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V sobotu 24. listopadu se v kulturním 
sále Dělnického domu konal ples, který 
pořádali dobrovolníci z řad zaměstnanců 
městského úřadu. K tanci hrál SP Band 
z Frýdlantska, vystoupila taneční sku-
pina Divokej Ir z Liberce a připravena 
byla také velmi bohatá tombola. Výtěžek 
plesu byl věnován základní škole na za-
koupení interaktivní tabule. Děkujeme 
všem sponzorům za podporu.

-SY- 

Pokud zima dovolí a sněhová nadíl-
ka je dostatečná, Svazek obcí SMRK 
za pomoci dobrovolníků upravuje stopy 
pro běžecké lyžování v okolí Nového 
Města pod Smrkem a Lázní Libverdy. 
Pro příznivce běžeckého lyžování se 
upravují čtyři okruhy o délce 21 km v No-
vém Městě pod Smrkem a dva okruhy 
o délce 4,7 km v Lázních Libverda. Pro 
přespolní lyžaře se udržují i parkoviště. 
V případě příznivých podmínek naleznete 
aktuální informace o stavu tratí na www.
facebook.com/stopynmps, zároveň zde 
můžete sdílet zkušenosti, zážitky, podně-
ty či připomínky.

-SY-

Stopy pro běžkařeV novém roce 2013
přejeme všem

štěstí, zdraví a spokojenost

Dovolte mi pozvat vás do nově zre-
konstruovaného kina Hejnice, které 
od konce roku 2012 disponuje digitální 
technikou pro promítání aktuálních fi lmů 
v nabídce distribučních společností. 
Kino Hejnice je jedno z posledních dvou 
kin zde na Frýdlantsku a svou digitali-
zací se v současné době stalo jediným 
funkčním kinosálem, kde můžete vidět 
novinky české i světové kinematografi e 
na velkém plátně.

Kino nabízí zhlédnutí fi lmů ve 2D pro-
vedení, 2K rozlišení se zvukem DOLBY 
Digital 7.1. Velikou výhodou digitalizace 
našeho sálu je to, že se nyní mohou 
uvádět skoro všechny fi lmové premiéry 
v prvních dnech republikového uvedení 
v kinech. Odpadá tak několikaměsíční 
zpoždění oproti libereckým multikinům, 
jak to bylo doposud. Výhodou pro místní 
obyvatele celého Frýdlantska je jistě to, 
že vstupné se většinou pohybuje mezi 

70 a 100 korunami, což je proti liberec-
kým cenám 170–200 Kč jistě rozdíl.

V nejbližší době čeká hejnické ki-
no také výměna sedaček za moderní 
křeslové posezení, které jistě přispěje 
k pohodlí našich diváků. Program kina 
a mimořádné akce (sportovní přenosy, 
přenosy koncertů apod.) najdete na we-
bu www.mestohejnice.cz v sekci KINO. 
Aktivnější komunikaci a nabídku najdete 
na Facebooku – Kino Hejnice. Zájemci 
o zasílání pravidelného měsíčního pro-
gramu kina v elektronické podobě si 
o něj mohou napsat na e-mail jaroslav.
demcak@mestohejnice.cz. Speciálně 
bych vás rád pozval na přenos legendár-
ního koncertu skupiny QUEEN z Maďar-
ska z roku 1986, který budeme uvádět 
v pátek 15. března od 20 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu u nás v sále.

J. Demčák, kino Hejnice.

Kino Hejnice znovu promítá
Vážení čtenáři,
otevíráte jubilejní 100. vydání na-

šich Novoměstských novin. U jejich 
zrodu stál tehdejší starosta Ing. Ka-
rel Jeřábek a knihovnice paní Ilona 
Vokounová. Jazykovou správnost 
všech vydání zajistila paní Jiřina Ze-
lenková. Na každém vydání spolu-
pracují pravidelní i občasní přispě-
vatelé. Při této příležitosti bychom 
chtěli poděkovat všem, bez kterých 
by obsah nebyl tak bohatý a různo-
rodý.

V dnešním čísle přinášíme ne-
příjemnou informaci o zdražování 
vody, ale věříme, že jiné příjemné 
a poučné informace převáží a na-
jdete i rozptýlení a pobavení.

Redakce

1.
NOVOMĚSTSKÝ PLES
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Na základě rozhodnutí Dozorčí rady 
Frýdlantské vodárenské společnosti, 
a.s. byly pro koncové spotřebitele stano-
veny od 1. ledna 2013 tyto ceny za do-
dávky pitné vody z veřejného vodovodu 
a odvádění odpadních vod veřejnou 
kanalizací:
Vodné: 32,75 Kč/m³ vč. 15% DPH
Stočné: 55,95 Kč/m³ vč. 15% DPH
Celkem: 88,70 Kč/m³ vč. 15% DPH

Tisková zpráva
Voda na Frýdlantsku podraží, ale jen 

minimálně. Dobré hospodaření Frýdlant-
ské vodárenské společnosti uchránilo 
její klienty před dramatičtějším zdražo-
váním. „Podařilo se nám několik efek-
tivních opatření, která snížila náklady 
společnosti. Asi největší úspěch jsme 
zaznamenali na komoditní burze, kde 
se nám podařilo získat oproti roku 2012 
o 20 % levněji silovou elektřinu,“ popisu-
je úspory FVS, a.s. ředitel Petr Olyšar. 
Další snížení nákladů už má přímou 
spojitost s vodou. „Díky výběrovému 
řízení na nového dodavatele jsme pořídili 
levněji povinné rozbory pitné vody. Che-
mická laboratoř, která nám bude rozbory 
dělat v roce 2013, nabídla o 20 % nižší 
cenu,“ říká Olyšar. Společnost také 
ušetřila nemalou částku na bankovních 
poplatcích. „Využili jsme konkurenčního 
boje tuzemských bank a změnili jsme 
peněžní ústav. Tímto krokem ročně šetří-
me na poplatcích téměř 100 tisíc korun,“ 
dodává Olyšar.

Na cenu vodného v roce 2013 má 
negativní dopad zdražování povrchové 
vody. Povodí Labe, s. p. zdražilo vodu 
o 12 %. „Rostou nám i mzdové náklady. 
Kolektivní smlouvou jsme vázáni zvýšit 
mzdy o 3 %. Bohužel meziročně rostou 
také ceny pohonných hmot, ale zároveň 
neustále klesá fakturované množství 
vodného a stočného,“ vysvětluje ředitel 
společnosti Petr Olyšar.

Klienti Frýdlantské vodárenské spo-
lečnosti zaplatí v roce 2013 za vodné 
o 3,5 % navíc, tedy 28,48 Kč za kubík 
odebrané vody. Za stočné si připlatí 
o 4,9 % navíc. Cena pro rok 2013 je sta-
novena na 48,66 Kč za kubík. Celkem 
se tedy vodné a stočné zvýší o 4,4 % 
oproti roku 2012. Za metr kubický bu-

Ceny vodného a stočného pro rok 2013
deme v roce 2013 účtovat 77,14 Kč bez 
DPH. V praxi to znamená, že průměrná 
čtyřčlenná rodina se spotřebou 146 ku-
bíků za rok 2013 za vodné a stočné za-
platí 11 262 Kč bez DPH, tedy o 468 Kč 

Kč/m3 
vč. DPH

FVS a. s. SVS a. s.
DPH

vodné stočné celkem vodné stočné celkem

2005 20,25 27,86 48,11 26,07 22,37 48,44 5 %

2006 21,16 29,68 50,84 28,17 24,38 52,55 5 %

2007 21,50 30,98 52,48 29,54 25,59 55,13 5 %

2008 22,46 34,80 57,27 32,22 28,10 60,32 9 %

2009 – I 23,51 37,66 61,17 34,49 30,05 64,54 9 %

2009 – II 24,63 39,56 64,19 – – – 9 %

2010 24,86 45,32 70,18 37,41 32,60 70,01 10 %

2011 26,47 47,30 73,76 39,42 35,77 75,19 10 %

2012 31,39 52,89 84,28 42,86 40,44 83,30 14 %

2013 32,75 55,95 88,70 45,41 43,57 88,98 15 %

Putování s vílou Izerínou
Klára Hoffmanová

Vyšla nová 
knížka o po-
hádkovém pu-
tování po Ji -
zerkách. Dvě 
malé dívky se 
vznášejí s ví-
lou Izer ínou 
nad rodným 
krajem a dívají 
se na něj z no-
vé, zajímavější 
perspektiv y. 
Vyprávění o místech jako jsou Kočičí ka-
meny, Na Čihadle či Čertovy skály vytvá-
ří pestrobarevnou mozaiku zeměpisných 
údajů, lidového vypravěčství i lidských 
osudů. Znovu poznáme zapomenutá 
zákoutí Jizerských hor i málo známé, 
kouzly opředené postavičky jako byli 
magie znalý Brechsmied, přízračný Di-
voký jezdec nebo loupeživý rytíř Dornst. 
Kniha je cenným pokusem o vzkříšení 
místních tradic. Spolu s omalovánkami 
ji můžete zakoupit v Městské knihovně 
za 130 Kč.

-SY-

navíc. Měsíčně tak průměrná platba 
vzroste o 39 Kč bez DPH.

Podrobnějš í informace nalezne -
te na www.f vs.cz v odkazu „voda“ 
resp. „cena vody“.

Porovnání vývoje cen vodného a stočného pro konečné zákazníky 
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. a Severočeské vodárenské 
společnosti, a.s. (Liberec)

Jizerské hory z nadhledu
Aleš Tauchman, Roman Karpaš

Nová kniha je složena z leteckých 
snímků celého pohoří včetně polské 
části, podhůří i okolních měst. Sou-
částí knihy je 16 panoramat skoro metr 
dlouhých a mnoho dalších menších. 
Historii letectví v našem kraji, žule, ska-
lám, bučinám, rašeliništím, rozhlednám 
a přehradám jsou věnovány samostatné 
kapitoly. Text obsahuje i nově publiko-
vané zajímavosti a je v plném rozsahu 
přeložen do angličtiny. Kniha je skuteč-
ně exkluzivním a hodnotným dárkem 
nejen pro milovníky Jizerských hor, ale 
i pro návštěvníky z ciziny. Lze ji zakoupit 
v Městské knihovně za 550 Kč.

-SY-

Nové knihy
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Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 13. zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem, 
konaného dne 28. listopadu 2012

Zasedání zastupitelstva bylo přítomno 
14 zastupitelů, 3 zastupitelé byli omluve-
ni. Nově zvoleným zastupitelem po od-
stupujícím panu Miroslavu Slováčkovi se 
stal pan Jaroslav Fiala. Nově zvoleným 
zastupitelem po rezignujícím panu Mi-
roslavu Kozákovi, který se vzdal man-
dátu z důvodu změny bydliště, se stal 
JUDr. Zdeněk Formánek. Oba noví za-
stupitelé složili zákonem předepsaný slib.

