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Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou poslední 

letošní číslo Novoměstských novin. 
Celý rok jsme se snažili seznamovat 
Vás s tím, co se v našem městě děje. 
V jednom ze článků se seznámíte se 
službou tísňové péče Anděl strážný, 
v dalších si můžete přečíst o první 
online psychologické poradně nebo 
o tom, na co dbát na podzim. Děkuje-
me všem, kteří svými příspěvky přispěli 
ke zpestření Novoměstských novin.

Rádi bychom Vám všem popřáli klid-
né a příjemné prožití svátků vánočních 
a do nového roku 2020 hlavně hod-
ně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti 
a úspěchy jak v osobním, tak i v pra-
covním životě.

Redakce
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školství

U nás v mateřské škole se vůbec ne-
nudíme a rádi dovádíme na čerstvém 
vzduchu, a proto nám v polovině září 
šikovné paní učitelky z třídy Hvězdiček 
připravily sportovní den na naší školní 
zahradě.

Děti z tříd Berušek, Hvězdiček, Ježků, 
Motýlů a Sluníček postupně navštěvo-
valy stanoviště a plnily více i méně ná-
ročné sportovní disciplíny, které zvládly 
na výbornou. Létaly slalom s netopýry, 
cvičily hod na cíl, trénovaly fotbal, pře-

Mateřská škola Nové Město pod Smr-
kem využila v letošním roce možnosti 
spolufinancování úprav školní zahrady 
Státním fondem životního prostředí. 
Na zahradě byla vybudována stezka 
s ústředním tématem včelařství a hmyz 
s interaktivními tabulemi a panely, které 
jsou umístěny podél této stezky.

Realizace úprav zahrady MŠ navázala 
na probíhající environmentální program 
„Dobrodružství v říši hmyzu“, ve kterém 
se děti prostřednictvím pohádkových 
příběhů seznamují s chodem ročních 
období a cykly vývoje hmyzu.

Věříme, že pořízené dřevěné prvky 
udělají radost nejen dětem, ale i paním 
učitelkám. Soubor venkovního posezení 
s motivem včelího úlu zpříjemní dětem 
pobyt venku a bude sloužit jako vhodné 
zázemí pro environmentální výuku.

Jitka Dudková

Sportovní den v MŠ
vážely náklad na kolečku, poznávaly 
předměty hmatem, a asi nejzajímavější 
bylo nosit vodu v kelímku do „rybníčku“. 
Samozřejmě nechyběla sladká odměna. 
Po splnění úkolů dostaly děti razítko 
na kartičku a za svou šikovnost malý 
balíček s dárečkem, který si hrdě nesly 
domů. Asi se budete divit, ale žádný 
balíček nám nezbyl. Sportovní den se 
prostě povedl a ani nevlídné počasí pro 
nás nebylo překážkou.

Jitka Dudková

Zahrada v MŠ Nové Město pod Smrkem

Tento projekt je spolufinancovám
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí
www.mzp www.sfzp.cz
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školství

V úterý 17. 9. naše žákyně VIII. A Ane-
ta Špryňarová převzala ocenění za vý-
borné 3. místo v soutěži „Módní kres-
ba – móda kosmického věku“. Soutěž 
na jaře 2019 vyhlásila SPŠ textilní v Li-
berci. Zadáním bylo zpracovat mód-
ní kresbu (návrh) – obléknout siluetu 
postavy dle tématu (zvolená technika 
byla ponechána na soutěžícím). Anet-
čina práce se v konkurenci téměř dvou 
stovek přihlášených děl dostala mezi 
finalisty. Samotný ceremoniál předávání 
ocenění proběhl na Technické univer-
zitě v Liberci. Anetce jsme poblahopřáli 
i my a poděkovali za skvělou reprezenta-
ci naší školy.

MS

Na začátku kalendářního roku na-
še škola vyhlásila pro své žáky výtvar-
nou a literární soutěž „Naše město“ 
u příležitosti 435 let od založení města. 
V den konání samotných oslav města 
(22. června 2019) uspořádala v budově 
školy výstavu, na které měli návštěv-
níci možnost zhlédnout velice zdařilá 
žákovská díla. V návštěvní knize bylo 
zaznamenáno mnoho velice milých slov 
obdivujících dětské umění. Po návštěvě 
členů Okrašlovacího spolku a jejich 
následné podpoře byla část výstavy 
přesunuta do místní knihovny, kde ná-
vštěvníci mají možnost ještě nějakou 
dobu obdivovat dětské výtvory. Fotogra-
fie některých prací, které svou velikostí 
zdokumentování umožňují, čtenářům 
Novoměstských novin přinášíme. Ná-
vštěvníky velice obdivovaný velký papí-
rový model města zdokumentovat nelze 
– ten si opravdu přijďte prohlédnout 
do novoměstské knihovny. Srdečně Vás 
zveme.

MS

Ocenění Ohlédnutí

Do pravěku zavítali žáci 3. tříd v rámci 
programu Mamuti, který pořádal Stře-
vlik – Středisko ekologické výchovy 
Libereckého kraje v Hejnicích. Děti se 
seznámily s časovou osou, se zvířaty 
a nástroji, které tu byly milióny let před 
námi. Dále se v rámci hry vžily do role 
medvěda a vyzkoušely si, jak bylo pro 
něj těžké ulovit daňka. Největší zážitek, 

Výprava do pravěku

Nové Město pod Smrkem

Já znám město, to Vám povím,
leží na severu Česka,
kol něj krásné kopce, to vím,
krajina je tuze hezká.

Hora Smrk se hrdě nese
nad městečkem, v kopci, v lese.
Rozhledna se tyčí na ní,
hledět z ní chce pán i paní.
Výška velká tají dech,
pohledem se unést nech.

Kyselku tu máme skvostnou,
je to pramen přírodní,
nad ní další pramen teče
a pak třetí hned nad ním.
Že je chutná, plná zdraví,
každý domorodec ví,
proto chodí s kárkou k zřídlu
a čepuje do lahví.

Továrna zde léta stála
nabízela práci všem.
Šátky z vlny vyráběla,
a s překrásným potiskem.
Žádný práci zde nedá ti,
šátky nikdo nechce!
Textilanu bagr klátí,
k zemi padá lehce.

Náklonnost mám k městu přesto.
Je fakt pořád fešákem.
Víte, které to je město?
Nové Město pod Smrkem.

Michaela Bulušková (2019)

který si děti z celého dopoledne odnes-
ly, bylo střílení z luku a rozdělávání ohně. 
Oheň se děti pokusily rozdělat za pomo-
ci luku, kamenů, křesadla. I přes veške-
rou snahu nakonec vyhrály novodobé 
sirky a oheň se přece jen podařilo roz-
dělat. Počasí nám přálo a o to víc si děti 
aktivity užily. Jistojistě se do Střevlika 
znovu podíváme.

Třídní učitelka Iveta Lodeová
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Zprávy z radnice

Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Ze 7. zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem, 
konaného dne 25. září 2019

Zasedání bylo přítomno 16 zastupite-
lů, 1 zastupitel byl omluven.

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

1. Připomínky občanů
Pan Pospíšil: Já bych se chtěl zeptat, 

jestli bude v Novém Městě možnost 
společného čipování psů, jako bývá 
očkování?

Pan starosta: Máme tu nabídku 
od MVDr. Cvrčka, který to nabízí v Liber-
ci. Jinak se k tomu přihlásil MVDr. Hláv-
ka a MVDr. Černý z Frýdlantu. Je potře-
ba určit termín a najít vhodné místo. 
Nabízí to včetně očkování. Jsou dvě ve-
likosti čipů. Problém je v tom, že těch 
menších je nedostatek a MVDr. Černý 
nechce malým psům dávat velké čipy. 
Řeší to. Určitě to proběhne.

Pan Klápště: Jestli by šlo pro občany 
Nového Města udělat kamerový systém, 
jako to je ve Varnsdorfu. Ty peníze z po-
kut by se nechaly použít na kanalizaci 
a vodovod.

Pan starosta: Nevím, jak to mají 
ve Varnsdorfu, ale kamerový systém 
mají v Jindřichovicích. Byli jsme se tam 
podívat a nějaká technická data jsme 
si zjistili. Už v minulosti ten zájem byl, 
vycházelo to, Ing. Smutný to bude vě-
dět, asi na 2,5 mil. Kč.

Pan místostarosta: Provozovatelem 
je firma Jablotron. Jindřichovice mají 
v současné době sedm kamer. Stálo 
je to 200 tis. Kč. Spojili jsme se s poři-
zovatelem, ozve se, přijede a v případě 
zájmu se to může připravit do rozpočtu 
příštího roku.

Pan Klápště: Chodníky by měly v No-
vém Městě sloužit chodcům, ale v ně-
kterých případech jsou tu jenom pro 
auta. V Hejnicích jsme platili pokutu 
za to, že jsme na chodníku parkovali, 
1000 Kč. Proč to tady nejde, každý 
chodník je obsazený auty.

Pan starosta: Má ještě někdo nějaký 
dotaz nebo připomínku? Pokud ne, 
přejdeme k dalšímu bodu jednání.

2. Tematický akční plán 
Frýdlantsko

Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, 
starosta města.

