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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
dostalo se Vám do ruky první číslo
Novoměstských novin v roce 2020.
Shromáždili jsme pro Vás informace
o tom, co je v našem městě nového.
Dočtete se o akcích a aktivitách našich dětí, získáte informace od příspěvkových organizací, hasičů, okrašlovacího spolku i o Singltreku.
Redakce Novoměstských novin Vám
přeje hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v osobním i pracovním
životě a správné vykročení do nového
roku 2020.
Redakce

Návštěva
ekologického
centra Střevlík
Dne 5. listopadu 2019 měla třída
Motýlků možnost navštívit ekologické
centrum Střevlík v Hejnicích, které děti
navštěvují velmi rády, protože vždy poznají něco nového.
V programu „Za včelím domečkem“
jsme se seznámili s životem včel. Poznali
jsme, jak včeličky žijí, co jedí, kde spí
a co nám dávají. Děti se směly převléknout za včelky a tím poznaly, co vše
mají na těle. Také jsme si vyrobili svíčku
z pravého včelího vosku, což dětem přišlo nejzajímavější a nejzábavnější a měly
tak ihned dárek pro rodiče.
Jitka Dudková

školství
Pečení, pečení, je lepší než vaření

Kouzlo Vánoc

Dnes je v mateřské škole nějaký nezvyklý ruch? Co se to děje? Chystají se
stoly, vály, válečky a vykrajovátka. Že
by to bylo spojené s tím, že brzy budou
Vánoce? Samozřejmě že ano.
Rozhodli jsme se, že letos si cukroví
na vánoční besídku upečeme sami. Šikovné paní kuchařky nám připravily výborné linecké těsto a na dětech zůstalo,
aby vykrajovátkem vytvořily různé tvary
hvězdiček, prasátek, zvonečků a kdo ví

Takto se jmenuje vzdělávací pro gram v ekologickém středisku Střevlík
v Hejnicích, který absolvovala třída Sluníček z naší mateřské školy 18. prosince 2019. Účelem je připomínat si
tradice a zvyky Vánoc, uvědomit si jejich
pravý význam v dnešní hektické a uspěchané době.

ještě čeho. Práce nám šla od ruky a plechy se zaplnily cukrovíčkem velmi rychle.
Paní kuchařky je do zlatova upekly a co
vám mám povídat, povedly se! Teď ještě
ozdobit, a už stačí čekat, až bude vánoční besídka s nadílkou a děti mohou cukroví ochutnat. Takže, jestli jste šli okolo
naší školky a slyšeli Ježíškův zvoneček,
tak vězte, že se nadělovalo a hodně mlsalo a moc chutnalo. Děkujeme!
Jitka Dudková

Vánoční dílničky 2019
Když je po městě slyšet zvonění zvonečků a řinčení řetězů, je to neklamné
znamení, že Vánoce jsou už brzy tady
a paní učitelky v mateřské škole každoročně připravují „Vánoční tvořivou
dílničku“ pro rodiče s dětmi. Letos to
bylo v úterý 10. prosince ve školní jídelně. Příchozí se s velkou chutí pustili
do tvoření, které děti milují. Stromeček
z papíru, přáníčko sobíka z dřívek, pa-
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pírového sněhuláka. Ale zdobení medových perníčků bylo nejlepší, nejsladší
a nejvoňavější (nikomu to neříkejte, ale
domů si děti žádné neodnesly, protože
je hned snědly).
Děkujeme všem, kteří přišli a pomohli
nám přivolat tu správnou vánoční atmosféru a příští rok se budeme těšit zas.
Zvláštní poděkování patří paní učitelce
Kateřině za kompletní přípravu dílničky.
Jitka Dudková

Novoměstské noviny

Celým programem nás provázela nádherná vánoční atmosféra provoněná
purpurou a františkem, nechyběly ani
vánoční koledy, některé děti i znaly,
a tak si je i zazpívaly. Čekalo nás zamyšlení nad tím, co pro naše předškoláky Vánoce znamenají. Dále nás čekaly
zábavné a poučné aktivity vyplývající
za starých zvyků, abychom se dozvěděli, jak vypadaly Vánoce v minulosti
a jak je slavíme dnes. Samozřejmostí je
i zábavné vánoční tvoření, kdy si děti vyrobily jednoduchá lojová krmítka se semínky pro ptáčky na zavěšení na strom.
Na návštěvě ve Střevlíku se nám moc
líbilo a pomohlo nám, malým i velkým,
si uvědomit, v čem je to pravé „kouzlo
Vánoc“.
Jitka Dudková
leden–únor 2020

školství
Vybíráme si budoucí povolání…,
… aneb, jak to má dnešní deváťák
těžké
Dobrý den. My jsme letošní deváťáci a s velkou lítostí (nebo radostí – jak
kdo) opustíme základní školu. Prostě
„vyjdem“. A tak mám s rodiči zamotanou
hlavu, neboť se ke spokojenosti své,
ale i rodičů, snažím vybrat to nejlepší
povolání. Aby mě to bavilo, aby to bylo
dostupné, abych nemusel moc dojíždět, abych mohl (když mi rodiče budou
důvěřovat, že nezvlčím) být na intru nebo nemusel být na intru, … a abych
na to hlavně měl. Myslím tím vědomosti
a známky. No, ale to dojíždění či intr
taky něco stojí. A taky, abych prošel
zdravotně. U některých oborů (hlavně
řemesel) potvrzení od lékaře potřebuji,
u některých zase ne.
S výběrem a okukováním možností
jsme začali už v loňském školním roce.
Navštívili jsme například naší oblíbenou
Střední školu hospodářskou a lesnickou (dále jen SŠHL) ve Frýdlantě nebo
Střední školu strojní a elektrotechnickou v Liberci. A v letošním školním roce
jsme v říjnu byli na veletrhu vzdělávání
EDUCA v Liberci a k nabrání dalších
letáků a informací o školách jsme si
mohli zajet s rodiči na FEDUCu do ZŠ
ve Frýdlantu. Na začátku listopadu jsme
pak opět zavítali do SŠHL (na projektový den), kde si někteří žáci podojili
kravku (umělou – ta nekope), zajezdili
traktorem, podívali se do nových dílen,
vypili v laboratoři pár „frťánků“, děvčata
cosi upekla a společně jsme zastolovali.
Slibovaný řízek byl spíše karbanátek,

ale přišel k chuti. A taky jsme se potkali
s některými našimi školními předchůdci.
Tvářili se jako machři.
No a sami (tedy myšleno s rodiči) objíždíme školy při dnech otevřených dveří.
Řeknu vám, není vůbec jednoduché si
vybrat a ještě navíc „ukecat“ rodiče.
Na speciální lavici ve třídě máme plno
materiálů z jednotlivých škol a výchovný
a kariérový poradce tam pořád něco
přidává. Samé informace. I na webu
školy. Prý na nějaké učební obory dávají
to, to stipendium. Ani nevíme, co to je?
Svačina navíc? Nebo támhleti zase jezdí
do zahraničí, vždyť já neumím ani pořádně česky? A do toho nám Radek Banga
řekne, že když se nebudu učit, skončím
zametat náměstí. No, to mi nepřidalo.
A taky jsme byli na Úřadu práce v Liberci. Že jsme dobří (říkala ta paní) a že
nikoho z nás nechce už nikdy na „pracáku“ vidět. Že určitě máme na to, jít
buď na školu, nebo řemeslo. A dodělat
to. A tak jsem zase na začátku. Koukám
do hnědé brožury formátu A4 s názvem
Atlas škol a vybírám a vybírám. Cestou
z Úřadu práce nám pan učitel dal volno
na chvíli ve „Fóru“. Ale ani u McDonalda či v KFC mi s výběrem neporadili.
Zato jsem utratil kapesné… Ale zase,
kdybych studoval v Liberci a měl chvíli
volno, mohl bych tam zaskočit častěji.
Třeba na rande… No, to by lezlo do peněz. A já jsem přeci ﬁnančně gramotný.
Tak radši půjdu asi do Frýdlantu. Musím
šetřit. Neměl bych o tom mluvit, ale ty
cigaretky taky něco stojí. Asi přestanu
(kéž by, říkají rodiče).

Blíží se pololetí, prý, učte se, učte se,
učte se (to už prý říkával v Rusku ten pán
s placatou čepicí), ať máte na přihlášce
lepší známky. Pak vyberte 2 možnosti
(no, já mám problém, vybrat si jednu,
natož dvě) oborů či škol a do 1. 3. 2020
mus íme př ihlá š k y na v y br ané (ou)
školy(u) doručit. No, hned na začátku
února to musím rozhodnout, ať mám
čas přihlášky dovyplnit (ve škole mi je
obě vytisknou), zajít k doktorovi a poslat
nebo přímo předat do vybraných škol.
Je to fuška.
Tak. Jenom, abyste věděli, jak to má
dnešní deváťák těžké s volbou povolání.
To vy jste to měli určitě o hodně lehčí.
Pro názornost přikládám fotky pod
heslem posledních dnů: „Když na to
máš, tak to dáš“. Ale podoba s naší
IX. A je čistě, ale skutečně čistě, náhodná.
Napsal v prosinci 2019
imaginární deváťák
Emanuel Vopršálek
P. S.: Další fotky našich řemeslníků
si můžete najít na webových stránkách
naší základní školy.
Vesnický učitel M. Beran

Poděkování
za ﬁnanční dar
Dovolujeme si i touto cestou poděkovat dvěma pánům – Zdeňku Lilkovi a Pavlu Hübscherovi, kteří v listopadu loňského roku věnovali naší školy ﬁnanční
dar v hodnotě 20 000 Kč. Štědrý
ﬁnanční dar byl použit pro účely rozvoje vzdělávání žáků, nákup vybavení
a pomůcek a na další ﬁnancování aktivit
žáků naší školy. Velice si podpory vážíme. Děkujeme!
Michaela Smutná
leden–únor 2020
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 8. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem,
konaného dne 09.12.2019
Zasedání bylo přítomno 17 zastupitelů, ze začátku zasedání je omluvena
Mgr. Martina Funtánová.
Po uvítání zastupitelů a hostů byli zvoleni ověřovatelé zápisu, poté byl schválen program zasedání.
1. Kontrola usnesení
11/6ZM/2019
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem ukládá starostovi města zajistit
revizi OZV č. 1/2011 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství – úkol
splněn.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
závěry kontroly usnesení, splněn úkol
11/6ZM/2019.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
14/7ZM/2019
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem ukládá místostarostovi města
prověřit dopravně bezpečnostní opatření a možnosti ke snížení rychlosti jízdy
ve městě, především v Jindřichovické
a Frýdlantské ulici a dále umístění dopravní značky „STOP“ na křižovatkách
ulic Jindřichovická–Revoluční a Jindřichovická–Husova – úkol splněn.
Město požádalo prostřednictvím stavebního úřadu MěÚ o možnost:
• snížení průjezdní rychlosti městem
Dopravní inspektorát PCŘ
Liberec nedoporučuje, vyjádření
č. j. KRPL-100934-1/CJ-2019180506-03
• zřízení dynamického semaforu
Dopravní inspektorát PCŘ Liberec
žádost nepodpoří, vyjádření komisaře
DI PČR Liberec
• výměny dopravního značení, pořízení
značek „STOP“ na požadovaných
dvou křižovatkách
Žádost na změnu dopravního značení
byla schválena, Odbor dopravy MěÚ
Frýdlant vydal v této věci veřejnou
vyhlášku, po uplynutí zákonné lhůty
bude možné nové značení uskutečnit.
Diskuze:
Pan Vojáček: Já bych se pana místostarosty zeptal, k tomu snížení rych4

