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Vážení čtenáři,
hlavním tématem nejen dalšího čísla 

Novoměstských novin jsou blížící se 
komunální volby. Věříme, že využijete 
svého volebního práva a rozhodnete 
svou účastí ve prospěch našeho měs-
ta. Pro usnadnění Vašeho rozhodování 
jsme se snažili shromáždit informace 
o tom, čím si chtějí kandidáti získat 
Vaše hlasy. Všem dosavadním zastu-
pitelům jistě patří poděkování za jejich 
práci a přání úspěchu v nadcházejí-
cích volbách, pokud se rozhodli opět 
kandidovat.

Dále si můžete přečíst o létu na Sin-
gltreku a ve Sportovním a relaxačním 
centru, informaci z Teplárenské no-
voměstské o dodávkách plynu a také 
několik zpráv od hasičů, kteří v čer-
venci bojovali s požárem v Českém 
Švýcarsku. Stejně jako v každém čísle 
naleznete také zprávy z radnice, spol-
ků a sdružení.

Redakce

volební

Již třetím rokem pro děti z Nového 
Města a přilehlého okolí připravujeme 
o prázdninách příměstské a pobytové 
tábory, navazující na cyklistický a spor-
tovní kroužek, které děti navštěvují přes 
školní rok.

Než vám přiblížím naše zážitky z tábo-
rů, chtěla bych poděkovat všem, kteří 
se podíleli na letošních akcích. Tradiční 
zázemí vytvořila na Singltrek Centru 
šéfkuchařka Heduš, která plnila bříška 
téměř 50 dětem. Díky panu Karalo-
vi jsme mohli vyzkoušet naše „skills“ 
ve vratislavickém Vaparku. Paní Chlebné 
děkujeme za azyl na její krásné zahradě. 
V neposlední řadě patří poděkování rodi-
čům a MAS Frýdlantsko z.s. za podporu 
a spolupráci.

A co bylo tedy na programu? V čer-
venci se uskutečnil příměstský tábor, 
během kterého jsme stihli spoustu ak-
tivit, a to nejen za řídítky. Počasí bylo 
jako objednané, takže jsme se po celou 
dobu potili na sluníčku, ujeli jsme spous-
tu kilometrů po stezkách Singltreku, dali 
jsme si palačinku na Kyselce a oplatku 
v Lázních. Také jsme vyzkoušeli vodu 

na „koupáku“, balancovali jsme na „pad-
dlech“ a procvičili jsme si i mozkové 
buňky u deskových a společenských 
her. V rámci tábora jsme se také protáhli 
u sportovních aktivit, projeli jsme se 
ve Vaparku a vypravili se na Jedlovou 

Singltrek dětem aneb prázdniny za řídítky
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Singltrek dětem aneb prázdniny za řídítky

horu, kde jsme prokázali svou odvahu 
v lanovém parku či na obří houpačce. 
Dohromady jsme si užili spoustu zábavy 
a děti nám daly na závěrečné vysvěd-
čení velkou jedničku. No a podle nás? 
Rozhodně povedená akce, na které se 
sešla skvělá parta dětí a pět dní uteklo 
jako voda!

V srpnu byl na programu pobytový 
kemp, na který jsme si opět objednali 
skvělé počasí a „vyždímali“ jsme z něj 
maximum. Oproti příměstskému táboru 
se toho dá na pobytovém stihnout dva-
krát tolik. Tak třeba jít na západ slunce 

na Smrk a probudit se na jeho východ. 
Nejvíce času jsme trávili na kolech a uží-
vali jsme si stezky. I pro tuto skupinu byly 
odměnou palačinky, Kofola a oplatky, 
na které je vždycky utáhneme . Volný 
čas jsme trávili v kempu a u vody, nebo 
povalováním se v hamakách. Prý se uvi-
díme i příští rok, což je nejspíš známka 
spokojenosti, a my se tedy těšíme, co 
pro děti opět vymyslíme.

Prázdniny utekly jako voda a nyní se 
vracíme k našemu kroužku, o kterém 
vám někdy napíšeme.

Jana Trojanová

Singltrek
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Internet je bezesporu dobrým sluhou, 
ale může být také velice zlým pánem. 
Kromě toho, že se na brouzdání po in-
ternetu můžete stát velice rychle závislý-
mi, je to také živná půda pro šíření dez-
informací a pomluv. Každé sdělení se 
na internetu šíří rychlostí blesku, a tak 
i třeba v první chvíli nevinný vtípek může 
napáchat mnoho škod. A co teprve, 
když jde o promyšlený plán!

Kyberšikana může mít mnoho podob. 
Ať už je to dlouhodobé a opakované 
zasílání obtěžujících zpráv, pronásledo-
vání v kyberprostoru, vyloučení z určité 
skupiny na sociálních sítích, manipulace 
s citlivým materiálem, urážení a ponižo-
vání ve veřejných diskuzích, vydírání… 
Poměrně novým typem kyberšikany je 
pak tzv. happy slapping, který se těší 
„oblibě“ zejména mezi mládeží. Jde 
o velmi nebezpečný „koníček“, který 
často končí vážnou fyzickou újmou. 
Agresor si totiž vyhlédne svou oběť, 
setká se s ní a fyzicky ji napadne. Často 
je útok opravdu brutální. Podstatou je 
celý útok natočit a později (nebo v živém 
vysílání) jej veřejně sdílet pro „pobavení“ 
okolí.

Jaká jsou rizika?
Stejně jako u jiných typů šikany, i zde 

je rizikovost opravdu veliká. Zásadním 
problémem je to, že agresor se často 
skrývá pod rouškou anonymity, čímž 
oproti oběti získá opravdu velkou výhodu 
a jeho chování tak není omezeno jakou-
koliv hranicí. Dokonce, i když je agresor 

odhalen, nemusí být šikaně konec. A to 
z jednoho prostého důvodu – materiály 
jsou na internetu stále uloženy, velmi 
rychle se šíří, kdokoli si je může uložit… 
Doslova si tak žijí vlastním životem a je 
otázkou času, zda se znovu někde ne-
vynoří.

Oběť kyberšikany je tak pod dlou-
hodobým a neustávajícím psychickým 
tlakem, který může vyústit až v paranoiu, 
úzkosti a deprese. V nejvážnějších pří-
padech vše může vést k sebevražedným 
pokusům.

Co z toho plyne?
Nebuďte příliš důvěřiví a nesdílejte 

o sobě citlivé informace. Citlivá videa 
a intimní fotky patří do soukromého ar-
chivu a ne veřejně na internet. Tak, jako 
chcete, aby ostatní vnímali a respekto-
vali vás a vaše soukromí, i vy respektujte 
je. Pokud jste se stali obětí kyberši-
kany, je důležité začít se včas bránit. 
Nenechávejte si problém jen pro sebe, 
svěřte se někomu blízkému, někomu, 
komu bezmezně věříte, případně vy-
hledejte odbornou pomoc. Aby byl váš 
boj úspěšný, musíte ukončit veškerou 
komunikaci s agresorem, zablokujte 
a odstraňte všechny své účty na sociál-
ních sítích, změňte si virtuální identitu. 
Rozhodně si ale uschovejte všechny 
důkazy, jako jsou kopie emailů, stránek 
s obtěžujícími příspěvky apod. V žád-
ném případě se nesnažte agresorovi 
oplácet stejnou mincí, takováto forma 
pomsty není řešením, naopak může vaši 

situaci ještě zhoršit. Pomoc můžete hle-
dat také v různých organizacích, které 
se touto problematikou zabývají, kontak-
tujte linku důvěry, psychologa, obraťte 
se na policii.

Online psychologická poradna 
MOJRA.cz

www.mojra.cz

Mojra

Psychický teror bez hranic? KYBERŠIKANA

Informace o sídle volebních 
okrsků

Pro účely konání voleb do zastupitel-
stva obce, které se uskuteční ve dnech 
23. a 24. září 2022, budou ve volebním 
obvodu města Nové Město pod Smrkem 
celkem 4 volební okrsky se sídlem:
  VOLEBNÍ OKRSEK č. 1 –
budova ZŠ, Tylova 694, 
Nové Město pod Smrkem

  VOLEBNÍ OKRSEK č. 2 – 
budova MěÚ, Palackého 280, 
Nové Město pod Smrkem

  VOLEBNÍ OKRSEK č. 3 –
budova ZŠ, Tylova 694, 
Nové Město pod Smrkem

  VOLEBNÍ OKRSEK č. 4 –
budova KH, 
Ludvíkov pod Smrkem 250, 
Nové Město pod Smrkem

Volební informace
Vedení města Nové Město pod Smr-

kem rozhodlo umožnit kandidujícím 
stranám a sdružením v nadcházejících 
komunálních volbách zveřejnit své vo-
lební programy ve speciálním vydání 
Novoměstských novin.

Zmocněnci volebních stran dostali in-
formace o tom, že výtisk bude proveden 
černobíle v rozsahu max. jedné strany 
A4 pro každý kandidující subjekt. Uzá-
věrka pro tyto příspěvky byla ve čtvrtek 
25. srpna ve 12 hodin.

Možnost zveřejnit v našem speciálním 
výtisku Novoměstských novin svůj vo-
lební program nevyužila Komunistická 
strana Čech a Moravy.

