
NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Zpívání pod Smrkem

Základní umělecká škola pořádá ve čtvrtek 28. března 
v 9:30 v sále Dělnického domu 17. ročník přehlídky pěvec-
kých souborů „Zpívání pod Smrkem“. Všichni jste srdečně 
zváni.

Poděkování a gratulace
Flétnový komorní soubor ve složení Bendigová Samantha, 

Hofírková Amálie, Neumeierová Natálie a Víchová Anežka 
ve čtvrtek 21. února úspěšně reprezentoval naši školu v okres-
ním kole Národní soutěže ZUŠ ČR v komorní hře dechových 
nástrojů. Ve své kategorii získal 1. místo s postupem do kraj-
ského kola. Flétnistkám gratuluji a přeji úspěšné vystoupení 
i v krajském kole. Poděkování a gratulace patří také paní 
učitelce Marii Čechové, která flétnový soubor na soutěž při-
pravovala.

Martina Funtánová, ředitelka školy

cena 10 Kč
www.nmps.cz

číslo 2, ročník 25
Město Nové Město pod Smrkem

březen–duben 2019

ZUŠ v Novém Městě pod Smrkem

Přiblížil se konec pololetí a já jsem popřemýšlela, jakým způ-
sobem zpestřit dětem jejich první vysvědčení na druhém stup-
ni. Naše dohoda zněla, že pojedeme bruslit, a při té příležitosti 
si rozdáme Výpis z vysvědčení. Ve čtvrtek 31. 1. 2019 jsme 
se vydali již potřetí v tomto školním roce na ledovou plochu 
do Frýdlantu. Po volné zábavě na ledě a různých hrách došlo 
na samotné rozdávání Výpisu z vysvědčení. Všechny děti jsem 
odměnila sladkou drobnůstkou a popřála jim mnoho úspěchů 
v dalších letech nejen na druhém stupni.

Adéla Víchová, třídní učitelka

Vysvědčení na ledě třídy VI. A

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do ruky druhé letošní číslo Novoměst-

ských novin. Shromáždili jsme nové důležité informace 
z radnice, od příspěvkových organizací a spolků.

Dočtete se například, proč musel být pokácen vánoční 
smrk, něco o životě první „stoleté“ občanky Nového Města 
pod Smrkem, o tom, jak probíhala beseda okrašlovacího 
spolku, na které byly zveřejněny výsledky ankety o rekon-
strukci náměstí a také o tom, že město schválilo rozpočet 
na rok 2019.

Všem čtenářům přejeme prosluněné následující dny a pří-
jemné velikonoční svátky.

Redakce



2 Novoměstské noviny březen–duben 2019

V měsíci únoru se třída Sluníček zapo-
jila do ekologického projektu „Předchá-
zení vzniku odpadů v Libereckém kraji 
a okresu Görlitz“. 

Projekt byl realizován Střediskem 
ekologické výchovy Libereckého kraje 
STŘEVLIK.

Jednalo se o ucelený program pro 
děti, který se skládal ze 4 na sebe nava-
zujících blokových programů.

Děti se v praxi seznámily s pojmem 
recyklace a vyrobily si loutku ze zbytko-
vých materiálů.

Cílem celého projektu bylo přivést děti 
na myšlenku, že je žádoucí umět využít 
již použité věci znovu a najít pro ně další 
uplatnění.

Bukovská Iva

školství

Ekologie v MŠ

Dne 14. 5. 2019 od 13:00 do 15:00 
hodin ve třídě Sluníček – 2. budova, 
proběhne zápis do Mateřské školy v No-
vém Městě pod Smrkem na školní rok 
2019–2020. Rodiče přinesou žádost 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání – 
k vyzvednutí v MŠ nebo na https://www.
webskoly.cz/ms_nmps - dokumenty 
– dokumenty ke stažení. Tato žádost 
bude potvrzena dětským lékařem.

Zápis do MŠ

Dovolená
Dovolená v mateřské škole bude 

od 22. 7. 2019 do 4. 8. 2019.

Poděkování
V úterý 26. února se byly děti z tří-

dy Ježků podívat na náměstí na káce-
ní vánočního smrku. Při té příležitosti 
jim pan starosta předvedl názornou 
ukázku napadené kůry a vysvětlil jim, 
proč musel být smrk pokácen. Dě-
tem se ukázka moc líbila a tímto panu 
starostovi děkují, že se jim věnoval 
a vše vysvětlil.

Třída Ježků

Po malé odmlce se na naší škole opět 
uskutečnilo školní kolo recitační soutě-
že. Devátý ročník této soutěže proběhl 
6. 2. 2019. Přivítali jsme 20 recitátorů 
a jejich doprovod. I letos se sešla sku-
pina šikovných dětí, které nelenily a hle-
daly pro sebe vhodnou báseň, kterou by 
mohly přednášet. V další fázi si všichni 
zúčastnění trénovali paměť. Následovalo 
zkoušení doma i ve škole. Doma před 
malým publikem, ve škole před větším. 

Recitační soutěž
Poté následovala závěrečná, nejtěžší 
fáze – zanechat trému přede dveřmi 
a poměřit své síly s ostatními soutěží-
cími. Všem se podařilo projít všechny 
fáze se ctí. Vítězové přidali pomyslnou 
třešničku na dortu – nezapomenutelný 
zážitek. Všem moc děkujeme! Vám, co 
stále váháte, zda se příště přihlásit či 
nikoliv, touto cestou vzkazuji: Neváhejte 
a přijďte si to příště také užít!

Soutěže se zúčastnili:
Štěpánka Suková(I. A), Natálie Micha-

ličková (I. A), Jitka Hošková (I. A), Sára 
Papežová (I. B), Eliáš Plůta (I. B), Aneta 
Petríková (I. B), Jiří Linhart (I. B), Jan 
Matyska (I. B), Zoe Himmelová (II. A), 
Pavlína Denková (III. A), Markéta Čon-
ková (III. A), Jan Jalovičár (III. A), Hana 
Siváková (III. A), Adam Ježek (III. B), Ma-
rie Březinová (IV. A), Petr Bařina (IV. A), 
Gabriela Láznická (IV. B), Sarah Bany-
áková (IV. B), Katrin Vestfálová (IV. B), 
Anna Linhartová (V. B)

Výsledky soutěže:
1. a 2. třídy:
 1. místo: Jitka Hošková I. A
 2. místo: Natálie Michaličková I. A
 3. místo: Sára Papežová I. B, Aneta 

Petríková I. B
3., 4. a 5. třídy:
 1. místo: Marie Březinová IV. A
 2. místo: Gabriela Láznická IV. B, 

Sarah Banyáková IV. B
 3. místo: Petr Bařina IV. A

Mgr. Jitka Osterová
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Zprávy z radnice

Maják o. p. s. v Novém Městě pod 
Smrkem působí již devátým rokem a le-
tos oslaví 20 let od svého založení. Svou 
činnost zaměřuje na pomoc a podporu 
rodinám s dětmi do 18 let a mladým 
lidem v dospívání a obtížných životních 
situacích od 13 do 26 let.

Společnost Maják také spolupracuje 
s dalšími organizacemi. Ve spolupráci 
se Sdružením TULIPAN z. s., které se 
zaměřuje na pomoc lidem se zdravotním 
znevýhodněním nebo osobám, které po-
třebují informace k řešení jejich problé-
mu, pořádá akci v rámci destigmatizační 
kampaně, která má za cíl bořit předsud-
ky o lidech, kteří trpí duševním one-
mocněním. Tato kampaň je podpořena 
Národním ústavem duševního zdraví, Mi-
nisterstvem zdravotnictví, Ministerstvem 
kultury a Libereckým krajem.

Zdravotničtí záchranáři Libereckého 
kraje měli v loňském roce napilno. Počet 
lidí, kteří potřebovali pomoc zdravotníků, 
oproti předchozím letům opět narostl. 
Celkem záchranáři za rok 2018 evidují 
61 419 výjezdů. A rušno bylo i v operač-
ním středisku – dispečeři vyřídili přes 
250 tisíc hovorů.

Oproti roku 2017 se počet výjezdů 
zvýšil téměř o čtyři tisíce, počet tele-
fonátů vzrostl ještě více. A protože při-
bylo zejména nočních, zdravotnický 

dispečink byl nucen posílit noční smě-
nu. „Bohužel čím dál častěji suplujeme 
nefunkční systém zdravotní péče, kdy 
lidé obcházejí svého praktického lékaře 
nebo se k němu nemohou dostat. K ně-
kterým samozřejmě vyjíždíme, některým 
se snažíme pomoct alespoň po telefonu 
– uklidnit je, poradit, co dělat,“ vysvětlu-
je ředitel ZZS LK Luděk Kramář. V této 
souvislosti upozorňuje i na to, že zhruba 
70 procent z celkového počtu výjezdů je 
v takzvané naléhavosti tři, což znamená, 

Vážení občané,
jelikož v poslední době, daleko 

více než v minulých letech, dochází 
k situaci, že občané dávají do po-
pelnic žhavý popel, byli jsme fir-
mou FCC požádáni, abychom Vás 
informovali o možných negativních 
důsledcích. Vhazováním žhavého 
popelu dochází k ohrožení zdraví 
posádky v důsledku požáru svozo-
vého vozu a dále k nemalým materi-
álním ztrátám společnosti. Žádáme 
vás tedy o to, abyste žhavý popel 
do popelnic nedávali.

Děkujeme.

