
NOVOMĚSTSKÉ NOVINY

cena 10 Kč
www.nmps.cz

číslo 4, ročník 24
Město Nové Město pod Smrkem

červenec–srpen 2018

Základní umělecká škola 
Ve školním roce 2017/18 jsme v základní umělecké škole měli opět několik příle-

žitostí k oslavám a radosti.
Více na straně 11

Den proti 
závislostem 
a batikování

Více na straně 11

Vážení čtenáři,
přišel čas prázdnin a léta. V dalším 

čísle našich novin přinášíme informa-
ce o chodu města, lékařské pohoto-
vosti, od příspěvkových organizací, ha-
sičů, okrašlovacího spolku, singltreku, 
ale také o blížících se akcích.

Přejeme vám krásné, slunečné a po-
hodové léto, ať již ho budete trávit 
ve městě, u vody, v lesích, nebo na do-
volené v zahraničí.

redakce
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Blíží se konec školního roku. Známky 
povětšinou uzavřeny, žáci v očekávání 
prázdnin zralí k průšvihům, o přestáv-
kách to na školních chodbách vře a klo-
kotá a škola taktak, že ještě stojí. Proto 
je nutno pedagogicky zvolit taktiku výle-
tů a unavit žactvo pod záminkou zajíma-
vostí v přírodě i jinde. Nejinak tomu bylo 
ve školním roce 2017/2018 i v VII. A. 

A tak jsme v posledním týdnu škol-
ního roku navázali na úspěšný květno-
vý výstup na Smrk neméně úspěšnou 
vlastivědnou „procházkou“ po stopách 
dolování cínu v okolí Nového Města pod 
Smrkem. V úterý ráno vyrážíme v plném 
počtu směrem Rapická hora. Počasí je 
nevyzpytatelné, ale nás neodradí. No, 
ještě než dorazíme na začátek naučné 
stezky u říčky Lomnice, jak Jiřinka říká 
„U mlýnku“, máme urousané kalhoty 
a mokro v botách. Když všichni, tak 
všichni. Někteří si sundali i první klíště… 
Jiřina, Bára a Terka si připravily i poví-
dání k historii dolování cínu tady u nás. 
Chválím, holky. Dozvídáme se první his-
torické údaje a pak vyrážíme po kluzkém 
můstku přes Lomnici po stopách horní-
ků. Nad Dendrií stoupáme k nejznámější 
štole, k Beránku Božímu. Zkřížíme sin-
gltrek a jsme tam (viz foto). Popovídáme 
si o náročnosti tehdejšího dolování, po-
hlédneme bleskem mobilního telefonu 
dovnitř do štoly, mineme hraniční kámen 

školství

VII. A vyráží za cínovou historií Nového Města pod Smrkem

a prudce vystoupáme okolo zarostlých 
hald hlušiny vzhůru směrem k hlavnímu 
cíli – největšímu zdejšímu důlnímu dílu 
Rappold.

Ovšem, po výstupu se účastníci výpra-
vy cítí unaveni, reptají, a tak přichází vhod 
občerstvovací přestávka. Zkoušel jsem 
od žactva vymámit desátek, ale marně. 

Všechno snědli sami. Dělali, že nevědí, 
co desátek je. V tom případě nevím, co 
je to paní učitelka dějepisu učí. No nic. 
Alespoň jsem měl jistotu, že se po svači-
ně neprotáhnou mřížemi do štol. 

A jsme na Rapické hoře, na díle 
Rappold. Nasáváme nejstarší historii 
Nového Města. Vždyť kvůli tomu cínu 
bylo naše město založeno. Prohlížíme si 
různé jámy a haldy, zamřížované díry štol 
a … začínáme dělat lumpárny. Šišek je 
všude dost a tak občas někdo nějakou 
chytne. Schováme panu učiteli batoh, 
že, Verčo... No je to tak akorát na zá-
věrečné foto u dědičné štoly (viz foto) 
a radši sestupujeme jako havíři úpatím 
Rapické hory k Dendrii. Než opět čvach-
tat loukou, vracíme se raději po novém 
asfaltu do Nového Města. Jen lehce 
zpomalíme díky zajímavému ostrůvku 
při vjezdu do města a svižným krokem 
dorazíme do cíle. Beze ztrát a s dobrým 
pocitem, že jsme si připomněli něco 
z historie našeho města. A mokré bo-
ty? Však oni uschnou, prázdniny jsou 
dlouhé… 

Vážení rodiče, doufám, že se domů 
vrátilo žactvo alespoň trochu unavené, 
což bylo především účelem výletu. Ne-
vím, jak žáci, ale já jsem si po obědě 
na gauči „schrupnul“ rád. 

Vesnický učitel M. Beran 
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Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 20. zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem 
konaného dne 9. května 2018

Zasedání bylo přítomno 14 členů, 
2 členové omluveni, jeden nepřítomen.

Připomínky občanů
JUDr. Formánek: Jde spíš o takový 

dotaz k tomu, že často vidím ze zahrady 
(dům v ulici Dělnická), že tam u kontejne-
rů velice často zastavují auta s polskou 
SPZ, německou SPZ a také s pražskými 
SPZ a vyhazují tam odpad. Chci se je-
nom zeptat, zda je v pořádku vybírání po-
platků za odpad v rámci města. Vychází 
mi to asi na 20 mil. Kč. Což není malá 
částka. Když vynáším do těchto kontej-
nerů PET lahve, nebo sklo, tak tam vidím 
nesmírný bordel. Každý tam nahází kde 
co, boty, mikrovlnnou troubu apod. Já 
vím, že za to nemůže ani zastupitelstvo, 
ani nikdo z radnice. Spíš by mě zajímalo, 
zda je v pořádku ten výběr poplatků za ty 
popelnice. Poláci to tam vyhodí proto, 
že tu někde jsou, ale ti Pražáci, to mě 
udivuje, mají tu většinou nějaký dům 
a měli by tu platit. Ing. Beranová: Za ka-
ždou nemovitost zde její vlastník platí 
500 Kč/rok. Pan starosta: Ti, co tu mají 
nemovitost, platí poplatek za odpad a ti, 
co jsou tu jen ubytovaní, platí lázeňský 
a rekreační poplatek a ubytovatelé platí 
poplatek za lůžko.

I. změna rozpočtu
Pan starosta: Řekl bych něco k pro-

jektu „Humanizace objektu č. p. 270, 
Nové Město pod Smrkem“. Na účet 
městu přišlo 531 000 Kč na pokrytí čás-
ti nákladů na přípravné práce (projekt, 
inženýrská činnost apod.). Vzhledem 
k tomu, jak se situace kolem projektu 
vyvíjí, tak je budeme muset pravděpo-
dobně vrátit. Proběhlo výběrové řízení 
na zhotovitele a to bylo radou města zru-
šeno, protože se přihlásil pouze jeden 
uchazeč a cenová nabídka byla téměř 
shodná s cenovou kalkulací, kterou 
spočítal podle tabulek projektant. Teď 
běží lhůty, a až bude výběrové řízení 
ukončeno, tak budeme muset řešit, co 
dál. Dnes je zřejmé, že bez prodloužení 
termínu poskytovatelem dotace nemůže 
být akce realizována.

Smlouvy o dotacích města
ZM projednalo a schválilo Veřejno-

právní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města, uzavřenou mezi měs-
tem Nové Město pod Smrkem a AFK No-
vé Město pod Smrkem na údržbu spor-
tovního areálu a činnost fotbalového 
klubu pro rok 2018. Finanční prostředky 
mohou být poskytnuty na: 

  Nákup materiálu a dílů pro servis 
strojů a techniky v majetku AFK Nové 
Město pod Smrkem.

  Nákup hnojiva, chemie, písku 
včetně souvisejících služeb (např. 
vertikutace travnatých ploch) pro 
údržbu hracích ploch.

  Regenerace hracích ploch.
  Nákup pohonných hmot pro 

techniku.
  Nákup materiálu pro provádění 

oprav a údržby kabin, klubovny, 
dresovny, prádelny.

  Opravy sociálních zařízení 
v kabinách, oplocení areálu, střídaček.

  Nákup 1/3 ročních nákladů 
za energii (pouze uhlí pro vytápění 
klubovny, prádelny, dresovny).