Redakce Novoměstských novin

Volby 2022
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Sdružení politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj a nezávislých kandidátů  
  

 PRO NAŠE MĚSTO fungující a přívětivé 
 volte číslo   2 
 
Vážení spoluobčané z Nového Města pod Smrkem, Ludvíkova p. S., Hajniště a Přebytku. Dosud naši opoziční zastu-
pitelé především zodpovědně dohlíželi na finanční hospodaření města. V nadcházejícím volebním období bychom 
rádi navázali na naše vize, které jsou stále reálné, a s Vaší podporou jich můžeme dosáhnout. Bohužel se objevily 
i další palčivé výzvy, které ale jsme odhodláni vyřešit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náměstí 
Zahájenou přestavbu chceme dokončit s pomocí do-
tací. Bez dalšího zadlužení města to ale není možné. 
Areál Textilany 
Využijeme zájem developerů o tuto lokalitu k vý-
stavbě moderního výrobního areálu, citlivého k míst-
nímu prostředí a blízkému přírodě. 
Supermarket 
Oživíme zájem obchodních řetězců o vybudování vel-
koprodejny na ploše mezi Mánesovou ulicí a Textila-
nou. Zároveň bude vybudován kruhový objezd a dět-
ské hřiště přesunuto na jiné místo. 
Drahé energie 
Rostoucí ceny za teplo a hrozba přerušení dodávek 
plynu jsou výzvy, na které jsme připraveni. Získáme 
náhradní zdroje tepla a vytvoříme krizový plán pro 
ochranu zranitelných občanů. Dále budeme realizo-
vat projekty na produkci elektrické energie ze zele-
ných zdrojů – slunce, větru a vody, které by využívali 
i místní občané po vytvoření veřejně prospěšné ener-
getické komunity. 
Chodníky v obcích 
I v našich obcích postavíme chodníky s pomocí dotací 
ze SFDI. 
Cyklostezky  
Mezi Ludvíkovem, Novým Městem a Hajništěm při-
pravíme výstavbu cyklostezek pomocí dotačních 
zdrojů. 
Vaňkova ulice  
Postaráme se o kompletní rekonstrukci vč. kanalizace, 
vodovodu, chodníků, veřejného osvětlení a povrchu 
dle komplexního projektu s pomocí dotací. 

SVČ ROROŠ – Dům dětí a mládeže 
Díky ministerské vyhlášce se ocitá ve velké nejistotě. 
Prosadíme, aby příspěvek od státu zůstal dostatečný. 
Lékařská péče 
Snižování dostupnosti bylo započato zrušením gyne-
kologické ordinace. Další úbytek lékařů lze předpoklá-
dat, proto budeme jednat již nyní. 
Místní oddělení Policie ČR 
Opět se ocitá v ohrožení. Bylo sloučeno s oddělením 
v Hejnicích prý z důvodu nedostatku policistů. Po vy-
hodnocení „experimentu“ opět prosadíme jeho za-
chování. 
Volný čas dětí a mládeže 
Dokončíme realizaci školního venkovního sportoviště 
u Sokolovny. Dále vybudujeme multifunkční volnoča-
sový areál pro in-line, bike, skate a workout vyžití. 
Spolupráce s hasiči a místními spolky 
Nadále budeme podporovat činnost, akce a dobré ná-
pady našich spolků. 
Portál cestovního ruchu  
Vytvoříme nový zdroj informací pro návštěvníky 
k propagaci města a podpoře místních podnikatelů. 
Informovanost 
Zajistíme, že vše nové se rychle dozvíte, k dispozici 
bude rozklikávací rozpočet, a navíc průběžně zveřej-
ňovány faktury vystavené městu. 
Stavební úřad a Úřad práce 
Budeme aktivně vystupovat proti vzdalování státní 
správy občanům. 
Participativní rozpočet 
Část rozpočtu vyčleníme a občané pomocí ankety 
sami rozhodnou, co se za určenou částku udělá. 

 
Pokud Vás náš program oslovil a chcete nás podpořit, prosíme 

 volte č. 2  SLK pro naše město 

MÁME 
ŘEŠENÍ 

Drahé energie 
komunitní zelené zdroje 

Náměstí 
dokončení rekonstrukce 

Zaměstnání 
bez dojíždění 

Supermarket 
výstavba 

Kroužky pro děti 
bez nových omezení 

Chodníky 
také v našich obcích 

Hasiči 
nová technika, spolupráce, 
dotace 

Portál cestovního ruchu 
nový zdroj informací 

Bezpečnost 
zachování místní policie 

Lékařská péče 
zachování dostupnosti 

Tento příspěvek neprošel redakční ani jazykovou úpravou. Za obsah příspěvku redakce nezodpovídá.
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NOVÁ BUDOUCNOST
pro Nové Město pod Smrkem a okolí
Vážení spoluobčané, rádi bychom nabídli své schopnosti ve

prospěch našeho města. Bereme politiku jako službu veřejnosti a ctíme
demokratické zásady. Rádi bychom podpořili pozitivní změnu a důvěru v

budoucnost města. Náš program má číslo 4 !

V následujícím volebním období chceme prosazovat tento program:

Opravy městských komunikací
Pokračovat v rekonstrukci dalších ulic: Vaňkova,

Husova a 5. května. Vybudování bezpečného
chodníku do Hajniště, cyklostezky do Ludvíkova p. S.,
obnovení další poutní cesty zvané “Popravčí cesta".

Zdravotní péče
Zachovat a aktivně podporovat dostupnou zdravotní

péči formou pobídek novým potenciálním zájemcům o
poskytování potřebné lékařské a sociální péče v

našem městě.

Bezpečnost ve městě
Zvýšení pocitu bezpečí vybudováním funkčního

kamerového systému. Především zachování služebny
Policie ČR a asistentů prevence kriminality.

Školy a jejich vybavení
Naší nejdůležitější institucí ve městě byla, je a bude
místní základní škola a mateřská škola. Trváme na
tom, aby bylo zachováno Středisko volného času

„ROROŠ“. Usilujeme o zachování a dále zkvalitnění
nabídky pro osobnostní růst dětí a mládeže.

Efektivnější financování města a
využití prostředků EU

Důsledně využívat dostupné dotační programy EU
/kontrola zakázek/, které nebyly téměř využívány.

Zodpovědně pracovat s rozpočtem města. Zamezení
korupčního jednání a zprůhlednění výběrových řízení

městských zakázek.

Zlepšení dopravního spojení
Podpořit zaměstnanost a obslužnost občanů

obnovením zrušených přímých autobusových spojení
z Nového Města pod Smrkem do Frýdlantu a zpět.

Podpora místních spolků a oživení
společenského života

Podporovat všechny zájmové, sportovní a kulturní
spolky. Pomáhat v oživení společenského života ve
městě. Vytvářet “společný cíl” všech aktivních lidí.

Turistický ruch
Využít naše největší bohatství. Rozvíjení velké

atraktivity našeho regionu. Podpořit zřizovatele
Singltreku, přírodního koupaliště a jiných atraktivních

služeb v okolí města pro blahobyt občanů.

Kvalitní dostupná péče pro potřebné
Zajistit kvalitní a dostupnou péči pro seniory,

podporovat rodiny s dětmi a zprostředkovávat
dostupnou pomoc v krizi nebo v náročné životní

situaci cestou sociálního odboru města a neziskových
organizací.

Městský úřad pro lidi, občanům
maximálně otevřený

Obnovení důvěry v instituce města. Spolupracovat na
vizi o budoucnosti s občany města a spolky. Navýšení
počtu pracovníků veřejně prospěšných prací, vytváření

nových pracovních příležitostí.

Tento příspěvek neprošel redakční ani jazykovou úpravou. Za obsah příspěvku redakce nezodpovídá.
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Usnesení zasedání č. 21 ZM 
Nové Město pod Smrkem, 
konaného dne 29. června 2022

1/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje program zasedání 
Zastupitelstva města Nové Město pod 
Smrkem.

2/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje závěry kontroly usne-
sení.

3a/21Z/2022 
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje prodej pozemků 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parce-
ly č. 2505/2, zastavěná plocha a nádvo-
ří, o výměře 4 m2, a parcely č. 2506, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výmě-
ře 14 m2, za smluvní cenu 300 Kč/m2 
a náklady spojené s prodejem z vlast-
nictví města Nové Město pod Smrkem 
do vlastnictví pana Jaroslava Fialy. Toto 
usnesení je platné do 31. 12. 2022. 
Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě 
uzavřena, platnost tohoto usnesení uply-
nutím lhůty končí.

3b/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje prodej pozemků 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parce-
ly č. 2461, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 18 m2, a parcely č. 2505/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výmě-
ře 1 m2, za smluvní cenu 300 Kč/m2 
a náklady spojené s prodejem z vlast-
nictví města Nové Město pod Smrkem 
do vlastnictví pana Martina Fialy. Toto 
usnesení je platné do 31. 12. 2022. 
Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě 
uzavřena, platnost tohoto usnesení uply-
nutím lhůty končí.

3c/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem odkládá prodej stavby a po-
zemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem, 
parcely č. 306, zastavěná plocha a ná-
dvoří, o výměře 150 m2, jejíž součástí 
je stavba, budova č. p. 479, objekt byd-
lení, parcely č. 307, trvalý travní porost, 
o výměře 205 m2, parcely č. 317/1, 
zahrada, o výměře 660 m2, za smluvní 
cenu 4.500.000 Kč a náklady spojené 

Zprávy z radnice

Ze schůze zastupitelstva města
s prodejem z vlastnictví města Nové 
Město pod Smrkem do podílového spo-
luvlastnictví paní Terezy Hrušky Kröne-
rové a pana Karstena Klause Englera.

3d/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje prodej pozem-
ku v k. ú. Hajniště pod Smrkem, par-
cely č. 280, ostatní plocha, o výměře 
291 m2, za smluvní cenu 150 Kč/m2 
a náklady spojené s prodejem z vlast-
nictví města Nové Město pod Smrkem 
do vlastnictví manželů Edity a Marti-
na Čeledových. Toto usnesení je plat-
né do 31. 12. 2022. Nebude-li kupní 
smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost 
tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.

3e/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje prodej pozemku 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, par-
cely č. 606/3, ostatní plocha, o výmě-
ře 39 m2, dle GP č. 1188-108/2022, 
za smluvní cenu 200 Kč/m2 a náklady 
spojené s prodejem z vlastnictví města 
Nové Město pod Smrkem do vlastnictví 
MUDr. Patrika Jarkovského. Toto usne-
sení je platné do 31. 12. 2022. Nebude-
-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, 
platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty 
končí.

3f/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje prodej pozemku 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parce-
ly č. 1321/1, zahrada, o výměře 149 m2, 
za smluvní cenu 150 Kč/m2 a náklady 
spojené s prodejem z vlastnictví měs-
ta Nové Město pod Smrkem do spo-
luvlastnictví pana Jana Slípky a pana 
Michala Ďurmeka. Toto usnesení je 
platné do 31. 12. 2022. Nebude-li kupní 
smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost 
tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.

