, konané v areálu 
kempu na koupališti v noci 
z 11. na 12. srpna roku 2018 je doba 

nočního klidu vymezena dobou 
od 1 hodiny do 6 hodin
j) v době konání akce „SMRKFEST“, 
konané v areálu koupaliště 
v Novém Městě pod Smrkem v noci 
z 25. na 26. srpna roku 2018 
je doba nočního klidu vymezena dobou 
od 1 hodin do 6 hodin.
k) v době konání akce „Country 
večer se skupinou Sešlost“, konané 
v areálu kempu na koupališti v noci 
z 31. srpna na 1. září roku 2018 
je doba nočního klidu vymezena dobou 
od 1 hodin do 6 hodin.
l) v době konání akce „Poslední 
prázdninový táborák“, konané 
ve víceúčelovém domě č. p. 250 
a okolí v Ludvíkově pod Smrkem 
v noci z 1. na 2. září roku 2018 je 
doba nočního klidu vymezena dobou 
od 2 hodin do 6 hodin.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti dne 1. 4. 2018.

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

Zprávy z radnice
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Kdo je operátor linky 155? Ten, kdo v tísni 
pomáhá hlasem jako první.

koordinuje předávání pa-
cientů nemocnicím jako cílovým posky-
tovatelům akutní lůžkové péče.

Jedním z nejtěžších úkolů operá-
torů je poskytování pokynů volajícím 
tak, aby je správně pochopili a aby 
i naprosto neinformovaný člověk 
dokázal zabezpečit první pomoc po-
stiženému, případně sám sobě. Pro 
tuto činnost jsou operátoři speciálně 
vyškoleni. Právě proto mohou pro-
střednictvím telefonu pomoci volajícímu 
provádět postupy pro záchranu života 
do doby, než na místo dorazí záchranáři.

Den l ink y 155 s i  p ř ipomínáme 
15. května.

Lámete si někdy hlavu, proč k něko-
mu jede malá sanitka, k někomu velká 
a k někomu dokonce obě? Důvody jsou 
přitom prosté. Ten rozhodující je, zda je 
u pacienta zapotřebí lékaře nebo zda 
stačí zdravotník. O tom, který vůz vyšle, 
rozhoduje dispečer na operačním stře-
disku bezprostředně po kontaktu s vo-
lajícím. V jeho kompetenci je také vyslat 
další vůz, je-li potřeba pomoc posílit.

V malé sanitě je lékař vždy, v té větší 
být nemusí. Výjezdové posádky jsou 
minimálně dvojčlenné a jsou tvořeny 
zdravotnickými pracovníky. Výjezdová 
skupina Rendez-Vous (RV – malé au-
to) pracuje ve složení lékař a řidič-zá-
chranář. Ke své práci využívají plně vyba-
vené osobní vozidlo, které ale neslouží 
k přepravě pacienta. K té je využívána 
výjezdová skupina rychlé zdravot-
nické pomoci (RZP – velká sanitka), 

která pracuje ve složení zdravotnický 
záchranář a řidič-záchranář. A velkou sa-
nitu využívá i výjezdová skupina rychlé 
lékařské pomoci (RLP). V ní jezdí vždy 
lékař, záchranář a řidič-záchranář. I toto 
vozidlo je určené k přepravě pacienta.

Podle závažnosti zdravotního stavu 
pacienta vysílá operátor, tedy ten, s kým 
se pacient nebo jeho okolí telefonicky 

spojí na čísle 155, na mís-
to události pouze samo-
statnou skupinu RZP ne-
bo RV, případně obě skupiny zároveň. 
Vyslat může také vrtulník Kryštof 18, kde 
pracuje posádka ve složení lékař, zá-
chranář a pilot. Dvoumotorový vrtulník je 
vybaven stejně jako sanitka a umožňuje 
například rychlejší zásah ve špatně pří-
stupném terénu nebo rychlejší a šetrněj-
ší transport pacienta do vzdálenějších 
specializovaných zdravotnických zaříze-
ní. Posádka vrtulníku je také speciálně 
vycvičena pro práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou.

Vaše Zdravotnická záchranná služba 
Libereckého kraje

www.zzslk.cz
Najdete nás také na facebooku jako 

Zdravotnická záchranná služba Liberec-
kého kraje, p. o.

Služby

Malá nebo velká sanitka? Je mezi nimi rozdíl?

„Dobrý den, Záchranná služba. Jak 
Vám mohu pomoci?“ Stejná nebo velmi 
podobná věta zazní po celé republice 
každých 15 vteřin. Každých 15 vteřin 
se najde někdo, kdo nutně potřebuje 
pomoc zdravotníků pro sebe nebo pro 
své blízké. Každých 15 vteřin operátoři 
na dispečinku rozhodují, kam poslat sa-
nitu, kam lékaře, kam „jen“ zdravotníka. 
Každých 15 vteřin rozhodují o lidských 
životech. Každých 15 vteřin aktivně 
pomáhají.

Zdravotnické operační středisko Zá-
chranné zdravotnické služby Liberec-
kého kraje vzniklo 1. ledna 2007 slou-
čením bývalých okresních dispečinků 
ZZS okresů Liberec, Česká Lípa, Jab-
lonec nad Nisou a Semily. Hlasy, které 
jako první pomáhají lidem v krizových 
situacích, patří operátorům – sestrám 
specialistkám v oboru intenzivní péče 

15. května.

s kurzem Operační řízení přednemoc-
niční neodkladné péče.

Hlavním úkolem operačního střediska 
je nepřetržitý příjem tísňových volání 
a jejich vyhodnocení, řízení a koordi-
nace činnosti výjezdových skupin ce-
lého Libereckého kraje. Tísňové výzvy 
přicházejí z území Libereckého kraje 
na linku 155, případně z operačních 
středisek ostatních složek integrované-
ho záchranného systému. Zdravotnické 
operační středisko je centrálním praco-
vištěm operačního řízení, které pracuje 
v nepřetržitém režimu. To znamená, že 
nikdy nemůže nastat okamžik, kdy by 
vyzvánějící telefon nikdo nezvedl. 

V okamžiku přijetí a vyhodnocení tís-
ňového volání se rozběhne složitý ře-
tězec pokynů a informací mezi volají-
cím na lince, operátorem a záchranáři. 
Pokud je to nutné a možné, rozběhne 
se i systém AED – tedy aktivace defi b-
rilátorů rozmístěných mezi hasiči nebo 
policisty. Ty je nutné všechny nepřetržitě 
koordinovat a rozhodovat o případném 
posílení pomoci. Zároveň musí operátor 
v podstatě nepřetržitě komunikovat s vo-
lajícím a poskytovat mu instrukce k zajiš-
tění první pomoci do příjezdu výjezdové 
skupiny na místo události. A je i tím, kdo 
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V NOVÉM MĚSTĚ POD SMRKEM 
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS LIBEREC

97.4 FM liberec.rozhlas.cz
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Jaro se přihlásilo nečekaně brzy a ha-
siči museli držet krok s počasím. Hned 
po skončení tradičního hasičského ple-
su a výročních valných hromad začaly 
přípravy na letošní oslavy 140. výročí za-
ložení našeho sboru. Po mnoha letech 
byl proveden generální úklid kostela, 
byly opraveny dveře a lavice, opravilo 
se osvětlení a zakoupili jsme také nový 
hlavní lustr. To vše bylo provedeno nad 
rámec činností sboru, ale i toto naši 
členové dokázali zvládnout. Dále byl 
dokončen sběr materiálů na výstavu fo-
tografi í a dokumentů k almanachu o his-
torii Ludvíkova a Sboru dobrovolných ha-
sičů, dále byly dodány pamětní medaile 
a podle našeho návrhu vyroben prapor. 
Oslavy se konaly v sobotu 5. května, 
den po svátku patrona hasičů sv. Floriá-
na, v kostele sv. Petra a Pavla v Ludvíko-
vě, kde byl vysvěcen prapor, v hasičské 
zbrojnici, kde byla výstava historických 
fotografi í a u klubovny hasičů, kde bylo 
připraveno občerstvení. Na oslavy byli 
pozváni zástupci sborů z širokého okolí, 
zástupci města a kraje a veřejnost. Více 
o této akci přineseme v příštím čísle No-
voměstských novin.

