cena 10 Kč
www.nmps.cz
číslo 2, ročník 26
Město Nové Město pod Smrkem
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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Festival deskových her
Vážení čtenáři,
na sklonku letošní mírné zimy vychází další číslo Novoměstských novin.
Můžete se v něm dočíst o zajímavých
činnostech v našich školách, o akcích
místních spolků, o novinkách ze Sportovního a relaxačního centra, a také
příspěvky od pravidelných přispěvatelů. Některé plánované akce bohužel nemohou proběhnout o přesných
termínech, ale doufáme, že nouzový
stav, způsobený pandemií koronaviru,
je neodsune na příliš vzdálenou dobu.
Věříme, že v této kritické době Vám
pomohou rady odborníků a další číslo
už budete číst v příjemnější situaci.
Redakce

V sobotu 22. února proběhl v ZŠ Purkyňova Frýdlant první ročník „Festivalu
deskových her“, který organizoval MAP
Frýdlantsko. Nápad uspořádání festivalu
se nám líbil. Na přípravných schůzkách
jsme se s dalšími zástupci klubů dohodli, jakou hru bude kdo prezentovat, kolik
mladých dětských lektorů zapojí a jak
celá akce bude probíhat.
Z naší organizace se zapojilo celkem
devatenáct dětí z kroužků „Hrajeme si,
nezlobíme“ a „Včelaříků“.
V devět hodin se začala připravovat
všechna stanoviště a v deset hodin jsme
netrpělivě očekávali děti a rodiče. U nás
se hrály hry UBONGO, MONSTARS,
BUBBLES a CORTEX. Včelaříci měli
hru vlastní výroby, se kterou jim pomáhala studentka z Indie Sanay Attari
v roce 2019. „Včelaříci mají hru zábav-

nou a vtipnou“.
ko m e n t o v a l a
Anička Linhartová . Ke hrám
usedaly děti
a přidávali se i rodiče. U nás se vystřídalo osmdesát hráčů. Tak velký zájem nás
mile překvapil.
Celý festival probíhal v pohodové atmosféře. Náladu z vydařené akce nám
nezkazil ani komplikovaný nákup jízdenek ve vlaku.
Už teď se těšíme na další ročník.
Za SVČ ROROŠ
Michaela Křiklavová
Další informace najdete:
https://ddmnmps.webnode.cz/
https://www.mapfrydlantsko.cz/l/
festival-deskovych-her/

Potřebujete poradit
v souvislosti s aktuálním
výskytem koronaviru?
Infolinka Státního
zdravotního ústavu

Mladé lektorky deskových her Anička Linhartová a Pavlína Denková vysvětlují
pravidla hry CORTEX Kátě Gemerské a Marušce Kvapilové.

DDM
Novoroční basketbalový turnaj v Hejnicích
Po vydařeném prosincovém vánočním
basketbalovém turnaji v Novém Městě
pod Smrkem jsme byli na oplátku pozváni na novoroční turnaj do Hejnic.
Čtyři družstva bojovala o prvenství
s chutí a nadšením.
Vyrovnané zápasy, spolupráce hráčů
na hřišti, přihrávky zakončené košem,
rychlá obrana protihráčů, radost z vydařených akcí, potlesk diváků, to vše přispívalo k výborné sportovní atmosféře
velmi pěkně zorganizovaného turnaje.
Bouřlivým potleskem byl odměněn
výkon Aničky, nejmladší hráčky turnaje,

když při hře zpracovala přihrávku a zakončila ji košem. Malá basketbalistka
ze třetí třídy dojíždí pravidelně z Jindřichovic pod Smrkem na tréninky basketbalu do Nového Města pod Smrkem
a je zdatnou hráčkou novoměstského
kroužku.
Ka ždý účastník si odnesl diplom
a pěknou odměnu k doplnění vydané
energie.
Vítězství připadlo novoměstskému
družstvu.
Diplom nejlepší střelkyně získala Lucie Peterová a nejlepším střelcem turna-

je byl vyhlášen
Michal Hanák.
Oba jsou členy
novoměstského basketbalového týmu.
Děkujeme organizátorce paní učitelce
M. Hmirové ze ZŠ Hejnice a těšíme se
na velikonoční turnaj v Novém Městě
pod Smrkem.
Fandíme basketbalu, fanděte s námi!
(YS)
Foto z turnaje najdete na našich stránkách http://ddmnmps.webnode.cz/

Okresní kolo
ZŠ Liberec
ve ﬂorbale
Soutěž SLZŠ
JUNIOR
Ve středu 19.02.2020 jsme vlakem
vyrazili s chlapci ﬂorbalového kroužku
na turnaj do ZŠ Lesní v Liberci. Mile nás
tam přivítali a kluci odehráli celkem 4 zápasy. Tentokrát šlo o první ﬂorbalový
turnaj našich žáků 4.–5. tříd. Turnaje se
zúčastnila ZŠ Lesní, ZŠ Aloisina výšina,
ZŠ Lužického, ZŠ Višňová a SVČ Roroš.
Nakonec i bez pomoci svého trenéra
se kluci umístili z 5 družstev na čtvrtém
místě. Hráčům gratuluji. Budeme se těšit
na další pozvání, na další zápasy.
M.Pánková
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DDM
Letní tábor
Každoročně se snažíme zlepšit podmínky pro pořádání letního tábora svépomocí nebo za přispění sponzorských
darů.
V roce 2019 nám paní Dana Divínová
pomohla získat sponzorský dar od raspenavské ﬁrmy NOVUS Česko s. r. o.
Nerezové příbory v celkové hodnotě
4.797,- Kč splňují podmínky zdravého
stravování.
Děkujeme také přátelům SVČ „ROROŠ“, kteří nám věnovali nepotřebné
hrníčky a talíře.
Možná to pro někoho jsou malé drobné dárky, ale pro nás mají velký význam.
Svědčí to o přátelství lidí, kteří mají pěkný vztah k naší organizaci.
(YS)

Florbalový turnaj s rodiči
V úterý 17. 12. 2019 se odehrál Vánoční turnaj starších dětí ﬂorbalového
kroužku a jejich rodičů. Základem turnaje bylo, aby hráči mohli porovnat své
dovednosti se svými rodiči. V první části
jsme rodičům předvedli, jak probíhá
týdenní tréninková hodina. Ve druhé už
došlo na samotný turnaj. Děti se rozdělily na 2 týmy a hrály tak proti svým
rodičům. Po ustanovení pravidel mohlo
dojít na samotný zápas. Na dětech bylo
vidět, jak moc se snaží a předvádějí
ve hře vše, co se naučily. Ale i přes
veškerou snahu prohrály o jeden gól.
Celkové skóre 9:8 tak vítězně skončilo
pro rodiče.
Velké poděkování patří nejen dětským
hráčům za výkon, který předvedli, ale
hlavně rodičům. Ti udělali svým dětem
velkou radost tím, že v sobě našli odvahu a přišli si zahrát.
Jan Škareda – vedoucí kroužku
ﬂorbalový tým SVČ ROROŠ 2019 –
foto archiv
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 9. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem,
konaného dne 26.02.2020
Zasedání bylo přítomno 15 zastupitelů; ze začátku je omluvena Mgr. Martina
Funtánová a Mgr. Michaela Smutná.
Omluveni Ing. Miroslav Kratochvíl, paní
Renata Likavcová.
Po uvítání zastupitelů a hostů byli určeni ověřovatelé zápisu, poté byl schválen program zasedání.
1. Připomínky občanů
Pan Pospíšil: Já bych měl jenom takovou připomínku ohledně Kyselky. Potěšilo mě, jak se na podzim obnovil celý
prostor, přidaly se lavičky. Chtěl jsem
říci, že kdyby zase někdo navrhoval nějakou pomoc, tak ji přijmout. Ta přístupová cesta je dole v tom posledním úseku
dost kamenitá, jsou tam kořeny. Bylo by
dobré, kdyby to šlo trochu srovnat, když
tam jezdí s kočárky.
Pan místostarosta: Děkuji. Má ještě
někdo nějakou připomínku? Pokud ne,
přejdeme k bodu „Informace – nemocnice Frýdlant“.
1.1. Informace – nemocnice
Frýdlant
Pan místostarosta: Přivítal bych tady
pana Miroslava Stodůlku, místostarostu
města Frýdlant.
Pan Stodůlka podal informaci o připravovaném projektu na modernizaci
nemocnice ve Frýdlantu. Požádal jsem
Liberecký kraj a obce mikroregionu o ﬁnanční pomoc na rekonstrukci nemocnice ve Frýdlantu. Město Frýdlant se zavázalo při převzetí Nemocnice Frýdlant
Krajskou nemocnicí Liberec investovat
25 mil. Kč, z toho 10 mil. Kč z rezervy
a 15 mil. Kč si půjčí + 3 mil. Kč na projekt. Krajská nemocnice Liberec (KNL)
přislíbila 9 mil. Kč z prodeje nemovitostí
v Jablonném a 500 tis. Kč jako dotaci
přislíbila obec Bulovka. KNL projevila
zájem přesunout některá oddělení a celý
provoz zefektivnit tak, aby tam nemuselo
být tolik personálu. Zrekonstruovalo
by se dětské oddělení, přistavělo by
se půlpatro a spojilo se to dvoupatrovým krčkem s „novou“ částí nemocnice.
Do nově zrekonstruovaného dětského
oddělení by byla přesunuta laboratoř,
gynekologie, kompletně administrativa,
odběrná místa a zázemí pro personál.
Tím by místo laboratoře vznikla lůžková
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jednotka, takže by byla třípatrová lůžková
jednotka. Za tím spojovacím krčkem, kde
jsou chirurgické a interní ambulance, by
došlo k velké rekonstrukci a výstavbě
chirurgického sálu. Nějaké investice by
musely přijít také do stávajících operačních sálů – rekonstrukce vzduchotechniky. Cenový ﬁnanční předpoklad je cca
78 mil. Kč bez DPH. Od minulého týdne
je k dispozici odpřipomínkovaná studie.
Z posledního jednání s hejtmanem LK
vzešly dvě cesty, jak dosáhnout toho,
aby ve frýdlantské nemocnici bylo zdravotnictví podle norem 21. století. První je
společně zajistit těch 78 mil. Kč a druhá,
která se kraji líbí více, že by město Frýdlant vložilo veškerý majetek do akciové
společnosti. Obě jsou dobré. Celá situace se nějak vyvíjí a pan místostarosta
Stodůlka by rád věděl, jestli by byla
nějaká podpora okolních měst a obcí.
Konkrétně se vyjádřila obec Bulovka.
Višňová a Pertoltice slíbily politickou
i ﬁnanční pomoc, ale nevyčíslily částku.
Do jednoho měsíce by mělo být jasno,
jestli se budou shánět ﬁnanční prostředky, nebo se bude řešit akciová společnost KNL.
Diskuze:
Pan Ressel: Máte představu, o jakou
částku by se jednalo?
Pan Stodůlka: To nemám. To záleží
na tom, jakou máte ﬁnanční rezervu
a jak moc se cítíte schopni pomoci
této oblasti. Já jsem poslední, kdo by
chtěl peníze od okolních obcí, protože
vím, že jich nemají nazbyt a myslím
si, že ani Frýdlant by neměl pumpovat
25 mil. Kč do zdravotnictví. O to by se
měl starat kraj, potažmo Ministerstvo
zdravotnictví, protože všichni platíme
zdravotní pojištění a pojišťovna by měla platit peníze nemocnicím tak, aby
měly i na investice, což se dnes neděje. Nemocnice z toho pojištění hradí
mzdy a energie a na investice shánějí
různě. Chtěl jsem ještě vysvětlit, proč
chci po kraji peníze.
Kraj slíbil odkoupení společnosti od EUC a měl na to připraveno
35 mil. Kč. My jsme učinili nějaké kroky, které dotlačily EUC jak k něj rychlosti prodeje společnosti, tak i ke snížení ceny na 8,7 mil. Kč. Majitel ji měl
oceněnu na 70 mil. Kč. KNL přebírala
nemocnici se ztrátou 20 mil. Kč, takže
všichni víme, že měla hodnotu 0 Kč, reNovoměstské noviny