Připomínky občanů
Paní Svárovská upozornila na pro-

padlou komunikaci na Malé Straně 
(u Sluníčka). Uvedla, že komunikace je 
propadlá již ¾ roku na dvou místech. 
Paní Straková řekla, že pan Fryc a paní 
místostarostka o propadlé komunikaci 
vědí a jednají s FVS, a. s. Zatím se ne-
podařilo přimět FVS k opravě. Pan sta-
rosta řekl, že propadlých šachet v ko-
munikacích je po celém městě více. Je 
to důsledek špatné technologie stavby 
kanalizace před desítkami let. FVS po-
stupně šachty opravuje. V letošním roce 
byla opravena ulice Mánesova. Podrob-
nější informace má pan Fryc. Neustále 
FVS k nějakým opravám vyzývá. Dále 

řekl, že z jednání FVS ví, že společnost 
nemá dostatek finančních prostředků 
na opravy a stále je velmi vytížena opra-
vami povodňových škod, především 
v Raspenavě. Dále dochází k častým 
opravám vodovodů v souvislosti s do-
stavbou kanalizace jak v Novém Městě 
pod Smrkem, tak i v Raspenavě. Paní 
Svárovská dále upozornila na časté vý-
padky veřejného osvětlení (VO) na Malé 
Straně. Řekla, že se to stává především, 
když je vítr. Pan starosta řekl, že to 
opět není problém pouze Malé Strany. 
Stává se to i na jiných místech ve měs-
tě. Vždy, když je silnější vítr, vypadává 
VO. Dělala se proti tomu opatření. Kde 
bylo podezření, že dochází ke zkratům 
větvemi stromů, byly provedeny ořezy 
a na mnohých místech byly umístěny 
rozpěrky mezi vedení, aby nedocházelo 
k vzájemnému propojení drátů. Přesto, 
i když v menší míře, dochází při silnějším 
větru k výpadkům. Veřejné osvětlení má 
na starosti bytová správa a v případě 
poruchy je potřeba to nahlásit. Paní Po-
spíšilová řekla, že je potřeba to nahlásit 
ihned, protože se stává, že se o výpadku 
dozví až za několik dnů. Paní Husáková 
řekla, že právě probíhá dostavba kanali-
zace v okolí ulice Husova a často dochá-
zí k porušení vodovodního potrubí. Opra-

ví to, zasypou a dál se to neřeší. Pan 
starosta řekl, že FVS  jezdí tyto poruchy 
opravovat. Celkovou rekonstrukci by mu-
selo uhradit město. To, že něco zahází 
a pak to opět kopou, dělá stavební fi rma 
úmyslně. Dělají to v případě, když nemo-
hou pokračovat v práci. Pak se k tomu 
vrací. Vodovod je poškozován i novými 
výkopy, ale často dochází k odhalení zá-
vad, které jsou staré mnoho let. Stavební 
firma k tomu přistupuje zodpovědně, 
všechny závady hlásí a FVS je pak opra-
vuje. Nejvíce škod nadělala fi rma, která 
prováděla plynofikaci. Zrekonstruován 
byl např. vodovod v ulicích Růžová a Ji-
zerská. I v ulici 5. května bylo zjištěno, 
že vodovod je na celkovou rekonstrukci. 
Rekonstrukce musí dělat město za vlast-
ní prostředky, proto to bude otázkou 
rozpočtu roku 2013. Občané se často 
dotazují, proč je vybudována hlavní sto-
ka, když je zasypána a pak se opět kope, 
aby se udělaly přípojky. Dle odborníků 
je to správný postup technologie stavby.

OZV č. 2/2012, o odpadech
Připravila paní Václavková, referentka 

fi nančního odboru. Předložil Ing. Smut-
ný, starosta města.

Pan starosta sdělil, že nová OZV byla 
vypracována v důsledku změny zákona 
565/1990 Sb., o místních poplatcích. 
Pan starosta seznámil s rozúčtová-
ním skutečných nákladů za rok 2011 
a předpokladem na rok 2012 a možnými 
variantami úhrad. Dále řekl, že v OZV je 
navržena varianta č. 2 – výše poplatku 
na osobu a kalendářní rok u domácností 
s počtem trvale hlášených osob menším 
než 3 osoby činí 600 Kč a na domác-
nost s počtem trvale hlášených osob 
větším než 3 osoby činí 500 Kč.

Rozúčtování skutečných nákladů 
města Nové Město pod Smrkem 
za rok 2011
Skutečné náklady roku 
2011 na sběr a svoz 
netříděného komunálního 
odpadu 

2.930.498 Kč

Počet všech poplatníků 
podle § 10b odst. 1 písm. 
a) a b) zákona o místních 
poplatcích

3997

Náklady na sběr a svoz 
netříděného komunálního 
odpadu na osobu

733 Kč

V prosinci 2012 obdrželo naše město 
účelovou dotaci z rozpočtu Liberecké-
ho kraje „Fond solidarity EU“ ve výši 
186 958 Kč.

Tyto fi nanční prostředky poskytnuté 
z Fondu solidarity Evropské unie pokryly 
náklady na opravu povodňových škod 
ze srpna 2010 v ulici Havířská v Novém 
Městě pod Smrkem (oprava dešťové ka-
nalizace) a opravy místních komunikací 
v Ludvíkově pod Smrkem, které nebyly 
uhrazeny z prostředků Ministerstva pro 
místní rozvoj, ze kterých byly fi nancová-
ny zbylé opravy škod vzniklých povodní 
2010.

Provedené opravy budou označe-
ny tabulemi na nichž bude informace 
o předmětu podpory a text:  „Podpořeno 
z Fondu solidarity EU – Náprava povod-
ňových škod, srpen a září 2010“.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Fond solidarity EU
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celkové náklady města na likvidaci odpadů – odhad 2012
3 700 000 Kč

částka osoby příjem doplatek
města

varianta 1 – současný stav

500 Kč/os./rok u osob v domácnosti s počtem trvale hlášených osob méně než 3 500 1 100 550 000

400 Kč/os./rok u osob v domácnosti s počtem trvale hlášených osob více než 3 400 2 800 1 120 000

příjem celkem 1 670 000 2 030 000

varianta 2 – navrhovaný stav

600 Kč/os./rok u osob v domácnosti s počtem trvale hlášených osob méně než 3 600 1 100 660 000

500 Kč/os./rok u osob v domácnosti s počtem trvale hlášených osob více než 3 500 2 800 1 400 000

příjem celkem 2 060 000 1 640 000

varianta 3

700 Kč/os./rok u osob v domácnosti s počtem trvale hlášených osob méně než 3 700 1 100 770 000

600 Kč/os./rok u osob v domácnosti s počtem trvale hlášených osob více než 3 600 2 800 1 680 000

příjem celkem 2 450 000 1 250 000

varianta 4

250 Kč/os./rok děti do 18 let (asi 830) 250 830 207 500

ostatní 800 3 070 2 456 000

příjem celkem 2 663 500 1 036 500

varianta 5 – všichni stejně

430 3 900 1 677 000 2 023 000

450 3 900 1 755 000 1 945 000

500 3 900 1 950 000 1 750 000

600 3 900 2 340 000 1 360 000

700 3 900 2 730 000 970 000

800 3 900 3 120 000 580 000

900 3 900 3 510 000 190 000

Pan Pelant navrhl výši poplatku 
na 450 Kč/os./rok.
Pan Smutný navrhl výši poplatku 
na 550 Kč/os./rok u domácností 
s počtem trvale hlášených osob méně 
než 3 a 450 Kč/os./rok s počtem trvale 
hlášených osob více než 3.
Paní Suková navrhla výši poplatku 
na 500 Kč/os./rok.

Pan starosta dal hlasovat o výši 
poplatku v pořadí, v jakém byly návrhy 
podány.
Návrh pana Pelanta.
Hlasování: 5 – 9 – 0 (nepřijato)
Návrh pana Smutného.
Hlasování: 5 – 8 – 1 (nepřijato)
Návrh paní Sukové.
Hlasování: 6 – 8 – 0 (nepřijato)

Pan starosta navrhl hlasovat o variantě 
č. 2, která je navržena v návrhu 
OZV: výše poplatku 600 Kč/os./
rok u domácností s počtem trvale 
hlášených osob méně než 3 a 500 Kč/
os./rok u domácností s počtem trvale 

hlášených osob více než 3. Hlasování: 
1 – 13 – 0 (nepřijato)

Pan starosta navrhl ponechat 
stávající poplatek ve výši 500 Kč/os./
rok u domácností s počtem trvale 
hlášených osob méně než 3 a 400 Kč/
os./rok u domácností s počtem trvale 
hlášených osob více než 3.
Pan Pelant navrhl výši poplatku 
430 Kč/osoba/rok.

Pan starosta dal hlasovat o výši 
poplatku v pořadí, v jakém byly 
návrhy podány. Návrh pana starosty. 
Hlasování: 9 – 4 – 1 (přijato)

ZM schvaluje Obecně závaznou vy-
hlášku č. 2/2012, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpa-
dů s tím, že výše poplatku na osobu 
a kalendářní rok u domácností s po-
čtem trvale hlášených osob menším 
než 3 osoby činí 500 Kč a u domác-

nosti s počtem trvale hlášených osob 
větším než 3 osoby činí 400 Kč.

Frýdlantská vodárenská 
společnost – převod a úpis akcií

Pan starosta řekl, že nutnost se tímto 
zabývat vyplynula z důvodu nutné trans-
formace FVS na akciovou společnost. 
Akcie vlastní Frýdlantské vodárenské 
sdružení, které řídí Sbor zástupců (sta-
rostové měst a obcí Frýdlantska). Frýd-
lantské vodárenské sdružení na zákla-
dě změny Obchodního zákoníku nemá 
žádnou právní formu, je to z hlediska 
dnes platného práva v podstatě neexis-
tující právnická osoba. To znamená, že 
je potřeba akcie převést na skutečné 
vlastníky. Bylo zvažováno několik vari-
ant, z nichž nejvhodnější je převod akcií 
darem do majetku jednotlivých měst 
a obcí. Každé obci připadne stejný po-
čet 63 kusů akcií.

Dále bude proveden úpis dalších akcií 
na obce, které přispějí na provedení 
rekonstrukce vodojemu v Bílém Potoce 
a Frýdlantu.
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Informace z radnice
Změna rozpočtu

Předložila Ing. Beranová, vedoucí fi -
nančního odboru.

ZM projednalo na základě ustanovení 
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpoč-
tů změnu rozpočtu města v roce 2012, 
IV. kolo, saldo: P – V = 1.471.389 Kč.