ZZS LK: Za rok 2018 přes 61 tisíc výjezdů,
přes 250 tisíc telefonátů

že nespěchají, neboť pacient není v pří-
mém ohrožení života. Záchranná služba 
ale podle platné legislativy vyjet musí. 
„Když odhlédneme od faktu, že záchra-
náři mohou v kritické době chybět jinde, 
je dobré zmínit, že v průměru nás každý 
výjezd stojí necelé 4 000 korun. Pokud 
je používáme na výjezdy, které z me-
dicínského hlediska nejsou nezbytné, 
samozřejmě nám chybějí jinde,“ říká. 
A zbytné výjezdy samozřejmě demotivují 
i samotné záchranáře.

Přibylo ale i výjezdů, které opravdu za-
chraňují lidské životy. Jen k dopravním 
nehodám záchranáři vyjížděli 2503krát, 
k úrazům 11 729krát. A výrazně se zvý-
šil i počet výjezdů k cévním mozkovým 
příhodám a k akutním infarktům myo-
kardu. U cévních mozkových příhod se 
oproti předchozímu roku zvýšil o více 
než 200 (v roce 2017 jich záchranáři 
řešili 1215, v roce 2018 již 1 439), u in-
farktů byl nárůst ještě větší – z předloň-
ských 915 se jejich počet v roce 2018 
vyšplhal na 1 281. Vrtulník se záchranáři 
loni k pacientům vzlétl 555 krát.

Relativně stabilní je počet výjezdů 
k dětem, respektive k pacientům mlad-
ším než 18 let. Loni jich zdravotničtí 
záchranáři ošetřili 5 224, o rok dříve jich 
bylo 5 197. Celkový skok ve statistice je 
tedy zejména u lidí starších – loni k jejich 
ošetření záchranáři vyjeli 56 195krát 
(v roce 2017 ZZS LK v této kategorii za-
znamenala „pouhých“ 53 553 výjezdů).

Lékaři a záchranáři k pacientům v Li-
bereckém kraji nepřetržitě vyjíždějí ze 
čtrnácti základen, každý den je ve služ-
bě celkem 32 výjezdových skupin.

Maják o. p. s.
Na co se v rámci připravované 
kampaně můžete těšit?

V týdnu 8. 4.–14. 4. 2019 proběh-
ne v J-centru (budova bývalého kina 
u vlakového nádraží) výstava panelů se 
základními informacemi o duševních 
onemocněních a poruchách, jako jsou 
schizofrenie a autismus. Každý den 
od 18:00 do 20:00 si můžete panely 
prohlédnout.

Výstava informačních panelů bude 
zahájena v příjemné atmosféře v pon-
dělí 8. 4. od 17:00 uvedením a zajíma-
vým programem s hosty, kterým bylo 
duševní onemocnění diagnostikováno, 
a v současné době žijí plnohodnotným 
životem. Těšit se můžete na jejich pří-
běhy a možnost se otevřeně či sou-
kromě zeptat na informace, které vás 
zajímají.

Na zajímavý pondělní program 
a výstavu panelů vás srdečně zveme. 
Účast je zdarma.

V případě dotazů nás neváhejte kon-
taktovat na email hana.ptackova@
majakops.cz, nebo telefonicky na čís-
le 770 149 389.
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Z 3. zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem, 
konaného dne 27. 2. 2019

Zasedání bylo přítomno všech 17 čle-
nů.

Po uvítání zastupitelů a hostů byli zvo-
leni ověřovatelé zápisu, poté byl schvá-
len program zasedání.

1. Vyslovení zániku mandátu
Pan starosta: Předkládám zastupi-

telstvu města návrh na vyslovení zániku 
mandátu člence zastupitelstva měs-
ta Nové Město pod Smrkem Bc. Ale-
ně Steffanové na základě § 5 odst. 3 
písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o vol-
bách do zastupitelstev obcí a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, 
z důvodu střetu zájmů podle § 5 odst. 2 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí. Bc. Steffano-
vá je zaměstnankyní města zařazená 
do městského úřadu, sociálního odboru 
a vykonává přímo státní správu vztahující 
se k územní působnosti města. Tato 
funkce, vykonávaná Bc. Steffanovou 
jako zaměstnancem města zařazeným 
do městského úřadu, je neslučitelná 
s funkcí člena zastupitelstva města. 
Z tohoto důvodu by zastupitelstvo města 
mělo vyslovit zánik mandátu Bc. Steffa-
nové z důvodu neslučitelnosti funkcí.

Diskuse:
Ing. Smutný: Chtěl bych vědět pár 

informací. Podle § 5 odst. 2 a 3 „neslu-
čitelnost funkcí zastupitele a zaměst-
nance úřadu nastává pouze za pod-
mínky, že zaměstnanec vykonává 
přímo státní správu ve stejném městě.“ 
To jste nám poslali, to je v materiálech, 
to je okopírované ze zákona. Nevím, 
co koho učili ve vzdělávacím institutu 
veřejné správy v Benešově, ale mě 
učili, že výkon státní správy může být 
přímý a nepřímý. Obce s přenesenou 
působností, což jsme my, vykonávají 
státní správu nepřímo. Přímo vykonáva-
jí státní správu organizační složky stá-
tu, např. ministerstva a správní úřady, 
např. stavební úřad, živnostenský úřad, 
dopravní úřad, úřad práce atd. Ne-
dostali jsme žádné informace o tom, 
jestli sociální pracovnice státní správu 
přímo vykonává, nebo nevykonává. 
Může nám tedy pan starosta alespoň 
vysvětlit, na jakém správním úřadu 
přímo vykonává státní správu a jakou 

Zprávy z radnice

Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
správní agendu sociální pracovnice 
vede? Můžeš nám popsat a objasnit, 
jakými činnostmi nebo úkony podle 
vás přímo vykonává státní správu?

Pan starosta: Vzhledem k tomu, 
že je podřízená panu tajemníkovi, tak 
bych ho požádal o vysvětlení.

Pan tajemník: Podle mého názoru 
je Bc. Steffanová zařazená, jak je tady 
uvedeno, jako zaměstnankyně úřadu 
a činnosti, které vykonává, jsou, jak 
je tady uvedeno, přímo vykonávající 
státní správu.

Ing. Smutný: Jak je to možné, když 
u nás je jediný správní úřad, a to je sta-
vební úřad. Ten vykonává přímou státní 
správu. Žádný jiný úředník u nás přímo 
státní správu nevykonává.

Pan tajemník: Já se domnívám, že 
vykonává státní správu.

Bc. Steffanová: Já bych řekla, co 
vykonávám za práci. Ve funkci sociál-
ního pracovníka zajišťuji agendu so-
ciální práce podle zákona o pomoci 
v hmotné nouzi, pomáhám občanům 
ve městě v jejich obtížné sociální situ-
aci a snažím se ji řešit. Jedná se na-
př. o bydlení, vyplňování žádostí, ztrátu 
dokladů, nasměrování na dluhovou 
poradnu. Chtěla bych upozornit na tu 
skutečnost, že ze své pracovní pozice 
nemohu jakkoliv ovlivnit výkon státní 
správy ve vazbě na kompetence zastu-
pitelstva města a jeho rozpočet.

(celý přepis diskuze naleznete 
na www.nmps.cz/zm.php).

Usnesení: Zastupitelstvo města Nové 
Město pod Smrkem schvaluje podle 
odst. 5 čl. 21 jednacího řádu odročení 
tohoto bodu z důvodu neúplnosti před-
loženého materiálu, který vyžaduje pod-
statné doplnění informací:
 1. Jakým způsobem sociální 

pracovnice přímo vykonává státní 
správu?

 2. Stanovisko ředitele krajského úřadu.
Usnesení bylo přijato.
(Pro: 12 / Proti: 5 / Zdrželi se: 0)

2. Jednací řád zastupitelstva 
města

Pan starosta: Na 2. ZM konaném 
dne 12.12.2018 byl vysloven požada-
vek na prověření Jednacího řádu zastu-
pitelstva města v souladu s aktuálním 
zákonem o obcích a v této souvislosti 
byl zpracován návrh nového jednacího 
řádu, který je předkládán k projedná-

ní a schválení zastupitelstvem města 
s účinností od 01.04.2019. Jednací řád 
s vyznačenými i přijatými změnami jste 
obdrželi v materiálech. Vypracováním 
návrhu nového Jednacího řádu ZM jsem 
pověřil pana tajemníka. Má někdo něja-
kou připomínku nebo doplnění k návrhu 
Jednacího řádu?

Usnesení: Zastupitelstvo města Nové 
Město pod Smrkem schvaluje nový jed-
nací řád s účinností od 01.04.2019.
Usnesení bylo přijato.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)

3. Návrh smluvních cen pozemků 
při prodeji z vlastnictví města

Předkládá Ing. Veronika Paříková, ve-
doucí správního odboru.

Správní odbor MěÚ předkládá zastu-
pitelstvu města návrh výše smluvních 
cen pozemků pro rok 2019, které budou 
předkládány ke schvalování zastupitel-
stvu města při prodeji, koupi a směně 
pozemků z vlastnictví a do vlastnictví 
města Nové Město pod Smrkem.

Při stanovení smluvní ceny správ-
n í  o d b o r  v y c h á z e l  z  v y h l á š k y 
č. 199/2014 Sb. a č. 441/2013 Sb., 
o provedení některých ustanovení zá-
kona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (oceňova-
cí vyhláška).

