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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do ruky první číslo
25. ročníku Novoměstských novin. Při
této příležitosti bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispívají, bez nich by
obsah nebyl tak bohatý a různorodý.
I v tomto čísle jsme pro Vás shromáždili informace o tom, co je v našem
městě nového. Pozornost si zaslouží
například výsledky ankety k úpravě
náměstí, evropské ocenění Singltreku
nebo ocenění knihovny.
Přejeme Všem mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti v roce 2019.
Redakce

Mateřská škola
Čas běží jako voda i v naší mateřské
škole. Třída Sluníček se v listopadu
vydala vlakem do Liberce, kde si děti vyzkoušely svoji fyzickou zdatnost
na trampolínách.
Očekávané adventní období přivítaly
děti z naší mateřské školy na náměstí,
kde spolu s dětmi ze ZUŠ svými nacvičenými vánočními písničkami pozdravily
rozsvícení velkého vánočního stromu.
V zimním měsíci prosinci naši školku
nezapomněl navštívit Mikuláš s hodným
andělem, doprovázený obávaným čer-

tem. Děti byly obdarovány balíčky a jako
poděkování zazpívaly Mikuláši vánoční
písničky. Nechyběl ani slib, že se někteří
polepší.
Vláčkem se také projely děti ze třídy
Hvězdiček spolu s většími předškoláky
ze Sluníček a zhlédly pásmo pohádek
pro předškolní děti v kině v nedalekých
Hejnicích.

Pokračování na straně 13.