losti městem. Navrhoval jsem tu třicítku. Chtěl bych slyšet, proč dopravní
inspektorát nepovolil tu třicítku.
Myslím si, že tady na té hlavní komunikaci a po těch zkušenostech, které
tady máme s tou rychlou jízdou, by si tu
třicítku minimálně zasloužila základní
a mateřská škola. Aby byly chráněny
ty děti. Možná také to náměstí, které je
často plné lidí. Je tam parkoviště, jsou
tam obchody. Ta třicítka tam může být,
je to naprosto běžné, v jiných městech
to je.
Pan místostarosta: Zdůvodnili to
tím, že je to průtah městem, že by
to snižovalo plynulost provozu. Není
k tomu co říci. V materiálech, které
byly poslány, je vyjádření dopravního
inspektorátu.
Pan Vojáček: Dobrý. Takže nemá
cenu, abychom se tím tady zabývali,
protože se jedná o průtah městem
a nemá cenu hledat další možnosti, jak
tu rychlost snížit.
Pan místostarosta: Na dynamický
semafor odpověděli, že se povoloval
do roku 2018. Teď už ho nepovolí.
MěÚ Frýdlant, odbor dopravy, nedá
souhlas k umístění. Maximálně může
být u přechodu pro chodce semafor
s tlačítkem.
Pan Vojáček: To usnesení znělo
prověřit možnosti k zajištění dopravní
bezpečnosti ve městě. Vy jste vybrali
pouze tyhle ty dvě. Tak nezbývá asi nic
jiného, než na to přistoupit, ale víc jste
se tím nezabývali. Jsou další možnosti,
minimálně přechody pro chodce. Já
bych viděl přechod v Jindřichovické
ulici, co je ta zelená prodejna, nebo
Myslbekova–Frýdlantská, už jen proto,
že je tam mateřská školka, taky tam
přechází hodně lidí. Docela dobrá věc,
mají ji v Mníšku u školy, jen nevím, jak
se to jmenuje, stacionární měřič rychlosti s tou výstrahou „zpomal“. Jezdím
tam často a řidiči tam vždy zpomalí.
Kdyby to bylo u školky, tak by to také
mohlo fungovat. Jsme tady od toho,
abychom tu bezpečnost zajistili.
Pan místostarosta: Já tomu rozumím. Musíš se s tím smířit. Ke snížení
rychlosti a k umístění dynamického semaforu jsme dostali vyjádření. Zpomalovací retardéry nepovolí KSS LK kvůli
protahování. Jediné, co bylo doporučeno je, že to můžeme zahrnout do revitalizace náměstí, ale snížení rychlosti
Novoměstské noviny

by se týkalo pouze vjezdu do náměstí
u Dělnického domu a z druhé strany
od toho bytového domu. Musel by se
tam udělat nájezdový retardér – zvýšený práh.
Pan Vojáček: To už jsem také zmiňoval. Tím měřičem rychlosti, nebo
tím zřízením přechodů pro chodce se
nebudete zabývat?
Pan místostarosta: Pokud dáš návrh, tak můžeme.
Pan Vojáček: Takže dávám návrh
na měřič rychlosti u mateřské školy
a další návrh dávám na přechody pro
chodce. Mohl by být argument, že
jsou ty přechody pro chodce blízko
sebe. Já dám jeden příklad. Jezdíme
do Frýdlantu nakupovat a Fügnerova
ulice (od nemocnice k Penny), to je
tak kilometr, já bych to přirovnal u nás
od náměstí k divadlu. Víte, kolik je tam
přechodů pro chodce? Osm. Osm
označených a osvětlených přechodů
pro chodce. A u toho přechodu, jak
chodí lidé seshora od sídliště, je třicítka. Já tam jel tisíckrát a nikdy jsem
si toho nevšiml, až teď jsem na to byl
upozorněn, a není tam žádné školské
zařízení, ani zdravotní zařízení ani škola.
Pan Ressel: Je tam školka. Hned
na té křižovatce.
Pan Vojáček: Školka je až na té ulici
dolů, do města. Já o téhle ulici vůbec nemluvím. Mluvím o Fügnerovce.
Škola je dolů do města a Bělíkovka je
doleva. Není tam nikde nic, je tam osm
přechodů, tak proč by tady nemohly
být dva přechody a tady tři přechody.
A je tam i ta třicítka a taky je to hlavní
tah přes město. Dávám tedy návrh
na ty přechody. Za kontrolní výbor konstatuji, že ten úkol nebyl splněn, pouze
částečně.
Pan místostarosta: Nebyl splněn
k tvému uspokojení.
Pan Vojáček: Navrhuji návrh usnesení – úkol trvá.
Pan starosta: V čem nebyl ten úkol
splněn? Tam byly dány nějaké podněty.
Pan Vojáček: Bylo tam především,
že se budete zabývat těmi možnostmi.
Všemi možnostmi.
Vybrali jste dvě ty možnosti.
Pan starosta: Ty jsi tam dával nějaké
podněty, na ty se udělal dotaz a bylo
odpovězeno.
Pan Vojáček: Na ty přechody jsem
leden–únor 2020
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tam dával podnět a ty se tam vůbec
neobjevily. To si pusťte záznam.
Pan starosta: Já bych navrhl, abys
dal nějaký soupis všech těch podnětů.
Dotaz se na ně udělá.
Pan Vojáček: Primárně jde o to, zajistit nějakou bezpečnost. Využít všechny možnosti a věnovat se tomu. Když
to teď zapíchneme, řekneme, úkol je
splněn a necháme to být, tak se k tomu v tomto volebním období už nikdo
nevrátí a je to škoda, je potřeba to
dotáhnout do konce. Je to na vás, jestli
se tomu chcete věnovat. Jste tady placení činitelé samosprávy.
Mgr. Smutná: Já jsem zde urgovala
obtažení vodorovného značení u základní školy v ulici Jindřichovická.
Pan místostarosta: Bude to uděláno
na jaře.
Pan starosta: Tak jaký je návrh
na usnesení?
Pan Vojáček: Úkol trvá.
Pan starosta: Chtěl bych, aby to bylo
konkrétní.
Pan Vojáček: Já to říkal, ty dva přechody pro chodce, u křižovatky ulic
Jindřichovická–Revoluční a Frýdlantská–Myslbekova, u mateřské školky
měřič rychlosti. Přechod u bývalé Textilany se může klidně zrušit.
Bc. Engelmann: Přes ten chodí lidé
z okálů do té prodejny.
Pan Vojáček: Tak ho nerušme.
Mgr. Greplová Škaredová: Já bych
chtěla také jeden přechod. V Hajništi
u autobusové zastávky (u bývalé hasičárny).
Pan starosta: Musí být konkrétní
podněty.
Pan místostarosta: Ty projekty na ty
dvě křižovatky stály 9 tis. Kč.
Pan Vojáček: Jardo, tady jde o bezpečnost lidí. Běžte se podívat na to
koupaliště, co jste tam postavili za zrůdu, to beach volejbalové hřiště, které
stálo 400 tis. Kč. Jak to tam vypadá,
k čemu to je?
Pan místostarosta: Jde o to, abyste
věděli, že ke každému jednání s dopravním inspektorátem je potřeba mít
projekt, který se jmenuje „výhledové
pohledy“. Každý takový projekt něco
stojí a na ty dvě křižovatky to stálo
9 tis. Kč.
Pan starosta: Pokud by měl ještě někdo nějaké podněty k zajištění dopravně bezpečnostní situace ve městě, tak
leden–únor 2020

je do týdne podejte, aby se případné
projekty zadaly najednou. Předkládám
návrh usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje závěry kontroly usnesení, trvá úkol
14/7ZM/2019 s navrženým doplněním
podnětů.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
2. IV. změna rozpočtu města
Předkládá Ing. Jaroslava Beranová,
vedoucí ﬁnančního odboru.
Finanční odbor předkládá IV. změnu
rozpočtu roku 2019 – rozpočtová opatření č. 25 až č. 48.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
předloženou IV. změnu rozpočtu města
roku 2019, dle komentáře a tabulky rozpočtových opatření č. 25 až 48.
navýšení příjmů: o P = 4.125.247,19 Kč
snížení příjmů: o P = -504.000,00 Kč
navýšení výdajů: o V =
-2.910.054,90 Kč
snížení výdajů: o V = 317.000,00 Kč
saldo: P - V = 1.028.192,29 Kč
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města
Nové Město pod Smrkem bere na vědomí Rozhodnutí č. j. KULK 75638/2019,
ﬁnanční příspěvek na účel: obnova,
zajištění a v ýchova lesních porostů
do 40 let věku.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva vnitra
č. j. MV-150477-3/PO-IZS-2019 zajištění výdajů JSDH obcí v roce 2019.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
dle § 102, odst. 2 a), Zákona o obcích,
radě města provést nutná rozpočtová
opatření před koncem roku 2019 v takovém objemu změn výdajů a příjmů, aby
ke konci roku nebyl přebytek rozpočtu
nižší, než 1 mil. Kč.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
3. Smlouva o kontokorentním
úvěru
Novoměstské noviny

Předkládá Ing. Jaroslava Beranová,
vedoucí ﬁnančního odboru.
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města na základě ustanovení § 85
odst. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, Smlouvu o kontokorentním úvěru
na rok 2020. Kontokorentní úvěr slouží
k překlenutí časového nesouladu mezi
tvorbou a potřebou ﬁnančních zdrojů
provozního charakteru v části běžného
rozpočtu schváleného na rok 2020.
Úvěrová částka je 2 mil. Kč, úrok 1,00 %
ročně. Již delší dobu jsme nemuseli sáhnout k tomuto opatření.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru
č. 0988446319/19 mezi městem Nové
Město pod Smrkem a Českou spořitelnou, a. s., ve výši 2 mil. Kč na rok 2020.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
4. Střednědobý výhled rozpočtu
Předkládá Ing. Jaroslava Beranová,
vedoucí ﬁnančního odboru.
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města na základě ustanovení § 5
odst. 1 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti střednědobý výhled rozpočtu. Sestavuje se
na nejméně 2 roky následující po roce,
na který se sestavuje roční rozpočet.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
střednědobý v ýhled rozpočtu města
na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
5. Rozpočtové provizorium
Předkládá Ing. Jaroslava Beranová,
vedoucí ﬁnančního odboru.
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města v souladu s ustanovením
§ 13 odst. 1, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
rozpočtové provizorium pro rok 2020,
neboť město nebude mít schválen rozpočet města na rok 2020 před 1. lednem 2020. Rozpočtové provizorium
slouží jako závazný rozpočet do doby,
než bude projednán a schválen rozpočet na rok 2020.
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Rozpočtové provizorium:
V s o u l a d u s u s t a n o ve n í m § 13
odst. 1, 2, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje zastupitelstvo města rozpočtové provizorium pro rok 2020 takto:
1. Celkové běžné výdaje města
v období, než bude schválen rozpočet
města, nepřesáhnou částku 1/12
skutečných výdajů za rok 2019, tedy
7.900.000 Kč/měsíc.
2.Nad rámec měsíčních výdajů budou
dle potřeby spláceny úroky jistiny
a úroky úvěrů:
• Úvěr na dostavbu kanalizační
sítě Nové Město pod Smrkem
ve výši jistina 170.450 Kč/měsíc
a úroky/měsíc dle splátkového
kalendáře a uzavřené úvěrové
smlouvy.
• Úvěr na nákup komunálního vozu
27.084 Kč/měsíc a úroky dle
splátkového kalendáře.
3.K překlenutí okamžitého nesouladu
mezi příjmy a výdaji města bude
město používat kontokorentní úvěr
od České spořitelny, a. s.
4.Rozpočtové příjmy a výdaje
uskutečněné v době rozpočtového
provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu města po jeho schválení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
Rozpočtové provizorium města Nové
Město pod Smrkem na rok 2020.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
6. Pravidla a podmínky pro
poskytování a čerpání dotací
z rozpočtu města
Předkládá Ing. Jaroslava Beranová,
vedoucí ﬁnančního odboru.
Ing. Beranová: Máte předložen návrh
Pravidel a podmínek pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města
Nové Město pod Smrkem s účinností
od 01.01.2020. V čem se liší od předchozích pravidel:
Začleněna podpora sociálních služeb
pro občany Nového Města pod Smrkem.
Zjistili jsme, že o naši dotaci mají zájem,
a bylo by dobré ji používat a podporovat
rodiny s postiženými dětmi, které jsou
občany Nového Města pod Smrkem.
Proto je ta možnost zde uvedena.
Nebudou poskytovány dotace pří6

spěvkovým organizacím zřízeným městem. Tato výjimka je z toho důvodu, že
příspěvkové organizace zřízené městem
mají vlastní rozpočet, mají dostatečné objemy ﬁnančních prostředků, mají
vlastní představu o tom, jaké ﬁnanční
prostředky potřebují a ve většině případů si myslíme, že to pro ně bude
lepší v tom, že nebudou muset splňovat
podmínky dotačních titulů. O ﬁnančních prostředcích, které budou součástí
schváleného rozpočtu jejich organizací,
kam budou jejich požadavky začleněny,
o těch si rozhodují sami. O nic nepřijdou
a budou to mít jednodušší.
Dále bylo vypíchnuto a přišlo na víc,
že individuální dotace může být poskytnuta ve 100% výši.
O dotačních titulech rozhoduje rada města do v ýše 50 tis. Kč a nad
50. tis. Kč zastupitelstvo města. Nic
dalšího se neměnilo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem projednalo
Pravidla a podmínky pro poskytování
a čerpání dotací z rozpočtu města Nové
Město pod Smrkem, s tím, že budou
na základě přednesených připomínek
přepracována.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
7. Obecně závazné vyhlášky
OZV č. 3/2019 o zákazu
konzumace alkoholických nápojů
Pan tajemník: Předkládám zastupitelstvu města na základě § 17 odst. 2
písm. a) z ákona č. 65/2017 S b.,
o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. a)
a písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
návrh Obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje OZV č. 3/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů s účinností
od 01.01.2020.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
OZV č. 4/2019 o zákazu žebrání
Pan tajemník: Předkládám zastupitelst v u města, na z ák ladě § 10
Novoměstské noviny

písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu
žebrání.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
OZV č. 4 o zákazu žebrání s účinností
od 01.01.2020.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
OZV č. 5/2019, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství
Pan tajemník: Předkládám zastupitelstvu města, na základě § 24 odst. 2
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon na ochranu
zvířat proti týrání“), a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
návrh obecně závazné vyhlášky, kterou
se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
OZV č. 5/2019, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
OZV č. 6/2019, o regulaci
používání hlučné zábavní
pyrotechniky
Pan tajemník: Předkládám zastupitelstvu města, na základě § 10 písm. a)
a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
OZV č. 6/2019 o regulaci používání
hlučné zábavní pyrotechniky s účinností
od 01.01.2020.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
OZV č. 7/2019 o místním
poplatku za užívání veřejného
prostranství
Pan tajemník: Předkládám zastupitelstvu města, na základě § 14 zákona
leden–únor 2020