Zastupitelstvo města na 19. zasedání, 
konaném dne 21.02.2018, usnesením 
č. 333/19/18/ZM schválilo výši smluv-
ních cen pozemků pro rok 2018, které 
byly předkládány ke schvalování zastu-
pitelstvu města při prodeji, koupi a smě-
ně pozemků z vlastnictví a do vlastnictví 
města.

Podklady pro stanovení cen pozemků 
zpracoval v roce 2014 soudní znalec 
Jindřich Meszner. Podle sdělení znal-
ce by ceny pro rok 2019 mohly zůstat 
ve stejné výši jako v roce 2018. S účin-
ností od 01.11.2016 se poplatníkem 
daně z nabytí nemovitých věcí stává 
nabyvatel (kupující) vlastnického práva 
k nemovité věci. Tato změna má vliv 
na náklady prodeje, protože kupující je 
od 01.11.2016 povinen s kupní cenou 
uhradit také daň z nabytí nemovitých 
věcí. Sazba daně z nabytí nemovitých 
věcí činí 4 %. Od 01.11.2016 je v pod-
statě z tohoto důvodu kupní cena pro 
kupující o 4 % vyšší a pro město je o 4 % 
vyšší příjem z prodejů nemovitých věcí. 
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Zprávy z radnice


Také z tohoto důvodu není nutné ceny 
pro rok 2019 zvyšovat. (Průměrná roční 
míra inflace v r. 2018 byla 2,1 %). Podle 
jednotlivých druhů pozemků byla navr-
hovaná smluvní cena v uplynulých letech 
tato: 2012 2013 2014 až 2019

  zastavěná plocha rodinného domu 
125,00 128,00 200,00 Kč/m2

  zastavěná plocha domu na rekreaci 
210,00 236,00 200,00 Kč/m2

  zastavěná plocha garáž 124,00 
132,00 200,00 Kč/m2

  zahrada, ostatní plocha 
v zastavitelném území 50,00 52,00 
100,00 Kč/m2

  orná půda, travní porost 
v zastavitelném území 38,00 39,00 
100,00 Kč/m2

  ostatní plocha – a) místní 
komunikace u stavby 113,00 132,00 
132,00 Kč/m2

  ostatní plocha – b) místní 
komunikace mimo stavbu 63,00 73,00 
73,00 Kč/m2

  zemědělské pozemky mimo 
zastavitelné území obce 8,00 10,00 
10,00 Kč/m2

Při úplatném převodu majetku obce se 
cena sjednává zpravidla ve výši, která je 
v daném místě a čase obvyklá, nejde-li 
o cenu regulovanou státem. Odchylka 
od ceny obvyklé musí být zdůvodněna. 
Cena je jedním z kritérií, podle nichž 
se posuzuje účelnost a hospodárnost 
nakládání s majetkem obce. Jinými, stej-
ně důležitými kritérii jsou zájem občanů 
obce i celé obce na řádném fungování 
obce a plnění jejích úkolů. Cena obvyklá 
je doporučenou cenou pro jednání ZM, 
na kterém je hlasováno o smluvní ceně. 
ZM může cenu smluvní zvýšit, nebo 
snížit. Při snížení smluvní ceny pod cenu 
obvyklou je nutné toto snížení řádně 
odůvodnit.

Usnesení: Zastupitelstvo města No-
vé Město pod Smrkem schvaluje výši 
smluvních cen pozemků pro rok 2019, 
které budou předkládány ke schvá-
lení zastupitelstvu města při prodeji, 
koupi a směně pozemků z vlastnictví 
a do vlastnictví města.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)

4. Rozpočet města 2019
Pan starosta: Návrh rozpočtu byl pro-

jednán na schůzi rady města rozšířené 
o zastupitele města. Také byl projednán 

dne 06.02.2019 s finančním výborem. 
Zápis finančního výboru s návrhem do-
poručení úpravy rozpočtu vám i nám byl 
dnes zaslán. Předkládám zastupitelstvu 
návrh rozpočtu pro rok 2019 tak, jak byl 
projednán na schůzi rady města rozšíře-
né o zastupitele s úpravami doporuče-
nými finančním výborem. Pan tajemník 
vás seznámí s návrhem rozpočtu s tím, 
že upozorní na zapracované změny do-
poručené finančním výborem. Navrhuji, 
aby byl po projednání rozpočet města 
pro rok 2019 schválen jako celek.

Po diskuzi byl vznesen návrh usne-
sení: zastupitelstvo města Nové Město 
pod Smrkem schvaluje novou výdajo-
vou kapitolu rozpočtu města roku 2019 
„Oslavy 435“ ve výši 400.000 Kč.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 10 / Proti: 7 / Zdrželi se: 0)

Usnesení: Zastupitelstvo města No-
vé Město pod Smrkem schvaluje roz-
počet města pro rok 2019 dle před-
ložených podkladů jako schodkový 
ve výši příjmů 92 518 653 Kč a výdajů 
ve výši 109 755 300 Kč. Schodek roz-
počtu bude kryt ze zůstatků finančních 
prostředků na bankovním účtu města 
k 31.12.2018.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)

5. Smlouva o dotaci města – AFK
Ing. Beranová: Finanční odbor před-

kládá návrh Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města, uza-
vřenou mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a AFK Nové Město pod Smr-
kem na údržbu sportovního areálu a čin-
nost fotbalového klubu pro rok 2019. 
Navrhovaná výše dotace je 300.000 Kč.

Usnesení: Zastupi te ls t vo města 
Nové Město pod Smrkem schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města, uzavřenou 
mezi městem Nové Město pod Smrkem 
a AFK Nové Město pod Smrkem, z. s. 
na „Údržbu sportovního areálu a činnost 
fotbalového klubu pro rok 2019“ ve výši 
300.000 Kč.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)

6. Smlouva o dotaci města – 
Domov U Spasitele

Ing. Beranová: Finanční odbor před-
kládá návrh veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

uzavřenou mezi městem Nové Město 
pod Smrkem a Domovem U Spasitele, 
střediskem DM CČSH, Frýdlant, jako 
finanční příspěvek na rok 2019, na pro-
vozní náklady zařízení – nákup prostřed-
ků k ošetřování inkontinentních klientů, 
dezinfekční, čistící a mycí prostředky, 
nákup zdravotnických potřeb. Navrhova-
ná výše dotace je 50.000 Kč.

Usnesení: Zastupitelstvo města Nové 
Město pod Smrkem schvaluje Veřej-
noprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města, kapitoly „Sociální 
služby“, uzavřenou mezi městem Nové 
Město pod Smrkem a Domovem U Spa-
sitele, střediskem DM CČSH, Frýdlant, 
jako „Finanční příspěvek na rok 2019 
na provozní náklady zařízení“ ve výši 
50.000 Kč.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)

7. Různé

Diskuze:
Pan Maděra: Chtěl bych všechny po-

zvat na vynášení Morany. Akce proběh-
ne 6. dubna, sraz je ve 13:00 na ná-
městí. Organizátorem je Klub českých 
turistů.

Pan starosta: Já bych požádal o vy-
jádření se k datu konání oslav města. 
Původní datum bylo 10.08.2019.

Pan Maděra: Navrhuji termín konání 
oslav na 22.06.2019.

Pan starosta: Navrhuje někdo jiný 
termín?

Bc. Engelmann: Já bych navrhoval 
konec prázdnin, poslední srpnovou 
sobotu.

Pan starosta: Mluvil jsem o tom 
s Mgr. Funtánovou. Má ona nějaký 
návrh?

Mgr. Funtánová: My jsme spolu mlu-
vili o jaře, pane starosto.

Pan starosta: Ano, ptám se proto, 
jestli vyhovuje návrh pana Maděry.

Mgr. Funtánová: Ano. Návrh pana 
Maděry je z hlediska našeho zapojení 
lepší, ale samozřejmě, jestli to bude 
na konci srpna, tak se přizpůsobíme.

Pan starosta: Má ještě někdo nějaký 
další návrh?

Pan Vojáček: Jde o to, jestli ten 
22. červen nekoliduje s nějakými jiný-
mi akcemi.

Pan Maděra: Valdštejnské oslavy 
jsou v květnu, oslavy hejnické jsou 
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první týden v červenci, takže tady v na-
šem okolí by nás nemělo nic vyrušit.

Pan starosta: Byl podán návrh 
(22.06.) a protinávrh (31.08.). Pokud 
již nikdo nemá žádný návrh, tak dávám 
hlasovat o protinávrhu – termín koná-
ní oslav 435. výročí založení města 
na den 31.08.2019.

Hlasování nebylo dokončeno.
Ing. Smutný: Ještě nebyla dokonče-

na rozprava.
Pan starosta: Já jsem se ptal, jestli 

ještě někdo má nějaký návrh. Nikdo nic 
nenavrhoval. Dal jsem hlasovat.

Ing. Smutný: To není jenom o návr-
zích.

Mgr. Smutná: Je to taky o rozpravě.
Ing. Smutný: Taky chceme o těch 

termínech trochu diskutovat.
Mgr. Smutná: Já, jestli můžu za nás 

a za děti. My máme děti dostatečně 
šikovné a ony jsou schopné každý 
termín něco, ať v červnu nebo v srpnu. 
Lepší o chlup je pro nás červen, pro-
tože děti jsou ještě v nějakém tahu, 
máme různá vystoupení, ale myslím 
si, že jsme se zapojili i do těch oslav, 
které byly 16. srpna. Asi problém s tím 
nebyl, ale neumím takhle úplně jasně 
říci, který termín je pro nás lepší.