Zastupitelstvo města projednalo Te-
matický akční plán pro řešení předlu-
žení obyvatel obcí lokálního partnerství 
Frýdlantsko pro období 2019–2022. 
Tematický akční plán Frýdlantsko (TAP) 
systematizuje řešení předluženosti míst-
ních obyvatel na úrovni konkrétních 
opatření. TAP navazuje na Intervenci 5, 
jeden z cílů Strategického plánu sociál-
ního začleňovaní Frýdlantska pro roky 
2018–2020 (dále jen SPSZ II.). Interven-
ce 5 SPSZ II., je zaměřena na systema-
tickou práci na oddlužení i na prevenci 
dalšího zadlužováni občanů. Frýdlant-
sko patří k nadprůměrně zadluženým 
ORP v ČR, s podílem osob v exekuci 
18 % proti 10 % republikového průměru. 
Téma předluženosti obyvatel se v úze-
mí intenzivně řešilo od roku 2017, a to 
především v Novém Městě pod Smrkem 
v rámci tematické pracovní skupiny za-
měřené na dluhy. Nové Město pod Smr-
kem patří dlouhodobě do první desítky 
nejzadluženějších obcí v ČR, s 35 % 
podílem osob v exekuci. Realizace TAP 
má vést ke snížení dluhové zátěže oby-
vatel LP Frýdlantsko, podpoře prevence 
dalšího předlužení obyvatel a k částeč-
né destigmatizaci tohoto tématu. TAP 
je tvořen a realizován na území obcí lo-
kálního partnerství Bulovka, Dětřichov, 
Frýdlant, Heřmanice, Kunratice, Nové 
Město pod Smrkem a Višňová. To vše 
jsou obce, které v letech 2015–2018 
spolupracovaly s Agenturou sociálního 
začleňování formou intenzivní komplexní 
podpory. Po 3 letech přešla spolupráce 
z intenzivní do tzv. vzdálené komplexní 
podpory.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo měs-
ta Nové Město pod Smrkem schvaluje 
Tematický akční plán pro řešení předlu-
žení obyvatel obcí Lokálního partnerství 
Frýdlantsko pro období 2019–2022.

Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)

3. Závěrečný účet DSO 
Mikroregion Frýdlantsko 2018

Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, 
starosta města.

Zastupitelstvo města projednalo Zprá-
vu o výsledku přezkoumání hospodaření 
a Závěrečný účet DSO Mikroregionu 
Frýdlantsko za rok 2018. Závěr z pře-
zkoumání hospodaření DSO Mikrore-
gionu Frýdlantsko za rok 2018: Nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo měs-
ta Nové Město pod Smrkem projednává 
a bere na vědomí Závěrečný účet DSO 
Mikroregion Frýdlantsko za rok 2018, 
Zprávu o přezkoumání  hospoda -
ření DSO Mikroregionu Frýdlantsko 
za rok 2018 zpracovanou KÚLK a výpis 
z usnesení týkající se Závěrečného účtu 
za rok 2018 z Valného shromáždění 
DSO Mikroregionu Frýdlantsko konané-
ho 04.06.2019.

Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)

4. Stanovy DSO Mikroregion 
Frýdlantsko

Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, 
starosta města.

Zastupitelstvo města projednalo ak-
tualizaci stanov DSO Mikroregionu Frý-
dlantsko, která byla vyvolána novými 
aktivitami svazku obcí Mikroregionu 
Frýdlantsko, zejména pronajímáním 
mobilního podia nečlenským ob-
cím (příjmy, které rozhodně nejsou zis-
kem, jsou využity na provozní náklady 
– zejména úhrada pojištění a provozních 
nákladů). Aktualizace stanov byla kon-
zultována s právním oddělením KÚLK 
(Mgr. Brebtová). Kromě zásadních do-
plnění stanov zejména čl. III odst. 1g 
(pronájem), a čl. 15 bod 6 (jak bude na-
kládáno s příjmy pronájmu), byly ve sta-
novách provedeny další drobné úpravy 
na doporučení Mgr. Brebtové. DSO Mi-
kroregion Frýdlantsko žádá o schválení 
aktualizovaného znění stanov Mikrore-
gionu Frýdlantsko a pověření starosty 
obce k podpisu stanov.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo měs-
ta Nové Město pod Smrkem schvaluje 
znění aktualizovaných Stanov DSO Mik-
roregionu Frýdlantsko dle předloženého 
materiálu a pověřuje starostu obce jejich 
podpisem.

Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)

5. III. změna rozpočtu 2019
Předkládá Ing. Jaroslava Beranová, 

vedoucí finančního odboru.
Finanční odbor předkládá III. změnu 

rozpočtu roku 2019 – rozpočtová opat-
ření č. 9 až č. 24.

Komentář:
Navýšení kapitoly opravy a investice 

o 5.500.000 Kč



listopad–prosinec 2019 Novoměstské noviny 5

Zprávy z radnice

Navýšení bylo způsobeno především:
• zjištěním, že budou vyšší příjmy, které 

bude možné využít (2.800.000 Kč)
• nepředpokládanými vícepracemi 

a potřebou oprav naplánovaných akcí
• výhodnou nabídkou na opravu 

komunikace Revoluční 
(3.006.625 Kč), což bylo zjištěno při 
plánované opravě chodníků Revoluční 
(556.000 Kč)

• nepřiznáním dotace na akci chodníky 
Ludvíkovská (2.853.000 Kč)

Prodej CP ve výši 6.500.000 Kč
Přehled cenných papírů k 31.12.2018:

• Konzervativní mix FF hodnota: 
3.180.522,52 Kč

• ČS korporátní dluhopisový OPF 
hodnota: 589.627,21 Kč

• ČS nemovitostní fond hodnota: 
3.220.871,27 Kč

• Celkem 6.991.021,00 Kč

Prodej CP ve výši 3.000.000 Kč 
byl schválen ZM př i schválení roz-
počtu 2019.

Prodej CP ve výši 3.500.000 Kč, dle 
návrhu III. změny rozpočtu 2019 je nut-
ný pro zajištění úhrady plánované akce 
komunikace B. Němcové a U Hřiště, 
která bude dokončena v listopadu 2019 
a do konce roku 2019 má být akce uhra-
zena.

Cenné papíry dlouhodobě nepřinášejí 
významné zhodnocení a byly blokovány 
především pro potřeby Novoměstské 
teplárenské, s. r. o. jako rezerva pro 
opravy a investice. V roce 2019 byla 
vyčleněna samostatná kapitola „teplá-
renské“ ve výši 10 mil. Kč a byly prove-
deny základní investice, a proto potřeba 
blokace CP není nutná.

Z výše uvedených důvodů je navrho-
ván prodej CP ve výši cca 6,5 mil. Kč 
(ponechají se CP ve výši cca 600 tis. Kč) 
a přebytek rozpočtu roku 2019 ve výši 
cca 1,5 mil. Kč bude součástí rozpočtu 
roku 2020.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo měs-
ta Nové Město pod Smrkem schvaluje 
předloženou III. změnu rozpočtu měs-
ta 2019, dle komentáře a tabulky roz-
počtových opatření č. 9 až č. 24.

navýšení příjmů: o P = 6 272 413,27 Kč
snížení příjmů: o P = -144,00 Kč
navýšení výdajů: o V = 
-6 569 001,00 Kč

snížení výdajů: o V = 144,00 Kč
saldo: P - V = -296 587,73 Kč

Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se:0)
Návrh usnesení: Zastupi telst vo 

města Nové Město pod Smrkem be-
re na vědomí Rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace z Ministerstva financí č. j.: 
MF-20757/2019/1201-16, PID: MFCR-
9XLAVC na krytí výdajů vybraných obcí 
při přípravě sčítání lidu, domů a bytů 
v roce 2021.

Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
Návrh usnesení: Zastupi telst vo 

města Nové Město pod Smrkem bere 
na vědomí Rozhodnutí č. 2 MPSV č. j.: 
MPSV-2019/41043-224/2 na výkon 
sociální práce dle § 63 – § 65, zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi.

Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo měs-

ta Nové Město pod Smrkem schvalu-
je prodej cenných papírů do hodnoty 
5.100.000 Kč z cenných papírů Konzer-
vativní mix FF a Čs. nemovitostní fond 
a pověřuje starostu jejich prodejem.

Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)

6. Obecně závazné vyhlášky 
města

6.1. OZV č. 2/2019 o regulaci 
provozování hazardních her

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

Správní odbor Městského úřadu v No-
vém Městě pod Smrkem předkládá za-
stupitelstvu města návrh obecně zá-
vazné vyhlášky č. 2/2019 o regulaci 
provozování hazardních her. Vyhláška 
je navrhována na základě ustanovení 
§ 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, ve znění poz-
dějších předpisů, a v souladu s § 10 
písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o obcích“). Současná OZV č. 2/2015 
byla schválena v souladu s ustanovením 
§ 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o loteriích“) a v souladu s § 10 
písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zá-

kona o obcích. Účinnost tohoto zákona 
skončila k 31.12.2016.

Návrh nové OZV o regulaci provozová-
ní hazardních her byl předložen k vyjád-
ření odboru dozoru MV v Liberci, který 
provedl další zákonné úpravy a po úpra-
vách doporučil současný předkládaný 
návrh ke schválení ZM.

Diskuze:
Ing. Smutný: Mám poznámku z his-

torie. Když se tato vyhláška vyvíjela, 
tak jsme s tím měli obrovský problém. 
Chtěli jsme zafixovat stav heren jaký 
byl, aby už nevznikaly další, nové, proto 
jsme vyjmenovali adresy. Pak se ozvali 
někteří provozovatelé, že už dál provo-
zovat nebudou, tak jsme tu vyhlášku 
zrušili a udělali novou. Jsem rád, že už 
konečně Úřad na ochranu hospodářské 
soutěže rozhodl, že ta vyhláška je v po-
řádku. Trvalo to 5 let, kdy pořád chodily 
nějaké dopisy, že to máme zrušit, že je 
to diskriminace.