Kromě příprav na oslavy museli naši 
členové zařizovat také každoroční tra-
diční akce. Již v březnu bylo zajištěno 
dřevo na stavbu vatry, s pomocí techniky 
a lidí z Farmy Peklo. Na oplátku za tuto 
pomoc náš sbor pomohl se sběrem ka-
mení na polích patřících farmě. V druhé 
polovině dubna se naši členové sešli 
a postavili hranici. Na 30. dubna bylo 
tím vše připraveno. Letos nám počasí 
opravdu přálo a na večerním pálení 
čarodějnice se sešlo velké množství 

lidí z Ludvíkova i okolí. Lampiónového 
průvodu se zúčastnilo velké množství 
čarodějnic a divoženek s doprovodem; 
poté byla vztyčena májka, zapálena hra-
nice a následovala volná zábava při opé-
kání špekáčků, uzenek, buřtů a párků. 
Na konci máje, v sobotu 26. května, nás 
čeká kácení májky s dopoledním zvaním 
a odpoledním programem u nádrže. Jste 
všichni srdečně zváni.

Již 22. dubna se členové soutěžního 
družstva zúčastnili letošní první soutěže 
v PS8. Konala se v Kozlanech na Mo-
ravě a naši hoši skončili na krásném 
čtvrtém místě.

V uplynulém období byla jednotka 
v yslána k požáru rodinného domu 
v Jindřichovické ulici v Novém Městě 
a po velkém suchu a velkých větrech 
také ke dvěma požárům trávy. Také jsme 
v tomto období pomohli s vyčištěním 
kanalizace ve fi rmě CiS.

Jednotka nezahálela ani mimo vý-
jezdy. Proběhla školení členů mimo 
jiné na součinnost jednotek na plně-
ní závěsného vaku vrtulníku na letišti 
v Hodkovicích nad Mohelkou, které 
připravil Hasičský záchranný sbor Libe-
reckého kraje. Dále proběhlo školení 
jednotky na použití spojové techniky, 
práce na pozemní komunikaci a využití 
motorové pily, které provedli naši členo-
vé a profesionální hasiči Andrej Babuka 
a Vojtěch Král. Jeden z našich členů si 
udělal zkoušky na preventistu, dalšího 
letos čeká obnovení osvědčení. Škole-
ním byl i aktiv velitelů a starostů ve Frý-
dlantě.

Byly provedeny opravy na vozidlech, 
technická kontrola na přívěsném vozíku 
za auto, před soutěžní sezonou pro-
vedeny oprava a údržba motorových 
stříkaček a ostatního materiálu, proběhl 
generální úklid ve výjezdové místnosti, 
zbrojnici a skladu, dále vyčištění nádrže 
v Ludvíkově. Na Přebytku čištění nádrže 
k všeobecnému údivu provedl p. Hakr 
ml., dále bylo provedeno jarní sekání 
trávy a úprava terénů. Ve zbrojnici byl 
k vratům zabudován záložní zdroj k para-
lelnímu otevírání obou vrat při výjezdech.

Děkujeme všem občanům za účast 
na našich akcích a srdečně všechny 
zveme na již zmíněné kácení máje v so-
botu 26. května. Týden před touto akcí, 
v sobotu 19. května, se bude konat 
ve víceúčelovém sále Dělnického domu 
Oldies party pro všechny starší 18 let. 
Přijďte se s námi pobavit a zatančit v ryt-
mu hitů let minulých.

Jednatel MaP

hasiči

Jaro u hasičů v Ludvíkově
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Hledáme posilu z řad dívek a chlapců 
II. st. ZŠ z Nového Města a okolí.

Basketbalisté trénují každé pondělí 
od 18 hodin v novoměstské tělocvičně 
u nádraží.

Fandíme novoměstským basketbalis-
tům!

YS
ROROŠ jsou první písmena slov Ro-

zum Odvaha Rychlost Orientace Štěstí.

Ve čtvr tek 15. března 
před sedmou hodinou 
ráno odjeli fl orbalisté vla-
kem do Frýdlantu na tur-

naj.

Sešla se čtyři družstva – Frýdlant, 
Raspenava, Višňová a Nové Město p. S.

Naše družstvo mladších florbalistů 
v sestavě Martin Zákoucký, Vojtěch 
Lode, Ondřej Krejčí, Daniel Szafraňski, 
Martin Karala, Adam Pochopen, Filip 
Zákoucký, Marek Stodola a brankář 
Pavel Soukup bojovalo statečně. Velkou 
oporou hráčům byl trenér Jan Škareda, 
který jim radil a který se o ně staral v ča-
se mezi zápasy.

Počáteční nejistotu vystřídalo obrov-
ské herní nasazení a chuť získat medaili. 
Vyplatilo se, kluci odjížděli s diplomem 
za 3. místo.

Doprovod a fotodokumentaci zajistil 
Josef Pulpán.

F lorba l i s té t rénu j í  ka ždé ú ter ý 
od 15 hodin v tělocvičně u nádraží. 
Chcete-li se přidat, budete vítáni. Bližší 
informace na našem webu www.ddm-
nmps.webnode.cz.

Fandíme novoměstským fl orbalistům!
YS

V pátek 9. března 2018 
zorganizovala sportovní 
škola Dobiášova v Liber-
ci basketbalový turnaj 

pro chlapce. Pozvání při-
jala družstva ZŠ Husova, ZŠ Jabloňová, 
ZŠ Na výběžku a naše družstvo SVČ 
„ROROŠ“.

Basketbalisté Milan Filip, Michal Ha-
nák, Radek Machačka a Martin Nguen 
odjížděli ráno v 6:59 vlakem v počtu 4 
hráčů. To je o jednoho méně, než je 
počet hráčů na hřišti. Vstřícní organizá-
toři nám pomohli tím, že propůjčili ze ZŠ 
Dobiášova tři hráče a kluci se tak mohli 
pod hlavičkou SVČ „ROROŠ“ vrhnout 
do víru zápasů.

Odbornou radou a morální podporou 
pomáhaly basketbalistům Marcela So-
mmerová a Adéla Bílková, která působila 
také jako zdravotnice. 

Kluci sehráli náročná utkání, sice 
v žádném nezvítězili, ale výborně si za-
hráli, nabrali cenné zkušenosti a už teď 
se těší na další turnaj.

Dne 14. 4. 2018 jsme uspořádali prv-
ní Novoměstský volejbalový turnaj žá-
kyň. Pozvání na turnaj přijala družstva 
TJ Jiskra Nový Bor, USK Slavia Liberec, 
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou a Vrtule 
Frýdlant.

Bojovalo se o poháry plné bonbonů, 
diplomy a spoustu krásných cen věno-
vaných – ŠKODA AUTO a. s., GALA 
s. r. o., Pojišťovna UNIQA a. s., RONA 
a. s., Matador Automotive ČR s. r. o., 
Petr Likavec N. M. p. S., MĚSTO Nové 
Město p. Sm., TOUCHE Jablonec nad 

Středisko volného času – Roroš

Florbalový turnaj Basketbalový turnaj chlapců

Novoměstský volejbalový turnaj 2018
Nisou a Stavebniny Žilka s. r. o. Frýdlant. 
Kterým tímto děkuji.

Odehrálo se celkem deset zápasů, 
systémem každý s každým. Naše děv-
čata se umístila na krásném třetím místě, 
když ve vyrovnaném zápase o druhé 
místo bohužel podlehla družstvu Bižu-
terie Jablonec nad Nisou. A to až v tie-
-breaku 1:2.

Turnaj byl velice vydařený, všechny 
odehrané zápasy byly vyrovnané a na-
pínavé a každé družstvo odjíždělo spo-
kojené. Náš tým ve složení Andrásiová 

Aneta, Andrásiová Veronika, Svěrčinová 
Josefína, Svěrčinová Viktorie, Jirušová 
Veronika a Malá Adéla tím získal další 
cenné zkušenosti. Adélka byla dokonce 
vyhlášena jako nejlepší blokující hráč 
celého turnaje.

Využili jsme i nový elektronický ukaza-
tel skóre s dálkovým ovládáním.

Už připravujeme letní turnaj, který se 
bude konat na kurtech u sokolovny.

Přijďte naše děvčata podpořit.
Renata Likavcová
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Basketbalový kroužek je 
členem Asociace škol-
ních sportovních klubů. 
Asociace nás každoroč-

ně zve na sportovní klání, 
aby naši sportovci mohli poměřit své síly 
s ostatními na Liberecku.

 Ve středu 7. března ráno v 6:59 se 
skupina šesti basketbalistek vypravila 
na basketbalový turnaj do Liberce. V ZŠ 

Náš volejbalový tým má 
za sebou premiérovou 
sezonu v krajské soutěži 
starších žákyň, kterou 

pořádá Český volejbalový 
svaz. Děvčata jsou od září 2017 re-
gistrovanými hráčkami ČVS. Proto se 
mohla této soutěže účastnit. Přihláška 
do soutěže byl trochu risk, který se ale 
vyplatil. Náš nově postavený tým si vedl, 
i když úplný nováček, velice dobře. V ka-
ždém kole soutěže jsme vyhráli jeden 

Středisko volného času – Roroš

Basketbalový turnaj dívek
Dobiášova se sešla čtyři družstva. Naše 
družstvo bylo v nevýhodě, protože jsme 
měli na střídání pouze jednu hráčku. 
Ostatní družstva byla daleko početnější 
a hráčky si mohly vydechnout a nabrat 
sílu do další hry.

