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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Novinky z Okrašlovacího spolku
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou další vydání Novoměstských novin. Jako obvykle jsme shromáždili nové informace
z radnice, od příspěvkových organizací, sdružení a spolků. V jednom ze
článků se například seznámíte s novým evangelickým farářem, v dalších
si můžete přečíst o příměstském táboře „Singltrek dětem“ nebo o tom, jak
byl znovuinstalován odcizený oltářní
obraz v kostele sv. Kateřiny.
Přejeme všem školákům úspěšné
vykročení do nového školního roku
a mnoho úspěchů. Ostatním čtenářům
přejeme krásný slunečný začátek podzimu.
Redakce

Více informací na straně 3.

Vítání prvňáčků
V pondělí 2. září 2019 nám opět začal
školní rok a do lavic se úplně poprvé
usadili naši noví prvňáčci. Ti vyrazili
do školy s aktovkami na zádech v doprovodu svých nejbližších. Možná s obavami v srdíčku, ale nedali to na sobě vůbec znát. Během slavnostního přivítání
je přišla podpořit nejenom paní ředitelka
a pan zástupce školy, ale i pan starosta. Našim prvňáčkům popřáli krásný
start do nové životní etapy. A protože
se na tento významný den nezapomíná,
byly dětem rozdány pamětní listy a šerpy
s nápisem Prvňáček 2019.
Naši milí prvňáčci, ať se Vám ve škole
moc líbí.
Mgr. Monika Škaredová Greplová

spolky
Příměstský tábor „Singltrek dětem“ se vydařil
Letní prázdniny skončily a máme tu
první podzimní dny. Sezóna na Singltreku pod Smrkem ale ještě zdaleka nekončí. Pro mnoho cyklistů právě nastává
nejlepší období roku, kdy už mají něco
naježděno (takže každý kilometr tak
nebolí jako na jaře), není takové vedro
a navíc je tu ta krása podzimních barev
přírody. Na podzim se vždycky moc
těšíme a jsme zvědavi, jak letos vyjde
počasí.

Teď se ale ještě vrátíme zpět k letním
dnům. V druhé polovině července se
pod záštitou Singltreku konal první příměstský tábor pro děti z Frýdlantského
výběžku. Pětidenního tábora se zúčastnila početná a šikovná skupina 20 holčiček a kluků ve věku od šesti do třinácti
let, pro které byl připraven všestranný
program složený z drobných her, výletů
a cyklistiky.
Děti navštívily liberecký EKOPark, kde
si vyzkoušely svou zručnost v dílničkách
a prošly naučnou stezku Čtyři živly. Dále
zdolaly Ještěd, skákaly na trampolínách,
stavěly přírodní domečky, batikovaly
trička, koupaly se v rybníku, normálně
zlobily a hodně se smály. Samozřejmě
byl čas věnován také cyklistice, děti
si prověřily svoje dosavadní znalosti
a dovednosti a projely si některé stezky
Singl treku pod Smrkem. Bylo to hezkých, akcemi a legrací nabitých pět dní,
které si všichni užili a rozhodně bude
na co vzpomínat.
Po tomto zdařilém prvním příměstském táboře již plánujeme další, tentokrát již více tematicky rozčleněné jednodenní i vícedenní akce, abychom vyšli
vstříc více dětem. Některé děti si přejí
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vyloženě cyklistický tábor, jiné dávají
přednost směsici různých aktivit a výletů. Akce pro děti budeme pořádat
i v průběhu školního roku o víkendech
či prázdninách. Pro informace o chystaných akcích pro děti a přihlášky sledujte
Novoměstské noviny

proﬁl Singltreku pod Smrkem na Facebooku.
Za celý Singltrek tým Vás zdraví a příjemné podzimní dny přejí
Hanka Hermová, Jana Trojanová
Foto: Jana Trojanová/Singltrek
září–říjen 2019

spolky
Novinky z Okrašlovacího spolku
Léto pomalu končí a členové našeho
spolku se pustili do úprav a čištění okolí
radonových pramenů. První etapa proběhla na počátku července, kdy pánové
Popovič, Tima a Bláha vyčistili okolí pramene Rafael, udělali novou lavičku a odstranili náletové dřeviny kolem Michaela.

V sobotu 17. srpna jsme se sešli
ve větším počtu, abychom okolí pramenů dočistili. Den předem, v pátek,
nastoupil opět pan Popovič s křovinořezem a prosekal dlouhou cestu trávou,
abychom se k pramenu Samuel, který
se zcela v porostu ztrácel, v sobotu dostali.

Počátkem srpna paní Vnoučková obnovila písmo na Körnerově pomníku,
který se nachází na Smrku. Zjistila ale
jednu nemilou skutečnost – pamětní
tabulka pana učitele Nádeníka zmizela.
Pravděpodobně se odlepila od podkladové desky a spadla na zem. Byli bychom velice rádi, kdyby nám ji případný
nálezce vrátil a my ji mohli opět, tentokrát fortelněji, připevnit zpět na místo.
Za OS
M. Remtová

Cyklovýlet podél Labe
Ve dnech 10.–15. 8. 2019 se vydalo 8 členů KČT na krátkou dovolenou
na kolech: od pramene Labe – cíl Kersko. Měli jsme doprovodné vozidlo,
mikrobus spolku Červánek, který řídil
pan Jindřich Novotný, doprovázel nás
po trati a očekával v cíli.
Trasy po cyklostezkách podél Labe
dokonale připravil vedoucí zájezdu Jaroslav Maděra, jeho žena Pavla zajistila
noclehy a snídaně v penzionech. Pepa
Pospíšil v čele peletonu byl garantem,
že jedeme správným směrem. Mikrobusem jsme dojeli do Horních Míseček,
potom kousek autobusem a šlo se k prameni Labe. Prvním cílovým městem bylo
Vrchlabí, dále Lázně Bohdaneč, Veletov,
Poděbrady a končili jsme v Kersku, někteří u šípkové omáčky. Navštívili jsme
barokní areál Kuks a Národní hřebčín
Kladruby.
Ujeli jsme necelých 200 km v pohodě
a ve zdraví a přálo nám i počasí.
Tour de France to sice nebyla, ale žlutý trikot by si zasloužili všichni.
Eva Savická
září–říjen 2019
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 6. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem,
konaného dne 26. června 2019
Zasedání bylo přítomno 14 zastupitelů, 3 zastupitelé byli omluveni.
Po uvítání zastupitelů a hostů byli zvoleni ověřovatelé zápisu, poté byl schválen program zasedání.
1. Připomínky občanů
Mgr. Žáková: Já jsem přišla pochválit a poděkovat vedení města, zaměstnance města, organizace a všechny
lidi, kteří se podíleli na oslavách města. Já si myslím, že oslavy se podařily
a během těch tří dní si každý mohl najít
nějakou část programu, při které se
mohl bavit a společně slavit. Myslím
si, že do budoucna by možná bylo
dobré, kdybychom střídali v těch kulatých narozeninách třeba historickou
oslavu a v těch půlkulatých tak, jak to
bylo letos, a naposledy tu zábavnou,
moderní část. Aby to vyhovovalo všem
občanům.
2. Schválení nového Územního
plánu města Nové Město
pod Smrkem
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl,
starosta města.
Po diskuzi byl vznesen návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje dle § 6 odst.
5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu,
Územní plán Nového Města pod Smrkem.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
3. II. změna rozpočtu 2019
Předkládá Ing. Jaroslava Beranová,
vedoucí ﬁnančního odboru.
Finanční odbor předkládá II. změnu
rozpočtu roku 2019 – rozpočtová opatření č. 5 až č. 8. Předložit materiály měla
vedoucí ﬁnančního odboru Ing. Beranová, ale onemocněla, proto byl požádán
o prezentaci tohoto bodu pan tajemník.
Diskuze:
Pan tajemník: K této II. rozpočtové
změně se vztahuje zápis z ﬁnančního
výboru, který jste obdrželi. Jak jsme již
říkali, byly zde dvě změny, které jsou
zapracovány do materiálů. Jedná se
o připomínku, že byla chybně označena kapitola, neměly být uvedeny
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dotace města, ale pouze ostatní dotace; tato změna byla opravena a byla
přijata. Dalším návrhem ﬁnančního
výboru bylo vypustit rozpočtové opatření č. 6 v II. změně rozpočtu, které
se týká dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí na činnost sociální
pracovnice. Tato dotace byla rozhodnutím ministerstva přidělena ve výši
294.771 Kč, a proto je navrhována tato úprava. Původní plánovaný návrh
rozpočtu byl 536.000 Kč, a dnes tady
máme rozhodnutí, že k dnešnímu datu
je tato částka pouze 294.771 Kč. Proto
úprava na příjmech i výdajích, kdy byla
zrušena částka 536.000 Kč a dotace
přiznaná bude zaúčtována jako příjem
i jako výdaj. O tom, jestli se má počkat na další průběh, je asi zbytečné
diskutovat, my tuto dotaci musíme přijmout, protože to rozhodnutí bylo a je
jediné současně platné. Jestli peníze
přijdou, nebo nepřijdou nějakou další
změnou, bychom pak měli řešit další
rozpočtovou změnou. Z tohoto důvodu
je navrhováno, aby položka č. 6 byla
zachována.
Pan Vojáček: Dotace na výkon sociální správy je na místo, které vykonává nebo vykonávala paní Steffanová?
Pan tajemník: Ano.
Pan Vojáček: Ale vždyť to místo
rušíte.
Pan starosta: A co to s tím má společného?
Pan Vojáček: Takže vy jste na to
dostali dotaci a teď to místo rušíte?
To místo tam není potřeba, paní Koutníková?
Paní Koutníková: Já jsem se k tomu
vyjadřovala na radě a tam jsem vyjádřila názor, že si myslím, že sociální práce
je v Nové Městě potřeba. O tom, jestli
bude místo v organizační struktuře dál
zřízeno, rozhoduje rada města.
Pan tajemník: Usnesení rozhodnutí
rady města byla všem zastupitelům zaslána, myslím si, že tam bylo všechno
docela podrobně popsáno.
Pan Vojáček: Myslím si, že Váš názor
je více než relevantní. Že by se na něj
mělo asi dát.
Pan tajemník: Nicméně to nesouvisí
s tím, jestli se to místo zruší nebo ne.
My jsme přijali dotaci, dotace byla původně požadována na 1,5 pracovního
úvazku ve výši zhruba 1.000.000 Kč.
K dnešnímu datu bylo rozhodnutím
Novoměstské noviny