Zprávy z radnice
X
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. Především je důležité rozhodnout o výši sazby toho poplatku. Po konzultaci je předložen návrh,
o kterém je možné diskutovat a případně
ty částky změnit.
Novela zákona o místních poplatcích
od roku 2020 stanovuje sazbu poplatku za užívání veřejného prostranství až
10 Kč za každý i započatý m2 užívaného
veřejného prostranství a každý i započatý den. Za užívání veřejného prostranství
k umístění prodejních nebo reklamních
zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může
obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek. Obec může stanovit poplatek
týdenní, měsíční nebo roční paušální
částkou.
Vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro účely OZV se rozumí povolení k užívání parkovacího místa (především pro
osoby ZTP nebo ZTP/P), které vydává
příslušný silniční správní úřad formou
rozhodnutí. Nejedná se o současné užívání parkovacích míst na základě smlouvy s městem. Užívání těchto parkovacích
míst nebude po uplynutí roční platnosti
smlouvy obnovováno.
Diskuze:
Ing. Smutný: Já bych měl něco
k těm vyhláškám, které jsme schválili.
V roce 2013 jsem napsal vyhlášku
o zákazu konzumace alkoholických
nápojů, žebrání, užívání zábavní pyrotechniky, volného pobíhání psů atd.
Ta byla teď rozsekána do jednotlivých
vyhlášek, aby to vyhovovalo legislativě,
to je v pořádku, ale tam ještě byl zákaz
mytí kol a koupání psů v koupališti. To
nejde ošetřit vyhláškou? To mytí kol
bylo hodně důležité.
Pan tajemník: Konzultovali jsme to
s odborem dozoru Ministerstva vnitra a i s Ing. Jakoubkem, ředitelem
PO SRC. Tato věc už není aktuální
vzhledem k tomu, že je tam myčka kol.
Ing. Jakoubek říkal, že se v posledních
letech s tímto problémem nesetkal.
Řeší to zákon na ochranu životního
prostředí a zákon o vodách. Konzulleden–únor 2020

tovali jsme to, je to postižitelné podle
jiných zákonů, není potřeba to omezovat nějakou vyhláškou.
Ing. Smutný: Stejné to bylo i před
tou vyhláškou a policie na to nemohla
případně nabrat přestupek. Chtěli, abychom měli vyhlášku.
Pan tajemník: Dohodli jsme se, že
na koupališti ty upozorňující cedule
zůstanou.
Ing. Smutný: Ještě bych chtěl k té
vyhlášce o pohybu psů. Vyhlášku jsme
schválili, ale jestli by mohlo být v zápise, jak je tam deﬁnován ten prostor,
jsou tam vyjmenovány nějaké pozemky.
Jestli byste nám mohli říci, kde to
teda je?
Pan tajemník: Prostor pro zákaz
volného pohybu psů je omezen těmito
parcelami: • Mírové náměstí na parcele č. 664/1 • ulice Vaňkova u č. p. 945,
946, 947, 948 na parcelách č. 764,
765, 777, 768, 780, 775, 774 • ulice Myslbekova u č. p. 942, 943, 944
na parcelách č. 784 a 786 • ulice
28. října u č. p. 939, 940, 939 na parcelách č. 788 a 831 • ulice Mánesova
a Uhelná u č. p. 936, 937, 938, 932,
933, 934 na parcelách č. 840 a 842
• ulice Vaňkova u č. p. 922, 923, 924
na parcelách č. 2514, 790/1, 756/1
• ulice Vaňkova a Mírové náměstí
u č. p. 1041, 1043, 209, 210, 211, 212
na parcele č. 677/1 • ulice Vaňkova
u č. p. 1046, 1047, 1050, 1051, 1052
na parcele č. 647 • ulice Ludvíkovská
a ulice Revoluční u č. p. 29, 30, 34, 35
na parcele č. 433/1 • ulice Mánesova
u č. p. 926, 927, 928, 929, 930, 931
na parcelách č. 142, 151/1, 153 • ulice
Na Výsluní na parcele č. 2010/1 (okolí
požární nádrže) • lesopark U okálů
na parcelách č. 1796, 1799.
Bc. Steffanová: Bylo by dobré, aby
byl zákaz také v ulici Tylova, od základní školy k panelákům. Na tom prostranství by bylo také potřeba udělat zákaz.
Pan tajemník: Tyto parcely č. 756/1
a 790/1 jsou tam zahrnuty. Pozn. byla
promítnuta mapa.
Pan Vojáček: Je tam vůbec to placené parkování?
Pan tajemník: Parkování bylo v tom
komentáři uvedené, že vyhrazením
trvalého parkovacího místa se rozumí
povolení k užívání parkovacího místa především pro osoby ZTP nebo
Novoměstské noviny

ZTTP, které vydává silniční správní
úřad formou rozhodnutí. Nejedná se,
jako v současné době, využívání parkovacích míst na základě smlouvy
s městem. Veškerá parkovací místa,
která byla v nájmu a jejichž smlouvy
budou po té roční sjednané lhůtě končit, již nebudou obnovovány. Kdo by
chtěl mít trvale vyhrazené parkovací
místo, musí požádat silniční správní
úřad, tj. MěÚ Nové Město pod Smrkem,
který město jako vlastníka, nebo jiného
vlastníka pozemku požádá o vyjádření
a pak rozhodne ve správním řízení. Je
to spojeno i s tím vydáním oﬁciálních
parkovacích značek MěÚ ve Frýdlantě
tak, aby to bylo možné postihovat policií jako neoprávněné parkování.
Pan starosta: Má někdo nějaký dotaz nebo nějaký návrh k těm sazbám?
Ing. Smutný: Tam na začátku jsou
vyhrazená parkovací místa. Je tam
3 Kč/m2 /den a 10 tis. Kč/rok.
Pan tajemník: Vyhrazení trvalého
parkovacího místa neznamená, že musí být jenom pro osoby ZTP nebo ZTTP,
může požádat kdokoliv a silniční správní úřad rozhodne, a pokud mu to trvalé
parkovací místo vyčlení, tak ho město
zpoplatní touto uvedenou částkou.
Ing. Paříková: Já bych jenom doplnila, že pokud bychom v té vyhlášce neměli vyhrazené parkovací místo a poplatek za něj, tak bychom nikdy ten
poplatek nemohli vybírat. Je to taková
rezerva v případě, že by silniční správní
úřad to parkovací místo vyhradil.
Ing. Smutný: Ještě jsem se chtěl
zeptat, jak je to s autobusy. Vím, že
dopravci běžně parkují po městě autobusy. Na ty se to vztahuje nebo nevztahuje?
Pan tajemník: Vyhrazení trvalého
parkovacího místa, pokud budou chtít,
tak je ve vyhlášce stanoven poplatek
a jsou tam místa, která byla i v minulosti určená k parkování. Jedná se o plochu naproti bývalé Textilaně.
Ing. Smutný: Tam nic vyhrazeno
není.
Pan tajemník: Ne.
Bc. Engelmann: Abych to pochopil.
Doteď občan, když požádal o vyhrazené parkovací místo, tak se to schvalovalo tady? Nešlo to do Frýdlantu?
Pan tajemník: Ne. Bylo to nešťastně
nazvané. Nejednalo se o vyhrazení
trvalého parkovacího místa, jednalo se
7
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o pronájem parkovací plochy.
Pan starosta: Ještě má někdo nějaký dotaz? Pokud ne, předkládám návrh
usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje OZV č. 7/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 [Ressel J.])
OZV č. 8/2019 o místním
poplatku z pobytu
Pan tajemník: Předkládám zastupitelstvu města, na základě § 14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku z pobytu.
Novela zákona o místních poplatcích
pro rok 2020 stanovuje maximální výši
poplatku z pobytu ve výši 21 Kč. Pro
rok 2021 je pak maximální výše poplatku stanovena ve výši 50 Kč. Předpokládá se, že v případě stanovení poplatku
pro rok 2020 ve výši 20 Kč, nebude
nutné zvýšení tohoto poplatku od roku 2021 a poplatek zůstane ve stejné
výši, tj. 20 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
OZV č. 8/2019 o místním poplatku z pobytu s účinností od 01.01.2020.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
OZV č. 9/2019 o místním
poplatku ze vstupného
Pan tajemník: Předkládám zastupitelstvu města, na základě § 14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku ze vstupného.
Novela zákona o místních poplatcích
stanovuje sazbu poplatku ze vstupného až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného. Navrhován je poplatek
8