sp. minus 20 mil. Kč. Další úspora byla
v tom, že kdyby nemocnice zanikla,
resp. fungovala v režimu od 7:00 hodin do 15:30 hodin, nebyla tam pohotovost, sobota a neděle zavřeno, tak
v tu chvíli by nestačila dvě auta rychlé
záchranné služby, muselo by být třetí, to zřizuje kraj a náklady na jedno
jsou cca 6 mil. Kč/rok. Kraj 22 mil. Kč
ušetřil za nákup a desetiletý horizont
investice do záchranné služby, což by
bylo cca 60 mil. Kč, to je to 82 mil. Kč,
a my chceme jenom 45 mil. Kč.
Pan Vojáček: Samozřejmě tu politickou a morální podporu u nás v každém případě máte. Co se týče těch
ﬁnancí. Každý zastupitel, kdyby se
rozhodoval, tak by Vám těch peněz
dal co nejvíce. Problém je v tom, že
dnes budeme schvalovat rozpočet,
takže máme trošku jiné problémy. Co
se týče těch peněz, ano, myslím si,
že v budoucnu něco ano, nevím, jestli
budeme schopni dát z vlastních peněz
něco dohromady, ale můžeme si na to
i půjčit, protože tu nemocnici tady potřebujeme. Teď vám ale nikdo neřekne,
kolik bychom Vám mohli dát.
Pan Stodůlka: Já nechci, aby si okolní obce půjčovaly, úvěrovaly peníze
na zdravotnictví. Od toho máme Ministerstvo zdravotnictví, pojišťovny a kraj.
To by byla špatná cesta. Zatím mi stačí
ta vůle, příslib, kdyby bylo nejhůře.
Jsem tu hlavně proto, abyste o tom
přemýšleli.
Pan místostarosta: Navrhuji pověřit
starostu v případě potřeby jednat o poskytnutí dotace městu Frýdlant na modernizaci nemocnice.
Pan Stodůlka: Dál budu jednat s krajem o ﬁnanční pomoci nebo o té akciové společnosti. Děkuji za pozornost
a nashledanou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem pověřuje
starostu města jednat o možném poskytnutí ﬁnanční dotace městu Frýdlant
na modernizaci nemocnice.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
2. Odměny zastupitelů města
Předkládá Ing. Vladislav Petrovič, tajemník MěÚ
Pan tajemník: Na základě novely
vyhlášky, tak jak bylo uvedeno v materiálech, předkládám zastupitelstvu města
březen–duben 2020
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k projednání návrh odměňování neuvolněných členů zastupitelstva:
• výkon funkce člena rady
ve výši 7.954 Kč
• za výkon funkce předsedy výboru
ve výši 3.978 Kč
• za výkon funkce člena výboru
ve výši 3.314 Kč
• a výkon člena zastupitelstva města
ve výši 1.989 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města
Nové Město pod Smrkem schvaluje neuvolněným členům zastupitelstva města
s účinností od 01.03.2020, dle přílohy
k nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým
se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
měsíční odměnu; za výkon funkce člena
rady ve výši 7.954 Kč, za výkon funkce předsedy výboru ve výši 3.978 Kč,
za výkon funkce člena výboru ve výši
3.314 Kč a za výkon člena zastupitelstva
města ve výši 1.989 Kč.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
Na základě § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o výši peněžitého plnění za výkon
funkce člena výboru osobě, která není
členem zastupitelstva, zastupitelstvo
města.
• Návrh měsíční odměny člena
výboru, který není zastupitelem je
ve výši 700 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
na základě § 84 odst. 2 písm. v) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, s účinností
od 01.03.2020, členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města,
za výkon funkce člena výboru měsíční
odměnu ve výši 700 Kč.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
3. Rozpočet města 2020
Předkládá Ing. Jaroslava Beranová,
vedoucí ﬁnančního odboru.
Pan místostarosta: ZM je předložen
k projednání návrh rozpočtu města pro
rok 2020.
Dne 12.02.2020 byl návrh rozpočtu
projednán s ﬁnančním výborem.
Dne 19.02.2020 byl návrh rozpočtu
projednán na schůzi rady města rozšířené o zastupitele.
Ing. Beranová seznámila s příjmovou
a výdajovou částí rozpočtu města pro
rok 2020.
březen–duben 2020

Diskuze:
Pan tajemník: U kapitoly „PO SVČ
„ROROŠ“ bych chtěl reagovat na to, že
na 23. RM rozšířené o zastupitele požádala paní Likavcová o navýšení rozpočtu o 50 tis. Kč pro volejbalový klub.
Po prověření rozpočtu organizace se
navýšení nenavrhuje, protože paní ředitelka má v rozpočtu své organizace
ﬁnanční prostředky ve fondech, které
by mohla za tímto účelem použít.
Pan tajemník: U kapitoly „Městský
úřad“ bych chtěl reagovat na zprávu
ﬁnančního výboru. Jedná se o tu připomínku ke sloučení mzdových prostředků. Všichni zaměstnanci, kromě
knihovnice, jsou zařazeni pod MěÚ.
Nebylo praktické, když se někteří zaměstnanci uváděli např. u čištění města, na zeleni, na odpadovém hospodářství apod. Ty pracovní činnosti jsou
vykonávány různě, není řečeno, že
ti, co jsou uvedeni na čištění města,
vykonávají pouze čištění města. Uvádění mzdových prostředků pod těmito
kapitolami nebylo úplně vhodné, protože pak by se musely tyto činnosti
rozúčtovávat. Z tohoto praktického důvodu se to sloučilo pod jednu kapitolu
„Městský úřad“. V původním návrhu
byli pracovníci uvedeni na jednotlivých
kapitolách a bylo zřejmé, jaká je výše
jejich platu, což by mohlo být porušení
citlivých údajů. Z hlediska ochrany
osobních údajů (GDPR) bylo doporučeno, aby se to sloučilo na jednu
položku MěÚ.
Ing. Smutný: Chtěl bych se zeptat
ke kapitole „Odpadové hospodářství“. Pořád tam zůstalo, že se čerpalo 4,3 mil. Kč. Proč se vyčerpalo
o 1 mil. Kč méně? Jako ﬁnanční výbor
jsme žádali, abyste to vysvětlili. Zůstalo
to tam. Prosím o vysvětlení.
Ing. Beranová: Protože 4,3 mil. Kč
je jenom odpadové hospodářství. Ten
rozdíl té částky je sběrný dvůr.
Ing. Smutný: A kde byl rozpočtovaný
ten 1 mil. Kč?
Ing. Beranová: Rozpočtováno to bylo na tomhletom. Měla jsem tam uvést
tu částku vyšší, ne jenom to odpadové
hospodářství. Bude provedeno zastřešení některých hnízd s kontejnery
na tříděný odpad.
Ing. Smutný: Můžete to opravit?
Ing. Beranová: Můžeme.
Ing. Beranová: U kapitoly „Do Novoměstské noviny

tace“ navrhujeme změnu. Je tam
částka ve výši 300 tis. Kč, snížíme
na 170 tis. Kč, na skutečnost loňského
roku.
Ing. Smutný: Finanční výbor spočítal, jak to s těmi dotacemi je. Nevím,
jestli už je zveřejněn rok 2019. Měli jsme informace za rok 2018. V roce 2018 tři příspěvkové organizace
vyčerpaly z rozpočtu města necelých
100 tis. Kč. Rok 2019 nevím, ale bude
to asi podobné. Zároveň se z té kapitoly vyčerpalo 176 tis. Kč. Za chvíli budeme schvalovat nová pravidla pro přidělování dotací. Příspěvkové organizace
si už těch 100 tis. Kč nebudou moci
čerpat. Takže ta částka 170 tis. Kč
se sníží o necelých 100 tis. Kč. Ten
zbytek se rozděloval ostatním žadatelům, na které se budou vztahovat
ta nová pravidla, pokud je schválíme.
Do zápisu jsme napsali, že je to velice
otevřená věc, určitě by tam nemělo být
300 tis. Kč, vy navrhujete 170 tis. Kč.
Mělo by to stačit.
Ing. Beranová: Těch 170 tis. Kč je
odůvodněných, protože přišla žádost
o dotaci na 40 tis. Kč.
Ing. Smutný: Není zřejmé z rozpočtu, když nebudou moci příspěvkové organizace žádat z této kapitoly, jak
se jim navyšoval rozpočet.
Ing. Beranová: Ano.
Ing. Smutný: Můžete nám říci, o kolik se navýšil rozpočet PO SVČ „ROROŠ“ nebo PO SRC? To jsme také
psali v zápise. PO SVČ „ROROŠ“ má
rozpočet navýšen o 170 tis. Kč.
Ing. Beranová: To nebyly jenom dotace, tam je to včetně oprav. Na dotace
mají cca 70 tis. Kč.
Ing. Smutný: Čerpaly 47 tis. Kč.
Ing. Beranová: V roce 2019 čerpaly
víc.
Ing. Smutný: To bylo v roce 2018.
Rok 2019 není zveřejněn.
Ing. Beranová: V roce 2019 bylo čerpáno cca 70 tis. Kč. Příspěvkové organizace dostaly to, co měly v roce 2019
v rámci dotací přiděleno. Žádná se
nekrátila.
Ing. Smutný: Ptám se na ty částky.
U PO SRC je navýšení o 1 mil. Kč. Kolik z toho je na dotace?
Ing. Beranová: Samostatně vypíchnutá dotace tam není. Jsou to služby,
kde je i informační centrum apod.
I n g . J a ko u b e k : P ož á d a l j s e m
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o 150 tis. Kč na Smrkfest. Loni nebyl,
byly oslavy města.
Ing. Smutný: Loni jste čerpali kolik?
Ing. Jakoubek: Téměř nic. Něco
málo na dětský karneval. Jestli chcete
vědět, z čeho je to navýšení, tak to tady
mám.
Ing. Smutný: Máte navýšení o jednoho zaměstnance.
Ing. Jakoubek: Ono to není jenom to.
Došlo k různým změnám. Došlo k nějakým změnám ve mzdových tarifech věkem zaměstnanců. Jenom na mzdách
došlo k navýšení o cca 640 tis. Kč.
Dále jsme převzali sál. Teď ho malujeme, to bude stát 70 tis. Kč. Zvedly se
náklady na energie a těch 150 tis. Kč
na dotaci. Je to 1,063 mil. Kč navýšení rozpočtu + k tomu ještě přidám
200 tis. Kč z vedlejší a hlavní činnosti.
Ing. Smutný: Neřekl jste o tom navýšení o jeden úvazek.
Ing. Jakoubek: Navýšení o jeden
úvazek, v podstatě o necelý. V sokolovně jsem měl paní na dohodu (3 hodiny). To skončilo, tak jsem přidal paní v infocentru ty tři hodiny a udělal
z toho celý úvazek. Ta paní má ještě
k tomu infocentru úklid sokolovny a sál
v Dělnickém domě. Nepočítám ty, které nabírám na sezónu.
Ing. Smutný: Teď tam vychází hospodářský výsledek 130 tis. Kč.
Ing. Beranová: Ano.
Ing. Smutný: Mělo by to být na nule.
Pan tajemník: K tomu se dostaneme. Máme tady žádost Svazku obcí
Smrk na nákup nové čtyřkolky. Chtějí
příspěvek 38 264 Kč. Takže 40 tis. Kč
bude převedeno na výdajovou kapitolu
„Město“ položku „Svazek obcí Smrk“,
kde místo 60 tis. Kč bude 100 tis. Kč.
Ing. Beranová: Tento požadavek
přišel včera.
Pan tajemník: Dále tam zůstává
90 tis. Kč, které budou převedeny
na kapitolu „Opravy a investice“.
Ing. Smutný: Chtěl jsem požádat,
jestli byste mohli zveřejnit čerpání dotací za rok 2019 na stránkách města,
dělá se to už spoustu let.
Paní Suková: Chtěla jsem se zeptat
k tomu požadavku paní Likavcové. Co
když paní ředitelka nedá peníze na ten
volejbalový klub. Už to nebudeme řešit? Paní ředitelka tu není, aby k tomu
něco řekla.
Ing. Beranová: Jsou známa čísla,
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která vychází z účetní závěrky příspěvkových organizací. Skutečně jsem prověřovala tuto organizaci a nedá se říci,
že by paní ředitelka neměla ﬁnanční
prostředky na rezervním fondu. Rezervní fond, který má, jsou její ﬁnanční
prostředky, a k tomu ještě hospodářský výsledek. Paní ředitelka má hospodářský výsledek 218 tis. Kč a tato
částka se bude teprve rozdělovat. Paní
ředitelka si dala nějaký požadavek, ale
zřizovatel (RM) s tím nemusí souhlasit, může říct, že chce posílit rezervní
fond, aby bylo možné ﬁnancovat tento
požadavek.
Paní Suková: Chtěla jsem se jenom
zeptat. Napříště by bylo dobré ten
rezervní fond rozpitvat. Takhle, když
na to kouká někdo, který neví, tak je to
zavádějící a není to úplně přesné.
Pan místostarosta: Má ještě někdo
něco k příjmové nebo výdajové části
rozpočtu? Pokud ne, projednáme investiční akce. Po projednání na RM
rozšířené o zastupitele byl zapracován
požadavek paní ředitelky ZŠ (pod čarou) a také ta rekonstrukce zábradlí
v ZUŠ.
Ing. Smutný: Mě by zajímalo, jestli
nám můžete říct, na které investiční
akce budou čerpány nějaké dotace?
Ing. Beranová: Zatím jenom na vzduchotechniku do mateřské školy.
Pan místostarosta: Žádá se na humanizaci domu Frýdlantská 270.
Pan tajemník: Já bych to shrnul.
Příjmy a výdaje, jak byly předloženy
v materiálech, se nemění. Zbývá nevyjasněná ta skutečnost toho odpadového hospodářství, kterou zjistíme
a doplníme. Na kapitole „Dotace“ je
částka 170 tis. Kč z původně navržených 300 tis. Kč. Na kapitolu „Město“
bylo přesunuto 40 tis. Kč na položku
„Svazek obcí Smrk“ a 90 tis. Kč na kapitolu „Opravy a investice“. Pokud nikdo nemá již žádné dotazy, je tu návrh
usnesení.
Bc. Steffanová: Byla bych pro to,
co říkal Ing. Smutný, aby zvlášť byly
personální náklady úřadu. Takhle je to
neprůhledné.
Pan místostarosta: Dáváš návrh
na usnesení? Chceš ho zformulovat?
Je to jenom připomínka, nebo dáváš
návrh na usnesení?
Bc. Steffanová: Návrh na usnesení
bych klidně dala. ZM navrhuje rozděNovoměstské noviny