  Nákup sportovních potřeb (míčů, 
dresů apod.) pro mužstva žáků 
a dorostu.

  Pronájem areálu AFK.
  Pronájem sportovních zařízení 

(tělocvičny) pro potřeby tréninku 
v zimním období.

  Příspěvky na startovné na zimních 
halových turnajích.

ZM projednalo a schválilo Veřejno-
právní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města, uzavřenou mezi měs-
tem Nové Město pod Smrkem a Spor-
tovním a relaxačním centrem, příspěvko-
vá organizace, Nové Město pod Smrkem 
na pořádání akce „Smrkfest“.

Správa bezdrátového varovného 
a vyrozumívacího systému 
a digitálního povodňového plánu

Pan starosta: Před několika lety po-
žádal Mikroregion Frýdlantsko o dota-
ci na instalaci bezdrátových rozhlasů, 
snímačů hladin na tocích ke sledování 
povodňových stavů a zpracování digitál-
ních povodňových plánů. Zařízení exis-
tuje, je v provozu, a do doby, než skončí 
udržitelnost projektu, tj. do 1. 12. 2021, 
by měly mít obce tento majetek ve své 
správě. Po tomto datu se obce stanou 
vlastníky zařízení. 

Různé
Pan Maděra: Kdy se začnou fyzicky 

práce na ulici Kmochova? Pan mís-
tostarosta: Od 1. června.

Mgr. Žáková: Přečetla jsem si zápis 
ze schůze RM ze dne 21. 3. 2018, kde 
se projednávaly účetní závěrky PO. Ne-
rozumím zápornému hospodářskému 
výsledku základní školy. Je tam uvede-
no, že došlo k přepočítání dotace na pla-
ty asistentů a byl nařízen odvod ze strany 
Libereckého kraje ve výši 109 600 Kč. 
Může mi někdo vysvětlit, jak k tomu do-
šlo? Mgr. Smutná: Došlo k tomu tak, že 
v lednu při kontrole přehledky kontrolní 
pracovnice krajského úřadu zjistila, že 
tam máme 2× vykázáno. Mgr. Žáková: 
Ty fi nanční prostředky jsou tedy posky-
továny na základě těch výkazů a došlo 
tedy k chybě školy? Mgr. Smutná: Ano. 
Mgr. Žáková: Jaké tedy fungují kontrolní 
mechanismy školy k tomu, aby tahle si-
tuace nenastala, protože se domnívám, 
že městu vznikla škoda, za kterou by 
měl někdo zodpovídat, protože měs-
to tady dalším usnesením dává škole 
109 600 Kč. Je obecně známo, že školy 
byly opakovaně vyzývány, aby si to zkon-
trolovaly. Jak je možné, že ke kontrole 
školy nedošlo včas, aby byla uznána 
chyba a bylo to vráceno z rozpočtu ško-
ly? Ta škoda tím pádem vznikla městu. 
Mgr. Smutná: Neumím na to odpovědět 
úplně jasně, aby Vás to uspokojilo. Kon-
trola z mé strany probíhala. Je to takový 
systém, kam zadáváme údaje o žácích, 
kterých se týkají podpůrná opatření. Co 
se týkalo čerpání tady toho, tak jsem 
to kontrolovala, ale prostě jsem si toho 
nevšimla. Až paní na krajském úřadu, 
která prováděla kontrolu v půlce ledna, 
mě vyzvala k nápravě. Říkala, že někdo 
to neřeší, ale já jsem to začala nějakým 
způsobem řešit. Je to selhání lidského 
faktoru, samozřejmě mého. Mgr. Žáko-
vá: Já si myslím, že to podpůrné opatření 
škola dostane, zavede to do systému 
a odloží to. Musí být kontrola, že to bylo 
vykázáno jenom jednou a tolik dětí tam 
nemáte, abyste mohli ztratit přehled. 
Na té škole je přeci další styčný důstoj-
ník. Jste tam Vy, zástupce, hospodářka 
a styčný důstojník, který má na starosti 
to vykazování. Nechápu, že 4 lidi nejsou 
schopni to pohlídat a nevrátit ty fi nanční 
prostředky včas. Je tam uvedeno, že 
to byl odvod. To nebyl žádný odvod, to 
bylo pravděpodobně v rámci vypořádání 
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se státním rozpočtem. Odvod se dává 
za porušení rozpočtové kázně. Jinak je 
to asi vypořádání v rámci vašeho fi nanč-
ního rozpočtu. Nechápu, a ani jsem se 
to nedočetla ze zápisu, že by z toho RM 
vyvodila nějakou zodpovědnost něko-
ho. Vždyť vlastně vznikla škoda. Škola 
je nějak pojištěna, ředitel je pojištěný. 
Mgr. Smutná: Co se týká vykazování 
na UIV, tam je tvrdě hlášená duplicita. 
Tady se to prostě může stát tím, že se 
tam nikdy nezadává jméno. Je to jenom 
anonymizovaný soubor. Někdy k to-
mu prostě dojde. Když můj výchovný 
poradce zadá tady ty věci do školního 
systému, tak já následně ta data načtu 
a bohužel, když máme každého žáka jen 
pod kódem, tak ten systém to nehlídá. 
Pak musí přijít lidský faktor a koukat 
na položku po položce. Mgr. Žáková: 
No, musí. Mgr. Smutná: Takto k tomu 
došlo. Jsme poučeni, bylo to první rok. 
Předtím to nebylo. Jsme škola, která má 
té podpory hodně (např. 14 intervenci, 
3 na asistence pedagoga). Informovala 
jsem vedení města, Ing. Beranovou i pa-
ní Kolenkárovou. V RM jsem to vysvět-
lovat nebyla. Všichni to věděli a byla to 
situace, která se musela vyřešit. Mrzelo 
mě to a zlobila jsem se, že když je to tak 
dokonalý systém, tak proč to nepomá-
há, aby se duplicita hlídala. Asi by se to 
nestalo, kdyby se to tam sázelo všechno 
ručně a kdyby se nenačítala data ze 
školního systému. Mgr. Žáková: Vy jste 
povinni si je zkontrolovat. To, že tu infor-
maci věděla Ing. Beranová a paní Kolen-
kárová, tak to není zřizovatel. Zřizovatel 
je rada města. Já bych chtěla, aby se 
tím rada zabývala a vyvodila z toho ně-
jaké důsledky. Pan starosta: Rada se 
tím zabývala, schválili jsme rozpočty 
na letošní rok. Ty to obsahují. Zabývalo 
se tím zastupitelstvo, tahle částka je 
v příspěvku té příspěvkové organizaci. 
Mgr. Žáková: Já bych chtěla říci, že 
nevím, jakým způsobem se tím zabývalo 
zastupitelstvo, ale na zastupitelstvu, kde 
se schvaloval rozpočet, o tom nebyla 
ani zmínka, nebylo nic vysvětleno a tady 
v rozpočtu to bylo dané jako převody 
fi nanční 109 tis. Kč. To nikdo nevěděl, 
co to je, protože rozpočet se schvaloval 
v únoru a informace o hospodářských 
výsledcích PO byla na radě projednána 
až 21. 3. Ty převody fi nanční, to je řá-
dek, kde má fi nanční převod PO SRC 
65 tis. Kč, městský úřad 500 tis. Kč, 