ve výši 5 % z úhrnné částky vybraného
vstupného.
Diskuze:
Ing. Smutný: Chtěl jsem se zeptat.
V té vyhlášce předtím jsme řešili, aby
byla povinnost, pokud tady chce někdo uspořádat nějakou akci, aby mu
vznikla povinnost to ohlásit. Tady se
to vlastně scuklo už jenom do toho, že
pokud existuje poplatník, tak se pak
o té akci ví. Pokud se vstupné nevybírá,
tak se o té akci ani nemusíme dozvědět. To byly např. ty různé technopárty.
Měli jsme problém do té vyhlášky dostat ohlašovací povinnost. Teď už to
z toho úplně vypadlo. Když poplatník
neexistuje, žádné vstupné se nevybírá,
tak se o akci nemusí vědět.
Pan starosta: Je to vyhláška o poplatku ze vstupného.
Pan tajemník: To nehraje roli, poplatník je i ten, co je osvobozen od poplatku.
Ing. Smutný: No, právě. Otázka je,
co je poplatník, tam se objevuje slovo
poplatník, ale před tím to není deﬁnováno. Čl. 2 odst. 2 – „Poplatek ze
vstupného platí fyzické a právnické
osoby, které akci pořádají“, tečka. Pak
najednou tam začíná slovo poplatník.
Jestli by tam nemělo být napsáno „Dále jen poplatník“. Ten, kdo platí poplatek, je poplatník.
Pan tajemník: Nedokážu říci, jestli
je to tak myšleno správně. Já se domnívám, že poplatník je ten, kdo akci
organizuje. Pak tu povinnost má. Můžu
se dotázat na ministerstvu.
Ing. Paříková: U odrážky č. 3 je: § 6,
odst. 2, zákona o místních poplatcích,
kde se uvádí, že poplatek platí fyzické
a právnické osoby, které akci pořádají.
Pan tajemník: Tím je deﬁnován poplatník zákonem o místních poplatcích. Pak ten poplatník má tu povinnost to ohlásit. Já bych teda nerad
do té vyhlášky zasahoval, aby nám pak
ministerstvo řeklo, že není z nějakého
důvodu akceptovatelná od toho ledna.
Samozřejmě není potom problém se
dotázat na nějaké doplnění a opravit
to.
Ing. Smutný: Já nenavrhuji žádnou
úpravu, jenom jsem chtěl upozornit
na to, že pokud se bude konat akce,
kde se nebude vybírat vstupné, tak
se na tu ohlašovací povinnost tahle
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vyhláška vůbec nevztahuje.
Pan starosta: Nevztahuje, je to
opravdu jenom vyhláška o místním
poplatku ze vstupného.
Ing. Smutný: Takže se na tu akci ani
nevztahuje ohlašovací povinnost.
Pan tajemník: Museli bychom udělat
dotaz, zda je možné tento požadavek
do vyhlášky nějak zapracovat.
Ing. Smutný: Myslím, jako ve smyslu
toho, že je tady pořadatel, který chce
na území města pořádat nějakou akci,
tak aby měl automaticky povinnost
ohlašovací bez ohledu na to, jestli bude vybírat vstupné, nebo ne.
Pan tajemník: Otázka je, jestli to není protizákonné, jestli na tu informaci
máme vůbec nárok. To bych musel
vznést dotaz na ministerstvo.
Pan starosta: Pokud již nikdo nemá
žádný dotaz, tak předkládám návrh
usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
OZV č. 9/2019 o místním poplatku ze
vstupného.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
OZV č. 10/2019 o místním
poplatku ze psů
Pan tajemník: Předkládám zastupitelstvu města, na základě § 14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku ze psů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
OZV č. 10/2019 o místním poplatku ze
psů.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
OZV č. 11/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Nové
Město pod Smrkem
Pan tajemník: Předkládám zastupitelstvu města, na základě § 17 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
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a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Nové Město pod Smrkem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
OZV č. 11/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Nové Město
pod Smrkem.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
OZV č. 12/2019, kterou se zrušují
některé obecně závazné vyhlášky
Pan tajemník: Předkládám zastupitelstvu města, na základě § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušují některé
obecně závazné vyhlášky.
Zrušují se:
1. Obecně závazná vyhláška č. 6/2006,
kterou se na základě schválené
1. změny vyhlašují změny a doplňky
závazné části územního plánu
sídelního útvaru Nové Město pod
Smrkem, ze dne 13.12.2006.
2.Obecně závazná vyhláška č. 1/2009,
kterou se vydává požární řád, stanoví
podmínky k zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se
zúčastní větší počet osob a stanoví
další případy, kdy právnické osoby
a podnikající fyzické osoby zřizují
požární hlídky, ze dne 29.04.2009.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
OZV č. 12/2019, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
8. Přísedící okresního soudu
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl,
starosta města.
Pan starosta: Okresní soud v Liberci požádal o opětovné schválení paní
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Marcely Pelantové a pana Františka
Homolky do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na další funkční
období 2020–2024 a o schválení paní
Edity Čeledové do funkce nové přísedící Okresní soudu v Liberci na funkční
období 2020–2024. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení
paní Edity Čeledové do funkce přísedící
Okresního soudu v Liberci usnesením
č. 9/18RM/2019.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje paní Marcelu Pelantovou do funkce
přísedící Okresního soudu v Liberci
na funkční období 2020–2024.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 [Pelant J., Steffanová A.])
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje pana Františka Homolku do funkce
přísedícího Okresního soudu v Liberci
na funkční období 2020–2024.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 [Steffanová A., Vojáček M.])
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
paní Editu Čeledovou do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci na funkční
období 2020–2024.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 17 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
9. Žádost o příspěvek do veřejné
sbírky na pomoc obci Bublava
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl,
starosta města.
Pan starosta: Obec Bublava zaslala
žádost o příspěvek do veřejné sbírky
na pomoc obci Bublava, vyhlášené Karlovarským krajem a podporované Svazem měst a obcí České republiky.
Návrh vzorového usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje posky tnutí příspěvku
ve výši ................ Kč z rozpočtu města
na rok 2020 za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským
krajem na pomoc obci Bublava.
Diskuze:
Pan starosta: Chtěl bych se zeptat,
zda by se k tomu chtěl někdo vyjádřit,
nebo podat nějaký návrh na ﬁnanční
příspěvek?
Pan Vojáček: Já se přiznám, že jsem
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to nečetl. Ten příspěvek je na co?
Pan starosta: V materiálech je to
podrobně popsané. Je tam i komiks.
V krátkosti, obec Bublava se v minulosti (1999–2002) rozjela s gigantickým
projektem výstavby aquaparku. Obec
se tím zadlužila v částce 31 mil. Kč.
Nyní je dluh stále ještě 12,9 mil. Kč,
proto se obrací na obce a města, jestli
by jim něco nepřispěla. V těch materiálech je to vysvětleno.
Pan Vojáček: Jsme členy Svazu
měst a obcí?
Pan starosta: Ano. Má někdo nějaký
návrh?
Pan Maděra: Navrhuji příspěvek 1 Kč
na občana.
Pan starosta: Má někdo nějaký další
návrh?
Pan tajemník: Já bych to zaokrouhlil
na 4 tis. Kč.
Pan Maděra: Dobře, navrhuji příspěvek ve výši 4 tis. Kč.
Pan starosta: Má někdo jiný návrh?
Pokud ne, předkládám návrh usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
poskytnutí příspěvku ve výši 4.000 Kč
z rozpočtu města na rok 2020 za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci
Bublava.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 10 / Proti: 7 [Funtánová M.,
Kratochvíl M., Likavcová R., Semerádová B., Smutná M., Steffanová A.,Suková
M.] / Zdrželi se: 0)
10. Žádost o pronájem prostoru
rozhledny na Smrku
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl,
starosta města.
Pan starosta: Dne 19.08.2019 byla podána panem Josefem Malcovským z Ludvíkova pod Smrkem žádost
(č. j. NMPS/1838/2019) o možnost pronájmu spodního roštu rozhledny na Smrku. Prostor o rozměrech 2×3,5 m by
chtěl využít k postavení lehké dřevěné
vestavby, kterou by používal za účelem
poskytování kulturní formy občerstvení.
Informace o podání žádosti byla sdělena
na schůzi RM dne 21.08.2019 s tím, že
bude předložena k projednání zastupitelstvu města. Aby o tom nerozhodovalo
pět členů rady, ale byla ta možnost vyjádření i od zastupitelů.
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Diskuze:
Ing. Smutný: Já jsem jenom chtěl
dopředu říci, že se zdržím rozhodování v této věci, protože je to ze zákona
vyhrazeno radě města. Rada města
v podstatě využívá zastupitelstvo alibisticky, aby doporučilo nebo nedoporučilo, aby pak mohli říci panu Malcovskému to my ne, to zastupitelstvo.
Pan starosta: Samozřejmě, že to
takhle může vypadat, ale není to pravda, protože ten kdo bude proti, tak
tady to bude jasně viditelné. Není to
alibistické, myslíme si, že by o tom mělo rozhodovat více lidí, než jenom pět
radních. Nic jiného v tom není.
Pan Maděra: Já jsem byl v radě zásadně proti. Mám k tomu své důvody,
jak turistické, tak občanské. Já vím,
jak to tam chodí. Tím nechci nikoho
ovlivňovat.
Pan starosta: Pokud k tomu již nikdo
nemá žádnou připomínku, tak předkládám návrh usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem nedoporučuje pronájem spodního roštu rozhledny
na Smrku panu Josefu Malcovskému.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 3
[Smutný P., Steffanová A., Vojáček M.])
11. Různé
Pan starosta: Bc. Engelmann mne
požádal, zda by bylo možné na zasedání
zastupitelstva právě konaném sdělit

termín následného zasedání. Zatím je
stanoven termín na 26.02.2020, středa
od 17:00 hodin.
Diskuze:
Pan Vojáček: Chtěl jsem říci, že
bylo dobrým zvykem, přestože zákon
ukládá čtyři veřejná zasedání do roka,
dělalo se jich šest. Jednou za dva měsíce. Za tento půlrok byla jenom dvě
zasedání, v září a v prosinci.
Ing. Smutný: Zákon ukládá do třech
měsíců od posledního. Snažili jsme se
je dělat každé dva měsíce.
Pan tajemník: Já bych řekl, že ty
termíny jsou tak, jak to bývalo. Bylo
v únoru, na přelomu dubna–května,
v červnu a v září. Pak bývalo koncem
listopadu, ale nemohlo být dříve, protože se čekalo na ty vyhlášky. Ten
zákon vyšel až na konci října a bylo
potřeba vyhlášky zpracovat. Kdyby
bylo zastupitelstvo dříve, tak by muselo
být svoláno ještě jedno. Ten dnešní,
pozdější termín je kvůli těm vyhláškám.
Jinak bude i nadále svoláváno po dvou
měsících.
Bc. Steffanová: Chodník na hřbitov.
Jsou tam místa, kde se to propadá.
Chtěla jsem se zeptat, jestli se to bude
nějak řešit?
Pan starosta: Nešel jsem tam, ale
podíváme se a požádáme o odstranění závad.
Bc. Steffanová: Byla jsem se podívat na Mázlovu hrobku a z obou stran

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
VÁM PŘEJE
POHODOVÝ ROK 2020
liberec.rozhlas.cz
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tam zatéká. Bylo by potřeba tam něco
udělat.
Pan starosta: Mázlova hrobka není
v majetku města.
Bc. Steffanová: Já vím, že ne, ale
mělo by se s tím něco udělat.
Pan starosta: Můžeme to oznámit
majitelům.
Bc. Steffanová: Tak to oznamuji, že
to tam takhle je.
Mgr. Semerádová: Já mám jednu
příjemnou věc. Musím říci, že naše
město je velmi čisté. Já vidím, že u nádraží se večer slézají děti a je tam
po nich opravdu nepořádek a ráno,
třeba i v neděli je tam vzorně uklizeno.
Chválím všechny, co to mají na starosti, a nejvíc paní Strakovou. Někdo to
možná nevidí, město má spoustu nedostatků, ale čistota je na tuto lokalitu
fakt úžasná.
Pan starosta: Paní Straková a pan
Pelikán.
Mgr. Greplová Škaredeová: Já
mám dvě věci. Chtěla bych poděkovat
za hezký koncert Leony Machálkové.
Dále bych se chtěla zeptat na ten otevřený dopis od Bc. Steffanové. (pozn.
byl zastupitelům rozdán před zahájením zasedání)
Pan starosta: Ještě jsem ho nečetl.
Jenom jsem to přelétl. Je to o tom, jaké
nabídky měla u nás.
Bc. Steffanová: Nabídka byla na dobu určitou do června. Já jsem Vám
nabízela do konce roku 2020 bez odstupného.
Pan starosta: Projednávalo se to
několikrát. Dopis jsem pořádně nečetl,
tak nevím, co se má pořádně projednat.
Bc. Steffanová: Plno lidí si to tady
přečetlo.
Pan tajemník: Vím, že tady nějaký
dopis je, neměl jsem čas si ho přečíst.
Nemůžu na to reagovat, protože nevím,
co se tam v podstatě chce. Přečteme
si ho.
Bc. Steffanová: Tam se vůbec nic
nechce. Tam jenom oznamuju, jak
se tady zachází s prostředky města.
Jenom jsem potřebovala, aby to zastupitelé věděli, protože plno lidí neví, že
jsem dostala sedm odstupných z rozpočtu města. Nevím, jestli rada města,
když odsouhlasila moje zrušení místa,
jestli věděli, že bude město muset vyplatit tolik peněz.
leden–únor 2020
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Pan Maděra, pak Kotrbatý, pan Malý: Věděli jsme to.
Pan tajemník: Jak jsem řekl, nebudu
na to teď reagovat, dopis jsem pořádně nečetl. Nebudu říkat něco, co nemám podložené a jak chtěl Ing. Smutný zpracovat analýzu tohoto případu,
tak to bude možné až po vyúčtování
dotace k 31.12.2019. Bude se jednat
o osobní údaje Bc. Steffanové, o její
mzdu, a pokud bude souhlasit se zveřejněním, tak to zveřejníme.
Mgr. Semerádová: Chtělo by to
transparentně ukončit.
Paní Likavcová: Já bych chtěla
poděkovat za podporu a příspěvky
na činnost volejbalového klubu. Děti
mohly odjezdit až 30 turnajů a posunuly se do vyšší ligy. Máme už dva týmy.
Starší žákyně a juniorky. Trénuje
se třikrát týdně. Bez podpory města
bychom to nemohli dělat. Dále bych
chtěla poděkovat za to beach volejbalové hřiště na koupališti, které tady pan
Vojáček zkritizoval, protože s holkama
objíždíme beach volejbalové turnaje,
které jsou v halách, a v létě budou
moci trénovat venku na písku. Za to
děkuji.
Pan Vojáček: No, hlavně to pozvedlo
ten přírodní areál koupaliště.
Pan Vojáček: Na jaře jsem dával
připomínku k chodníku v ulici Husova,
k té 10 m dlouhé vyasfaltované části.
Myslel jsem, že se tomu budete věnovat.
Pan starosta: Na jaře.
Pan místostarosta: Ještě horší to je
v ulici Vaňkova a k Měděnci. Tady je
alespoň ten asfalt.
Pan Vojáček: Ten chodník je jakoby nedokončený. Je fakt, že k tomu
Měděnci je to hrozný a vůbec celá ta
ulice.
Pan starosta: Má ještě někdo nějaký
dotaz nebo připomínku? Pokud ne,
děkuji za účast.
Zrealizované akce v roce 2019
z rozpočtu města, kapitoly
,,Opravy a investice“
• Rozhledna – výměna bočních
dřevěných výplní
• Nová komunikace v ul. U Hřiště –
dokončuje se
• Nová komunikace B. Němcové
včetně chodníků a vpustí – dokončuje
se
leden–únor 2020