4/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem bere na vědomí informaci zá-
stupců Policie České republiky o „Opti-
malizaci“ Policie ČR v Libereckém kraji.

5/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem bere na vědomí Přehled čin-
nosti a výsledků Frýdlantské vodárenské 

společnosti, a. s. za období let 2018 až 
2021 (2022), zpracovaný Ing. Petrem 
Olyšarem, ředitelem společnosti.

6a/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem souhlasí s druhou fází (do-
končením) revitalizace náměstí Mírové 
náměstí v Novém Městě pod Smrkem 
v celkové částce 62.028.867 Kč včetně 
DPH. I. část druhé fáze bude dokonče-
na v roce 2022 v částce 22.000.000 Kč 
včetně DPH a II. část druhé fáze bu-
de dokončena v roce 2023 v částce 
42.028.867 Kč včetně DPH.

6b/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje rozpočtová opatření 
č. 15 až č. 26, dle předložené III. změny 
rozpočtu města roku 2022 (dle komen-
táře a tabulky). Celkové snížení roz-
počtu na straně příjmů: 1.864.153 Kč. 
Celkové navýšení rozpočtu na straně 
výdajů: 3.889.434 Kč. Financování: 
5.753.587 Kč.

7/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem projednalo a bere na vědomí 
Závěrečný účet Svazku obcí SMRK 
za rok 2021, jehož nedílnou součástí je 
zpráva auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření č. 1884/2022, s vyjádře-
ním souhlasu s celoročním hospodaře-
ním, a to bez výhrad.

8/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem projednalo a bere na vě-
domí Závěrečný účet Dobrovolného 
svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko 
za rok 2021, jehož nedílnou součástí 
je Zpráva o přezkoumání hospodaření, 
zpracovaná Krajským úřadem Liberec-
kého kraje, a výpis z unesení č. 3/2022, 
týkající se schválení Závěrečného úč-
tu za rok 2021 valným shromážděním 
DSO Mikroregionu Frýdlantsko.

9/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem bere na vědomí informace o vý-
voji v dotačním programu pro podporu 
sociálních služeb na Frýdlantsku a in-
formaci o předpokládané výši úvazků 
v síti sociálních služeb v ORP Frýdlant 
v roce 2023.
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Zprávy z radnice

10/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku č. 01/2022 o stanovení kratší 
doby nočního klidu.

11/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje mimořádnou odměnu 
uvolněnému zastupiteli, Ing. Miroslavu 
Kratochvílovi, starostovi města, a to 
ve výši dvojnásobku odměny, která mu 
v průběhu tohoto roku náležela za výkon 
zastávané funkce za 1 měsíc.

12a/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem souhlasí s Memorandem 
o spolupráci mezi městem Nové Město 
pod Smrkem a organizací Romany Art 
Workshop, z. s., IČ 05219744 a pově-
řuje starostu města podpisem memo-
randa.

12b/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem souhlasí s pravidly jed-
nání Romské platformy na Jablonecku 
a Frýdlantsku a pověřuje starostu města 
podpisem pravidel jednání.

13/21Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem projednalo zápis z jednání 
č. 10 Finančního výboru zastupitelstva 
města.

Výsledky projednávání, které byly 
zamítnuty

Zastupitelstvo města Nové Město 
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části 
parcely č. 1009/1, ostatní plocha, o vý-
měře 47 m2, za smluvní cenu 150 Kč/m2 
a náklady spojené s prodejem z vlast-
nictví města Nové Město pod Smrkem 
do podílového spoluvlastnictví pana 
Miloše Hrubce a MgA. Jana Hrubce. To-
to usnesení je platné do 31. 12. 2022. 
Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě 
uzavřena, platnost tohoto usnesení uply-
nutím lhůty končí.

Zastupitelstvo města Nové Město 
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parce-
ly č. 1026, zahrada, o výměře 95 m2, 
za smluvní cenu 150 Kč/m2 a náklady 
spojené s prodejem z vlastnictví města 

Nové Město pod Smrkem do vlastnictví 
pana Daniela Kloze. Toto usnesení je 
platné do 31. 12. 2022. Nebude-li kupní 
smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost 
tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.

Zastupitelstvo města Nové Město pod 
Smrkem schvaluje mimořádnou odměnu 

uvolněnému zastupiteli, Ing. Miroslavu 
Kratochvílovi, starostovi města, a to 
ve výši jednonásobku odměny, která mu 
v průběhu tohoto roku náležela za výkon 
zastávané funkce za 1 měsíc.

Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta města

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

Usnesení schůze č. 65 Rady 
města Nové Město pod Smrkem, 
konané dne 13. 7. 2022

1/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje program schůze Rady města 
Nové Město pod Smrkem.

2a/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

bere na vědomí aktualizovaný seznam 
žádostí žadatelů o přidělení bytu do ná-
jmu.

2b/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení pobytové místnosti 
č. 16 na ubytovně Lesní 654 panu Mi-
chalu Klimsovi.

2c/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení pobytové místnosti 
č. 7 na ubytovně Lesní 654 paní Petře 
Lalíkové.

2d/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje výměnu bytu Frýdlantská 59 
(byt č. 33, 1+kk), za byt Frýdlantská 59 
(byt č. 20, 1+kk), panu Pavlu Bártovi.

2e/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smr-

kem neschvaluje výměnu bytu Máne-
sova 937 (byt č. 14, garsonka) za byt 
Mánesova 936 (byt č. 5, garsonka), paní 
Anně Pochopenové.

2f/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje výměnu bytu Frýdlantská 59 
(byt č. 5), za byt 28. října 941 (byt č. 6, 
1+1), paní Heleně Bužové.

Ze schůzí rady města
2g/65R/2022

Rada města Nové Město pod Smrkem 
schvaluje přidělení bytu (mimo Seznam 
žadatelů o byt) Vaňkova 226 (byt č. 12, 
1+1), panu Janu Medžidovi.

2h/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení bytu v Domě s pečo-
vatelskou službou (byt č. 10), žadatelce 
paní Anně Klampárikové.

3a/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

odkládá projednání Dohody o zrušení 
práva stavby uzavřené mezi městem No-
vé Město pod Smrkem, IČ 00263036 
a panem Milanem Brezovákem. Veškeré 
náklady spojené s výmazem práva stav-
by uhradí stavebník.

3b/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje zveřejnění záměru nájmu ne-
movitých věcí č. 12/2022 v k. ú. Nové 
Město pod Smrkem, parcely č. 1009/6 
dle GP 1556 -257/2022 a parcely 
č. 1026.

3c/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje ne-
movitých věcí č. 13/2022 v k. ú. Ludví-
kov pod Smrkem parcely č. 667, parcely 
č. 854/1.

3d/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje zveřejnění záměru směny ne-
movitých věcí č. 14/2022 v k. ú. Nové 
Město pod Smrkem parcely č. 2373, 
parcely č. 2374 ve vlastnictví města 
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Nové Město pod Smrkem a parcely 
č. 952/1, parcely č. 952/2, parcela 
č. 2074/1, parcely č. 2074/2 ve vlast-
nictví České republiky – s právem hos-
podařit s majetkem státu Lesy České 
republiky, s. p.

4a/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení dotace z rozpočtu 
města žadateli 70. Horolezecký klub No-
vé Město pod Smrkem, zastoupený Pe-
trem Juricou, ve výši 5.400 Kč na akci 
„Horolezecký ples“, a uzavření smlouvy 
dle závazného vzoru.

4b/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení dotace z rozpočtu 
města žadateli 70. Horolezecký klub 
Nové Město pod Smrkem, zastoupe-
ný Petrem Juricou, ve výši 15.600 Kč 
na akci „Novoměstský Sršáň“, a uzavře-
ní smlouvy dle závazného vzoru.

4c/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení dotace z rozpočtu 
města žadateli 70. Horolezecký klub 
Nové Město pod Smrkem, zastoupený 
Petrem Juricou, ve výši 4.200 Kč na ak-
ci „Sršáňův běh na Smrk“, a uzavření 
smlouvy dle závazného vzoru.

4d/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení dotace z rozpočtu 
města žadateli Okrašlovací spolek No-
vé Město pod Smrkem, IČ 46745017, 
ve výši 4.356 Kč na akci „Tisk brožur 
Vycházkové trasy s historií a Vycházkové 
a vyhlídkové trasy“, a uzavření smlouvy 
dle závazného vzoru.

4e/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje přidělení dotace z roz-
počtu města žadatelce paní Bohumi-
le Chmelové, se sídlem Ludvíkov pod 
Smrkem 239, ve výši 5.000 Kč na akci 
„Léto s MRSOCHMELEM“, a uzavření 
smlouvy dle závazného vzoru.

5/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smr-

kem jmenuje v souladu s ustanovením 
§ 1, odst. (1) a § 2 odst. (3), vyhlášky 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-

kurzního řízení a konkurzních komisích, 
v platném znění, konkurzní komisi pro 
konkurzní řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky Ma-
teřské školy, Nové Město pod Smrkem, 
okres Liberec, příspěvkové organizace, 
IČ 72741911, v tomto složení:
  předseda komise – Ing. Miroslav 
Kratochvíl – člen určený zřizovatelem

  členové komise – Jaromír Pelant 
– člen určený zřizovatelem; 
Mgr. Renata Rychetská – člen 
určený KÚ Libereckého kraje; 
Mgr. Petra Rakoušová – člen 
určený ČŠI, odborník v oblasti 
státní správy, organizace a řízení 
ve školství; Mgr. Eliška Vaňková 
– člen určený ČŠI, psycholožka; 
Stanislava Karrasová – člen určený 
tajnou volbou pedagogické rady, 
pedagogický pracovník; Mgr. Pavla 
Křepelková – člen určený ČŠI, školní 
inspektorka Libereckého inspektorátu

6/65R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

odkládá projednání souhlasu s investicí 
přesahující částku 40.000 Kč na poříze-
ní interaktivní tabule na zvedacím stoja-
nu s dataprojektorem pro Základní školu 
Nové Město pod Smrkem, příspěvková 
organizace, Nové Město pod Smrkem, 
IČ 72741996 z důvodu nedoložení ce-
nového návrhu na investici.