Pan starosta řekl, že ve změně roz-
počtu jsou žádosti od o. s. Člověk v tísni, 
Romodrom, Voraz (Maják), Raná péče, 
a dnes ještě došla žádost od Centra pro 
zdravotně postižené a hromadný dopis 
od dalších poskytovatelů sociálních 
služeb.  Tyto organizace reagují na si-
tuaci, která nastala kolem financování 
začátku roku 2013. Těmto organizacím 
hrozí zánik, protože Liberecký kraj je 
začne z programu IP4 financovat nej-
dříve v březnu 2013. Všechny organi-
zace žádají příspěvek na činnost v roce 
2013, jenom nízkoprahové centrum 
MAJÁK (VORAZ) žádá na říjen až pro-
sinec 2012. V rámci schvalování změ-
ny rozpočtu města 2012 není technic-
ky možné schvalovat příspěvek na rok 
2013. Problém je, že tyto organizace 
nebudou mít v lednu 2013 žádné peníze. 
Pan starosta navrhl ponechat ve změ-
ně rozpočtu příspěvek pro o. s. Maják 
a ostatní žádosti o příspěvek projednat 
v rámci schvalování rozpočtu pro rok 
2013, případně v rámci rozpočtového 
provizoria 2013. Na příštím zasedání za-
stupitelstva je při schvalování rozpočtu 
možné vytvořit kapitolu „Sociální služby“ 
a stanovit pravidla, jak fi nanční prostřed-
ky z této kapitoly přerozdělovat. Nejlépe 
na základě informací a dat, se kterými 
se dá nějak pracovat, získaných přímo 
od zástupců poskytovatelů. Po proběh-
lé diskuzi nebyl podán návrh zahrnout 
žádosti o. s. Romodrom, Člověk v tísni, 
Raná péče, Centra pro zdravotně posti-
žené do projednávání změny rozpočtu 
IV. kolo 2012 nebo rozpočtového provi-
zoria 2013.

ZM schválilo změnu rozpočtu města 
a pověřilo radu města k provedení nut-
ných rozpočtových změn v závěru roku 
2012.

Mimořádná splátka ČS
Předložila Ing. Beranová, vedoucí fi -

nančního odboru.
Pan starosta sdělil, že v souvislos-

ti s realizací akce zateplování bytové-
ho domu Vaňkova č. p. 1050, 1051 
dostalo město dotaci na základě roz-
hodnutí SFŽP ČR, o poskytnutí pod-

por y z programu Zelená úsporám 
ve výši 1.320.900 Kč. Bylo to součástí 
projednání změn rozpočtu města, IV. ko-
lo, opatření č. 29. Při přípravě této akce 
se dopředu počítalo s možností, že 
v případě přidělení dotace bude tato 
použita na mimořádnou splátku jistiny 
úvěru, kterou si město na realizaci za-
teplování bytového domu Vaňkova č. 
p. 1050, 1051 vzalo. S bankou byly 
vyjednány podmínky, že umožní mimo-
řádnou splátku bez jakýchkoliv sankcí. 
Na základě provedení mimořádné splát-
ky dojde ke změně splátkového kalen-
dáře ve výši pravidelné měsíční splátky 
jistiny daného úvěru a měsíčních úroků. 
Sníží se tím dluhové zatížení města. Dle 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 85 
písm. j) spadá přijetí úvěru včetně dodat-
ků ke smlouvě do pravomoci zastupitel-
stva města.

ZM schválilo dodatek úvěrové smlou-
vy upravující mimořádnou splátku úvěru 
ve výši 1.320.900 Kč k 31. prosinci 
2012. Doba splatnosti úvěru bude za-
chována. Nová výše anuitní splátky bude 
vypočítána v lednu 2013, po proběhnutí 
mimořádné splátky, a městu bude za-
slán nový splátkový kalendář.

Kontokorentní úvěr
Předložila Ing. Beranová, vedoucí fi -

nančního odboru.
Pan starosta řekl, že na základě usta-

novení § 85 odst. j) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, přísluší zastupitelstvu 
města rozhodnutí o uzavření smlouvy 
o kontokorentním úvěru na rok 2013 
k překlenutí časového nesouladu mezi 
tvorbou a potřebou finančních zdrojů 
provozního charakteru v části běžného 
rozpočtu schváleného na rok 2013. 
Roční úroková sazba je nyní 2,32 %. 
ZM projednalo návrh smlouvy o konto-
korentním úvěru uzavřené mezi Českou 
spořitelnou, a. s., Praha a městem Nové 
Město pod Smrkem. Ing. Beranová 
sdělila, že v roce 2012 zatím z kontoko-
rentního úvěru nebylo čerpáno.

ZM schválilo uzavření smlouvy o kon-
tokorentním úvěru s Českou spořitelnou, 
a. s., Praha, ve výši do 2 mil. Kč, na obdo-
bí čerpání od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Rozpočtové provizorium
Předložila Ing. Beranová, vedoucí fi -

nančního odboru.
ZM projednalo v souladu s ustanove-

ním § 13 odst. 1, 2 zák. č. 250/2000 
Sb., ve znění zákona č. 477/2008 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů rozpočtové provizorium pro rok 
2013, neboť město nebude mít schválen 
rozpočet města na rok 2013 před 1. 
lednem 2013. Rozpočtové provizorium 
slouží jako závazný rozpočet do doby, 
než bude projednán a schválen rozpočet 
na příslušný rok. Pan starosta seznámil 
s rozpočtovým provizoriem na rok 2013.

Návrh rozpočtového provizoria 
města pro rok 2013

V souladu s ustanovením § 13 odst. 
1, 2 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění 
zák. č.  477/2008 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů stanovuje 
zastupitelstvo města rozpočtové provi-
zorium pro rok 2013 takto:
 1. Celkové b+ěžné výdaje města 

v období před schválením rozpočtu 
města na rok 2013 nepřesáhnou 
částku 1/12 skutečných 
neinvestičních výdajů za rok 2012, 
tedy 6.000.000 Kč/měsíc.

 2. Dle potřeby bude čerpáno 
z rozpočtu města, přidělených 
dotací a úvěru na realizaci akce 
Dostavba kanalizační sítě  Nové 
Město pod Smrkem.

 3. Nad rámec měsíčních výdajů budou 
dle potřeby spláceny úroky jistiny 
a úroky úvěrů:

  Úvěr na zateplení bytového domu 
Vaňkova 1051, 1052 ve výši 
138.887 Kč/měsíc z kapitoly 
bytové správy.

  Úvěry na úhradu nákupů movitého 
majetku: ČSOB Leasing ve výši: 
19.868 Kč/měsíc, VB Leasing 
ve výši: 22.895 Kč/měsíc.

 4. Dle potřeby bude čerpáno 
z rozpočtu města na realizaci akce 
Bezpečnost a propagace Singltreku.

 5. K překlenutí okamžitého nesouladu 
mezi příjmy a výdaji města bude 
město používat kontokorentní úvěr 
od České spořitelny, a. s.

 6. Rozpočtové příjmy a výdaje 
uskutečněné v době rozpočtového 
provizoria se stávají příjmy výdaji 
rozpočtu města po jeho schválení.

ZM schválilo rozpočtové provizorium 
města na rok 2013.

Rozpočtový výhled
Předložila Ing. Beranová, vedoucí fi -

nančního odboru.
ZM projednalo na základě zákona 

č. 250/2000 Sb., ve znění zákona 
č. 477/2008 Sb., o rozpočtových pravi-



6 Novoměstské noviny leden–únor 2013

Informace z radnice
dlech územních rozpočtů dle ustanovení 
§ 3 odst. 1 rozpočtový výhled na rok 
2014 a rozpočtový výhled na rok 2015.  
Ing. Beranová sdělila, že rozpočtový 
výhled na rok 2014, který byl navržen 
k rozpočtu na rok 2012, zůstal nezmě-
něn a seznámila s rozpočtovým výhle-
dem na rok 2015. Pan starosta řekl, že 
zákon ukládá tvořit rozpočtový výhled 
v rozsahu dvou až pěti let, minimálně 
dva roky od roku plánovaného rozpoč-
tu – 2013 (rozpočet), 2014 a 2015. 
Rozpočtový výhled k ničemu nezavazuje 
a je možné ho změnit. ZM tento návrh 
projednalo a schválilo.

Příjmy 2014 2015

Státní rozpočet Tř. 1 35,00 35,00

Místní daně Tř. 1 2,70 2,50

Tř. 2 vlastní příjmy 23,00 22,00

Tř. 3 kapitálové příjmy 0,00 0,00

Tř. 4 Dotace 2,30 2,30

úvěry 0,00 0,00

základní účet – zůstatek 2,00 2,00

celkem příjmy 65,00 63,80

Výdaje 2014 2015

mzdové 19,70 19,90

provozní 32,04 32,00

investiční 4,08 4,80

fi nancování 4,44 4,10

rezerva 2,00 1,00

výsledek hospodaření 2,00 1,26

platba daně 0,74 0,74

celkem výdaje 65,00 63,80

Nákup státních dluhopisů
Pan starosta řekl, že na 10. zase-

dání zastupitelstva města Nové Město 
pod Smrkem, konaném dne 25. dubna 
2012, bylo přijato usnesení 196/12/
ZM: ZM schvaluje nákup podílových 
listů Investiční společnosti České spo-
řitelny, a. s. (ČS), fondu ČS korporátní 
dluhopisový OPF v hodnotě 1.500 tis. 
Kč, Sporobond v hodnotě 2.000 tis. Kč 
a dluhopis EGB 0,25%2015 II v hodnotě 
zbytku z prodeje podílových listů fondu 
IKS Peněžní trh PLUS. Konečná částka 
získaná prodejem všech podílových 
listů fondu IKS Peněžní trh PLUS byla 
6.513.668,20 Kč. Nákup podílových 
listů fondů ČS již byl realizován a na ná-
kup dluhopisu EGB 0,25%2015 II zbylo 
3.013.668,20 Kč. Po schválení ZM byl 
však tento dluhopis rychle rozprodán 

a fi nanční poradce z České spořitelny 
doporučil vyčkat na jiný produkt. Nyní 
byla vydána emise státních dluhopisů. 
Z této nabídky je nejlépe úročený 5le-
tý reinvestiční spořící státní dluhopis. 
Roční výnos při dodržení 5 letého hori-
zontu je u tohoto dluhopisu 3,41%. ZM 
schválilo nákup 5 letého reinvestičního 
spořícího státního dluhopisu s datem 
emise tranše 12.12.2012 namísto dlu-
hopisu EGB 0,25%2015 II dle usnesení 
ZM č. 196/12/ZM ze dne 25.04.2012 
v hodnotě 3.013.668 Kč jako zbytku 
z prodeje podílových listů fondu IKS Pe-
něžní trh PLUS.