sport
Elektrokola na Singltreku pod Smrkem
Další rok utekl jako voda. Dá se říci,
že sezóny na Singltreku pod Smrkem
probíhají dost podobně, ale přitom jako
by každá měla svoje téma. V roce 2018
k nám dorazil fenomén terénních elektrokol. Ne, že by na stezkách elektrokola
nebyla již dříve, ale najednou se zdá, že
jich je všude spousta.
Před několika lety, kdy obliba elektrokol byla v Česku teprve v začátcích,
jsme se k nim stavěli skepticky. Hlavně
jsme byli přesvědčeni o tom, že elektrokola kvůli své větší váze a přidanému
pohonu mají tendenci více poškozovat
stezky než normální kola. Také jsme si
mysleli, že jsou elektrokola na Singltreku spíše zbytečná, protože stezky
jsme projektovali tak, aby si je mohli užít
i lidé s horší kondicí na normálním kole.
Očekávali jsme též, že se – podobně
jako v Americe – proti elektrokolům
u nás i v dalších evropských zemích
silně postaví ochrana přírody, a nevěděli
jsme, jak na elektrokola bude nahlíženo
z hlediska legislativy, zda budou vnímána jako normální kola, nebo spíše jako
motorová vozidla.
Po několika letech nejistoty se ale
na základě výzkumů a testování prováděných jinde ve světě potvrzuje, že vliv
elektrokol na stav stezek není podstatně
větší než u normálních kol. Napovídá
tomu také naše zatím krátkodobá zku-
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šenost. V České republice, která zrcadlí
většinu států Evropské unie, je elektrokolo nejen z hlediska pravidel silničního
provozu, ale i z hlediska přístupu do krajiny považováno za jízdní kolo, má tedy
stejná práva i stejné povinnosti a může
jezdit po lesních cestách a stezkách.
V každém případě tedy, i kdyby nám
elektrokola sebevíce vadila, nemohli
bychom je ze Singltreku pod Smrkem
vyhánět, protože na lesní cesty a stezky
mají ze zákona přístup. Musíme je tedy
akceptovat a můžeme tak učinit s poměrně klidnou myslí, protože víme, že
Singltrek pod Smrkem je projektován
tak, že stezky unesou velkou zátěž i intenzivní provoz a zároveň co nejvíce brání vzniku uživatelského konﬂiktu. Ano,
uživatelský konﬂikt mezi cyklisty bez
pohonu a elektrocyklisty existuje a dokáže být pěkně vyostřený, jak se k nám
doneslo z jiných oblíbených center pro
terénní cyklistiku v naší zemi.
Podle našich zběžných pozorování se
zdá, že na Singltreku pod Smrkem nejsou rozdíly mezi uživateli normálních kol
a elektrokol příliš velké. Část z nich používá elektrokolo kvůli vyššímu věku, klesající kondici či zdravotním problémům
– a elektrokolo jim přitom umožňuje
zůstat aktivní, ﬁt a dostat se do přírody.
Část lidí má elektrokolo hlavně proto,
že je nebaví šlapat do kopců či dokonce
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jen pro zábavu „navíc“ ve stoupajících
úsecích.
Kolega Tomáš Kvasnička si pořídil
elektrokolo zprvu jen pro dopravu přes
hřeben Jizerských hor mezi Nov ým
Městem a Jabloncem. Ale samozřejmě
si zkusil zajezdit i na stezkách a říká,
že to je skutečně zábavné. Zatímco
z kopce to oproti normálnímu kolu není
velký rozdíl, do kopce se na elektrokole
člověk nenadře a ještě se baví podobně,
jako by jel dolů.
Elektrokola samozřejmě mají jedno
velké omezení, a to je výdrž baterie.
Stále musíte plánovat, kolik kilometrů
ještě baterie vydrží, protože když dojde
energie, kolo ztratí křídla a změní se
v těžkou zátěž. Elektrocyklisty necháváme na Singltrek Centru kola, zatím
jejich vlastními nabíječkami, dobíjet. To
je snadná pomoc. Se servisováním je
to však náročnější než u běžných kol
a leccos nejde opravit na počkání. Řada
lidí by si také ráda vyzkoušela elektrokolo v půjčovně, avšak cena půjčovného
by je spíše odradila, protože náklady
na provozování této služby jsou hodně
vysoké.
Za celý Singltrek tým Vás zdraví a mnoho štěstí a zdraví do nového roku přeje
Hanka Hermová
Foto: Miloš Lubas
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Singltrek pod Smrkem
Singltrek pod Smrkem oslnil Evropu
Singltrek pod Smrkem se jako jediný
z České republiky objevil mezi elitními
sportovními centry Evropy. Prestižní
ocenění „Evropská komunita sportu
2019“ získal 4. prosince na půdě Evropského parlamentu v Bruselu od ACES
Europe. „Okolo projektu Singltrek pod
Smrkem se nám daří budovat rozvíjející
se komunitu zaujatých lidí. Další titul,
který jsme pro projekt nyní získali, ukazuje, že tato spolupráce mezi obcemi,
experty, Lesy ČR a místními podnikateli
je výjimečná i v celoevropském kontextu,“ pochvaluje si Jan Pospíšil, starosta
obce Lázně Libverda.
ACES Europe úzce spolupracuje
s Evropskou komisí na plnění jejích cílů
v oblasti sportu. Prestižní ocenění je
udělováno od roku 2012. V České republice až do teď ACES ještě žádnou
cenu v kategorii komunita sportu neudělil, takže se Singltrek pod Smrkem těší
z prvenství.
Oceněním „Evropská komunita sportu
2019“ získává Singltrek pod Smrkem
další mezinárodní uznání a dostává se
tak na mapu nejvýznamnějších sportovních destinací Evropy. „Cena, kterou
jsme právě v Evropském parlamentu pro
projekt Singltrek pod Smrkem převzali,
je mezinárodním uznáním kvality naší
společné práce. Věříme, že vytvoří příležitosti náš projekt dále rozvíjet,“ věří
tvůrce Singltreku Tomáš Kvasnička.