přiznáno pouze 294.771 Kč, které musíme přijmout, protože již byly vyčerpány.
Ing. Smutný: Já souhlasím s tím, že
musíme schválit smlouvu o poskytnutí
dotace, ale nesouhlasím s tím tak, jak
to i ﬁnanční výbor navrhuje, aby byla
přijata tato změna rozpočtu, protože rada města při tom, když rušila místo, už
měla informaci, že Ministerstvo práce
a sociálních věcí dotaci doﬁnancuje.
Měli jste vyjádření náměstkyně, je to
i v zápisu z rady. Teoreticky teď uděláme rozpočtové opatření, v září budeme dělat další, asi v opačném směru,
a kdy pak budeme dělat další? Tím, že
se zruší jedno místo, tak ubydou náklady na toto místo, s tím také rozpočet
nepočítal a bude tam zapotřebí udělat
rozpočtové opatření. Proto ﬁnanční
výbor zcela pragmaticky navrhuje,
abychom tuto rozpočtovou změnu nedělali, dokud nebudeme znát všechny
částky. Nechápu rozhodnutí rady města, která neznala částky, nevěděla, jaký
to bude mít dopad, jak bude případně
krácena dotace. Když přestaneme tu
práci dělat, tak asi dotaci nedostaneme, asi ji budeme muset částečně
vracet. Proto ﬁnanční výbor doporučuje zastupitelstvu zrušit rozpočtové
opatření a po deﬁnitivním rozhodnutí
Ministerstva práce a sociálních věcí
provést celkovou bilanci rozpočtového
opatření, kde se promítne konečná přiznaná výše dotace, kterou neznáme,
skutečně čerpaná část dotace, kterou
také neznáme, a náklady na propuštění sociální pracovnice.
Pan starosta: Když říkáte, co víme
a nevíme, tak tato změna je ale přeci
jasně daná, protože na příjmové stránce v rozpočtu jsme měli 536.000 Kč
a dostali jsme 294.771 Kč. Nic to neřeší, jen to, že na příjmové stránce
máme místo 536.000 Kč, 294.771 Kč.
V případě, že ministerstvo dodrží slib
a vyškrábané peníze skutečně dodá,
což si přejeme, a doﬁnancuje to, pak
by následovala, jak jsi předeslal, druhá
rozpočtová změna, kdy se bude muset
ten skutečný příjem v rozpočtové změně objevit zase na stránce příjmů. Není
to nic jiného, než že jsme místo plánu
dostali do rozpočtu skutečnost.
Ing. Smutný: Já s tím ale souhlasím,
proto navrhuji, proč dělat dvě opatření,
když můžeme udělat jen jedno. My
září–říjen 2019
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s těmi penězi počítáme, máme je v rozpočtu, přišla část peněz. Schválíme
smlouvu, v rozpočtu to máme a víme
dokonce o tom, že přijde další část.
Už teď víme, že budeme muset udělat
další opatření. Tak proč? My dneska
žádné opatření dělat nemusíme, protože víme, že nám přijde 536.000 Kč,
část nám už přišla a to je všechno.
Proč máme dělat opatření?
Pan starosta: Tak to není. My jsme
žádali o 536.000 Kč a ony nepřišly,
takže je zcela zřejmé, že dáváme změnu na skutečnost, která opravdu přišla.
(kráceno, celý přepis naleznete
na www.nmps.cz/zm.php)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
předloženou II. změnu rozpočtu města 2019, dle komentáře a tabulky rozpočtových opatření č. 5 až č. 8.
• navýšení příjmů:
o P = 1 085 171,00 Kč
• snížení příjmů:
o P = - 836 000,00 Kč
• navýšení výdajů:
o V = - 495 171,00 Kč
• snížení výdajů:
o V = 536 000,00 Kč
• saldo: P - V = 290 000,00 Kč
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 4)
Návrh usnesení: Z astupitelst vo
města Nové Město pod Smrkem bere
na vědomí rozhodnutí č. 1 MPSV č. j.:
MPSV-2019/41043-224/1 na v ýkon
sociální práce dle § 63 – § 65, zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje
z ﬁnančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na rok 2019
č. OLP/841/2019.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem bere na vědomí rozhodnutí Úřadu vlády ČR č. j.:
33469/2018-KRP-14 na výkon terénní
práce v Novém Městě pod Smrkem.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
září–říjen 2019

Diskuze:
Ing. Smutný: Já mám ještě něco
k tomuto bodu. Finanční výbor doporučoval zastupitelům uložit vedení
města zpracovat komplexní ﬁnanční
analýzu týkající se dotace na výkon
sociální práce a zrušení místa sociální
pracovnice. Takže navrhuji usnesení:
„Zastupitelstvo města ukládá vedení,
nevím komu, to si řekněte...
Pan tajemník: Já bych k tomu měl
komentář. To samozřejmě zastupitelstvo může, i když si nedokážu představit, jak by taková komplexní analýza
měla vypadat. Když minulá rada místo
sociální pracovnice zřizovala, tak žádnou komplexní ﬁnanční analýzu nechtěla a neměla ji. Podle mého názoru
je ﬁnanční analýza velmi jednoduchá.
Jedná se o mzdové náklady dvou pracovnic, sociální pracovnice na plný
úvazek a na poloviční úvazek vedoucí
sociálního odboru. Tyto mzdové prostředky, jak bylo v žádosti uvedeno,
dělají zhruba milion korun a pro letošní
rok jsme zatím dostali 290.000 Kč.
Pokud to vydělíme třetinovým úvazkem, tak nám z toho vychází, že ty
dvě třetiny jsou na sociální pracovnici.
Tedy náklady na sociální pracovnici
včetně mzdových nákladů se pohybují
od 600.000 Kč do 700.000 Kč a dotaci, příspěvek jsme získali zhruba ve výši 290.000 Kč. Nedokážu si představit,
jaká jiná ﬁnanční analýza by v tomto
případě měla být.
Ing. Smutný: Ano, právě taková jednoduchá ﬁnanční analýza na papíře.
Pan starosta: Děkuji. Byl dán návrh
na usnesení, o kterém nyní dávám
hlasovat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem ukládá vedení města zpracovat komplexní ﬁnanční
analýzu, týkající se dotace na výkon
sociální práce a zrušení pracovní pozice
sociální pracovnice.
Usnesení nebylo přijato.
(Pro: 8 / Proti: 3 / Zdrželi se: 2)
4. Závěrečný účet a účetní
závěrka 2018 – město
Předkládá Ing. Beranová, vedoucí
ﬁnančního odboru.
Vzhledem k onemocnění Ing. Beranové prezentoval tento bod pan starosta.
Předložené doklady:
• Fin 2-12M období 12/2018
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• Výroční zpráva 2018 – součást
výkazů 12/2018
• Zpráva nezávislého auditora číslo
1537/2019
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
v souladu s ustanovením § 17 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečný
účet města za rok 2018. Dle § 17 odst. 7
písm. a) uvedeného zákona se projednání závěrečného účtu města za rok 2018
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
Předložené doklady:
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
územních samosprávných celků:
Fin 2-12M, období 12/2018
• Příloha – za období 12/2018
• Přehled o peněžních tocích za období
12/2018
• Přehled o změnách vlastního kapitálu
za období 12/2018
• Rozvaha – bilance za období
12/2018
• Výkaz zisku a ztráty za období
12/2018
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1,
Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek
a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní
závěrku města za rok 2018.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
5. Závěrečný účet a účetní
závěrka 2018 – SO SMRK
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl,
starosta města.
Zastupitelstvu města je předložena
k projednání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet
Svazku obcí SMRK za rok 2018. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky
přezkoumání hospodaření: Na základě
přezkoumání nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla k přesvědčení,
že přezkoumávané hospodaření není
ve všech v ýznamných (materiálních)
skutečnostech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III. zprávy auditora.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem projednává a bere na vědomí Závěrečný účet
SO SMRK za rok 2018, jehož součástí
je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem projednává
a bere na vědomí roční Účetní závěrku
SO Smrk za rok 2018.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
6. Závěrečný účet dobrovolného
svazku obcí Mikroregion
Frýdlantsko
Starosta města předkládá zastupitelstvu města závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko.
Tato povinnost vyplývá z § 39 odst. 11
zákona č. 250/2000 Sb., kde je uvedeno, že „Závěrečný účet svazku obcí
se předkládá zastupitelstvům členských
obcí, a to neprodleně po jeho schválení
v orgánu svazku obcí.“
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem projednává
a bere na vědomí Závěrečný účet DSO
Mikroregion Frýdlantsko za rok 2018,