Veronika Nasková, Lucie Peterová, 
Veronika Vítková, Simona Resselová, 
Eliška Diškantová a Kateřina Zárubová 
přijely bojovat a bojovaly velmi statečně. 

Dva zápasy byly vyrovnané.
Se ZŠ Oblačnou prohrály pouze o je-

den koš, se ZŠ Jabloňovou prohrály 
o čtyři koše. Pouze ZŠ Dobiášova (spor-
tovní škola) byla výrazně sehranější, pro 
naše děvčata to ale byla velmi dobrá 
zkušenost. Nutno podotknout, že bas-
ketbalový kroužek startoval v kategorii 
8.–9. tříd, i když čtyři hráčky jsou mlad-
ší.

Volejbal

Velkou oporou našemu družstvu by-
la Adéla Bílková, která zastoupila oba 
naše trenéry a zároveň ošetřila drobná 
poranění.

Turnaj byl velmi pěkně organizován, 
žádné časové prodlevy, přátelská at-
mosféra. Potěšilo mě, že po každém 
zápasu si hráčky družstev podaly ruce.

Obrovské herní nasazení a bojovnost 
našich dívek jsme oslavily před odjez-
dem z Liberce horkým kakaem a koláč-
kem.

Hledáme posilu z řad dívek a chlapců 
II. st. ZŠ z Nového Města a okolí.

Basketbalisté trénují každé pondělí 
od 18 hodin v novoměstské tělocvičně 
u nádraží.

Fandíme novoměstským basketba-
listkám!

YS

zápas. Všechny ostatní zápasy byly veli-
ce vyrovnané, jenom na konci setů nám 
chybělo trochu víc štěstí. Nikdy jsme ne-
odjeli s úplnou porážkou. V posledním 
kole soutěže máme výhry dokonce dvě. 
Vítězstvím nad týmem TJ Bižuterie Jablo-
nec 2:0 v krásném a napínavém zápase 
děvčata ukázala, že jsou tým, se kterým 
se musí počítat jako s kterýmkoliv jiným 
rovnocenným soupeřem. Trénujeme 

dvakrát týdně a dřina se vyplatila. Také 
jsme začali pořádat pravidelná přátelská 
utkání proti týmu Vrtule Frýdlant a zatím 
jsme nad nimi vždy zvítězili. Nesmím 
opomenout zmínit naše další mladé 
začínající a velice šikovné volejbalisty, 
kteří docházejí na tréninky, připravují 
se a trénují, aby mohli v budoucnu také 
začít hrát.

Renata Likavcová
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Členk y SPOZ a s tarosta města 
Ing. Pavel Smutný společně ve čtvrtek 
15. března přivítali 1. občánka naro-
zeného v roce 2018. K tomuto prven-

V pátek 9. března 2018 oslavili man-
želé Josef a Milada Fiklovi významné ži-
votní jubileum, tedy 50 let od chvíle, kdy 
si vzájemně řekli své „ANO“. Gratulovat 
jim k této slavnostní události a zavzpomí-
nat na léta minulá přišel starosta města 
Ing. Pavel Smutný a matrikářka Jarmila 
Bartáková.

Do dalších společných let přejeme 
pevné zdraví a hodně životního elánu.

Za SPOZ
Edita Čeledová

Zpráva o činnosti SPOZ

1. občánek roku 2018

Zlatá svatba v Novém Městě pod Smrkem

ství dostal Jiříček Krejčí zlatý řetízek 
s přívěskem ve znamení Vodnáře a pa-
mětní list. Ke slavnostnímu aktu ho do-
provodili rodiče a babička.

Jiříkovi přejeme pevné zdraví a rodi-
čům hodně lásky a trpělivosti při jeho 
výchově.

Za SPOZ
Edita Čeledová

z

z
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Být dlužníkem je ve společnosti pře-
trvávající stigma. Přesto je ale podle 
listopadových čísel v exekuci téměř 900 
tisíc Čechů. Ti mají nezřídka rodiny a jiné 
blízké. Podle Barbary Halířové, dluhové 
expertky Agentury pro sociální začleňo-
vání při Úřadu vlády, se tak může tato 
problematika dotýkat až 3 milionů lidí. 
Problémem je rostoucí počet lidí žijící 
na nebo pod hranicí chudoby. Čím dál 
více Čechů si tak nemůže dovolit neo-
čekávaný výdaj. Právě ty je pak často 
ženou do dluhové pasti a nejvíce ohro-
ženými skupinami lidí jsou ti, kteří zů-
stali sami – tedy lidé po rozvodu, matky 
samoživitelky nebo senioři. Proč počet 
exekucí stále narůstá? V čem by měla 
přinést změnu chystaná novela zákona 
a je vůbec nějaká cesta ven?

Jak velkým problémem dluhy 
a exekuce v Česku jsou?

V listopadu bylo asi 867 tisíc lidí, kteří 
mají exekuci. Z toho zhruba půl milionu 
jich má tři a více. Současně už je asi 
150 tisíc těch, kteří mají i deset a více 
exekucí. A stoupá to. Za rok 2016 se 
udělala první mapa exekucí, nedávno 
vznikla druhá, srovnávací, za rok 2017 
a stouplo to asi o 3,6 %. Zároveň je 
vidět, že ti zadlužení lidé migrují. Napří-
klad jsme zaznamenali obrovský nárůst 
ve Středočeském kraji, asi o 7 %, což 
je ale ve většině tím, že se přesunuli – 
například za prací, a to i za tou načerno. 
Musíme si uvědomit, že tento problém 
navíc zasahuje mnohem větší množství 
lidí. Když si představíš, že lidí v exekuci 
je 867 tisíc, tak má téměř každý ten 
jednotlivec taky rodinu. A tím přesahem 
do rodiny se tak exekuce může týkat až 
tří milionů lidí. Jde o kvalifi kovaný odhad.

Čím si ten nárůst vysvětluješ?
Když mají lidé například jednu exeku-

ci, neznamená to, že nemají další dluhy, 
které ještě nemusí být ve vymáhání. Je 
to třeba něco na splátky, případně zá-
vazek, který ještě nepovažuješ za dluh, 
například nedoplatky na elektřině. V tom 
vymáhacím procesu se to ale chová 
trochu jako sněhová koule. Než se dluh 
dostane do prodlení, než se přeprodá, 
nebo ho začne vymáhat právník. Než se 

to dostane k soudu, než ten vydá roz-
hodnutí a než se to dostane k exekuci. 
Někdy to může být třeba jenom půlrok, 
jindy to může trvat i tři roky. Takže těm, 
kteří neměli takové potíže před tím, se 
to teprve může rozbíhat a začínají mít 
těch dluhů více. Nestoupá ani tak počet 
těch lidí, jako spíš dluhů. Jakmile totiž 
nezvládnou jeden, nesou se s tím ty 
další, co mají kolem. Lidem v exekuci 
pak skočí na mzdu a zbude jim nějaká 
nezabavitelná částka. A to jim zároveň 
začne přinášet další problémy. Najed-
nou přestanou mít na nájem, na běžné 
věci, na které do té doby tak tak měli. 
Proto stoupá počet exekucí, protože se 
to kumuluje.

Co je ale příčinou takového 
zadlužení, které tu dříve v takové 
míře nebylo?

Dříve nebyly dostupné produkty, které 
se tu rozvíjejí zhruba od roku 2000, kdy 
se tu také rozjel trh s nabídkou bankov-
ních produktů jako jsou kreditní karty 
a jiné. Objevují se reklamy na dovolenou 
na splátky, Vánoce na splátky, skříň 
na splátky, prostě všechno na splátky. 
Dříve takové služby nebyly dostupné. 
Největší průšvih je, že většina těch ak-
tuálních věřitelů si to způsobila sama, 
protože vůbec neřešili bonitu klientů. 
Už když jim tu půjčku poskytovali, musel 
věřitel často předem vědět kvůli nahlá-
šeným příjmům a výdajům, že na to ti lidé 
nemají. Když bereš 23 tisíc, 10 platíš 
nájem, jsi rodič dvou dětí a k tomu máš 
jednu půjčku, zbude ti 5 tisíc. Jak můžeš 
vyžít, když máš dávat měsíčně splát-
ku 3 tisíce? Zejména u nebankovních 
společností, si myslím, že mnoho z nich 
bonitu nezkoumala záměrně.