Pan starosta: Má ještě někdo něja-
ký dotaz nebo připomínku? Pokud ne, 
předkládám návrh usnesení.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo měs-
ta Nové Město pod Smrkem schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 
o regulaci provozování hazardních her.

Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)

6.2. OZV č. 1/2011 o místním 
poplatku za užívání veřejného 
prostranství

Předkládá Ing. Vladislav Petrovič, ta-
jemník.

Zastupitelstvo města Nové Město pod 
Smrkem usnesením č. 11/6ZM/2019 
uložilo starostovi města zajistit revizi OZV 
č. 1/2011 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství.

Pan tajemník: V této souvislosti bylo 
zjištěno, že platný zákon o místních po-
platcích č. 565/1990 Sb., by měl být 
zrušen a v současné době je připravová-
na novela zákona o místních poplatcích, 
která by měla být schválena v průběhu 
měsíce září nebo října, pravděpodobně 
s účinností od 01.01.2020. Z tohoto dů-
vodu bylo doporučeno odborem dozoru 
MV vyčkat na vydání této novely zákona 
o místních poplatcích a poté předložit 
nový návrh OZV dle platného zákona. 
Tato vyhláška by měla být proto před-
ložena zastupitelstvu města ke schvá-
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lení na nejbližším zasedání ZM. V této 
souvislosti je však nutné pro zpracování 
nového návrhu OZV rozhodnout, zda 
v nové vyhlášce bude stále zachována 
možnost vyhrazení trvalého parkovacího 
místa pro osobní automobily do 3,5 t. To 
je teď na zvážení zastupitelstva.

Diskuze:
Bc. Engelmann: O jakých číslech se 

bavíme. Máme nějaké informace třeba 
z letošního nebo minulého roku?

Pan starosta: Co myslíte?
Bc. Engelmann: Za ty poplatky.
Pan tajemník: Roční poplatek 

za pronájem parkovacího místa pro 
automobil do 3,5 t je 3.000 Kč.

Paní Suková: O kolik se jedná parko-
vacích míst?

Pan tajemník: Asi 35 parkovacích 
míst.

Pan starosta: Jde o to, rozhodnout, 
jestli zrušit možnost pronájmu parko-
vacích míst, nebo to zachovat a zvýšit 
cenu za pronájem.

Pan Vojáček: Já už jsem to říkal 
minule. Já osobně bych navrhl prona-
jímat parkovací místa lidem, kteří mají 
průkaz ZTP.

Pan starosta: Po proběhlé diskuzi 
předkládám tento návrh usnesení.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo měs-
ta Nové Město pod Smrkem souhlasí, 
aby v návrhu nové OZV o místním po-
platku za užívání veřejného prostranství 
byla dále zachována možnost vyhrazení 
trvalého parkovacího místa pro osobní 
automobily do 3,5 tuny, pouze pro oso-
by se zdravotním postižením.

Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)

6.3. OZV ostatní
Předkládá Ing. Vladislav Petrovič, ta-

jemník.
Pan tajemník: Vzhledem k připravo-

vané novele zákona o místních poplat-
cích a novelám jiných zákonů a právních 
předpisů, bude nutné zrušit některé 
OZV a předložit ZM ke schválení nové. 
Jedná se pravděpodobně o následující 
OZV:
• č. 01/2016 – o místním poplatku 

za lázeňský nebo rekreační pobyt
• č. 01/2013 – k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku, 
o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů, žebrání, užívání zábavní 

pyrotechniky, volného pobíhání 
psů na některých veřejných 
prostranstvích a mytí kol a koupání 
psů v koupališti

• č. 01/2011 – o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství

• č. 05/2007 – o místním poplatku ze 
vstupného v územním obvodu města 
Nové Město pod Smrkem

• č. 04/2007 – o místním poplatku 
z ubytovací kapacity v územním 
obvodu obce Nové Město pod 
Smrkem

• č. 06/2006 – kterou se vyhlašují 
změny územního plánu

• č. 05/2006 – o místním poplatku ze 
psů
Návrh usnesení: Zastupitelstvo měs-

ta Nové Město pod Smrkem bere na vě-
domí informace o stavu obecně závaz-
ných vyhlášek města.

Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)

7. Různé

Diskuze:
Pan Vojáček: Já bych měl dvě věci 

k dopravní bezpečnosti ve městě. Tro-
chu jsem si to napsal. První se týká 
křižovatky Revoluční–Jindřichovická, 
nedávno tam opět došlo k dopravní 
nehodě, při níž nedalo vozidlo z ved-
lejší ulice přednost tomu na hlavní. 
Myslím si, že je to způsobeno tím, že 
řidiči, kteří nejsou místní, jedou v do-
mnění, a zvláště teď po rekonstrukci, 
že jsou na hlavní ulici. Proto navrhuji 
zde umístit dopravní značku „STOP“ 
tak, jako je to na křižovatce Revoluční–
Ludvíkovská. Druhá věc, která mě trápí 
strašně dlouho, strašně dlouho se to 
řeší a v podstatě se nic neděje, a je to 
dost průšvih. Týká se to již mnohokrát 
diskutované Frýdlantské ulice, samo-
zřejmě podobná situace je i v ulici Jin-
dřichovická, které spolu tvoří hlavní tah 
městem. Bydlím zde již dlouhou dobu 
a jsem dennodenně svědkem toho, 
co se zde děje. Tato ulice je doprav-
ně značně přetížena a množství aut, 
která tady projíždějí, stále stoupá. To 
jsou turisti, Poláci, kteří jezdí do práce. 
Tento fakt nijak neovlivníme, vyřešil by 
to obchvat města, ale toho se už ne-
dočkáme. Co však můžeme, je ovlivnit 
rychlost projíždějících aut. Tato je čas-
to překračována, mnohdy dosahuje až 

100 km/h, možná i více. Po vozovce 
se pohybují ve velké míře cyklisté, teď 
o prázdninách děti na kolech a hod-
ně lidí chodí na nákupy na náměstí, 
pobíhají zde malé děti ze základní 
školy, a i ty nejmenší, z mateřské ško-
ly. Upozorňuji na to hlavně také proto, 
že na začátku školního roku byl ote-
vřen vchod do mateřské školy v ulici 
28. října, což považuji za velmi dobré 
řešení, ale rodiče s dětmi zde budou 
přecházet Frýdlantskou ulici, což je 
velmi nebezpečné. Musíme nějakým 
opatřením za pomoci místní policie, 
dopravní policie, dopravního odboru 
na krajském úřadě zabránit vysoké 
rychlosti vozidel, ať už formou repre-
se, tzn. měřením rychlosti a udílením 
pokut. Určitě existují i jiné možnosti, 
dopravní značka omezující rychlost 
(30 km/h), další přechod pro chodce, 
ten u Textilany se může zrušit, tam se 
nechodí, zpomalovací semafor atd. 
Jsem přesvědčen o tom, že situace 
je tak vážná, že nesmíme dál nečinně 
přihlížet a čekat na to, až zase nějaký 
bezohledný řidič zabije další dítě. Pro-
to navrhuji zastupitelstvu, aby přijalo 
usnesení, ve kterém uložíme starostovi 
a místostarostovi v tomto ohledu bez-
odkladně jednat. Říkám to proto, že 
to tam vidím a je potřeba s tím něco 
dělat. Já, co sem chodím, tak se tady 
mluví pořád, chodí sem i ti zástupci 
policie, ti vždycky říkají, jo, něco s tím 
uděláme. Posledně tady na to upo-
zorňoval i pan Ressel. Já tam vidím 
policisty akorát, když u toho pekařství 
někdo chvilku zastaví a oni mu tam 
dají pokutu. Co se týká měření, tak oni 
se postaví v Hajništi, na tu hlavní tam. 
Tam je úsek 200–300 m, kde je prostě 
krásný přehled, nikdo tam nejede, oni 
se tam postaví, já jsem tam jel 61 km/h 
a dostal jsem 1.000 Kč pokutu. Mají 
takový plán, mají akci, musí vybrat 
na pokutách, tak se postaví do toho 
Hajniště, tam to mají jasné, že to za ho-
dinu vyberou. Tady ve městě neměří.

Pan místostarosta: Jestli k tomu 
můžu něco říct, tak dnes jsem volal 
vedoucímu oddělení PČR, panu Cer-
manovi, ten není přítomen, je na dovo-
lené, takže jsem napsal žádost na do-
pravní inspektorát a bylo mi sděleno, 
že to není problém, že v desátém mě-
síci provedou nějaká měření. Před 
přechodem u mateřské školy se staví 
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nové osvětlení. Ten sloup je záměrně 
posunutý směrem k Frýdlantu, proto-
že bychom příští rok chtěli pořídit ten 
dynamický semafor. Přechod bude 
osvětlen z jedné strany, což bude do-
stačující, protože to světlo osvítí celý 
přechod.

Pan Vojáček: To je sice hezké, ale já 
to vidím tak, že tady je průšvih v tom, 
že oni se blíží strašně rychle z náměstí. 
Oni ještě respektují přechod pro chod-
ce u Jizeranu, ale pak to tam kolem 
nás, u toho pekařství tak rozjedou, tam 
je potřeba něco dát.

Pan místostarosta: S tím semafo-
rem se počítá i na vjezdu od Polska, 
nad přechodem u základní školy Jin-
dřichovická. Jinak je domluveno, že se 
bude měřit v Hajništi u pana Štefanide-
se a od bývalé Textilany až na náměstí.

Pan Vojáček: Ten bezohledný člo-
věk, co jel strašně rychle, zabil to malé 
dítě před naším barákem.