Organizace ACES podporuje vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností
oceněných komunit a měst. To pro místní region znamená velmi dobrou šanci
poznat a získat nová partnerská města
v různých evropských lokalitách a možnost zahájit s nimi spolupráci. V neposlední řadě znamená ocenění také možnost ucházet se o ﬁnanční zdroje pro
další rozvoj destinace. Plakety, připomínající ocenění, budou viset v nástupních
místech Singltreku pod Smrkem.
Singltrek pod Smrkem nabízí široké
veřejnosti stezky pro terénní cyklistiku

již od roku 2009. U zrodu myšlenky
na vybudování Singltreku stál Tomáš
Kvasnička, který našel silné partnery
v libereckém Krajském ředitelství Lesů ČR, s. p. a místních obcích. Stezky
projektoval spolu s velšským expertem
Daffydem Davisem. Singltrek pod Smrkem se prakticky okamžitě stal jedním
z pilířů cestovního ruchu na Frýdlantsku.
Milovníkům terénní cyklistiky dnes nabízí
více než 80 kilometrů stezek v různých
obtížnostech. Síť stezek spravuje obecně prospěšná společnost Singltrek pod
Smrkem.
Martina Galdová

na organizaci podíleli, či se do ní jako
plavci aktivně zapojili.
Nejv y tr valejším plavcem Mikuláš ského plavání byl pan Miroslav Fryc,
jehož výkon byl celkem 500 bazénů
(6000 metrů). Nejvytrvalejším plavcem
v kategorii dětí byl již po několikáté Míša
Zeman, který dokázal uplavat 486 bazénů (5832 metrů).
Pro počátek roku 2019 připravujeme
jednu menší akci pro ty školáky, kteří
na pololetním vysvědčení budou mít
samé jedničky. Na základě předložení vysvědčení budou mít o pololetních
prázdninách vstup do bazénu zdarma.

Podrobnou informaci rozešleme přímo
do škol.
Bohužel, horší zpráva je, že od ledna roku 2019 dochází ke zvýšení cen
služeb u naší organizace. Toto navýšení je vynuceno nárůstem cen energií.
Podrobné ceníky naleznete zde v Novoměstských novinách nebo na našich
stránkách.
Na závěr si dovoluji poděkovat všem
našim příznivcům za podporu v roce
2018. Těšíme se na setkání v roce
2019, ať již v bazénu, nebo v kempu
u koupaliště.
Ing. Pavel Jakoubek