bytová správa a další. K tomu se infor-
mace nepodávají. Mgr. Smutná: V tom 
rozpočtu opravdu bylo „Mzdy“ a pad-
lo to tady myslím na rozšířené radě. 
Mgr. Žáková: Já teda nevím. V rozpočtu 
je uveden fi nanční převod. To mi došlo, 
až když jsem si přečetla ten zápis z rady. 
Nebylo to zdůvodněné, nebyla přítomna 
Ing. Beranová, byla nemocná. Nemě-
la jsem žádnou informaci, jinak bych 
se na to ptala a myslím si, že to není 
v pořádku. Prostě jsme dali 110 tis. Kč 
za nějakou chybu někoho. Myslím si, 
že by s tím měla rada něco dělat. Pan 
starosta: Rada schválila rozpočty pří-
spěvkových organizací a zastupitelstvo 
schválilo rozpočet a ta částka tam byla. 
Mgr. Žáková: Zastupitelstvo to schválilo 
na základě nepřesných a neúplných 
informací. Chci, abychom přijali usne-
sení: „ZM ukládá RM, aby se znovu 
zabývala příčinami záporného hospo-
dářského výsledku PO ZŠ a vyvodila 
z toho důsledky“. A ještě bych chtěla 
k tomu samému. V zápisu z RM je uve-
deno usnesení: „Rada města schvaluje 
ZŠ převod příspěvku zřizovatele ve výši 
109 600 Kč do rezervního fondu a na-
řizuje tuto částku použít na úhradu 
zhoršeného výsledku hospodaření 
(ztráty) minulého roku“. Nerozumím 
tomu, přečetla jsem si zákon o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů 
a v té kapitole o Rezervním fondu není 
nikde napsáno, že by rada města mohla 
schválit příspěvek do Rezervního fondu. 
Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného 
hospodářského výsledku. Chtěla bych, 
aby rada města uložila vedoucí fi nanč-
ního odboru, aby zjistila, zda je tento 
převod vůbec možný. Ing. Beranová: 
Bylo to myšleno tak, že je to příspěvek, 
který se převede do Rezervního fondu 
právě k tomu, aby byl použit tak, jak má. 
Mgr. Žáková: Tam nikde není napsáno, 
že zřizovatel může dát příspěvek do Re-
zervního fondu, protože Rezervní fond 
se tvoří ze zlepšeného hospodářského 
výsledku, a ten v tomto případě nebyl. 
Zajímalo by mě, jestli je to takhle možné. 
Ing. Beranová: Můžeme to prověřit, ale 
myslím si, že auditoři s tím problém mít 
nebudou. Mgr. Žáková: Já s tím pro-
blém mám, a proto se na to ptám.

Pan Vojáček: Chtěl jsem se zeptat, kdy 
bude postaven plot kolem dětského hřiště 
u Textilany. Pan místostarosta: Pletivo je 
objednáno. Až bude, začne se oplocovat. 

Pan Vojáček: Chtěl jsem se ještě 
zeptat k té humanizaci domu č. p. 270. 
Ten současný stav je jasný, ale chtěl 
bych vědět, zda bude snahou a vůlí ještě 
tohoto vedení města v tom projektu po-
kračovat, nebo zda je snaha to zastavit. 
Pan starosta: Ten zásadní problém, 
který celý projekt naboural, je to, že 
vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele 
je lepší na podzim, ke konci roku, kdy 
si fi rmy připravují zakázky na příští rok. 
My jsme měli v listopadu dokumentaci 
pro výběrové řízení připravenou. V pod-
mínkách dotace ale je, že se tendro-
vá dokumentace musí dát ke kontrole 
dozorovému orgánu, to je Centru pro 
regionální rozvoj (CRR). Kontrola trvala 
½ roku, schválili to až v dubnu 2018. 
Žádné závady tam nebyly. Bylo hned 
vyhlášeno výběrové řízení, ale přihlásila 
se jen jedna fi rma za peníze, které navrhl 
dle tabulek projektant. Nastaly důvody 
ke zrušení výběrového řízení - nedošlo 
ke snížení ceny a byl jen jeden uchazeč. 
Rada města tedy rozhodla o zrušení vý-
běrového řízení s tím, že pokud bychom 
to chtěli nějak rozumně vysoutěžit, tak 
by mělo být výběrové řízení vyhlášeno 
na podzim. Termín dokončení akce je 
ale v listopadu 2018. Když to vezmu 
zpětně, tak na konci roku 2016 jsme po-
dali žádost o dotaci, ½ roku trvalo, než 
byla schválena a dalšího ½ roku trvalo, 
než byla schválena tendrová dokumen-
tace pro výběrové řízení na zhotovite-
le. Zjišťoval jsem, kolik je po republice 
podobných projektů. Je jich asi sedm 
a všechny mají stejný problém. Píší se 
dopisy na ministerstvo. Včera jsem do-
stal informaci, že se začíná uvažovat 
o nějakém prodloužení termínu. Aby to 
mělo efekt, muselo by se výběrové řízení 
vyhlásit na podzim, tedy až po volbách, 
a stavět v roce 2019. Jediné, co RM 
může, je rozhodnout o zrušení celé akce 
nebo požádat o prodloužení termínu. 
Mgr. Žáková: Pamatuji se dobře, že 
v tom zápise bylo, že ta ostatní města 
chtějí, abychom se připojili k tomu, aby 
se ministerstvo zabývalo prodloužením 
termínu. Je tam nějaká naděje? Pan sta-
rosta: Včera jsem dostal informaci, že 
na ministerstvu už o prodloužení uvažují. 
Je tu ale ještě jedna souvislost. V sou-
časné době již běží nová výzva, která má 
ale jiné podmínky, např. udržitelnost do-
tace není 5 let, ale 20 let. Padl návrh, že 
si naši žádost můžeme překlopit do této 
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zprávy z radnice, Kultura

nové výzvy. Bylo by to nejjednodušší 
a rychlé. Může se stát, že když budeme 
žádat o prodloužení, podmínky se také 
změní. Teď běží lhůty k tomu zrušené-
mu výběrovému řízení. Až budeme znát 
všechny podmínky úplně přesně, tak se 
budeme rozhodovat o tom, jak postupo-
vat dále. 

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

Ze schůzí RM
Rada Města na své schůz i  dne 

16. 5. 2018 projednala a schválila pro-
nájem pozemku, části parcely č. 1148/1 
o výměře 300 m2, panu Davidu Kmeťovi, 
na dobu určitou 10 let. Dále souhlasila 
s přijetím fi nančního daru pro PO ZUŠ 
od SDH Ludvíkov pod Smrkem za úče-
lem pořízení potřeb pro děti a materiálu 
k zabezpečení chodu ZUŠ.

Rada města na své schůzi  dne 
6. 6. 2018 projednala a schválila pro-
dloužení pracovní smlouv y sociál -
ní pracovnici na dobu od 1. 7. 2018 
do 30. 6. 2019.

RM schválila výpověď nájemní smlou-
vy uzavřené s provozovatelem Kamilem 
Rodákem na nebytové prostory restau-
race v Dělnickém domě k 1. 7. 2018 
za podmínky, že k tomuto dni nebude 
uhrazena ½ současné dlužné částky. 

Dále RM schválila finanční dar pro 
Elišku Neumannovou, zastoupenou paní 
Žanetou Neumannovou, jako příspěvek 
na zakoupení polohovacího rehabilitač-
ního stolu. 

Rada města konaná dne 18. 6. 2018 
projednala a schválila pronájem po-
zemku, část parcely č. 907/1 o výmě-
ře 1 900 m2, panu Janu Baborákovi 
na dobu určitou 10 let. Dále souhlasila 
s podáním přihlášky na ocenění EURO-
PEAN COMMUNITY OF SPORT a s vý-
daji na registrační poplatek, vyhotovení 
přihlášky a náklady na návštěvu hodno-
tících komisařů. Dále RM uložila vedou-
címu správního odboru zadat zpracování 
znaleckého posudku na hodnotu bývalé-
ho areálu Textilany. 

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

Ředitelky tří školských příspěvkových 
organizací, kterým končí funkční obdo-
bí 31. července 2018, byly potvrzeny 
ve svých funkcích pro další šestileté 
funkční období. 

V listopadu 2017 bylo provedeno do-
tazníkové šetření na kvalitu těchto škol-
ských zařízení a jejich vedení. Osloveni 
byli jak pedagogičtí, tak i ostatní zaměst-
nanci, rodiče vzdělávaných žáků, ale 
i široká veřejnost. Účelem bylo získání 
širšího spektra názorů a informací před 
rozhodnutím zřizovatele, zda v těchto or-
ganizacích vyhlásit konkurzy na ředitele.

Fungování základní umělecké školy 
a střediska volného času bylo hodnoce-
no velmi pozitivně s kvalitním vedením 
na vysoké úrovni. U mateřské školy pře-
važovalo hodnocení negativní, nicméně 
radní města většinou svých hlasů roz-
hodli, že ani v tomto případě se konkurz 
konat nebude. 