Pan Ressel: Čekají v Hajništi, na lidi, 
co jedou z práce, nebo ráno do práce.

Mgr. Smutná: Já bych chtěla požá-
dat, zda by mohla KSS LK obtáhnout 
přechod pro chodce u školy v Jindři-
chovické ulici.

Pan místostarosta: To vodorovné 
značení?

Mgr. Smutná: Ano.
Bc. Engelmann: Já bych navrhoval, 

aby ten návrh usnesení zněl trochu ji-
nak, obecněji, zajistit nějaká dopravně 
bezpečnostní opatření. Já bych taky 
měl, jako pan Vojáček nějaké návrhy. 
Jsou křižovatky, kde platí přednost 
zprava. 90 % řidičů neví, kde platí před-
nost zprava. Natipovat nějaká kritická 
místa a poslat to e-mailem.

Pan starosta: Já bych chtěl požádat 
o konkrétní usnesení, protože zajistit 
bezpečnostně dopravní opatření, není 
možné splnit. Prověřit konkrétní věci 
lze. Na konkrétní věci lze vznést dotaz 
u policistů nebo na dopravním inspek-
torátu, ale abych zajistil dopravně bez-
pečnostní situaci ve městě nemůže 
splnit nikdo.

Pan Vojáček: Jak jsem to navrhoval. 
Jindřichovická–Revoluční a Jindřicho-
vická–Husova.

Bc. Engelmann: Já nevím, tak to ta-
dy můžeme vypsat všechny křižovatky 
a různé. Já bych to raději nechal v té 
obecnější formulaci a vybrat a zaslat 
e-mailem nějaká ta kritická místa.

Pan Vojáček: Já jsem proto, aby tam 
bylo, co jsem navrhl, ten příspěvek byl 
můj. Jestli to schválíte, je už vaše věc.

Pan starosta: Předkládám usnesení 
dle návrhu pana Vojáčka.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo měs-
ta Nové Město pod Smrkem ukládá 
místostarostovi města prověřit doprav-
ně bezpečnostní opatření a možnosti 
ke snížení rychlosti jízdy ve městě, pře-
devším v Jindřichovické a Frýdlantské 
ulici a dále umístění dopravní značky 
„STOP“ na křižovatkách ulic Jindřicho-
vická–Revoluční a Jindřichovická–Hu-
sova.

Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)

Diskuze:
Ing. Smutný: Jenom bych se vrá-

til k parkovacím místům. Nedostatek 
parkovacích míst pořád stoupá a ještě 
bude. Existuje studie dopravy v kli-
du, která navrhovala zjednosměrně-
ní některých ulic, za účelem zvýšení 
parkovacích míst. Pak se na tom již 
nepokračovalo, byl tam nějaký rozpo-
čet, v podstatě šlo o to osadit spoustu 
značek, které něco stojí. Musela by 
se v rozpočtu na to udělat nějaká po-
ložka a nechat to vymyslet dopravní 
inženýry, a myslím si, že by se s tím 
dalo spojit značení po městě na těchto 
nebezpečných místech. Za značení 
na místních komunikacích odpovídá 

město a ty značky se musí platit z na-
šeho rozpočtu a v podstatě si to jenom 
musíme nechat schválit, jestli tam ta 
značka má, nebo může být. Spousty 
značek chybí jenom z toho důvodu, že 
se nekoupily. Občas někdo poukazo-
val třeba na ulici Vaňkova, že tam nej-
sou značky „hlavní ulice“, jsou tam dvě 
přednosti v jízdě, je tam potřeba do-
koupit spoustu značek „hlavní ulice“. 
Je to taková silnice, kde jsme si řekli, 
že do toho nebudeme dávat peníze. 
Možná by stálo za to, navázat na tuhle 
studii, která je hotová a týká se zjedno-
směrnění ulic, a daly by se s tím spojit 
tyto křižovatky, které jsou nebezpečné, 
mohly by se umístit ty dopravní značky 
„STOP“.

Pan starosta: Na to bychom měli 
myslet při sestavování rozpočtu.

Pan Vojáček: Jak to vypadá s parko-
višti Revoluční, Jindřichovická, Vaňko-
va, Ludvíkovská?

Pan starosta: V Jindřichovické je 
projekt do stavebního povolení.

Pan místostarosta: Pan Fryc má 
připravit možnosti, kde by bylo možné 
další parkoviště udělat. U panelových 
domů v ulici Mánesova, Uhelná, Vaňko-
va. Bylo by to na úkor těch travnatých 
ploch. Ty možnosti se prověřují.

Pan starosta: Má ještě někdo něco 
do bodu „Různé“? Pokud ne, tak Vám 
děkuji.

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

Rada města na své schůzi konané 
11.09.2019 projednala přidělení bytů 
v majetku města a další majetkopráv-
ní věci – pronájem pozemků ve vlast-
nictví města, návrh oznámení o pro-
deji pozemků ve vlastnictví města. RM 
schválila dodatek ke Smlouvě o nájmu 
– Rengl, s. r. o. na změnu umístění 
a výměnu plakátovací plochy. Dále RM 
projednala operační plán zimní údržby 
2019/2020 a pronájem vlečky společ-
nosti STV Group,a. s., jako další bod 
RM schválila program a termín zasedání 
zastupitelstva města. A jako poslední 
schvaluje RM pronájem společenské 
místnosti v Domě s pečovatelskou služ-
bou Senior klubu Červánek.

Ze schůzí RM
D a l š í  s c h ů z e  R M  s e  k o n a l a 

09.10.2019. Byly na ní projednány ma-
jetkoprávní věci, přidělení bytů, nájem-
né za pozemky pod panelovými domy, 
nájem z nebytových prostor Frýdlant-
ská č. p. 59 a v objektu Palackého 275 
ve vlastnictví města. Dále RM projed-
nala dotace města, změnu výše úplaty 
za pobyt dětí ve školní družině, souhlas 
s investicí nad 40.000 Kč pro ZUŠ i MŠ. 
Jako poslední bod RM schválila krátko-
dobý bezúplatný pronájem nebytových 
prostor společnosti Maják, o. p. s. pro 
konání burzy oblečení.

Úplné výpisy usnesení rady města 
naleznete na www.nmps.cz/rm.php
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Léto máme zdárně za sebou a zimní 
část sezony před sebou. I tak by se dala 
stručně shrnout fáze roku 2019, ve které 
se momentálně nacházíme. V současné 
době provádíme zazimování kempu a za-
hájili jsme rovněž opravy a úpravy, které 
nebylo možné provádět za provozu. Pro 
příští rok připravujeme některé projekty, 
se kterými čtenáře doufám seznámím 
v příštích číslech Novoměstských novin. 

Pokud se někdo zajímá o čísla, zde 
je malá statistika. V období od dub-
na do října, tedy za 184 dnů provozu, 
stálo v kempu přibližně 1800 stanů 
a 1400 karavanů (v přepočtu na den), 
v průměru tak v kempu po celou sezonu 
stálo minimálně deset stanů a osm kara-
vanů každý den. Pokud zprůměrujeme 
počet ubytovaných za celou sezonu, 
dostaneme číslo ukazující, že v kempu 
bylo každý den ubytováno 50 osob, a to 
po celou sezonu.

Nicméně hlavní pozornost již opět 
patří provozu bazénu a ostatních spor-
tovišť. V bazénu nám již v září začal další 
rok výcviku plavání pro školy a školní 
zařízení. V období od září do prosince 
u nás kurz plavání absolvuje okolo 140 
dětí nejen ze Základní školy Nové Město 
pod Smrkem, ale rovněž ze základních 
škol v okolí.

Na prosinec připravujeme pro zá-
jemce již sedmý ročník „Mikulášské-
ho plavání“. Předpokládám, že letošní 

ročník proběhne v obdobném formátu, 
jako ročník předchozí. V dopoledních 
hodinách pro děti ze základních škol 
a od 14:00 pro všechny, kdo si chtějí 
jen tak zaplavat. Na základě zkušenos-
tí z minulých let bude celá akce trvat 
do půlnoci, ale pokud by se našla do-
statečně velká skupina plavců, kteří by 
měli zájem si zaplavat po půlnoci, řešili 
bychom prodloužení akce operativně.

V lednu nám začne již čtvrtý turnus 
kurzu plavání pro malé děti. Předpoklad 
zahájení je 21. 1. 2020. Přihlášky pro 
zájemce je možné si stáhnout z našich 
stránek, případně vyzvednout u plavčíka 
v bazénu. Počet míst je omezen.

Velmi dobře pracuje i informační cent-
rum, které je součástí naší příspěvkovky, 
kde se již naplno připravují na předvá-
noční nápor balíčků zasílaných prostřed-
nictvím zásilkovny.

Na závěr chci poděkovat všem za-
městnancům organizace za práci, kte-
rou odvedli v průběhu letní sezony, 
a samozřejmě i všem těm, kdo navštívili 
některé z našich zařízení, ať již se jed-
ná o kemp, nebo o bazén, či sportovní 
halu a sokolovnu. Věřím, že jste u nás 
byli spokojeni a že nám zachováte přízeň 
i nadále. V další části tohoto výtisku na-
jdete provozní dobu na zimní období, tak 
nás přijďte navštívit a využít možností, 
které zdejší bazén a sauna nabízejí.

Ing. Pavel Jakoubek

Uklidili jste už kola, přezuli auto na zim-
ní pneumatiky a pomalu kontrolujete, 
zda máte seřízené vázání a nabroušené 
lyže? Než přivítáme zimu, je třeba pořád-
ně se připravit na dlouhé večery a tmavá 
rána. A samozřejmě i na topnou sezónu.