• Nové oboustranné chodníky
a osvětlení v ul. Ludvíkovská
• Komunikace Ludvíkov od č. p. 70
k lesu č. p. 186
• Povrch komunikace v Hajništi
• Nová komunikace v ul. Revoluční
• Oboustranné chodníky v ul. Revoluční
• Oprava vodoteče od domu č. p. 895
ul. 5. května
• Zatrubnění stoky u zahrádek podél
železniční tratě
• Oprava silnice v ul. Havířská
• Oprava povrchu spojovací
komunikace ul. Celní–Havířská
• Oprava chodníků ul. Palackého
• Oprava chodníku ul. Dělnická
• Vydláždění chodníku ul. Komenského
pod lázněmi
• Vydláždění ochranného pásu
vodoteče v ul. 5. května
• Oprava propustku vodoteče v ul.
Celní
• Ludvíkov – rekonstrukce zábradlí
mostu

• Ludvíkov – rekonstrukce stavidla
• ZŠ Jindřichovická nové WC
• ZŠ Tylova nové WC
• Výměna odpadního potrubí
a chodníku ZŠ Tylova
• Oprava hromosvodů ZŠ
Jindřichovická, ZŠ Tylova a dílny
• Oprava krovu ZŠ Tylova
• Nové osvětlení tělocvičny Tylova
• Nové zábradlí ZUŠ
• Výměna kotelny sokolovna
• Rekonstrukce střechy Palackého
č. p. 275 (úřad práce)
• Hromosvody budova policie
• Osvětlení přechodu u MŠ
• Volejbalové hřiště na koupališti
• Fasáda zbrojnice JSDH Ludvíkov
• JSDH Nové Město – vrata zbrojnice
• Hasiči NM oprava podlahy na půdě
• Sběrný dvůr – srovnání terénu
pro ukládání sutí a materiálu při
investičních akcích města
• Dokončení nového územního plánu
• Kanalizace DPS – probíhá
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php

Ze schůzí RM
Rada města na své schůzi konané
30.10.2019 projednala dodatky k nájemním smlouvám nebytových prostor
OO Policie ČR a lékárny, nájemní smlouvu nebytových prostor Palackého 275
pro sdružení Člověk v tísni, o. p. s
na dobu určitou. RM projednala změny rozpočtu příspěvkových organizací:
PO ZŠ, PO MŠ, PO ZUŠ, PO SVČ „ROROŠ“, PO SRC, nájemní smlouvy pro
PO SVČ „ROROŠ“ a PO SRC. Dále RM
projednala návrh Programu k předkládání žádostí o přidělení dotace z rozpočtu
města pro rok 2020, žádost o ﬁnanční
dotaci městu Frýdlant na modernizaci
nemocnice. RM projednala žádost paní
Edity Čeledové o doporučení do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci
na období 2020–2024. RM projednala
vícepráce – oprava komunikace ulic
B. Němcové a U hřiště. RM projednala
uzavření Příkazní smlouvy na pořízení
Územní studie X4. Dále RM schválila
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou a jako poslední RM doporučuje
Novoměstské noviny

zastupitelstvu města navýšení rozpočtu
pro rok 2020 na kapitole Město položce
3D3Z3P (turistická akce) k výročí 20 let.
Další schůze rady města se konala
20.11.2019, byly na ní projednány majetkoprávní věci. RM schválila přidělení
bytů Mánesova 936, schválila přidělení
bytů v Domě s pečovatelskou službou,
RM souhlasí se způsobem realizace rekonstrukcí bytů v Domě s pečovatelskou
službou. Dále RM schvaluje výši odměn
ředitelům PO ZŠ, PO MŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO SRC, odměny členům JSDH
a odměnu řediteli TN. RM schválila pořízení vzduchotechniky do MŠ ﬁrmou
Green Vision, s. r. o. RM schválila program a termín zasedání ZM č. 8, které
se bude konat v pondělí 09.12.2019
v 17 hod. RM schválila výběrové řízení
na pracovníka sběrného dvora a jako
poslední RM bere na vědomí oznámení
ředitelky PO MŠ o uzavření provozu MŠ
ve dnech 23.12.2019–03.01.2020.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php
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Služby
Mojra.cz
Pololetní vysvědčení: Odměny
a tresty? Všeho s mírou!
Konec ledna je pro děti velmi hektickým obdobím. A nejen pro ně. Špatné
známky na v ysvědčení jsou pro dítě
často ekvivalentem domácího vězení,
útrap s doučováním, zákazem mobilu, počítačových her a někdy dokonce
i obavou z výprasku. Pracovníci linek
důvěry přijímají jeden hovor za druhým
a nezastaví se ani policie, která pátrá
po dětech, které nepřišly domů. Některé se jen schovaly ke kamarádům nebo
se rozhodly několikrát obejít celé město.
A občas některé už domů nedorazí…

Rodiče a jejich přehnaná
očekávání
Každá máma i táta chtějí pro své dítě
to nejlepší. Jenže si mnohdy neuvědomují, že při honbě za co nejlepšími
známkami a vysokým vzděláním svým
dětem můžou ubližovat. Pokud na dítě
kladete nepřiměřené nároky, trestáte
je za každou špatnou známku a neustále jim opakujete, jak jsou neschopní,
vypěstujete v nich nejen strach z vás
samotných, ale také doživotní frustraci.
Proto dítěti před vysvědčením (nebo
ještě lépe v průběhu celého školního
roku) rozhodně nevyhrožujte. Možná si
ani neuvědomíte, jak věta typu „Pokud
doneseš nějakou čtyřku, tak si mě nepřej!“ dokáže zanechat hluboké šrámy
na duši dítěte a vzbudit v něm strach.
Pokud už dítě nějakou tu špatnou známku donese, neponižujte ho a nesrovnávejte s ostatními dětmi. Zaprvé mu
tím srážíte sebevědomí, což si ponese
až do dospělosti, ale také mu ukazujete,
že pro vás není dost dobré a že byste
chtěli místo něj mít raději úplně jiné dítě.
Věřte mi, i relativně nevinná věta: „Podívej na Janičku, jak je šikovná, samé
jedničky! Proč nemůžeš být jako ona?“
dokáže v dítěti vzbudit takový pocit méněcennosti, že může začít uvažovat
o sebevraždě.
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ZŠ
Neblahá tušení a správná řešení
Pokud tak nějak tušíte, že vysvědčení vašeho dítěte nebude žádná sláva,
připravte se na to. Dobře se osvědčila
vizualizace. To si jednoduše představíte, jaké nejhorší vysvědčení by vám dítě
mohlo donést, a zkusíte si promyslet, jak
adekvátně reagovat. Vžijte se do svého
dítěte, jak by bylo vám, kdybyste měli
špatné známky? A jak byste chtěli, ať vaši
rodiče reagují? Pokud potřebujete ovládnout své emoce, počítejte do deseti.
Metoda, která pomáhá za každé situace.
Vždy, ale opravdu vždy, ujistěte dítě
o tom, že i když nedoneslo samé jedničky, vy jej máte rádi. Vždyť přece
láska k dítěti je nepodmíněná dobrými
známkami, a i když není zrovna studijní
typ, má určitě jiné přednosti, neberte
úspěch jako něco samozřejmého.
Pozitivní a negativní motivace
Často se rodiče ptají, jestli dítě motivovat k lepším výsledkům pochvalami,
odměnami a výhodami, nebo je lepší
negativní motivace formou trestů a zákazů. Popravdě obojí tak nějak funguje, záleží na konkrétním dítěti a situaci. Avšak
i zde platí – všeho s mírou.
Snažte se s dítětem pracovat na jeho
úspěších, zajímejte se o něj a případné
problémy řešte co nejdříve. Nestavte sami sebe do pozice všemocného
a neomylného rodiče. I vy jste v dětství
dělali chyby. Snažte se přijít na důvod
špatných známek a hledejte nejvhodnější řešení. Naslouchejte dítěti a nenechejte vaše vlastní přehnané ambice,
aby zastínily osobnost vašeho potomka.
Zkuste probrat s učiteli, jaké možnosti
a rezervy vaše dítě má, případně se
nebojte obrátit na školní psycholožku,
která může odhalit speciﬁcké poruchy
učení, doporučí, jak s dítětem komunikovat a mnoho dalšího.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat konzultaci
na www.mojra.cz. Použijte slevový kód
NOVEMESTO a získáte slevu 10 %
z ceny objednávky.
Novoměstské noviny

Vážení rodiče, v poslední době se
mezi žáky základních škol stalo módním
trendem natáčení videí a jejich zveřejňování na internetovém serveru YouTube.
Děti k tomu vede jednak touha zviditelnit se, získat příznivé ohlasy, tzv. „lajky“, a v neposlední řadě touha stát se
youtuberem, tj. placenou „celebritou“.
Děti jsou také zpravidla odběrateli videí
jiných youtuberů, kde čerpají inspiraci
pro svoje natáčení. Pro děti je nejrizikovější natáčení a zveřejňování videí,
kde glosují a parodují videa jiných – video blogger (zkráceně vlogger) a videí,
ve kterých zkouší vtipným způsobem
nějak nachytat ostatní osoby anebo
provádějí různé sociální experimenty,
tzv. „pranky“.
Děti se pak chovají rizikově. Může se
jednat především o zveřejnění jména,
případně telefonního čísla spolužáka
nebo spolužačky v natočeném videu
(pranku) a tedy o zveřejnění cizích osobních údajů. Tyto údaje pak mohou být
zneužity např. deviantní osobou k navázání kontaktu. I zde samozřejmě je
vytvářeno prostředí pro kyberšikanu
mezi dětmi.
V případě natočení a zveřejnění video
vloggů hrozí zesměšňování, urážení
a parodování dalšími odběrateli kanálu.
Fakticky tato videa vytvářejí prostředí
pro rozvoj kyberšikany samotného autora původního videa.
V loňském roce média upozornila
na skupinu dospívajících, kteří natočili
a zveřejnili video, kdy na Silvestra hodili
do zaparkovaného autobusu petardu.
Jednalo se o youtubery, kteří letos zjara
natočili video, ve kterém v rámci svého
„chytrého“ crashtestu položili na koleje
batoh a nechali ho přejet osobním vlakem. Obě uvedená jednání jsou protiprávní a bohužel se můžou stát inspirací
k natáčení něčeho podobného dětem,
které pak třeba ohrozí zdraví svoje či
někoho jiného. Bohužel takových videí
naleznete na YouTube víc.
Promlouvejte proto i Vy se svými dětmi
o internetové etice, o bezpečném užívání internetu.
Stejně jako Vám, tak i nám leží na srdci, aby se děti nedostaly do konﬂiktu se
zákonem či se dokonce samy nestaly
obětí kyberšikany.
Mgr. Blanka Semerádová
metodik prevence rizikového
chování ZŠ NMpS
leden–únor 2020

Služby
Děkujeme lidem, že nejsou lhostejní k neštěstí jiných
V polovině listopadu jsme měli příležitost osobně poděkovat čtyřem šestnáctiletým studentům liberecké školy Kateřinky, kteří na začátku října zachránili
život muži po ošklivém pádu ze schodů.
Studenti neváhali a k muži se rozběhli už
v okamžiku, kdy ze schodů padal. Hned
volali naši linku 155 a poté, co muž upadl do bezvědomí, zahájili podle pokynů
operátorky resuscitaci. Zachráněný muž
již byl propuštěn z nemocnice. Bez pomoci studentů by možná nežil nebo by
jeho stav byl mnohem těžší.
Z kolemjdoucích dospělých nikdo nezastavil a nepomohl…
Děkujeme nastupující generaci, že
neváhá. I když se ocitne v nekomfortní
situaci, jde na pomoc. Děkujeme za tu
naději, že lidská lhostejnost nevítězí.
Studentům jsme předali drobné dárky
a s velkým vděkem i samolepku “Pomohl jsem zachránit lidský život”. Děkujeme jim i jejich rodičům a učitelům, kteří
je k pomoci druhým vedou.