Z p r á v u o p ř ez ko u m á n í h o s p o d a ření DSO Mikroregionu Fr ýdlantsko
za rok 2018 zpracovanou KÚLK a výpis
z unesení týkající se Závěrečného účtu
za rok 2018 z valného shromáždění
DSO Mikroregionu Frýdlantsko konaného 04.06.2019.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
7. Různé
Diskuze:
Bc. Engelmann: S ohledem
na schválení nového územního plánu
bych rád nechal prověřit soulad obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 1/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Jestli tato vyhláška
správně odkazuje na deﬁnici ploch,
proto jsem se pana magistra Felcmanna ptal, jestli došlo k výrazným
změnám veřejných ploch v územním
plánu. Jak vysvětlil, malé boční uličky
jsou najednou zaneseny v SM (smíšené plochy). Já bych poprosil, zda byste
tam mohli promítnout územní plán? Já
bych to vysvětlil na příkladu.
Pan tajemník: To ale nemá absolutně žádnou souvislost. Veřejné prostranství je deﬁnováno ulicemi, ne
charakterem veřejné plochy. To jsou
dva pojmy.

Bc. Engelmann: Můžete to promítnout, prosím? Ne, ne. Tu graﬁckou
část, tu hlavní.
Pan tajemník: Já jenom nevím, co
tím myslíte. Jestliže ta plocha je určená k zastavění nebo jakýmkoliv
jiným účelům v územním plánu, tak
to nehraje roli, zda je ve vyhlášce určena jako veřejné prostranství. Já si
myslím, že v tom není žádný rozpor.
Ta plocha může být v územním plánu
určena jakkoliv, a pokud město rozhodne, že tu plochu určí ve vyhlášce
jako veřejné prostranství, tak to je
úplně jiná věc.
Bc. Engelmann: Pokud územní plán
značí nově některé plochy na SM –
smíšené obytné městské a vyhláška
o poplatku za užívání veřejného prostranství odkazuje na územní plán,
kde jsou tyto plochy taktéž vyznačeny jako VP (veřejné prostranství), tak
my dnešním dnem vybíráme poplatky
za něco, co není vedeno jako veřejné
prostranství.
Pan tajemník: Veřejné prostranství
je uvedeno v příloze této vyhlášky a je
podle mě přesně deﬁnováno ulicemi.
Bc. Engelmann: Ale dnes se přeci změnil územní plán a ty postranní
uličky a parkoviště sídlišť už nejsou
deﬁnovány jako veřejné prostranství.

Povinné čipování psů
Pejskařům zbývá zhruba několik měsíců na to, nechat svá zvířata označit
mikročipem. Pokud jejich pes nebude
k 1. lednu 2020 označen mikročipem,
nebude platné jeho povinné očkování
proti vzteklině. Upozornila na to Státní
veterinární správa s odvoláním na novelu
veterinárního zákona.
Pejskařům přibyla nová jednorázová
povinnost – nechat svého čtyřnohého přítele očipovat. Podle novely musí
být štěňata označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku
budou mít pouze starší psi v případě, že
jsou označeni jasně čitelným tetováním,
které bylo provedeno před 3. červencem 2011.
Označení psů mikročipem provádějí
soukromí veterinární lékaři, kteří jsou
oprávněni vykonávat veterinární léčeb6

nou a preventivní činnost, (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR).
Dlouhodobě je označení psa (ale také
kočky či fretky) čipem povinné v případech, že s ním majitel cestuje do zahraničí. Povinná evidence psů v současné
době funguje ve většině zemí Evropské
unie.
Čipování představuje jednorázov ý
úkon srovnatelný s injekční aplikací.
Mikročip o délce zhruba jednoho centimetru je sterilně aplikován pomocí jehly
do podkoží zvířete. Obal je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí
těleso. Za psa bez označení bude hrozit
ve správním řízení uložení pokuty ve výši
až 20 tisíc korun.
Zavedení povinného označení všech
psů by mělo usnadnit do budoucna
identiﬁkaci psů ze strany kontrolních
Novoměstské noviny

orgánů, a tím také zefektivnit monitoring
chovů a kontrolu dodržování stanovených předpisů, především při postihování problematických chovů velkého
množství zvířat – tzv. množíren.
U označeného zvířete lze snadněji
prokázat, kdo je jeho majitelem, což je
přínosné v případech krádeží psů, ale
i tehdy, když zvíře způsobí škodu a je
potřeba identiﬁkovat zodpovědnou osobu. Řádně označené a evidované zvíře
má navíc při zatoulání větší naději, že je
někdo vrátí původnímu majiteli.
Státní veterinární správa apeluje
na chovatele, aby včas navštívili se svým
psem ošetřujícího veterinárního lékaře
a nechali psa čipovat. Nová povinnost
znamená pro chovatele jednorázovou
administrativní a ﬁnanční zátěž ve výši
stovek korun, nicméně její přínosy by
měly být podle očekávání výrazně vyšší.
září–říjen 2019
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Pan tajemník: To přeci nehraje roli. Veřejné prostranství deﬁnované
v územním plánu nemá souvislost s veřejným prostranstvím uvedeným ve vyhlášce. Vyhláška se na územní plán
vůbec neodvolává a je v ní deﬁnováno
veřejné prostranství úplně jinak.
Bc. Engelmann: Takže veřejné prostranství ve vyhlášce znamená něco
úplně jiného než veřejné prostranství
v územním plánu?
Pan tajemník: Ano.
Bc. Engelmann: Tak v tom případě
musí proběhnout nějaká revize, nebo
lepší deﬁnice veřejného prostranství.
Pan tajemník: Nevím, jestli se k tomu vedoucí stavebního odboru může
vyjádřit srozumitelněji?
Pan Suk: Já tedy vůbec nevím, co
pan zastupitel myslel. Územní plán
se přeci neodvolává na nějakou naši
vyhlášku ohledně poplatků za veřejné
prostranství.
Paní Suková: Tak dejte konkrétní
příklad.
Bc. Engelmann: Stále není promítnuto, já stále čekám na hlavní výkres.
Konkrétní příklad třeba ulice Mánesova.
Pan tajemník: Pořád platí, že to nehraje roli.
Pan starosta: Územní plán ale neřeší to, co myslíte vy, ale řeší, jak které
pozemky mohou být využívány. To asi
nemá smysl.
Bc. Engelmann: Dejte tam prosím
ulici Mánesovu. Příjezdové cesty k panelákům jsou nyní jako smíšené městské plochy a naše veřejná vyhláška je
zpoplatňuje jako veřejná prostranství.
A tady si občané platí placená stání.
Pan tajemník: Já jsem tady otevřel
obecně závaznou vyhlášku a součástí
této vyhlášky je seznam veřejných
prostranství, kde jsou uvedeny jednotlivé ulice a jednotlivá místa konkrétním
označením a neznamená to, že je to
převzato z územního plánu. V té vyhlášce je uvedena příloha, ve které je
uveden seznam, kde jsou ta prostranství jmenovitě deﬁnována.
Bc. Engelmann: Jednoduše řečeno
termín veřejné prostranství ve vyhlášce
je jiný termín než veřejné prostranství
v územním plánu.
Pan tajemník: Ano.
Bc. Engelmann: Přesto bych si dovolil dát návrh na analýzu a návrh usnezáří–říjen 2019