Z pohledu Zdravotnické záchranné 
služby bude ale asi příprava vypadat tro-
chu jinak. Nezajímá nás až tak, zda máte 
revizi všech svých plynových spotřebičů 
nebo zda jste stihli dokoupit dřevo na to-
pení. Byli bychom ale rádi, abyste doma 
měli nainstalovaný hlásič oxidu uhelnaté-
ho. To je plyn, který zabíjí. Jen loni jsme 
k případům otravy oxidem uhelnatým 
vyjížděli téměř třicetkrát, v některých pří-
padech byla nutná hospitalizace posti-
žených a několikrát museli být dokonce 
převezeni do speciální komory. Hlásič, 
který nosí na oblečení připnutý naši 
řidiči, přitom přítomnost nebezpečného 
plynu vždy velmi rychle odhalil. Pořízení 
toho domácího je záležitostí několika 
stokorun – pokud je koncentrace oxidu 
uhelnatého v domácnosti nad normou, 
hlásič vás alarmem upozorní.

Další noční můrou Zdravotnické zá-
chranné služby jsou špatně oblečení 
chodci. Ačkoliv u dětí se situace zlepšu-
je, na oblečení i tašky většinou reflexní 
prvky našívají sami výrobci, u dospělých 
a zejména seniorů tomu tak není. Pokud 
se tedy pohybujete venku za snížené 
viditelnosti, nezapomeňte si připnout 

Info ze SRC

Na co dbát na podzim

ZZS LK

reflexní pásky nebo jiné prvky. Vaši vidi-
telnost zvýší několikanásobně – zatímco 
v tmavém oblečení je chodec viditelný 
na vzdálenost cca 18 metrů, s reflexními 
prvky je to až 200 metrů.

S prodlužujícími se večery a ubýváním 
sluníčka záchranářům přibývá také vý-
jezdů k lidem s psychickými problémy 
a depresemi. Psychiatrické nemoci, ja-
ko je například demence či schizofrenie, 
se staly třetím nejčastějším důvodem 
pro výjezd záchranky – podle statistik 
je to zhruba 45tisíckrát ročně. A proto – 
neuzavírejte se do sebe, komunikujte se 
svým okolím a těšte se na jaro!

Michael Georgiev – ZZS LK
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ZZS LK

Řidič, ten tvrdej chleba má… A ři-
dič Zdravotnické záchranné služby ob-
zvlášť. Krom toho, že musí splňovat vše, 
o čem ve známé písničce zpívá Ladislav 
Vodička, musí umět řadu dalších věcí. 
V neposlední řadě musí být profesní 
oporou zdravotníkům, musí umět jet 
opravdu plynule za každých okolností, 
musí vědět, co dělat, když mu v sanitě 
kolabuje pacient nebo když se dítě dere 
na svět před příjezdem do porodnice… 
Nesmí se bát obtížného terénu a v žádné 
situaci neztratit hlavu.

Na řidiče Zdravotnické záchranné 
služby jsou zkrátka kladeny velmi vysoké 
profesní požadavky. Proto je nutné, aby 
své znalosti a dovednosti pravidelně 
obnovovali a cvičili. Letos poprvé si 
záchranka cvičení uspořádala sama 
ve vlastní režii – školicím centrem, vybu-
dovaným přímo v terénu v bývalém vo-
jenském areálu v Ralsku, prošlo během 
čtyřdenního cvičení až na výjimky všech 
150 řidičů.

Na čtyřech stanovištích trénovali své 
znalosti v různých oborech – seznamo-
vali se s novinkami v dopravních před-
pisech, které se týkají vozů s právem 
přednostní jízdy. Učili se manipulaci s vo-
zidlem krizové připravenosti, vyzkoušeli 
si například postavit stan, který záchran-
ná služba využívá v krizových situacích. 
Měli možnost vyzkoušet si výměnu pne-
umatiky či jiné opravy drobných defektů 
přímo v terénu. A v neposlední řadě 
na každého řidiče čekala i jízda zruč-
nosti v obtížných podmínkách. Ta slou-
žila i k tomu, aby se všichni seznámili 
s technickými možnostmi nových vozů, 
které si například umějí sami ovládat 
zapojení kol při náklonech v terénu a po-
dobně.

„Ke školení řidičů využíváme různé 
možnosti, spolupracujeme s Armádou 
ČR, jezdíme na polygon… Vlastními si-
lami jsme cvičení organizovali poprvé 
a ukázalo se, že to byl krok správným 
směrem. Vycházíme z praxe a zaměřu-

Řidiči ZZS LK prošli náročným cvičením
jeme se opravdu na to, co může potkat 
nás v Libereckém kraji. Školíme sami 
sebe, což je samozřejmě i silný tmelící 
moment,“ zhodnotil ukončené cvičení 
ředitel ZZS LK Luděk Kramář. Dodal, 
že cvičení pořádané ve vlastní režii je 
pro záchranku i ekonomicky výhodnější 
než využití pronajatých prostor a lektorů. 
„Budeme se snažit je jednou za čas 
zopakovat. V kombinaci s komerčně 
dostupnými možnostmi je to pro zá-
chranáře ideální tréninková varianta,“ 
řekl Kramář.

Své řidičské dovednosti si v areálu 
v Ralsku vyzkoušeli i představitelé Libe-
reckého kraje, který na cvičení finančně 
přispěl. Pod dohledem instruktorů si své 
řidičské schopnosti postupně otestovali 
jak hejtman Libereckého kraje Martin 
Půta, tak i jeho statutární náměstkyně 
Jitka Volfová a náměstek pro oblast 
zdravotnictví Přemysl Sobotka, jenž také 
měl nad cvičením záštitu.

Michael Georgiev – ZZS LK
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Anděl Strážný hlídá bezpečí 
a zdraví 24 hodin denně

Jak umožnit a zpříjemnit život seniorů 
co nejdéle ve známém, tedy domácím 
prostředí? Když jsou dva, mohou si 
pomoci, horší je situace seniorů osamě-
lých. Přijde krizová situace – zhoršení 
zdravotního stavu, dezorientace, fyzické 
napadení na ulici apod. Jednou z nejo-
bávanějších situací u seniorů bývá pád, 
následná bezmoc, někdy i bolest. Mini-
málně jednou ročně jich upadne 30 % 
a s věkem riziko stoupá.

Nabízíme jednoduchý a moderní 
způsob ochrany zdraví a bezpečí 
– tísňovou péči.
• Klient nosí na ruce monitorovací 

zařízení, které je napojeno 
na dispečink Anděla Strážného.

• Při stisknutí SOS tlačítka (v případě 
pádu automaticky) zařízení lokalizuje 
polohu systémem GPS a spojí se 
s dispečinkem, který vyhodnotí 
situaci a vyšle na místo potřebnou 
pomoc – kontaktní osobu, výjezdovou 
službu, záchrannou službu nebo 
hasiče či policii.

• Nezbytnou pomoc tedy dokážeme 
zajistit okamžitě a kdekoli.

Monitorovací zařízení s detekcí 
pádu zapůjčujeme jako jediní 
v ČR bezplatně.

Chcete vyzkoušet službu tísňové péče 
na jeden měsíc zdarma?

Volejte 603 563 060 nebo pište 
na poptavka@andelstrazny.eu.

V í c e  i n f o r m a c í  n a j d e t e  t a k é 
na www.andelstrazny.eu.

Informace pro osaměle žijící seniory i jejich děti

služby

Děkujeme Radě města Nové Město 
pod Smrkem za podporu a pomoc při 
pořádání „Burzy oblečení“.

Rada města Nové Město pod Smrkem 
poskytla bezplatný pronájem nebyto-
vých prostor sociálně aktivizační službě 
pro rodiny s dětmi Korálek (SAS Korálek) 
pro uspořádání „Burzy oblečení“, která 
se konala v termínu od 19. 10. 2019 
do 24. 10. 2019 v nebytových prosto-
rech zdravotního střediska. SAS Korálek 
děkuje za tuto možnost, která otevřela 
prostor a možnost navázat další no-
vé kontakty s potencionálními klienty 
naší služby. Návštěvníci burzy ocenili 
možnost pořídit si za symbolickou cenu 
ošacení a potřebné věci pro sebe a své 

Poděkování vedení města 
Nové Město pod Smrkem

blízké. Byli spokojeni s místem i časem, 
kdy byla burza otevřena.

Zároveň chceme poděkovat všem 
obyvatelům domu za jejich trpělivost 
a pochopení. Jsme si vědomi, že větší 
frekvence lidí přinesla určité nepohodlí, 
zejména o víkendu.

Děkujeme a jsme vděčni všem při-
spěvatelům, díky kterým jsme měli co 
nabídnout.

Celý finanční výtěžek bude využit k fi-
nancování provozu SAS Korálek pro 
rodiny s dětmi.

Všichni organizátoři se na celé akci 
podíleli dobrovolně bez nároku na od-
měnu.

Děkujeme a věříme, že se spolupráce 
bude dařit i nadále.