Rychlá reakce studentů pomohla zachránit život
V polovině října si skupinka tří chlapců
a jedné dívky všimla nedaleko zastávky
u Home Credit Arény dvojice vrávorajících mužů. Mířili k prudkým schodům. Jeden zakopl a zřítil se ze schodů
po hlavě dolů. Druhý se ho snažil zachytit, ale neudržel rovnováhu a spadl
rovněž. Studenti neváhali ani na okamžik
a rozeběhli se mužům na pomoc.
„Viděli jsme, že jeden z mužů bezvládně leží, proto jsme si rychle rozdělili úlohy,“ vzpomíná Jonáš Rais, „zakřičel jsem na Vendulu Kolenovou, ať
vytočí 155.“ Po spojení s dispečinkem
záchranné služby postupovali studenti
v podání první pomoci dle pokynů dispečerky. Řeklo by se, že to byl jen pád, ale
zraněnému muži šlo skutečně o život.
Čtveřice nejprve snesla bezvládného
muže ze schodů, položili ho na rovnou
plochu a otočili na záda. Zjistili, že má
promáčklou lebku a zlomený nos.
„Štípni ho do ucha, jestli reaguje,“
volal Jakub Hudák na spolužáky. Muž
nereagoval, byl v bezvědomí. Po chvilce
u něj nastala zástava dechu. Studenti
zahájili masáž srdce. V té chvíli se vzpamatoval kamarád zraněného a zapojil
se do oživování. „Vzpomínám si, jak
leden–únor 2020

na mne Šimon Machač křičí, že ten
pán masíruje srdce úplně špatně. Poradili jsme mu, kam má položit ruce.
Pak jsme se až do příjezdu sanitky
v masáži střídali, je to dřina,“ vypráví Jakub. „Velmi mne zaskočilo, že během
oživování kolem nás prošli dospělí,
vůbec se nezastavili, nezeptali se, jestli
potřebujeme pomoct,“ smutně dodává
Vendula.
„Studenti mají můj obdiv, reagovali
naprosto ukázkově,“ komentuje událost
mluvčí Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje Michael Georgiev.
Šimon, Jonáš, Jakub a Vendula jsou
studenti prvního ročníku SŠ Kateřinky Liberec. Vendula si v ybrala obor
Fashion Design, chlapci studují obor
Záchranářství a bezpečnost obyvatel.
„Už od 1. ročníku máme v osnovách
Zdravovědu a první pomoc, ze kterých
budeme skládat i praktickou maturitu.
Paní učitelka Bubeníková je vynikající
a dokonale nás na všechny situace připravuje nejen teoreticky, ale i prakticky,“ říká Jakub. Jonášovi se líbí, že první
pomoc trénují také na pravidelných školních kurzech: „Měli jsme zatím jen jeden, ale už se těšíme na další.“ Šimon
Novoměstské noviny

doufá, že ve vyšším ročníku se mu bude
ve škole dařit natolik, aby byl vyslán
na soutěže v první pomoci. „Snad si
také vybojuji na zdravotnické soutěži
medaili jako můj bratr, který bude letos
maturovat. Právě on mi školu v Kateřinkách doporučil,“ dodává Šimon.
Duchapřítomnost studentů ocenil také
ředitel SŠ Kateřinky Václav Tichý: „Poskytnutí pomoci není v dnešní době
vždy samozřejmostí. Proto si velice
vážím a oceňuji chování každého, kdo
není lhostejný ke svému okolí. Jsem
rád, že naši studenti opakovaně patří
k těm, co pomáhají.“
Celý příběh, který přikládáme,
zachytila Romana Stránská

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem přátelům a známým, kteří nám přáli k našemu 50. výročí svatby, a také starostovi
města p. Kratochvílovi a pí Bartákové
od SPOZ za osobní přání a dárek k našemu výročí.
Manželé Marie a Pavel Malých
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Spolky
Novinky z Okrašlovacího spolku
V listopadu se uskutečnily dvě zajímavé akce, kterých se členové OS účastnili. Dne 21. 11. byl v Hejnicích u ﬁrmy CiS
slavnostně vysvěcen opravený křížek.
Tuto událost zmiňujeme proto, že křížek
dal opravit a zrekonstruovat majitel ﬁrmy
CiS a zároveň i člen našeho Okrašlovacího spolku, pan Peter Wöllner.
Při zahájení majitel ﬁrmy krátce shrnul
historii křížku. Zároveň ocenil úsilí, které

vyvinul další náš člen Míla Bláha, který
při shromažďování dat z historických
dokumentů a záznamů o křížku stojícím
v zatáčce na rozhraní Hejnic a Bílého
Potoka strávil velmi mnoho času.
Pan Wöllner zdůraznil, že z historických pramenů vyplývá, že ten, na jehož
pozemku se křížek nachází, se o něj
i stará. Tuto tradici chce dodržet a jako
nový majitel se péče o kříž rád a dobrovolně ujme.
Za účasti spolupracovníků z vedení
ﬁrmy, pana starosty Hejnic a členů našeho spolku, křížek vysvětil pan farář
Pavel Andrš.
Další událostí byla Poutní slavnost
sv. Kateřiny, která se konala v kostele
sv. Kateřiny v Novém Městě pod Smrkem.
V týdnu před samotnou slavností pomohli s úklidem kostela manželé Bláhovi, Hela Miklová, Olga Vnoučková,
Jaroslava Karpíšková a Anton Popovič.
Dopolední slavnostní mši svatou celebroval dne 30. listopadu litoměřický
biskup monsignore Jan Bakant.
Na počátku posledního měsíce roku
jsme měli jednu velice milou povinnost.

Dne 10. prosince oslavila naše nejstarší členka paní Eleonora Bulířová
významné životní jubileum. S gratulací
a dárkem ji za Okrašlovací spolek navštívili manželé Miklovi a Helga Bláhová.
Za OS
Marie Remtová

Senior klub v číslech
Asi nevíte, že klub byl založen v lednu 1999; předsedkyně paní Bondarová,
pokladní paní Čáslavská, kultura pan
Augustin, turistika paní Jelínková, zásobování paní Resselová a paní Lošťáková. Za 20 let svého působení uspořádal
Senior klub pro svoje členy a příznivce
neuvěřitelných 73 výletů po celé České
republice. Ten, kdo se zúčastnil všech
výletů, získal znalosti a přehled o památkách a zajímavých místech naši vlasti.
Jako bonus bylo téměř vždy pěkné počasí. Ke stálé nabídce programů Senior
klubu patří hudební večery pana Vl. Hrdiny, ředitele frýdlantské hudební školy.
Jeho komponovaný program o životě
a díle hudebních skladatelů, doprovázený hudbou a obrazem, patří vždy k pěkným zážitkům, ale bohužel velmi málo
navštěvovaným ze strany posluchačů.
Takových krásných hudebních večerů
se od začátku působení klubu uskutečnilo 60. Kdo je pravidelně navštěvoval,
získal přehled o životě a díle našich
i světových skladatelů, o historii a vývoji
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různých hudebních žánrů a zážitky z poslechu krásné hudby.
K pravidelné činnosti klubu patří pořádání vánočních trhů, které když se povedou, jsou i přínosem ﬁnančních prostředků do pokladny klubu. V roce 2019
to budou už 12. vánoční trhy.
Klub za dobu svého působení uspořádal pro svoje členy a příznivce řadu
zajímav ých přednášek, poznávacích
a vzdělávacích programů, prezentací
výrobků různých ﬁrem, promítání diapozitivů, ale i hromadných návštěv divadel a koncertů. Takových akcí bylo 87.
Od roku 2015 se konají kurzy paměti,
pořádané jedenkrát měsíčně kromě
prázdninových měsíců, tj. již celkem
40 tréninků. Kurzy vede paní Dáša,
která k nám dojíždí z Liberce. Každý
rok se koná vánoční besídka s rozdáváním dárečků, tombolou, občerstvením
a v ystoupením dětského pěveckého
sboru Podsmrkáček pod vedením paní
ředitelky Smutné. Takových přátelských
posezení na závěr roku bylo již 19.

Novoměstské noviny

Také nesmíme zapomenout na pravidelné gastrosoutěže, na které každý
připraví něco dobrého k jídlu a každý
je odměněn. O 1. až 3. místo se dělí
všichni zúčastnění, aby to mělo nějakou
motivaci. Tato soutěž je pořádána od roku 2005, tedy celkem 14×. Za 20 let
trvání klubu to je 305 akcí, tedy 15 každý rok. A bylo jich určitě více. Pomáhali
jsme při organizování oslav výročí založení města, Dětských dnů a při jiných
příležitostech. Pravidelně se setkáváme druhou a poslední středu v měsíci
na kus řeči, oslavu narozenin a posezení
u šálku kávy nebo čaje.
Tento rok je pro nás jubilejní – 20 let
trvání Senior klubu. Za tu dobu se mnoho změnilo, řada původních členů již
není mezi námi, ale přibyli další a Senior
klub jede dál. Tak mu přejeme hodně
dalších úspěšných let!
Za podporu děkujeme MeÚ v Novém
Městě a také za jednorázový příspěvek
paní sponzorce, která nechce být jmenována.
Bondarová
leden–únor 2020

Kultura
Předvánoční čas nastal
V listopadu roku 2014 byl poprvé rozsvícen vánoční strom v lokalitě Okálů
a poblíž stojících rodinných domků. Ti,
kdo tuto akci zavedli, chtěli tímto způsobem založit novou tradici rozsvícení
vánočního stromu pro obyvatele Okálů,
Hoﬂade i nejbližšího okolí. Za pomoci
zvedací plošiny byl takto poprvé ozdoben rostlý smrk poblíž vypuštěného
bazénu mezi Okály.
Nejinak tomu bylo v pátek 29. listopadu 2019, kdy se okolo sedmnácté
hodiny sešla početná skupina místních
a za zvuků koled se slavnostně rozsvítil
smrk s modrými řetězci světel. Výška
stromu už dosahuje více jak dvacet metrů a příští rok budou problémy na něj
navěsit svítící řetězce.
Hasiči z Ludvíkova připravili malý stánek s klobásami, gulášem, pivem i něčím ostřejším. Pro návštěvníky a rodiče
s dětmi bylo připraveno malé pohoštění.
„Baráčníci“ připravili jako v předchozích
létech cukroví, čaj, svařené víno, grog.
Nechybělo i drobné pohoštění, které přinesli obyvatelé z okolí. V akváriu
u stromu líně proplouvali mimořádně
velcí kapři šupináči, hlavně aby zaujali
zvědavé dětské návštěvníky.
Místní se známými a kamarády vytvářeli skupinky a hloučky, popíjely se

nápoje a pojídaly různé pochutiny a pochoutky, sdělovaly se dojmy, zkrátka se
předvánočně povídalo o všem možném.
Děti pobíhaly s výskáním mezi rodiči
a radovaly se z ojedinělé akce. To vše
bylo doplněno reprodukovanými koledami či jinými melodiemi. Jen k té pravé
předvánoční atmosféře chyběl sníh. Spí-

še pofukoval nepříjemný studený vítr, ale
ten se později uklidnil. Přesto to určitě
nikomu nevadilo. Většina z návštěvníků
strávila několik hodin v příjemné předvánoční atmosféře.
Poděkujme manželům Pelantov ým
a Čeledovým, dále hasičům z Ludvíkova
i dalším nejmenovaným za přípravu zdařilé akce. Věříme, že se znovu setkáme
na dalším rozsvícení stromu, ale to se
bude psát už rok 2020.
© Šmi-dra

Zpívání v Domě
s pečovatelskou
službou
Jako každý rok v předvánočním čase
chodí děti z naší mateřské školy zpívat
klientům Domu s pečovatelskou službou. Ani tento rok nebyl nikterak výjmečný, a tak 13. prosince vyrazila třída
Motýlků a Ježečků zazpívat a potěšit
babičky a dědečky, kteří zde bydlí.
Na programu byly vánoční koledy
a básničky, které se děti naučily v mateřské škole. A protože naše děti zpívají rády a s chutí, doufáme, že přenesly na naše seniory trochu té pozitivní
energie a radost do života, kterou mají
na rozdávání.
Jitka Dudková
leden–únor 2020
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SRC
Info ze SRC
S lednem nám začal další rok a s ním
i spousta nových úkolů, starostí, či radostí, které nás všechny čekají. Možná
je to tím počasím, které moc zimu nepřipomíná, ale napadají mne slova mého
kamaráda Michala Belšána: „Nám všem
chybí zima“. Každé roční období má
svůj účel. Jarem se příroda probouzí,
protahuje a otírá si ospalky, připravená
k rozkvětu. Léto žije v plné síle a rychlosti, blázní a užívá si krásu života. Podzim uzavírá příběhy, zavazuje konce dějů
a chystá si lože k odpočinku. Zima je
štědrá spánkem a klidem, dá celé přírodě čas na oddech a načerpání nových
sil. A pak do toho celého vstupuje člověk. Zima je najednou období, kdy není
čas na odpočinek. V listopadu inventury,
v prosinci plánování a honba za termíny,
pak intenzivní týden a půl „o-vánocích-musí-bejt-rodina-po-hromadě!“ války
nervů a s druhým lednem jste očekáváni
v kanceláři nebo u pásu s nohou na plynu, zrychlení z nuly na sto. No, co z toho
máme? Žaludeční vředy, alergie, selhání
vnitřních orgánů, nespavost, deprese.
Ale plníme plán. Hurá! Sami sebe zbavujeme času na zpomalení a znovuzískání
energie, výměnou za zvýšení rychlosti,
kterou se amortizujeme. Ovládá nás
nemístný pocit, že civilizace musí OVLÁDAT tam, kde dříve bylo SOUZNÍT. No,
prostě… chybí nám Zima. Tolik Michal.