lit personální náklady úřadu, zvlášť
na úředníky a zvlášť na zastupitele.
Pan tajemník: Můžeme tedy naformulovat usnesení? Já budu psát.
Paní Suková: Já se domnívám, že
není nutné dávat do usnesení. Jestli
jste si stanovili, že vám to tak vyhovuje.
Každý správný hospodář ví, kolik dostane a stojí si za tím, co vyplatí. Mě nezajímá, kolik dostávají uklízečky a kolik
úředníci. Je to tady dané. Abychom se
tady pitvali v platech.
Bc. Steffanová: My nepotřebujeme
vědět, kolik kdo bere. Jde o to, aby to
bylo rozdělené a průhledné.
Paní Suková: Průhledné to nebylo
ani předtím. Když tam byl uvedený
jeden člověk na zeleň a už jsem to
tady řešila před deseti lety, tak jsem
nevěděla, jestli má celý úvazek, nebo
0,8, protože jsme jeho smlouvu neviděli. Teď je to dané. Já za sebe dám
jiný návrh.
Ing. Smutný: Já mám trochu opačný
názor. Třeba v případě DPS. Najednou
vidíme, že DPS nás stojí 259 tis. Kč
ročně. To je super, ne? Ve skutečnosti
nás stojí 2 mil. Kč.
Paní Suková: U té DPS máš možná
pravdu, ale není to samostatná jednotka.
Ing. Smutný: Každopádně by to mělo být pořád stejné. Měla by se nastavit
nějaká metodika a dělat to pořád stejně, ať můžeme porovnávat srovnatelná
čísla a ne že to takhle změníme, úplně
převrátíme, nikdo se v tom nevyzná. Finanční výbor si dal práci s tím, aby vám
to spočítal, abychom zjistili ty dopady.
Teď je skutečný nárůst na kapitole
„Městský úřad“ napsali jsme (40 %),
což je mírné v běžných relacích. Dopad na rozpočet města to vlastně žádný nemělo. Pokud bychom se chtěli
dohodnout, jak ty kapitoly vykazovat,
tak to asi není věc pro tuhle chvíli,
to bychom měli udělat na rozšířené
RM, pravděpodobně při tvorbě dalšího rozpočtu. Tam si můžeme říci, že
např. u DPS chceme vidět celé náklady
na provoz.
Paní Suková: Víme, že v účetnictví je
to rozdělené, a pokud to budeme chtít
vědět, tak nám to Ing. Beranová doloží.
Máte to účetně rozdělené? My to také
máme účetně rozdělené.
Ing. Beranová: Když si to vyžádáte,
tak ano. Udělali jsme si to tak, aby
březen–duben 2020
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to vyhovovalo nám, pro účetnictví.
Do mzdových prostředků já nezasahuji.
Pan tajemník: K tomu se mohu
vyjádřit já. Jak jsem říkal, tak kromě
knihovnice jsou všichni zaměstnanci
zařazeni do městského úřadu. Měli by
být pod městským úřadem. To je první
věc. Druhá věc je, že mzdové náklady
se mění z důvodu nemoci, nějakého
zástupu atd. a ovlivňují tím jednotlivé
kapitoly, na kterých jsou vedeni zaměstnanci městského úřadu. Na DPS
je teď 259 tis. Kč a budou tam mzdové
náklady a z nějakého důvodu dojde
k navýšení, tak by teoreticky Bc. Koutníková neměla těch 259 tis. Kč, které
tam má přiděleno přesáhnout, i přestože by musela omezit mzdové výdaje.
Kdežto v rámci toho celého to mám
k dispozici já jako tajemník, takže když
vznikne nějaká úspora, mohou se peníze použít pro jiné věci. Z tohoto důvodu je to nepraktické, protože pokud
se to bude v té kapitole evidovat, tak
tam musíme účtovat. Tady to je jediné
praktické hledisko. Já mám všechny
zaměstnance jednotlivě. Mohu udělat
tabulku, kde budou vidět platy podle
odborů, bytové správy, DPS atd. To není problém, je to jenom z hlediska toho
účetnictví. Ovlivňuje hospodaření toho
příslušného pracovníka s tím rozpočtem. O mzdových věcech rozhoduji já
a složitě musím komunikovat o tom,
které prostředky kde jsou, kam je možné je přesunout.
Pan místostarosta: Chtěl jsem se
zeptat, jestli Bc. Steffanová trvá na návrhu usnesení?
Bc. Steffanová: Stahuji, ale příští rok
na tom budu trvat.
Pan místostarosta: Pokud již nikdo
nemá nic k tomuto bodu, předkládám
návrh usnesení.
Návrh usnesení: Z astupitelst vo
m ě s t a N o vé M ě s to p o d S m r ke m
schvaluje na svém 9. zasedání konaném dne 26. února 2020 rozpočet
města pro rok 2020 dle předlože ných podkladů jako schodkový ve výši příjmů 104 854 000 Kč a v ýdajů
117 596 000 Kč. Schodek rozpočtu
bude kryt ze zůstatků ﬁnančních prostředků na bankovním účtu města
k 31.12.2019.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
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Diskuze:
Pan místostarosta: Předkládám návrh usnesení k investičnímu záměru
„Humanizace objektu č. p. 270, Nové
Město pod Smrkem“.
Ing. Smutný: Můžete nám k tomu něco říci, nějaká čísla tady padla, můžete
nám to zopakovat?
Pan místostarosta: Žádáme o dotaci na humanizaci (rekonstrukci) objektu Frýdlantská 270. Cena dle projektu je 16 mil. Kč. Dotace by měla být
ve výši 70 %, tzn. náklady pro město
8,6 mil. Kč. Chtějí, abychom schválili,
jakou formou by proběhlo ﬁnancování.
V domě by mělo být 7 bytů + 1 byt jako
technická místnost.
Pan Vojáček: To bude bez té střechy?
Pan místostarosta: Ne. Pokud by
byla dotace přiznána, a vysoutěžila
se ﬁrma, tak bychom chtěli, aby byla
akce zahájena do konce roku opravou
té střechy. Kdyby dotace nebyla, bude
muset střechu zainvestovat město,
proto tam ta investice v akcích je. Ta
střecha další zimu nezvládne.
Ing. Smutný: Když to shrnu. Ta myšlenka, když jsme to řešili před třemi
lety, že si to uděláme svépomocí, že to
bude stát polovinu, tak už je shozená
ze stolu. Bude to stát stejně, jako to
mohlo stát před třemi roky.
Pan místostarosta: Nevím úplně
přesně důvod, proč se ta dotace nedotáhla do konce. To víš asi ty. Dotace
byla zrušena.
Ing. Smutný: To si může každý přečíst, bylo to v zápise.
Pan místostarosta: Kdybychom
na tu dotaci dosáhli, tak by bylo dobré
to udělat jako celek. Pokud to tak nebude, bude nutné začít střechou. Proto je v investičních akcích. Ta šance
na získání dotace je.
Pan Vojáček: To je dobře, že to zkoušíte. Vrátíme se zpátky, to byl dobrý
projekt.
Bc. Steffanová: Tehdy to nebylo vyslyšené.
Pan Vojáček: Tehdy se prošvihl nějaký termín, byl tam nějaký časový problém. Dotace se nedala do konce roku
vyčerpat. Byla tam nějaká prodleva
a do konce roku by se to nestihlo.
Pan místostarosta: Do soutěže se
přihlásil jenom jeden žadatel.
Ing. Smutný: To já jenom kolem té
atmosféry, která se kolem toho vyvolaNovoměstské noviny

la. Je to v zápise, kdo tady řekl, že když
si to uděláme sami, že to bude stát
polovinu a že 17 mil. Kč je moc.
Pan místostarosta: Pokud již nikdo
nemá žádnou připomínku nebo dotaz,
tak předkládám návrh usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
investiční záměr „Humanizace objektu
č. p. 270, Nové Město pod Smrkem“
s tím, že v případě realizace bude akce
ﬁnancována formou sjednaného úvěru.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
4. Smlouva o dopravní
obslužnosti Libereckého kraje
Předkládá pan Jaromír Pelant, místostarosta města.
Pan místostarosta: Předkládám
k projednání Smlouvu o spolupráci při
zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/3061/2019 pro
období od roku 2020 až 2023. Předmětem smlouvy je stanovení pravidel
spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti Libereckého kraje, týkající se
období od 01.01.2020 do 31.12.2023,
mezi městem Nové Město pod Smrkem a Libereckým krajem. Město Nové
Město pod Smrkem uhradí na zajištění
dopravní obslužnosti roku 2020 částku
ve výši 330.660 Kč a stejnou pak následující dva roky.
Diskuze:
Bc. Steffanová: Chtěla jsem se zeptat, jestli víte o tom, že se na nádraží
neprodávají lístky, od 1. prosince. Co
jsem slyšela, tak ti starší lidé nechtějí
vlaky jezdit, protože si neumějí ten
lístek koupit. Je divné to, že ta paní, výpravčí, je v tom objektu, ale neprodává
ty lístky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje č. OLP/3061/2019 na období
od 01.01.2020 do 31.12.2023.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
5. Pravidla a podmínky pro
poskytování a čerpání dotací
z rozpočtu města
Předkládá Ing. Jaroslava Beranová,
vedoucí ﬁnančního odboru.
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Ing. Beranová: Předkládám k projednání přepracovaný návrh Pravidel a podmínek pro poskytování a čerpání dotací
z rozpočtu města Nové Město pod Smrkem s účinností od 26.02.2020.
Diskuze:
Pan místostarosta: Má někdo nějaký dotaz nebo připomínku?
Ing. Smutný: Je tam čl. 3 odst. 5.
Přijde mi, že je to nadbytečné. Tam
je, že se má podílet minimálně 10 %
a v dalším článku je napsáno, že pokud je to pro děti, tak je to až do 70 %
atd. Jediná dotace pro ostatní veřejně
prospěšnou činnost může být poskytována až do výše 90 %. Přijde mi, že je
to nadbytečné, že to tam nemusí být.
Je to dostatečně deﬁnováno v dalších
článcích.
Ing. Beranová: Možná, že to je názor. Setkáváme se s různými žadateli
a praxe nás vede k tomu, že jsme zvolili variantu, aby to bylo jasně dáno.
Ing. Smutný: Mě přijde věta, že to
musí být minimálně 10 % a věta, že
dotace může být až do výše 90 %, totožná. Že je to tam dvakrát.
Pan Maděra: Ničemu to nepřekáží.
Ing. Smutný: Nepřekáží? Já bych jako žadatel mohl chtít dotaci min. 10 %
podle čl. 3. odt. 5. Mě nezajímá čl. 4.
Já nechápu ten význam. Proč to tam
je? Ta věta, když tam nebude, tak se
vůbec nic nezmění a bude to přesné.
Pokud tam je, tak to tam vnáší různé
výklady.
Ing. Beranová: Chtěli jsme tím žadatelům zdůraznit, aby bylo jasně dáno,
že minimální podíl spoluúčasti je těch
10 %.
Ing. Smutný: To přesně vyjadřuje
čl. 4 odst. 5.
Pan tajemník: Mám to škrtnuté. Beru
to jako protinávrh a budeme o tom hlasovat. Nebudeme o tom dál diskutovat.
Ing. Smutný: Požádal o promítnutí
čl. 4 odst. 5, aby všichni věděli, o čem
se bude hlasovat.
Pan místostarosta: Předkládám navržený protinávrh na usnesení: ZM
Nové Město schvaluje Pravidla a podmínky pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Nové Město pod
Smrkem s účinností od 26.02.2020,
s tím, že bude zrušen v čl. 3 odst. 5
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
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Pravidla a podmínky pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města
Nové Město pod Smrkem s účinností
od 26.02.2020 s tím, že bude zrušen
v čl. 3 odst. 5.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 13 / Proti: 2 (Malý P., Škaredová M.) / Zdrželi se: 0)
6. Smlouva o dotaci města
Předkládá Ing. Beranová, vedoucí
ﬁnančního odbor
Ing. Beranová: Předkládám návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a AFK
Nové Město pod Smrkem na údržbu
sportovního areálu a činnost fotbalového klubu pro rok 2020. Navrhovaná
výše dotace je 420 000 Kč.
Diskuze:
Mgr. Semerádová: Fotbalové hřiště
v našem městě je bezesporu chlouba
našeho města. Dvacet let jsem z okna pozorovala chlapy, kteří se tam
nadřeli a je skoro s podivem, za jak
málo peněz se vytvořila taková krásná
věc. Nicméně, chlapi se na mě budou zlobit, ale já budu hlasovat proti
tomuto návrhu. Chci, aby moje zdůvodnění prošlo zápisem. Je to výše té
dotace. Na sociální služby posíláme
440 tis. Kč a 420 tis. Kč fotbalistům.
Dopravu si mohou děti zaplatit samy.
300 tis. Kč, to beru, to je jasné, údržba
je náročná, ale 420 tis. Kč je hodně. To
je moje vysvětlení.
Ing. Smutný: Bod č. 13 – úhrada
za správcování. To se bude jak vykazovat? To bude nějaká dohoda o provedení práce?
Ing. Beranová: To si uzavře AFK s tím
člověkem, který to bude vykonávat.
Ing. Smutný: Bude nějaká smlouva?
Ing. Beranová: Ano.
Pan místostarosta: Je ještě nějaký
dotaz? Pokud ne, předkládám návrh
usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu města uzavřenou
mezi městem Nové Město pod Smrkem
a AFK Nové Město pod Smrkem, z. s.,
na „Údržbu sportovního areálu a činnost
fotbalového klubu pro rok 2020“ ve výši
420 000 Kč.
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Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 13 / Proti: 2 (Semerádová B.,
Škaredová M.) / Zdrželi se: 0)
7. Vlajka pro Tibet
Předkládá pan Jaromír Pelant, místostarosta města.
Pan místostarosta: Předkládám
k projednání, na základě doporučení rady města, žádost Spolku Lungta
o připojení se města Nové Město pod
Smrkem k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“. Jedná se o vyvěšení tibetské
vlajky dne 10. března 2020 na budově
městského úřadu nebo jiném čestném
místě.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje
připojení se města Nové Město pod
Smrkem k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“ – vyvěšení tibetské vlajky dne
10. března 2020 na budově městského
úřadu nebo jiném čestném místě.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 10 / Proti: 2 (Suková M., Vojáček
M.) / Zdrželi se: 3 (Funtánová M., Smutná M., Steffanová A.))
8. Zpráva kontrolního výboru
Předkládá pan Jaromír Pelant, místostarosta města.
Pan místostarosta: Předkládám zastupitelstvu města k projednání zprávu
Kontrolního výboru. Má k tomu někdo
nějaký dotaz nebo připomínku?
Diskuze:
Pan tajemník: Pokud k tomu nikdo
nic ze zastupitelů nemá, tak já k tomu
mám nějaký komentář. Podle § 117
a § 118 zákona o obcích může zastupitelstvo jako své orgány zřizovat pouze
výbory. Oproti tomu rada obce může
zřídit jako své iniciační a kontrolní orgány komise. Zákon stanovuje všem
obcím povinnost zřídit ﬁnanční a kontrolní výbor. Výbory jsou obecně poradními, iniciativními a kontrolními orgány
zastupitelstva obce, které plní úkoly,
jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce,
a ze své činnosti odpovídají rovněž
zastupitelstvu obce. Kontrolní výbor
přímo ze zákona: – kontroluje plnění
usnesení zastupitelstva obce a rady
obce – kontroluje dodržování právních
předpisů obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti – plní další
kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastubřezen–duben 2020
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pitelstvo obce. Z výše uvedených důvodů bych chtěl upozornit, na některé
nepřesnosti a nesprávnosti uvedené
ve zprávě kontrolního výboru. 1. Kontrolnímu výboru neukládají žádné úkoly zastupitelé ani občané. Kontrolní
výbor plní úkoly, které mu vyplývají ze
zákona, nebo plní úkoly, ke kterým ho
pověřilo zastupitelstvo města.
Ing. Smutný: Tam je napsáno, že plní
úkoly, jimiž je pověřuje zastupitelstvo
obce.
Pan tajemník: Ne zastupitelé, ale
zastupitelstvo obce. V zápise je napsáno zastupitelé a občané. Občané už
vůbec ne.
Pan Vojáček: Ti občané možná, ale
zastupitelé?
Pan tajemník: Vás může pověřit pouze zastupitelstvo, ne zastupitel. Musíte
mít úkol, kterým Vás uloží zastupitelstvo. Tak dál. 2. Kontrolnímu výboru
podle mého názoru nepřísluší hodnotit
přijatá usnesení zastupitelstva města.
Např. ve věci beachvolejbalového hřiště a „Stiblíkárny“.
Pan Vojáček: K tomu bych chtěl říct.
Tohleto hodnocení vychází v podstatě
z usnesení, protože i schválení rozpočtu jako takové je usnesení. Rozpočet schvaluje zastupitelstvo ve svém
usnesení. Proč by se tomu kontrolní
výbor nemohl věnovat? Jestli tam jsou
v tom usnesení ty úkoly plněny? Ten
plán oprav a investic.
Pan tajemník: To ano, ale nepřísluší
mu hodnotit již přijatá usnesení.
Pan Vojáček: Já si myslím, že může.
Pan tajemník: Pochopil bych, kdyby
měl kontrolní výbor nějaké podněty
před schválením usnesení, ale jestliže
už je přijato usnesení zastupitelstva,
tak není činností kontrolního výboru
hodnotit přijatá usnesení.
Pan Vojáček: Kontrolní výbor hodnotil ne, že se to vybudovalo, ale to, že to
byly špatně investované peníze.
Ing. Smutný: Kontrolní výbor samozřejmě, jak je obvyklé, kontroluje i plnění usnesení. V rozpočtu města je, že
se má něco udělat, tak proč by k tomu
kontrolní výbor nemohl vyjádření napsat?
Pan Vojáček: Plán investic a oprav
je schválené usnesení zastupitelstva.
Nevím, proč by se k tomu neměl vyjadřovat kontrolní výbor?
Pan tajemník: Kontrolní výbor kontbřezen–duben 2020