Jana Drážková Vedoucí SAS Korálek
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Nejprve mi dovolte, abych Vám naši 
poradnu blíže představila. Fungujeme 
od roku 2016 a jsme první online po-
radou v ČR. Na trhu jsme tedy třetím 
rokem a náš tým tvoří v tuto chvíli 12 zku-
šených psychologů. Konzultace v naší 
poradně probíhají online formou hovoru 
přes Skype, WhatsApp, Viber, telefo-
nicky nebo emailem. Usilujeme o to, 
aby psychologické služby byly lidem 
přístupnější, což je díky online řešení 
možné. Na pomoc psychologa takto 
dosáhnou také maminky na mateřské 
dovolené, které nemají hlídání pro své 
děti a cestování do kamenné poradny je 
pro ně obtížné, senioři, kteří nemohou 
nebo ve svém věku již nechtějí nikam 
zdlouhavě cestovat, lidé po těžkých 
úrazech, amputaci, osoby trpící sociální 
fobií, oběti domácího násilí a mnoho dal-
ších. Krom toho jsou naši psychologové 
dostupní od pondělí do neděle, a to 
i v odpoledních a večerních hodinách.

Krom jiného také vedeme blog o růz-
ných zajímavých tématech z oblasti psy-
chologie a spolupracujeme s mnoha 
partnery od Raiffeisenbank v rámci je-
jich Premium RB klubu pro VIP klienty, 
Police Card Clubu atd. po různé časopi-
sy a regionální noviny (OKO, Eprogram, 
Regionální vydavatelství) 

Špatné sousedské vztahy
a jak je řešit

Rušení nočního klidu, hustý kouř z ko-
mínu, sousedovy slepice, které vám 

neustále přelétávají přes plot a hrabou 
záhony, štěkot psa, stínící stromy, ovoce 
padající na vaši zahradu, parkování sou-
sedovic auta před vašimi vraty, hlučné 
návštěvy… To je jen pár situací, kvůli 
kterým vzniká mezi sousedy zlá krev. 

Jak se říká, sousedy si člověk nevybí-
rá. S některými vyjdete po dobrém, s ji-
nými se za žádných okolností nedokáže-
te domluvit. Můžete se snažit sebevíc, 
ale nedocílíte ničeho jiného, než že vám 
bude soused donekonečna opakovat, 
že si na svém pozemku může dělat co 
chce. Ano, samozřejmě, ale i to má svá 
pravidla. Každý totiž může dělat pouze 
to, čím vážně neobtěžuje sousedy a ne-
zasahuje do jejich vlastnických práv. 

Když se na různé sousedské spory 
podíváme z pohledu psychologa, záleží 
hodně na temperamentu daného člo-
věka. Obvykle se lidé zvládnou domlu-
vit na kompromisu, temperamentnější 
jedinci však dokáží z maličkosti udělat 
velkou aféru. Otázkou je, zda jejich jed-
nání souvisí s nějakou umanutostí, nebo 
zda již nejde o problém psychického 
rázu. Samozřejmě netvrdíme, že každý 
soused, který vám dělá naschvály, je 
blázen, i když tak na vás může působit. 
Co si však budeme povídat, jednání se 
sousedem, který má řekněme výraznou 
povahu, je velmi těžké. Klasické metody 
jako domlouvání a hledání kompromisů 
na něj nepůsobí. Na druhou stranu se 
mohou minout účinkem i udání a stíž-
nosti. Těmto lidem totiž jakýkoliv boj 

služby

nalévá sílu do žil, možná ve svém jednání 
spatřují nějaký vyšší cíl, nebo jim jde 
prostě jen o princip? Těžko říct. 

Jak tedy sousedské spory nejlépe 
vyřešit? Tuto otázku není s ohledem 
na jedinečnost každého případu lehké 
zodpovědět. Jakožto psycholog vám 
mohu doporučit zejména zachovat klid. 
Snažte se na celou situaci podívat ze 
všech úhlů a vymyslet kompromis, kte-
rý by vám i sousedovi nejvíce vyhovo-
val. Základem úspěchu je komunikace, 
a právě na té to často vázne. Pravdou 
je, že v afektu člověk často jedná zbrkle, 
řekne a udělá i to, co by s čistou hlavou 
neudělal. Celkově se psychická stránka 
sousedských sporů odsouvá do pozadí 
i přesto, že má na celé věci nemalý vý-
znam. V tomto ohledu doporučuji pora-
du s psychologem; v první řadě získáte 
nezaujatý pohled na věc, naučíte se 
zpracovat své emoce, jak v dané situaci 
reagovat a mnoho dalšího. Psycholog 
vám může pomoci také v rámci řízené 
mediace, kdy se se sousedem setkáte 
na neutrální půdě za přítomnosti psy-
chologa, který bude celý rozhovor mezi 
vámi řídit a usměrňovat.

Pokud domluva není možná, obraťte 
se o pomoc na příslušný úřad obce/
města. Určitě není na škodu mít co nej-
více důkazů, svědectví o sousedově 
chování. Velmi často se starostům daří 
sousedské spory urovnat, docílit kom-
promisu. Pokud jde však o problémy 
mimo jejich pravomoc, doporučuji po-
radu s právníkem. Bohužel ne vždy má 
situace takové řešení, které je pro vás 
přijatelné, a soudu se nevyhnete.

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny 

Mojra.cz
www.mojra.cz

Pokud řešíte podobný, nebo jiný pro-
blém, můžete si objednat konzultaci 
na www.mojra.cz. Použijte slevový kód 
„NOVEMESTO“ a získáte slevu 10 % 
z ceny objednávky.
Případné otázky nebo podněty 
k článkům zasílejte na email 
poradna@mojra.cz nebo volejte 
na +420 731 226 690

Mojra.cz
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Letos začal chladný podzim docela 
brzy a už to vypadalo, že se z léta pře-
houpneme rovnou do zimy, ale pak se 
v říjnu objevily krásné dny a podle před-
povědí ještě vytrvají až do listopadu. Se-
zóna na Singltreku pod Smrkem pomalu 
utichá, ale musíme říct, že si lidé začínají 
na podzimní ježdění navykat. Říjnové ví-
kendy, pokud není počasí vyloženě pod 
psa, jsou stále docela akční, což ještě 
před několika lety nebývalo. Tenkrát 
jezdili jenom nadšenci. Opakujeme to 
každý rok a říkáme to všem: jakmile se 
svahy Smrku začnou vybarvovat, nastá-
vá nejkrásnější čas a nejlepší doba pro 
ježdění.

A co je v poslední době okolo Singltre-
ku pod Smrkem nového? Novoměstské 
Sdružení podnikatelů v cestovním ru-
chu, které bylo založeno na přelomu let 
2017/18 a od té doby se stále pravidelně 
schází a pracuje, se rozhodlo uspořádat 
na stezkách podzimní instruktážní bri-
gádu. Jejím cílem je přispět ke zlepšení 
stavu stezek a údržby. Na tom ostatně 
vždy je – a vždy bude – co vylepšovat. 
Navíc přišla doba, kdy v důsledku ob-
rovské kůrovcové kalamity musí Lesy 
České republiky své zdroje primárně 

vynakládat jinak než na stezky. Není to 
situace, kterou by bylo třeba vidět čer-
ně, naopak je to příležitost pro zásadní 
zlepšení a nalezení nových řešení. 

Sdružení podnikatelů oslovilo své-
ho člena Tomáše Kvasničku, aby akci 
expertně zaštítil a vyhodnotil, na které 
činnosti by se instruktáž měla zaměřit. 
Cílem je proškolit členy spolku tak, aby 

Instruktážní brigáda na stezkách 
Singltreku pod Smrkem

sport

v příštím roce mohli při plánovaných bri-
gádách pro veřejnost vést samostatné 
pracovní skupiny. Informace o brigádě 
naleznete na facebookovém profilu Sin-
gltreku pod Smrkem. Kromě plánované 
brigády a postupného ukládání Singltrek 
Centra k zimnímu spánku nás nyní čeká 
též vyhodnocování sezóny, která byla 
v jistém smyslu přelomová, neboť jsme 
prvně začali půjčovat též elektrokola. 
Ostatně elektrokol na stezkách přibý-
vá čím dál více a budí nadšené i zcela 
opačné reakce, ale zatím to nevypadá, 
že by na Singltreku pod Smrkem elek-
trokola působila významnější problé-
my. Elektrokolo je sice stále poměrně 
drahá záležitost, ale na Singltreku pod 
Smrkem jasně vidíme, že přivádí k ak-
tivnímu pohybu a pobytu v přírodě nové 
lidi a těm starším pomáhá udržovat se 
v kondici a psychické pohodě. To je pro 
nás na tomto fenoménu asi to nejdůle-
žitější. 

A neboť čas neuvěřitelně utíká a rok 
opět pokročil, nezbývá mi, než Vám 
popřát poklidný advent, krásné Vánoce 
a šťastný vstup do nového roku.

Za celý Singltrek tým Vás zdraví
Hanka Hermová

Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti 
populárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři 
městské knihovny.

Knihovna dále nabízí veřejně přístupný internet, černobílé a barevné kopírování pro 
občany během výpůjční doby a možnost skenovat.

Čtenáři mohou využívat ON-LINE katalog na adrese www.katalog.nmps.cz. 
V ON-LINE katalogu můžete zjistit, zda je vámi hledaná kniha ve fondu knihovny, 
zda je přístupná nebo právě vypůjčená. Pokud je kniha půjčená, můžete si přes své 
čtenářské konto tuto knihu rezervovat. Přes čtenářské konto lze výpůjčky také pro-
dlužovat. Bližší informace o této službě je možno získat v knihovně.