Info ze SRC
7. prosince se uskutečnil již šestý
ročník Mikulášského plavání. Letošní
rok měl malinko upravený formát. Akce
byla o sedm hodin kratší než předešlé
ročníky, nicméně podle účasti to nemělo
zase tak výrazný vliv na kvalitu výkonů
jednotlivých plavců. V dopoledních hodinách, které byly vyčleněny pro základní
školy a školní zařízení, se akce zúčastnili
žáci základních škol z Nového Města
pod Smrkem, Raspenavy a Višňové.
Proto bych tímto chtěl poděkovat pedagogům, kteří si udělali čas a pomohli
nám svojí účastí tuto akci uspořádat.
Samozřejmě, že dík patří všem, kteří se
leden–únor 2019
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 2. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem,
konaného dne 12.12.2018
Zasedání bylo přítomno 16 členů, jeden člen byl omluven.
Pan tajemník: Požádal jsem o slovo
před jednáním zastupitelstva, protože
považuji za vhodné upozornit na nějaké
skutečnosti. Začali jsme pracovat v nové
aplikaci, která má zkratku UZOb, což
je usnesení zastupitelstva obce. V této
aplikaci budeme zveřejňovat podklady
pro jednání rady města a zastupitelstva
města. Předpokládám, že se zastupitelé do aplikace přihlásili a materiály si
prohlédli. Pokud by byl nějaký problém,
tak je možné se na mě obrátit. Jedná
se o aplikaci, která by měla sjednotit
zpracování podkladů pro jednání zastupitelstva a rady a usnadnit tvorbu zápisů
z těchto jednání. Výhodou je, že je tato
aplikace veřejně přístupná na internetu.
Není přístupná pouze zastupitelům, ale
i široké veřejnosti. V aplikaci se zatím
učíme, není to jednoduché, každá věc
má svá úskalí, a proto pokud se vyskytly
nějaké nedostatky, tak se omlouvám,
snažíme se pracovat na jejich odstranění. Zastupitele bych chtěl požádat, aby
se na jednání připravovali, s materiály
se seznámili. Jakékoliv dotazy, podněty,
náměty můžete učinit přímo na pracovníka, který materiál zpracoval, na mě
nebo na pana starostu. Na dotazy Vám
předem odpovíme, abychom se tím
nemuseli zdržovat na jednání zastupitelstva. V minulosti se bohužel stávalo,
že se řešily dotazy, které mohly být
předem upřesněny a zodpovězeny. To
má pak vliv na samotnou délku jednání
a pak především na zápis, který někdy
obsahuje poměrně dlouhou diskuzi.
Moje představa je, že zápisy by měly být
kratší, stručnější a diskuze omezená.
Dále bych chtěl informovat veřejnost, že
v případě jakýchkoliv dotazů, podnětů,
námětů, není potřeba čekat na zasedání zastupitelstva. Je možné se obrátit na příslušného zaměstnance MěÚ,
a pokud nebudete vědět, na koho se
obrátit, můžete se dotázat mě, pana starosty nebo na sekretariátu. Zastupitelé
obdrželi informace o příručkách, které
jsou k dispozici i v elektronické podobě
a dnes i v podobě tištěné. Doporučuji
si je přečíst, protože jsou v nich vhodně
sepsaná práva a povinnosti zastupitelů
a informace, jak jednat v zastupitelstvu.
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Odměny zastupitelů
Předložil tajemník MěÚ
Pan tajemník: Sdělil, že zastupitelé
měli v materiálech uvedeny paragrafy,
podle kterých se nárok na odměnu neuvolněným členům zastupitelstva určuje.
Vychází se z Nařízení vlády č. 202/2018.
Z toho vyplývá maximální částka pro měsíční odměnu. V tabulce vidíte 100 %
částky. Výše platné od 01.01.2019:
člen rady 7 231,00 Kč, předseda výboru
3 616,00 Kč, člen výboru 3 013,00 Kč,
člen zastupitelstva 1 808,00 Kč. V uplynulém volebním období měl člen rady
100 %, člen zastupitelstva 80 % a předseda výboru 70 %, člen výboru nebyl.
Pan Vojáček: Dotázal se, zda se částky sčítají. Zda člen rady bere jako člen
rady a ještě jako člen zastupitelstva
a člen výboru bere jako člen výboru
a ještě jako člen zastupitelstva.
Pan tajemník: Odpověděl, že tyto
částky jsou konečné, nekumulují se.
Ing. Smutný: Řekl, že by to uvedl
na pravou míru. Před čtyřmi lety schválilo zastupitelstvo, že se ty částky sčítají.
U zastupitelů a radních se nesčítaly, ale
u předsedů a členů výborů se sčítaly.
Dnes je navrženo, aby se nesčítaly.
Pan tajemník: Uvedl, že Ing. Smutný
mluví o starém nařízení vlády. Nové nařízení vlády a platný zákon nedovoluje tyto
částky kumulovat. Sčítat lze pouze člen
rady, předseda výboru a člen výboru.
Ing. Smutný: Řekl, že před čtyřmi lety
to šlo. V usnesení, které platí dodnes,
tak tam je poslední věta, že částky se
sčítají.
Pan tajemník: Sdělil, že podle novely