roluje přijatá usnesení. To je můj názor.
Pan Vojáček: Já jsem kdysi ten kontrolní výbor dělal, pak to po mě převzala
Mgr. Žáková. Já jsem si nechal udělat
takové školení od pracovnice na krajském úřadě, dokonce byla tady a dělala nám školení pro kontrolní a ﬁnanční
výbor a říkala, že ty pravomoce a možnosti kontrolního a ﬁnančního výboru
nejsou úplně tak přesně dané. Kontrolní výbor se může některými věcmi
zabývat, které tam ani nejsou napsané.
Ten výklad těch pravomocí je takový
volný. Myslím si, že tady v tom případě
se jedná o plán investic a oprav, který
je tak trochu svázaný usnesením zastupitelstva města. Byl to úkol pro vedení
města, takže se ten kontrolní výbor
může k tomu vyjádřit.
Pan tajemník: Tak dále. 3. Ve věci
kontroly usnesení z jednotlivých zasedání zastupitelstva: ad. 3) „Zasedání
č. 5, dne 23.05.2019 – zánik mandátu
zastupitelky Aleny Steffanové – návrh
vedení města nebyl schválen, hodnotíme to jako rozumné rozhodnutí zastupitelů“. Sděluji, že tento text uvedený
kontrolním výborem je zcela nesprávný. Musím upozornit, že „vedení“ města žádný návrh nedávalo! Předložení
bodu o projednání zániku mandátu
bylo řádně odůvodněno a vyplývá ze
zákona. Starosta města je tak ze zákona povinen zařadit tento bod na jednání nejbližšího zasedání zastupitelstva
města. Není proto pravda, že se jedná
o návrh vedení města! Kontrolnímu
výboru nepřísluší hodnotit přijatá usnesení zastupitelstva města.
Pan Vojáček: To byla taková glosa.
Tak bylo to zase usnesení. Předloženo
bylo, že se ruší mandát Bc. Steffanové.
Zastupitelstvo bylo v tomto případě
rozumné, mandát nezrušilo. Kontrolní
výbor si dovolil říci, že to bylo v pořádku, pochválil tímto zastupitelstvo.
Pan tajemník: Upozornil jsem na to,
že to nebyl návrh vedení města. Špatná citace. Vyplývá to ze zákona. Takže dále. 4. Ve věci kontroly usnesení
z jednotlivých zasedání zastupitelstva:
ad. 5) „Zasedání č. 7, dne 25.09.2019
– 3. změna rozpočtu roku 2019 b)
jako nerozumné hodnotíme rozhodnutí zrušit místo sociální pracovnice
a rozvázání pracovního poměru s paní
A. Steffanovou (z důvodu vyplacení
vysokého odstupného a hrozby žaloby
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na neoprávněné ukončení pracovního
poměru)“. Usnesení o zrušení místa
sociální pracovnice a další související
usnesení byla schválena radou města.
Pokud se tímto chtěl kontrolní výbor
zabývat, měl provést kontrolu usnesení
rady města. Finanční vyúčtování činnosti sociální práce na základě zákona
o pomoci v hmotné nouzi bylo zastupitelům zasláno a podle mého názoru
je toto rozhodnutí více než rozumné!
Opět opakuji, že se domnívám, že
kontrolnímu výboru nepřísluší hodnotit
přijatá usnesení zastupitelstva města
a v této souvislosti především z důvodu personálního obsazení kontrolního
výboru, který vyjadřuje pouze svůj zaujatý subjektivní názor na věc. Poslední
větou zprávy kontrolního výboru je
konstatování: „Kontrolní výbor se zabýval skutečností, že se na veřejnosti
opakovaně objevují stížnosti občanů
na nepřítomnost celého vedení města
na městském úřadě (naposledy v týdnu 27.01.–31.01.2020).“ Pokud pominu skutečnost, že se nejedná o žádnou kontrolu vyplývající kontrolnímu
výboru ze zákona nebo kontrolu uloženou zastupitelstvem města, musím
s tímto sdělením zásadně nesouhlasit
a důrazně proti tomuto „obvinění“ protestuji! Za celé funkční období „nového“ vedení, tj. od ustavujícího zasedání
zastupitelstva města dne 31.10.2018,
jsem nezaznamenal žádnou stížnost
občanů na nepřítomnost vedení města na městském úřadě. Po obdržení
této zprávy kontrolního výboru jsem
se opět dotázal všech zaměstnanců
a úředníků, jestli zaregistrovali nějakou stížnost na nepřítomnost vedení na MěÚ, a to i konkrétně v týdnu
27.01.–31.01.2020. Žádná stížnost
nebyla. Je logické, že jsou situace, kdy
není vedení města přítomno na městském úřadě, a to z různých běžných
důvodů pracovních i soukromých, jako
je např. nemoc, řádná dovolená, služební cesta, školení, porady atd. Zaměstnanci MěÚ mají informace a pokyny, jak řešit v době nepřítomnosti
případné potřeby a žádosti občanů,
a pokud je to nutné, okamžitě příslušná osoba vedení reaguje. V dnešní
době není problém, aby v případě nutnosti kdokoliv a kdykoliv kontaktoval
vedení města na mobilní telefon, který
je zveřejněn na internetu nebo k dis9
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pozici na sekretariátu MěÚ. Já osobně
jsem k dispozici na mobilním telefonu 24 hodin denně, a to i v době, kdy
čerpám řádnou dovolenou, a pokud
z nějakého důvodu nepřijmu okamžitě
hovor, v nejbližší vhodné době volám
zpět, a to na veškerá telefonní čísla,
i ta která jsou neznámá! Nemám nic
proti činnosti kontrolního orgánu, ani
nemám nic proti oprávněné kritice,
která bývá mnohokrát ku prospěchu
a zlepšení věci, ale nenechám se neoprávněně obviňovat z neplnění svých
povinností, vyplývajících mi z mé funkce. Kontrolní výbor nepředložil žádný
důkaz o svém tvrzení. Pro mě osobně
je to pouze osobní a účelová snaha,
tzv. opozičního orgánu zastupitelstva
města o vytvoření dojmu, že „vedení“
města neplní řádně své povinnosti. To
je mé vyjádření ke zprávě kontrolního
výboru.
Pan Vojáček: Kontrolní výbor se
zabýval touto věcí na základě stížností, které se k němu donesly, stížností od občanů a v podstatě, pokud je
projednával, tak zjišťoval oprávněnost
těch připomínek nebo stížností, ale
jenom do té míry, že jsme si ověřovali,
jestli skutečně v tom posledním týdnu
v lednu tady opravdu to vedení nebylo,
a zjistili jsme, že tady to vedení nebylo,
že jste byli někde na dovolené. To je to,
co my jsme zjistili.
Mgr. Semerádová: Mají na to nárok.
Tomu nerozumím.
Pan Vojáček: Mají na to nárok, samozřejmě, ale když jedou všichni, a nikdo tady pak nezůstane? Zákon říká,
že starosta zastupuje obec navenek,
v jeho nepřítomnosti ho zastupuje místostarosta. Kdo ho zastupuje v době
vaší nepřítomnosti?
Pan místostarosta: Kdo říká, že
bych nemohl přijet? Kdyby se něco
stalo, byla nějaká pohroma např. záplava, tak prostě přijedu. Zákon neříká, že
bych tady musel být, sedět na zadku,
ale jestli chceš, tak tě příště na tu dovolenou vezmu.
Pan Vojáček: Tam šlo o to, že si lidi
stěžují na to, že tu není vedení města.
Já bych ještě k té Revoluční ulici.
Pan místostarosta: Mám tady vyjádření pana starosty. Není pravda, že
investice nebyla schválena. Byla v kapitole „Opravy a investice“, je to pod
č. 17 (chodník Revoluční) a pod č. 23
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(komunikace Revoluční). Je to pod čarou, ale nikde není napsáno, že by se
investice dělily na to, co je pod čarou,
nebo nad čarou.
Pan Vojáček: Ta komunikace tam
byla bez jakékoliv částky.
Pan místostarosta: Nebyly k tomu
žádné částky, protože nebyly dodány
žádné cenové nabídky. Bylo uděláno poptávkové řízení, ty věci přišly
později. Obesílalo se několik ﬁrem.
Nabídku podaly dvě ﬁrmy – Silkom
a Street, poptávka byla podána ještě
na Strabag a Eurovii. Byla to zakázka
malého rozsahu do 6 mil. Kč bez DPH.
Je to podle § 23, který říká, že je to
zakázka malého rozsahu na stavební
práce do výše 6 mil. Kč bez DPH. Paragraf 31, výjimka pro veřejné zakázky
malého rozsahu, zadavatel není povinen zadat zadávací řízení na zakázku
malého rozsahu a při zadávání zadavatel dodržuje zásady § 6. Paragraf 6 je
transparentnost, říká zadat poptávky
ﬁrmám, které znáš.
Pan Vojáček: Já jsem si tam četl ten
zákon o veřejných zakázkách. Tam se
vyloženě v tomto případě píše, že to
musí být zveřejněné na proﬁlu zadavatele a potom v registru smluv.
Pan Pelant: Tak se podívej na ten
§ 31, kde ta výjimka je. Dnes jsem si
tu věc ještě ověřoval a byla mi sdělena
stejná informace. Stačí poptávkové
řízení.
Ing. Smutný: Z hlediska zákona to
asi bude v pořádku, ale z hlediska
nějaké kontinuity, nebo tak jak to bylo
dřív, by si starosta nikdy nedovolil, aby
podepsal sám zakázku za 3 mil. Kč.
Vždycky to schvalovala rada města.
Pan místostarosta: V zápise to není
zapsané, ale rada města mi může dát
za pravdu, že jsme tuhle tu věc projednávali. Jedině že to v tom zápise
zapsané nebylo.
Ing. Smutný: Není na to usnesení,
takže to rada města neschválila. Jestli
se ještě můžu vrátit k tomu před tím,
jak jste z toho odskočili. Dříve několik
volebních období bývalo zvykem, že
když se čerpaly dovolené, tak tady
vedení města, starosta, místostarosta
nebo tajemník vždycky byl. To, že vy
jste si společně vyjeli na lyže, vědělo
celé město, lidi si o tom povídali, tak
jak můžeš Láďo čekat, že někdo z těch
lidí šel na úřad se Vás domáhat? To, že
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jsi zjišťoval, jestli někdo navštívil úředníka, ty lidi sem ani nešli. Ti to prostě
to věděli.
Mgr. Semerádová: To, že si vyjeli
v partě na dovolenou, na to mají nárok.
Ing. Smutný: Nikdy jsme tohle to
nedělali.
Pan tajemník: To nemáš pravdu.
Třeba konkrétně setkání Nových Měst.
Odjíždí se v pátek a není tu celé vedení
a další akce, jako např. různá školení.
Ing. Smutný: Bavíme se o pěti dnech
a hlavně o úředních dnech.
Pan tajemník: Není žádná povinnost, a to víš moc dobře, že tady starosta nebo místostarosta musí být
v úředních dnech.
Ing. Smutný: Říkám, co bylo zvykem. Ty zvyky, co byly, se dodržovaly.
Pan tajemník: Ty zvyky nebyly, jak
říkáš. Byly tady situace, kdy tady to vedení také nebylo. Činnost úřadu je zachována, jsou tady úředníci a zaměstnanci, kteří se o to postarají. Pokud
tady nikdo není dva nebo tři dny, tak
věc, kterou je potřeba řešit, okamžitě
řešíme. Nedošlo k žádnému zanedbání. Kdyby byli nemocní nebo měli jiné
problémy, tak tady taky nejsou. Myslím
si, že je to ve všech organizacích.
Pan Vojáček: Kontrolní výbor v podstatě skutečně reagoval na ty připomínky obyčejných lidí, kteří to vnímají
jako negativní skutečnost, že sem jdou
na úřad a nikdo tady není, dostanou
odpověď, jsou někde na horách. Tak
jsme vás na to chtěli upozornit.
Pan tajemník: To mohou říkat cokoliv. Pokud to nemáte dokázané, nemáte nějakou stížnost písemnou, tak
si můžete tvrdit, co chcete. Vy jste
kontrolní výbor, máte nějaká práva
a jestli-že něco tvrdíte, tak to máte
doložit a ne nějaká tvrzení jedna paní
povídala. Od toho tady nejste.
Pan místostarosta: Já k tomu ještě
řeknu, že mé schůzky a i pana starosty
má na starosti tady paní asistentka
a nezaznamenal jsem, že bych měl
někde něco zapsáno, že by se mne
někdo dožadoval. Nikdo mi ani nevolal.
Pokud tady někdo byl, nebo nechtěl jít
na ten úřad, tak to byla jenom jeho věc.
Pan Vojáček: Když hodnotíte svoje
povinnosti vůči zákonu, tak my teďka
musíme vzít na vědomí to, že skutečně
je jenom na vás, že se prostě seberete
a na čtrnáct dní odjedete.
březen–duben 2020
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Pan tajemník: Starosta a místostarosta nejsou úředníci, to jsou uvolnění
zastupitelé, kteří mají své povinnosti
a jestli si je vykonávají správně, nebo
nesprávně, to rozhoduje zastupitelstvo
města. V případě, že dojde k názoru,
že pracují nesprávně, tak má možnost
je odvolat. To nejsou úředníci.
Ing. Smutný: Nevím, jestli je teď
příležitost diskutovat o tom, poslali jste
nám tabulku, jak město ušetřilo, když
propustilo sociální pracovnici.
Pan tajemník: Já si myslím, že to
bylo dostatečně objasněno. Jak jsem
říkal, vzhledem k citlivým údajům nedoporučuji zveřejňovat na veřejném
zasedání zastupitelstva, proto jsem to
poslal zastupitelům mimo materiály
k jednání.
Ing. Smutný: Já jsem si ty výpočty
udělal taky. Jsou tam některé zavádějící věci. Chtěl bych, abyste tady všichni
věděli, co město získalo na tom, když
jsme přišli o jeden úvazek sociální
práce. Předpoklad, kdyby všechno zůstalo, tak jak má být, tzn. v roce 2019,
2020 bylo 1,5 úvazku na sociální práci,
tak jsme každý rok zaplatili na mzdách
zhruba 1 mil. Kč, takže za ty dva roky 2 mil. Kč. Dostali bychom dotaci
na rok 2019 – 0,5 mil. Kč, na rok 2020
také 0,5 mil. Kč, takže město by to
stálo 1 mil. Kč. 1,5 úvazku na dva roky.
Propočítal jsem to, když se dala ta
výpověď, zrušil se jeden úvazek, navíc
ta zaměstnankyně dostala odstupné,
tak je tam mzda za rok 2019 + dotace
0,5 mil. Kč a pak nějaké předpoklady
na rok 2020. Tam, předpokládám, bylo
v tom špatně anonymizovaném dokumentu, tak tam je samozřejmě ta mzda
vidět, na půl úvazku sociální práce
+ dotace, samozřejmě to je otazník,
protože tam se o něco žádalo, předpokládám, že bychom dostali 200 tis. Kč
na ten 0,5 úvazek sociální práce. Výsledkem je, že město by doplatilo ze
svého, skutečnost za ty dva je zhruba
775 tis. Kč. Takže je to super, ušetřili
jsme zhruba 250 tis. Kč a přišli jsme
o jeden úvazek sociální práce.
Pan tajemník: To vůbec nechápu,
protože to není pravda.
Ing. Smutný: Tak si to můžeme projít.
V roce 2019 bylo vyplaceno 831 tis. Kč
+ odstupné 259 tis. Kč, dotace byla
502 tis. Kč. To je zhruba 1 mil. Kč.
ve 2019, mzdy a 0,5 mil. Kč dotace.
březen–duben 2020