Reforma veřejné správy
Pan starosta sdělil, že byla zaslána 

výzva na podporu zastavení dokončení 
II. fáze reformy veřejné správy. Výzvu 
předložila pracovní skupina obcí II. typu 
pod Svazem měst a obcí ČR.

Pan tajemník sdělil, že v případě 
dokončení reformy veřejné správy by 
matrika, stavební úřad a přestupky byly 
přesunuty na Městský úřad Frýdlant. 
Dodal, že nejde o to, že by došlo k pří-
padnému přesunu úředníků, ale hlavně 
by došlo k tomu, že by občané museli 
jezdit do Frýdlantu. Pan starosta řekl, 
že nevidí v reformě žádnou úsporu a po-
moc. Úředníci budou ve Frýdlantu a do-
jíždění bude zatěžující pro občany. ZM 
schválilo podporu výzvy „Zastavte do-
končení II. fáze reformy veřejné správy“.

Různé
Pa n í  H u s á ková p o d a l a  n áv r h 

na schválení nového předsedy fi nanč-
ního výboru za odstupujícího pana Mi-
roslava Kozáka. Navrhla pana Milana 
Kotrbatého. ZM návrh schválilo.

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

Na schůzi rady města konané dne 
31. 10. 2012 projednala rada města ma-
jetkoprávní věci a přidělení bytů ve vlast-
nictví města. RM byla ředitelkou PO SRC 
seznámena s nově zavedenými Pravidly 
pronájmu bazénu a sauny pro uzavřenou 
společnost a schválila doplnění ceníku 
v položce „Pronájem bazénu a sauny pro 
uzavřenou společnost“ po 21 hodině 
za cenu 800 Kč/hod. RM byla seznáme-
na s výsledky schůzky paní místostarost-
ky se zástupci organizace Zvíře v tísni 
o. s., kde byly projednány připomínky 
a požadavky na vedení a modernizaci 
psího útulku v Hajništi. Dále byla RM 
seznámena s inspekční zprávou České 
školní inspekce z provedené inspekce 
u PO MŠ. Závěr zprávy: Činnost školy 
je v souladu se zápisem do rejstříku škol 
a školských zařízení a požadavky škol-
ského zákona. Organizace provozu je 
funkční, právo na rovný přístup ke vzdě-
lávání škola respektuje, přijímá i děti 
se sociálním znevýhodněním, přičemž 
úzce spolupracuje s poradenskými za-
řízeními. Sledovaný průběh vzdělávání, 
především činnostní učení a individuální 
přístup, přispívají k rozvoji dětí v soci-
ální, interpersonální a komunikativní 
oblasti, podporují jejich duševní pohodu 
a rovnoměrný rozvoj jejich klíčových 
kompetencí. Záznamy o vzdělávacích 
pokrocích dětí jsou podkladem k další-
mu plánování, jejich kvalita se zlepšila. 

Z hospodaření školy je zřejmé, že vytváří 
i nadstandardní fi nanční zdroje pro chod 
školy a tím zajišťuje náležité podmínky 
pro materiální rozvoj a k zabezpečení 
realizace školního vzdělávacího progra-
mu. Materiální i fi nanční předpoklady tak 
mají velmi dobrou úroveň.

Další schůze rady města se konala 
14. 11. 2012, projednány byly majetko-
právní věci a přidělení bytu ve vlastnictví 
města. RM schválila novou nájemní 
smlouvu o nájmu objektu, pozemků, 
dlouhodobého hmotného majetku, dlou-
hodobého drobného hmotného majetku 
a dlouhodobého drobného nehmotného 
majetku uzavřenou mezi městem Nové 
Město pod Smrkem a Mateřskou školou 
Nové Město pod Smrkem s účinností 
od 1. 1. 2013. RM schválila dodatek 
k nájemní smlouvě o nájmu nebytových 
prostor (Jindřichovická čp. 145, Lud-
víkovská čp. 34) mezi městem Nové 
Město pod Smrkem a Krajským ředi-
telstvím PČR Libereckého kraje. Dále 
RM projednala žádost ESY HANDICAP 
HELP, o. s. o snížení nájmu pro rok 
2013 za pronájem nebytových prostor 
Frýdlantská 59 a schválila snížení ná-
jemného. RM projednala a schválila 
návrh úpravy ceníku pečovatelských slu-
žeb DPS a seznamu fakultativních úkonů 
od 1. 1. 2013.

Usnesení rady města najdete
na www.nmps.cz/rm.php

Z jednání rady města
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hasiči

Poslední dva měsíce roku byly určeny 
na dodělání nedokončených akcí ve zbroj-
nici, klubovně a u nádrže. Ve zbrojnici se 
především jednalo o zazimování techniky 
a celkový úklid, v klubovně o dokončení 
odpadů a přípravu na další kulturní akce 
a u nádrže o dokončení hlavní brány. To 
vše si vyžádalo spoustu dalších hodin, 
ale hlavně jsme připravili společenskou 
akci; tou byl Mikuláš. Na sále v klubov-
ně jsme pro rodiče s dětmi přichystali 
promítání pohádek až do příchodu Mi-
kuláše s andělem a čerty, a také drobně 
občerstvení. Netrpělivé čekání, potom 
trochu slziček, také spousta básniček, 
a když dostaly děti dárečky, které rodiče 
donesli, rodiče a děti ze společné nadílky 
spokojeně odcházeli do svých domovů. 
Následovala mikulášská nadílka pro do-
spělé s malým posezením.

Před další připravovanou akcí došlo 
k řadě událostí, které naše výjezdová 
jednotka během listopadu a prosince 
řešila – požáry, úklid větví, resp. stromů, 
popadaných po silných větrech, čer-

pání vody ze sklepů, shazování sněhu 
a rampouchů ze střech. 26. prosince, 
na Štěpána, se uskutečnil již tradiční 
výstup na Smrk, za účasti 18 členů sboru 
a dalších občanů nejen z Ludvíkova, ale 
i z Nového Města. Počasí bylo velmi pěk-
né, u klubovny, kde byl sraz, nebyl sníh. 
Od tzv. nové cesty však začalo sněhu 
a ledu přibývat. Od tanku se šlo čím dál 
hůř a přes kaskády to bylo ještě horší. 
Po krátkém osvěžujícím odpočinku jsme 
se vydali k věži a díky horským vůdcům, 
kteří prošlapávali cestu, protože místy byl 
navátý sníh 60 až 70 cm hluboký, jsme 
došli k vrcholu. Po krátkém odpočinku 
a svačince v nově opravené kabince jsme 
společně vystoupili za již zesilujícího vět-
ru na rozhlednu, a tak jsme se domluvili 
o co nejrychlejším sestupu do Ludvíko-
va. U Červeného buku jsme se s účast-
níky vrcholového výstupu rozloučili a už 
za hodinu jsme celou předposlední akci 
našeho sboru hodnotili v klubovně.

Poslední aktivita hasičů, pokud víme, 
jak v rámci okrsku, tak i v rámci kraje, byl 

Hasičské zprávy z Ludvíkova za listopad a prosinec
tradiční nohejbalový Silvestrovský turnaj 
pod širým nebem právě u nás v Ludvíko-
vě za účasti osmi družstev z Ludvíkova, 
Nového Města a Větrova. Za silného vět-
ru, kouřové clony z táboráčku, u kterého 
se ohřívala spousta diváků, opět zvítězila 
snaha si po vánočních svátcích zaspor-
tovat a také zvítězit; to také dokázalo 
družstvo mladých, zvané MY, již potřetí 
v řadě za sebou. Družstvo Větrova 2 bylo 
druhé a třetí skončilo družstvo NMpS. 
Věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmlad-
ším účastníkem byl 50 let.

Děkujeme všem příznivcům nejen 
za podporu na této akci, ale za celoroční 
podporu při všech našich aktivitách. 
Nyní nás čeká příprava na výroční val-
nou hromadu v lednu a 23. února bude-
me opět pořádat tradiční hasičský ples 
v Dělnickém domě. Přejeme všem čte-
nářům a příznivcům hasičů do nového 
roku 2013 jen to nejlepší.

Pavel Malý st.,
jednatel SDH Ludvíkov
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spolky

Tímto chci seznámit veřejnost s hlav-
ními cíli, pracemi a snahami OS v tomto 
roce.

Jedna z hlavních činností je iniciování 
nebo přímé podávání žádostí o fi nanční 
prostředky na opravu (rekonstrukci)
restaurování božích muk v místě a okolí 
N. M. p. S. Jedná se např. o Fond kultur-
ního dědictví Libereckého kraje (LK), ze 
kterého lze čerpat prostředky na opra-
vy kulturních památek 
až do výše 90 % vy-
naložených nákladů 
(v tomto př ípadě se 
jedná o Halbigův kříž 
a sochu svatého Jana 
Nepomuckého před 
vchodem katolického 
kostela). Další mož-
ností je podání žádosti 
Místní akční skupině 
Frýdlantsko do fi che 8 
„místní dědictví“ (ob-
nova místních pamá-
tek), ve které se míra 
podpor y  pohy bu je 
70–90 % nákladů. Již 
standardem se stalo 
pravidelné podávání 
žádostí do programu 
č. 7 (Program podpory ochrany příro-
dy a krajiny/drobné památky v krajině) 
u LK. V minulém roce do tohoto progra-
mu podalo žádost nejen naše OS, ale 
i Město a římskokatolická farnost.

Předpokládáme, že 
tomu tak bude i v letoš-
ním roce.

Chceme také inicio-
vat převoz „znovuobje-
veného“ kříže Franze 
Schäfera z roku 1854 
z mokřadů na blízký 
měs tsk ý pozemek. 
Jedná se o první krok 
a přípravu pro násled-
nou renovaci toho -
to rozměrného kříže. 
S da lš ím nápadem 
přišla místní farnost, 
které chce zhotovit ko-
vovou mříž u vchodu 
do katolického kostela 
s následnou možností 
prohlídky kostela v turisticky exponova-
ném čase.

Další podaná žádost může být k ob-
nově Staré poutní cesty u Místní akční 
skupiny Frýdlantsko do fi che 9 „cesty 
krajinou“ (rozvoj cestovního ruchu pro-
pojováním místních atraktivit stezkami 
a trasami), ve které se míra podpory 
pohybuje ve výši 90 % nákladů.

V plném proudu je překlad známé 
knihy o N. M. p. S. (autor textů Vác-

lav Tima) do němčiny. 
Z německé strany jsme 
dostali mnoho připo-
mínek k přek ladům 
a v současné době 
je zapracování těchto 
úprav naší hlavní priori-
tou. Za fi nancování to-
hoto překladu patří dík 
panu Wöllnerovi (fi rma 
CiS Systems) a Radě 
města N. M. p. S. Zá-
roveň probíhá překlad 
(z němčiny a latiny) prv-
ního dílu farní kroniky 
z let 1607–1916, který 
rovněž fi nancuje Měs-
to, a podpora tohoto 
projektu je projevem 
kulturní vyspělosti zá-

stupců našeho města. Po dokončení 
prvního dílu budeme, v případě získání 
fi nančních prostředků, pokračovat pře-
kladem druhého dílu a dodatku k této 
kronice.