Výsledky projednávání, o kterých 
se nehlasovalo

Rada města Nové Město pod Smrkem 
souhlasí s vrácením uhrazené úplaty 
ve výši 25.500 Kč bez DPH za nevyužité 
právo stavby ze Smlouvy o zřízení práva 
stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí 
č. 08/2021 uzavřené dne 22. 11. 2021 
mezi městem Nové Město pod Smrkem 
a panem Milanem Brezovákem.

USNESENÍ schůze č. 66 Rady 
města Nové Město pod Smrkem, 
konané dne 10. 8. 2022

1/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje program schůze Rady města 
Nové Město pod Smrkem.

2a/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení bytu dle Seznamu 

žádostí o přidělení bytu, Mánesova 929 
(byt č. 11, 2+1), paní Michaele Volkové.

2b/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje žádost o přidělení bytu 
dle Seznamu žádostí o přidělení bytu, 
28. října 940 (byt č. 13, 2+1), panu Mila-
nu Kotrbatému.

2c/66R/2022 
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje žádost o přidělení bytu 
dle Seznamu žádostí o přidělení bytu, 
Vaňkova 225 (byt č. 2, 1+1), panu Pavlu 
Vavřichovi.

3a/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje uzavření Smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služebnosti 
č. ČEZd_SoVB 33810/IP-12-4013223 
mezi městem Nové Město pod Smrkem, 
IČ 00263036 (Povinná) a ČEZ Distri-
buce, a. s. IČ 24729035 (Oprávněná). 
Obsahem věcného břemene je právo 
Oprávněné umístit, provozovat, opra-
vovat a udržovat Zařízení distribuční 
soustavy (kabelového vedení NN) na do-
tčené nemovitosti, parcele č. 1774/4, 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, pro-
vádět jeho obnovu, výměnu a moderni-
zaci, a povinnost Povinné výkon těchto 
práv strpět. Služebnost je sjednána 
za jednorázovou úplatu 2.000 Kč bez 
DPH.

3b/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schva lu je uzav řen í  Smlouv y 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
č. j. OLP/3010/2022 uzavírané mezi 
Libereckým krajem, IČ 70891508 (Bu-
doucí povinný), Frýdlantskou vodáren-
skou společností, a. s., IČ 25496565 
(Budoucí oprávněná), městem Nové 
Město pod Smrkem, IČ 00263036 (In-
vestor). Obsahem Smlouvy o smlouvě 
budoucí je závazek smluvních stran 
uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti. Služebnost 
bude spočívat ve zřízení a provozování 
stavby „Nové Město pod Smrkem, uli-
ce Žižkova, Sokolská – rekonstrukce 
vodovodního řadu, k. ú. Nové Město 

Zprávy z radnice
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pod Smrkem“ na pozemku, parcele 
č. 334/1, ostatní plocha, v k. ú. Nové 
Město pod Smrkem a s tím související 
právo vstupu a vjezdu na tento pozemek 
za účelem udržování a provádění oprav 
stavby tak, jak je uvedeno v geometric-
kém plánu, který bude tvořit nedílnou 
součást vlastní smlouvy. Zřízení slu-
žebnosti bude sjednáno jednorázovou 
úplatou ve výši 1.000 Kč bez DPH na zá-
kladě Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení služebnosti. Úplata bude hrazena 
investorem stavby.

3c/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smr-

ke m  s c h v a l u j e  n á j e m  p o z e m k u 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, par-
cely č. 1026, zahrada, o výměře 95 m2, 
panu Danielu Klozovi na dobu určitou 
do 31. 12. 2031.

3d/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smr-

ke m  s c h v a l u j e  n á j e m  p o z e m k u 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, čás-
ti parcely č. 1009/1, ostatní plocha, 
o výměře 47 m2, vyznačené ve sním-
ku katastrální mapy, který je nedílnou 
součástí smlouvy, panu Janu Hrubcovi 
a panu Miloši Hrubcovi na dobu určitou 
do 31. 12. 2031.

3e/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

souhlasí se zrušením práva stavby, sjed-
naného na základě Smlouvy o zřízení 
práva stavby a Smlouvy o smlouvě bu-
doucí č. 08/2021 ze dne 22. 11. 2021 
uzavřené mezi městem Nové Město 
pod Smrkem, IČ 00263036 a panem 
Milanem Brezovákem, s právními účin-
ky vkladu do katastru nemovitostí dne 
26. 11. 2021. Veškeré náklady spo-
jené s výmazem práva stavby uhra-
dí stavebník. Toto usnesení je platné 
do 31. 12. 2022.

3f/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

souhlasí s vrácením uhrazené úplaty 
ve výši 20.000 Kč včetně DPH za ne-
využité právo stavby ze Smlouvy o zří-
zení práva stavby a Smlouvy o smlou-
vě budoucí č. 08/2021 uzavřené dne 
22. 11. 2021 mezi městem Nové Město 
pod Smrkem a panem Milanem Brezo-
vákem.

3g/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje zveřejnění záměru nájmu ne-
movitých věcí č. 15/2022 v k. ú. Nové 
Město p. Smrkem, části parcely č. 840.

3h/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje ne-
movitých věcí č. 16/2022 v k. ú. Nové 
Město budovy bez č. p./č. e. na parcele 
č. 183/1, včetně parcely č. 183/1, par-
cely č. 183/3.

4/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

souhlasí s investicí přesahující částku 
40.000 Kč na pořízení interaktivní tabu-
le na zvedacím stojanu s dataprojekto-
rem pro Základní školu Nové Město pod 
Smrkem, příspěvkovou organizaci, No-
vé Město pod Smrkem, IČ 72741996, 
za cca 100.000 Kč – 110.000 Kč.

5/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smr-

kem projednala čerpání položky „Opra-
vy“ všech příspěvkových organizací 
zř ízených městem Nové Město pod 
Smrkem k 30. 6. 2022. Úkol RM 
č. 7b/20RM/2019 byl splněn.

6a/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

souhlasí s investicí přeložky vodárenské 
infrastruktury – vodovodu v ulici Žižkova, 
Sokolská, Nové Město pod Smrkem.

6b/66R/2022
R a d a  m ě s t a  N ové  M ě s to  p o d 

Smrkem pověř u je  s ta ros tu měs -
ta podpisem Smlouv y o provede -
ní přeložky vodárenské infrastruktury 
a o úhradě nákladů s ní souvisejících 
č: SMLN-2022-95-000026 uzavřenou 
mezi Frýdlantskou vodárenskou spo-
lečností, a. s., Frýdlant, IČ: 25496565 
a městem Nové Město pod Smrkem.

6c/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smr-

kem pověřuje starostu města podpi-
sem Smlouvy o dílo mezi městem Nové 
Město pod Smrkem a firmou SILKOM, 
spol. s r. o., Frýdlant, IČ: 46713158, 
na akci „Oprava vodovodu v ulicích Žiž-
kova a Sokolská v Novém Městě pod 
Smrkem“.

7/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje cenovou nabídku projektan-
ta, Ing. Eduarda Žaludy, za zpracová-
ní návrhu 1. změny Územního plánu 
města Nové Město pod Smrkem, pro 
opakované veřejné projednání, ve výši 
32.000 Kč bez DPH.

8/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje objednání výroby a vysílání TV 
spotu „4 roky v našem městě“ od Re-
gionální televizní společnosti rtm plus 
Liberecko.

9a/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje ceník za pronájem dopravních 
strojů města.

9b/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

souhlasí s pronájmem štěpkovacího 
stroje panu Vasylu Kalynyčovi za cenu 
1.000 Kč bez DPH za jeden den pro-
nájmu.

10/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje Smlouvu o řízení projektu 
na přidělenou dotaci na akci „Rekon-
strukce multifunkčního sportovního are-
álu u sokolovny“ mezi městem Nové 
Město pod Smrkem a LKA, s. r. o., Pra-
ha, IČ: 07735405, a pověřuje starostu 
jejím podpisem.

11/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

souhlasí s přijetím účelově určeného fi-
nančního daru v celkové výši 83.888 Kč, 
od společnosti WOMEN FOR WO-
MEN, o. p. s., Vlastislavova 4/152, 
140 00 Praha 4, účelově určeného dár-
cem na úhradu obědů ve školní jídelně 
pro 16 žáků Základní školy, Nové Město 
pod Smrkem, p. o., IČ: 72741996.

12/66R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje na základě kritérií poptávkové-
ho řízení zhotovitele akce „Herní prvky 
pro MŠ Nové Město pod Smrkem“ firmu 
4soft, s. r. o., Tanvald, IČ: 28703324, 
za cenu 733 309,61 Kč vč. DPH.

Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta města

Zprávy z radnice
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Bývaly doby, kdy byl u dětí o hasi-
če daleko větší zájem, než je v dnešní 
uspěchané moderní době, v době, kdy 
se žije v mnohem rychlejším tempu, 
v době, kdy jedna nemoc ohrozila celý 
svět a další nemoci přichází, v době, 
kdy se bojíme o budoucí existenci díky 
hrozbám tentokrát z východu, v době 
energetické krize, v době, kdy se zdra-
žuje všechno potřebné k životu – bydle-
ní, hypotéky, pohonné hmoty a nejvíce 
veškeré potraviny. Celý problém souvisí 
také s podporou státních úřadů, pro vět-
ší zajištění sborů novou technikou není 
dostatek financí.

Každý občan si při požáru v Českém 
Švýcarsku uvědomil, kolik je třeba hasi-
čů s technikou vybavenou na takovéto 
události. V oblasti zasahovalo přes tisíc 
hasičů jak profesionálních, tak dobrovol-
ných z celé republiky, na pomoc přispě-
chala také hasicí letadla a vrtulníky z Ně-
mecka, Polska, Itálie, Švédska… S tímto 
musíme do budoucna počítat, takové 
teplé roky jako letos se budou opakovat 
a požárů lesů může přibývat. Při hašení 
zmíněného požáru lesa v Českém Švý-
carsku pomohli také členové našeho 
sboru, tímto jim děkuji.