Pan Vojáček: Já si myslím, že ten 
pozdní prázdninový termín je takový 
dost problematický, protože přes ty 
prázdniny na tom bude asi těžko ně-
kdo pracovat, jsou dovolené, lidi mají 
úplně jiné zájmy. Spíš bych souhlasil 
s panem Maděrou. Bude to takový 
dojezd školního roku, když se na tom 
mají hlavně podílet žáci škol. Spíš 
by mě zajímalo, když už o tom mlu-
víme, máme peníze, termín, kdo to 
teda bude připravovat? Bude nějaký 
organizační výbor, nebo to budou 
dělat ty lidi, kteří už to dělali. Jak to 
bude vůbec probíhat? Máte nějakou 
představu?

Mgr. Funtánová: Já jsem po minu-
lém jednání byla za panem starostou, 
pan starosta se teda nehlásí, ale pan 
starosta mi řekl, že pokud zastupitel-
stvo odsouhlasí částku a odsouhlasí 
termín, že se toho ujme vedení města. 
Já jsem sama říkala, že v tuto chvíli je 
dost těžké, aby se tady utvořil nějaký 
tým a začínal úplně od nuly. Jak jsem 
si přečetla ze zprávy FV, tak tam už ně-
jaké aktivity proběhly a my se strašně 
rádi zapojíme.

Pan Maděra: Já bych měl představu, 
že ten organizační výbor by měl být 
svolán co nejrychleji. Vedení města 
a k tomu předsedové spolků – sportov-
ců, hasičů, seniorů, církevních spolků 
atd. Zatáhnout je do toho, abychom si 
sjednotili, jakou kdo má představu. Já 
mám hrubou. Mám představu, že lidi 
budou na sebe něčím mávat, aby měs-
to bylo barevně ozdobené, tzn. modro 
bílou barvou, protože znak města i vlaj-
ka je modro bílá. Ten organizační výbor 
musí být svolán co nejdříve a pak bude 
pracovní skupina, která bude konkrétní 
práce dělat. Je to sice šibeniční termín, 
ale dovedu si představit, že to zvlád-
neme.

Pan starosta: Má ještě někdo něco 
k tomuto tématu? Pokud již nikdo nic 
nemá, tak bych se vrátil k těm termí-
nům. První byl návrh pana Maděry 
na 22.06.2019 a protinávrh Bc. En-
gelmanna na 31.08.2019. Dávám hla-
sovat o protinávrhu „Zastupitelstvo 
města schvaluje termín konání oslav 
435. výročí založení města na den 
31.08.2019“.

Usnesení: Zastupitelstvo města Nové 
Město pod Smrkem schvaluje termín 
konání oslav 435. výročí založení města 
na den 31.08.2019.
Usnesení nebylo přijato.
(Pro: 4 / Proti: 12 / Zdrželi se: 1)

Usnesení: Zastupitelstvo města Nové 
Město pod Smrkem schvaluje termín 
konání oslav 435. výročí založení města 
na den 22.06.2019.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 13 / Proti: 3 / Zdrželi se: 1)

Diskuze:
Ing. Smutný: Rád bych se zeptal 

na strom stojící vedle pokáceného 
vánočního smrku. Bude se také kácet? 
Kdysi jsme řešili, co s nimi, oba stromy 
byly v zápoji. Nyní již není tento strom 
z jedné strany chráněn a mohlo by 
dojít k jeho vyvrácení při silném větru. 
To mi řekl odborník. Mělo by se to 
prověřit.

Pan starosta: Necháme to prověřit. 
Má ještě někdo něco? Paní Suková: 
Chtěla jsem jenom říci, že v loňském 
roce měla mateřská škola záporný 
hospodářský výsledek. Po prozkoumá-
ní auditorem to tak nebylo a mateřská 
škola skončila v kladném hospodář-
ském výsledku.

Pan Vojáček: Na posledním zase-
dání zastupitelstva byl příspěvek paní 
Semerádové, který se týkal policie. 
Respektive toho, jestli se plánuje ně-
jaké jednání. Pan starosta odpověděl, 
že proběhne nějaká schůzka. Chtěl 
bych se zeptat, jestli tomu dobře rozu-
mím, ta schůzka, to znamená návštěva 
zástupce (velitele) OO Policie ČR v No-
vém Městě pod Smrkem na zasedání 
zastupitelstva?

Pan starosta: Ano.
Pan Vojáček: Máš to domluveno 

na kdy?
Pan starosta: Ptal jsem se, proč 

nepřišli dnes. Bylo mi řečeno, že nej-
sou připraveni, nebyly žádné dotazy. 
Požádal jsem o účast. Domluvili jsme 
se, aby zcela určitě přišli na příští za-
sedání. Bylo by dobré mít nějaké vaše 
připomínky nebo poznatky před tím 
jednáním, aby jednání probíhalo na zá-
kladě konkrétních otázek.

Mgr. Semerádová: Chtěla jsem se 
zeptat, jestli existuje nějaký plán pre-
vence kriminality.

Ing. Smutný: Je na webových strán-
kách města.

Bc. Engelmann: Chtěl bych po-
prosit, jestli by na webových strán-
kách, v tom středovém sloupci „aktu-
ální oznámení“, mohly být informace 
vkládány s větší frekvencí. Myslím si, 
že v místním regionu, Nové Město, Haj-
niště, Přebytek, že se pořád něco děje. 
Dále bych se chtěl zeptat, jestli plánu-
jete zveřejnit, jak jste slíbil na setkání 
s architekty, tu studii náměstí.

Pan starosta: Už je zveřejněna. Dne 
5. dubna 2019 od 17 hodin se v sále 
„Dělnického domu“ uskuteční veřejná 
prezentace studie rekonstrukce ná-
městí v Novém Městě pod Smrkem. 
Studii představí její autoři z architekto-
nického uskupení City Upgrade.

Ing. Smutný: Plán prevence krimina-
lity pro roky 2018 až 2020 je na strán-
kách města. Mám ještě jeden dotaz. 
V jakém stavu jsou práce na novém 
územním plánu?

Pan starosta: Včera Ing. arch. Žalu-
da předal finální verzi územního plá-
nu pořizovateli Mgr. Felcmanovi se 
zohledněním na požadované změny. 
Pan pořizovatel slíbil, že na tom bude 
usilovně pracovat, aby bylo co nejdříve 
veřejné projednání.

Ing. Smutný: Jenom informace, 

Zprávy z radnice
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protože se na to občané dost ptají. 
Na příštím zastupitelstvu to asi schva-
lovat nebudeme, to se nezvládne, tak-
že až na dalším .

Pan starosta: Veřejné projednání 
by mohlo být v polovině dubna. Říkal 
Mgr. Felcman. Pokud to stihne. Pokud 
již nikdo nic nemá, tak já bych měl 
takovou prosbu. Vzhledem k tomu, že 
se odsouhlasily peníze a termín konání 
oslav a já se k tomu musím přihlásit, 

Zprávy z radnice

Zápis z 3. jednání Finančního 
výboru Zastupitelstva města 
Nové Město pod Smrkem (FV)

Program jednání:
Formulace doporučení FV Zastupitel-

stvu města Nové Město pod Smrkem 
(ZM), týkající se návrhu rozpočtu města 
Nové Město pod Smrkem pro rok 2019.

Zápis z jednání:

1. Daně sdílené ze státního 
rozpočtu

Plánovaná př í jmová po ložka je 
o 3,57 mil. Kč nižší, než skutečnost 
roku 2018.

FV upozorňuje ZM na potenciální 
rezervu rozpočtu.

2. Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů (JSDH)

V minulosti byly rozpočtovány dvě 
kapitoly pro JSDH družstvo Nové Měs-
to p. S. a JSDH družstvo Ludvíkov. 
Od roku 2018 se rozpočtuje pouze jed-
na kapitola pro celou jednotku (obě 
družstva). Kapitola „JSDH Ludvíkov“ 
byla v roce 2018 v rozpočtu města po-
nechána jen pro porovnání s rozpočtem 
a skutečností roku 2017, jinak obsaho-
vala nuly. Dnes již není důvod tuto kapi-
tolu v rozpočtu města uvádět.

FV doporučuje ZM vypustit z roz-
počtu města 2019 kapitolu „JSDH Lud-
víkov“ a přejmenovat kapitolu „JSDH 
Město“ na „JSDH“.

3. Teplárenská Novoměstská, 
s. r. o. (TN)

FV upozorňuje ZM, že dle informa-
cí vedení města položka 10 mil. Kč 

Z jednání Finančního výboru zastupitelstva města
na kapitole „Teplárenská Novoměst-
ská“ není určena jako finanční vklad 
k navýšení základního jmění TN, ale 
k nákupu technologického zařízení. ZM 
schválením rozpočtu města 2019 tedy 
m. j. rozhodne, že novou technologii 
výroby tepla pořídí město a ta bude je-
ho majetkem. Stará technologie bude 
z majetku města vyřazena. Bylo by dob-
ré, aby vedení města (RM je zároveň 
valnou hromadou TN) popsalo ZM další 
postup k dosažení předpokládaného 
konečného majetkového stavu, kdy by 
měla být celá teplárenská technologie 
a infrastruktura v majetku licencované-
ho provozovatele – TN (ve 100% vlast-
nictví města).

FV doporučuje ZM požadovat vy-
světlení, jakým způsobem TN získá 
do svého majetku nové teplárenské 
zařízení, aby mohla do kalkulace ceny 
tepla zahrnovat i případné nákladnější 
opravy a rekonstrukce tohoto zařízení.