Brožury „kříže a po-
mníky“ v Novém Měs-
tě a Ludvíkově jsou 
j iž přeloženy do NJ 
a po dokončení pro-
jektu překladu a vydání 
knihy o N.M.p.S v něm. 
jazyce přijde na řadu 
i vydání těchto brožur 
v jazykových verzích 
ČJ a NJ. I k těmto tex-
tům máme již vyjádře-
ní od německé strany. 
Dále předpokládáme 
podání žádosti do pro-
gramu č. 6 (Program 
podpory ekologické vý-
chovy a osvěty) rovněž 
u LK. V případě úspěš-
ného čerpání financí 

chceme za tyto prostředky zpracovat 
a vydat brožury/publikace, které budou 

popisovat historii 
a mapovat stav 
kul turního dě -
dictví, resp. to-
ho, co z dědictví 
zde zůstalo.

V těchto brožurách 
bychom chtěli použít např. i kresby M. 
Vondřicha, jejichž ukázku naleznete 
u tohoto článku.

Novou oblastí, které jsme se začali 
věnovat a hodláme ji rozšířit, je oprava 
hrobů a náhrobků známých historic-
kých osobností pohřbených na místním 
hřbitově. Prvním zahájeným projektem 
je obnova hrobu řádových sester (Kon-
gregace chudých školních sester Naší 
Milé Paní), které zde v minulosti vedly 
zejména školu a chudobinec. Na tomto 
projektu spolupracujeme s MěÚ a řím-
skokatolickou farností, resp. přímo s řá-
dem. V nedobrém stavu jsou např. hroby 
farářů F. Jomricha a A. Ösera. Dále jsou 
zde hroby bývalých starostů, podnikate-
lů a lékaře. Některé zchátralé z nich si 
opravu jistě zaslouží. Značně zanedba-
ná je i hrobka rodiny Mazelů, majitelů 
bývalé porcelánky.

K výše uvedenému je třeba skenování 
a následné studium podkladů, které 
získáváme v poslední době zejména v ar-
chívu v Hünfeldu. Při poslední návštěvě 
archivu (27. 12.–29. 12.) jsme naskeno-
vali několik set fotografi í a dokumentů, 
které musíme zpracovat, prostudovat 
a výsledky využít při restaurování a ob-
nově některých památek. Další neleh-
kou prací je např. studium historických 
rodných, oddacích a úmrtních zápisů 
(příklad jedné z úvodních stránek viz 
u tohoto textu).

Tomáš Málek
tommalek@seznam.cz

Plánovaná činnost našeho OS na rok 2013
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Sportovní a relaxační centrum

Sportovní a relaxační centrum
příspěvková organizace, IČ 75048817, Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem 463 65

PLAVECKÝ BAZÉN Provozní doba – od 1. 11. 2012

dopoledne odpoledne

Pondělí 8.00–12.00 výuka plavání školy zavřeno

Úterý 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–21.00 veřejnost

Středa 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–21.00 veřejnost

Čtvrtek 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–15.00 senioři
15.00–21.00 veřejnost

Pátek 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–21.00 veřejnost

Sobota 9.00–12.00 14.00–21.00 veřejnost

Neděle zavřeno 14.00–20.00 veřejnost

Dále dle potřeby a dohody! Plavání pro školy, mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem.

SAUNA + MASÁŽE

Úterý masáž na obj. (nebo dle dohody) 16.00–20.00

Středa masáž 16.00–20.00

Čtvrtek (ženy) sauna
masáže klasické (ženy), pedikúra

17.00–20.00
17.00–20.00

Pátek (muži) sauna
masáže klasické (muži)

17.00–22.00
17.00–21.00

Sobota sauna společná 17.00–21.00

OBČERSTVENÍ

Úterý–čtvrtek 14.00–21.00 Ceník od 1. ledna 2012

Pátek 14.00–22.00 Plavecký bazén 1 hod. 2 hod.

Sobota 14.00–21.00 Dospělí (přecházení do sauny zakázáno) 50 Kč 70 Kč

Neděle 14.00–20.00 Děti, ZTP 30 Kč 50 Kč

Dále dle potřeby a dohody!

Záloha na klíč dospělí 50 Kč / děti 30 Kč

Sportovní a relaxační centrum
Ludvíkovská 38
Nové Město pod Smrkem 463 65
Kontakty:
mobil: 725 785 801, 776 098 911
e-mail: bazen@nmps.cz
www.ubytovani-relax.com

ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč

Děti do výšky 100 cm vstup zdarma

Příplatek za překročení času 10 Kč za každých započatých 30 min

Pronájem bazén, sauna: 1hod. = 600 Kč,
            po 19.00 hod. 500 Kč, po 21.00 hod. 800 Kč

Permanentka přenosná s 15 vstupy na 2 h., platná na 2 měsíce 900 Kč

Permanentka děti a ZTP 500 Kč (stejné podmínky jako dospělí)

Do sauny permanentky neplatí!

Možnost zapůjčení ručníku, vysoušeče vlasů: 20 Kč

Možnost zapůjčení rukávků, míče: 10 Kč

Sleva pro seniory – 1× týdně (čtvrtek) od 14.00 do 15.00 hod. – cena 40 Kč

Cena pro školy – pronájem 1 hod. dopoledne – cena 20 Kč za 1 dítě

Sauna

Na 2 hod.
(možnost přechodu do bazénu dle pravidel)

80 Kč
příplatek 10 Kč

Zapůjčení prostěradla, osušky, ručníku: 20 Kč/ks

Masáže: klasická masáž 70/100 Kč /20 min.

ostatní masáže: 200 Kč /30 min.

Čtvrtek, pátek – sauna + masáž 150 Kč
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příspěvky čtenářů

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

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 pří-
stupný internet, černobílé a barevné 
kopírování pro občany během výpůjč-
ní doby a možnost skenovat.

V loňském roce byl spuštěn ON-
LINE katalog Městské knihovny Nové 
Město pod Smrkem (www.katalog.
nmps.cz), tím došlo ke zkvalitnění 
přístupu místních i vzdálených uživa-
telů ke knihovnímu fondu. V ON-LINE 
katalogu můžete zjistit, zda je vámi 
hledaná kniha ve fondu knihovny, zda 
je přístupná nebo právě vypůjčená. 
Pokud je kniha půjčená, může si čte-
nář přes své čtenářské konto tuto kni-
hu rezervovat. Přes čtenářské konto 
lze výpůjčky také prodlužovat. Bližší 
informace o nové službě je možno 
získat v knihovně.

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.

Nové knihy
Beletrie
Addison, Corben: Kroky ke slunci
Baer, Neal: Až na konečnou tmy
Banks, Jane: Miluju kaskadéra
Becker, Zdenka: Kolombína
Black, Benjamin: Elegie za April
Cartland, Barbara: Síla lásky
Cassella, Carol: Oxygen
Cimický, Jan: Prchající stín
DeStefano, Lauren: Zahrada 
nesmrtelnosti
Downey, Annie: Značka: Šílená se 
závazky
Drvenkar, Zoran: Sorry
Ferraris, Zoë: Tajemství závojů
Fischerová, Andrea: Dům v Orionu
Francková, Zuzana: Úhel pohledu
Harding, John: Florence a Giles
Holanec, Václav: Herci
Charouzek, Antonín: Milostné trapasy
Jehlíková, Blanka: Čarodějka
Körnerová, Hana Marie: Dokud se 
budeš smát
Kubátová, Táňa: Rebel
Mališová, Markéta: Nepřestávej, 
miláčku
Martin, Lorna: Nervy v kýblu

Matar, Hisham: V zemi mužů
McCleen, Grace: Skvostná země
Myerson, Julie: Ztracené dítě
Niedl, František: Past
Persson, Leif G. W.: V jiném čase, 
v jiném životě
Poole, Gabrielle: Temná akademie
Prouza, Petr: Muž noci
Roth, Veronica: Rezistence (2. díl)
Serenbrant, Sofi e: Místo tebe
Thmason, Dustin: 21. 12. – Kletba 
jaguářího krále
Urban, Josef: 7 dní hříchů
Vondruška, Vlastimil: Králův dluh
Dospělí naučná
Ulíková-Kunešová, Lucie: Kouzelná 
světýlka
Vévodová, Helena: Cvičení s říkankou
Formáčková, Marie: To nejlepší 
z pořadu Rady ptáka Loskutáka
Mládež
Braunová, Petra: O chlapci, který spadl 
z nebe
Dauvillier, Loic: Dítě s hvězdičkou
Walliams, David: Babička drsňačka
Springer, Kristina: Espressologie
Hroníková, Linda: Pohádky a hry 
s bylinkami

Tato povídka, jistě pravdivá, 
byla původně nazvána
SILVESTROVSÝ VEČER
(nebo prostě „SILVESTR“)

V době, kdy naše vyprávění začíná, při-
padl poslední den roku – Silvestr – právě 
na pátek. Postní to den. V té době se do-
držoval přísný zákaz pojídání masa a veš-
kerých masných výrobků. Až později bylo 
povoleno jíst ryby, ale druhy tzv. „čer-
vených mas“ byly zakázány. A protože 
i ve farní kuchyni se tento zákaz úzkostli-

vě dodržoval, stála na silvestrovském sto-
le jen mísa s docela obyčejnou mléčnou 
polévkou. Pan děkan Hocke-Wenzel (to 
bylo jeho běžně známé jméno), správně 
se však jmenoval Václav Hocke, pozval 
svého kaplana k tomu hubenému obědu 
s bodrým: „Jen si dej, Pepíku!“ Hocke-
Wenzel totiž všem svým kaplanům říkával 
prostě Pepíku! „To víš, v téhle těžké době 
nejsou ani ryby. Ale těch jsme se naštěstí 
najedli dost na Štědrý večer. Holt musíš 
si myslet, že máš něco lepšího a žalud-

ku už to bude jedno!“ Sám však brzo 
odložil lžíci s tvrzením: „Nevím! Je mi 
tak nějak divně. Asi jíst nebudu, dokud 
se žaludek trocha neuklidní!“ Ale hned 
se obrátil do kuchyně se zvoláním: „Co-
pak tam máme ještě?“ „Teplé nudle, ale 
nemastné. Jen vařené.“ To odpovídala 
kuchařka, která si byla dobře vědoma 
postního dne a úzkostlivě jej dodržovala. 
„Proboha!“ řekl tiše Hocke-Wenzel, když 
se před ním ocitla pořádná mísa nudlí. 
Kaplan, který tehdy sloužil mše pod 