Doufám, že v příštím roce náš sbor do-
stane poprvé v historii sboru zcela nové 
vozidlo s výbavou. To bude ta nejlepší 
odměna za desetiletí odvedené dobro-
volné práce pro společnost ke kulatému 
výročí našeho sboru, které si budeme 

připomínat během celého příštího roku, 
počínaje plánovaným plesem na začátku 
roku 2023.

Nedávno mne v televizi zarazil výrok 
nějakého odborníka na téma likvidace 
vos a sršní, proč to dělají hasiči a ne 
dezinsektoři. Hasiči jsou vycvičeni 
s veškerou technikou na jakýkoliv zá-
sah, a protože pomáhají okamžitě, tak 
zasahují i při likvidaci vos a sršní, a těch 
bylo v letošním roce hodně. Hodně bylo 
také kvůli pandemii odložené práce; 
s plným nasazením začali členové sboru 
dokončovat práce na nové pergole, kte-
rá je nyní již komfortně zařízená. Což se 

také ukázalo na soutěži O pohár sboru 
SDH Ludvíkov, s výsledkem velké spo-
kojenosti diváků a soutěžících. V soutěži 
zvítězila družstva Frýdlantu, jak v ka-
tegorii mužů, tak v kategorii žen. Naši 
chlapci skončili na předposledním místě 
s omluvou, že alespoň zajistili celou sou-
těž veškerými službami.

Chtěl bych navázat na začátek, kdy 
jsem si povzdechl nad nezájmem dětí 
obecně. V našem sboru je, přes po-
měrně velkou základnu, bohužel jen 
málo mladých aktivních lidí, což má velký 
vliv na celou organizaci. Přes všechny 
potíže se v jarní okrskové soutěži dali 
dohromady členové ve věku 15 až 50 
let a dokázali s jedním družstvem sou-
těž vyhrát, s druhým získat krásné třetí 
místo. Bylo to po dlouhé době, kdy měli 
volno v práci a chuť si zacvičit. Veškeré 

ostatní členstvo jsou starší ženy a muži 
přes 50 let nebo invalidní. Mladé ma-
minky z našeho sboru připravují malé 
děti na přípravku k hasičům, to je naše 
budoucnost. Další děti se nám brzo na-
rodí. Po velké poradě slíbil starosta sbo-
ru Pavel Malý ml. a velitel jednotky Petr 
Novák, který se mimochodem poslední 
srpnový víkend zavázal manželským sli-
bem, že omladí náš sbor novými dětmi – 
hasiči juniory. Dalším novomanželem se 
stal člen sboru Ondra Suchánek, který 
také očekává narození dalšího potom-
ka. Všem novomanželům blahopřejeme 
do dalšího společného života. Omlazení 
sboru je příslib do dalších let, že hasiči 
budou i nadále plnit své poslání. V dneš-
ní době to nebudou mít lehké, ale věříme 
v lepší časy.

Svatba našeho velitele se podepsala 
na výkonech celého soutěžního druž-
stva. V sobotu po svatbě se konala sou-
těž v Horní Řasnici, naše družstvo se 
umístilo na nepěkném 7. místě. Po uzá-
věrce tohoto čísla novin se uskutečnila 
další soutěž u nás v Ludvíkově. Tento-
krát se jednalo o soutěž PS-8, která se 
každoročně koná za účasti všech druž-
stev v hasebním okrsku a hosta z Mo-
ravy, našeho partnerského sboru SDH 
Kozlany. PS-8 je jedna z nejstarších po-
žárních stříkaček vyrobených po válce, 
která vyžaduje stále větší a větší nároky 
na zachování provozu, což strojníci vy-
konávají s velkou pečlivostí.

Dovolte mi vysvětlit, proč informuji 
v Novoměstských novinách o činnosti 
našeho sboru. Ne všichni naši přízniv-
ci, většinou jsou to starší občané, mají 
internet, a tak jim nejsou dostupné in-
formace, což někteří moji mladí přátelé 
nechtějí pochopit. Pokud budu moci, 
budu pokračovat.

Z dostupných informací 
hasič Malý Pavel st.

Léto u hasičů v Ludvíkově
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Dne 24. 7. 2022 začal v Českém Švý-
carsku největší požár v ČR, který se 
rozšířil na plochu 1 060 hektarů, na kte-
rých rostly hlavně smrky. Požár se šířil 
komínovým a kořenovým efektem. Zá-
sah komplikovaly vysoké teploty, a proto 
se hasiči museli častěji střídat. Bylo na-
sazeno 200 ks cisteren a čerpadel, dále 
bylo nataženo 78 000 m hadic.

S ohněm bojovala víc než tisícovka 
hasičů. Na hašení tohoto požáru se 
podílelo také 17 hasičů naší JSDH Nové 
Město pod Smrkem, která byla vyslána 
Krajským operačním a informačním stře-
diskem Libereckého kraje (KOPIS LK). 
Jednalo se o příslušníky – Jaroslav Rai-
ter, Heiko Trautmann, Jan Kozlovský, 

Z Hřenska dnes přišla novinka skvělá,
hasiči boj s ohněm vyhráli.
Já tímto velký hold vzdát bych jim 
chtěla,
za to, že těžký boj nevzdali.

Největší požár v dějinách Česka
přes tisíc hasičů krotilo.
Za jejich odvahu každému tleskám,
dnešním dnem peklo snad skončilo.

Pravčická brána jen díky nim stojí
a řada domů je v bezpečí.
Dělají všichni čest pověsti svojí,
život svůj nasadí bez řečí.

Pravými hrdiny pro mě se stali,
navždy je budu v úctě mít.
Ač jim ty plameny spoustu sil vzaly, 
společně zvládli zvítězit.

Jana Topinková

Apokalypsa v Českém Švýcarsku – 
Hřensku

Roman Král, Ladislav Rabina, Otto To-
míček, Martin Vladař, Martin Vladař ml., 
Tomáš Jirsák, Arnošt Bulíř, Martin Bulíř, 
Martin Bulíř ml., Radek Picmaus, Petr 
Novák, Miloš Novák, Jiří Svoboda a Voj-
ta Smolný.

Jednotka zasahovala 12 dní a nocí.
Hasičská vozidla najezdila – Tatra 815, 

CAS 32 – celkem 770 km. DA Octavia 
z důvodu střídání příslušníků celkem 
2.333 km.

Děkuji všem hasičům, kteří se podí-
leli na uhašení tak rozsáhlého požáru 
v Českém Švýcarsku. Poděkování patří 
taktéž i příslušníkům, kteří byli v záloze.

LR

Čest hasičům

97.4 FM  R-LBC

NATANKUJTE  
ZADARMO

Po celé září  
vyhrávejte v našem 
vysílání poukázky 
na pohonné hmoty 
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem  
Liberec
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Už 4 měsíce bojujeme proti této vy-
hlášce a je to nekonečný příběh. Ta-
to vyhláška zásadně ovlivní chod naší 
organizace (kroužky, tábory, soutěže, 
turnaje, přednášky, semináře, praxe 
studentů, stáže studentů ze zahraničí, 
mezinárodní spolupráce, krátkodobé 
a dlouhodobé projekty, …) a zaběhlý 
systém.

Nesouhlas s touto vyhláškou 
zvedl vlnu protestu v celé České 
republice.

Předkládáme vyjádření od rodičů 
a přátel. Další příspěvky a celý průběh 
jednání přes senátora, hejtmana a po-
slaneckou sněmovnu najdete na našem 
webu: https://ddmnmps.webnode.cz/.

Vážená paní ředitelko,
s obavami sleduji již několikáté „hrát-

ky“ MŠMT s cílem opět zrušit něco, co 
po desetiletí mládeži sloužilo (byl jsem 
přímým svědkem zrušení Školského 
ústavu umělecké výroby, který byl zalo-
žen za Rakouska-Uherska a nepřetržitě, 
až do roku 1995, vychovával a vyu-
čoval mládež v pohraničních městech 
Čech a Moravy; vyučoval tradiční textilní 
techniky, vychovával k úctě k řemes-
lům, k trpělivosti, k týmové spolupráci; 
žáci, kterých bylo v roce zrušení téměř 
2 000, nemuseli platit žádné školné). 
Důvodem omezování výchovné a odbor-
né zájmové činnosti domů dětí a mláde-
že (v Novém Městě p. Sm. ROROŠ) mají 
být opět peníze. Je až zábavné slýchat 
každého nového ministra školství, 
jakou prioritou vlády je „vzdělanostní 
společnost“, do které se ale zřejmě 
mladá generace nepočítá.

Je trapné srovnávat rady odborníků 
na prevenci závislosti na počítačo-
vých hrách a na návykových látkách, 
jak se s těmito jevy vypořádat, s kaž-
doročními nabídkami DDM, které 
jsou schopny nahradit nedostatečný 
počet hodin výuky „výchov“ (hudeb-
ní, výtvarné, tělesné, dramatické, …) 
v základních školách. Jen je třeba zís-
kat další odborné lektory těchto volno-
časových činností. Na pedagogických 
fakultách jsou studijní obory přímo 
na takovou práci zaměřené.

Byl jsem před mnoha roky jedním 
z lektorů zájmové činnosti dětí v No-
vém Městě pod Smrkem a v letních 
táborech u Jindřichovic.

Nová vyhláška MŠMT 111/2022 Sb.
Vznikající DDM jsem bral jako samo-

zřejmost v civilizované zemi a zvláště 
v menším pohraničním městě se znač-
nou mírou nezaměstnanosti, kde není 
možné počítat s větší finanční podporou 
rodičů. Všem občanům je jasné, že vý-
chova dětí nekončí v poledne s koncem 
vyučování ve škole.

Přeji Vám, vážená paní ředitelko, 
abyste společně s pedagogy stejně 
ohrožených DDM dokázala přivést 
úředníky a ministra MŠMT k rozumu.

doc. Vlastimil Vodák, akad. mal.