sení. Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem ukládá starostovi města
zajistit revizi vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, OZV č. 01/2011. Možná to do vyhlášky pouze lépe deﬁnovat.
Paní Suková: Já jsem nepochytila
ten důvod revize vyhlášky. Co tam kontrolovat, jenom která konkrétní místa
tam jsou uvedena?
Bc. Engelmann: Která místa tam jsou
a aby se ujednotilo veřejné prostranství
ve vyhlášce a v územním plánu.
Pan tajemník: Tady je v článku 3
uvedeno: „Veřejná prostranství ve městě pro účely této vyhlášky jsou konkrétně uvedena v příloze č. 1.“ V příloze
č. 1, která je uvedena tady úplně vzadu, jsou přesně deﬁnována. Na základě vyhlášky jsou ohraničena ulicemi,
pak jsou tady uvedeny nějaké ostatní
plochy a nemá to vůbec žádný význam
v souvislosti s územním plánem.
Bc. Engelmann: Tak zajistit revizi
rozsahu ploch veřejných prostranství.
Tady je nejasnost výkladu termínu veřejné prostranství.
Pan Vojáček: Tady jde celou dobu
o placená stání?
Bc. Engelmann: No tak samozřejmě, že jde o placená stání. A problém,
že veřejné prostranství v územním plánu je deﬁnováno jinak než veřejné prostranství ve vyhlášce. A aby nedošlo
k rozporu, že město vybírá poplatky
za tato stání neprávem.
Pan tajemník: To, co říkáte, ta parkoviště nejsou ve vyhlášce uvedena
jako veřejná prostranství, toho se to
vůbec netýká. To s tím nemá žádnou
souvislost.
Pan starosta: Vy byste chtěl, aby se
provedla revize veřejných ploch?
Bc. Engelmann: Ne. Revize vyhlášky, jestli opravdu nebudou na základě
dnešního usnesení o přijetí nového
územního plánu vybírány poplatky
neprávem.
Pan starosta: To nemá souvislost,
mohu provést revizi veřejných ploch,
zda jsou k tomu určené, ale ne ve vztahu k územnímu plánu, protože to jsou
jiné pojmy.
Ing. Smutný: Dobře. Navrhuji, abychom to nazvali revize za trvalé parkovací místo ve městě, 250 Kč měsíčně
a 3.000 Kč za rok je opravdu málo
a třeba by bylo zajímavé se podívat,
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kolik se platí jinde, jestli jsou uvedena
ve vyhlášce. Asi to nesouvisí s územním plánem.
Pan starosta: Dobře, tak teď tomu
konečně rozumím. Revizi ploch určených na parkovací stání a za kolik se
pronajímají. Protože máme na talíři, že
parkovacích ploch je málo, že ta místa
docházejí, nejsou další volná. Vzniká
tu dilema, jestli vůbec nezrušit povolování zpoplatněných stání. Připravíme
revizi těchto ploch.
Pan Vojáček: To placené stání je
obecně docela problém. Lidé si platí
placené stání na veřejné komunikaci,
čímž si pronajímají ten pozemek a já
jim tam autem nemůžu zastavit? Je
to tam nějak ošetřené? Jaká je tam
vlastně ﬁlozoﬁe? Teď je to poměrně
nejasné.
Pan Pelant: My jsme se rozhodli, že
je to zapotřebí oprášit a zajistit spíš to,
aby se to dál nerozmnožovalo, nebo
jestli to spíš úplně neukončit a nechat
placená stání tak, jak to bylo dříve,
pouze pro invalidy nebo zdravotně
postižené.
Pan starosta: Tak mohli bychom
se domluvit, že pokud budete chtít,
připravíme do příštího zastupitelstva
bod revize OZV č. 1/2011. Předložíme
seznam toho, co máme k dispozici,
počet ploch, částky za placená stání
atd. Jestli to tak může být, dávám hlasovat o návrhu usnesení, které máte
na plátně.
Návrh usnesení: Z astupitelst vo
města Nové Město pod Smrkem ukládá starostovi města zajistit revizi OZV
č. 1/2011 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 12 / Proti: 1 / Zdrželi se: 0)
Pan Vojáček: Chtěl jsem se zeptat,
budova č. p. 270 Frýdlantská na rohu.
Tam se začíná něco dít. Můžete mi
k tomu něco říct?
Pan Pelant: Jsou tam poškozené
stropní trámy, nyní je tam ﬁrma, která
musí obnažit trámoví, aby se ten propadlý trám, který se zlomil, vyměnil
dřív, než se tam začne dělat obnova
střechy, protože bez toho to nejde udělat a hrozí, že se to vlomí dovnitř.
Pan Vojáček: Ty lidi, kteří tam dělají,
tomu říkáš ﬁrma? Já tam na ně koukám, to je bez dozoru a tam hrozí, že si
tam někdo něco udělá.
7
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Pan Pelant: To ale není věc města, ale
toho zaměstnance. To jsou zaměstnanci pana Suka, ﬁrmy. Protože nikdo tuto
práci nechtěl dělat, stropní trámy, které
tam jsou, tak nebyla ﬁrma, která by to
odhalila. To je práce v obrovském prachu, s nějakou šotolinou, která je tam
vysypaná mezi stropem a jediný, kdo byl
schopen to provést, byl pan Suk.
Pan Vojáček: Dobře. Mně to jenom
připadalo takové hodně živelné, spíš
partyzánština, když jsem to viděl. Lítají
tam všude trámy. Není tam žádný dozor, kdyby se tam něco stalo, kdo za to
bude zodpovídat?
Pan Pelant: Pan Suk.
Poznámka: V pr ůběhu jednání
po omluvě opustil zasedání zastupitelstva pan Pavel Malý (v 19:40 hodin).
Ing. Smutný: Já mám ještě do různého. Týká se to chodníku v ulici Husova.
Chtěl bych tlumočit dotaz jedné pozorné občanky města. Děkuje za opravu
chodníku v ulici Husova, od náměstí,
kde ve starém asfaltovém provedení
zůstala zachována relikvie socialismu,
nebo se bude ještě předělávat? A jestli
ano, tak proč už to neudělala ﬁrma,
když stavěla chodníky v Ludvíkovské
ulici? Měli tam lidi, materiál i techniku,
stačilo práci akorát objednat a doúčtovat jako vícenáklad k probíhající
výstavbě chodníku v Ludvíkovské ulici.
Pan starosta: Smím se zeptat, co to
bylo za paní? Protože já jsem s některými již mluvil. A o jakou část chodníku
se jedná? Protože tam jsme domluveni,
že tam je skutečně zalitý tér, to asi není
asfalt, na popraskaném betonu. Stejně je udělaný i chodník ve Vaňkově,
za což můžou ještě kdysi dávno.
Ing. Smutný: Já to popíšu. Když se jde
od náměstí ulicí Husova, tak je po pravé straně autobusová zastávka, pak je
vjezd k panelákům, pak je kus asfaltového chodníku a pak začíná nový chodník.
Pan starosta: Ten chodník byl dělaný podle projektu, to znamená, že se
soutěžily chodníky v rozsahu, v jakém
byl projekt. Tento chodník již nebyl
součástí projektu, a proto nebyl udělaný. Ale pokud rozhodnete...
Pan Vojáček: Vždyť je to deset metrů chodníku a vypadá to hrozně.
Pan starosta: Já vím, ale ﬁrma ti to
navíc zadarmo neudělá.
Ing. Smutný: Ta ﬁrma to udělá, udělá
na tom všechno, stačilo se s nimi je8