Povídky o děkanu Hocke-Wenzelovi 
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Hocke-Wenzelem byl vtipný člověk. Však 
také s úsměvem prohlásil: „Já mám z to-
ho upřímnou radost. Mléčnou polévku 
a suché nudle jsem coby dítě míval nejra-
ději. Kdybyste tuhle vedle postavil pekáč 
s pečení, tak ho nechám klidně stát, jak 
je, a s chutí se pustím do nudlí.“ Děkan 
Hocke to chvíli v duchu přebíral a potom 
prohlásil: „Ale to by přeci nebyl správnej 
půst. Proto já sám raději nejím vůbec 
nic!“ Ale to říkával, i když třeba pivo bylo 
nevalné chuti. To pak uštěpačně prohla-
šoval, jaký je to vynikající mok, a proto že 
se sám musí trestat zdrženlivostí. Když 
však pivo, kterého byl velkým znalcem 
a ještě větším milovníkem, bylo dobré, 
ba výborné chuti, prostě mělo říz, pak 
popíjel jeden půllitr za druhým a říkával: 
„Musím sám sebe překonávat!“

Když tak ti dva zbožní muži seděli 
u postního stolu, po malé chvíli již ne-
věděli, co dělat. Vtom někdo zaklepal 
na dveře. Do místnosti vstoupilo malé 
děvče, způsobně se uklonilo a povídá: 
„Pěkný kompliment od maminky. Nechá-
vá pozdravovat a tuhle posílá výslužku. 
Měli jsme dneska zabíjačku, a tak v koši 
nesu několik jitrniček.“ Kaplan dívku 
dobře znal, proto hned hlásil: „Tohle je 
moje nejlepší žákyně. Její rodiče jsou 
moc hodní lidé.“ Ale hned se zvedl a za-
mířil do kuchyně. Zde si vzal pořádný kra-
jíc chleba a s jitrnicemi odešel do svého 
pokoje v patře fary. Děkan Hocke během 
té doby nepromluvil ani slůvko. Ale když 
viděl a hlavně slyšel, jak za kaplanem 
zaklaply dveře jeho světničky, tu ho po-
padly obavy o osud jitrnic. Dal si šňupe-
ček tabáku, aby se mu lépe přemýšlelo. 
„Tady něco není v pořádku! „Proč jen 
si s sebou bral chleba? Takový hladový 
kaplan je schopen všeho. Třeba se smířit 
i s hříchem! Však počkej, ty jeden kujó-
ne, ona ti chuť na jitrnice zajde!“ Pospíšil 
si ke kůlně, vynesl dlouhý žebřík a odnesl 
jej pod okno kaplanovy světničky. Žebřík 
tiše opřel o zeď a rychle vylezl k osvětle-
nému oknu. Opatrně nahlédl do světnice 
a opravdu! Kaplan seděl u stolu, v pravé 
ruce nůž a před ním – jitrnice! „To bude 
asi těžkej boj, kterej nyní Pepíka čeká,“ 
pomyslel si děkan. „Ale nic se neboj, 
jsem tu ještě já, co by tvůj anděl strážný, 
abych tě zachránil.“ Kaplan už už sahal 
pro první jitrničku, když tu Hocke-Wenzel 
vší silou bouchl do okenního rámu, div, 
že se sklo nevysypalo. Kaplan věděl, 
že to, co chce udělat, není správné, ale 

když opojná vůně čerstvých jitrnic tak 
dráždivě svádí! To nečekané bouchnutí 
do okna však kaplana rychle probralo. 
Strašlivě se lekl. Nůž mu vypadl z ruky 
a on sám leknutím spadl na prkennou 
podlahu. Rychle se však vzchopil a po-
spíšil si k oknu. A co viděl? Uviděl své-
ho děkana, jak rychle leze jako kočka 

po žebříku dolů a vzápětí mizí za oknem 
fary. „No jen počkej, pane bratře! Tohle ti 
odvedu!“ pomyslel si kaplan.

(Pokračování v příštím čísle.)

Podle překladu p. Herberta Augustina 
volně přepracoval Josef Molák

tel.: 736 752 446; 736 752 448; e-mail: info@valor.cz

SKLENÍKY Z POLYKARBONÁTU

  extrémní odolnost proti rozbití
  vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
  nízká hmotnost
  vynikající tepelně izolační vlastnosti
  snadná údržba
  velmi dobrá propustnost světla
  možnost automatického větrání
  dodávka ve smontovaném stavu
  dopravné do 20 km zdarma

KONTAKT, VÝROBA
VALOR kovoprovoz, spol. s r. o.; Nové Město pod Smrkem
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Svědectvím o neopakovatelnosti kaž-
dého životního okamžiku jsou soukromá 
a rodinná fotoalba. V nich jsou zachy-
ceny osobní příběhy, prohry i vítězství 
z našeho života. Na základě fotografi í, 
vzpomínek vlastních a příbuzných vám 
budu o jednom životě vyprávět.

Přede mnou leží fotoalbum ve zdo-
bených kožených deskách. Na první 
stránce je malá fotka. Je to svatební 
fotografie mých rodičů. Maminka je 
v dlouhých bílých šatech s věnečkem 
na hlavě. Závoj má už shrnutý dozadu, 
svatební kytici v rukách. Jsou to asi 
karafi áty, to už nelze poznat. Tatínek je 
oblečen do tmavého obleku, v klopě má 
stužku. Stojí natočený bokem, v ruce 
bílé rukavičky. Protože je vysoký, hledí 
na maminku s hlavou poněkud sklope-
nou dolů. Maminka se usmívá a dívá se 
někam za čočku fotoaparátu tak, jak ji 
narežíroval pan fotograf. Oba jsou straš-
ně mladí, štíhlí, se šťastným výrazem 
ve tváři, jak to na svatebních fotografi ích 
bývá.

Tatínek mé maminky patřil mezi zá-
možné rolníky vesnice. Už jeho tatínek, 
maminčin dědeček, byl starostou obce 
a jeho syn se rovněž stal na čas staros-
tou vesnice a velitelem místních hasičů. 
O tom svědčí malé oválné fotografie 
a text na pamětní desce hasičského 
domu ve vsi. Rod maminčina tatínka je 
velmi starý, jeho kořeny sahají až k sel-
ským rebeliím, které v tomto kraji před 
mnoha staletími občas propukly. Později 
se z váženého označení zámožný rolník 
stalo slovo kulak, z váženého občana 
vesnice byl třídní nepřítel.

Můj dědeček byl menší postavy, 
v pozdějších letech pěkně kulaťoučký. 
Hlavu měl úplně holou a na ní neustále 
nosil placatou čepici se štítkem. Těch 
čepic měl několik. Některé byly notně 
propocené, když od jara do podzimu 
pracoval na rozlehlých polích, která 
mu patřila. Mnohé z čepic měly barev-
ný průhledný štítek, pamatuji si hlavně 
barvu zelenou. Ty propocené tak trochu 
páchly zaschlým potem a měly skvrny, 
ale mně to nevadilo, nějak to k dědovi 
patřilo, zrovna tak, jako jeho štruksové 
sako, bílá košile a tmavé kalhoty na širo-
kých kšandách. Občas to vylepšil vestič-
kou, z jejíž kapsičky koukal zlatý řetízek 
od kapesních hodinek. Na nohou měl 
dobře rozšlápnuté bytelné kotníčkové 
boty. Zemědělské práce zaplnily valnou 

část roku, starostí a práce bylo dost, 
proto měl děda k ruce čeledína. Já si 
jej však už nepamatuji. Protože byl kato-
lického vyznání, chodil v neděli do kos-
tela. To se ovšem vystrojil do černého 
a na hlavě měl černý klobouk.

Babička, maminka mé maminky, byla 
drobná, malá upracovaná žena. Rovněž 
patřila do významného rodu ve vesnici. 
To už tak tenkrát bývalo, že se spojovaly 
významné rody potažmo majetky. Nej-
více mi v paměti utkvělo, že si při práci 
často zpívala. Zpívala vysokým, ne ne-
příjemným hláskem lidové písničky nebo 
si jen tak broukala melodii. Nosila dlou-
hou sukni, pod kterou měla ještě jednu 
sukni a pod ní spodničku. Vypadala jako 
taková malá cibulička. Dále měla blůz-
ku a halenku s drobným potiskem. Asi 
milovala modrou, protože většina z nich 
měla modrý tisk. Na hlavě byl nezbytný 
šátek se dvěma uzly pod bradou, notně 
vybledlý od slunce. Ale poznal jsem ji 
také v apartním černém kloboučku se 

Když si tatínek maminku bral
závojíčkem. To si sice nepamatuji, ale 
na fotografi i se mnou – to mi bylo několik 
měsíců – tam stojí a drží mne v náručí. 
Jejím hlavním úkolem na statku byla 
starost o domácnost a chov drobného 
hospodářského zvířectva. Byla velmi 
přísnou hospodyní, vyžadovala pořádek 
a plnění povinností. Levý koutek úst mě-
la trochu zkřivený dolů, takže vypadala 
přísně, i když se usmívala. Mluvila pod-
krkonošským dialektem, který mnoho 
slov jakoby zaokrouhloval. Příkladem 
může být slovo „poliuka“, což znamenalo 
obyčejnou polévku. Vaření pro početnou 
rodinu a pomocníky obstarávala služka. 
Jmenovala se Emilia, ale říkalo se jí Mil-
ka, pocházela ze Slovenska. Měla mě 
velmi ráda a ráda mne líbala, což jsem 
později s jistou pýchou vždy „žaloval“ 
mamince, snad aby trochu žárlila. Moje 
maminka mě totiž strašně milovala, až jí 
sousedé říkali, že je to opičí láska.

(Pokračování v příštím čísle)
Šmi-dra©

Město Nové Město pod Smrkem 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce ředitele/ky
Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace, Ludvíkovská 38, 
Nové Město pod Smrkem

Organizace se zabývá správou, údržbou a provozováním zařízení pro sport 
a cestovní ruch v majetku města. Jde o budovu městských lázní s plaveckým 
bazénem, saunou, ubytováním v apartmánech a občerstvením, přírodní 
koupaliště s kempem, chatkami, občerstvením a hřištěm, sportovní halu 
s ubytovnou a venkovním hřištěm a sokolovnu. Organizace provozuje ubytovací 
a stravovací služby, organizuje plavecké kurzy pro školy a zajišťuje masáže.

Požadavky:
  střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  praxe v řízení kolektivu,
  občanská a morální bezúhonnost.

Výhodou:
  ukončené vysokoškolské vzdělání,
  znalost účetnictví příspěvkové 
organizace,

  praxe v provozu bazénu, sportovní 
haly, ubytovny, kempu, rychlého občerstvení či koupaliště,

  řidičský průkaz skupiny B.