Milá paní Špálová,
píši jako matka 4 dětí, které prošly 

DDM v Novém Městě pod Smrkem 
a hlavně Vašima rukama na výtvarném 
kroužku. Byla to obrovská životní průpra-
va nejen po té hlavní stránce, což je vý-
tvarný obor, ale i cvičení jemné motoriky 
a celkové uvědomění si práce s tělem, 
myslí, …, které bylo hodně důležité pro 
jednu z dcer, neb jak je dnes tak časté, jí 
byla diagnostikována dyslexie, dysgrafie, 
obrácená lateralita a jiné podobné po-
tvornosti, a bylo jí to hodně k užitku. Co 
k užitku, hodně jí ti pomohlo. A to jen pro-
to, že zde jsou lidé na správném místě.

Ale nejen výtvarný kroužek, ale 
i jiné sportovní aktivity naše děti 
navštěvovaly. Turistický, cyklistický 
kroužek, basketbal, volejbal, …

Opravdu si neumím představit, že by 
zde již, jak my říkáme „DOMEČEK“, 
nebyl. Mám již malinká vnoučata a ochu-
dit je o ty zážitky, kontakt s adekvátní 
a hlavně trpělivou a milou autoritou, kte-
rá jim může ukázat zase jiný směr, a to 
nemluvím jen o jedné osobě, ale všech, 
co zde pracují, nebo tráví svůj volný čas 
s dětmi a vzbuzují u nich zájem dělat 
něco jiného, než jen sedět u počítače.

A teď píši jako jedna z těch, co 
nějaký kroužek vedla a měla zájem o to, 
aby z dětí, které chodí do takovýchto za-
řízení, vyšli ti, co mají zájem o své okolí, 
přírodu, zahradu a své přátele. Nejde 
přece jen o to, že rodiče někam na pár 
hodin upíchnou dítě, aby měli klid. Jde 
o mnohem více.

Kde je podpora kroužků, mimoškol-
ních aktivit, aby se děti nepoflakovaly 
po ulicích, nebo nevysedávaly u již zmí-
něných krabiček? Všude se o tom mluví, 
ale pak dostanou takovou podpásovku.

A v neposlední řadě píši jako tchyně 
své snachy, která pracuje jako vedoucí 

v obdobném domě dětí. Protože jim 
je snížen úvazek, a tedy i plat, mladá 
rodina platí hypotéku a k tomu dnes 
tak příšerné ceny za vše, asi bude mu-
set odejít, a nejen ona, ale i ostatní za-
městnanci, a další kvalitní mimoškolní 
výukové zařízení bude zavřené. Na co 
studovala vysokou školu v oboru mimo-
školní výchovy? Na to, aby byla srovná-
vána s družinářkou, která děti odvede 
na oběd a pak jim dá volné pole působ-
nosti, bez toho, aby je někam vedla?

TOTO JE OPRAVDU ŠPATNÝ SMĚR, 
VY, PÁNOVÉ A DÁMY, TAM NAHOŘE.

Bohadlová Lucie, rozzlobený 
a naštvaný občan a matka

Zdravím,
aktuálně jsem na čtvrtroční pracovní 

stáži na Kypru v rámci Erasmu+. Zrovna 
dneska jsme se se spolubydlícím bavili 
o táborech a já jsem tak zavzpomínal 
na staré časy, kdy jsem jezdil na tábor 
do Jindřichovic. Upřímně mě to namo-
tivovalo, ucházet se příští rok o místo 
instruktora. Pak jsem si ale uvědomil, 
že je do jisté míry ve hvězdách, jestli 
další tábor bude, když je situace taková, 
jaká je. A proto bych se tedy rád vyjádřil 
k tomu, co pro mě kroužky, tábory a i sa-
motný Domeček znamenal.

Moje celé dětství se prakticky „toči-
lo“ jen a pouze kolem kroužků. V mém 
nejproduktivnějším roce jsem měl kaž-
dý všední den alespoň jeden kroužek, 
v rámci kterých jsem poznával nové lidi, 
učil se novým věcem a obecně rozvíjel 
svou osobnost a fyzickou kondici. Co 
ale není na první pohled zřejmé je, že 
jsem se díky Domečku dostal k florbalu 
a právě díky Domečku, který mě k flor-
balu přivedl, jsem mohl hrát jeden rok li-
gu dorostenců za Frýdlant a také spous-
tu menších turnajů za Nové Město.

Díky Domečku jsem si také obrov-
ským způsobem vylepšil angličtinu a do-
stal vlastně úplně první možnost mluvit 
anglicky s cizinci. Tábory jsou kapitola 
sama pro sebe, protože z nich mám 
tolik úžasných zážitků, že by jen poví-
dání o nich vydalo na jeden román. Bez 
kroužků v Domečku bych rozhodně 
nebyl tím člověkem, kterým jsem teď.

I kdyby Vám tento email měl pouze do-
dat motivaci k boji proti tomuto iracionál-
nímu rozhodnutí, tak jeho psaní nebylo 
ani trochu zbytečné.

Držím Vám palce Smutný Jan

DDM
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◄Pondělí 12.9.      zahájení pravidelné činnosti 

      
       příspěvek na  šk.rok  

Výtvarná dílna                 I.Špálová DDM                           13.30-15.00 h. 1.-3.třída 650,- Kč 
Korálkování od 19.9.    I.Knížáková DDM                           14.00-15.00 h. neomezeno 650,- Kč 
Výtvarná dílna                 I.Špálová DDM                           15.00-16.30 h. 4.-9.třída 650,- Kč 
Sportovky                     M.Pánková Hala SRC                15.30-16.30 h.            MŠ -2.třída 650,- Kč 
Basketbal        P.Diškant, B.Svoboda Hala SRC                18.00-19.00 h. od 5-té třídy 650,- Kč 
Basketbal        P.Diškant, B.Svoboda Hala SRC                19.00-20.30 h. dospělí 1300,- Kč 

◄Úterý 13.9.       
Výtvarná dílna                    I.Špálová DDM                           13.30-15.00 h. 1.-3.třída 650,- Kč 
Výtvarná dílna                 I.Špálová DDM                         15.00-16.30 h. 4.-9.třída 650,- Kč 
Florbal                          J.Škareda Hala SRC               15.00-16.00 h. 1.-5. třída 650,- Kč 
Florbal                          J.Škareda Hala SRC               16.00-17.00 h. 6.-9. třída 650,- Kč 
Doučování hrou           M.Křiklavová DDM                       15.00-16.30 h. 3.-4. třída 650,- Kč 
Fitness dance         S.Arendášová Sokolovna               15.00-16.00 h. 2. až 4.třída 650,- Kč 
Fitness dance         S.Arendášová Sokolovna               16.00-17.00 h 5. až 9.třída 650,- Kč 
Fitness dance         S.Arendášová Sokolovna               17.00-18.00 h. 4 roky až 1.třída 650,- Kč 

◄Středa 14.9.       
Na kytaru bez not                 J.Smutný DDM  začátečníci   15.30-16.30 h. od 5. třídy 850,- Kč 
Na kytaru bez not                J.Smutný DDM       pokročilí   16.30-17.30 h. od 5. třídy 850,- Kč 
Cvičení rodičů s dětmi     G.Ginčová  Hala SRC                15.30-16.30 h.   rodič a dítě 2-5 let  750,- Kč 
Volejbal dívky,chlapci              J.Hojdar Sokolovna               16.30-18.00 h. od 5. třídy 850,- Kč 

◄Čtvrtek 15.9.     
  
 

Plavecký    od 13.10.        Y.Svobodová Bazén obsazeno        15.00-16.00 h. od 3.třídy 1700,- Kč 
Lezení na umělé stěně           P.Smutný Hala SRC                15.30-16.30 h. 1.-4. třída 650,- Kč 
Lezení na umělé stěně            P.Smutný Hala SRC                16.30-17.30 h. 5.-9. třída 650,- Kč 
Badminton                    I.Špálová Sokolovna                    15.00-16.30 h. od 2. třídy 750,- Kč 
Badminton-pokročilí         I.Špálová Sokolovna obsazeno  16.30-18.00 h. pokročilí stálá skupina  750,- Kč 
Badminton-mix             I.Špálová Sokolovna obsazeno    18.00-19.00 h.  mix - stálá skupina 800,- Kč 

◄Pátek 16.9.       
Turistický                      P.Suková DDM                       14.00-15.30 h.               1.-.9.třída 650,- Kč 
Včelařský                  Y.Svobodová DDM                       14.30-16.00 h. 3.- 9. třída 650,- Kč 

 
 
 
 

 
 
 
 

Kroužky zahajují svoji pravidelnou činnost od pondělí 12.9. 2022. Kroužky mohou mít kapacitně 
omezený počet míst, a je potřeba se předem informovat a přihlásit se před zahájením činnosti.  U informace 
„obsazeno“ může být stav změněn a na volná místa se můžete dotázat přímo v DDM na tel. 
čísle 702152177, popřípadě budou zájemci zapsáni do pořadníku náhradníků. 
Badmintonový mix: je určen pro ženy, muže, středoškoláky a pokročilé hráče od 16. do 60. let 
Cvičení rodičů s dětmi - MŠ – rodič a dítě 750,- (druhé dítě 650,-Kč)  
Kroužek Sportovky přijímá děti pouze předškolní třídy (5-6) let-2.třída 
Bližší informace o kroužku získáte na našich stránkách a taktéž na  https://www.free-time.cz/ 
 

www.ddmnmps.webnode.cz               změna vyhrazena              www.vytvardilna.webnode.cz 
aktualizace 20.8.2022  

NABÍDKA KROUŽKŮ školní rok 2022-23       

Středisko volného času „ROROŠ“, Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace 
Frýdlantská 841, 463 65 Nové Město pod Smrkem 

tel.: 482 325 319, ičo:46744819, e-mail:  ddm_nmps@volny.cz  nebo ddmnmps@seznam.cz 

DDM
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Historie Lutherova hradu

Evangelický farní sbor v Novém Městě 
si v červnu připomněl výročí postavení 
a vysvěcení svého kostela. Tenkrát to 
byla komunita věřících luterského vyzná-
ní (jedna z podob protestantismu), která 
tvořila od konce 19. stol. kazatelskou 
stanici sboru ve Frýdlantu. Když se pak 
před 1. světovou válkou sešlo dostatek 
věřících, kteří stáli o svůj vlastní kostel, 
rozhodlo se o jeho stavbě.