Ředitelce základní školy končí funkční 
období až 31. července 2019, proto se 
nyní o jejím pokračování ve funkci neroz-
hodovalo.

Pavel Smutný
starosta města

Ředitelky školských zařízení byly 
potvrzeny ve svých funkcích
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Lékařská pohotovost  zůstává 
na Frýdlantsku i nadále. Od 1. čer-
vence 2018 ji zajišťují praktičtí lékaři 
a specialisté z Frýdlantska a lékaři 
Krajské nemocnice Liberec, a.s. Li-
berecká nemocnice bude také provoz 
pohotovosti zaštiťovat. 

„Pohotovost bude od 1. 7. 2018 fun-
govat v prostorách současné plicní 
ambulance ve Fügnerově ulici ve Frý-
dlantu, která je v bezprostřední blízkosti 
nejen frýdlantské nemocnice, kam byli 
lidé na pohotovost zvyklí jezdit, ale také 
hned vedle stanoviště Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého kraje. 
Takže její pozice je ideální,“ říká starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer. 

Ordinační hodiny lékařské 
pohotovosti ve Frýdlantu 
od 1. 7. 2018 jsou:

pondělí až čtvrtek 18 až 21 hod

pátek 17 až 21 hod

sobota, neděle a svátky 9 až 18 hod

Kritickou situaci kolem zajištění lékař-
ské pohotovosti pro Frýdlantsko začalo 
město Frýdlant řešit koncem května, kdy 
dostalo od nemocnice Frýdlant ozná-
mení o nedostatku lékařů, kvůli kterému 
bylo provozování pohotovosti ohroženo.
„Ihned jsme začali hledat možná řešení 

této krize. Oslovili jsme praktické lékaře 
regionu, zda by nebyli ochotni pohoto-
vost sloužit vlastními silami. Jsem ne-
smírně rád, že se k této odpovědnosti 
společně s dalšími specialisty z Frý-
dlantska přihlásili, byť pod podmínkou, 
že pohotovost nebude provozována ani 
v prostorách nemocnice ve Frýdlantu, 
ani pod hlavičkou jejího provozovatele, 
zdravotnické skupiny EUC. Proto jsme 
ve spolupráci s Libereckým krajem 
a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. 
hledali jiný prostor,“ vysvětluje místosta-
rosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Jako nej-
vhodnější se nakonec ukázala plicní 
ambulance ve Fügnerově ulici.

Lékaři, kteří budou ve Frýdlantu od čer-
vence pohotovost sloužit, tak budou mít 
k dispozici ordinaci vybavenou potřeb-
ným zařízením, které je pro zařízení to-
hoto typu obvyklé. Budou moci využívat 
přístroje na stanovení zánětu – CRP, 
EKG, tlakoměr, fonendoskop a podobně. 

Pohotovost je určena lidem, které 
postihne náhlá změna jejich zdravot-
ního stavu. Například dojde k rychlému 
zhoršení dlouhodobého astmatu, náhlé 
bolesti (např. krční páteře), náhlému 
onemocnění (např. angína, zánět močo-
vých cest, alergická reakce). „Na poho-
tovost však nepatří pacient například 
s třítýdenními bolestmi zad, takové 
potíže je nutné řešit ve všední den u je-

ho registrujícího praktického lékaře,“ 
podotýká MUDr. Šárka Pokorná, která 
bude pohotovost ve Frýdlantu také slou-
žit a na jejím zachování ve Frýdlantském 
výběžku má lví podíl. A doplňuje další 
důležité informace. „Pohotovost je zde 
především pro prvotní vyšetření, kdy 
lékař má za úkol rozhodnout, jestli se 
jedná o život nebo zdraví ohrožující 
stav, jenž vyžaduje okamžité vyšetření 
specialistou v nemocnici ve spoluprá-
ci ze záchrannou službou, nebo stav, 
který lze řešit postupně ambulantní 
cestou. Dále na pohotovosti může lékař 
zahájit ambulantní léčbu, třeba u akut-
ního infekčního onemocnění předepsat 
antibiotika, podat a předepsat léky proti 
bolesti,“ doplňuje lékařka. 

Důležitou informací pro pacienty je 
fakt, že na pohotovosti nebudou ošet-
řováni lidé zranění a po úrazech, pro-
tože se nejedná o chirurgickou am-
bulanci, ačkoli mezi sloužícími lékaři 
budou i chirurgové. „Zranění pacienti 
budou i nadále ošetřováni v Nemocnici 
Frýdlant s. r. o., kde bude dle slov jejího 
ředitele MUDr. Madara provozovaná 
chirurgická ambulance v nepřetržitém 
režimu,“ dodává Šárka Pokorná. 

Pro pacienty v ohrožení života nadále 
platí, že je nutné přivolat si okamžitou 
pomoc na telefonním čísle 155 – tedy při-
volat zdravotnickou záchrannou službu.

služby

Důležité informace k lékařské pohotovosti od 1. 7. 2018
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služby

Léto, prázdniny, dovolené – buďte opatrní!
Letní prázdniny. Dva měsíce bez škol-

ních povinností, kdy teplé dny lákají 
ke hrám a sportovním aktivitám. Nedo-
statečný dohled dospělých, přecenění 
schopností, podcenění rizika, chybějící 
bezpečnostní pomůcky – to jsou hlav-
ní příčiny následných dětských úrazů 
a zvýšeného počtu zásahů zdravotnické 
záchranné služby. 

Obvyklým důvodem zranění dětí při 
sportu a venkovních aktivitách je absen-
ce bezpečnostních pomůcek. Ty v pří-
padě pádu dokáží úrazu mnohdy zcela 
zabránit, nebo alespoň rozsah zranění 
zmírnit. Základní, a pro děti povinnou 
ochrannou pomůckou, je přilba – a to 
nejen při jízdě na kole. Měla by být sa-
mozřejmostí také při jízdě na koloběžce, 
skateboardu nebo bruslích.

Se vzrůstající oblibou zahradního gri-
lování stoupá i počet popálenin. Tato 
poranění jsou velmi bolestivá a traumati-
zující a jejich hojení dlouhodobé. Dalším 
velkým rizikem jsou zahradní bazény 
a jezírka. Při jízdě autem by mělo být 
samozřejmostí použití bezpečnostních 
pásů a dětských zádržných systémů.

Letní zdravotní rizika se však nevyhý-
bají ani dospělým. Tento trend je obec-
ně ovlivněn zvýšenou aktivitou všech 
obyvatel – cestováním, sportováním, 
při kterém lidé neodhadnou své síly, 
zahrádkařením, kutilstvím. 

Sport
Nepřeceňujte své síly, zejména pokud 

během roku pravidelně nesportujete. 
Pro sport si vybírejte terén, který od-
povídá vašim silám a schopnostem. 
Nepodceňujte bezpečnost a používejte 
ochranné prostředky, například přilby 
a chrániče.

Koupání
Dbejte na dodržování známých pravi-

del: neskákat do neznámé vody či ne-
chodit do vody rozehřátí. Opatrní by měli 
být především kardiaci, epileptici, lidé 
s vysokým krevním tlakem a všichni, kdo 
trpí nějakým chronickým onemocněním. 
Malé děti u vody vždy hlídejte. Kruhy 
na koupání a rukávky nejsou v žádném 
případě plnohodnotnou ochranou ne-
plavců.

Pobyt na slunci 
Vystavení pokožky slunečním paprs-

kům by nemělo být naráz, ale postupné. 
Nezapomínejte na kvalitní opalovací 
krémy, čepici a sluneční brýle. Vyhnete 
se tak spáleninám, úžehu, který vzniká 
při pobytu na slunci, či úpalu, který je 
způsoben pobytem v horkém prostředí. 
Nepodceňujte svůj aktuální zdravotní 
stav a dodržujte pitný režim, úměrně se 
oblékejte, noste pokrývku hlavy.

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.