Pozvánka do knihovny
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.
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Letos se konal v pořadí už 24. ročník Maratonu ČT Au-
thor Cup, což je závod horských kol se startem i dojezdem 
v Bedřichově. Ano, Bedřichov, změna nastala od dvaadvacá-
tého ročníku, kdy se start i cíl přestěhovaly z Josefova Dolu. 
Současně se mírně změnila trasa závodu. Letos se jako vždy 
závodu zúčastnili muži i ženy v různých věkových kategoriích. 
Závod probíhal v nádherném terénu Jizerských hor. Závodníci 
postupně projížděli okolo přehradní nádrže Josefův Důl, dále 
na Kristiánov, Kneipu, Mariánskohorské boudy, kolem protr-
žené přehrady zpět přes Knaipu, Krásnou Maří. Projeli Novou 
Loukou, Bílou Kuchyní, minuli Závory, aby konečně dojeli k vy-
touženému cíli, lyžařskému stadionu v Bedřichově. Celkem 
absolvovali 66,7 km s převýšením 1543 m.

Mlhy se válely v údolích a lesích, ale zpoza nich vylézaly slu-
neční paprsky, slibující krásný den, podobně jako loni. Trasa 
závodu vedla rozmanitým, členitým terénem, střídajícím asfalt, 
terén s drobným štěrkem, betonovými panely na cestě, prud-
kými stoupáními i klesáním. Start byl zahájen výstřely startova-
cích pistolí v 10 hodin. Byla sobota 12. 10. 2019. Startovalo 
se v šesti vlnách po ca 600 závodnících s časovým odstupem 
pěti minut. Kolo za kolem v počátečním ostrém tempu míjely 
kontroly a navigátory směru. Tempo úměrně klesá s délkou 
trasy a únavou jezdců. Krátké zastavení v občerstvovacích sta-
nicích znamená posílit se iontovým nápojem, čajem, banány, 
sušenkami na další etapu. Někdo využije služeb servisních 
stanic. Barevné oblečení, pestrý sortiment typů kol, reklamy 
na dresech závodníků. Bzučení pneumatik horských kol po as-
faltu, oddychování jezdců, vlasy jezdkyň spletené do copu, 
úryvky rozhovorů, kovové zvuky převodů, občas nějaké to jadr-
nější slovo, hlavně v etapách strmějších. Třeba takováto věta: 
„To snad není možný, která ku..a vymyslela tenhle kopec!“ Od-
poslechnuto v lokalitě Závory na 58,7 km v místě mírného, ale 
táhlého stoupání. Všechno dohromady tvoří neopakovatelnou 
atmosféru tohoto jedinečného závodu, pořádaného již sedm 
let pod záštitou České televize. Samozřejmou kulisu v lesních 
partiích dělají také diváci, mnozí mají v rukách vrchovatě napl-
něné košíky s houbami, kterých se letos v těchto náhorních 
místech v okolí Bedřichova urodilo požehnaně.

Novoměstští se zúčastnili závodu nikoli jako aktivní závodní-
ci, ale jako neméně důležitá složka kontrol a obsluh na stani-
cích s občerstvením. Obsazujeme 32 kontrolních míst a stanic 
s občerstvením. Základní kádr je složen z několika desítek 
dobrovolníků, lidí, které to baví, cítí nějakou zodpovědnost 
a v neposlední řadě i cit pro férový sportovní boj a fandění me-
zi kolaři. Postupně se omlazujeme, takže dnes převažuje větší 
podíl mladých nad těmi staršími. Mládí tvoří dobrou základnu 
pro budoucí časy. V dnešní počítačové, mobilové a co já vím 
v jaké ještě době kvitujeme s povděkem, že existují lidé, které 
takové akce baví.

Cyklisté v povinných přilbách a v dresech všech barev 
a reklamních log jsou převážně amatéři, jsou mezi nimi i pro-
fesionálové, vrcholoví sportovci. Všichni vytvořili obrovskou 
masu ca tří tisíc cyklistů. Letos jelo dokonce pět tandemů, tedy 
dvojkol s vodičem, kde druhou část osádky tvořili nevidoucí 
závodníci a jedna závodnice. Vodiči byli zaměstnanci ze spor-
tovní redakce České televize.

Mnozí ze závodníků si hrábli na dno svých sil. Hrstce půjde 
o vteřiny, jiní budou rádi, když vůbec dojedou. Sedmašedesát 

kilometrů, kdy se i drobné zaváhání platí krví. Všichni mají 
jeden cíl – dostat se do cíle co nejdříve nebo alespoň dojet. 
Jsou to vesměs mladí lidé s přemírou energie v těle, ale závod 
jezdí i takzvaní pohodáři, kteří většinou závod dojedou v nijak 
oslnivém čase, ale dojedou! Občas někdo závěr doběhne 
nebo dojde. To tehdy, když píchne nebo zničí řetěz a je tak vy-
řazen v závěru závodu. Jsou i tací, kteří to „přepálí“ a pak musí 
vzdát či se jim stane, nedej bože, nehoda.

Na bedřichovském stadionu je všude plno diváků a do cílové 
pásky vjíždí první závodníci. Hudba na stadionu se nese při-
lehlými lesy do širého okolí. Dojíždějí další a další. Někteří mají 
energie na rozdávání, jiní jsou rádi, že ta strašlivá muka končí. 
Padají bezvládně na zem, kde se jim věnují pořadatelé. Ještě 
dlouho budou dojíždět ti, kteří vydrželi trať, překonali sami se-
be i nástrahy terénu.

Závod ČT Author Cup každoročně uzavírá pro mnoho bikerů 
sezonu horských kol. Sluší se přidat několik čísel. Závod mužů 
vyhrál jako loni Martin Stošek v čase 1:56:44,5 hodiny, v ka-
tegorii žen Tereza Neumanová v čase 2:16:38,3 hodiny. Živý 
přenos ze závodu si diváci u televizorů užili díky sportovnímu 
kanálu ČT Sport, jelikož Česká televize tento závod sponzo-
ruje.

 Skončil jeden závod, který prověřil dokonale možnosti 
a schopnosti zúčastněných. Je třeba ocenit všechny, kteří se 
tohoto závodu zúčastnili. Mnozí z letošních závodníků už teď 
vědí, že příští rok pojedou znovu a podstoupí opět stejné mar-
tyrium. Držme jim palce! Za rok na 25. ročníku na shledanou 
– i s námi!

© Šmi-dra

Author Cup už po dvacáté čtvrté

sport

POSLOUCHEJTE 
ČESKÝ ROZHLAS LIBEREC

A VYHRAJTE VE 
VELKÉ VÁNOČNÍ SOUTĚŽI 

ZÁJEZD, POBYT V LÁZNÍCH, 
A  DALŠÍ ATRAKTIVNÍ CENY.

HRAJTE S NÁMI 
OD 16. DO 24. 12. 2019

liberec.rozhlas.cz
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Provozní doba – 1. října 2019 – 31. ledna 2020
Plavecký bazén Sauna Masáže Občerstvení 

u bazénuráno odpoledne odpoledne
pondělí

školy
výuka
plavání

sanitární den

úterý
14.00–18.00 veřejné plavání
18.00–20.00 kurz plavání děti

zavřeno

zavřeno

14.00–20.00
středa 14.00–20.00 veřejné plavání 15.00–20.00 smíšená

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

15.00–20.00 pro ženy
14.00–21.00

pátek 14.00–21.00 veřejné plavání 15.00–20.00 pro muže
sobota 9.00–12.00 veřejné plavání 14.00–20.00 veřejné plavání 15.00–20.00 smíšená 14.00–20.00
neděle zavřeno 14.00–18.00 veřejné plavání 14.30–18.00 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. 6., 1. 9.–31. 12. 1. 7.–31. 8.
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. 6., 1. 9.–31. 12. 1. 7.–31. 8.

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 270 Kč 300 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, 3 650 Kč 750 Kč
Hala u školy 250 Kč chata č. 4, 5, 6 550 Kč 650 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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začíná již počátkem října po skončení 
všech soutěží, před nastávající inven-
turou ve sboru a jednotce. Zbrojnice 
dostala nejen novou podlahu v části, 
kde parkuje DA Ford Tranzit, ale také 
dokončenou opravu střechy a novou 
fasádu. V nejbližší době dojde ještě 
k opravě podlahy v místnosti, která 
slouží jako dílna a sklad. Pozemek pro 
cvičení a uskladnění dříví byl vyčištěn 
po rekonstrukci opěrné zdi v potoce 
a soutěžní pozemek byl rozšířen a upra-
ven pro soutěže, které se u nás konaly.

Výbor SDH na svých pravidelných 
schůzích řeší spoustu problémů. Jed-
ním z největších je udržet provoz obou 
vozidel, na kterých se začíná projevovat 
jejich stáří. Většinou se jedná o řízení 
a motorové části, tu a tam kape olej 
a řidiči stále opravují, na co si trouf-
nou, sami, na větší opravy musí vozidla 
do servisů. Také se musí po celoročním 
provozu zkontrolovat ostatní technika 
jako kompresory, plovoucí a motorové 
stříkačky, sekačky a další motorová 
a elektrická zařízení.

Výbor rovněž zajišťuje plánování akcí. 
Během října jsme pořádali pro veřejnost 
Halloween, který se těší čím dál větší 
oblibě. Tentokrát se akce v klubovně 
zúčastnily i děti z Domova dětí v Raspe-
navě.

2. listopadu bylo vyhodnocení hasič-
ského Superpoháru v Bulovce, kterého 
se zúčastnilo 20 družstev mužů z celého 
Libereckého kraje. V letos dost vyrovna-
ném ročníku byli naši chlapci oceněni 
desátým místem. Páté místo z minulého 
roku se bohužel nepodařilo obhájit. Také 
proto, že celá výjezdová a soutěžní jed-
notka rychle stárne a mladí se k nám ne-
hrnou anebo po krátké době poznají, co 
tato dobrovolná celoroční práce obnáší.