Ze schůzí RM
nom domluvit. Zaplatit to jako vícenáklad, běžně jsme to dělali.
Pan Pelant: Nestačilo.
Pan starosta: Ale to nikdo neřekl.
Když je to hotové a ﬁrma odešla, tak
se ptáte, proč jsme to neudělali. Protože nebyl ten požadavek a projekt byl
jen na toto. To bychom mohli udělat
i deset metrů támhle, támhle a támhle.
Prostě projekt byl jenom na Ludvíkovskou, a ne na Husovu.
Pan Pelant: My jsme se třeba dohodli
na tom popelnicovém hnízdě, co je
na rohu bývalého Esa, ale oni to také
nechtěli vybourat, že to není součástí
projektu. Pak tam byla paní Heršálková a domluvili jsme se, že to uděláme
následně, ale někým, kdo bude možná
i levnější a udělá se to zámkovou dlažbou. A pokud se rozmyslíme, tak při té
příležitosti uděláme i tento úsek. Ale je
to i celá Vaňkova ulice dolů, to bychom
mohli začít i tam, tam také skončili na rohu u přechodu. Oni to opravdu nechtěli
dělat, řekli, že do toho asfaltu nepůjdou.
A navíc, že už mají být někde jinde.
Pan starosta: Děkuji za připomínku,
má ještě někdo další připomínku? Pokud ne, tak Vám děkuji za účast a přeji
Vám příjemný večer.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php

Rada města na své schůzi konané
24.07.2019 projednala přidělení bytů
v majetku města a další majetkoprávní
věci – pronájem pozemků ve vlastnictví
města, návrh oznámení o prodeji pozemků ve vlastnictví města, zveřejnění
oznámení o směně nemovitých věcí
z vlastnictví města, RM schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Dále RM projednala zápočet pronájmu nebytových prostor – Restaurace
„Dělňák“. Jako poslední bod RM schválila dar pro Sportovní a relaxační centrum, Nové Město pod Smrkem od ﬁrmy
STV GROUP, a.s. na podporu kulturní
činnosti – „Pohádkový les s dětskou diskotékou“, který se konal 3. srpna 2019.
Další schůze rady města se konala
21.08.2019, byly na ní projednány majetkoprávní věci, byl schválen pronájem
prostoru před restaurací, který se používá jako terasa nájemci Restaurace
Dělňák. Rada města schválila žádost
o investici nad 40.000 Kč na stavební
úpravy ke zvětšení učebny informatiky
v budově ZŠ v ulici Tylova. Dále RM souhlasila s přijetím ﬁnančního daru v celkové výši 40.301 Kč společnosti WOMEN
FOR WOMEN na úhradu obědů ve školní jídelně pro žáky ZŠ.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

Maják, o. p. s. – SAS Korálek
Poděkování vedení města Nové
Město pod Smrkem
Tímto chceme poděkovat Radě města
Nové Město pod Smrkem za podporu
a pomoc při pořádání „Burzy oblečení“.
Rada města Nové Město pod Smrkem
poskytla bezplatný pronájem nebytových prostor sociálně aktivizační službě
pro rodiny s dětmi Korálek (SAS Korálek)
pro uspořádání „Burzy oblečení“, která se konala v termínu od 22. 6. 2019
do 27. 6. 2019 v nebytových prostorech zdravotního střediska. SAS Korálek
děkuje za tuto možnost, která otevřela
prostor a možnost navázat nové kontakty s potencionálními klienty naší služby. Návštěvníci burzy ocenili možnost
pořídit si za symbolickou cenu ošacení
a potřebné věci pro sebe a své blízké.
Byli spokojeni s místem i časem, kdy
byla burza otevřena.
Novoměstské noviny

Zároveň chceme poděkovat všem
obyvatelům domu za jejich trpělivost
a pochopení. Jsme si vědomi, že větší
frekvence lidí přinesla určitý hluk, zejména o víkendu.
Děkujeme a jsme vděčni všem přispěvatelům, díky kterým jsme měli co
nabídnout.
Celý ﬁnanční výtěžek bude využit k ﬁnancování provozu Klubíku SAS Korálek
pro maminky s dětmi.
Všichni organizátoři se na celé akci
podíleli dobrovolně bez nároku na odměnu.
Děkujeme a věříme, že spolupráce se
bude dařit i nadále.
Jana Drážková
Vedoucí SAS Korálek
tel: 776 480 236
www.majakops.cz
jana.drazkova@majakops.cz
září–říjen 2019

spolky
Znovuinstalace oltářního obrazu
V sobotu 30. srpna ráno v kostele proběhla instalace odcizeného oltářního obrazu sv. Kateřiny Alexandrijské. Toto dílo
bylo odcizeno v noci z 30. na 31. ledna
roku 1994. Fotokopie původního obrazu
byla, jako náhrada, vložena do stávajícího rámu v oltáři dne 25. 11. 2006. Farář
Šimon Hamza, asistent Petr Taraba,
nově nastupující asistent Anton Popovič
a Tomáš Málek nejprve kopii obrazu z oltáře sejmuli, očistili rám a po více než
25 letech vrátili originální obraz. Původní
obraz byl zadržen v internetové aukci
v Německu a po dlouhých měsících
vyjednávání vrácen farnosti v N. M. p. S.
V souvislosti s návratem původního
obrazu bude v sobotu dne 23. 11. 2019
od 10 hod. uspořádána slavnost s doprovodným programem a tímto jsou
všichni zájemci srdečně zváni. Vybraná
fota ze sobotní akce v těchto novinách
u článku.
Tomáš Málek

září–říjen 2019
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Od našich čtenářů
Evangelický farář
Milí spoluobčané z Nového Města
a okolí,
jmenuji se Petr Chlápek a nedávno
jsem se k vám přistěhoval, abych zde
sloužil jako nový evangelický farář. Je mi
43 let. Narodil jsem se ve slezském Krnově a po vystudování učiliště (mechanik motorových vozidel), střední škole
a Evangelické teologické fakultě na UK
v Praze jsem se stal (po roční zkušební
době v Lounech) evangelickým farářem.
Mé první působiště bylo Vrchlabí. Takže
jsem se k vám přistěhoval z nedalekých
Krkonoš. 12 let jsem tam sloužil jako
farář, a poté ještě dva roky jako učitel
na malé vesnické škole. Takže Nové
Město je mé druhé působiště.

S vaším (naším) městem jsem se poprvé setkal už jako student bohosloví,
když jsme byli na víkendu v Bílém Potoce a pak pěšky putovali přes jakési kopce na bohoslužby do Nového Města.
Když jsem poprvé spatřil kostel s farou,
nadechl se a rozhlédl kolem, okamžitě
jsem se do toho místa zamiloval. V duchu jsem si řekl jen sám pro sebe, že
bych na takovém krásném místě chtěl
někdy sloužit. No a jak vidíte, aniž bych
si to nějak zvlášť plánoval, splnilo se mi
to v jiné situaci a čase. Z toho mi zůstalo

Změna JŘ
Upozorňujeme na změnu jízdního
řádu platnou od 1. září 2019. Je zaveden nový autobusový spoj na lince
540 651, který pojede až na zastávku u nemocnice ve Frýdlantu v Čechách. Odjezd autobusu je v 7.20 hodin z Nového Města pod Smrkem
(spoj č. 10) a vrací se z Frýdlantu
v Čechách do Nového Města pod
Smrkem v 11.18 hodin (spoj č. 11).
Změny sledujte na www.iidol.cz.
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poučení, že si máme dávat pozor na to,
co si v životě přejeme. Protože se nám to
opravdu po mnoha letech může vyplnit.
Dnes se tomu s vděčností směju, protože hory, malé město, Sudety a jakoby
ztracené varty, to je moje, v tom je mi
dobře. Protože ztracený je jenom ten,
kdo už nechce nic a nikoho najít. Ztracený je ten, kdo si myslí, že už nikoho
nepotřebuje, kdo je si sám pro sebe.
To první, co jsem udělal, když jsem
zde přijel na první návštěvu v listopadu,
byl samozřejmě výstup na Smrk. Cestou
dolů jsem hned objevil kyselku, která mi
vážně chutná. Poté stojím před nádhernou secesní budovou, jakých už moc
nenajdete, a ejhle! To jsou nádherné
staré lázně. Ještě mi řekněte, že tam
budou mít i otevřenou saunu? To byl
zázrak! Dal jsem si rovnou saunu. A co
budeme povídat, v sauně se hned dozvíte, co potřebujete vědět. Než jsem došel
na faru, ještě jsem se stavil v hospodě,
a to mě utvrdilo v tom, že jsem tady
správně. Bodré a upřímné lidi mám rád.
Ti první, kdo se se mnou nechtěně
seznámili, byli mladí, kteří byli zvyklí
na večerní srazy před kostelem. Pár let
na faře žádný farář nebydlel, a tak si
malebné místo našlo své nové obdivovatele. Nedělalo to však dobrotu. Neustálý
hluk, neuklizené odpadky, nedopalky
a poškozené stěny a dveře kostela…
Jistě chápete. Věřím, že ti, které jsem
nutil k úklidu před kostelními dveřmi, mi
to již odpustili a chápou, že jsou lepší
místa pro letní párty, než jsou kostelní
schody. Vám, kteří se chodíváte nadále
procházet a kochat k nám na schody,
aniž byste zanechali „památku“ na zdi
či na schodech, moc děkuji za slušnost
a ohleduplnost. S mnohými jsem se rád
seznámil.
Kdykoliv se rád setkám s každým, kdo
o to bude mít zájem. Velmi si rozumím
s těmi, kdo upřímně hledají víru a naději.
Kdysi jsem byl jedním z nich.
Od nového školního roku bych rád
nabídl vašim dětem a mládeži hodiny náboženství na škole, setkávání mladých
a pravidelné setkávání nad Biblí pro ty,
kdo mají své vlastní otázky. Ve Vrchlabí
se mi stávalo, že jsem často řešil zajímavá témata třeba i v hospodě, když mě
tam někdo poznal. Je mi to vlastní. Ježíš
nečekal v chrámu, až někdo přijde, ale
byl tam, kde lidé žijí svůj život. Stejně
bych to chtěl mít i já mezi vámi.
Novoměstské noviny