Červenec
Bařinová Anna
Drabke Hugo
Himmelová Annemarie
Hons František
Chladová Věra
Lufi nková Svatava
Polovčak Orest
Resselová Evženie
Stibitzová Estera
Svobodová Miroslava

Šroubková Marie
Taraba Evžen
Zajacová Janina

Srpen
Bařáková Marie
Cina František
Dancsová Věra
Himmelová Marie
Jelínková Evženie
Kalinová Anna

Kančiová Antonína
Kúrňava Štefan
Likavcová Wanda
Masslichová Lenka
Ouhlehlová Annelies
Petranyi František
Vaňhová Růžena
Veitová Marta
Železný Jiří

Dopravní nehody
O prázdninách vyjíždí na silnice mno-

ho řidičů, kteří nejsou zvyklí na běžný 
provoz a často nedokážou odhadnout 
své schopnosti. V letním horku se navíc 
i nejzkušenější řidič mnohem rychleji 
unaví a ztratí na ostražitosti. Jakmile 
za volantem pocítíte únavu nebo slabo 
z přehřátí, zastavte, nadýchejte se čer-
stvého vzduchu, napijte se, udělejte si 
přestávku nebo si i na chvíli zdřímněte.

Alkohol
Především o prázdninách mládež ex-

perimentuje s drogami a alkoholem, 
a tak naši záchranáři často ošetřují ne-
zletilé intoxikované osoby. Alkohol sni-
žuje odhad míry rizika a lidé pod jeho 
vlivem přeceňují své schopnosti i síly.

Zdravotnická záchranná služba 
Libereckého kraje

příspěvková organizace
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Info ze SRC
V minulém čísle Novoměstských novin 

jsem se zmiňoval o tom, že se začínají 
množit problémy s chováním návštěv-
níků víceúčelového hřiště u sportovní 
haly. Týká se to hlavně mladých, kteří 
si zjevně neváží práce ostatních a mají 
potřebu, zpravidla z nudy, něco ničit. 
Poslední kapkou bylo to, že se někdo 
pokoušel podpálit zateplení haly. Tuto 
záležitost řeší PČR, nicméně jsme byli 
nuceni na chování návštěvníků reagovat. 
Od 20. 6. 2018 platí v celém objektu ví-
ceúčelového hřiště zákaz kouření a po-
žívání alkoholu a současně byla uprave-
na provozní doba od 08:00 do 19:00. 
Navíc bude areál během července vy-
baven kamerami, takže bude možné 
sledovat pohyb a chování osob v tomto 
prostoru. 

Abych zde však nepsal pouze o nega-
tivních záležitostech. Na základě žádostí 

některých občanů, využívajících služeb 
Zásilkovny, je od června možné hradit 
přebírané zásilky platební kartou. Tato 
možnost je ostatně nově zřízena i v kem-
pu u koupaliště, kde platí na všechny 
nákupy nad 100 00 Kč.

Když jsem již přešel k našemu zařízení 
v kempu, tak zde se nám podařilo ob-
novit nátěr hlavní budovy kempu. Místo 
oranžové teď bude žlutá. Doufám, že 
Vás neodradí od návštěvy našeho ob-
čerstvení.

Připomínám, že od 8. 7. 2018 bude 
bazén na měsíc uzavřen, budeme prová-
dět pravidelnou údržbu a nutné opravy, 
které nelze provést za provozu.

Na závěr opět připomínám některé 
akce, které chystáme na letošní léto: 
29. 6. 2018 – country večer se sku-
pinou 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 – Smrk-
fest (jednodenní akce, vystupují Miro 
Šmajda, Rain, Těla, Wait, Katr, VHS); 
31. 8. 2018 - country večer se skupinou 
Sešlost.

Přejeme Všem čtenářům pěkné léto 
a těšíme se na návštěvu.

Jakoubek

služby

Tři rodiny z Nového Města pod Smr-
kem a dalších devadesát tři rodin z Li-
berecka již dostalo fi nanční podporu 
nadace Dobrý anděl, která pomáhá 
také rodinám, v nichž se dítě potýká 
s vážným onemocněním. Díky každo-
měsíčním příspěvkům dárců – Dob-
rých andělů – mohou všechny těžkos-
ti zvládat lépe alespoň po finanční 
stránce. Pomozte najít další rodiny, 
které tuto podporu potřebují!

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž 
rodiny by potřebovaly fi nanční podporu, 
je mnohem více. Rodiče často neví, že 
u nás mohou o příspěvek požádat. Na-
ší snahou je, aby se tato informace co 
nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spo-
luzakladatel nadace Dobrý anděl. „Ně-
kterým rodinám poradí lékaři či sociální 
pracovníci přímo v nemocnici, jiným po-
moc doporučí pacientské organiza-
ce. K mnohým z nich se ale i přesto tato 
informace nedostane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý mě-

síc podporují rodiny s nezaopatřenými 
dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. 

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem

Ve dnech od 8. 7. 2018 do 18. 8. 2018 
bude bazén uzavřen.
Probíhá pravidelná odstávka z důvodu 
provádění revizí a oprav, které není 
možné provádět za provozu.
Děkuji za pochopení.

Jakoubek

Upozornění:

sport

Typicky se jedná o onkologické onemoc-
nění, selhání orgánů, vážné metabolické 
poruchy, těžká kombinovaná postižení, 
svalovou dystrofi i Duchenne, cystickou 
fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo 
vyjmenovaná onemocnění je možné 
také pomoci dětem, které se potýkají 
se vzácnými onemocněními a s těžkými 
kombinovanými poruchami (mentálními, 
smyslovými, tělesnými).

Kromě dětských pacientů podporují 
také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl 
rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fun-
gování nadace podpořili dárci více než 
5 384 rodin z celé České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s tak-

to vážně nemocným dítětem, neváhejte 
jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je 
velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo 
napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše 
potřebné. Důležité je nebát se ozvat, 
Dobří andělé rodinám rádi pomohou. 

Staňte se i vy Dobrým andělem
Stačí krátká registrace na www.dobry-

andel.cz a můžete začít přispívat. Vaše 
fi nanční pomoc bude rodinám odeslána 
do posledního haléře. Díky svému Anděl-
skému účtu si navíc můžete přečíst kon-
krétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
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spolky

V pondělí 7. května se společně vydalo osm členů spolku 
do osady Peklo zjistit, zda se podaří najít hrázděný dům, který 
novoměstští střelci v 19. století nechali rozebrat a prodali jej 
právě do Pekla.

V krásném slunném dopoledni jsme se zájmem pročítali 
orientační tabuli, na které je popsána historie Pekla a hlavně 
jsou zde zobrazeny staré fotografi e a pohledy z osady, která 
se v minulosti jmenovala také Karolinthal. 

Myslíme si, že se nám přestěhovaný a znovu postavený dům 
podařilo najít. Sice ve stavu ruiny, ale je na něm prováděna 
rekonstrukce, podle slov místní obyvatelky, snad i za účasti 
památkářů. Uvidíme, jak bude zrekonstruovaný dům v budouc-
nu vypadat. 

Další akcí, která proběhla 26. května, byla výměna informač-
ních tabulí na Staré poutní cestě za větší – čitelnější. A byla 
provedena úprava průseku před 2. informačním panelem Hor-
nické stezky. Práce se ujali RNDr. Tima a Jirka Mikla.

V sobotu 9. června se uskutečnila brigáda na úpravě úvozu 
Poutní cesty a vyčištění studánky pod lesem. 

Zásluhou paní Strakové z Městského úřadu bylo oddrnováno 
a upraveno kačírkem okolí pomníku Gottfrieda Menzela. Nyní 
již pomník čeká jenom obnova zlaceného nápisu.

Marie Remtová

Novinky z Okrašlovacího spolku



10 Novoměstské noviny červenec–srpen 2018

Školství

Jako již tradičně se naše škola zúčastnila atletického čtyřbo-
je ve Frýdlantu. Klání sportovců z Frýdlantského výběžku pro-
bíhalo klasicky ve čtyřech disciplínách – běh na 800 m, běh 
na 60 m, skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Výsledky 
našich žáků byly i přes parný den úžasné – z celkového po-
čtu dvanácti udílených medailí, putovalo šest medailí do naší 
základní školy.

Atletům ještě jednou děkujeme za reprezentaci a vítězům 
gratulujeme.