V roce 2020 se vyplatí na 0,5 úvazku
sociální práce 385 tis. Kč a dotaci počítám 200 tis. Kč. Když se udělá suma,
tak vyjde, že 775 tis. Kč doplatí město.
Pan tajemník: Já vycházím z toho
posledního řádku, tam je to zcela jasně dané. Kdyby ten pracovní poměr
byl do 31.12.2020, tak vychází tady to
číslo (bylo promítnuto).
Ing. Smutný: Já srovnávám stav,
kdyby se nestalo nic, dostali jsme
0,5 mil. Kč dotace, tak by město doplatilo 1 mil. Kč. Když se stalo, co se
stalo, a dostali bychom 200 tis. Kč dotace, tak to město bude stát 775 tis. Kč
za dva roky. Takže úspora 250 tis. Kč
a přišli jsme o jeden úvazek sociální
práce.
Pan tajemník: Kdyby se nic nestalo,
tak jak říkáš, mzdové náklady jsou
1 mil. Kč, dotace je 0,5 mil. Kč. Každý
rok bychom zaplatili 0,5 mil. Kč. Každý rok nás stál výkon sociální práce
0,5 mil. Kč na mzdových nákladech
+ náklady, které nejsou vyčíslené.
Bc. Steffanová: Já tady mám k tomu
své vyjádření. Já bych to chtěla do zápisu.
Pan místostarosta: Já bych tedy
ukončil ten bod „Zpráva kontrolního
výboru“. Předkládám návrh usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem projednalo
zprávu kontrolního výboru za rok 2019.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)
9. Různé
Diskuze:
Mgr. Smutná: Já bych se chtěla zeptat. My jsme tady měli hodně přátel,
byli ubytovaní v ulici 5. května v penzionech pana Blažka. Tam je v dost
děsném stavu ta komunikace. Předpokládá se, že se to opraví?
Pan místostarosta: O stavu té ulice
jsme mluvili. Celá se dělat nebude, ale
to vymleté u penzionů, tak tam bychom
chtěli udělat „ﬂastr“. Bude se to muset
vyřezat, zaasfaltovat. Takové to lepení
se na to nehodí, zase se to vymele.
Pan Vojáček: Měli jsme tady kontrolu usnesení ohledně té dopravně
bezpečnostní situace. Ten úkol trvá, to
je v pořádku. Něco se snad ještě podaří, ale jediné, co se podařilo, jsou ty
značky „STOP“ na těch křižovatkách.
Novoměstské noviny

Máš informaci o tom, kdy tam budou
umístěny?
Pan místostarosta: Nemám. Probíhalo nějaké řízení a myslím si, že už jde
jen o to koupit a umístit ty značky.
Pan Vojáček: Jde o to, že začne
turistická sezóna. Oni teďka ty auťáky
po těch vedlejších moc nejezdí, ale začnou jezdit nahoru na Kyselku, do Juniorcampu. Teď tam začne ten provoz.
Pan místostarosta: Ta další komunikace s dopravním inspektorátem vede
k tomu, co už říkali v roce 2017. Nejsou nakloněni ničemu. Dnes přišlo vyjádření dopravního inspektorátu k těm
přechodům. K tomu je potřeba pořídit
studii proveditelnosti, která záměr prověří po technické stránce a odhadne
ﬁnanční náklad. Přechod pro chodce
se obecně posuzuje zejména podle
intenzity chodců a motorové dopravy,
s tím spojené stávající trasy pěších.
Musí být osvětlen. To jsou informace
k tomu, co by bylo nutné jim předložit.
Kontaktoval jsem pana Kučeru, což je
dopravní projektant, a ten říkal, že třeba ta intenzita chodců je to, že se musí
počítat, kolik lidí tam projde.
Pan Vojáček: Spíš kolik tam projede
auťáků.
Pan místostarosta: Ne. Dopravní inspektorát ještě hovoří o tom, že čím víc
bude přechodů, tím je vyšší riziko střetu chodců s vozidly. Já jsem to s nimi
projížděl. Tu 30 km rychlost by povolili
od křižovatky s ulicí Mánesova po křižovatku s ulicí 28. října, a to ještě s dodatkovou tabulkou „po–pá 7:00–17:00“.
Pan Vojáček: Já si myslím, že když je
tam ta třicítka, tak ti řidiči šlápnou na tu
brzdu. Já jsem o tom přesvědčen. Ta
padesátka je taková zažitá, každý na to
kašle.
Pan tajemník: Řešilo se to už v roce 2017. Dopravní inspektorát odpovídal stejně.
Ing. Smutný: Já můžu říci možná pozitivní informaci, že se možná přístup
policie změní, protože teď jsou docela
aféry kolem toho objíždění kamionů,
jak objíždí ty placené úseky. Třeba
Mimoň. Tam taky policie nedovolila dát
nějaké zákazy nebo omezení a já jsem
zaslechl, že ministr vnitra slíbil, že se
změní přístup. Tak třeba se dočkáme.
Pan Ressel: Chtěl jsem se zeptat,
kdy skončí rozkopání té silnice u restaurace „U Matěje“.
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Zprávy z radnice
X
Pan místostarosta: Nevím, pan Fryc
to zjišťoval, zítra se ho zeptám.
Mgr. Smutná: Chtěla jsem se v této
souvislosti zeptat, chtěla jsem volat
paní Václavkové, jestli by mohly být
ty kontejnery přemístěny mimo ten
chodník
Pan Vojáček: Máme málo parkovacích míst, a pokud s tím nezačnete
něco dělat, tak to bude ještě horší. Mě
napadla jedna věc. My jsme v rozpočtu
v projektech pod čarou schválili parkoviště v Revoluční ulici a parkoviště
Ludvíkovská–Máchova, to znamená,
že parcely byly v majetku města a teď
už je v projektech jenom ta Revoluční.
Když jsem se na to ptal, bylo mi řečeno, že parcela v Máchově je soukromá,
že ji někdo koupil. Já si vůbec nepamatuji, že bychom to prodávali, a hlavně
si nevybavuji, že by tu někdo řekl, že to
nemáme prodávat, že tam je naplánované parkoviště. To je v zájmu města.
Pan místostarosta: To nikdo nekoupil, to je stavební parcela a nevím, jestli
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je v pořádku udělat tam parkoviště,
protože to zamezuje výstavbě. O tom
byla řeč. Není to tam kvůli tomu, že je
to stavební parcela.
Pan Vojáček: A vy to nechcete vyjmout z územního plánu pro účel parkoviště? Otázkou je, co bude lepší?
Jestli postavit tam barák, nebo udělat
parkoviště? Já vím, že třeba u mě co
je parkoviště, jak jsou levné potraviny, mi trvalo čtyři roky, než se mi ho
tam podařilo prosadit jenom proto, že
v územním plánu byla stavební proluka. Pak jsme se tu nějak domluvili
a zažádalo se o změnu územního plánu a parkoviště se tam za 150.000 Kč
v roce 1999 udělalo. A myslím si, že
tam svému účelu dobře slouží.
Pan místostarosta: Když se dohodneme, že tam budeme chtít parkoviště
a zastupitelstvo to odhlasuje, tak tam
klidně může být parkoviště.
Pan Vojáček: Pořád se tu zdůvodňuje, že další parkoviště ne, že přijdeme
o zeleň, ale když se tam postaví barák,
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tak v podstatě také přijdeme o zeleň.
Pan místostarosta: Když ses ptal
na ty parkovací plochy, tak pan Fryc
vytvořil mapu, kam zakreslil, kde se
dají udělat další parkoviště. Jsou to
přesně břehy, kde krásná tráva je sjetá
až na hlínu a věřím tomu, že bychom
mohli udělat dvanáct stání pro auta,
tak přijdou ochránci zeleně s tím, že je
to škoda, že se zelených ploch zbavujeme. Ale je to na rozhodnutí zastupitelstva, pan Fryc už to má zpracované,
nazval to mapa parkovacích možností.
Dal si s tím práci a zakreslil všechny
možnosti, kde to lze udělat.
Bc. Engelmann: Kdy bude termín
dalšího zastupitelstva?
Pan tajemník: Další zastupitelstvo
by mělo být 29. dubna, poslední tedy
24. června.
Pan místostarosta: Pokud již nikdo
nic nemá do různého, tak zastupitelům
děkuji za účast a přeji Vám hezký zbytek večera.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php
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Zprávy z radnice
Ze schůzí RM
Rada města na své schůzi konané
23.12.2019, projednala majetkoprávní
věci, žádosti o přidělení bytů ve vlastnictví města. RM schvaluje změny rozpočtů
roku 2019 a rozpočty na rok 2020 pro
PO MŠ, PO ZŠ, PO ZUŠ, PO „ROROŠ“,
PO SRC a ukládá ředitelům příspěvkových organizací vykazovat k 30.06.
a k 15.12. příslušného roku čerpání
položky „Opravy“. Dále RM schválila
předloženou V. změnu rozpočtu města roku 2019, RM schvaluje souhrnný
inventarizační zápis a návrh na vyřazení majetku za rok 2019. RM souhlasí
s přijetím daru od Vzdělávacího centra
Turnov, o. p. s., na pomůcky pro děti
v rámci projektu „Za jeden provaz“ pro
PO MŠ, Nové Město pod Smrkem, dále
RM schvaluje přijetí daru od doc. Vlastimila Vodáka, akademického malíře
– tři kruhové gobelíny pro Nové Město
pod Smrkem, které budou umístěny
ve společenských prostorách Domu pečovatelské služby. RM schvaluje zpětné
převedení částky z investičního fondu
do rezer vního fondu PO ZUŠ, Nové
Město pod Smrkem. RM schvaluje převod ﬁnančních prostředků z rezervního
fondu do investičního fondu a převod
ﬁnančních prostředků z příspěvku zřizovatele na provoz PO do investičního
fondu organizace ZŠ, Nové Město pod
Smrkem. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 31/2019 o nájmu majetku obce,
nebytových prostorů v přízemí objektu
Frýdlantská 59, Nové Město pod Smrkem. RM schvaluje změnu organizační struktury MěÚ a jako poslední RM
souhlasí s přijetím účelově určeného
ﬁnančního daru společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o. p. s. na úhradu obědů
ve školní jídelně pro další 3 žáky ZŠ pro
PO ZŠ, Nové Město pod Smrkem.
Další schůze rady města se konala 22.01.2020, byly na ní projednány
majetkoprávní věci. RM schvaluje výši
nájemného a pachtovného pozemků
ve vlastnictví města. RM bere na vědomí
předložený návrh smluvních cen pozemků pro rok 2020. Dále RM schvaluje
zveřejnění oznámení č. 1/2020 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města.
RM schválila seznam žadatelů o přidělení bytu ve vlastnictví města a přidělení
bytu v Domě s pečovatelskou službou.
Dále rada města bere na vědomí informaci o kontrole provedené u ZŠ odborem školství, mládeže, tělovýchovy
březen–duben 2020