Výroční valná hromada našeho sboru 
se bude konat 11. ledna, ale již nyní 
výbor připravuje své výroční zprávy a při-
pravuje se na volby do výboru na další 
období. VVH hasebního okrsku se bude 
konat 22. února, ale již nyní musíme na-
hlásit termíny soutěží a také některých 
kulturních a společenských akcí tak, 
aby se nepřekrývaly ve stejném termínu.

V letošním roce nás ještě čeká 16. lis-
topadu v Dělnickém domě tzv. Oldies 
party. A 5. prosince tradiční rozsvíce-
ní vánočního stromu s čerty, andělem 
a Mikulášem v ludvíkovské klubovně. 
Na Štěpána se bude konat tradiční vý-

stup na Smrk, na který zveme širokou 
veřejnost. Poslední akcí v letošním roce 
bude Silvestrovský nohejbal, i na ten 
jste srdečně zváni. Naše hasiče potká-
te také na rozsvícení vánočních smrků 
na Okálech a na náměstí, kde zajistí 
občerstvení.

Již teď začínáme připravovat hasičský 
ples. Opět bude hrát hudba z moravské-
ho Vracova a opět bude kulturní vložka. 
Letos bohužel bez velké hvězdy, našeho 
zesnulého kamaráda Pavla Sobotky.

V září a říjnu naše jednotka vyjela jed-
nou k požáru travin na polské straně 
za Jindřichovicemi, jednou vyjela k oži-
vování osoby v Novém Městě a napo-
sledy k pátrání po ztraceném důchodci 
v okolí Oldřichova. Za to, že se vyjelo 

Příprava na zimní období u hasičů v Ludvíkově
pouze k jednomu požáru, je třeba podě-
kovat všem občanům za jejich pozornost 
při venkovním pálení a grilování. Také je 
třeba dát pozor na čištění komínů.

Závěrem chci jménem výboru poděko-
vat všem členům, kteří se podíleli na pří-
pravě všech letošních akcí. V okrsku 
jsme byli opět hodnoceni na předních 
místech.

I v př íštím roce se budeme těšit 
na spolupráci se všemi sponzory, a hlav-
ně na podporu vás čtenářů, všech fa-
noušků a diváků. Protože další vydání 
novin bude až v novém roce, přeji všem 
čtenářům a občanům za sbor dobro-
volných hasičů Ludvíkov do roku 2020 
pevné zdraví, spokojenost – ostatní 
přijde samo.

Jednatel P. Malý st

hasiči

Dne 28. 9. 2019 se v Novém Městě 
pod Smrkem uskutečnil již 5. ročník 
NOČNÍHO ÚTOKU MLÁDEŽE.

Tato soutěž oproti předešlým rokům 
na cvičišti u koupaliště se konala na bý-
valém házenkářském hřišti u sokolovny. 
Tento areál je pro nás příhodnější, je-
likož se nachází blíže ke středu města 
a je tudíž přístupnější pro veřejnost. 
Diváci jsou takto v přímém kontaktu se 
soutěžícími. Mají jak na dlani, s jakým 
zápalem si připravují tito mládežníci ma-
teriál na základnu, a samotné provedení 
požárního útoku. Tím se vytvoří nejen 
pro soutěžící, ale i pro diváky vynikající 
atmosféra, a každý pokus byl tak odmě-
něn velkým potleskem. Oproti minulým 
ročníkům byl menší počet účastníků, 
což bylo určitě ovlivněno přeložením pů-
vodního termínu z technických důvodů, 
ale i nepřízní počasí.

Noční útok mládeže
Přesto se tohoto 5. ročníku zúčastnilo 

celkem 8 družstev – 4 družstva mlad-
ších a 4 družstva starších mládežníků. 
Po velice dramatických soubojích si 
obě první místa mladší i starší kategorie 
vybojovali mládežníci z Krásného Lesa, 
srdečně gratulujeme. Bohužel domá-
cím borcům se letos nedařilo a obsa-
dili poslední místa v obou kategoriích. 
Po slavnostním nástupu, udělení cen 
a památkových předmětů a poděkování 
za účast se mladí borci, někteří více, 
někteří méně spokojení rozjeli do svých 
domovů.

Poděkování patří paní Janě Králové, 
dlouholeté vedoucí mládeže v Novém 
Městě pod Smrkem, jejímž přičiněním 
tato soutěž vznikla a která se svým ko-
lektivem od prvopočátku nejen tuto 
soutěž organizuje a zajišťuje. Zásluhu 
na zdárném průběhu jak samotné sou-
těže, ale i stánků s občerstvením a dob-
rým jídlem přispívají členové SDH Nové 
Město. Časomíru, osvětlenou káď a ter-
če poskytli s SDH Karlinky i s obsluhou, 
za což jim děkujeme.

A na závěr: můžeme být spokojeni 
s průběhem celé soutěže, proběhla 
ve velice dobré a příjemné atmosféře. 
Budeme se těšit na příští rok, doufejme, 
že bude lepší počasí a zúčastní se větší 
počet družstev.

Za hasební okrsek Nové Město
starosta Jan Slotík
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www.novus.cz/kariera

Akce „Oprava kyselky“ vznikla v rámci projektu 25 let 25 dobrých 

region.

· Správa IT systému

.
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kultura

Město Nové Město pod Smrkem 
Vás srdečně zve na 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

v neděli 1. prosince 2019 od 16 hodin
na náměstí v Novém Městě pod Smrkem.

 Již od 16 hodin si budete moci koupit něco na
zahřátí v našem občerstvení.

 V 17 hodin nám rozsvítí dětičky ze ZUŠ a
MŠ svým zpěvem náš nový vánoční strom.
Děti se můžou těšit na příjezd pekelné

delegace.
PŘIJĎTE NAČERPAT TROCHU 

TÉ PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRY A UŽÍT 
SI S NÁMI PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI!  

Na konci září k nám opět zavítali uměl-
ci z Prahy, se situační komedií „Doktor 
v nesnázích“ od francouzského drama-
tika Laurenta Ruguiera. Hlavním hrdinou 
je plastický chirurg, který čelí kuriózním 
situacím v ordinaci své soukromé kliniky.

Skvělé herecké obsazení zaručovalo, 
že se diváci budou dobře bavit. Patri-
cie Solaříková, Anna Stropnická, Zuza-
na Mixová, Kateřina Seidlová, Pavlína 
Mourková a Karel Zima si velmi pochva-
lovali báječnou atmosféru a přátelské 
přijetí.

Děkujeme Žanetě a Elišce Neuman-
novým za vynikající domácí muffiny, 
které chutnaly nejen hercům, ale i po-
řadatelům.

Za pořadatele
Edita Čeledová

Podzimní kultura v Novém Městě pod Smrkem
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ímskokatolická farnost
Nové M sto p. S. srde  zve

v sobotu 30.11.2019
od 11:00 hod. (od 10 hod. svátost smí ení)

do kostela
svaté Kate iny Alexandrijské
patronky kostela v N. M. p. S.

na slavnostní posv cení
oltá ního obrazu

k 25.výro í jeho navrácení.
Mše svatá sloužená biskupem

Mons. Mgr. Janem Baxantem
Po mši vystoupení p veckého

souboru Podsmrká ek
Autor foto: Tomáš Málek
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Další, letos již poslední vítání občán-
ků, se konalo v sobotu 12. října 2019. 
Pozvání k obřadu přijalo 6 z 10 nově 
narozených dětí a jejich rodičů. Krásně 
připravený projev přednesl pan Jaroslav 
Maděra, zastupitel města. Matrikářka 
přítomným představila pět děvčátek 
a jednoho chlapce. Byly předány dáreč-
ky, květiny a následovalo společné foce-
ní. Děkujeme za kulturní program, který 
předvedly čtyři dívky ze ZUŠ. Za své 
vystoupení sklidily velký potlesk.

Barboře, Kláře, Kláře Lence, Leontí-
ně, Elišce a Vojtovi přejeme hodně zdra-
ví a krásně prožité dětství.

Za SPOZ
Edita Čeledová

Vítání občánků
… a na Frýdlantsku nejkrutější

V pátek 22. 11. 2019 se ve frýdlant-
ském kině sejdou zajímavé osobnosti, 
které se rozhodly podnikat všem nepří-
znivým vlivům navzdory. Proč to dělají? 
Co jim dělá radost? Co jim působí sta-
rosti? Zažíváte při svém podnikání něco 
podobného? Nebo zatím jen uvažujete 
o tom, že byste podnikat začali?

Zveme Vás na večer plný zajímavých 
příběhů v populárním formátu prezentací 
PechaKucha. Přijďte se zaposlouchat, 
popřemýšlet, setkat se, inspirovat, mo-
tivovat a přesvědčit se o tom, že byznys 
v našem severním Frýdlantském výběž-
ku je sice krutej, ale stojí to za to.

V průběhu večera se představí: Jaz-

Severní byznys je krutej…
zová osvěžovna ve Frýdlantě, Pekárna 
na Mariánské stráni – Šárka Nemešová, 
Jizerskohorské technické muzeum – 
Pavel Šercl, Restaurace na Rozcestí, 
Světová škola – Tomáš Lengál, Lipo 
Ink – Philipp Roden, Singletrek pod 
Smrkem, Martin Moocher Louda, Black 
Mountain – Lucka Erin Laštůvková.

Otevíráme v 18:30. 
Start v 19:19.
V průběhu večera možné zakoupit 

drobné občerstvení.
Na večer plný zajímavých postřehů 

Vás zvou: MAS Frýdlantsko z. s., Mik-
roregion Frýdlantsko DSO, město Frýd-
lant, CzechInvest a Lipo Ink.

Anna Randáková
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