Atletický čtyřboj Frýdlant
Návštěva ZOO Liberec

Protože do I. B chodí šestnáct zvídavých dětí, vypravili jsme 
se na návštěvu do ZOO Liberec. Nebyla to obyčejná návštěva, 
ale děti dostaly pracovní listy a zjišťovaly zajímavosti ze života 
cizokrajných zvířat. Kde žijí, čím se živí a jak vypadají. Hned 
u vstupu si vyzkoušely, jakou rychlostí jsou schopné běžet. 
Pak si měřily, kam doskočí, a porovnaly si své výkony se zvířa-
ty ze zoologické zahrady. Velmi nás pobavilo koupání slonice 
a prohlídka pavilonu opic. Nejvíce si děti užily minilanové cent-
rum u výběhu s kozami. Velkým zážitkem pro některé děti byla 
i jízda tunelem na cestě vlakem z Nového Města pod Smrkem. 
Na zpáteční cestě si tunel nikdo neužil, protože všichni výletní-
ci až do stanice Hajniště spali. 

Lunapark
Kdo by se nechtěl zatočit na kolotoči, jezdit na koloběžce, 

v autíčku a ve vláčku? A jelikož i naši prvňáčci milují hry a leg-
raci, jeli jsme si všechno užít do Lunaparku v Liberci. Některé 
děti už lunapark navštívily se svými rodiči, ale zábava se spous-
tou kamarádů ze třídy se ničím nahradit nedá. Musím naše 
děti pochválit, protože dodržovaly předem dohodnutá pravidla 
a opravdu si návštěvu užívaly!

Konec školního roku v I. B

Čtrnáctý únor letošního roku byl pro naši školu dnem, kdy 
jsme využili možnost potěšit své kamarády, přátele a spolužá-
ky vlastnoručně vyrobeným přáníčkem.

Den lásky a přátelství se stal výzvou pro většinu žáků druhé-
ho stupně. Do soutěže o nejhezčí valentýnku se nakonec se 
svými výrobky přihlásilo 86 dětí. Porota měla opravdu velmi 
těžký úkol. Všechna vlastnoručně vyrobená přáníčka byla 
originální. Hodnotila se zvolená technika a samozřejmě i text. 

Růžový panel v prvním poschodí byl popsaný citáty o lásce, 
přátelství, pěknými slovy a určitě udělal radost adresátům.

Všem soutěžícím jsme poděkovali za účast, nejobdivovaněj-
ší jsme ocenili.

Valentýn v naší škole
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V pátek 22. června proběhl v osmém ročníku naší základní 
školy Den proti závislostem – Řekni drogám NE. Žáci si v prv-
ní vyučovací hodině povídali o rozdělení drog, o psychické 
a fyzické závislosti na omamných látkách. Po úvodu, který 
byl vlastně jen pokračování celoroční prevence sociopatolo-
gických jevů, vyrazili s paní učitelkou Blankou Semerádovou 
na ukázkovou hodinu arteterapie do přírody našich krásných 
Jizerských hor. Jako téma jsme vybrali výtvarnou techniku 
batikování. V kotlíku nad ohništěm  jsme přírodním barvivem – 
šťávou červené řepy – nabatikovali připravená trička. Nepřízeň 
počasí nás neodradila, dobrá nálada, povídání a hry nám krás-
ně navodily atmosféru arteterapie.

Krásná trička, nové zážitky a dovednosti byly výsledem jed-
noho hezkého dne.

VIII. A, Blanka Semerádová a Petr Diškant

Den proti závislostem 
a batikování

Školství

Ve školním roce 2017/18 jsme v základní umělecké škole 
měli opět několik příležitostí k oslavám a radosti.

Žákyně 3. ročníku hry na zobcovou fl étnu Anežka Víchová 
získala 2. místo v okresním kole celostátní soutěže základních 
uměleckých škol.

Zapojili jsme se do 2. ročníku celonárodního happeningu 
základních uměleckých škol ZUŠ OPEN koncertem nejmen-
ších žáků v sále školy a vystoupením pěveckého souboru Pod-
smrkáček před libereckou radnicí v rámci společného zpívání 
pěveckých souborů Libereckého kraje s patronkou projektu 
Magdalenou Koženou. 

Ve výtvarné soutěži Mezinárodní dětská výtvarná výstava 
Lidice 2018 se žákům výtvarného oboru podařilo získat vedle 
mnoha čestných uznání i ta nejvyšší ocenění – tři individuální 
medaile (Babuci Viktor, Hájková Nikola, Kawulyczová Anežka) 
a dvě medaile škole za kolekci. Je to znovu velký úspěch, 
neboť porota vybírala z 29 967 prací ze 79 států, což je 
rekordní účast.

Radost máme také z absolventů 1. stupně základního studia 
výtvarného oboru (Hoová Sandra, Heřmanová Tereza) a z ab-
solventů 1. stupně základního studia hudebního oboru (Jersák 
Jiří, Jožák Adam, Mazánek Kryštof).

Všem výše uvedeným patří velká gratulace a poděkování 
za jejich vynikající výsledky a šíření dobrého jména naší zá-
kladní umělecké školy a našeho města. 

Děkuji také těm žákům, kteří se v průběhu školního roku za-
pojili do dalších soutěží nebo reprezentovali základní umělec-
kou školu na celé řadě koncertů a vystoupení nejen v Novém 
Městě pod Smrkem, ale po celém Frýdlantsku.

Poděkování za vynikající pedagogickou práci a reprezentaci 
školy patří i všem vyučujícím. 

Velice děkuji také rodičům, prarodičům... za spolupráci 
a podporu jejich dětí v uměleckém vzdělávání.

Martina Funtánová, ředitelka školy

Základní umělecká škola Zařazování žáků 
do rozvrhů 

na školní rok 2018/2019
bude probíhat 

3. a 4. září v 9 až 17 hod.
v učebnách ZUŠ. 
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Příspěvky čtenářů

Docela malý divadelní soubor a dramatický kroužek 
se opět předvedly novoměstským divákům

Uplynul rok od doby, kdy jsme před-
vedli novoměstským divákům výsledky 
naší divadelnické práce. Současně jsme 
se pokusili propojit divadlo dospělých 
s dramatickou výchovou dětí. Vzniklo 
divadelní pásmo, kdy děti byly předsko-
kany před vystoupením dospělých.

Letošní rok se nesl v podobném du-
chu. Souboru dospělých (DMDS) se 
podařilo nacvičit pásmo divadelních 
hříček a jednoaktovek a opět jsme je 
propojili v pásmo. Děti jsme zařadili jako 
předskokany, ale myslím si, že v tomto 
případě už šlo o plnohodnotnou diva-
delní tvorbu dětí dramatického kroužku 
v rámci jejich možností.

Děti zúročily svou celoroční (v měřítku 
školního roku ovšem) práci a podařilo 
se jim předvést známou pohádku Karla 
Jaromíra Erbena O Šmolíčkovi, ale v mo-
dernějším zpracování. Některé postavy 
v pohádce byly připsány, aby si mohlo 
zahrát všech devět dětí. Musíme se 
přiznat, že nácvik byl tentokrát poměr-
ně zdlouhavý, zkoušení se neúměrně 
dlouho vleklo a chvílemi to vypadalo, že 
k premiéře ani nedojde.
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Singltrek

Letos místo jara přišlo už rovnou léto, 
hlavní sezóna je opět tady a Singltrek 
pod Smrkem jede na plné obrátky. Je 
radost pozorovat, jak to na stezkách žije 
a jak se lidé z blízka i z daleka rádi vra-
cejí. A co je u nás v posledních týdnech 
nového? Dozvěděli jsme se, že Singltrek 
pod Smrkem byl letos vybrán do prestiž-
ní soutěže DestinaCZe, kterou pořádá 
agentura CzechTourism. 

Vítěze, tedy nejzajímavější destinaci 
roku, v této soutěži volí veřejnost pro-
střednictvím on-line hlasování. Musíme 
říct, že jsme byli velmi překvapeni a po-
ctěni tím, že byl Singltrek pod Smrkem 
mezi devítku soutěžících destinací za-
řazen. Všechny soutěžící lokality jsou 
opravdu pozoruhodné. Najdete mezi 
nimi například velmi slavnou čtveřici 

prvorepublikových brněnských vil - Vila 
Tugendhat, Vila Stiassni, Vila Löw-Beer 
a Jurkovičova vila, a nebo Stezku koru-
nami stromů Krkonoše. Jak vidíte, kon-
kurence je velmi silná! 