Protože pozemky by ly v íceméně 
po celém městě rozebrány a prodávány 
za vysoké ceny, rozhodlo se o poněkud 
neatraktivním pozemku na kraji Nového 
Města, navíc ještě směrem k vyhláše-
nému vykřičenému domu. Pozemek 
nevhodný, ve svahu, na konci města, 
směrem do polí, poblíž popravčího místa 
na bývalé skládce stavebního materiálu. 
Zkrátka „ideální místo” pro hlásání evan-
gelia!

Počáteční podmínky byly tedy více 
než svízelné, především kvůli nevhod-
nému terénu, který si vyžádal velké 
náklady navíc. O vyhotovení stavebního 
projektu byl požádán tenkrát ještě málo 
známý architekt z Berlína Otto Bartning. 
Pokud jste milovníci hor, pak jistě znáte 
tzv. Tesařovskou kapli v Kořenově, kte-
rá je díky svému umístění o něco více 
známou Bartningovou dominantou hor. 
Ta je rovněž dílem tohoto architekta 
moderních církevních staveb po celém 
Německu a u nás.

Ambiciózní architekt do svých staveb 
vkládal touhu po originalitě, nevšednosti 

řešení prostoru, ale také soulad s okolní 
přírodou. U nás v Novém Městě se mu 
to podařilo především spojením bydlení 
pro faráře a jeho rodinu s kostelem v je-
den celek. Kostel a faru propojil spojo-
vací chodbou, do které originálně umístil 
společenský sál. Jako věřící člověk měl 
za to, že pouhé chození na bohoslužby 
nestačí. Každé společenství roste ze 
zájmu o bližní a ze společně a smyslupl-
ně tráveného času. To bylo tenkrát něco 
nového.

Dnes se díky tomuto malému sálku 
mohou věřící setkávat k posezení u kávy 
a čaje i po bohoslužbách, pořádat před-
nášky, konat biblické hodiny či nácvik 
sborového zpěvu. Díky svahu, do které-
ho se budova musela „zakousnout“, bylo 
možno umístit také malý byteček pro 
tehdejšího kostelníka. Ze severní strany 
tak budova působí mnohem impozant-
něji, protože má o patro více. Nicméně 
si chudák kostelník moc radosti z byd-
lení neužíval, neboť za celý rok nespatřil 
v oknech slunce. Ale což! U televize 
se nevysedávalo a bylo dost co dělat 
venku. Proto se mu říkalo sebevědomě 
„Lutherův hrad”.

Ta stavba již nadchla nejednoho ar-
chitekta, i když má za sebou celé století 
nedostatečné údržby. U staveb z tohoto 
období bylo téměř všechno originální 
a na řemeslnou zakázku. Řemeslo by-
lo před 1. světovou válkou na nejvyšší 
úrovni, která už se nejspíš nikdy nevrátí. 
Náš evangelický kostel se moc podařil. 

A i když mu chybí již spousta částí (na-
př. výrazné okenice) a má úplně jinou 
barvu, než by mít měl, máme ho rádi. 
Již z dálky je to to první, co nás zdraví, 
když přijíždíme z Frýdlantu. Pokud nás 
nezdraví komín Textilany.

Na základním kameni, který naleznete 
vsazený na zdi u vchodu do kostela, 
se píše datum: 15. 6. 1911., ale celá 
stavba byla dokončena již za 15 měsíců. 
Slavnostního vysvěcení se místní luterá-
ni dočkali již 11. srpna LP 1912. Těžko 
si lze představit, jak dlouho by to trvalo 
s nasazením moderní techniky staveb-
níkům dnes, ale jistě ne o mnoho méně.

Oslavy 110. výročí od postavení Lutherova hradu 
neboli evangelického kostela
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Historie Lutherova hradu

Po všech těch restrikcích a zákazech 
z uplynulých let se oslava mohla přece 
jen konat, byť narychlo, u příležitos-
ti tzv. Noci kostelů. Tato akce vznikla 
v 80. letech v Rakousku a brzy si získala 
oblibu po celé Evropě. Při Noci kostelů 
se otevírají kostely dokořán a zvou k ná-
vštěvě zajímavého programu každého 
hledajícího a zvědavého člověka.

Místní evangelíci připravili zajímavý 
večer. Setkání Noci kostelů zahájilo zvo-
nění na zvony, po kterém následovalo 
krátké pozdravení faráře Petra Chlápka, 
který všechny seznámil s historií kos-
tela a i dále se ujal moderování celého 
večera. Účinkovali zde žáci ZUŠ z No-
vého Města se sborem Podsmrkáček 
a také žáci ZUŠ z Frýdlantu. Byla při-
pravena malá výstava o životě evange-
líků. K nahlédnutí byly vystaveny také 
matriční knihy, do kterých mohl každý 
nahlédnout. Velká část obyvatel našeho 
města, jak známo, pochází z polské-
ho Zelowa z evangelického prostředí. 
Proto se nebylo co divit, že mnozí tam 
své předky skutečně nalezli a byli za to 
vděční. Druhá výstava je věnována životu 
J. A. Komenského, jehož 430. naroze-
niny a 350. výročí úmrtí si připomínáme 
také. Pro návštěvníky výstavy bylo při-
praveno bohaté občerstvení.

Noc kostelů byla po koncertech za-
končena „Ztišením pro neznabohy”, 
kterých se i u nás pár našlo.

V kostele byla také instalována výstava 
žáků naší ZŠ, kteří se pod vedením paní 
učitelky Bartošové pokusili ztvárnit náš 
kostel, jak ho vidí svýma očima. Jejich 
díla, jakož i stále probíhající výstavu 
můžete zhlédnout až do adventu po kaž-
dých bohoslužbách (neděle 10–11 h), 
a nebo na požádání u pana faráře.

Veliký dík patří všem, kdo se na hezké 
oslavě, pohoštění, výstavách a koncer-
tech podíleli bez nároku na honorář. Při 
zahájení oslavy jsme také poděkovali pa-
nu Miloslavu Soukalovi z Nového Měs-
ta, který s velkou péči a láskou opravil 
pokažené věžní hodiny, takže po letech 
opět ukazují správný čas.

Velice děkujeme také zástupcům měs-
ta, kteří se sice nedostavili, ale kterým 
jsme chtěli poděkovat za to, že nám 
vyhověli s žádostí o pořízení nového 
topení do kostela a s opravou starých 
dveří na faře. Všem dárcům a ochot-
ným pomocníkům tímto také děkujeme 
za každou drobnou pomoc a radu.

Evangelický farní sbor je dnes sice 
malým společenstvím, ale stále žije 
a nabízí duchovní domov každému, kdo 
hledá naději, odpuštění a životní cestu 
s Bohem.

Byli bychom moc rádi, kdyby každý 
občan našeho města mohl říct, že je 
to náš společný kostel, naše místo pro 
kulturu, pro potěšení, pro setkání, pro 
výstavy a zajímavý prostor pro setkání 
všech lidí, kterým jde o „to společné 
dobré“ mezi námi.

Těšíme se na setkání s vámi, ať už při 
nedělních bohoslužbách, při koncer-
tech, anebo třeba při osobním pastorač-
ním rozhovoru. Jsme tu pro své město.

Za evangelický farní sbor 
farář Petr Chlápek
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Česká republika patří mezi evropské 
země s největší kapacitou zásob plynu. 
Zásobníky plynu v ČR mají kapacitu 
zhruba 3 miliardy m3, což představu-
je asi třetinu roční spotřeby. V srpnu 
do Česka podle poradenské firmy EGÚ 
Brno proudilo v průměru zhruba 13 mili-
onů kubíků plynu denně. Tedy více, než 
se ještě před měsícem čekalo. Díky to-
mu, že do Evropy plyn proudí i přes pro-
blematický Nord Stream I, ho do Česka 
mohou posílat i západní partneři.

„Je důležité, že dovozci plynu jsou 
schopni pořídit plyn i z neruských 
zdrojů“.

Teplárenská novoměstská (dále jen 
TN), má dlouholetou smlouvu na dodáv-
ku plynu s firmou, která nakupuje plyn 
na evropských velkoobchodních trzích, 
kde se obchoduje s plynem ze všech 
zdrojů, včetně dodávek z LNG tankerů 
z celého světa. Dodávky plynu z Ruska 
představují zhruba 40 % veškerých do-
dávek plynu do Evropy.

TN, především jako zodpovědný doda-
vatel, nakupuje plyn přímo na burze přes 
prostředníka, evropskou, na našem trhu 
dlouhodobě etablovanou firmu s dosta-
tečným předstihem (až 2 roky předem, 
tzn. do roku 2024). Díky tomu je cena 
plynu pro odběratele TN dlouhodobě 
jednou z nejnižších v republice.

Průměrná předběžná cena tepelné 
energie v Libereckém kraji k 1. 1. 2022 
včetně DPH byla stanovena 
na 837,33 Kč/GJ,
cena pro odběratele TN 657,63 Kč/GJ. 

Cena TN pro rok 2021 byla 
640,21 Kč/GJ.

Cena plynu k 1. 1. 2022 = 
84 EUR/MWh, cena k 23. 8. 2022 = 
280 EUR/MWh.

Cena tepla se počítá vždy na konci 
roku pro rok nadcházející. Složky ceny 
jsou definovány v Cenovém výměru vy-
daném Energetickým regulačním úřa-
dem.

Faktory, které vstupují a rozhodují 
o změně stanovené ceny, jsou: cena 
plynu, počasí, změna chování odběra-
telů při topení a neplánované opravy. 
I přes stále rostoucí ceny plynu, opravu 
teplovodu při rekonstrukci náměstí TN 
nepočítá se zásadní změnou ceny.

Informace z Teplárenské novoměstské s.r.o.