To, čeho si cením nejvíce, jsou dobré
vztahy mezi lidmi. Jsem přesvědčen,
že nežiji mezi nevěřícími lidmi, i když
většina již dnes nechodí do kostela. Víra
je pro mě více než nějaké náboženské
zvyky. Sám o tom často kážu, aby lidé
nehledali jen nějaká náboženská pravidla, ale to, co přináší skutečnou radost,
trvalou lásku a pokoj srdce. Právě v těch
situacích, kdy to prožívám, je vždy nějak
skrytý či zjevný ten, komu říkáme my lidé
Bůh. To nám totiž nemohou dát věci, ale
pouze vztahy, které jsou pravdivé a trvalé, postavené na něčem spolehlivém.
To něco, co nemizí, co se nerozplyne
a nemění se v turbulencích života, je
pro mě Bůh. Ježíš mě učí vidět, co je
důležité. To, co hledáme, není kostel,
církev, farář... To skutečně dnes nikomu nechybí, v tom mají kritici pravdu.
V televizi za pouhý večer máte přísun
tolika slastí, emocí a příběhů, jaké církev
nevygenerovala za sto let. Takže pokud
chce někdo jen zírat a slepě přijímat
všechno, co se valí z obrazovky, tomu
nelze konkurovat.

Ale o tom třeba až někdy na schodech, v sauně, na kopci a nebo i v tom
našem krásném kostele či po bohoslužbě… Děkuji, že jste mě mnozí již
stihli hezky přijmout mezi sebe, a těším
se na setkávání s vámi, nejen v našem
evangelickém kostele. Naše pravidelné
bohoslužby jsou vždy v neděli od 10:00.
Pokud byste se odvážili, ať už kvůli svým
zelowským kořenům po předcích, anebo z čiré zvědavosti, budu se na vás
moc těšit. Kázání nebývá, jak je u evangelíků obvyklé, až tak náboženské, jako
spíše srozumitelné a o reálném životě.
Kdybychom se někdy potkali, poznáte
mě snadno, mám hezkého psa. Abyste
se nemuseli ptát, je to kříženec huskyho
a retrívra a jmenuje se Maja. Našemu
městu i vám přeji krásný konec léta a vše
dobré od Boha i od lidí!
Petr Chlápek
září–říjen 2019

kultura
Info ze SRC
V době vydání aktuálního čísla Novoměstských novin jsou
již letošní prázdniny minulostí a léto téměř na konci. Nicméně
autokemp je stále v provozu a ukončení sezóny plánujeme
na druhou polovinu měsíce října. Rád bych poděkoval všem,
kdo se podíleli na jeho provozu, a také všem, kdo pomáhali
s přípravou a průběhem akcí programu kulturního léta. Asi největší účast mělo promítání letního kina a také Pohádkový les.
Obě akce bychom rádi zachovali i pro příští sezonu. Ale abych
se neohlížel pouze za akcemi, které proběhly, zmíním i některé
z akcí připravovaných pro podzimní a zimní čas.
Předně, již od začátku srpna je opět v provozu plavecký bazén, který mohou zájemci navštívit. Od 24. 9. 2019 bude opět
pokračovat plavecký kurz pro děti. Tento běh je již naplněný,
ale s ohledem na zájem plánujeme otevřít další kolo na počátku roku 2020. Přihlášky do tohoto kurzu je možné stáhnout
z našich stránek a odeslat po vyplnění e-mailem, či odevzdat
v bazénu. Na pátek 13. 12. 2019 plánujeme další ročník Mikulášského plavání. Podrobnosti budou včas zveřejněny.
Samozřejmě od září nás plně zaměstnají kurzy plavání pro
školy a školní zařízení. Pro letošní podzim máme naplánováno
devět kurzů, každý v trvání deseti dvouhodinových lekcí.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem návštěvníkům za přízeň
a doufám, že se budeme i nadále potkávat buď v bazénu, nebo
v některém z našich dalších zařízení. Ať se již jedná o bazén,
sokolovnu, sportovní halu, tenisové kurty, posilovnu, infocentrum, či kemp u koupaliště.
Ing. Pavel Jakoubek

NATANKUJTE
S ČESKÝM ROZHLASEM
LIBEREC
Poslouchejte v září naše vysílání
a v soutěži vyhrávejte poukázky
na pohonné hmoty

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz

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

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

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

září–říjen 2019
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13:00–17:00 hod.
13:00–15:00 hod.
9:00–11:00 hod.
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.
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Provozní doba – 1. září 2019 – 31. prosince 2019
Plavecký bazén
ráno

Sauna
odpoledne
sanitární den

odpoledne

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

školy
výuka
plavání

pátek
sobota

10.00–12.00 veřejné plavání
od 12. 10. 2019

14.00–18.00 veřejné plavání
18.00–20.00 kurz plavání
14.00–21.00 veřejné plavání
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
15.00–21.00 veřejné plavání
14.00–21.00 veřejné plavání

15.00–20.00 pro muže

14.00–20.00 veřejné plavání

15.00–20.00 smíšená

zavřeno

15.00–20.00 pro ženy

zavřeno

Občerstvení
u bazénu
14.00–20.00
od 15. 10. 2019

15.00–20.00 smíšená

14.00–19.00 veřejné plavání
zavřeno
od 13. 10. 2019
Poznámky: Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 týden předem.
neděle

Masáže

zavřeno

14.00–21.00
od 15. 10. 2019
14.00–20.00
od 15. 10. 2019
zavřeno

Ceník – platný od 1. ledna 2019
Plavecký bazén
1 hod.
2 hod.
nad 15 let
60 Kč
100 Kč
děti do 15 let
40 Kč
70 Kč
senioři – čtvrtek 14:00–15:00, 1 hod. 50 Kč
osoby ZTP/P
40 Kč
70 Kč
záloha na klíč od skříňky
100 Kč
příplatek při překročení časového limitu
30 Kč za každých započatých 30 minut
Pronájem bazénu – hodinová
sazba
do 21.00
1 300 Kč
po 21.00
2 000 Kč
pronájem školy 1 hod.
20 Kč
osoba/hod.
Permanentka – vstup bazén
dospělí 12 vstupů po 1 hod.
600 Kč
– přenosná,
platnost 4 měsíce
děti do 15 let a ZTP,
400 Kč
12 vstupů po 1 hod. –
přenosná, platnost 4 měsíce
Zápůjčky
vysoušeč vlasů
20 Kč
sportovní potřeby
20 Kč
ručník
20 Kč

Sauna
vstupné – 2 hod.
nad 15 let
děti do 15 let
sauna s přechodem
do bazénu
sauna s masáží
masáž samostatně
Pronájem sauny
do 21.00
po 21.00
Pronájem – sportoviště
pronájem 1 hod.
Hala u školy
Sokolovna
Tenisový kurt
Volejbalový kurt

100 Kč
70 Kč
130 Kč
200 Kč
130 Kč

1 300 Kč
2 000 Kč

250 Kč
190 Kč
100 Kč
150 Kč

zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly NMPS
Hala u školy
100 Kč
Sokolovna
100 Kč
Poznámka: klíče jsou uloženy
v pokladně bazénu, IC a v kempu.