Proč?
Protože se jim ještě před pár lety 

opravdu vyplatilo nechat ty lidi spadnout 
do exekuce. Vydělali si tím. Představ si, 
že půjčíš pět tisíc. I když pak exekuce 
bude 15 nebo 20 tisíc, stačí, když dluž-
níkovi dvakrát strhneš výplatu, a máš 
zpátky hned i dvojnásobek. Byl to lukra-
tivní byznys. Od novely spotřebitelského 
zákona, která vešla v platnost v prosinci 
2016, je to něco jiného. Pozitivní vliv mě-

la také úprava vyhlášky odměny advoká-
tů, ke které došlo před čtyřmi lety. Ti si 
za své služby občas dávali naprosto neu-
věřitelné sazby. Vymáhali například tisíc 
korun a přidali si k tomu marži i sedm 
tisíc. Podání žaloby k soudu o částku 
do 20 tisíc přitom dnes stojí tisícovku 
a vypsat její formulář zabere člověku, 
který to ovládá, asi 20 minut. Tyhle zása-
hy to sice omezily, nicméně nám to stále 
dojíždí z předchozích let.

Jakých lidí se to nejčastěji týká?
Největší problémy mají lidé, kteří jsou 

sami. Tedy lidé po rozvodu, samoživitel-
ky, o seniorech ani nemluvě. Mě samot-
nou spíš děsí to, že stoupá počet mla-
dých dlužníků, od 18 do 26 let. Ukazuje 
to, že náš vzdělávací systém takovou 
situaci vůbec neumí refl ektovat a není 
na to připravený. Lidé pak často neumějí 
hospodařit v čase. Není to o tom, že by 
nerozuměli hodnotě věcí. Ale ve chvíli, 
kdy nemáš našetřeno, už jsi na špatné 
startovací čáře. Jednou vynecháš mě-
síc práce – jsi na nemocenské, nebo ji 
měníš – a už máš výpadek. Když k tomu 
bereš nízký plat a musíš zaplatit vysoký 
nájem, zákonitě to nemůžeš utáhnout. 
A nedej bože, když se stane další neče-
kaná událost. Dnes sice máme nejnižší 
nezaměstnanost, ale to neznamená, že 
si lidé dobře vydělají. Oni v té práci jsou, 
ale co za to berou?

Často se setkávám s názorem, 
že lidé v exekuci si nezaslouží 
soucit, protože si za svou situaci 
mohou sami. Je to pohled 
na člověka, který selhal.

U řady dlužníků se tak děje na základě 
životní události, kterou neovlivní. Ne-
moc, propuštění z práce, rozvod, smrt. 
Velkou roli v tom hraje také stěhování. 
Pokud nemáš našetřeno a přestěhuješ 
se z jednoho bytu do druhého, potřebu-
ješ i desetitisíce. Musíš totiž složit jako 
kauci i dva tři nájmy. Lidé také nerozumí 
podmínkám, za kterých si půjčku berou. 
Málokdo si je kompletně přečte. A tak 
nevědomky podepíší něco, co je pro ně 
v momentě, kdy přestanou platit, strašně 
nevýhodné. Řada těch lidí nedostala ani 
možnost se bránit u soudu, protože to 

Rozhovor

„Exekuce se dotýkají téměř čtvrtiny populace,“
říká dluhová expertka Úřadu vlády
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šlo přes rozhodčí soudy. Tam to funguje 
úplně jinak. Systém současně umožnil 
obrovský legální nárůst pohledávky. 
Do roku 2016 nebyly zastropované po-
kuty ani sankce. Člověk si půjčil pět 
tisíc, ale nevšiml si, že když to nebude 
moct platit, bude ho to stát za každý 
týden tisíc navíc. A samozřejmě mu to 
nikdo z těch, co mu ty peníze půjčoval, 
neřekl. Naprosto cíleně.

Mají lidé vůbec motivaci 
za takových okolností své 
závazky splácet?

Není pravda, že se ti lidé nesnaží a ne-
splácejí. Opravdu ne. I ti lidé, kteří jsou 
úplně na dně, chtějí posílat aspoň dvě 
stovky, ale neumoří tím vůbec nic. Na-
opak ta částka v čase pořád roste, pro-
tože nemají na tu jistinu. My teď máme 
obrovský problém, že když splácíš dluh, 
jde nejprve na náklady exekutora, úroky 
a než začneš splácet jistinu, která je pů-
vodem toho všeho, dluh stále narůstá.

To nezní moc optimisticky. Jak se 
z toho tedy člověk může dostat?

Když to stihne včas, může podstoupit 
oddlužení. Zároveň v tom procesu žije 
s často ještě nižší částkou, než když je 
v exekuci. Takže pokud to není pár, který 
dokáže dát dvakrát devět nebo deset 
tisíc dohromady a pak živořit pět let, 
nemá šanci. Jak se ti má chtít splácet, 
když víš, že i když tam pošleš čtyři tisíce 
měsíčně, dluh se stejně nezastaví. Je to 
strašně demotivující. Vůbec se nedivím, 
že ti lidé kolikrát pracují načerno a dluhy 
nesplácí. Když jsi v exekuci v Německu, 
máš nezabavitelné prostředky, ze kte-
rých normálně zaplatíš nájem, oblíkneš 
se a najíš. Ale z toho, co máme my 
v Česku, se nedá zaplatit ani za bydlení. 

Jak je možné, že to tak narůstá?
V té smlouvě je vždy daný úrok a k ně-

mu se v tom čase přidá ještě zákonný 
úrok z prodlení, což je 8,5 % za rok. 
Pokud člověk navíc podepsal špatnou 
smlouvu, jsou tam navíc ještě nějaké 
sankce. Než se částka dostane do vy-
máhání, tak ještě vyroste a z její výše 
si k tomu vezme odměnu právník. Pak 
se to dostane do exekuce a z dluhu si 

vezme percentuálně nebo paušálem 
odměnu exekutor.

Měla bys nějaký příklad, který se 
může týkat každého z nás?

V případě pokuty na MHD to po tom 
popsaném kolečku udělá například 
11 tisíc. Ten úrok je tam samozřejmě 
malý, ale když k tomu máš další věc, 
můžeš splácet jen jednu. A je zle. Pošleš 
na splacení dva tisíce, ale ty se nedají 
na tu původní pokutu ve výši například 
1000 Kč, ale vezme si to na svou od-
měnu exekutor, nebo putuje na náklady 
soudního řízení. A pak to v čase pořád 
roste. Někdy se chovaly špatně i obce 
nebo státní instituce, které dříve dáva-
ly i za dlužné nájemné 50 Kč prodlení 
za den. Přestože dluh na nájemném 
byl třeba zpočátku 100 tisíc, dnes je to 
z toho tím pádem půl milionu. Takže i sa-
motné obce vymáhaly poměrně krutým 
způsobem.

Nedávno prošla prvním čtením 
novela zákona, která by měla 
práva a povinnosti dlužníků 
ošetřit. V čem spočívá?

Teď je hranice stanovena na 30 %. 
Dlužník tedy musí během pěti let zaplatit 
aspoň 30 % dlužné částky – tedy nejen 
toho samotného dluhu, ale i těch poplat-
ků exekutorům a dalším. A ta novela by 
tu hranici zrušila. Ve fi nále i tak pomůže 
jen malému množství lidí ze všech, pro-
tože většina nemá potřebné příjmy. Ti, 
kteří žijí pod hranicí chudoby, žijí tady 
za těch 9 nebo 10 tisíc, stejně do toho 
oddlužení jít nemohou. Dnes je součas-
ně stanovena podmínka stropu dluhu 
na 2,2 milionu. Pokud tuto částku člověk 
přesáhne, na insolvenci nedosáhne. 
V novele se i na toto myslí, ale nevíme, 
zda to po cestě parlamentem zůstane.

Člověk by tedy mohl být 
oddlužený, aniž by cokoliv 
splatil?

To je trošku omyl. Pokud by zůstala 
stávající varianta novely, musel by v prů-
běhu sedmi let zaplatit 90 tisíc za insol-
venčního správce. Ze samotných dluhů 
by ale nemusel zaplatit nic. Avšak i na to 
řada lidí nedosáhne. Ono to totiž ani ne-

ní tak, že ten člověk nezaplatí nic, jak by 
si někteří mohli myslet. Protože cokoliv 
bude mít nad tu nezabavitelnou částku, 
se mu strhne a půjde na dluhy. Musí 
se maximálně snažit splatit co nejvíce. 
Takže by ten člověk splatil třeba 15, 20 
nebo 25 procent, podle svých možností. 
Měl by ale vidinu, že by se z toho dostal. 
A to, že se snaží a splácí, co může, by 
hlídal insolvenční správce.

Jak k tomu ale přijde věřitel? Teď 
se bavíme o dlužnících a jejich 
těžké situaci, ale pak tu jsou 
věřitelé, kteří někomu půjčili 
a teď to nedostanou zpátky.