Hlasovat bylo možné do 24. června 
a výsledky před uzávěrkou Novoměst-
ských novin nebyly vyhlášeny, tak ještě 
netušíme, jak Singltrek pod Smrkem 
v hlasování obstál. Samozřejmě by nás 
dobré umístění v této soutěži potěšilo, 
ale už samotná účast s sebou přináší re-
klamu Singltreku pod Smrkem, a spolu 
s tím samozřejmě i celostátní propagaci 
Nového Města pod Smrkem a jeho krás-
ného okolí. A o to jde.

Za celý Singltrek tým Vám krásné 
a pohodové léto přeje Hanka Hermová

Nácvik divadelního pásma souboru 
dospělých se táhl také velmi zvolna. 
Přece jenom je znát, že jsme všichni 
starší a podléháme nemocem častěji, 
než si přejeme. Oprášili jsme zdramati-
zovanou povídku Guy De Maupassanta 
Případ paní Luneaové. Tuto dramatizaci 
jsme uváděli ve zkrácené formě v roce 
2007, letos jsme ji upravili a rozšířili. 
Jelikož máme dvě velmi schopné mladé 
herečky, Terezku a Amálku, vytvořili 
jsme pro ně několik krátkých hříček, na-
zvaných příhodně Z hereckého zákulisí. 
Dospěláci ještě nacvičili malou hříčku 
na námět části textu W. Shakespeara 
ze hry Sen noci svatojánské. Tam jsme 
využili hereckých schopností naší mla-
dé herečky z dramaťáku, Terezky, v roli 
Puka. Vzniklo tak ucelené pásmo s dět-
mi v úvodu.

K premiéře došlo po malých zdra-
votních peripetiích bez povídky G. De 
Maupassanta v pátek 25. května 2018 
v již tradičních prostorách Základní umě-
lecké školy v Novém Městě pod Smr-
kem. Musíme se pochlubit, že jsme 
měli „plnej barák“, jak se říká v diva-
delnickém žargonu vyprodanému nebo 
obsazenému hledišti. Děti velmi zaujaly 
nejen přítomné rodiče, ale i ostatní di-
váky. Po právu sklidily dlouhý potlesk. 
Pak už následoval sled scének výše 
zmiňovaných.

K naší velké lítosti několik dětí už ne-
bude pokračovat v dalším ročníku dra-
matického kroužku, protože buď končí 
školní docházku, nebo odcházejí na ji-
nou školu, nebo už prostě nechtějí dále 
navštěvovat dramaťák. Přesto doufáme, 
že si třeba najdou čas a najdou taky 
cestu k nám do dramaťáku, nebo do di-
vadelního souboru dospělých.

 Nutné je ještě zmínit, že jsme úpl-
ně celé pásmo včetně dětí zopakovali 
pro obyvatele Pečovatelského domu 
v Novém Městě pod Smrkem, kde jsme 
představení odehráli ve středu 13. červ-
na 2018. Vstup měli umožněn i zájemci, 
kteří naše představení neviděli v premié-
ře.

Pedagogické vedení Dramatického 
kroužku děkuje všem dětem, které se 
zúčastnily vystoupení. Za Dramatický 
kroužek jsou to Blanka Bartošová a Pa-
vel Šmidrkal, za DMDS Pavel Šmidrkal, 
který děkuje všem členům za odvede-
nou práci.

© Šmi-dra

 Singltrek pod Smrkem je v soutěži 
DestinaCZe roku 2018! 

Foto: Jakub Fišer / Kubajsz.com pro DestinaCZe
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Napsali o nás

Liberecko – V době z 1. na 2. čer-
vence 2018 vnikl neznámý pachatel 
do čtyř zahrad v Novém Městě pod 
Smrkem, na jedné ze zahrad vnikl 
i do garáže.

Policisté z obvodního oddělení v No-
vém Městě pod Smrkem se v těch-
to dnech zabývají případem vloupání 
do několika zahrad a zahradní garáže, 
ke kterému došlo v noci z neděle 1. 
července na pondělí 2. července v ulici 
Nádražní, nedaleko vlakového nádraží 
v Novém Městě pod Smrkem. Neznámý 
pachatel vnikl v zahradní kolonii do cel-
kem čtyř oplocených zahrad, kde bral 
zpravidla zahradní osvětlení.

V prvním případě vnikl na oplocený po-
zemek, kde dále poškodil visací zámek 
u zahradní garáže a vydal se dovnitř. 
Z garáže následně odcizil malou čtyř-
kolku modré barvy. Ze zahrady vzal dále 
14 kusů zahradních lampiček ve třech 
barevných provedeních – stříbrné, čer-
vené a žluté. U další zahrady poškodil 
pletivový plot a na parcele se vloupal 
do dřevěné kůlny se zahradním nářadím. 
Z té si odnesl ruční nářadí a následně 
ze zahrady 2 kusy zahradního osvětlení. 
I na další zahradě ho zaujaly dvě solární 
lampičky. A nebylo tomu jinak i na po-
slední parcele, kde odcizil 16 kusů so-
lárních lamp.

Ze zahrad kradl osvětlení
Celkově tak majitelům navštívených 

zahrad způsobil škodu za bezmála 13 ti-
síc korun. Policisté již v dané věci zahájili 
šetření k přečinu krádeže a po pachateli 
nyní pátrají. V případě, že se jim podaří 
objasnit, kdo za krádežemi stojí, hrozí 
pachateli až dvouletý pobyt za mřížemi.

V tuto chvíli se obracíme s žádostí 
o spolupráci na veřejnost. Pokud si ně-
kdo z občanů v inkriminovanou dobu, tj. 
v čase od 20,00 hodin dne 1. července 

do 07,00 hodin dne 2. července, všiml 
v zahradní kolonii pohybu podezřelých 
osob nebo vozidel, ať prosím kontaktuje 
policisty prostřednictvím bezplatné tís-
ňové linky 158. Všímavost občanů může 
policistům velmi přispět k objasnění 
případu.

Zdroj: Policie ČR
https://www.frydlantsko.eu/

Frýdlantsko – Místo vlaků náhrad-
ní autobusy. Tak bude po tř i  t ýd -
ny vypadat doprava na všech želez-
n ičn ích  t r a t ích  ve  Fr ýd lan tském 
výběžku. Od 8. do 27. července se 
cestující z Liberce nedostanou vlakem 
do Černous, Bílého Potoka ani do Jindři-
chovic pod Smrkem. Důvodem jsou prá-
ce na trati. „Jedná se o běžnou provoz-
ní údržbu trati, která je však spojená 
s rozsáhlými opravami železničních 
mostů,“ vysvětlil mluvčí Správy želez-
niční dopravní cesty Marek Illiaš. Na ně-
kterých místech trati se dosud nacházejí 
i přes sto let staré kolejnice pocházející 
třeba z roku 1913.

České dráhy vypraví náhradní auto-
busy na celkem čtyřech trasách. Linka 
A bude jezdit v trase Liberec – Frýdlant 
- Černousy, linka B v trase Liberec – 

Frýdlant – Raspenava - Bílý Potok pod 
Smrkem, linka C pak v trase Liberec – 
Frýdlant - Jindřichovice pod Smrkem. 
Čtvrtá linka D bude sloužit pro obsluhu 
Oldřichova v Hájích, cestující si na ni 
přestoupí v Mníšku.

Výluka začne v neděli 8. července 
v 8:30 a potrvá do pátku 27. července 
do půl šesté večer. „V autobusech ne-
bude možné přepravovat vozíčkáře. 
Přeprava kočárků bude možná pouze 
do vyčerpání kapacity autobusu“ při-
pomněl systémový specialista Českých 
drah Jiří Holub. Práce na trati z Frýdlantu 
do Jindřichovic pod Smrkem se na rozdíl 
od zbylých ještě protáhnou. Vlaky se 
sem vrátí až 30. července v pět hodin 
odpoledne.

Zdroj: https://liberecky.denik.cz/

Tři týdny oprav zastaví železniční dopravu v celém 
Frýdlantském výběžku
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kULTURA

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.

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 pro-
dlužovat. Bližší informace o této službě je možno získat v knihovně.