a sportu Krajského úřadu Libereckého
kraje a rozhodnutí o nařízeném odvodu.
RM doporučuje zastupitelstvu obce projednat žádost spolku Lungta na připojení
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“. Jako poslední RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje vlečky včetně
pozemků v bývalém vojenském areálu
v Hajništi.
Rada města na své schůzi konané
10.02.2020 schvaluje zveřejnění oznámení č. 2/2020 o prodeji nemovitých
věcí z vlastnictví města. RM schvaluje
zveřejnění oznámení č. 3/2020 o směně nemovité věci z vlastnictví města.
Dále RM souhlasí s umístěním sochy
sv. Jana Nepomuckého včetně okrasné
zahrádky na parcele č. 200/1. RM projednala Protokol o kontrole provedené
odborem školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu Krajského úřadu Libereckého
kraje u PO zřízené městem Nové Město pod Smrkem, Základní školy Nové
Město pod Smrkem a Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

o povinnosti zaplatit do rozpočtu Libereckého kraje odvod za porušení rozpočtové kázně. Tento odvod byl již ředitelkou školy zaplacen. Dále rada města
schvaluje Výroční zprávu o poskytování
informací podle zákona č. 106/1999.,
o svobodném přístupu k informacím,
v roce 2019.
Jako poslední RM schvaluje program
a termín zasedání ZM č. 9.
Další schůze rady města se konala 19.02.2020, byly na ní projednány
majetkoprávní věci. RM nesouhlasí se
záměrem prodeje parcely č. 176, zahrada, o výměře 1 844 m2 v k. ú. Ludvíkov
pod Smrkem. Dále RM projednala návrh
rozpočtu 2020. Součástí rozpočtu jsou
odměny neuvolněných členů zastupitelstva. RM projednala pravidla a podmínky pro poskytování a čerpání dotací
z rozpočtu města. Jako poslední RM
schvaluje návrh dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě platné od 01.11.2017, ze dne
17.10.2017 mezi městem Nové Město
pod Smrkem a STV Group, a. s., Praha.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

Inzerce
Prodej chovné drůbeže
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)
16 h Nové Město p.Smrkem /na náměstí/
Prodej 10.03.2020
• Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex (hnědá vejce,
vysoká užitkovost), kohoutci
Prodej 09.04.2020
• Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex (hnědá vejce,
vysoká užitkovost), Vlaška a kuřice Modrá, kohoutci, Kačeny pekingské (bílé
brojlerové), Moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny), Husy bílé
Prodej 12.05.2020
• Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex (hnědá vejce,
vysoká užitkovost), Vlaška a kuřice Modrá, kohoutci, Kačeny pekingské (bílé
brojlerové), Moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny), Husy bílé, Krůty
(kanadské širokoprsé brojlerové), Kalimera (selské brojlerové kuře), Brojlerová
kuřata, Perličky
Info a objednávky
Gallus Extra s. r. o., tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331,
734 833 158, volejte po–pá 7–15h!
email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz
Novoměstské noviny
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ZŠ
Žížalky ve škole
V měsíci lednu se žáci tříd
V. A a III. A zapojili do projektu hejnického Střevlíku „Předcházení vzniku odpadu“. Ve třech dvouhodinových blocích jsme se seznámili s tím, jak odpad
vzniká, jak dlouho s námi žije, jak s ním
naložit, aby neškodil, ale byl užitečný.

Děti samy třídily odpad, navrhovaly,
kam s ním. Z některých použitých věcí,
které by jinak skončily na skládce, si
děti vyrobily užitečné věci – nový penál
a kasičku z PET lahve, novou tašku ze
starého trička a riﬂí, pytlík na ovoce a zeleninu ze starých záclon.

ve třídě. Vedoucí projektu Eliška nám
přivezla ukázat své malé kamarádky žížalky. I o nich jsme se dozvěděli spoustu nových informací. Pozorovali jsme je
elektronickou lupou, prohlíželi jsme si
je na dlani, prozkoumávali jejich domov
z hlíny. Nakonec si obě třídy vyrobily
vlastní žížalí kompostér – tzv. vermikompostér. Ve vermikompostéru končí veškerý bioodpad, který vznikne ve třídě.
Svůj vlastní žížalí kompostér si vyrobily
a domů odnesly další 3 děti.
Vrcholem blokového programu bylo
závěrečné odpoledne s rodiči. Děti si
pro rodiče připravily krátký program
s divadelní scénkou, krátkou přednáškou a praktickou ukázkou zpracování
odpadu. V průběhu jednotlivých aktivit
předaly děti svým rodičům důležité informace o tom, co se v projektu dozvěděly.
Na úplném závěru společného odpoledne se staly třídy V. A a III. A „adoptivní-

mi rodiči“ kalifornských žížalek, které
obdržely od lektorky Elišky do třídních
kompostérů.

Děkujeme tímto lektorům za akční
dopolední programy a rodičům za jejich
podporu na závěrečném odpoledni.
A teď už jen: Kompostování zdar!
Mgr. Šárka Himmelová
a Nikoleta Křížová

Školní kolo Pythagoriády
Ve středu 22. 1. se na 1. stupni naší
školy uskutečnilo školní kolo matematické soutěže – Pythagoriády. Letošního
ročníku se zúčastnilo celkem 21 žáků,
z toho 17 dětí z 5. ročníků a 4 děti ze
4. ročníku. Mile nás překvapila tak hojná
účast dětí.
Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky 5.–9. ročníků, zaměřená
na prostorovou představivost a logické uvažování. A když je člověk zvyklý
počítat a počítat, tak je pak těžké řešit

logické příklady. Naše děti se ale nedaly
a s 15 úlohami se řádně popraly. K postupu do okresního kola musí počtář
získat 10 a více bodů. To se v letošním
školním kole podařilo pouze Vojtěchu
Bečkovi, Kačce Engelmannové utekl
postup o malý fousek. Všem zúčastněným děkujeme za účast a postupujícímu
Vojtovi přejeme mnoho zdaru v okresním
kole!
Za kolegyně z 1. st.
Mgr. Šárka Himmelová

Celý blokový program nebyl jen o třídění a recyklaci odpadu. Zamysleli jsme
se nad tím, jak žít, aby toho odpadu vznikalo co nejméně. To bylo asi to nejdůležitější pro nás pro všechny – nevytvářet
zbytečný odpad.
Největším pozdvižením pro všechny
děti byla přítomnost malých pomocnic
14
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MŠ
Kolik času uteče, než se houska upeče
Zrovna bylo Valentýna, když se třída
Sluníček z naší mateřské školy vydala
na cestu do Hejnic, kde děti pravidelně
navštěvují Středisko ekologické výchovy
Libereckého kraje, p.o. Střevlík na program „Pekař peče housky“.
Tentokrát bylo téma všem jasné, budeme si hrát na pekaře, ale co se všechno
musí udělat, než je na světě houska, to
napadlo málokoho.

A vzali to pěkně od podlahy, že vzniká
mouka z obilí na poli, co všechno obnášelo pěstování obilovin dříve a dnes.
Potom děti vlastnoručně obilí vymlátily,
namlely na mouku, zadělaly kvásek, vypracovaly těsto a vlastnoručně si upletly
housky, které se upekly do křupava.

Kreativní rodiče ze školky v NMpS
Ve školním roce 2019/2020 pořádá
MŠ Nové Město pod Smrkem soutěž pro
rodiče s dětmi.
Každý měsíc mohou děti společně
s rodiči tvořit výrobek na určené téma.
Téma vždy souvisí s daným ročním obdobím a měsícem.
Hotovými výtvory si potom společně
zdobíme prostory školky a také jsme jimi
potěšili seniory z místního pečovatelského domu.
Od podzimu tak v naší školce našlo
domov spousta skřítků podzimníčků
a krásných přírodních dekorací.
Chvíle čekání na Ježíška nám zpříjemnily nápadité výrobky plné zvířátek,
sněhuláčků a světýlek.
V měsíci lednu děti myslely na naši přírodu a společně s rodiči vyrobily
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nádherná krmítka a budky pro ptáčky.
Odměnou nám bude pozorování malých
návštěvníků při jejich hodování.
V této soutěži nehodnotíme výtvory na lepší a horší, hlavním smyslem
a cílem je radost z krásných výrobků,
a hlavně společně strávené chvíle rodičů s dětmi.
Vyhodnocení celé soutěže proběhne
na konci školního roku. Všichni zúčastnění se mohou těšit na drobné odměny,
velký potlesk a hlavně krásný pocit ze
společného dílka, které má něco navíc
– bylo tvořeno s láskou. Tímto děkujeme našim kreativním rodičům za účast
v soutěži a těšíme se na další díla, kterými nás jistě překvapí.
Kolektiv učitelek z MŠ Nové Město
pod Smrkem

Novoměstské noviny

Byla to dřina, ale odměna v podobě
čerstvě upečené housky byla zasloužená a všem dětem svítila očka radostí,
když si ji nesly s hrdostí domů, ukázat
mamince a tatínkovi.
Jitka Dudková

Lízátková sbírka

Druhý únorový týden byl na naší škole
ve znamení dobrých skutků. Připojili
jsme se k internetové výzvě „Sbírejme
lízátka pro onkologicky nemocné děti“. Naším jediným úkolem bylo přinést
do školy lízátko (či lízátka) pro dobrou
věc. Lízátko totiž, nejen dětským pacientům, pomáhá po chemoterapii překonat kovovou chuť v ústech, zmírňuje
nevolnost, dodá energii a udělá radost.
Toto všechno dokáže obyčejné lízátko.
Během několika dnů se nám podařilo
nasbírat 2 950 lízátek, která poputují
na onkologická oddělení nemocnic. Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili. Pomoc druhému není automatická.
Velmi si toho vážíme.
Monika Škaredová Greplová
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Mojra
Stavba domu: Nápor na psychiku i vztahy
Spousta lidí touží po vlastní střeše nad hlavou. A tak se jednoho dne odhodlají a začnou si plnit sen o krásném domečku,
se zahrádkou a třeba i bazénem. Jenže stavba domu není jen
o snění, ale provází ji bezpočet starostí. Dennodenně budete
vynakládat spoustu energie, ať už se samotným plánováním,
nebo realizací. Projekty, povolení, výběr ﬁrmy, ﬁnance…
Všechna ta byrokracie vám poleze na nervy, a co si budeme
povídat, i do peněz.