Z mého pohledu na tom mohou být bití 
jen jednotlivci, kterých je hrozně málo. 
90 % všech exekucí totiž vedou institu-
cializovaní věřitelé. Jsou to tedy nějaké 
společnosti nebo státní subjekty, které 
se na to měly připravit a ověřovat bonitu 
klientů. To riziko si má nést obchodník. 
Takže nejde jen o špatné chování dlužní-
ků, ale věřitele, kteří si jejich schopnost 
splácet nehlídali. Dělaly to i banky a zce-
la cíleně.

Být dlužníkem v exekuci je 
stigma. Proč tomu tak je, když se 
to dotýká třetiny populace?

Myslím, že jde o přežitek z doby za ko-
munismu, kdy se za to zavíralo. Řada lidí 
se v 90. letech rozjela, vznikla spousta 
nových byznysů. Pak se to ale z velké 
části kvůli různým podvodům zbortilo, 
vedle toho nám tu vyrostla jedna nebo 
dvě generace, které nikdo neučil, jak 
se o sebe mají fi nančně postarat. Změ-
nila se doba, hodnoty věcí, ale lidem 
se pořádně nezměnil plat. Současně tu 
situaci nerefl ektuje vzdělávací systém. 
Nepřipravuje na to děti a je jasné, že 
pokud v tom vyrůstají, opakují to. Dnes 
ti na každém rohu tvrdí, že žít na splátky 
je úplně normální. A všechny ty reklamy 
na tebe zpívají z televize, že máš být 
šťastný, že máš skříň, ledničku nebo 
něco jiného na dluh.

Pokračování na straně 16.

Rozhovor
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Liberecký kraj plánuje letos na Frý-
dlantsku obnovu alejí podél silnic. Vysa-
dit chce 368 stromů a dalších 1149 oše-
třit. Výsadba naváže na česko-polský 
projekt “Od zámku Frýdlant k zámku 
Czocha”, se kterým bylo spojeno kácení 
alejí. Na české straně zajistil obnovu 
pěti komunikací v celkové délce zhruba 
25 kilometrů. Opravy skončí až letos 
a navázat by na ně měla obnova alejí, 
s níž původně projektanti nepočítali.

Projekt počítá nejen s výsadbou no-
vých stromořadí a ošetřením těch sou-
časných, ale také s následnou tříletou 
péčí o ně.

Náklady se odhadují na 5,4 milionu 
korun, kraj podle Půty věří, že by až 
80 procent mohl získat u operačního 
programu Životní prostředí. „My jsme 
u projektu od zámku k zámku slíbili, že 
aleje budou doplněny a ošetřeny.

V rámci projektu by měly být dosáze-
ny a ošetřeny aleje podél šesti úseků 
silnic,“ doplnil hejtman Martin Půta (Sta-
rostové pro Liberecký kraj). V plánu je 
rekonstrukce alejí v Mníšku, z Frýdlantu 
na Nové Město pod Smrkem nebo třeba 
z Horní Řasnice na Srbskou. Aleje jsou 
pro Frýdlantsko typickým krajinným 
prvkem. Rekonstrukci padla za oběť na-
příklad i celá kočárová alej mezi Raspe-
navou a Krásným Lesem, která pochá-

zela z roku 1870. Vysázeli ji raspenavští 
sedláci, aby zpříjemnili cestu kočárem 
z Frýdlantu do Lázní Libverda, které se 
právě tehdy rozvíjely.

Proti vykácení aleje se předloni zvedla 
vlna odporu. Podle odborníků ale stro-
mořadí obnovu potřebovalo, protože by-
lo ve velmi špatném stavu. Stromy ome-
zoval asfalt, který končil těsně u kmenů, 
poškozovala je projíždějící auta a solení 
v zimním období.

Zhruba 2,5 kilometru dlouhá silnice 
z Raspenavy na Krásný Les prošla re-
konstrukcí už loni, od října slouží moto-
ristům. Zatím je ale bez stromů, z těch 
původních jich zůstalo jen osm. Teď 
na jaře se počítá s jejich ošetřením a do-
sázením 124 nových stromů. „Vysázena 
ale bude alej jen po jedné straně,“ 
doplnil hejtman. Zahájení výsadby je 
naplánováno na 27. dubna, většinou se 
budou sázet lípy. Na jiných místech Frý-
dlantska se ale podle hejtmana počítá 
s výsadbou i ovocných stromů, třeba 
třešní. „Slibovali jsme, že ty aleje, ve-
dle toho, že budou vypadat dobře, by 
mohly rodit i nějaké ovoce,“ dodal Půta.

Napsal(a) ČTK
Zdroj: https://www.libereckadrbna.cz/

zpravy/spolecnost/14383-liberecky-
kraj-chce-letos-vysadit-na-frydlantsku-

368-stromu.html

Napsali o nás

Liberecký kraj chce letos vysadit 
na Frýdlantsku 368 stromů
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Pokračování ze strany 15.

Ale pak když jednou vypadneš 
a nezaplatíš, tak už to tak skvělé 
není. A je z tebe v očích okolí 
looser.

Je to o stavu naší společnosti. Neučí-
me se solidaritě, podpoře druhých, ale 
individualismu a tomu, aby byl člověk 
perfektní a vše zvládnul. Myslím, že 
lidé jsou se sebou často nespokojení. 
S dlužníky je to podobné jako s nená-
vistnými útoky na Romy a imigranty. Jsi 
na ráně a jsi ten, na kterého můžeme 
nadávat. Jsi horší než já. Je to stejný 
princip. Jakmile lidé mohou na někoho 
útočit, tak to často udělají. Jde ale o pro-
jev té jejich nespokojenosti.

Ty sama jako dluhová poradkyně 
pomáháš lidem jejich potíže 
s dluhy řešit. V čem to spočívá?

Učím lidi se v tom orientovat. Některé 
mohu oddlužit. Učím je dát si do pořád-
ku všechny související doklady a říct 
jim, v jaké situaci skutečně jsou. Tedy 
výši dluhu k určitému datu a co se s nimi 
děje. Jelikož může dojít ke změně někte-
rých zákonů, snažím se je motivovat, aby 
na to byli připraveni a v takovém případě 
to mohli začít rovnou řešit.

Je nějaká naděje problém s dluhy 
vyřešit a ten trend zastavit?

Musí se udělat obrovská řada legisla-
tivních opatření. Jedním je změna spo-
třebitelského zákona, což se stalo před 
rokem a půl, a než se nějak projeví, 
uběhne deset let. A chybí zákony na dal-
ší aspekty. Ani sociální práce to nemůže 
v životě vyřešit. Protože s lidmi můžeš 
pracovat, jak chceš, ale když nemají 
z čeho zaplatit nájem a jídlo, nepomůže 
ti ani sebelepší sociální pracovník. Zá-
roveň se musí chytit za nos vzdělávací 
systém a začít lidi připravovat na život 
v současnosti a na co si dávat pozor. Že 
když jsem v problémech, musím vyhle-
dat pomoc dřív, než se propadnu. To vše 
musí jít ruku v ruce. A bude to trvat pat-
náct, dvacet let. Pokud se ale tohle ne-
stane, nebude záchrana. Bude to horší.

Předáno: Palečková Zuzana
Autor: Lukáš Houdek
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První řádky se podobají procesu, jako 
když se zahřívá motor na provozní teplo-
tu. Zasuté vzpomínky se vynořují, já je 
lovím, urovnávám, oprašuji a skládám. 
Vzniká taková mozaika. Občas pracuje 
i fantazie, mozaika je pak pestřejší.

Rodná vesnice se za ty uplynulé de-
sítky let proměnila. Vesnická stavení se 
stavěla se štítem obráceným do cesty. 
Mezi domky se objevuje ten, ve kterém 
jsem se narodil. Je neudržovaný, omítka 
popraskaná. Zbytky zelené barvy se 
odlupují ze zpuchřelých okenních rámů. 
Před stavením je malý dvorek, na kte-
rém rostla hruška a dvě švestky. U plotu 
studna, vedle rozložitý strom, který plo-
dil veliké oválné blumy. Říkali jsem jim 
paví vejce. Když dozrávaly, hrály všemi 
barvami od zelené až po červenou. Stro-
my jsou už pokácené, dvůr je zpustlý. 
Tenkrát v mých deseti letech bylo všech-
no větší. Dneska je to naopak, menší, 
zaprášené. Slunce praží na dvorek, po-
krytý sporou travou. Vzpomínky začaly 
vyskakovat jako jiskřičky z ohně.