Pozvánka do knihovny 
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kULTURA

Návštěva knihovny dětí ze Základní školy Dolní Řasnice
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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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Hasiči

Veškeré akce od začátku roku, 
i v květnu a červnu, se konaly v duchu 
výročí našeho sboru. Hned první z nich 
byla akcí nejdůležitější: oslavy 140 let 
od založení našeho sboru. Příprava 
na tento den trvala více než tři roky. 
Výbor řešil úkol: zajistit návrh na výrobu 
nového praporu, nemalou fi nanční část-
ku od sponzorů; na část se nám podařilo 
sehnat dotaci. Největší částku darovala 
fi rma CiS; tímto děkujeme jejímu jedna-
teli panu Wöllnerovi.

Dalším velkým úkolem bylo zajistit 
materiály pro almanach sboru. Jedná 
se o publikaci o 115 stranách, kde je 
uvedena celá historie obce Ludvíkov 
a hasičského sboru od doby založení. 
Dodat veškerý, hlavně historický, mate-
riál, sehnat fotky i se jmény členů sboru, 
trvalo dlouhou dobu. Vše se ale podaři-
lo. Náš hospodář, Mgr. Josef Mrkvička, 
všechny podklady sesbíral a zařídil gra-
fi ckou stránku. Pánové Petr Krause, Jiří 
Maleček a Martin Bušovský, dodali texty 
a překlady. Všem je třeba poděkovat. 
Almanach byl fi nancován městem Nové 
Město pod Smrkem a občany je velmi 
kladně hodnocen.

Dalším úkolem byl generální úklid 
kostela, oprava dveří, zavěšení zvonu 
a kompletní výzdoba včetně natažení 
koberců. Bylo také potřeba postavit 
stany pro občerstvení u klubovny, po-
zvat několik dalších sborů s vlastními 
prapory a technikou, vymalovat zbrojnici 
a připravit stojany na výstavu fotek a do-
kumentů, zajistit zvukovou aparaturu 
do kostela, ohlásit konání akce na policii 
a celní správu. A hlavně pozvat občany 
Ludvíkova, Nového Města a širokého 
okolí, ať už městským rozhlasem nebo 
osobním pozváním.

Hasičské zprávy z Ludvíkova – Ve znamení oslav

Den „D“ nastal 6. května, den po svát-
ku svatého Floriána, patrona hasičů. 
Po příjezdu dětského pěveckého sboru 
Podsmrkáček pod vedením Mgr. Mi-
chaely Smutné se průvod praporeční-
ků s čestnou stráží, pozvaných hostů 
a občanů vydal od zbrojnice ke kostelu. 
Tam již sedící občané přivítali všechny, 
ale hlavně náš nový prapor povstáním.. 
Po projevu hlavního organizátora pana 
Mrkvičky a starosty našeho sboru pana 
Babuky poděkoval celému sboru za veš-
kerou práci starosta Nového Města pan 
Pavel Smutný a také starosta okresního 
sdružení pan Vladimír Maxa. Následně 
byly předány pamětní medaile zaslouži-
lým členům a také některým pozvaným 
hostům a sponzorům. Na závěr byl náš 
prapor panem farářem Šimonem Ham-
zou vysvěcen.

Po skončení aktu se praporečníci 
po východu z kostela zastavili u památ-
níku občanů Ludvíkova, padlých za první 
světové války, a položili k němu věnec. 
Následoval přesun k hasičské zbrojnici, 
kde již byla připravena obě naše vozidla, 
kterým farář požehnal bezpečnou jízdu 
a šťastný návrat jednotky z výjezdů. 

Počasí nám přálo, a všechna zúčast-
něná hasičská vozidla, plná dětí i dospě-
lých, se vydala na spanilou jízdu přes 
Nové Město a Hajniště zpět do Ludví-
kova, kde již bylo připraveno občerst-
vení ve stanech i v klubovně a hosté se 
mohli zúčastnit volné zábavy. Poté jsme 
se rozloučili s hosty ze sborů a další-
mi pozvanými, poděkovali jim za dary 
a za účast. Konečně si mohl celý náš 
sbor, především starosta a hlavní organi-
zátor, oddechnout.

Další byla 19. května Oldies party, 
především pro mladé. Konala se na sále 
v Dělnickém domě.

Již na 26. května naši členové připra-
vovali další velkou akci, již tradiční Káce-
ní máje. Jako vždy se již v dopoledních 
hodinách vydala skupinka v maskách, 
s košíkem výborných koláčků a dobrým 
vínkem, pozvat spoluobčany na večerní 
kácení máje. Bylo to náročné, ve velkém 
vedru projít celý Ludvíkov, s převýšením 
více než 90 metrů. Ne vše se povedlo 
tak, jak bylo naplánováno, ale večer 
u ohýnku, za pěkného počasí, se vy-
dařil.
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Hasiči

Hlavní náplní však byla připravenost 
a také samotný zásah u jakékoliv živelní 
události. V přípravě se naši členové 
zúčastnili nácviku na soutěže. V červnu 
proběhla okrsková soutěž v Dolní Řas-
nici, která byla zvláštní tím, že probíhala 
podle starých, náročnějších pravidel. 
Náš tým skončil na krásném 3. místě. 

Další soutěží byl tzv. noční útok, který 
pořádali hasiči z Nového Města. Z dů-
vodu rekonstrukce cvičiště u koupaliště 
v NMPS se tato soutěž konala 23. červ-
na u nás na cvičišti u klubovny. I přes vel-
mi špatné povětrnostní podmínky získalo 
naše družstvo páté místo.

Jednotka vyjela v tomto období dvakrát 
k požáru. Prvním byl požár uskladněné 
štěpky v Jindřichovicích pod Smrkem, 
tam naše družstvo vyjíždělo opakovaně 
ve dnech 14.–16. května. Dále zahořel 
rodinný dům v Ludvíkovské ulici; tento 
požár prověřil jednotku v den konání 
Oldies party.

Probíhaly také opravy na klubovně 
a hasičské zbrojnici. Na druhé jmenova-
né byla zabudovaná druhá vrata. Ihned 
poté se začalo s opravami klubovny. 
Hlavní činností bylo snížení stropu a za-
budování odsávání v hlavní místnosti 
a v kuchyňce, tak aby bylo vše hotovo 
do naší soutěže, která se bude konat 
21. července. 

Školní rok jsme ukončili akcí „Hurá 
prázdniny“; konala se v sobotu 30. červ-
na od 15 hodin na pozemku u nádrže 
a u klubovny. Zúčastnili se a své do-
vednosti předvedli hasiči z Frýdlantu se 
žebříkem, psovodi z celní správy, hasič-
ský záchranný sbor stanice Raspenava, 
který předvedl ukázku stříhání auta, 
a ukázka hašení, které provedla naše 
jednotka. Pro děti byly dále připraveny 
hry, soutěže a také si mohly vyzkoušet 
střelbu ze vzduchovky. Ke konci akce 
jsme dětem pro radost (a rodičům pro 
zlost) vyrobili pěnu. 

Určitě se nebudeme nudit ani přes 
prázdniny, protože nás čeká opětovné 
vysekání trávy a dokončení vymalo-
vání a úklidu klubovny. Naše soutěžní 
družstvo se téměř každou sobotu bu-
de zúčastňovat alespoň jedné soutěže 
v okrsku nebo v kalendáři Superpoháru. 
Hlavním lákadlem pro naše příznivce bu-
de soutěž, která se bude konat 21. čer-
vence u nás v Ludvíkově. Tímto všechny 
srdečně zveme.

Jednatel Malý Pavel st.
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Druhé letošní vítání občánků se konalo v sobotu 23. června 2018. Dojemný projev, protkaný „zpěvem“ miminek, přednesla 
zastupitelka města Mgr. Michaela Smutná. Spolu se členkami SPOZ přivítala dvě děvčátka a dva chlapečky, kteří se dostavili se 
svými rodiči a prarodiči. Krásný kulturní program přednesla šikovná děvčata ze ZUŠ pod vedením paní učitelky Nadiyi Betashki. 
Jiříkovi, Lucince, Teodorkovi a Eleanorce přejeme hodně zdraví.

za SPOZ
Edita Čeledová

Vítání občánků

zpráva o činnosti spoz