Požádejte o pomoc
Budu se opakovat – stavba je náročná. Není proto ostudou,
požádat o pomoc. Ať už partnera/ku, přátele, rodinu, nebo
odborníka. Nikdo není nadčlověk, kterému nedojdou síly. Pokud se rozhodnete dům postavit svépomocí a s něčím si nevíte
rady, v okolí jistě bude šikovný řemeslník, který vám pomůže,
a přitom vás ﬁnančně nezruinuje.
A rada na závěr? Myslete na to, že i když je momentálně
stavba číslo jedna na seznamu priorit, nesmíte zapomínat
na sebe, najít si čas pro partnera i rodinu. I kdyby se stavba
o něco protáhla, v konečném důsledku to nebude hrát významnou roli. Dopřejte si pauzu, odpočiňte si, protože tělo
i psychika relax potřebují. Je potřeba energii také někde brát,
a ne se pouze vyčerpávat. Každý dům se jednou dostaví.
PhDr. Michaela
Miechová
Psycholožka
a majitelka
poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Hodně silnou zkouškou je stavba také pro vztah. Výběr
kachliček, podlah, barev, nenadálé výdaje, nedostatek času…
Situace, které se mohou zdát banální, naberou ve víru všech
okolností na síle a partnerská krize je na spadnutí. Nezoufejte
však, podle dostupných studií nadpoloviční většina párů celou
stavbu i přes krizi ustojí a jejich vztah se o to víc posílí.

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

Buďte realisté!
Stavbě i ﬁnančnímu rozpočtu rozhodně prospěje, když se
budete držet při zemi. Určitě jste už o svém domu snů uvažovali, ale skutečně potřebujete tak obrovské místnosti, 4 koupelny
a obklady, které stavbu o tolik prodraží? Myslete dopředu také
na terénní úpravu pozemku, oplocení, zahradu i vybavení. To
také něco stojí. Proto uberte na tom, co není tolik potřeba,
a přidejte tam, kde je to nutné. Vytvořte si také podrobný rozpočet a nezapomínejte na možné navýšení nákladů.
Mějte plán
Kdo je připraven, není překvapen. To platí i u stavby domu.
Vše si plánujte dopředu, krok po kroku, rozdělte si práci.
Udělejte si průzkum, proberte se stavební ﬁrmou plán stavby.
Když budete vědět, co a kdy se bude budovat, můžete se na to
(nejen) psychicky připravit.
Dělejte kompromisy
Komunikujte s partnerem o tom, co si v domě přejete mít.
Věřte mi, ale i taková maličkost, jako je barva v obýváku se
promění v obrovský problém. Předcházejte hádkám, například
si každý den vymezte hodinu na to, abyste společně zhodnotili, co je nového, probrali další kroky atd. A když se nebudete
umět shodnout, jestli do koupelny světlé nebo tmavé obklady?
Udělejte jednoduše kompromis. Dům bude vás obou, a tak
byste se tam oba měli cítit dobře.
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Singltrek pod Smrkem
Pozvánka na letní příměstský tábor
Zimní období, alespoň podle kalendáře, pomalu končí. Zima sice byla mírná a na sníh spíše skoupá, ale jak se
často stává, ještě si to může vynahradit
začátkem jara. Je skoro pravidlem, že
po týdnech jarního počasí dorazí pěkná
zásilka čerstvého sněhu právě o víkendu, ve kterém se rozhodneme zahájit
provoz Singltrek Centra. Skoro vždycky
o otvíracím víkendu sněží, ať plánujeme
soﬁstikovaně či nahodile, a k Singltreku
pod Smrkem už to tak nějak asi patří.
Přípravy na novou sezónu už jsou nyní
v plném proudu. I když se léto zatím zdá
v nedohlednu, tak každý, kdo má děti, ví,
že na hlavní prázdniny je potřeba myslet
docela dlouho dopředu. Proto Vám, tedy

respektive Vašim dětem, přinášíme již
v tomto čísle Novoměstských novin pozvánku na 2. ročník příměstského tábora, který proběhne 10.–14. srpna 2020
pod vedením zkušené dětské vedoucí
Jany Trojanové.
Tábor je určen dětem ve věku 6–13 let
z Frýdlantského výběžku. Podobně jako loni bude obsahovat zážitkový, outdoorový a sportovní program plný her
a v ýletů. Součástí tábora bude také
výuka jízdy na kole po stezkách Singltreku. Program bude probíhat od pondělí do pátku v čase 7:30–15:30. Sraz
účastníků bude každé ráno na náměstí
v Novém Městě pod Smrkem a odpoledne bude tamtéž program končit. Děti

s sebou potřebují pouze pohodlné oblečení dle aktuálního počasí, pevnou
obuv, batoh s pitím a svačinou, případně
kapesné na zmrzlinu.
Cena za akci činí 1.350 Kč. Zahrnuje
dopravu, obědy, vstupné a program. Pro
více informací a přihlašování kontaktujte, prosíme, Janu Trojanovou na e-mailu
jana.trojanova@singltrek.cz. Přihlášky najdete také na internetové adrese
detem.singltrek.cz. Vzhledem k tomu,
že o místa na táboře je docela zájem,
raději s případnou přihláškou příliš neváhejte. Reportáž z loňského příměstského tábora najdete na Facebooku
Singltrek pod Smrkem, když trochu
zalistujete v historii (srpen 2019).
Pěkné předjarní a jarní dny Vám
za tým Singltreku přejí Hanka
Hermová a Jana Trojanová

ZÁPIS DO MŠ
DNE 12. KVĚTNA 2020
OD 13:00 HODIN
SE KONNÁ

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY
V Novém Městě pod Smrkem
Mánesova 952
čekáme vás ve třídě sluníček
s sebou: rodný list dítěte, občanský
průkaz zákonného zástupce, žádost
o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání potvrzenou lékařem

www.webskoly.cz/ms_nmps
březen–duben 2020
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ZZS LK
Cvičili jsme evakuaci dispečinku. Úspěšně!
Je 07.01.2020, devět hodin ráno.
Pro pracovníky Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje den jako každý
jiný. Na dispečinku zvoní telefony lidí,
kteří potřebují pomoc. V 9:07 ovšem přichází nemilá zpráva. Prostor dispečinku
je zamořen a místo je nutné okamžitě
vyklidit.

operátorů, řidičů, zdravotnických pracovníků, leteckých týmů či spolupráce v rámci IZS. „Nechceme se dostat
do situace, kdy by kdokoliv z našich
lidí nevěděl, co má dělat. Jedna věc je
samozřejmě teoretická příprava, kdy
máme na papíře sepsané postupy a doporučení, druhá je věc jejich převedení
do praxe. Z tohoto hlediska pro nás
byla ostrá evakuace dispečinku velmi
přínosná. Ověřili jsme si, že podobnou
situaci jsme připraveni bez problémů
zvládnout, zároveň jsme odkryli slabší
místa, která můžeme doladit,“ zhodnotil
cvičení ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
„Všem zúčastněným bych rád poděkoval

za perfektní zvládnutí situace a celého
cvičení,“ dodal. Zároveň připomněl, že
záchranka nic neriskovala a po celou
dobu měla v záloze tým, který byl připraven v případě potřeby okamžitě začít
pracovat na operačním středisku ZZS
LK. „Nikdy bychom si nedovolili cvičením jakkoliv ohrozit životy nebo zdraví
obyvatel. Vše bylo připraveno tak, aby
v případě jakýchkoliv potíží bylo možné
okamžitě přejít na standardní provoz.
Celému cvičení v rolích pozorovatelů
přihlíželi zástupci Libereckého kraje
a zdravotnických záchranných služeb
z některých sousedících krajů.
M.G.

V tu chvíli se rozbíhá pečlivě připravený kolotoč. Zatím se o něm ale všichni
jen bavili a sepisovali nutné postupy.
Nyní poprvé vše jedeme naostro. Dispečeři stále pomáhají lidem na telefonu.
Zároveň volají na policii ČR se žádostí
o auta k přesunu a připravují nutné věci.
Zařizují přepojení linky 155 na mobilní
telefony. Za necelých 10 minut nasedají
do policejních aut a v houkající koloně
přejíždějí do prostor záložního operačního střediska v budově Policie ČR. Stále
se sluchátky na uších, stále přijímají hovory a vysílají sanity po celém Libereckém kraji. Během patnácti minut už mají
svá pracovní místa na nouzovém pracovišti. Pracují bez počítačů, jen přes mobily a vysílačky, vše zapisují na papíry
a stírací tabulky. Provoz záchranky se
ani na vteřinu nezastavil.
Po necelé hodině je situace klidnější,
všichni si zvykli na nové podmínky. A v tu
chvíli přichází nová zpráva – můžeme se
vrátit „domů“. Jenže zároveň se rozdrnčí
telefony, pacientů přibývá a dispečeři
nemohou hovory utnout. Na odjezd zpět
na základnu se tedy čeká dalších 20
minut. A během přesunu dispečeři stále
hovoří.
Do zaběhnutých kolejí se vše vrací
v 11:40. Mobilní linky jsou opět přepojeny na pevné, dispečeři sedí u svých počítačů. Cvičení končí. Dopadlo na jedničku!
Zdravotnická záchranná služba pořádá podobná cvičení, při nichž se zaměstnanci připravují na různé krizové
situace, pravidelně. Konají se cvičení
18
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ZZS LK
Liberecká záchranka má nové vozy
Šest nových vozů Mercedes a čtyři nové vozy Škoda Kodiaq budou od příštího
týdne vyjíždět za pacienty Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje.
Dnešním slavnostním předáním vozidel
pokračuje plánovaná obměna vozového
parku liberecké záchranky. V jejím rámci Liberecký kraj předá záchranářům
během jednoho roku ještě dalších šest
sanit.
„Obměnu vozů, ve které nás velmi
štědře podporuje Liberecký kraj, vítáme. Jejich modernizace jde dopředu
mílovými kroky a my stále od zaměstnanců sbíráme podněty, co v sanitách
vylepšit, co umístit jinak a lépe,“ vysvětlil
ředitel ZZS LK Luděk Kramář. „Ve chvíli,
kdy bojujete o život člověka před sebou,
pro nás je bezpodmínečně nutné mít
vše, co potřebujeme, po ruce. Nemůžeme si dovolit vstát od pacienta a jít
něco někam hledat,“ dodal a vysvětlil,
že v tomto bodě je klíčová spolupráce
se společností Fosan, která modelové
tovární vozy převezme od výrobce a dále je pro potřeby záchranářů upravuje.
Do pořizovací ceny každého z aut se
tak promítne zejména přestavba aut
na sanity. Znamená to nejen polepy, ale
zejména instalaci komunikační techniky
a zdravotnického vybavení. „Potřebujeme, aby do aut bylo například možné
nasadit elektrická nosítka, aby v nich
byly speciální zásuvky pro zapojení inkubátorů nebo třeba držák na připevnění

kontrapulzace, což je přístroj na transport pacienta v přímém ohrožení života.
To některé starší vozy nesplňují,“ řekl
Kramář.

jsou v provozu sedm a více let. Musíme
ale vycházet z ﬁnančních prostředků,
které máme,“ vysvětlil Kramář.
Celková cena nových vozů Mercedes

Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze silnic nezmizí. Po důkladném
technickém servisu budou nadále sloužit jako záložní vozidla. Hlavním kritériem pro rozhodnutí, na které základně
a které konkrétní vozy budou nahrazeny,
je počet najetých kilometrů. Po jednom
mercedesu tak dostanou k dispozici
na základnách v Liberci, Českém Dubu,
v Jilemnici a ve Velkých Hamrech, dva
budou za pacienty jezdit v České Lípě.
A nové Škody Kodiaq, s nimiž jezdí lékař, budou k dispozici v Liberci, České
Lípě, Jablonci nad Nisou a Semilech.
„Neznamená to, že bychom nepotřebovali vyměnit i některá jiná auta, některá

je 25 milionů korun, které poskytl Liberecký kraj, 8 milionů korun z rozpočtu
ZZS LK stály nové Škody Kodiaq.
Slavnostního předání nových vozidel
liberečtí záchranáři využili také k poděkování zástupcům laické veřejnosti, kteří
jsou první na místech, kde je nutný zásah zdravotníků. Samolepku „Pomohla
jsem zachránit lidský život“ od nich tentokrát dostala malá slečna Lucie, která
po autonehodě pomohla zachránit život
svojí mamince.
M.G.
Děkujeme NC Géčko a obchodnímu
řetězci Globus za laskavé zapůjčení
prostor a pomoc s přípravou akce.