Co se týká SRC, tak bych se rád ohlédl za Mikulášským plaváním, jehož již
sedmý ročník máme zdárně za sebou.
Podrobné výsledky naleznete na jiném
místě tohoto výtisku novin, nebo na našich stránkách.
Rád bych zde také zmínil velice dobrou
práci Infocentra, které je součástí Sportovního a relaxačního centra. Speciálně
v období před Vánoci bylo Infocentrum
velkým pomocníkem všech, kdo si objednávali dárky prostřednictvím Zásilkovny.
Velmi „slušná“ byla v období vánočních a novoročních svátků i návštěvnost
bazénu a sauny. To nás všechny těší
a budeme rádi, pokud tento trend přetrvá i do jarních měsíců. Na tomto místě
chci poděkovat zaměstnancům organizace za jejich přístup k plnění úkolů
spojených se zabezpečením provozu
v tomto období. Pro návštěvníky našeho
bazénu mám dobrou zprávu. Přesto,
že i letos došlo ke značnému navýšení
ceny vodného a stočného ze strany
Frýdlantské vodárenské společnosti,
pokusíme se v roce 2020 udržet ceny
vstupného na úrovni z loňského roku.
V souladu s výše uvedeným povzdechem na adresu spěchu, ve kterém
v současné době žijeme, musím přiznat,
že ani nám v SRC se nedaří udělat ze
zimního období čas k nabírání sil. Již

6. 1. 2020 startuje další běh plaveckých kurzů pro základní školy. Máme
přihlášeno jedenáct tříd z devíti škol
a školních zařízení. Tyto kurzy poběží
opět deset týdnů a hned po jejich skončení navazují další. V lednu nám rovněž
začne již čtvrtý turnus kurzu plavání
pro malé děti. Zahájení je 21. 1. 2020
v 18:00.
Na konec ledna jsme opět připravili
akci pro všechny jedničkáře. Opět jako
minulý rok budou mít všichni žáci základních škol, kteří se prokáží platným
vysvědčením z tohoto pololetí, vstup
do bazénu zdarma, a to od 31. ledna do 2. února, tedy po celý víkend.
Podrobné informace k této akci ještě
sdělíme prostřednictvím našich stránek.
Mám také jednu prosbu. Pokud se
mezi čtenáři najdou držitelé čipu do posilovny, kteří již naši posilovnu nevyužívají, žádám je, aby čip odnesli buď
do Infocentra nebo do bazénu. Předem
děkuji.
Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům organizace za práci, kterou odvedli v průběhu loňského roku,
a samozřejmě i všem těm, kdo navštívili
některé z našich zařízení, ať již se jedná o kemp, nebo o bazén, či sportovní
halu a sokolovnu. Věřím, že jste u nás
byli spokojeni a že nám zachováte přízeň
i nadále.
Ing. Pavel Jakoubek

AKCE

Za jedničky do bazénu
Jsi žákem základní školy?
Máš na pololetním vysvědčení pouze samé jedničky?
Přines jej ukázat panu plavčíkovi
a máš vstup do bazénu na jednu hodinu zdarma
Akce platí od 31.1.2020 do 2.2.2020
Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace, Ludvíkovská 38,
463 65 Nové Město pod Smrkem, IČ 75048817 tel.776098911, 725785801
bazen@nmps.cz, www.ubytovani-relax.com
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Sport
Zimní úvahy nad údržbou Singltreku pod Smrkem
Zima letos začala stejně, jako je časté
v posledních letech. Spíš takový prodloužený pozdní podzim, s tím, že občas
trochu sněží, ale dlouho to nevydrží. Tak
nám stále chodí od návštěvníků dotazy,
jestli se na stezkách dá jezdit. Ale jsou
to jen jednotlivci, na stezkách je v tomto
počasí prakticky prázdno. Řekli bychom, že momentálně nad návštěvníky
převažují místní cyklisté, což je skvělé
a z těchto setkávání na stezkách máme
radost.
V listopadu proběhla na Singltreku
pod Smrkem instruktážní brigáda, kterou pořádalo novoměstské Sdružení
podnikatelů v cestovním ruchu. Toto
sdružení, ač se rozhodně nezabý vá
pouze Singltrekem pod Smrkem, vnímá
tento projekt jako velice důležitý pro
region. Považuje za nutné, aby stezky
byly v co nejlepší kondici. Jelikož v tomto směru je – a za všech okolností vždy
bude – prostor pro zlepšování, členové
sdružení hledali možnost, jak se na této
věci podílet a správným způsobem pomoci. Požádali proto Tomáše Kvasničku,
aby se ujal odborného vedení brigády.
Tomáš Kvasnička účastníky brigády
naučil, jak na stezkách řešit a udržovat
odvodňovací prvky. Se správnou údržbou (nejen) těchto prvků jsou na stezkách Singltreku pod Smrkem problémy
po celou dobu, co jsou stezky v provozu,
ačkoli je toto know-how volně k dispozici
také v mnoha odborných publikacích.
Nyní tedy účastníci brigády mohou sami
vést skupiny dobrovolníků a na údržbě
těchto prvků, kterých je na stezkách samozřejmě hodně, samostatně pracovat.
U příležitosti této brigády a také končícího roku jsme se opět dostali k přemýšlení nad tím, jaké nastavení by vlastně
měla mít údržba stezek vzhledem k sezónnosti provozu a stále častěji přicházejícím klimatickým výkyvům. Nestává
se to naštěstí každý rok, ale není to
ani ojedinělé, že v pozdním podzimu či
zimě přijdou velké vichřice, které vyvrátí
a polámou hodně stromů. Nejhorší zatím
byla loňská zima, kdy foukalo hodně již
na podzim, pak znovu v předjaří, a lesy dostaly pořádně zabrat. S tím navíc
kolidují dvě věci. První je sezónnost
pracovníků údržby ze Singltrek pod
Smrkem, o. p. s., kteří jsou najímáni
na období od jara do podzimu. Tato sezónnost je samozřejmě logická – co by
tato četa dělala v době, kdy je obvykle
18

na stezkách sníh? A druhá je velkoplošná kůrovcová kalamita, kdy pracovníci
Lesů ČR jsou zcela vytížení prací v napadených porostech a mají omezené
kapacity na řešení dalších problémů.
Důsledkem této situace v roce 2019
bylo to, že když na jaře začínala sezóna,
stezky nebyly uklizené a mnohde ani
zajištěné z hlediska bezpečnosti, takže
některé úseky musely být zcela uzavřené (to se týká zejména oblasti Jindřichovického hřebene, který byl uzavřen
ještě dlouho v sezóně). Stezky (a celé
lesní porosty) samozřejmě lze uzavřít příslušnou vyhláškou, ale není to obecně
vůbec populární opatření a cestovnímu
ruchu v regionu to také nijak nepomáhá.
Situaci nakonec velice pomohla – samo-

zřejmě kromě pracovníků SpS, o. p. s.
a Lesů ČR – vyřešit celá řada dobrovolníků, kolegů ze Singltrek týmu, místních
přátel i fanoušků z řad veřejnosti, kteří
ve volném čase a zcela nezištně vyráželi
odtahovat větve ze stezek a vyhledávat
nejzávažnější problémy.
Takže s nastavením údržby stezek
vzhledem k sezónnosti provozu je to
složitější, než jsme si všichni původně
mysleli, a vytvořit dobré řešení asi ještě
bude nějakou dobu trvat. Doufejme, že
tato zima bude ke krásným lesům pod
masivem Smrku milosrdnější (a to myslíme obecně, nejen kvůli stezkám!).
Za celý tým Singltreku pod Smrkem
Vám krásné zimní dny přeje
Hanka Hermová

V NOVÉM ROCE 2020
PŘEJEME VŠEM

ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ
A SPOKOJENOST
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Hasiči
Konec a začátek roku u hasičů v Ludvíkově
Konec roku 2019 a začátek roku 2020
u hasičů v Ludvíkově byl náročný na dokončení úkolů, uložených na výroční
valné hromadě začátkem roku: dokončit
úklidové práce na pozemcích a ve zbrojnici, sběr a odvoz železa na Přebytku
a v Ludvíkově, dokončení inventury, nahlášení termínu soutěží a VVH, dokončení všech kurzů a školení, stanovených
pro členy a výjezdovou jednotku, opravy
techniky a materiálu, zajištění zkoušek
profesních řidičů i ostatních, kteří jezdí
s vozem pro dopravu osob, a také příprava rozpočtu sboru a jednotky na příští rok. Vše se připravuje na pravidelných
schůzích výboru našeho sboru, včetně
realizace. Pro výjezdovou jednotku je
samozřejmostí také nácvik a výjezdy,
kterých naštěstí bylo v listopadu a prosinci málo. Jednalo se pouze o výjezd
k požáru na hranicích s Polskem u Jindřichovic a technický zásah u havárie
vozidla.
Velkou část činnosti představuje veřejně prospěšná a kulturní činnost pro
město i obec, například pomoc městskému úřadu při kácení stromů u mateřské školky i na jiných místech ve městě
a Ludvíkově.

Již první akce byla pro náš sbor náročná. Byli jsme požádáni o zajištění kompletní služby při novoměstském plese
16. listopadu v Dělnickém domě. Vše se
zdařilo a spokojenost byla na obou stranách. Bohužel ne tak u další plánované
akce na Oldies párty, která je hlavně
pro mladé. Někteří se umějí bavit velmi
dobře, ale jsou takoví, kteří po půlnoci
dokážou vyvolat bitku, až se musí zavolat policie a dokonce sanitka. Velmi nás
to mrzí, protože nás organizování akce
stojí mnoho sil a času a pro nás je spokojenost lidí na prvním místě.
Koncem listopadu již tradičně byli
naši členové u rozsvícení vánočního
stromu Na Výsluní v Novém Městě, kde
zajistili v maskách Mikuláše občerstvení. I když při špatném počasí, opět byli
všichni spokojeni. Také 1. prosince při
rozsvícení vánočního stromu naše skupinka MRSOCHMEL zajistila pro občany Nového Města veškeré občerstvení
a dostalo se jí velkého poděkování. Také
jsme byli požádáni o předání Mikulášské
nadílky u ﬁrmy CiS, kde jsme v maskách
Mikuláše, anděla a čertů předali všem
zaměstnancům malé dárky, jak v Novém Městě, tak v Ludvíkově a v Bílém

Potoce, a také tam jsme dostali velké
poděkování od vedoucích ﬁrmy a zaměstnanců. Týž den, 5. prosince, jsme
pro rodiče s dětmi připravili Mikulášskou
nadílku od 16 hodin v klubovně, a jako
tradičně byla klubovna úplně plná, děti
spokojené s dárky a my všichni jsme byli
rádi, že se celodenní akce podařila.
Na stříbrnou sobotu jsme v místním
kostele uspořádali vánoční koncert,
na kterém vystoupily děti z Nového Města – sbor Podsmrkáček a zaslouženě sklidily potlesk od plného kostela.
Za všechny občany a hasiče poděkoval
jak vedoucím, tak i dětem pan Mrkvička;
s panem Malečkem a ostatními hasiči
kostel vánočně vyzdobili a jako občerstvení připravili horký čaj a svařáček.
Na druhý svátek vánoční, na sv. Štěpána, již tradičně pořádáme pro hasiče
a veřejnost za každého počasí společný
výstup na Smrk. V letošním roce sice
poklesl zájem, ale přesto nás na zamrzlou rozhlednu, ze které nebylo vůbec
nic vidět, došlo 16 a tři psi. Dole žádný
sníh, ale později postupně začal přibývat
při pravidelném sněžení. Bylo to krásné
a příští rok jdeme zase.