4. Navýšení kapitoly „dotace 
Města“

Výdaje na kapitole „dotace Města“ 
byly zvýšeny o 467 tis. Kč oproti sku-
tečnosti minulého roku. Navýšení ka-
pitoly bylo členům FV vysvětleno dne 
6. 2. 2019 tak, že se jedná o přesun 
prostředků z jiných kapitol, které byly 
v minulosti přidělovány RM jako individu-
ální dotace.

Do října 2018 byly přiděleny neroz-
počtované individuální dotace pouze 
z kapitoly „město“ ve výši 77.000 Kč. 
Další rozdělené individuální dotace by-
ly alokovány v jiných kapitolách (AFK, 
kultura).

FV doporučuje ZM kapitolu „dotace 
Města“ snížit na částku 300 tis. Kč 

zaštítit to, tak bych chtěl požádat, kdy-
by někdo měl nějaký návrh na konkrét-
ní vystoupení, aby s tím návrhem přišel. 
Zčásti by se mělo zaměřit a investovat 
do občerstvení pro místní občany.

Mgr. Funtánová: Myslím si, že by 
měla někde být veřejná informace 
o tom, že je možné poskytnout náměty 
a co nejbližší termín, protože když si 
někdo vzpomene za dva měsíce, tak 
to je pozdě.

Pan Maděra: Musí se co nedříve 
svolat ta široká schůzka a v pozvánce 
sdělit, aby s náměty přišli na schůzku. 
Toho času není tolik.

Pan starosta: Na stránkách města 
se zveřejní termín konání oslav s vý-
zvou a termínem, do kdy je možné 
podávat náměty na vystoupení.

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

a o ušetřených 350 tis. Kč snížit scho-
dek rozpočtu.

5. Oslavy 435 let od založení 
města

Předchozí vedení města určilo ter-
mín konání oslav na 10. 8. 2019. 
Na třech schůzkách přípravné sku-
p iny  (14.  8.  2018,  18.  9.  2018 
a 17. 10. 2018) byl stanoven časový 
průběh oslav, zarezervována pódia 
s ozvučením a osvětlovací technikou 
a některé kapely. Členové přípravné 
skupiny dále připravovali program na ná-
městí (atrakce pro děti, kulturní program, 
stánkaři, prezentace místních spolků) 
a program na koupaliště (hudební pro-
gram, ohňostroj, občerstvení). Oslavy 
by nepředstavovaly pouze výdaje, ale 
také příjmy pro Sportovní a relaxační 
centrum a dále by generovaly synergic-
ké efekty, jako je např. podpora místních 
podnikatelů v cestovním ruchu (stravo-
vání, ubytování).

Vedení města nenavrhuje žádnou 
částku do rozpočtu města 2019 a pře-
stalo oslavy připravovat. To svědčí o je-
ho přístupu k této tradiční významné 
akci. Pokud ZM přesto nějakou částku 
v rozpočtu vyčlení, případně uloží ve-
dení města oslavy uspořádat a vedení 
města nebude dostatečně aktivní, ini-
ciativní a kreativní, pak reálně hrozí, 
že prostředky města nebudou využity 
efektivně, účelně a hospodárně. (Na-
př. uspořádání jednoho drahého kon-
certu.)

FV k tomuto bodu nevydává žádné 
doporučení pro ZM.

Ing. Pavel Smutný, předseda FV
Bc. Karel Engelmann, člen FV

Kateřina Kolečková, členka FV
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Rada města na své schůzi konané 
27.12.2018 projednala majetkoprávní 
věci, schválila zveřejnění seznamu ža-
datelů o byt ve vlastnictví města s plat-
ností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019. RM 
schválila změny rozpočtů příspěvkových 
organizací města na rok 2018 a schvá-
lila rozpočtovým organizacím výši pří-
spěvku města na rok 2019. Rada byla 
seznámena s přijetím finančního daru 
společnosti WOMEN FOR WOMEN 
ve výši 5.568 Kč, účelově určeného dár-
cem na úhradu obědů ve školní jídelně 
pro 2 žáky ZŠ.

N a  d a l š í  s c h ů z i  R M  k o n a n é 
23.01.2019 projednala rada majetko-
právní věci. Schválila seznam žadatelů 
o byt ve vlastnictví města, který byl před-
tím zveřejněn k připomínkování. Rada 
města schválila nabídku na zpracování 
průzkumu návštěvnosti Singltreku pod 
Smrkem v roce 2019 bez dotazníkového 
šetření firmou Monitoring návštěvnosti, 
s. r. o.

Rada města na své schůzi konané 
dne 13.2.2019 projednala přidělení 
bytu ve vlastnictví města a přidělení bytů 
v DPS, dále rada projednala a schválila 
pronájem nebytových prostor v budo-
vách města v ulici Palackého 275 a 276. 

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

Zprávy z radnice

Když jsme připravovali jako každoroč-
ně smrk k rozsvícení na první adventní 
neděli, povšimli jsme si jeho špatného 
zdravotního stavu a následně při podrob-
nější prohlídce i napadení stromu kůrov-
cem. Po dohodě a konzultaci s lesními 
odborníky jsme prostřednictvím našeho 
odboru životního prostředí požádali od-
dělení péče o přírodu a krajinu v Liberci 
o odborné vyjádření ke zdravotnímu sta-
vu stromu a posouzení jeho perspektivy.

Z jejich vyjádření vyplývá, že na kmeni 
jsou patrné výrony pryskyřice i množ-
ství závrtových, výletových a větracích 
otvorů podkorního hmyzu z podčeledi 
kůrovcovití. Borku lze lehce odloupnout 
a pod kůrou kůrovci vyhlodali hustý sys-
tém matečných a larvových chodeb, kde 
aktuálně probíhá vývoj larev. Zjištěn byl 
i výskyt predátora kůrovce, pestroveč-
níka mravenčího. Na první pohled je pa-
trné řidší olistění celé koruny, přítomny 
jsou pouze dva, vzácně tři ročníky jehličí 
a lze již nalézt větve s úplnou absencí 
jehličí.

Fyziologická vitalita smrku je hodno-
cena jako zřetelně snížená, stejně jako 
jeho zdravotní stav je hodnocena i sta-
bilita stromu jako zhoršená, s vysokým 
stupněm progresu zhoršování. Další 
perspektiva stromu je negativní, proces 
odumírání je neodvratný.

Ze schůzí rady 
města

Zpráva o stavu našeho vánočního 
smrku

Ze závěru hodnocení vyplývá, že smrk 
vlivem oslabení poměrně rychle zcela 
uschne a podkorní hmyz, který dokončí 
svůj vývoj, vylétne a napadne další stro-
my v okolí. V této situaci je vhodné opatr-
ně zabránit vývoji larev do stadia brouka, 
a to pokácením a odkorněním.

Tolik vý tah z vyjádření paní Šárky 
Mazánkové, ved. odd. péče o přírodu 
a krajinu. Úplný text posudku lze nalézt 
na odboru životního prostředí města.

M. Kratochvíl
starosta

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM 
 

VÁS ZVE NA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. 4. 2019 v 18 hodin 
sál Dělnického domu v Novém Městě pod Smrkem 

vstupné 100 Kč 
Předprodej vstupenek na bytové správě MěÚ od 18. 3. 2019 
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Dobrým andělem se stává každý, kdo 
přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřed-
nictvím pravidelných finančních příspěv-
ků tak pomáhá rodinám s dětmi, které 
zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům 
pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje 
spojené s léčbou – například častou 
dopravu do nemocnice, doplatky léků, 
speciální stravu, zdravotnické pomůcky, 
rehabilitace a další potřebné terapie.

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 

6 218 rodin, z Nového Města pod Smr-
kem pochází 2 z nich. Dárců, Dobrých 
andělů, u vás najdeme téměř 20. Dě-
kujeme všem, kteří se rozhodli nezištně 
pomáhat druhým. Každý den vidíme, 
že i malý příspěvek pomůže a doká-
že vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje 
čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel 
nadace Dobrý anděl.

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců odevzdává 

nadace Dobrý anděl potřebným rodi-
nám do posledního haléře, protože je 
její provoz hrazen ze soukromých zdrojů 
Petra Sýkory a dalších filantropů. Navíc 
získává každý dárce, který se zaregis-
truje na www.dobryandel.cz, i přístup 
do svého Andělského účtu, kde vidí 
konkrétní příběhy rodin, kterým pomá-
há. Aktuálně nadace každý měsíc přijme 
100 nových žádostí o pomoc a celkem 
odesílá příspěvky více než 3 400 rodin.

Mezi obyvateli 
Nového Města 
pod Smrkem 
najdeme téměř 
20 Dobrých 
andělů

Náš Vánoční smrk zasadil pan Matě-
cha již roku 1958 při zakládání okrasné-
ho parku na náměstí. Vánoční výzdobu 
má od roku 2007 zásluhou tehdejšího 
starosty Pavla Smutného a jeho kama-
rádů horolezců, kteří ji na strom obratně 
zavěsili. Světelné prvky pak na něm 
zůstávaly celoročně, ale před každými 
Vánocemi byly přezkoušeny a opraveny. 
Předloňského roku byla původní výzdo-
ba kompletně vyměněna za nové, úspor-
nější LED diody, jejichž příkon odpovídá 
pouhým třem 100wattovým žárovkám.