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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hasiči
Co nového u hasičů v Novém Městě
Nynější spolek s názvem „Sbor dobrovolných hasičů Nové Město pod Smrkem“ má 66 členů, z toho je 12 žen
a 17 dětí. Z této členské základny je vytvořená výjezdová jednotka obce (JSDHo). Tu tvoříme společně s členy z SDH
Ludvíkov. Členové JSDHo se pravidelně
zúčastňují povinných odborných školení
a zdravotních prohlídek.

Sbor se ve spolupráci s městským
úřadem podílí na pořádání kulturních
a společenských akcí v obci. Členové
sboru se pravidelně zúčastňují hasičských soutěží nejen v rámci okrsku, ale
vyjíždíme i na prestižnější podniky v tomto sportu. Soutěže pořádáme na našem
cvičišti u koupaliště.

Naším největším pokladem je oddíl
mladých hasičů. Je to naše budoucnost
a mnohem rozsáhleji si o nich povíme
v některém z dalších čísel Novoměstských novin.
Tak jako všude ve sborech dobrovolných hasičů byl i pro nás rok 2020
rokem volebním.
Na výroční valné hromadě SDH Nové
Město pod Smrkem, která se konala
v místní zbrojnici 11.01.2020, byl zvolen
výbor SDH v tomto složení:
ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ K PREVENCI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ KORONAVIREM

(COVID-19)
CO MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ Z NÁS

9 Často si myjte ruce vodou a mýdlem, a to zejména po použití toalety, před
přípravou pokrmů a jejich konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po
návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi, po příchodu
domů z venku.

Složení výboru SDH Nové Město
pod Smrkem 2020–2025
• Starostka: Jana Králová
• Náměstek starostky:
Andrea Nováková
• Velitel SDH: Martin Vladař ml.
• Pokladník: Jiří Kult ml.
• Revizor: Alan Láznička

9 Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama.
9 Vyhněte se úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají příznaky
respirační infekce.
9 Zůstaňte doma, pokud máte příznaky i mírné respirační infekce.
9 Při příznacích respirační infekce dodržujte respirační etiketu, tj. zakrývejte
si ústa a nos při kašlání a kýchání papírovým kapesníkem, který po
použití odhoďte do odpadu. Nemáte-li kapesník, použijte předloktí.
9 Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a
telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste
v posledních 14 dnech před prvními příznaky onemocnění cestoval
v oblasti s výskytem koronaviru nebo zda jste byl v kontaktu s nemocných
koronavirem.
9 Nejsou důkazy o tom, že by chirurgické ústenky chránily zdravé osoby
před infekcí. Ústenky jsou vhodné pro osoby, které mají příznaky
respirační infekce k zamezení šíření na ostatní osoby.
Aktualizováno ke dni 28.2.2020

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz
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Pod vedením tohoto výboru
si pro Vás náš hasičský tým
připravil tyto akce:
• 30.04.2020 Pálení čarodějnic
• 20.06.2020 Velkolepá událost –
Dětský den
• 11.07.2020 Exploze – koncerty kapel
• 19.09.2020 Rocková zábava
Čas a místa akcí budou upřesněny
s ohledem na aktuální situaci.
Vážení spoluobčané, i když hlavním
posláním hasičů je bezesporu pomoc
při nepříjemných situacích, dovolte mi
závěrem za SDH popřát co nejméně
takových setkání a věřte, že budeme
spokojenější, když se s Vámi setkáme
na některé námi pořádané akci.
Další informace: www.sdhnmps.cz,
facebook Hasiči Nové Město pod Smrkem.
MAX
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hasiči
Ludvíkovští hasiči jsou i nadále připraveni na jakýkoliv
zásah
P ř i na š í v ý roční valné hromadě
18. ledna, jsme vyslechli závěrečnou
zprávu bývalého starosty sboru Andreje
Babuky, velmi v ypracovanou zprávu
hospodáře a pokladníka p. Mrkvičky
a také poděkování našemu sboru za prá-

tradiční hasičský ples začátkem února
v Dělnickém domě. Vyprodaný sál se
nejvíce těšil na předtančení dětí z Hejnic, na hudbu z moravského Vracova
a také na tradiční pohádku – tentokrát
o Jeníčkovi a Mařence v podání naší
skupiny MR-SO-CHMEL. To byla velmi
podařená akce. Na konec dubna se připravuje vše na pálení vatry.
Pracujeme na celoroční připravenosti
výjezdové jednotky včetně všech školení
od přezkoušení profesních řidičů, velitelů a strojníků, také preventistů a celého
družstva, přípravě vozidel a techniky,
veškerého materiálu a majetku. Také nás
čeká celoroční práce při údržbě veškerých pozemků při sekání a úpravách
a práce na čištění požárních nádrží.
Velmi důležitá byla oprava a přestavba
kuchyně a výčepu včetně přeložení vody
a odpadů, vymalování a úklidu tak, aby

ci po celý rok od občanů, městského
úřadu a zástupce okrsku a okresního
sdružení hasičů v Liberci p. Slotíka. Náš
výbor byl po letošních volbách doplněn
o nové členy, od kterých si slibujeme
další vylepšování naší aktivity v hasičském sportu, při zásahu výjezdové jednotky a při kulturních a společenských
akcích. Budeme se řídit naším plánem
práce na rok 2020, který byl členskou
základnou schválen a odeslán na OSH
Liberec, a také plánem práce a oprav
pro Městský úřad v Novém Městě p. S.
Za náš sbor poděkoval všem sponzorům náš starosta a velitel sboru a výjezdové jednotky Petr Novák. Poděkoval
také městskému úřadu za schválení rozpočtu na letošní rok včetně plánu oprav,
na kterém jsme závislí pro další činnost.
Všichni vědí, že bez peněz se těžko provádí jakákoliv činnost při záchraně osob
a majetku, a tak jsme vděčni za každou
peněžní částku, která pak slouží k aktivitám našeho sboru při sportovních
a společenských akcích pro veřejnost.
Starý rok končil poslední akcí v roce, což byl Silvestrovský nohejbal opět
u nádrže za účasti 6 družstev. Za docela
pěkného počasí byla také pěkná účast
diváků. Nový rok začal přípravou na náš

Info ze SRC
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Jaro se nám kvapem blíží, a tak je
čas zmínit některé události, projekty, či
nápady, jejichž realizací se právě zabýváme, případně které chystáme.
Asi největší akcí, kterou v současné
době realizujeme, je výmalba kulturního
sálu v Dělnickém domě a s tím související obměna některého letitého inventáře. Domnívám se, že tento prostor si
po mnoha letech zaslouží trochu pozornosti a také investic. Samozřejmě,
že na takovou akci bychom v SRC sami
nestačili; v naší režii se uskutečňuje samotná výmalba sálu a všech přilehlých
prostor s jeho provozem souvisejících.
Obměna vybavení by nebyla možná bez
vstřícného postoje městského zastupitelstva a za výrazné podpory od pana
starosty.
V bazénu nám nadále pokračují kurzy
plavání pro školy a kurz plavání pro zájemce z řad dětí předškolního a školního
věku. Další kurz bude zahájen po Velikonocích, tedy přesněji 14.04.2020
v 18:00 v bazénu. Podrobné informace
najdete během měsíce března na našich
stránkách.
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nebyl přerušen provoz pro naše schůze
výboru, výroční schůzi a pro šipkaře,
kteří mají u nás zázemí pro svá utkání.
V klubovně byl zahájen turnaj v kulečníku, který bude mít ukončení na Velikonoční pondělí při tradičním „cinku“.
Naše výjezdová jednotka během únorových výjezdů zasahovala několikrát při
denních i nočních zásazích u popadaných stromů a také u vyproštění vozidla.
Štěstí, že nemuseli zasahovat při velkých větrech u požárů.
Poslední den v únoru nás čeká hodnocení sboru při okrskové výroční schůzi
v Dolní Řasnici, kde bude vyhodnocení
celého roku v připravenosti sborů u zásahů a také v soutěžním sportu.
Děkujeme všem našim sponzorům
a všem příznivcům hasičů a těšíme se
na další společné setkání u všech akcí
v roce 2020.
MaP st

Pustili jsme se rovněž do malování
v budově bazénu, konkrétně v apartmánech. Tuto akci bychom rádi ukončili
do konce března.
Na koupališti se ve spolupráci s vedením města podařilo umístit veřejné
osvětlení, takže návrat z večerních koncertů směrem k parkovišti bude pro
mnohé návštěvníky příjemnější. Pokud
zmiňuji koupaliště, na letošní sezonu se,
opět za podpory vedení města, podařilo
připravit stavební úpravy okolí budovy
občerstvení. Věřím, že se vše stihne
do zahájení sezóny, jež předpokládáme
o Velikonocích.
Na závěr uvádím výčet některých akcí,
které na léto připravujeme. Vše zahájí,
jako již tradičně, „Novoměstský sršáň“.
Dále máme připravené minulý rok hodně
úspěšné letní kino. Nebude chybět ani
country večer se skupinou Sešlost nebo
letní diskotéka. Podrobněji se se všemi
akcemi budete moci seznámit na našich
stránkách.
Přeji všem pohodové jaro a na shledanou v některém z našich zařízení, či
na akcích u nás pořádaných.
Ing. Pavel Jakoubek
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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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VÍTÁNÍ

Zakryvejte
si

usta

JARA

LYNR_a^PSdWLXRXWNVa^PWOR

Zakrývejte si ústa
a nos papírovým
kapesníkem, když
kašlete nebo kýcháte
nebo
kašlete a kýchejte
do horní části rukávu
a ne do svých rukou.

VSTÁVEJ SEMÍNKO, HOLALA...
Ɣ;dRlYL_ba^P\lLVaLP^f
Ɣ0La\dh^bWhPZ\WOYk
Ɣ6dRhbR\;<:*@2/'Ü;*3Ü416@4C
Použitý kapesník vhoďte
do odpadkového koše.

Ɣ0La^_^PZf_^f

;*3Ü416DÙ12$(E/@6<$

Někdy můžete být požádáni,
abyste si nasadili roušku
k ochraně druhých.

Myjte

MRcRPLc_L\%LaM^a^f.agò^h^fl%ZV^7^d^YL

si

21. 3. 2020 9.30 - 14.00

ruce

7bWXQdRP^;<:*@2/1>0WlRacYy.*04/&*
iiicdaRhZWYNl·iiiTLNRM^^YN^[cdaRhZWY

1.

2.

Navlhčete si ruce pod tekoucí vodou.

3.

4.
Třete dlaní o dlaň krouživým pohybem.

5.

Minnesota Department of Health
717 SE Delaware Street
Minneapolis, MN 55414
612-676-5414 or 1-877-676-5414
www.health.state.mn.us

7.

Naneste dostatečné množství mýdla do dlaně.

6.

Minnesota
Antibiotic
Resistance
Collaborative

8.

Třete krouživým pohybem levý palec v sevřené
pravé dlani. Pak ruce vyměňte.

9.

Položte dlaň pravé ruky na hřbet levé ruky.
Zaklesněte prsty. Třete pravou dlaní o hřbet
levé ruky. Pak ruce vyměňte.

Ruce si myjte
mýdlem a teplou
vodou alespoň
20 vteřin
nebo
si je dezinfikujte
prostředkem na
alkoholové bázi.

Třete dlaň levé ruky obousměrnými
krouživými pohyby sevřených prstů pravé ruky.
Pak ruce vyměňte.

10.
Opláchněte ruce pod tekoucí vodou.

Ruce si pečlivě osušte.
Jednorázový ručník použijte k zastavení kohoutku.

JAK SI SPRÁVNÌ MÝT RUCE
Zpracováno s využitím publikace „SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE:
Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví: Souhrn. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2011.“

Vydal Státní zdravotní ústav Praha za ﬁnanční podpory MZ ČR
v rámci projektu „Významné dny ve zdravotnictví v kontextu
podpory zdraví“. NPZ-PPZ 2017. Praha, 2017.

Dejte ruce k sobě dlaněmi. Zaklesněte prsty.
Třete dlaněmi o sebe ze strany na stranu.

březen–duben 2020

Zaklesněte ohnuté prsty do sebe.
Třete hřbet prstů pravé ruky o dlaň
ruky levé a naopak.
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Graﬁcké zpracování Daniella Sladká, ARGI, spol. s r.o.
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SPOZ
Vítání občánků
První letošní vítání občánků se konalo v sobotu 15. února 2020. Ve dvou
obřadech přivítal pan Jaroslav Maděra,
zastupitel města, celkem 7 miminek.
Dojemný projev si přišli poslechnout
rodiče, prarodiče i ostatní příbuzní. Děti
ze ZUŠ předvedly krásný kulturní program, kterým tuto slavnostní chvíli skvěle doplňovaly. Po obřadu následovalo
společné focení. Za krásné fotograﬁe
děkujeme Elišce Walterové.
Prvním občánkem narozeným v roce 2020 se stala Emma Bursová, která
dostala darem od města Nové Město
pod Smrkem zlatý řetízek s přívěskem
a pamětní list.
Všem občánkům – Kristýnce, Davídkovi, Emmičce, Natálce, Aničce, Alexovi a Danielkovi přejeme pevné zdraví
a šťastně prožité dětství.
Za SPOZ
Edita Čeledová

Novoměstské noviny. Dvouměsíční zpravodaj Města Nové Město pod Smrkem (periodický tisk územního samosprávného celku). Schváleno pod číslem
MK ČR E11812. Toto číslo vyšlo 20. 3. 2020. Náklad 300 ks. Příští vydání: květen–červen 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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