Na úřední desce a webových stránkách města www.nmps.cz zájemci o toto 
pracovní místo naleznou další podrobné informace.

příspěvky čtenářů
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Pamětliv hesla „Slušní lidé chodí do-
mů za světla“, přicházel Ota z pátečního 
mejdanu v době, kdy už by kromě Slun-
ce žádnou jinou hvězdu na nebi nenašel. 
Sobotní ráno bylo chladivé a tiché. Byl 
rád, že nikoho známého nepotkal. Při 
svém momentálním stavu, který se u něj 
projevoval až sebevražednou upřímnos-
tí, by svoje současné mezilidské vztahy 
zaručeně nevylepšil. V přízemí vlezl 
do výtahu, druhým pokusem se ukazo-
vákem strefi l do správného tlačítka a pak 
už děkoval osudu a bytovému družstvu, 
že má po pěti patrech cesty vzhůru dve-
ře od bytu na dosah ruky. Doma hned 
v předsíni zaregistroval, že táta ještě spí, 
a rozhodl se, že než i on zapadne do pe-
řin, ještě si na balkoně zakouří. Potichu 
prošel bytem. Na balkoně vytáhl ciga-
rety. Potáhl a opřel se lokty o zábradlí. 
Z výšky se díval po sídlišti a nezáživný 
obraz mu co chvíli mizel pod padajícími 
víčky, za kterými se mu naopak obje-
vovala ta holčina z mejdanu… „Jdu si 
lehnout, nebo se mi tady podlomí kolena 
a ještě si o to zábradlí vycvakám zuby,“ 
odůvodnil chuť nechat si o ní zdát sta-
rostí o svoje zdraví. Strčil ruce do kapes 
a šel. V předsíni pověsil bundu na věšák 
u dveří, oblečení naházel na židli v po-
koji a se slastným pocitem zaparkoval 
v posteli.

Zatímco Otovy sny se točily kolem 
včerejší krásky, jeho otec se ve snu 

pozvolna vracel do mládí, když pálili tá-
boráky. Ten pocit, že slyší praskání ohně 
a cítí kouř, byl tak intenzivní, že ho až 
probudil. Chvilku trvalo, než si uvědomil, 
že opékané buřty nebudou a kouř, který 
se k němu do ložnice dere zpode dveří, 
s idylkou mládí taky nijak nesouvisí. Vy-
běhl do předsíně, kde se mu do obličeje 
navalila štiplavá, hustá černá mlha. Vy-
cházela od věšáku. Nový příval kyslíku 
z ložnice a vzduch rozvířený pohybem 
nakrmil ohnisko a z oblečení na věšáku 
vyšlehly plameny. „Hoří!“ zakřičel muž 
v naději, že to syna probudí, a běžel pro 
vodu. Než napustil kýbl, oheň přelezl 
po palubkách až na strop. Jeden kýbl 
vody byla pro požár v této fázi již legrační 
záležitost.

Ota se probíral pomalu a rychlý sled 
události mu zpočátku hlava nebrala. 
Teprve když běžel s druhým kýblem 
na trase koupelna – předsíň, došlo mu, 
že k dané situaci přispěl medvědím po-
dílem. „Cigareta… kde jsem ji típnul?“ 
Bořil se do hlubin paměti. „Netípnul! 
Nechal jsem jí v kapse!“ Udělalo se mu 
jasno, nikoliv však lépe. Další dva kýbly 
vody přispěly ke zničení semišových 
bot a parket pod kobercem, ale na sní-
žení plamenů se jejich vliv nepodepsal. 
„Tohle kýblem neuhasíme. Vedle dveří 
je hydrant! Běž to otevřít!“ zavelel otec 
a Ota poslechl. Když otevřel bytové dve-
ře, vyvalil se černý oblak na chodbu. No-

vý příval kyslíku znamenal pro oheň nový 
náboj. Do předsíně nalili pěkných pár 
litrů, ale jediným výsledkem bylo, že jim 
z toho kouře začínalo být zle. Bylo jasné, 
že to nezvládnou ani s pomocí hydrantu. 
Rozhodli se přenechat to hasičům…

Sousedka odshora si zrovna na chvil-
ku odskočila od sporáku, když ji do nosu 
praštil pach spáleniny. „No to snad ne, 
pálí se mi to!“ napadlo ji a jako o život 
běžela zpátky do kuchyně. Na plotně 
bylo čisťoučko a pokličky na kastrolech 
jen lehce nadskakovaly. Sledování pa-
chové stopy jí dovedlo až na balkon. 
„Karle, pod náma hoří!“ zalarmovala 
manželka, který si čas k obědu krátil 
na gauči hlubokou meditací pod rozevře-
nými novinami. „Lidi už z baráku utíkají!“ 
začala se o ní pokoušet panika. „Musí-
me pryč!“ a vyběhla na chodbu. Když 
viděla jen černou mlhu, rychle zase 
zavřela dveře. „Neplaš Maruš, počkáme 
tady. Hasiči už jedou.“ Meditace slavila 
úspěch a Maruš se zklidnila. Zavřeli 
dveře na balkon i do obýváku a zůstali 
v kuchyni na opačné straně bytu.

Ze spodních pater lidé odešli sami, 
Otu a jeho otce hasiči vyvedli v dýcha-
cích přístrojích a lidé z horních pater 
museli počkat, až hasiči chodbu uhasí 
a odvětrají. Ale na cigaretu ve vynucené 
přestávce neměl chuť nikdo. Otu ta jeho 
přišla na osmdesát tisíc.

LR

Nedokouřená cigaretka

příspěvky čtenářů

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Leden

Slámová Stanislava 94
Nováková Božena 91
Sekerášová Školastika 88
Marhoul Jaroslav 83
Vrabec Borislav 82
Drbalová Eva 81
Kaplová Marta 80
Bondarová Jarmila 70
Drapák Stanislav 70
Kratochvíl František 70
Liška Antonín 70
Zazvonilová Eva 70

Únor

Poláková Věra 91
Gutbierová Irmgard 90
Jersáková Marie 88
Pospíšilová Zdenka 88
Senešiová Františka 88
Váša František 88
Botíková Janina 87
Bartáková Anna 86
Režný Jiří 86
Habardíková Marie 84

Istenák Ferdinand 83
Preisser Bedřich 82
Kamenická Milada 82
Kiss Ladislav 81
Tvrdá Marta 81
Štěpánková Vlasta 81
Jelínková Lýdie 80
Formánková Margita 80
Reichelt Jiří 75
Rumanová Marie 75

Všem oslavenkyním a oslavencům, kteří v těchto měsících svá životní jubilea již oslavili
či budou teprve slavit, přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.

Redakce
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Zvýší se vzdělanost a budoucí 
uplatnitelnost na trhu práce 
zařazením romských žáků do ZŠ 
běžného typu?
Ohrožuje záměr vzdělání všech 
dětí?

Na naší škole ZŠ praktické jsou děti 
postižené mentálně, zdravotně nebo 
pochází ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. Tyto děti potřebují speciální 
pedagogy, individuální a trpělivý přístup 
a pomalejší tempo. Žáci zvládají výuku 
dle svých možností. Výuční list jich získá 
velmi malé procento.

Učitelé často se žáky besedují na té-
ma zdravého životního stylu, sexuální 
výchovy, protidrogové prevence, kou-
ření, slušného chování, komunikace 
a významu vzdělání.

Rodiče se mohou kdykoliv informovat 
na své dítě ve škole, zúčastnit se vyu-
čování, nebo si domluvit schůzku. Této 
možnosti však rodiče nevyužívají.

MÚ přispívá na sportovní a kulturní 
akce žáků naší školy fi nanční částkou 
bez níž bychom nemohli některé akce 
organizovat.

Naši žáci se prosadili při různých ak-
cích v konkurenci jiných, daleko větších 
škol. Zúčastňovali se akcí okresního 
rázu: přespolní běh, turnaj v nohejbalu, 
kopané, ve fl orbalu, atletice.

Pak akcí celostátního charakteru: Mi-
strovství ČR v přespolním běhu, krajské 
kolo SHM v atletice.

Aktivity zajišťující učitelé naší školy:
  výlet po okolí našeho města,
  turistický výlet do Jindřichovic,
  školní kolo recitace,
  vánoční besídka,
  návštěva bazénu,
  Čarodějnické hrátky,
  Den dětí,
  přátelské utkání v košíkové,
  Vánoční strom v Hejnicích.

Další zajímavé přednášky, které škola 
pro své žáky zajistila, byly projekty 
Lidská sexualita, Sovy ve škole, Poznej 
svého psa a závěrečný školní výlet 
do aquaparku v Praze.

Žáci během školního roku také vaří, 
pečou, zhotovují výrobky, používají růz-
né techniky v hodinách VV, PV, učí se 
základům informatiky, nejvyšší ročníky 
základům AJ.

Navštěvují družinu, píší písemné prá-
ce, pracují s interaktivní tabulí, pracují 
na školním pozemku a zkrášlují okolí 
naší školy.

Většina dětí je u nás spokojena, a po-
kud se chovají relativně slušně, paní 
ředitelka a všichni učitelé pro ně udělají 
maximum a na práci s dětmi se těší.

IM

Nejenom za Předvánoční koncert.
Přestože uběhl delší čas od vánoční-

ho koncertu Základní umělecké školy 
v N. M. p. S., chtěly bychom se ještě 
k této velice příjemné události vrátit.

V hledišti nebyli jenom rodiče, prarodi-
če a sourozenci účinkujících, ale i další 
návštěvníci, kteří mají rádi atmosféru 
dětských vystoupení. Pohoda to byla 
nadmíru úžasná, z dětí sálala radost po-
dělit se s ostatními o vše, co se od září 
naučily, a diváky tak příjemně naladily 
na svátky vánoční.

Skladby pro velký orchestr, třebaže je 
hráli i méně zdatní hráči, působily vskut-
ku profesionálně.

Učitelé vedou děti k lásce k hudbě 
a rozvíjejí jejich hudební schopnosti. Už 
za to jim patří velký obdiv a úcta. Všech-
ny soubory, velký fl étnový, fl étnový kvin-
tet, malý a velký Podsmrkáček, velký 
instrumentální soubor i sólisté předvedli 
skutečně to nejlepší a hráli, jak nejlépe 
uměli.

Celý koncert ještě získal důstojnost 
průvodním slovem paní ředitelky Fun-
tánové, která nás celým programem 
provázela.

Všem patří poděkování, obdiv a od nás 
diváků i těšení se na koncert další.

Účastnice koncertu

Pod čarou ještě jedno velké poděkování všem, již děti vedou ve škole i v jejich volném čase, všem, kdo dokáží děti 
zaujmout. Protože je to báječné a rozhodně to není samozřejmé.