Vánoční smrk si nové ozdoby moc 
neužil. Když se loňského roku opět roz-
svěcely, strom se v silném větru ohýbal 
ze strany na stranu a málokdo z nás 
porozuměl tomu, že nám mává na roz-
loučenou. Sám to už věděl. Cítil, že 
slábne, protože byl napaden malým 
broučkem, kterému se ne nadarmo říká 
lýkožrout. Obecně ho spíše známe pod 
jménem kůrovec. Tento malý brouček si 
tvoří systém chodbiček, jejichž vzor je 
tak charakteristický, že se podle něho 
rozlišuje většina druhů. A považte, že 
na celém světě existuje 6 000 druhů 
kůrovců! To, čím tento brouček škodí, 
je, že se jeho larvy živí lýkem a dřevem 
a někteří z nich dokonce v chodbičkách 
pěstují dřevokazné houby. Kůrovec je 
velmi odolný, protože se strom brání. 
Snaží se ho obalit pryskyřicí, otrávit ho 
vylučováním terpenických a fenolických 

Loučení s Vánočním smrkem
látek. Ale nic z toho nepomohlo, náš Vá-
noční smrk v tomto boji bohužel prohrál.

Kůrovec má většinou během roku 
jedno pokolení, při němž larvy a mladí 
brouci ve stromě přezimují. V teplých 
obdobích, jako byl loňský rok, se může 
rozmnožit 2× až 3×. Napadený strom 
musí být pokácen před výletem mladých 
brouků, aby tito mohli být ještě zahubeni 
přímo tak říkajíc na místě, aby nemohli 
vylétnout a napadnout jiné stromy v oko-
lí. A proto se dnes Vánoční smrk musí 
pokácet. Symbolicky tak jeho životní 
pouť končí v období, kdy se diskutuje 
o nové úpravě náměstí. Popřejme mu 
ve stromovém nebi hodně krásného 
a klidného života bez lýkožroutů!!!!!

Václav Tima

Víceúčelový sál
Ve středu 17. dubna 2019 bude za pří-

tomnosti pana starosty Ing. M. Krato-
chvíla a pana ředitele Ing. P. Jakoubka 
předán víceúčelový sál novému správci, 
Sportovnímu a relaxačnímu centru, p. o. 
Zároveň budou předány veškeré sepsa-
né smlouvy včetně informace o rezerva-
cích sálu.

V př ípadě, že nebude možné sál 
předat, necháme zaevidovat sepsané 
smlouvy na sekretariátu města. Věřím, 
že nedojde k žádnému přerušení čin-
nosti víceúčelového sálu a vy budete 
moci zrealizovat veškeré plánované ak-
ce.

Když byl v minulosti provozovatelem 
restaurace vrácen sál městu, nastal pro-
blém, co s ním, kdo ho bude provozovat, 

Zprávy z Domečku
protože ho nikdo 
nechtěl. Po jedná-
ní se zástupci měs-
ta jsme se před více než dvanácti lety 
dohodli, že sál převezmeme.

Zodpovědným a obětavým přístupem 
našich zaměstnanců jsme víceúčelový 
sál dostali na výbornou úroveň. Sál je 
pěkný a v průběhu roku se v něm pořá-
dají různorodé akce. Některé akce se 
staly součástí každoročního kulturního 
dění v našem městě, tradicí jsou repre-
zentativní akce podpořené Libereckým 
krajem. Těší nás, že je sál celoročně 
využíván pro veřejné, firemní i soukromé 
akce.

Novému správci víceúčelového sálu 
přeji mnoho úspěchů.

Yveta Svobodová
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Když 14. června 2018 byla na webo-
vých stránkách města zveřejněna pro-
jektová studie rekonstrukce náměstí, 
která představovala zjednodušenou 
úpravu náměstí s nešťastným řešením 
kácení mnoha stromů, byl Okrašlovací 
spolek iniciátorem jednání s představiteli 
města o nevhodnosti tohoto plánu a pří-
pravě veřejné diskuze s občany města 
k rekonstrukci náměstí. Okrašlovací 
spolek následně vyhotovil anketu a poté 
zpracoval její výsledky. Dalším krokem 
se stala beseda s pozvanými architekty, 
na níž byly prezentovány výsledky anke-
ty a architekti se měli vyjádřit k součas-
ným trendům úprav veřejných prostor.

Beseda se uskutečnila 8. února le-
tošního roku za hojné účasti místních 
obyvatel, která překvapila nejen or-
ganizátory, ale i přítomné architekty. 
Od začátku besedy byli přítomni páno-
vé Ing. arch. Pavlík a Ing. arch. Tomáš 
Klapka; pozvaný Ing. arch Janďourek se 
dodatečně omluvil. Později se dostavil 
rovněž Ing. arch. David Vávra, jelikož 
měl ve stejném čase program na právě 

Beseda s architekty

Výroční valná hromada, která se kona-
la 19. ledna, zhodnotila bohatou činnost 
minulého roku 2018 a schválila nové 
úkoly a plány na rok 2019. Hlavní zprá-
va, kterou vypracoval starosta p. Ba-
buka Andrej, byla přijata jak členskou 
základnou, tak všemi hosty ze sborů 
i zástupci městského úřadu a také zá-
stupcem okresního výboru hasičů v Li-
berci velmi dobře.

Akcí jsme vloni pořádali velké množ-
ství. Největšími byly hasičský ples, osla-
vy založení sboru a vyhodnocení Super-
poháru. Veškeré kulturní, společenské 
a sportovní akce byly dlouhodobě plá-
nované výborem sboru a vždy schvále-
né na výroční valné hromadě členskou 
základnou, čímž také členové schvalují 
svou fyzickou podporu. Té je během 
roku potřeba hodně. Ale často veškeré 
práce zbývají na určitou skupinu členů. 
Bez sponzorů a dotací by se některé 
programy vůbec neuskutečnily, jelikož 
výdaje byly v tomto roce abnormálně vy-
soké. Veškeré příjmy a výdaje perfektně 
zpracoval náš hospodář p. Mrkvička, 
který svou pokladní zprávou doslova 

ohromil celou valnou hromadu. Za ce-
loroční pracovní činnost a k životnímu 
výročí výbor odměnil některé členy věc-
ným dárkem nebo medailí. P. Slotík, jako 
delegovaný zástupce, předal poděková-
ní od okresního sdružení hasičů za ce-
loroční aktivitu našeho sboru za spo-
lečenské akce a vedení sboru. Naše 
výjezdová jednotka byla vyhodnocena 
jako velmi aktivní a dobře připravená jak 
v rámci okrsku, tak i v okrese.

V tomto roce chceme pracovat nejmé-
ně se stejným, ale i větším nasazením, 
a hlavně opět se dostat na první místo 
v okrsku v požárním sportu. Budeme 
věnovat hodně času údržbě a opravám 
techniky a veškerého zařízení včetně se-
kání pozemků, které udržujeme (máme 
v nájmu od městského úřadu). Také po-
můžeme při záchraně kostela v Ludvíko-
vě nebo poskytneme pomoc sponzorům 
při sběru kamení.

16. února jsme uspořádali již tradiční 
hasičský ples. Po osobním zvaní po ob-
ci a při předprodeji byly již za dva dny 
všechny vstupenky prodané. Velkým 
tahákem byla hlavně kvalitní hudba Ma-

Zprávy od hasičů Ludvíkov pod Smrkem
gicMelody z moravského Vracova, která 
u nás hrála již potřetí. Zajímavá byla 
i tombola s bezmála 380 cenami, kde 
hlavní cenou byl let vrtulníkem. Všichni 
hosté se také těšili na tradiční scénku, 
letos s názvem „Pták Ohnivák“, v podání 
skupiny MR-SO-CHMEL pod režisér-
ským vedením p. Mrkvičky. Letos bohu-
žel bez jednoho z hlavních herců, Pavla 
Sobotky, který onemocněl. Kvalitní pří-
pravu celého plesu a všechny služby 
zajistili naši členové.

Co nás čeká v nejbližší době? Zúčast-
nit se všech povinných školení, připravit 
veškerou výstroj, výzbroj a techniku 
na sezónu, zajistit pomoc při sběru ka-
mení a současně připravit dříví na tradič-
ní pálení vatry 30. dubna. Také příprava 
na hasičskou soutěž do Kozlan, která je 
odměnou, ale také přípravou na soutěže 
v požárním sportu v našem okrsku, kde 
se chceme pokusit o celkové vítězství.

Věříme v celoroční přízeň Vás čtenářů 
Novoměstských novin, všech našich 
fanoušků a především sponzorů.

Za výbor SDH Ludvíkov jednatel MaP

konané Jizerské padesátce. Slib dodr-
žel a přijel zrovna v čase diskuze. Na zá-
věr besedy vystoupil starosta města pan 
Kratochvíl a veřejnosti slíbil pokračování 
prací k rekonstrukci náměstí.

Václav Tima

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
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kultura

Březen – měsíc čtenářů
Jak je již každoroční tradicí, mě-

síc březen je věnován čtení, čte-
nářství a knihám. Knihovny nabízí 
své služby celoročně, ale v tomto 
měsíci se snaží propagovat nabíd-
ku svých služeb intenzivněji. Cílem 
každé dobré knihovny je nabídnout 
knihovnické a informační služby 
občanům každého věku.

Městská knihovna v Novém Městě pod Smrkem poskytuje 
svým čtenářům a návštěvníkům tyto služby: půjčování knih 
a časopisů v dětském oddělení, v oddělení pro dospělé čte-
náře a půjčování knih v rámci meziknihovní výpůjční služby; 
poskytování prostoru ke studiu v rámci prezenčního fondu 
knihovny; poskytování informací; výstavní a propagační služby 
v prostorách budovy knihovny; pořádání výchovně vzdělá-
vacích akcí pro děti předškolního a školního věku; připojení 
na internet; možnost tisku, kopírování a skenování.