Ubytování
Turistická ubytovna
1. 1.–30. 6., 1. 9.–31. 12. 1. 7.–31. 8.
osoba od 3 do 12 let
160 Kč
200 Kč
osoba starší 12 let
200 Kč
220 Kč
Apartmány
1. 1.–30. 6., 1. 9.–31. 12. 1. 7.–31. 8.
osoba
1 noc
200 Kč
220 Kč
od 3 do 12 let
více nocí
200 Kč
220 Kč
osoba starší 12 let 1 noc
300 Kč
340 Kč
více nocí
270 Kč
300 Kč
Koupaliště
1. 4.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 1. 7.–31. 8.
chata č. 1
400 Kč
500 Kč
chata č. 2, 3
650 Kč
750 Kč
chata č. 4, 5, 6
550 Kč
650 Kč
obytný vůz, karavan
120 Kč
150 Kč
stan velký
100 Kč
stan malý (2 osoby)
60 Kč
parkovné osobní automobil na den
50 Kč
Poplatky
Rekreační poplatek městu
10 Kč
(všechny typy ubytování)
osoba/noc
Ubytovací poplatek při ubytování v areálu
30 Kč
koupaliště
osoba/noc
Sprchy
30 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
12
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Středisko volného času „ROROŠ“, Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace
Frýdlantská 841, 463 65 Nové Město pod Smrkem
tel.: 482 325 319; IČ: 46744819
e-mail: ddm_nmps@volny.cz; ddmnmps@seznam.cz
www.ddmnmps.webnode.cz; www.vytvardilna.webnode.cz

Nabídka kroužků školní rok 2019–20
 Pondělí 16. 9.

zahájení pravidelné činnosti

Výtvarná dílna

I. Špálová

DDM

FOTO-turistický

P. Suková

13.30–15.00 h.

2.–5. třída

550 Kč

DDM

14.00–15.00 h.

1.–9. třída

400 Kč

Hala SRC

15.00–16.00 h.

MŠ–2. třída

450 Kč

DDM

15.00–16.30 h.

od 3. třídy

400 Kč

R. Likavcová

Sokolovna

17.00–18.30 h.

9–18 let

680 Kč

Basketbal

P. Diškant, B. Svoboda

Hala SRC

18.00–19.00 h.

od 5. třídy

450 Kč

Basketbal

P. Diškant, B. Svoboda

Hala SRC

19.00–20.30 h.

dospělí

980 Kč

13.30–15.00 h.

2.–5. třída

550 Kč

Sportovky

G. Resselová, J. Szőllősi

Divadelní

P. Šmidrkal

Volejbal

2 místa

příspěvek na šk. rok

 Úterý 17. 9.
Výtvarná dílna

I. Špálová

DDM

1 místo

Florbal

J. Škareda

Hala SRC

15.00–16.00 h.

1.–5. třída

450 Kč

Florbal

J. Škareda

Hala SRC

16.00–17.00 h.

6.–9. třída

450 Kč

Hrajeme si, nezlobíme

M. Křiklavová

DDM

15.00–16.30 h.

1.–5. třída

400 Kč

Zumba

I. Šimůnková

Sokolovna

16.30–17.30 h.

od 3. třídy

450 Kč

15.00–16.30 h.

6. třída – 15 let

550 Kč

od 3.–9. třídy

450 Kč

 Středa 18. 9.
Výtvarná dílna

I. Špálová

DDM

3 místa

Stolní tenis

Jiří Švejda

Sokolovna

15.00–16.00 h.

Lezení na umělé stěně

K. Tymešová

Hala SRC

15.00–16.00 h.

1.–4. třída

450 Kč

Lezení na umělé stěně

K. Tymešová

Hala SRC

16.00–17.00 h.

5.–9. třída

450 Kč

15.00–16.00 h.

od 3. třídy

1 000 Kč

16.30–17.30 h.

za dítě

450 Kč

 Čtvrtek 19. 9.
Plavecký od 3. 10.

Y. Svobodová

Bazén

10 míst

Cvičení rodičů s dětmi

M. Pánková

Hala SRC

Badminton – přípravka

I. Špálová

Sokolovna

12 míst

15.00–16.00 h.

2.–9. třída

450 Kč

Badminton – pokročilí

I. Špálová

Sokolovna

12 míst

16.00–17.00 h.

5.–9. třída

450 Kč

Badminton – mix

I. Špálová

Sokolovna

12 míst

17.00–18.00 h.

ženy, muži, stř.

650 Kč

Badminton – mix

I. Špálová

Sokolovna

12 míst

18.00–19.00 h.

ženy, muži, stř.

650 Kč

14.30–16.00 h.

3.–9. třída

400 Kč

15.30–17.00 h.

bez omezení

400 Kč

 Pátek 20. 9.
Včelařský

Y. Svobodová

DDM

Rybářský

T. Křiklava

DDM

4 místa

Kroužky zahajují svoji pravidelnou činnost od pondělí 16. 9. 2019. U kroužků s omezeným počtem míst je potřeba se
předem informovat a přihlásit se před zahájením činnosti. V nabídce je uveden i počet volných míst. U informace „obsazeno“
může být stav změněn a na volná místa se můžete dotázat přímo v DDM na tel. čísle 702 152 177.
Stolní tenis je znovu otevřen. V případě zájmu bude otevřena druhá skupina pro 6.–9. tř. 16.00–17.00 h.
Badmintonový mix: je určen pro ženy, muže, středoškoláky a pokročilé hráče.
Cvičení rodičů s dětmi – věk pro cvičení – pro děti od 2 let.
MŠ – znamená, že kroužek přijímá děti pouze předškolní třídy (5–6) let.
Bližší informace o kroužku získáte na našich stránkách. Změna vyhrazena. Aktualizace 27. 8. 2019.
září–říjen 2019
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od našich čtenářů
Cesty
Městys Velké Poříčí je spíše předměstím Hronova. Prázdninově vybydlená
budova internátu slouží jako dočasný
azyl pro hosty divadelního festivalu.
Do Hronova je to odhadem dvacet pět
minut a procházka po ránu neškodí. Jdu
stezkou mezi sporou trávou a nízkou
vegetací. Na ni se napojuje šedobílý asfaltový pruh ulice. Rovný dlouhý úsek se
táhne jako stuha mezi rodinnými domky.
Naproti domkům přes ulici se rozkládají
více či méně upravené zahrádky se
vzrostlými ovocnými stromy. Za nimi vede železniční trať, po níž zrovna projíždí
modrý vláček se dvěma vagony. Hned
před třetím domkem sedí pes. No pes,
takový malý chlupáč. Sedí způsobně
metr od branky a ostražitým pohledem
mne sleduje. Připadám si jako na vojenské přehlídce, kde pes supluje hlavního
velitele a já jsem ta zelená masa vojska.
Setkávám se s ním už několik let, snad
je to stejný pes. V další vilce jsou okna
se staženými roletami, na brance cedule
s inzerátem Na prodej. Míjím poslední
vilku, u vchodu záplava třapatých zářivě
žlutých květů rudbekie. Žlutá je barva
žárlivosti a nevěry, ale také barva moci,
nebezpečí.
Silnička přechází v prašnou červenavou cestu se zaschlými loužemi a výmoly. Nalevo se zvedá do výšky hradba smíšeného lesa, napravo začíná
průmyslová civilizace. Pletivo vysoké
nejméně dva metry, na jeho vrchu jako
trnová koruna Kristova je rozvinutý žiletkový ostnatý drát. Za plotem je zmar
a beznaděj. Hromady starého železa,
roztříděného podle druhu, slisované vraky starých aut, čnící do několikametrové
výše. Rampová váha, několik vysokých
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osvětlovacích stožárů, ve větru se plácá
dlouhý reklamní banner. Všemu vévodí
žlutý bůh zkázy, zeširoka rozkročený
hydraulický mastodont. K nebi ční žluté
rameno, na konci chapadla tříprsté klepeto. Chapadlo se sklání nad vrakem
auta, pohon tiše hučí a chapadlo se pomalu noří do útrob auta. Pařát se sevře
a neúprosně a bez zaváhání vytrhává
motorové srdce automobilu. Vrak se naposledy zachvěje ve smrtelné křeči, vyrvaný motor stoupá vzhůru. Ve vzduchu
se houpají dráty a hadice, ze kterých
cosi crčí na zem, mrtvé nervy a tepny.
Srdce se bezvládně snáší k ostatním
srdcím bez tlukotu. Několik dobře mířených ran ocelového pařátu a ze zbytku
dokonávajícího vraku se stává beztvará
hmota, která vyzvednuta do výše končí
na hromadě dalších vraků. Dílo zkázy je
dokonáno, žlutý obr si vybírá další oběť.
Jen všudypřítomný olejový odér a rezavá vůně starého železa mne doprovází
ještě několik desítek metrů. Po cestě
se pomalu blíží obrovitý náklaďák s další
várkou potravy pro žlutého nenasytu.
Za jeho koly se tvoří kotouče červenavého prachu, který pomalu sedá k zemi.
Už jsem ve městě. Dlážděná cesta se
souběžnými chodníky vede zástavbou
třípatrových domů, mezi domy upravené
záhonky, vzrostlé stromy, zelený klid
vzdálený od ruchu silnice. Ještě zbývá
pár set metrů do festivalově tepajícího
středu Hronova. Po hlavní ulici nekonečný proud aut osobních i kamionů, mířících odněkud někam, úlitba civilizaci.
Na náměstí téměř všude stan vedle
stanu, prodejní stánky s občerstvením,
pět pramenů vody tryská v pulzujícím
rytmu z dlažby. Děti s výskáním probíhají