Naše poslední akce v roce 2019 je
Silvestrovský nohejbal pod širým nebem, na který se vždy těšíme, i když
nevíme, jak to dopadne s počasím.
Do nového roku 2020 přejeme všem
jen to nejlepší.
Za Sbor dobrovolných hasičů jednatel
Pavel M.st
leden–únor 2020
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Služby
Adiktologické služby pro děti a mládež budou nově
přístupné i v Libereckém kraji
Liberecká organizace ADVAITA rozšiřuje od ledna 2020 své služby o adiktologický program pro děti a mládež.
Tyto služby mají pomoci dětem, mladistvým a jejich rodinám zbavit se návykového chování a závislosti. Do programu je možné přijmout děti, které užívají
legální (nikotin, alkohol) nebo nelegální
návykové látky (drogy), popřípadě mají
problém s tzv. nelátkovým typem závislosti (nadměrné užívání počítače, internetu a internetových a mobilních aplikací, gambling). Úvodní konzultaci mohou
děti společně se svými rodiči absolvovat
ve všech poradnách organizace v Liberci, Jablonci nad Nisou, Frýdlantu,
Semilech, Turnově, Novém Městě pod
Smrkem a v České Lípě, specializovaná
péče dále bude probíhat v poradnách
v Liberci, Jablonci nad Nisou a České
Lípě. Kontaktní informace na jednotlivé
poradny jsou zveřejněny na webových
stránkách www.advaitaliberec.cz.
„Potřebnost této aktivity vychází ze
zkušenosti našich stávajících služeb.
V návaznosti na programy primární prevence vnímáme, že pro dětské klienty

není třeba realizovat pouze programy
preventivní, ale také terapeutické, ty
však dosud v Libereckém kraji nebyly
k dispozici,“ říká Barbora Mrázová, vedoucí programů primární prevence.
Adiktologické služby pro děti a mládež jsou službou, která vhodně doplní
současné programy a zpřístupní je širší
cílové skupině. „Nechceme však pouze
rozšířit cílovou skupinu ambulantních
programů. Vytváříme takový program,
který odpovídá potřebám dětských
klientů a jejich rodinám,“ sděluje David
Adameček, odborný ředitel organizace.
„V našich podmínkách považujeme
za neefektivní zřízení nového samostatného zařízení, proto bude tento
program navazovat na již existující
ambulantní služby, bude využívat jejich
prostor a poskytovat je bude odborný
personál, který má dlouholeté zkušenosti v práci se závislými a jejich
blízkými,“ doplnila Drahuše Tkáčová,
vedoucí poraden pro gambling a jiné
závislosti.
„V současné době jsme v přípravné
fázi projektu, navazujeme spolupráci

s odborníky s cílem vytvoření komplexní péče o tuto klientelu,“ uvedla dále
Tkáčová.
„Čekáme na výsledky dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, kam jsme podali žádost
o ﬁnanční podporu tohoto projektu,“
říká výkonná ředitelka Olga Merglová.
„Služby dětem a mladistvým začneme
ale v příštím roce nabízet v omezené
míře i v případě, že projekt podpořen
nebude. Pokládáme to za potřebné,“
doplňuje Merglová.
ADVAITA, která poskytuje služby prevence a léčby závislostí, působí v Libereckém kraji od roku 1996.
Kromě Centra ambulantních služeb
ADVAITA v Liberci, které zajišťuje provoz
programů ambulantní léčby a doléčovacího programu, provozuje také Poradny
pro gambling a jiné závislosti v šesti
obcích Libereckého kraje, dále pak Terapeutickou komunitu ADVAITA v Nové
Vsi a Programy primární prevence.
Kontaktní informace:
Olga Merglová, 739 375 492,
merglova@advaitaliberec.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
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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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ZZS
ZZS LK ocenila kolegy i zástupce veřejnosti
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje letos již podruhé předala
medaile a pamětní listy svým zaměstnancům, kolegům z IZS a zástupcům
laické veřejnosti. Ředitel Luděk Kramář
na Slavnostním ocenění v liberecké kavárně Pošta ocenil jejich práci a zvláštní
přínos pro záchrannou službu a obyvatele Libereckého kraje.
„Záchrana lidských životů a ochrana
lidského zdraví by se v naší každodenní činnosti neobešla bez velmi těsné
spolupráce všech pracovníků ZZS LK.
Lidé, kteří volají na linku 155 a většinou ve velmi zoufalé situaci čekají, že
jim někdo pomůže, si neuvědomují, jaký svým voláním spustí kolotoč. Jejich
volání díky technikům přijme operátor.
Vyhodnotí získané informace a pošle
další – lékaře, záchranáře, sanitu nebo
vrtulník. Všichni na místě udělají, co je
v jejich silách. Je to práce plná emocí,
někdy zoufalství, někdy radosti. Bez
ohledu na čas, počasí, vlastní problémy – ta práce je vždy vysoce profesionální. Právě na ní závisí naděje, kterou
lidé do volání na linku 155 vkládají.
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Protože, jak jsem říkal již loni, když jedeme my, vždy vezeme naději,“ uvedl
ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
Připomněl, že po předání pacienta
v nemocnici se rozbíhá další administrativní kolotoč a že Slavnostní ocenění
záchranářů je tedy poděkování za práci opravdu všem, kdo u Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje
pracují.
Zvláštní poděkování záchranné služby
letos putuje i dvěma zástupcům laické
veřejnosti. „Je pro nás obzvlášť důležité, protože si uvědomujeme, že právě
bez lidí, kteří se první dostanou k postiženým, by naše práce byla mnohem
těžší a nemusela by mít tolik dobrých
konců. Máme profesionální vybavení,
profesionální zaměstnance, z nichž
každý dělá maximum. Ale zkrátit dojezdové časy k pacientům už neumíme.
O lidském životě a jeho další kvalitě
ovšem mnohdy rozhodují první vteřiny,
kdy my na místě prostě být nemůžeme
a musíme se spolehnout na pomoc
laiků. V tuto chvíli bych chtěl opravdu
ze srdce poděkovat všem, kdo někdy
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v kritické chvíli pomohli svým bližním.
Oba dnes oceňované jsme vybrali jako
jejich zástupce, byli bychom rádi, kdyby se jejich příběhy staly inspirací pro
ostatní,“ řekl Kramář.
Martin Prevužňák a Barbora Kroftová
z rukou ředitele krom pamětního listu obdrželi také samolepku „Pomohl/a jsem
zachránit lidský život,“ kterou záchranáři
udělují ve výjimečných případech těm,
kdo pomohou bližnímu v nouzi. Martin
Prevužňák je zdravotnický laik, a přesto
v uplynulém roce dokázal zachránit život
muži, kterého přejel vlak. V těžké situaci
neztratil hlavu a dokázal poskytnout
první pomoc takovým způsobem, který
muži umožnil přežít do příjezdu profesionálů. Bez jeho okamžité reakce a bez
jeho pomoci by muž patrně nežil.
Barbora Kroftová se na slavnostním
předávání ocenění se svým zachráněným dokonce potkala a dostala od něj
krásnou kytičku. Život mu pomohla zachránit telefonátem na operační středisko, perfektním nahlášením potřebných
informací a následnou organizací záchranných prací a resuscitace.
Michael Georgiev – ZZS LK
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Provozní doba – 1. ledna 2020 – 31. března 2020
Plavecký bazén
ráno
odpoledne

Sauna
odpoledne
sanitární den

pondělí
úterý
středa

školy
výuka
čtvrtek plavání
pátek

14.00–18.00 veřejné plavání
18.00–20.00 kurz plavání děti
14.00–20.00 veřejné plavání
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
15.00–16.00 plavecký kroužek DDM
16.00–21.00 veřejné plavání

zavřeno

Masáže

Občerstvení
u bazénu

zavřeno

14.00–20.00

15.00–20.00 smíšená
15.00–20.00 pro ženy

17.00–20.00
pro ženy (1× za dva týdny)

14.00–21.00

17.00–20.00
15.00–21.00 pro muže
pro muže (1× za dva týdny)

14.00–21.00 veřejné plavání

9.00–12.00
14.00–20.00 veřejné plavání
15.00–20.00 smíšená
veřejné plavání
neděle zavřeno
14.00–18.00 veřejné plavání
14.30–18.00
Poznámky: Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 týden předem.
sobota

zavřeno

14.00–20.00
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
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Sport
Rozhovor s Lucií Kratochvílovou, žákyní 6. A v Novém
Městě pod Smrkem dne 19. listopadu 2019
Dalším High-point championem v disciplíně pole bending youth se stala Lucie
Kratochvílová.

Jak dlouho jezdíš na koni
a v kolika letech jsi začala závodit
v rychlostních disciplínách?
Na koni jsem popr vé seděla snad
ještě v plenkách, protože koně a další
zvířata jsme měli doma vždy a můj taťka vedl mě i mou sestru Nikču k životu
na ranči už od malička. Pořádně jezdit
na koni jsem však začala až ve svých
šesti letech a o dva roky později už jsem
vyrazila na své první závody v rychlostních disciplínách.

leden–únor 2020

V loňském roce jsi jezdila
na jiném koni než letos,
představíš nám je?
Ano, mé první dvě sezóny jsem jezdila
na poníkovi Karino, se kterým předešlé
roky závodila má starší sestra Nikča. Je
to koník s krátkýma nožkama, ale velkým srdcem bojovníka. Spolu jsme toho
hodně zvládli a bojovali jako velcí. Poté
přišla moje touha zkusit jet závod na velkém koni, a tak mi taťka dovolil startovat
na kobylce Torri – kříženka Shagya ×
Appa. I s Terezkou, jak jí doma říkáme,
nám to docela dobře fungovalo a hodně
mě naučila. Do letošní sezóny jsem dostala příležitost jezdit na Dallanovi, koni
Gabči Aujeské. Je to zkušený kůň, který
během své kariéry již absolvoval spoustu závodů s velmi dobrými výsledky,
a tak jsem měla trochu strach, abych mu
to nepokazila. Naštěstí se tak nestalo
a z nás se stal dobrý tým a sezónu jsme
si parádně užili.
Jak bys vyhodnotila letošní
sezónu?
Jak jsem již řekla, letošní sezónu jsem
strávila v sedle Dallana. Ne vždy se nám
podařilo vše podle našich představ,
ale zvládli jsme spolu zajet i spoustu
pěkných a rychlých jízd a dosáhli jsme

Novoměstské noviny

tak na krásná umístění. Takže s letošní
sezónou jsem velmi spokojená a děkuji
Dallanovi za nové zkušenosti, které jsem
od něj získala.
Teď na podzim jsi startovala
na Mistroství Polska, jak se ti
tam líbilo? Byla jsi spokojená
s výsledkem? Jaká je konkurence
v Polsku?
V Polsku se mi líbilo moc. S Dallanem
se nám tam povedlo zajet velmi slušné
jízdy a stali jsme se šampiony v juniorské kategorii disciplíny barrel race
i pole bending, takže jsem měla velkou
radost a byla jsem moc spokojená s naším výkonem. Konkurence v Polsku je
obdobná jako u nás, protože s většinou
polských jezdců se potkáváme po celou
sezónu NBHA u nás v ČR.
Co bys vzkázala jezdcům,
co začínají?
Začínajícím jezdcům bych vzkázala,
ať pilně trénují, poslouchají rady trenérů
a nevěší hlavu, když se někdy nedaří.
Lucko, děkujeme za rozhovor.
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Kultura
Vánoční koncert
Sváteční předvánoční období jsme si
6. prosince zpříjemnili adventním koncertem Leony Machálkové. Zazněla celá
řada hitů, i vánoční koledy, které si spo-

lečně zazpívala s dětským pěveckým
sborem Podsmrkáček, za doprovodu
kapely a dvou vokalistek.
Diváci zpěvačku odměnili nekoneč-

ným potleskem, a myslím si, že i tímto
koncertem jsme si všichni navodili pravou vánoční atmosféru.
Za pořadatele
Edita Čeledová

Návštěva
z „Ordinace“
V pátek 11. října k nám zavítala návštěva z Ordinace v růžové zahradě, Bobo
a Heluš. Martin Zounar alias Bobo Švarc
a Martina Randová jako jeho seriálová
žena Heluš vyprávěli nejen vtipné historky z natáčení Ordinace, ale také z bohaté herecké kariéry a osobního života.
Společnost na jevišti jim dělala Martinova fenka Lipmy. Zábavná talkshow byla
odměněna velkým potleskem.
Za pořadatele
Edita Čeledová
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číslem MK ČR E11812. Toto číslo vyšlo 20. 1. 2020. Náklad 300 ks. Příští vydání: březen–duben 2020. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího
měsíci vydání. Vydává Město Nové Město pod Smrkem. Odpovědný redaktor: Pavla Špičková (e-mail: knihovna@nmps.cz). Redakční rada: Pavla
Špičková, Jiřina Zelenková, Ing. Miroslav Kratochvíl. Graﬁka a tisk: www.jabloneckatiskarna.cz.
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