Děda byl menší postavy. Kulatá hlava 
s věnečkem tmavých, nakrátko ostříha-
ných vlasů, které jako štětiny vyrážely 
na hlavě. Hnědé výrazné oči v opále-
ném obličeji, husté tmavé obočí rámo-
valo čelo bez vrásek. Štruksové kalhoty, 
přepásané opaskem po jakémsi ně-
meckém vojákovi, co v pětačtyřicátém 
prchal před Sovětskou armádou. Opa-
sek měl hliníkovou sponu, na které se 
kdysi skvěl hakenkrajc a nápis Gott mit 
uns. Děda ty německé symboly jednou 
v záchvatu vlastenectví a pod tlakem 
babiččiných poznámek odrásal pilní-
kem. Bílá košile s rozepnutým límečkem 
s vykasanými rukávy odhalovala stařec-
ky povislou kůži na opálených pažích, 
které ostře kontrastovaly s bílou hrudí.

Seděl v proutěném černém křesílku. 
Občas se napil melty z modrého smal-
tovaného kafáče. Uďoubnul kousek 
buchty s mákem a bezzubými dásněmi 
ji pomalu rozžvýkával. Drobečky pada-
ly na zem a slepice se na ně hladově 
vrhaly.

Můj děda měl v oblibě žvýkání ta-
báku. Ten listový si přivezl z Ameriky. 
Když mu došel, nahradil jej Tarasem 
Bulbou. To byl lulkový tabák, pojme-
novaný po jakémsi ukrajinském kozá-
kovi poněkud militantní povahy. Jeho 
příběh zpracoval Gogol do povídkové 
formy. Špetky kozáka Tarase Bulby 
měl děda po všech kapsách. Jednou 
jsem se ho ptal, proč ten tabák žvejká, 
a on pravil, to máš, chlapče, jako když 
dáváš koňovi arzén. Maminka říkávala, 
otče, vy vypadáte dobře, tváře kulatý 
jako melounek a bez vrásek, a děda se 
jen mlčky usmíval. Taras Bulba s pa-
pachou na hlavě a s mohutnými kníry 
mocně potahoval z lulky a mračil se 
z obalu paklíku tabáku.

Každý druhý podvečer děda přinesl 
do kuchyně dřevěnou krabici, která 
ukrývala dvě břitvy, holicí mýdlo znač-
ky Barbus, štětku s malou miskou a ob-
tahovací kámen. Na vnitřní straně víka 
bylo malé zrcadlo. Postavil se před 
umyvadlo, rozkročený jako zápasník, 

Příspěvky čtenářů

MOZAIKA

Významná životní jubilea našich spoluobčanů

Všem oslavenkyním a oslavencům, kteří v těchto měsících svá životní jubilea již oslavili či budou 
teprve slavit, přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.

Květen
Augustin Herbert
Barešová Eva
Budaiová Katarína
Cina Štefan
Červenková Božena
Čonková Helena
Dian Štefan
Jalovičárová Anastazie
Klíma Ladislav
Kolář Jiří
Kozáková Jitka
Lázničková Drahomíra
Maděra Jaroslav
Novotný Jan

Ovesná Jana
Pacovský Oldřich
Polovčaková Danuše
Savická Eva
Seneši Pavel
Špiková Anna
Trojková Jana

Červen
Baštová Miloslava
Čáslavská Helena
Chrtová Milena
Ing. Nedomanský Ludvík
Kamenický Karel

Kotláriková Milena
Kozlovská Anna
Mašek Bohumír
Mašek Jaromír
Maurencová Miloslava
Mgr. Neumannová Božena
Renčín Miloslav
Scheuer Leopold
Šedinová Marie
Šulcová Silvia
Tomanová Jana
Vančurová Eva
Vášová Jindřiška
Vrabcová Růžena
Zíta Vladimír
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V nouzi poznáš přítele
Letošní zima byla asi taková jako zimy 

minulé. Taková zima-nezima. Ale mráz, 
který jsme minulé zimy postrádali, přeci 
jen přišel.

Máme v Novém Městě pod Smrkem 
rekreační domek, kam velmi rádi jezdí-
me už 38 let. To, co se nám za celá léta 
nestalo, stalo se tuto zimu. Těšil jsem se 
na běžky a několik dní pohody. Vše bylo 
nakonec jinak.

V pátek 2. března odpoledne, když 
jsem se pomalu chystal do sauny, mi 
v šachtě, kde máme uzávěr vody, povo-
lilo šroubení u přívodu vody do domu. 
Během chvíle se voda začala řinout ze 
šachty ven a rozlévat po kuchyni, jídel-
ně, chodbě a začala téct do sklípku.

Bylo mi jasné, že se musí uzavřít hlavní 
přívod vody, který je na chodníku. Musel 
jsem jednat. Číslo na havarijní službu 
jsem neměl, a tak jsem se obrátil na tís-
ňovou linku policie ČR. K mému překva-
pení mi bylo řečeno, že to číslo nemají.

Jedno české přísloví říká: „V nouzi 
poznáš přítele.“ A tak jsem zvedl telefon 
a zavolal.

Ten dotyčný, ač měl svou práci, vše 

Příspěvky čtenářů

Poděkování
nechal a přispěchal mi na pomoc. Vodu 
zavřel. A když vešel dovnitř, řekl jsem 
mu, ať se nezouvá, že je -8 stupňů Cel-
sia, přičemž jsem stál po kotníky ve vo-
dě. Černý humor. Otočil se a za chvíli byl 
zpět s průmyslovým vysavačem. Vodu 
jsme vysáli.

V pondělí jsem celou záležitost nahlá-
sil na Frýdlantskou vodárenskou společ-
nost, kde jsem byl poučen, že mi mohou 
dát pokutu, protože jsem použil jejich 
zařízení.

Ta dáma, se kterou jsem mluvil, prav-
děpodobně neviděla fi lm Titanic. Mně 
také hrála hudba, ale tančil jsem ve vo-
dě. Díky vstřícnému postoji pana Stej-
skala a jeho spolupracovníků FVS byla 
oprava velmi rychle vyřízena a dále už 
jen řeším pojistnou událost.

Proč to všechno píši?
Protože dnešní doba nahrává spíše 

jiným hodnotám, ale ten člověk neváhal 
a pomohl. Za to mu díky!!

Jméno vám neprozradím, ale už má 
mnoho let velmi dobře prosperující živ-
nost na rohu Ludvíkovské a Sokolské 
ulice.

Karel Šimeček, zatím ještě Praha 10

s vystouplým bříškem, ruce opálené 
k loktům, zbytek těla běloučký jako 
aristokrat. Pevnou rukou vedl břitvu 
po tváři a bez jediného škrábnutí do-
končil holení. I přes pokročilý věk měl 
tváře bez vrásek a jiných nepravidel-
ností, které vymodeluje sochař stáří.

Babička, rozený generál, byla známá 
svou někdy nesnesitelnou rejpavostí 
a občas vandrovala do dědy, že je línej 
a nepřeloží křížem stýblo. Jednou, 
když byli spolu na zahradě a babička 
opět prudila, dědovi zmizel úsměv 
na kulaťoučký tváři, trochu prudčeji 
vešel do zahradní chatky, popadl tam 
sekyru a hnal babičku k lesu. Babička 
volala o pomoc a soused hajnej volal 
na dědu, ať toho nechá, že není už žád-
nej mladík. Děda po deseti metrech 
stejně už nemohl běžet, v plicích mu 
pohvizdoval vzduch, a tak kráčel za ba-
bičkou. Sekyru už netřímal výhrůžně 
nad hlavou, nýbrž jen volně podle těla. 
Babička si přesto udržovala uctivý ná-
skok, ale už nekřičela. Nakonec obešli 
volným procházkovým tempem celou 
zahradu a v klidu se vrátili k zahradní 
chatce. To hajný kvitoval s povděkem. 
Děda šel uložit sekyru do přístěnku, 
když předtím palcem odborně přejel 
po ostří a pravil, že potřebuje nabrou-
sit. Přitom významně blýskl hnědýma 
očima po babičce. Babička potom 
dědovi sdělila, že tam u lesa je díra 
v plotě a mělo by se to spravit, aby 
zajíci neokusovali stromky, a brambory 
už začínají žloutnout a polehávat, a šla 
vyplet záhon s jahodami.

Kuchyňka v domku byla malá, okén-
ko u stropu poskytovalo sporé osvět-
lení. Kachlový sporák na uhlí zaujímal 
značnou část místnosti a v létě vy-
tvářel nesnesitelné horko. Babička 
totiž pekla pro zájemce všelijaké cuk-
roví a laskominy. Šicí stroj přikrytý 
ozdobnou dečkou, mycí stůl se dvěma 
židlemi, v rohu porcelánové umyva-
dlo s kohoutkem na studenou vodu. 
Krásné pendlovky, na poličce na zdi 
rádio, které se zapínalo jen na zprávy 
a v devět večer děda přeladil na stanici 
Svobodná Evropa. Ta vysílala nežá-
doucí zprávy pro mravně a ideologicky 
zkažené obyvatelstvo, a proto byla ru-
šena naším bdělým státem. V bublání 
a cvrlikání se ozývaly hlasy mužů a žen, 
podávajících informace o jiných sku-
tečnostech. Děda s uchem nalepeným 

k reproduktoru odstoupil, postavil se 
do výhrůžného postoje a zahrozil pěstí 
někam směrem na východ, přičemž 
byl sledován starostlivým zrakem naší 
babičky, která dbala na naši morálku. 
Pak vypnul rádio, přičemž bezzubými 
dásněmi prudce drtil zbytky Tarase 
Bulby. Pak jej vyplivl, svlékl se do pod-
vlíkaček a šel si lehnout.