Dodávky plynu – cena tepla – nouzový stav
Pokud by politická situace způso-

bila, že i přes veškerá opatření nebu-
de možné dodávky plynu plně zajistit, 
stát aktivuje tzv. stav nouze a bude re-
gulovat odběr plynu. TN dodává teplo 

do domácností, zdravotnického zařízení 
a škol, proto by k omezení došlo až 
v poslední řadě, a to až při vyhlášení 
odběrového stupně číslo 8.

Ing. Dana Zemanová
jednatelka společnosti

Píseň země
(báseň)

Jsme přílivem i odlivem,
jsme rackem, který létá nad lodí,
abychom lidem přinášeli stále nová 
poselství.
Jsme sluncem, které zahřívá a novou 
sílu nám všem dává.
Jsme lunou, která do našich příbytků 
vznáší naději a víru.
Jsme větrem, který pohladí a odnáší 
smutek z našich tváří.
Jsme hvězdou, která zazáří, když padne 
tiše do trávy.
Jsme dětmi nejkrásnější planety Země, 
pracujeme pro ni,
bojujeme o ni, aby zůstala pro všechny 
šťastným domovem.

Příspěvky čtenářů
Život
(báseň)

Život je jenom okamžik, tak krátký a tak 
malý,
proto učme se šťastně žít a mějme se 
všichni rádi.

Život ti může všechno dát, ty 
nejkrásnější věci,
stačí jen správně vykročit, mít odvahu 
a štěstí.

Život musíme správně žít, a podat si 
společně ruce,
pro věčnou lásku, naději pro slunce 
v lidských srdcích!

Waltraud Jiranová

Městská knihovna nabízí svým čtená-
řům bohatý výběr literatury jak z oblasti 
populárně naučné, tak i z beletrie. Přijď-
te se sami přesvědčit a staňte se čtenáři 
městské knihovny.

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

Čtenáři mohou využívat ON-LINE ka-
talog na adrese www.katalog.nmps.cz. 
V něm můžete zjistit, zda je vámi hle-
daná 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 služ-
bě je možno získat v knihovně.

Od září je možné knihy prodlužovat 
také na telefonním čísle 606 028 057 
a to buď telefonicky, přes SMS nebo 
WhatsApp Messenger.

Pozvánka do knihovny

Městská knihovna
Palackého 276
Nové Město pod Smrkem
tel.: 482 360 344, 606 028 057
e-mail: knihovna@nmps.cz
www.nmps.knihovna.cz

Městská knihovna půjčuje:
pro děti:
pondělí 13:00–17:00 hod.
středa 13:00–15:00 hod.
pro dospělé:
pondělí 9:00–11:00 hod.
úterý 9:00–11:30 hod.
 13:30–17:00 hod.
čtvrtek 9:00–11:30 hod.
 13:30–17:00 hod.
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kurz plavání pro deset tříd ze základních 
škol nejen z našeho města, ale i z okol-
ních obcí. Celkem by se počet dětí, kte-
ré za tuto dobu projdou naším kurzem, 
měl pohybovat okolo 250. Pokud si 
představíme, že v průběhu celého škol-
ního roku proběhnou tři podobné „běhy“ 
kurzů, dostaneme se na číslo okolo 
750 dětí za jeden školní rok. A to je již 
docela slušné číslo. Jenom příprava po-
můcek, smluv, zařízení bazénu a ostat-
ních náležitostí zabere poměrně dost 
času a energie, kterou je na vše nutné 
vynaložit. Nicméně nemám v úmyslu 
čtenáře těchto řádků unudit výčtem 
podobných náležitostí. To bylo pouze 
pro ilustraci. Všechny tyto kurzy bu-
dou probíhat v dopoledních hodinách. 
V těch odpoledních bude bazén opět 
k dispozici všem, kdo si rádi „zarelaxují“ 
v příjemném prostředí. Při současných 
cenách energií je obtížné podobná za-
řízení udržet v provozu, a proto bychom 
měli být všichni rádi, že je obec ochotna 
provoz částečně dotovat. Samozřejmě, 
značnou část prostředků potřebných 
k provozu se každoročně daří zabez-
pečit díky provozu autokempu a výuce 
v plavání, ale to na pokrytí energií stejně 
nepostačuje a jenom díky příspěvku 
města se daří provoz udržet. Proto mi 
dovolte Vás všechny pozvat do našeho 
bazénu a sauny. Buďme rádi, že v No-
vém Městě se nachází zařízení, které 
obdivují všichni, kdo bazén navštíví.

Na závěr ještě jednou děkuji nejenom 
všem zaměstnancům SRC za jejich prá-
ci, ale hlavně všem, kdo rádi navštěvují 
naše zařízení, ať už posezení v kempu, 
nebo bazén, či sportovní halu a infocen-
trum. Všem přeji klidný podzim a pokud 
možno dobrou náladu.

PJ

Letní prázdniny jsou za námi a s tím 
se přiblížil i konec hlavní sezony v areálu 
kempu. Proto bych se na úvod věnoval 
právě této oblasti naší činnosti. Jsem 
velice rád, že se v letošním roce i s při-
spěním města podařilo zrekonstruovat 
sociální zázemí kempu. Bez této inves-
tice by letošní nápor turistů nebylo prav-
děpodobně možné zvládnout na úrovni 
odpovídající současným hygienickým 
požadavkům. O to více mne těší, že tuto 
i další změny, ke kterým v areálu dochá-
zí, zaznamenávají hosté, kteří se u nás 
„otočí“, a je jedno, zda jsou to turisté, či 
obyvatelé Nového Města. Stejně pozitiv-
ně je vnímána i výstavba dětského kout-
ku. Ten je po celou sezonu v permanen-
ci dětí a jsem rád, že tento zájem zvládá 
bez vážnějších problémů a že nedochází 
k poškozování jeho zařízení. Ještě bych 
dodal, že na základě informací od dětí, 
pro které tato atrakce není vhodná, bude 
do příští sezony dětský koutek rozšířen 
o atrakce pro větší děti.

O letních prázdninách jsme rovněž 
realizovali několik kulturních akcí, ať se 
již jednalo o letní kino, hudební večery, 
ale hlavně letní divadlo. Letos jsme jej 
vyzkoušeli poprvé, a úspěch byl oprav-
du veliký. Na divadelní představení se 
přišlo podívat více návštěvníků, než 
na kteroukoliv jinou akci, kterou jsme 
v areálu pořádali. Těší nás to o to více, 
že ostatní akce máme již vyzkoušené 
a divadlo bylo pro nás všechny velikou 
neznámou. Za celý průběh bych rád 
poděkoval všem, kdo nám s touto akcí 
pomáhali. Konkrétně SDH Nové Měs-
to pod Smrkem za postavení a složení 
podia, SDH Ludvíkov za zapůjčení la-
viček, našim děvčatům z infocentra, 

která měla na starosti celou koordinaci 
akce, pracovnicím občerstvení v kempu 
a samozřejmě všem, kdo si našli v ne-
dělním horkém večeru čas a přišli si užít 
trochu nevšední zábavy, protože divadlo 
na břehu koupaliště se nehraje každý 
den.

Sportovní a relaxační centrum (SRC) 
samozřejmě není pouze o autokempu. 
Současně s provozem tohoto, pro fun-
gování SRC velmi důležitého, zařízení 
pracovala i ta ostatní: infocentrum, ba-
zén, sokolovna a sportovní hala, které 
byly celé léto využívány sportovními 
organizacemi, takže jste mohli ve městě 
potkávat třeba členy sportovního oddílu 
krasojízdy na kole, kteří u nás již po páté 
tráví čas v rámci letní přípravy, nebo čle-
ny Aikido Liberec, jejichž letní škola je 
součástí letní sezony rovněž již několik 
let.

Abychom se však jenom neohlíželi, 
v současné době nám již začala další 
z nosných činností, a tou jsou kurzy pla-
vání pro školy a školní zařízení. V období 
od září do prosince budeme realizovat 

Info ze SRC

SRC
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Neváhejte a přihlaste své děti do tu-
ristického kroužku. Kroužek je určen 
pro děti od 1. do 9. třídy, které jsou 
schopné ujít alespoň 6 km, nést si ba-
tůžek s věcmi (svačina, pití, pláštěnka, 
notýsek) a které dokáží respektovat 
vedoucího a dodržovat pravidla. Je to 
nutné s ohledem na bezpečnost pohybu 
dětí v terénu.

Náplní výprav do blízkého i vzdáleněj-
šího okolí Nového Města p. S. je po-

Trenéři basketbalu Petr Diškant a Bedřich Svoboda ze 
SVČ “ROROŠ” pokračují v tradici a na konci školního roku 
2021/22 zorganizovali tradiční basketbalový turnaj pro Frýd-
lantsko. Jediným dlouholetým partnerem v basketbalu je ZŠ 
Hejnice.

Paní učitelka Marcela Hmirová dokáže své žáky skvěle 
připravit a nabudit tak, že ze sebe dostávají při hře maximum. 
Letos z Hejnic přijela dvě družstva a Nové Město postavilo 
také dvě družstva. Je škoda, že v jiných místech Frýdlantska  
nejsou basketbalové kroužky.

Vyrovnané zápasy, spolupráce hráčů na hřišti, přihrávky 
zakončené košem, rychlá obrana protihráčů, radost z vydaře-
ných akcí, potlesk diváků, to vše přispívalo k výborné sportov-
ní atmosféře velmi pěkně zorganizovaného turnaje.

Bouřlivým potleskem, pohárem a drobnými cenami byly od-
měněny výkony vítězných družstev i nejlepších hráčů.

YS

Turistický kroužek

Basketbalový kroužek

DDM

znávání přírody, historických památek, 
focení a pohybové hry v přírodě. Děti 
získají respekt k přírodě, turistické zna-
losti a dovednosti, dozvědí se něco 
o historii našeho města a okolí, o eko-
logii. Naučí se některým tábornickým 
dovednostem, které se jim mohou hodit 
kdekoliv a kdykoliv.

Další informace získáte v budově SVČ 
ROROŠ a na webu www.ddmnmps.
webnode.cz.

Vedoucí kroužku Petra Suková
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