ZŠ Textilanská 2011/2012

Poděkování
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V říjnu Základní škola Nové Město 
pod Smrkem uskutečnila akci „Spolu 
2012“. Finančně tento projekt podpořily 
Liberecký kraj a město Nové Město pod 
Smrkem. Během kreativního odpoled-
ne jsme se snažili zapojit naše školáky 
a především jejich rodiče do výtvarné-
ho, pracovního a hudebního tvoření. 
V jednotlivých třídách žáci se svými 
rodiči vytvořili například velkou mandalu 
z přírodnin, barevné podzimní draky, 
stromy, ptáčky, zajímavé obrázky vy-
tvořené enkaustickou žehličkou, svícny 
z kostkového cukru, rybky, zvonečky, 
korálky… Pro procvičení hudebních 
znalostí se žáci s rodiči mohli zapojit 
do jednoduchého hudebního kvízu, kde 
odpovídali na jednoduché otázky z hu-
debního světa. 

Díky fi nanční podpoře jsme zakoupili 
další zajímavé pomůcky pro výtvarnou 
výchovu, pracovní činnosti a hudební 
výchovu. Velké poděkování patří přede-
vším všem zúčastněným rodičům, kteří 
si zopakovali práci ve školních lavicích.

MS

Ve čtvrtek 31. ledna 2013 se v době 
od 12.00 do 15.00 hodin uskuteční  
v budově školy v Jindřichovické ulici 535 
zápis dětí k povinné školní docházce. 
Prosíme zákonné zástupce zapisova-
ného dítěte, kteří se s dítětem k zápisu 
dostaví, aby s sebou přinesli svůj ob-
čanský průkaz, rodný list dítěte a 45 Kč 
na školní razítko dítěte. K případné žá-
dosti o odklad začátku povinné školní 
docházky je třeba do 31. 5. 2013 doložit 
řediteli školy doporučující stanovisko 
školského poradenského zařízení a od-
borného lékaře.

V § 36, odst. 3, zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon), v platném znění, je 
k povinnosti školní docházky uvedeno: 
„Povinná školní docházka začíná po-
čátkem školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku 
věku, pokud mu není povolen odklad. 
Dítě, které dosáhne šestého roku věku 
v době od září do konce června přísluš-
ného školního roku, může být přijato 
k plnění povinné školní docházky již 
v tomto školním roce, je-li přiměřeně 
tělesně i duševně vyspělé a požádá-li 
o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou 
přijetí dítěte narozeného v období od zá-
ří do konce prosince k plnění povinné 
školní docházky podle věty druhé je také 
doporučující vyjádření školského po-
radenského zařízení, podmínkou přijetí 
dítěte narozeného od ledna do konce 

Zápis k povinné školní docházce

V červnu 2012 podala škola žádost 
do revolvingového fondu Ministerstva 
životního prostředí na projekt další fáze 
revitalizace zahrady u školy v Jindřicho-
vické ulici UČÍME SE V ZAHRADĚ. Kon-
cem roku 2012 nám přišla jako vánoční 
dárek radostná zpráva: MŽP vybralo 
projekt k realizaci! Poskytnutý příspěvek 
činí 67 120 Kč. V roce 2013 tak na za-
hradě vybudujeme altán pro venkovní 
vyučování a malé arboretum.

Projekt MŽP

června doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení a odborného 
lékaře, která k žádosti přiloží zákonný 
zástupce.“.

V § 37, odstavci 1, téhož zákona, 
je uvedeno: „Není-li dítě po dovršení 
šestého roku věku tělesně nebo du-
ševně přiměřeně vyspělé a požádá-li 
o to písemně zákonný zástupce dítěte 
do 31. května kalendářního roku, v němž 
má dítě zahájit povinnou školní docház-
ku, odloží ředitel školy začátek povinné 
školní docházky o jeden školní rok, 
pokud je žádost doložena doporučují-
cím posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení a odborného lé-
kaře. Začátek povinné školní docházky 
lze odložit nejdéle do zahájení školního 
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“.

Mgr. Jindřich Novotný, ředitel školy

Spolu 2012
  Není mnoho těch, kteří jsou ochot-

ni finančně nebo materiálně podpořit 
činnost základní školy. Jakékoliv takové 
podpory si velmi vážíme. Na začátku 
tohoto školního roku se takovým dárcem 
stal pan Pavel Dostalík, který do rekon-
struované školní dílny daroval zářivková 
svítidla v celkové hodnotě 4 000Kč. 
Na vánoční besídku žáků II. stupně pak 
daroval věcné ceny v hodnotě 900 Kč.

  Již tradičně poskytuje škole spon-
zorský dar na zvláštní výukové prostřed-
ky ve výši 25 000 Kč liberecká firma 
Knorr-Bremse, systémy pro užitková 
vozidla.

  Za materiálovou podporu pracovního 
vyučování děkujeme i fi rmě Interbyt-Ka-
pek, s. r. o.

  Radostné zprávy jako by se sypa-
ly: zřizovatel školy, město Nové Město 
pod Smrkem, rozhodl o tom, že výtě-
žek z 1. novoměstského plesu ve výši 
20 000 Kč, který se podařilo vytvořit 
díky všem jeho sponzorům, věnuje škole 
na nákup (poslední) nové tabule s ke-
ramickým povrchem, příslušenství k ní 
a datového projektoru pro (v současné 
době) VIII. B třídu. Zbývající fi nanční pro-
středky doložíme z evropských peněz. 
Celá sestava byla objednána u osvěd-
čené fi rmy Boxed a bude namontována 
v lednu 2013. Tak z toho máme také 
radost.

Upřímně všem dárcům a sponzorům 
děkujeme a přejeme jim vše dobré v no-
vém roce 2013.

Poděkování za sponzorské dary
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kultura a školství

Ve čtvrtek dne 20. 12. 2012 se na ško-
le uskutečnila společná vánoční dílna 
vycházejících žáků a zástupců SŠHL 
Frýdlant, pracoviště Hejnice. Žákům by-
ly nejprve poskytnuty krátké informace 
o možnostech studia na SŠHL Frýdlant, 
pracoviště Hejnice, poté proběhla ukáz-
ka výroby vánočního svícnu a pak se 
žáci pustili do jejich výroby. Vzniklo tak 
bezmála 20 velmi pěkných vánočních 
svícnů. Ti žáci, kteří byli brzy hotovi, si 
pak mohli z připravených polotovarů 
složit a sešroubovat jeden ze dvou typů 
poliček na květiny. Poděkování za tuto 
úspěšnou akci patří panu ing. Palareco-
vi a jeho dvěma asistentkám z hejnické 
školy. Těšíme se, že se z této premiéro-
vé akce stane nová tradice.

Mgr. Jindřich Novotný, ředitel školy

Ve středu 3. října 2012 se žáci 4., 5. 
a 6. ročníků zúčastnili projektu „Nebuď-
te na to sami“. Plnou fi nanční podporu 
15 000 Kč jsme získali z rozpočtu Li-
bereckého kraje. Projekt byl zaměřen 
na primární prevenci patologických jevů. 
O realizaci preventivních seminářů jsme 
požádali libereckou organizaci Maják, 
se kterou dlouhodobě spolupracujeme. 
Žáci 4. a 5. ročníků se aktivně zapojili 
do programu Nejsem sám, žáci 6. roční-
ků Dospívání a jeho hodnoty.

Projekt probíhal celé dopoledne v Ju-
niorcampu, kde byl také pro všechny 
zúčastněné připraven velký svačinový 
raut. Cílem projektu je vždy pracovat 
s třídním kolektivem, zamyšlení se nad 
vlastními hodnotami, postoji k sobě sa-
mému i ostatním, postavením a chová-
ním jedinců v kolektivu i nad samotnými 

negativními projevy – šikanou, ponižová-
ním, neúctou. Při práci se staršími roč-
níky lektoři poukazovali na nezbytnost 
kladného vnímání sebe sama. Celé pro-
jektové dopoledne se i díky příjemnému 
překvapení v podobě rautu dočkalo 
velmi kladného hodnocení.

MS

Na konci listopadu loňského roku 
jsem předložil návrh školnímu parla-
mentu. Chtěl jsem, s podporou někte-
rých dalších tříd, aby vánoční besídka 
proběhla v trochu větším měřítku, než 
probíhala v posledních letech. Navrhl 
jsem tedy společnou besídku pro žáky 
druhého stupně základní školy, která by 
se konala 21. prosince v tělocvičně.

A ani ne o měsíc později jsem stál 
s mikrofonem vedle spolumoderátor-
ky Anny Woideové před spolužáky ze 
všech šesti tříd II. stupně. Jako zahá-
jení celé vánoční akce předvedli žáci 
IX. A vtipnou scénku o tom, že Santa 
do Čech nepatří. Po legračním úvodu 

nás čekala soutěž o nejlepší školní cuk-
roví, které vyhodnotila porota složená 
z učitelů, kvíz s vánoční tématikou, při 
kterém někdo musel vzpomínat, jaký že 
se to odlévá kov na Vánoce nebo kdo 
nosí dárky v Rusku. I další třídy předved-
ly svá vystoupení, ať už šlo o recitaci, 
tanec ve vánočních kostýmech, rap do-
provázený sborem nebo talk show. Mně, 
jako organizátorovi, udělala všechna 
vystoupení radost, protože jsem viděl, 
že se velká většina žáků školy zapojila 
do příprav na sváteční zakončení roku. 

Poslední soutěží, ve které se jednot-
livé třídy utkaly, byla soutěž o nejdelší 
papírový řetěz. V tuhle chvíli se ukázalo, 
jak jsou třídy sehrané a jak mají šikov-
né prsty. Po sečtení výsledků jsme již 
věděli, která třída se stala tou vítěznou. 
Nezbývalo nic jiného, než to vyhlásit. 
První tři třídy dostaly chutné dorty jako 
sladkou odměnu.

Stejně jako jsme na konci celé do-
polední besídky děkovali všem, kteří 
nám s přípravou akce pomohli, i v tomto 
krátkém článku bych chtěl poděkovat 
panu řediteli Novotnému za podporu 
od začátku našeho nápadu, školnímu 

parlamentu, který se staral o to, aby 
byli všichni „v obraze“, všem paním uči-
telkám a pánům učitelům za pomoc při 
přípravách i samotném průběhu akce, 
dekoratérkám, pomocníkům, kteří při-
pravili vánoční prostředí v tělocvičně, 
a taky všem spolužákům II. stupně za to, 
že se besídky účastnili rádi a vytvořili tu 
příjemnou atmosféru, která vládla celé-
mu dopoledni.

Jsem rád, že se vánoční besídka zda-
řila, a doufám, že i Vy jste si vánoční 
svátky, které jsou již za námi, patřičně 
užili.

Pavel Dostalík
žák IX. A, ZŠ Nové Město pod Smrkem

VIII. B při soutěži o nejdelší papírový 
řetěz IX. A a její vystoupení

Vánoční besídka na II. stupni ZŠ

Vánoční dílnaNebuďte na to sami