Děda někdy chodíval  v neděl i 
po obědě do krámku. To byla malá 
hospoda s obchůdkem. Oblékl si bílou 
košili, černé kalhoty s kšandami. Z kap-
sičky u vestičky visel řetízek od hodi-
nek. Celek završilo černé sako a černý 
klobouk. Ťukl do něj prsty a odcházel 
do hospůdky. Babička lehce znervóz-
něla.

Děda stál na stole v krámku a politi-
koval. Babičce tu zprávu donesli hod-
ný sousedi a babička si rychle vzala 
na hlavu šátek na dva uzle pod bradou 
a běžela vyzvednout dědu. Štamgasti 
pak snesli dědu ze stolu a předali ba-

bičce. Děda voněl kouřem a pivem, 
usmíval se, cosi pronášel a rozhazoval 
rukama. V bezzubý puse žvejkal Tarase 
Bulbu. Pak se svlékl, šaty urovnal na ra-
mínku do skříně, vyplivl hnědý žvanec 
a šel si lehnout, a to bylo teprve okolo 
pátý odpoledne. Babička posmrkávala 
a říkala, co z toho života má, dědek se 
ožere a politikuje a stojí přitom na stole 
a všichni se mu smějou a nakonec ho 
za to ještě zavřou. Byl tenkrát konec 
padesátých let.

Děda pomalu dojídal buchtu. Dopil 
zbytek melty, ztěžka se zvedl a odchá-
zel do domku. Čas na poslech zpráv 
v rádiu.

Slunce už nepálilo a sklánělo se na zá-
pad. Stíny se začaly prodlužovat, na sta-
ré omítce se prohloubily praskliny a zele-
ně natřené rámy více vybledly.

Vzpomínek je více, ale já jsem chtěl jen 
takovou drobnou mozaiku, jejíž kamínky 
mohou být skutečné nebo vymyšlené.

©Šmi-dra
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tabule v prostoru sportovní haly. Věřím, 
že tuto skutečnost ocení hlavně ti, kdo 
organizují soutěže a turnaje ve sportovní 
hale. Klíče od ovládání jsou k zapůjčení 
u obsluhy bazénu.

Některé čtenáře bude možná zajímat 
informace, že nejstarší objekt v prostoru 
kempu u koupaliště, kterým je chatka 
č. 3, se po dlouhých desetiletích dočkal 
nové podlahy. Ta původní již dosloužila.

Zájemci o tenis mají možnost využít 
našich tenisových kur tů umístěných 
vedle sokolovny. Klíče jsou k dispozici 
na třech místech, a to v infocentru, v bu-
dově bazénu anebo u obsluhy v kempu 
na koupališti.

Ve spolupráci s DDM ROROŠ se nám 
podařilo pořídit a instalovat světelné 

V Novém Městě pod Smrkem se dne 15. března 2018 
uskutečnilo představení „Minipárty“ s Karlem Šípem 
a Josefem Náhlovským.

Kultura

sport

Na úvod bych rád poděkoval všem návštěvníkům bazénu a sauny, kteří si k nám 
v zimním období našli cestu. Věřím, že všichni, kdo služeb našeho zařízení využili, 
byli spokojeni a že nám zůstanou věrni i nadále. Bazén i sauna budou v provozu až 
do prázdnin, kdy na červenec uzavřeme provoz a budeme provádět některé drobné 
opravy a úpravy, které se za provozu dělají složitě, nebo se jinak než při odstávce 
provádět nedají.

Info ze SRC
Vzhledem k tomu, že od 26. 7. 2018 

otevíráme kemp u koupaliště, včetně 
občerstvení, připomínám některé z kul-
turních akcí, které zde budeme v letošní 
sezoně realizovat:

  29. 6. 2018 – country večer se 
skupinou SEŠLOST;

  14. 7. 2018 – EXPLOZE (RAIN 
a jeho hosté);

  27. 7. 2018 Disco na terase 
(DJ Mazánek);

  11. 8. 2018 – COVER POWER;
  25. 8. 2018 – SMRKFEST 

(jednodenní akce, vystupují Miro 
Šmajda, RAIN, Těla, WAIT, KATR, 
VHS);

  31. 8. 2018 – country večer se 
skupinou SEŠLOST;

Samozřejmě nelze opomenout první 
jarní akci, kterou bude již tradičně No-
voměstský SRŠÁŇ, konaný poslední 
květnový víkend.

Přejeme všem čtenářům pěkné jaro 
a těšíme se na návštěvu.

Jakoubek
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V sobotu 14. dubna se v krásném 
prostředí vily Klinger konala valná hro-
mada Okrašlovacího spolku. Na schůzi 
bylo projednáno fi nanční hospodaření 
a zhodnocení činnosti spolku za uply-
nulý rok a následně proběhlo schválení 
plánu činnosti pro rok 2018.

Na schůzi se řešilo nedokončené 
značení Hornické cesty, které se táhne 
již několik měsíců a jednání se značka-
řem panem Růžičkou nepřinášela žádný 
výsledek. Ale zřejmě se vše v dobré 
obrací. Paní Vnoučkové se podařilo 

1. Příprava na podání žádost o grant 
na rok 2019 (LK, OF..) na opravu kří-
že (Hoflade, Krauseho) zajistit grant 
i na doplatek, abychom nebyli závislí 
na městu.

2. Vydat brožury – Farní okrsek je 
připraven v česko-německé verzi. Se-
znam duchovních kostela sv.Kateřiny, 
chybí duchovní z let 1945–1951. Rada 
města už schválila zaplacení tisku, s tím, 
že 50 kusů od každé brožury dáme 
informačnímu centru. Dohodli jsme se 
na rozdílné titulní straně brožur.

3. Zajistit a dokončit turistické značení 
a tisk průvodce naučnou stezkou Hor-
nická cesta po Rapické hoře. Současný 
stav: 26. 4. mám sraz s Bulířem a stezku 
projdeme. Značení zaplatí Lesy. Tisk 
průvodce zajišťují Lesy. Na první panel 
přidáme ceduli s upozorněním na změnu 
trasy. Po vyznačení napíšeme Polákům, 
že si mohou přivézt ke stezce svoje 
značení.

4. Poutní cesta, část od silnice ke Ky-
selce až k Lomnici – nainstalovat větší 
cedule, lavičku k bříze dodá pí Strako-
vá, vyznačit odbočku ke studánce pod 
Pechovou hájovnou a studánku vyčistit. 
Opravit drenáž u Liščí farmy a vyházet 
hlínu v úvoze cesty.

5. Poutní cesta od zahrádek do Ludví-
kova, stálý tlak na město i oba hasičské 
sbory. Cestu společně projít a ujasnit 
si, kde a jak se bude sekat. Zjistit, jestli 
na KÚ proběhla revize, zda lze opravit 
data cesty v katastrální mapě. Most 
budou stříkat herbicidem VPPáci. Při-
pravit informační ceduli k mostu. Údržba 
jabloní (Volková, KSSLK 5 let údržba). 
Projít cestu s NM hasiči. Kontaktovat se 
s panem Horkým a domluvit přechody 
pro krávy. Pokusit cestu protlačit do ak-
ce Frýdlantsko 2030.

6. Instalace panelu s výpisem farářů 
na kostel. Vložit do zdi kostela plastové 
desky s textem historie kostela a se-
znamem duchovních. Dohodnout se 
s památkářem ve Frýdlantu (paní Černá), 
protože kostel je kulturní památka.

7. Instalace informačních cedulí 
ke hrobům farářů a sestřiček a Menzelo-
vu pomníku. Také výměna úvodní cedule 
s mapou u radiopramenů. Úprava cesty 
u radiopramenů.

8. Pozlacení písma na Menzelově po-
mníku.

9. Deska střeleckého spolku – udělat 
kovový rám, ve kterém by držela pohro-

madě. Už je v dílně. Pověsí se na ha-
sičskou zbrojnici společně s velkou 
informační cedulí s mapkou a fotkami 
o historii střeleckého spolku. Společná 
návštěva Pekla, zkusíme tam najít přene-
sený střelecký dům.