Pár zajímavostí ze statistiky:
  v knihovním fondu je k výběru 14 894 svazků, z toho je 

8 063 knih beletrie a 6 831 knih naučné literatury, v loňském 
roce bylo pořízeno 420 nových knih,

  knihovna odebírá 12 titulů periodik (např. Zahrádkář, Dům 
a zahrada, Živá historie, Rozmarýna, Magazín 2000 záhad…)

  v roce 2018 knihovnu navštívilo celkem 3 460 
návštěvníků, z toho bylo 2 168 návštěvníků půjčovny, 
284 návštěvníků internetu, 418 návštěvníků kulturních 
a vzdělávacích akcí (hlavně akce ZŠ a MŠ) a 590 návštěvníků 
online služeb (vstup do katalogu a čtenářského konta). 
Webovou stránku knihovny navštívilo 1 143 uživatelů,

  celkem bylo v loňském roce vypůjčeno 6 492 knih, 
z toho 4661 knih dospělým čtenářům a 1831 knih dětem, 
vypůjčeno bylo 435 kusů periodik,

  během roku 2018 bylo registrováno 241 čtenářů, z toho 
115 mladších 15 let,

  nejstaršímu aktivnímu čtenáři bude letos 85 let, nejmladší 
„čtenář“ oslaví v říjnu 4 roky,

  nejpilnější čtenářka roku 2018 si vypůjčila celkem 
120 titulů;

  otvírací doba pro veřejnost je poměrně vyváženě využita, 
z návštěvních dnů knihovny je nejvíce využíváno pondělí. 
Nejvíce čtenářů navštěvuje knihovnu mezi 9. a 10. hodinou 
dopolední a 14. a 15. hodinou odpolední,

  nejžádanější knihou v loňském roce byla kniha „Do vody“ 
od Pauly Hawkins, která byla půjčena 9×, na druhém místě 
byl první díl ságy „Panský dům“ od Anne Jacobs a knihy 
„Osm“ a „To prší moře“ od Radky Třeštíkové, které byly 
půjčeny shodně 8×. V dětském oddělení byly nejčastěji 
půjčovány knihy „Deník malého poseroutky“ od Jeffa 
Kinneyho, který se v první dvacítce nejpůjčovanějších knih 
objevil šestkrát. Z periodik byl nejvíce půjčován časopis 
Rozmarýna, následovaný Receptářem.

Všem čtenářům přejeme hodně milých čtenářských zážitků 
nad knihami, které vám pomohou přenést se přes konec zimy 
a přiblíží slunečnému jaru.

MV

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.

  CO JE NOVÉHO,
 PANE STAROSTO?

 

I Váš starosta v našem vysílání!

Každý všední den v 15:30 hodin 

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz
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Zimní období pomalu končí a na Sin-
gltreku pod Smrkem začínáme vyhlížet 
novou sezónu. Ve dnech, kdy píšu tento 
článek (ke konci února) to sice vypadá, 
že jaro již začalo, ale zima ještě může 
pořádně překvapit. Jak říká mnoho li-
dových pranostik: když je teplo v únoru, 
následuje potom studené jaro. Uvidíme 
tedy, jak to bude letos. Počasí bývá 
každý rok trochu jiné, ale co se opakuje 
s železnou pravidelností? Jak přijde prv-
ních pár teplejších a prosluněných před-
jarních dnů, začnou se množit dotazy, 

kdy na Singltreku pod Smrkem zahájíme 
sezónu. Je vidět, že jsou lidé po dlouhé 
zimě natěšení na kolo a do přírody, a to 
je dobře.

Momentálně jsou ale stezky ještě hod-
ně zavalené sněhem a kdy se bude dát 
jezdit, se těžko odhaduje. Záleží nejen 
na počasí, ale i na tom, jak bude roztá-
vat sníh. Sněhu je letos hodně a půda 
bude prosáklá vodou. To je samozřejmě 
velmi důležité pro zásoby vody v krajině, 
ale pokud by přišel silnější vítr, snadněji 
se vyvrátí stromy a budou polomy. Už 

Jaro je skoro za dveřmi, a to zname-
ná, že se blíží hlavní sezóna. Nicméně, 
v úvodu tohoto článku bych se rád zmínil 
o jedné záležitosti týkající se zimního ob-
dobí. V zimních měsících jsme společně 
s hlavním plavčíkem Lukášem Pazděrou 
zorganizovali již druhý turnus kurzu pla-
vání pro děti. Tímto kurzem nám pro-
šlo celkem patnáct dětí. Ne všichni se 
za těch deset lekcí naučili plavat, ale 
jsem si jistý, že všem se tento kurz líbil, 
a když nic jiného, tak se děti naučily 
ve vodě pohybovat a překonaly celkem 
přirozený strach z vody. Velký dík patří 
i rodičům, kteří našli ten tolik důležitý 
čas, věnovali jej svým dětem a společně 
se do tohoto kurzu zapojili.

Dalším počinem, který jsme v bazénu 
realizovali, bylo volné vstupné do ba-
zénu pro žáky základních škol, kteří 
měli na pololetním vysvědčení samé 
jedničky. Osobně mne potěšilo, že nám 

sport

Předjaří na Singltreku pod Smrkem
na podzim vítr mnoho stromů polámal 
a následně těžký sníh také způsobil 
mnoho škod, takže musíme doufat, že 
teď na jaře to lesy dobře ustojí a lesníci 
nebudou muset odstraňovat a kácet 
mnoho stromů.

Navíc vstupujeme do období, kdy Le-
sy ČR, díky nimž Singltrek pod Smrkem 
vznikl, potřebují alokovat prostředky 
do zvládání celorepublikové kůrovcové 
kalamity. Kvůli tomu budou jejich zdroje 
na rekreační infrastrukturu v následují-
cích letech omezené. Je tedy důležité, 
aby se partneři v projektu Singltrek pod 
Smrkem semknuli a hledali nové způ-
soby spolupráce a nové zdroje. Věříme 
ale, že to je příležitost k posílení projektu 
i jeho komunity.

A co je v plánu ještě před nadcházející 
sezónu na Singltrek Centru? Samozřej-
mě se ukazuje, že spousta věcí potře-
buje opravit a zkultivovat. Také připra-
vujeme vylepšení zázemí pro oblíbené 
výukové kempy. A v dubnu proběhne již 
druhý studijní pobyt pro zájemce o stez-
ky z německy mluvících zemí, na který 
se velmi těšíme.

Za celý Singltrek tým Vás zdraví a pěk-
né první jarní dny přeje

Hanka Hermová
Autor fotografie: Tomáš Kysela

Info ze SRC
všechny školy v okolí pomohly s předá-
váním informací a výsledkem bylo celé 
odpoledne, kdy byl bazén plný dětí. Ješ-
tě jednou děkuji pedagogům základních 
škol za spolupráci.

Po zkušenostech jsme se rozhodli, že 
obě akce, kurz plavání pro děti i vstup 
do bazénu za jedničky zopakujeme 
i v příštím období. Kurz proběhne od zá-
ří do prosince a vstupné za jedničky 
bude samozřejmě spojené s termínem 
předávání vysvědčení na konci školního 
roku.

Jak jsem uvedl na začátku článku, jaro 
se blíží, takže bych se rád věnoval i ná-
stinu toho, co chystáme na jaro a léto. 
Předpokládám, že bazén bude v pro-
vozu do 8. července, potom budeme 
muset udělat pravděpodobně tři až čtyři 
týdny přestávku k provedení drobných 
oprav na zařízeních bazénu a nejpozději 
10. 8. bychom rádi opět otevřeli pro 
veřejnost.

Co se kempu u koupaliště týká, ote-
vření směřujeme k velikonočnímu víken-
du. Pro letošní rok jsme si opět přichys-
tali několik drobných akcí. První z nich 
bude hned o prvním víkendu. Jednáme 
s pojízdným letním kinem a domlouváme 
případnou filmovou produkci. Pro milov-
níky country máme opět připravené dva 
letní večery se skupinou Sešlost, jako 
každoročně jedno vystoupení skupiny 
Cover Power a také večer s DJ Mazzy. 
Podrobné termíny a další informace na-
jdete v brzké době na našich stránkách 
a také na stránkách infocentra.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem 
návštěvníkům za přízeň a doufám, že se 
budeme i nadále potkávat buď v bazé-
nu, nebo v některém z našich dalších 
zařízení. Ať se již jedná o sokolovnu, 
sportovní halu, tenisové kurty, posilov-
nu, infocentrum, či kemp u koupaliště.

P. Jakoubek
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Pracuj! 
Tam, kde bydlíš.

www.novus.cz
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Provozní doba – 1. prosince 2018 – 31. března 2019
Plavecký bazén Sauna Masáže Občerstvení 

u bazénuráno odpoledne odpoledne
pondělí sanitární den

úterý

školy
výuka
plavání

14.00–18.00 veřejné plavání
18.00–19.15 kurz plavání
19.15–21.00 veřejné plavání

zavřeno zavřeno

14.00–21.00

středa 14.00–21.00 veřejné plavání 15.00–20.00 smíšená zavřeno

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 pro ženy 18.00–20.00 pro ženy

pátek 14.00–21.00 veřejné plavání 15.00–21.00 pro muže 18.00–20.00 pro muže

sobota
9.00–12.00
veřejné plavání

14.00–21.00 veřejné plavání 15.00–20.00 smíšená zavřeno

neděle zavřeno 14.00–19.00 veřejné plavání 15.00–19.00 smíšená zavřeno zavřeno
Poznámky: Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 týden předem.