%(=3(ÿ12671Ì
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chladivým osvěžením, maminky je starostlivě pozorují a upíjejí kávu. Rozměrná budova Jiráskova divadla a přilehlý
Sál Josefa Čapka dominují jedné straně
náměstí. Vedle historická budova školy
s věžičkou a hodinami, několik nižších
domů s kavárnou a cukrárnou. Protější
honosná budova, dnes sídlo městského
úřadu a dočasného informačního střediska. V rohu náměstí se krčí prodejna
masa a uzenin a vedle jídelna Bašta.
Uvnitř několik menších místností umně rozšířených proraženými průchody,
kterými se dostávám hlouběji do jejich
útrob. Dřevěné stoly a židle napodobují
selský nábytek, vedro a mouchy, tlumený hovor, pokynutí hlavou na pozdrav,
skřípání židlí po dlaždicích a cinkání
příborů a talířů. Všude je obsazeno,
doba oběda. Lítačky do kuchyně se
střídavě otevírají a zavírají podle rytmu
přinášených a odnášených jídel a prázdných talířů. Mladé pohledné servírky
a jeden mládenec procházejí dveřmi jak
zrychlený koloběh svatých na jídelním
orloji. Dřevěná strnulost, závěrečné
zakokrhání kohouta na orloji a cinkání
smrtky chybí, zde se jí a žije. Obsluha
neúnavně kmitá mezi stoly a kuchyní,
ruce obtěžkány věnci talířů. Ve tvářích
dívek naznačený úsměv a krásný pel
mládí i skryté očekávání, že orlojová
přehlídka do týdne skončí. Život se zase
vrátí do normálních kolejí ospalého výletního městečka.
Cesty se kříží, míjejí a zase se spojují,
cesty jsou dlážděné i asfaltové, rovné i křivolaké, vedou odněkud někam,
cesty také končí jako život. Není špatné
po nich jít a dojít.
I takový byl Jiráskův Hronov 2019.
©Šmi-dra
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hasiči
Poprázdninové zprávy od hasičů z Ludvíkova
Doba dovolených pro hasiče neplatí.
Mají celoroční pohotovost. Na 20. 7.
jsme začali připravovat soutěž Superpoháru, která se u nás každoročně koná
i jako soutěž O pohár SDH Ludvíkov.
Přijelo 16 družstev mužů a 8 družstev
žen z celého okolí Liberecka. Zvítězilo
družstvo mužů z Raspenav y a družstvo žen z Frýdlantu. Naše družstvo
se před početným domácím publikem
dostalo na krásné 4. místo. Organizace
byla časově náročná, ale vše nám vyšlo
na 100 %.
Čekal na nás opět úklid hlíny ze hřiště, dokončení úprav u zbrojnice a další
pomocné práce při údržbě pozemků
a sekání, ale také při údržbě techniky
a veškerého pomocného materiálu. Museli jsme se připravit na září, do 30. 9.
proběhne inventura nám svěřeného
materiálu města a také vnitřní inventura
hasičů Ludvíkov. Tranzit byl odvezen
na opravu závady na motoru, po které
byla provedena STK, na té jsme následně byli i s cisternou, ta prozatím také
prošla, je ve výjezduschopném stavu.
Soutěžní družstvo se také zúčastnilo
soutěží v rámci Superpoháru – v Bulovce, v Dětřichově a v Novém Městě, kde
to našim borcům moc nevyšlo. Další
soutěž, tentokrát okrsková, se konala
3. 8. v Jindřichovicích a naši hoši obsadili 2. místo. Odpoledne po této soutěži
byl vyhlášen poplach na letošní největší taktické cvičení v našem okrsku
za účasti všech hasičů z okolí, včetně
profesionálů z Raspenavy.
Další velkou akcí byl Memoriál všech
zemřelých ludvíkovských hasičů-sportovců, který se konal 27. 7. na hřišti
u nádrže. Za hojné účasti diváků bojovala o vítězství 4 družstva. Vyhráli „Soulinni“, poslední místo obsadilo družstvo
„3P“. Diváci si mohli vyzkoušet biatlonovou elektrickou střelnici a pro děti
byly připraveny drobné hry, ale nejvíce
je zaujala trampolína.
Všechno dřevo dovezené na zimu bylo
pořezáno a uloženo. Bylo nutné znovu
posekat všechny plochy a hlavně cvičiště, kde byla poslední sobotu v srpnu
soutěž PS-8 O pohár starosty hasičů
Ludvíkova za účasti družstev hasebního
okrsku, ale i přátel z moravských Kozlan, kteří nás pravidelně na této soutěži
navštěvují. Naši chlapci k nim na Moravu
zajíždí předposlední sobotu v dubnu.
Připravili jsme občerstvení, ale hlavně
září–říjen 2019

jejich ubytování. (Co je PS-8: jedná se
o nejstarší hasičské stříkačky po roce
1950 s motorem Minor dvouválec.)
Odpolední soutěž zklamala hlavně pořadatele a také po dlouhé cestě hasiče
z Kozlan, kteří skončili na posledním
místě, hlavně zásluhou neposlušné mašiny, ale také špatného sání. Výhru si
odnesli po dvoukolovém snažení hasiči z Nového Města, na druhém místě
byly Jindřichovice, třetí bylo družstvo
složené ze členů všech zúčastněních
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týmů, čtvrtá byla Horní Řasnice, pátý
Ludvíkov a poslední Kozlany. Jinak to
byla nádherná soutěž za nádherného
počasí a také nádherné návštěvy spokojených diváků. Poděkování patří hlavně
pořadatelům a také všem, kteří připravili
občerstvení.
Do konce roku zbývá ještě několik
soutěží v Superpoháru, také dokončení
všech prací v klubovně a ve zbrojnici nátěry podlahy a terénní úpravy na cvičišti.
Jednatel MaP st
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kultura
Pohádkový les
V neděli 4. srpna se uskutečnil, troufám si říci, vydařený Pohádkový les. Akce probíhala v okolí místního koupaliště.
Trasy dlouhé asi dva kilometry se zúčastnilo více jak 200 dětí. Na trase čekalo
pro děti devět stanovišť, na kterých měly

naše pohádkové bytosti připravené úkoly. Nechyběli čarodějnice, vodníci, Maková panenka a Motýl Emanuel, Hloupý
Honza s babičkou, Sněhurka a sedm
trpaslíků, Červená Karkulka a vlk, Jů
a Hele, král, královna a princezna ani

čert s čerticí. V cíli pak na děti čekala
sladká odměna, byl připravený skákací
hrad, diskotéka a podpořit naši akci
přijelo také tykadlo RCL, které přivezlo
dětem spoustu dárků.

Velké poděkování patří sponzorům,
a to ﬁrmě CiS Systems, ST V Group
a manželům Veselovským, kteří naši
akci podpořili ﬁnančním darem. Dále
děkuji Sportovnímu a relaxačnímu centru, bez kterého by se tato akce nemohla
uskutečnit. Opravdu velké poděkování

patří všem dobrovolníkům, kteří se aktivně účastnili Pohádkového lesa. Děkuji
i naší technické podpoře za zajištění
kulis a plynulého chodu akce.
I přes veškeré snahy se náš Pohádkový les neobešel bez drobných problémů, jako jsou počasí a mravenci. Bohu-

žel i to k těmto akcím patří, ale věřím, že
si i tak tento den všichni užili.
Ještě jednou děkuji všem za podporu
a pomoc. A již teď se všichni těšíme
na další ročník Pohádkového lesa.
Za informační centrum
Eliška Walterová
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