10. Zj ist i t, co půjde, o pomníku 
z 1. svět. války, hřbitovu a kamenu pod 
lípou v Hajništi. Přímo na místě pomníku 
zkusit najít zbytky textů, také u paní Čer-
né ve Frýdlantu.

11. Vyčištění kříže v Husově ulici, na-
tření kříže grafi tovou barvou v Jindřicho-
vické ulici (po ohnutí a narovnání).

12. Údržba a aktualizace webových 
stránek spolku.

13. Tisk kalendáře na rok 2019?

Spolky

Okrašlovací spolek
domluvit s oblastním značkařem KČT pa-
nem Pavlem Bulířem z Frýdlantu a 26. 4. 
společně celou trasu prošli.

Částečné změny, které dodatečně 
na trase nastaly, budou vyznačeny 
na prvním informačním panelu. V on-line 
mapách i v průvodci po stezce, který se 
již tiskne, jsou již tyto změny zaneseny. 
Vzhledem k velkému časovému zane-
prázdnění pana Bulíře bude značkování 
v terénu provedeno v letních měsících.

Za OS M. Remtová

Plán činnosti na rok 2018
14. Zapojit se do skupiny Frýdlantsko 

2030 a tam prosadit úpravu Poutní ces-
ty i s informačními panely, s lavičkou, 
opravou Krauseho kříže, s přechody pro 
krávy a vydání brožury o historii této ces-
ty a také s výlety v okolí Nového Města.

15. Sepsat historii první Klingerovy 
továrny – domu s číslem popisným 306, 
text předat majiteli, aby jej mohl připevnit 
na dům.

16. Připravit setkání se s německým 
spolkem z Hünfeldu na Hejnické pouti, 
datum zjistím.

17. Klubovna – pan farář nám uvolnil 
místnost na faře. Sponzoři nám věnovali 
stoly, židle, kávovar a kamna (splněný 
úkol).
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Provozní doba – 1. dubna 2018 – 8. července 2018
Plavecký bazén Sauna Masáže Občerstvení 

u bazénuráno odpoledne odpoledne
pondělí sanitární den
úterý

školy
výuka
plavání

14.00–21.00 veřejné plavání zavřeno zavřeno 14.00–21.00 (do 12. 5.)
středa 14.00–21.00 veřejné plavání 15.00–20.00 smíšená zavřeno 14.00–21.00 (do 12. 5.)

čtvrtek
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
15.00–16.00 plavecký oddíl DDM
16.00–21.00 veřejné plavání

15.00–21.00
vyhrazeno pro ženy

18.00–20.00 
(do 24. 5.)

14.00–21.00 (do 24. 5.)

pátek 14.00–21.00 veřejné plavání
15.00–21.00
vyhrazeno pro muže

18.00–20.00 
(do 24. 5.)

14.00–21.00 (do 24. 5.)

sobota
9.00–12.00 veřejné plavání 
(do 31. 5.)

14.00–21.00 veřejné plavání 15.00–20.00 smíšená zavřeno 14.00–21.00 (do 12. 5.)

neděle zavřeno 14.00–19.00 veřejné plavání (do 31. 5.) 15.00–18.00 smíšená zavřeno zavřeno
Poznámky: Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 týden předem.

Ceník – platný od 1. 4. 2018
Plavecký bazén Sauna Ubytování

1 hod. 2 hod. vstupné – 2 hod. 80 Kč Turistická ubytovna
dospělí 50 Kč 80 Kč příplatek pro přechod 

do bazénu
20 Kč Celoročně osoba/noc 200 Kč

děti do 15 let, 
osoby ZTP/P

30 Kč 50 Kč dítě do 12 let 150 Kč
Zápůjčky Apartmány

senioři – čtvrtek 14:00–15:00 40 Kč ručník, prostěradlo, osuška 20 Kč 1 noc 1. 10.–30. 4. 250 Kč
osoby ZTP/P 50 Kč Pronájem 1. 5.–30. 9. 320 Kč

do 21.00
900 Kč

po 21.00
1 000 Kč

více nocí 1. 10.–30. 4. 220 Kč
záloha na klíč od skříňky 100 Kč 1. 5.–30. 9. 280 Kč

dítě do 12 let 150 Kč
příplatek při překročení časového limitu 
25 Kč za každých započatých 30 minut

Masáže Koupaliště
klasická masáž 20 minut 100 Kč chata

č. 1
1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 400 Kč

Pronájem bazénu – hodinová 
sazba

ostatní masáže 30 minut 200 Kč 1. 7.–31. 8. 500 Kč
Akce chata

č. 2, 3
1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 600 Kč

do 19.00
900 Kč

19.00–21.00
800 Kč

po 21.00
1 000 Kč

čtvrtek pátek
– sauna + klasická masáž 150 Kč

1. 7.–31. 8. 700 Kč
chata
č. 4, 5, 6

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 500 Kč
pronájem školy 1 hod. 
(dopoledne)

20 Kč Pronájem – Sokolovna, 
Sportovní hala

1. 7.–31. 8. 600 Kč
stany velký 80 Kč

Permanentka – vstup bazén základní sazba 1 hod. 210 Kč malý (2 osoby) 50 Kč
dospělí 12 vstupů po 1 hod.
– přenosná,
platnost 4 měsíce

500 Kč krátkodobý pronájem
(kratší 1 hod.)

250 Kč parkovné 
(vozidlo/
den)

osobní automobil 30 Kč
obytný vůz, karavan
1. 5.–31. 10.

120 Kč
zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly 
NMPS

100 Kčděti do 15 let a ZTP, 
12 vstupů po 1 hod. – 
přenosná, platnost 4 měsíce

300 Kč Poplatky
Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)

10 Kč
osoba/noc

Zápůjčky Tenisové kurty 100 Kč/hod. Ubytovací poplatek při ubytování 
v areálu koupaliště

20 Kč
osoba/nocvysoušeč vlasů 20 Kč

sportovní potřeby 10 Kč Volejbalové kurty 150 Kč/hod. Sprchy 25 Kč
ručník 10 Kč Elektrická energie 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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V neděli 11. března 2018 se v Novém 
Městě pod Smrkem v sále Dělnického 
domu uskutečnil druhý ročník Dětského 
maškarního karnevalu. Organizaci zajiš-
ťovalo Informační centrum.

Hojnou účastí krásných masek jsem 
byla velmi potěšena. Na parketu se 
to rojilo krásnými maskami berušek, 
princezen, čarodějnic, skřítků, kočiček 
a spoustou dalších povedených masek. 
Všechny byly krásné, proto bylo velice 
těžké vybrat dvacet z nich a vyhlásit je 
jako nejlepší. Žádná maska neodešla 
s prázdnou, na každého se dostala ales-

Informační centrum

Dětský maškarní karneval
poň malá sladká odměna. A které masky 
obsadily první tři místa? Na prvním místě 
se octla maska Slepičky, druhé místo 
patřilo sourozencům, kteří byli v masce 
Micky Mouse a malé Minnie, na třetím 
místě byl malý kouzelník ze školy čar 
a kouzel v Bradavicích Harry Potter.

Tato akce by se nemohla uskutečnit 
bez podpory Sportovního a relaxačního 
centra Nové Město pod Smrkem, jak 
fi nanční, tak morální, za což bych chtěla 
velice poděkovat. Velké poděkování pat-
ří Sboru dobrovolných hasičů z Ludvíko-
va pod Smrkem za zajištění občerstvení 

a hasičského dozoru a dobrovolným 
pomocnicím. Další velké poděkování 
patří slečně Kateřině Hradilové za krás-
ný dort, který byl na akci věnován jako 
sponzorský dar. Dále chci poděkovat 
libereckým sponzorům, a to Iqlandii a Iq-
parku, Dinoparku a statutárnímu městu 
Liberec.

Za všechny sponzorské dary a pomoc 
při organizaci Dětského maškarního ple-
su ještě jednou velice děkuji.

Za Informační centrum
Nové Město pod Smrkem

Walterová Eliška
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Velikonoční dílny v knihovně

Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr lite-
ratury 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 mož-
nost 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.

Pozvánka do knihovny

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

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

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

Kultura

Pilotní projekt KNIHA DO VLAKU vznikl z touhy mikulov-
ských knihovnic dostat knihy mezi lidi, kteří nemají čas zajít 
do knihovny, nechtějí se omezovat otevírací dobou, nebo si 
chtějí zpříjemnit cestování a hlavně podpořit čtenářství.

Projekt Kniha do vlaku je nekomerční, zaměřuje se na rozší-
ření čtenářství a vztahu ke knihám, bezplatné půjčování knih, 
případně časopisů.

V Novém Městě pod Smrkem již druhý rok knihovnička plní 
funkčnost, která nás velice těší.

Kniha do vlaku v Novém 
Městě pod Smrkem 
oslavila 2. výročí
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