Ceník – platný od 1. ledna 2019
Plavecký bazén Sauna Ubytování

1 hod. 2 hod. vstupné – 2 hod. Turistická ubytovna
nad 15 let 60 Kč 100 Kč nad 15 let 100 Kč 1. 1.–30. 4., 1. 10.–31. 12. 1. 5.–30. 9.
děti do 15 let 40 Kč 70 Kč děti do 15 let 70 Kč osoba od 3 do 12 let 160 Kč 200 Kč
senioři – čtvrtek 14:00–15:00, 1 hod. 50 Kč sauna s přechodem 

do bazénu
130 Kč osoba starší 12 let 200 Kč 220 Kč

osoby ZTP/P 40 Kč 70 Kč Apartmány
sauna s masáží 200 Kč 1. 1.–30. 4., 1. 10.–31. 12. 1. 5.–30. 9.

záloha na klíč od skříňky 100 Kč masáž samostatně 130 Kč osoba
od 3 do 12 let

1 noc 200 Kč 220 Kč
příplatek při překročení časového limitu 
30 Kč za každých započatých 30 minut

více nocí 200 Kč 220 Kč
Pronájem sauny osoba starší 12 let 1 noc 300 Kč 340 Kč

Pronájem bazénu – hodinová 
sazba

do 21.00 1 300 Kč více nocí 280 Kč 310 Kč
po 21.00 2 000 Kč Koupaliště

do 21.00 1 300 Kč 1. 4.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 1. 7.–31. 8.
po 21.00 2 000 Kč Pronájem – sportoviště chata č. 1 400 Kč 500 Kč
pronájem školy 1 hod.
osoba/hod.

20 Kč pronájem 1 hod. chata č. 2, 3, 6 600 Kč 700 Kč
Hala u školy 250 Kč chata č. 4, 5 500 Kč 600 Kč

Permanentka – vstup bazén Sokolovna 190 Kč obytný vůz, karavan 120 Kč 150 Kč
dospělí 12 vstupů po 1 hod.
– přenosná,
platnost 4 měsíce

600 Kč Tenisový kurt 100 Kč stan velký 100 Kč
Volejbalový kurt 150 Kč stan malý (2 osoby) 60 Kč

parkovné osobní automobil na den 50 Kč
děti do 15 let a ZTP, 
12 vstupů po 1 hod. – 
přenosná, platnost 4 měsíce

400 Kč zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly NMPS

Poplatky
Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)

10 Kč
osoba/nocHala u školy 100 Kč

Zápůjčky Sokolovna 100 Kč Ubytovací poplatek při ubytování v areálu 
koupaliště

30 Kč
osoba/nocvysoušeč vlasů 20 Kč

sportovní potřeby 20 Kč Poznámka: klíče jsou uloženy 
v pokladně bazénu, IC a v kempu.

Sprchy 30 Kč
ručník 20 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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Dne 29. 1. 2019 se konal ve Frýdlantu 
v tělocvičně ZŠ Purkyňova florbalový 
turnaj pro žáky 6. až 9. třídy. Trenér, Jan 
Škareda, vybral 7 hráčů z florbalového 
kroužku DDM a společně s doprovodem 
jsme ráno vyrazili na cestu vlakem. Bylo 
nahlášeno 20 družstev, a tak se hrála 
„rychlá“ hra, na 6 minut, bez prostojů 
mezi zápasy.

Byl to šrumec, ale naše parta nad-
šenců se svých rolí ujmula bezvadně. 
Po dvou prohrách a dvou výhrách naši 

12. ročník fl orbalového turnaje 
FRÝDLANT OPEN žáků 6.–9. tříd

V letošním roce jsme měli a máme napláno-
váno s volejbalem několik akcí. První už máme 
za sebou, a to přátelské utkání proti Frýdlantu. 
Opět děvčata vyhrála. Jsou moc šikovná. Dal-

ší zápas se uskuteční v průběhu března.
16.3.2019 nás čeká závěrečný turnaj KP ŽKY v Novém 

Boru o umístění ve skupině, tak nám držte palce. V době 
od 29.3.2019 do 31.3.2019 pojedeme opět na soustředění 
do Janova nad Nisou. 27.4.2019 budeme pořádat II. ročník 
Novoměstského volejbalového turnaje a v květnu jedeme 
na beach kemp do Bibione v Itálii. Ke konci prázdnin by 
mělo přijet do Nového Města družstvo z Mnichova Hradiště 
na soustředění, tak jsme se s trenérkou domluvily, že uděláme 
soustředění společné a uspořádáme miniturnaj. Doufám, že 
se nám všechny plány vyplní a děvčata si užijí pořádnou volej-
balovou zábavu. I když bez dřiny to nepůjde. 

Renata Likavcová

hráči bojovali o 11. mís-
to. Nakonec za stavu 
5:1 bylo 11. místo naše.

Př i v yhlašování v ý -
sledků dostal ocenění za nejlepšího 
střelce náš hráč Jára Linhart, který se 
s celým týmem rozdělil o odměnu. Klu-
kům gratulujeme a děkujeme za pěknou 
podívanou. Budeme se těšit na další 
pozvání na florbalový turnaj.

Za SVČ Mirka Pánková

Novinky z volejbalu
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Ve středu 13. února 2019 byl panem 
starostou Ing. Miroslavem Kratochvílem 
a členkami SPOZ přivítán první letošní 
občánek Nového Města pod Smrkem. 
Pavlínka Gáborová se narodila 7. ledna. 
Na slavnostní přivítání ji doprovodili tatí-
nek Karel a maminka Pavlína. Holčička 
dostala na památku zlatý řetízek s pří-
věskem ve znamení Kozoroha, pamětní 
list a plyšovou hračku. Maminka byla 
obdarována květinou.

SPOZ

První občánek

Ve čtvrtek 17. ledna 2019 navštívili zástupci města v Do-
mově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem Stanislavu 
Slámovou, první „stoletou“ občanku Nového Města pod Smr-
kem. Starosta města Ing. Miroslav Kratochvíl předal květinu, 
matrikářka Jarmila Bartáková a členka SPOZ Edita Čeledová 
dárkový balíček a blahopřání. S další květinou a blahopřáním 
od paní ministryně MPSV  přišla pogratulovat také zástupkyně 
ČSSZ paní Žáková.

Paní Stanislava se narodila 20. ledna 1919 a do svých 26 let 
žila v polském městě Zelów. Ten založili v roce 1802 čeští 
pobělohorští exulanti. Před druhou světovou válkou zde žilo 
ještě kolem 6 000 krajanů. Po válce se do Československa 
vrátilo cca 3 500 Čechů. Tam se provdala za pana Miroslava 
Slámu a narodil se jim prvorozený syn Miloslav. V roce 1945 
se přistěhovali do Nového Města pod Smrkem, kde prožili 
celý život. Tady se jim narodily ještě 4 další děti: Zdena, Jan 
a dvojčata Dana a Vít. Poslední jmenovaný bohužel před třemi 
lety zemřel, což paní Stanislavu velmi zasáhlo. V roce 1996 
ovdověla a od té doby žije pro své děti a vnoučata. Až do od-
chodu do důchodu pracovala v místní textilní továrně Textilaně.

Má všeobecný přehled o dění v naší zemi, ráda čte a v televi-
zi sleduje politickou situaci. Pamatuje si polské básničky z dět-
ství a některé z nich nám zarecitovala. Pochvaluje si bydlení 
i zdejší personál, je zde velmi spokojená.

100 let

V sobotu 23. února 2019 připravily 
členky SPOZ první letošní vítání ob-
čánků. Slavnostního projevu se ujal 
zastupitel města, pan Jaroslav Maděra. 
Miminka a jejich rodiče již tradičně před-
stavila matrikářka Jarmila Bartáková. 
Z 11 pozvaných dětí se dostavilo pouze 
9, přesto byla naše malá obřadní síň 
do posledního místa zaplněna. Během 
slavnostního aktu vystoupily dvě zpě-
vačky ze ZUŠ, které byly za svůj výkon 
oceněny potleskem a malou sladkostí. 

Vítání občánků

Své významné životní jubileum oslavila paní Slámova také 
s celou svou početnou rodinou a dalšími pozvanými hosty 
v restauraci „Dělňák“. Sešlo se několik generací příbuzných, 
včetně vnoučat i pravnoučat. Bylo to určitě velmi krásné setká-
ní, což dokazuje pořízená fotografie.

Paní Stanislavě přejeme hodně zdraví, životního optimismu 
a ať ji i nadále neopouští dobrá nálada, se kterou nás v DD 
přivítala.

Za SPOZ Edita Čeledová

Maminky doslaly kytičku, pro děti byly 
připraveny plyšové hračky a bryndák 
s nápisem „Občánek Nového Města 
pod Smrkem“. Rodiče se poté zapsali 
do pamětní knihy. Fotografie na připo-
menutí tohoto výjimečného odpoledne 
pořídila Eliška Walterová. Michaelovi, 
Rozálii, Nicole, Tomášovi, Jitce, Emě, 
Kevinovi, Mie a Jolaně přejeme hodně 
zdraví a šťastné dětství. Jejich rodičům 
hodně trpělivosti a radosti z výchovy 
dětí.
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