zákona o obcích tohle usnesení padlo
ve volebním období.
Ing. Smutný: Řekl, že v té první tabulce se to sčítalo. V té dnešní se to
nesčítá.
Pan tajemník: Řekl, že od 01.01.2018
je novela nařízení vlády, která o sčítání
nehovoří. To usnesení schválené v roce
2014 skončilo k 31.12.2017. Dle § 74
odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, může být v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytnuta odměna
až do výše souhrnu odměn za tři různé
funkce. Do toho souhrnu lze zahrnout
pouze odměny za výkon funkce člena
rady, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce.
Ing. Smutný: Řekl, že to přece říká.
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Pan tajemník: Uvedl, že tam není člen
zastupitelstva. Lze kumulovat člena rady, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva. Tyto tři funkce lze. Pokud by byl
člen rady a byl by současně předsedou
výboru, tak se odměna sčítá.
Ing. Smutný: Dotázal se, zda platí,
nebo neplatí § 77, odst. 3, písm. b).
Pan tajemník: Odpověděl, že v novele již tento paragraf není. Dále ocitoval
§ 72 odst. 3 „podle odst. 2 pozbývá
účinnosti ukončením funkčního období
zastupitelstva obce“. Pokud si zastupitelstvo schválí odměny, tak platnost
končí ukončením funkčního období zastupitelstva.
Ing. Smutný: Navrhl, aby byla odměna vyplacena od 01.12.2018, ne tak, jak
je navrženo v usnesení, od 01.01.2019.
Zastupitelé se museli připravovat už
na dnešní zasedání.
Pan tajemník: Řekl, že v tomto případě by se muselo postupovat dle
nařízení vlády č. 320, které je platné
od 01.01.2018 do 31.12.2018. Odměna se poskytuje ode dne zvolení
do funkce, nejdříve však ode dne přijetí
usnesení zastupitelstva obce, které odměnu stanovilo. Dodal, že by se musela
schválit dvě usnesení. Prvním by se určila odměna na tuto část prosince 2018
a pak druhým usnesením odměna
od 01.01.2019. Předpokládal ve svém
návrhu, že se odměna za rok 2018 již
schvalovat nebude.
Paní Suková: Navrhla odměnu za část
prosince 2018 neřešit.
Pan starosta: Dotázal se, zda má
někdo nějaký jiný návrh než ten, co byl
předložen.
Mgr. Smutná: Požádala o promítnutí
tabulky s návrhem.
Pan tajemník: Sdělil, že návrh je:
člen rady 7 231,00 Kč 100 %, předseda
výboru 3 616,00 Kč 70 %, člen výboru
3 013,00 Kč 70 %, člen zastupitelstva
1 808,00 Kč 80 %
Pan Vojáček: Dotázal se, proč má
člen rady 100 % a člen zastupitelstva
80 %.
Pan starosta: Odpověděl, že se vycházelo z minulého volebního období.
Mgr. Smutná: Uvedla, že tam se to
sčítalo. Požádala o promítnutí obou tabulek.
Pan Vojáček: Podal protinávrh. Vyplácet odměny všem ve výši 100 %.
Pan starosta: Dotázal se, zda má něleden–únor 2019
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kdo další protinávrh.
Ing. Smutný: Řekl, že nemá další
protinávrh. Chtěl jenom poznamenat,
zda je myšleno vážně, že zastupitel je
něco míň než člen výboru, občan, který
nechodí na zastupitelstvo, nemusí se
připravovat.
Pan tajemník: Odpověděl, že se jedná o člena výboru, který je zastupitel.
Dodal, že je to tam uvedeno. Člena výboru, občana bude řešit další usnesení.
Odměnu občana, který je člen výboru,
řeší zastupitelstvo.
Pan starosta: Nechal hlasovat o předloženém protinávrhu: Odměna za výkon
funkce člena rady města ve výši 100 %,
za výkon funkce předsedy výboru ve výši 100 %, za výkon funkce člena výboru
ve výši 100 % a za výkon člena zastupitelstva města ve výši 100 %.
Usnesení bylo schváleno.
Volba ﬁnančního výboru
Starosta města předkládá zastupitelstvu města návrh na složení ﬁnančního
výboru:
• Předseda: Ing. Pavel Smutný
• Člen: Bc. Karel Engelmann
• Člen: Ing. Dana Zemanová
Ing. Smutný: Sdělil, že by se chtěl
omluvit, ale mezitím, kdy podal návrh
a bylo zasedání zastupitelstva, došlo
ke změně nominace člena ﬁnančního
výboru. Místo Ing. Dany Zemanové navrhl paní Kateřinu Kolečkovou.
Usnesení bylo schváleno.
Volba kontrolního výboru
Starosta města předkládá zastupitelstvu města návrh na složení kontrolního
výboru:
• Předseda: pan Miloš Vojáček
• Člen: pan Ludvík Steffan
• Člen: pan Andrej Babuka
Usnesení bylo schváleno
Rozpočtové provizorium
Předkládá Ing. Jaroslava Beranová,
vedoucí ﬁnančního odboru.
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města v souladu s ustanovením
§ 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
rozpočtové provizorium pro rok 2019,
neboť město nebude mít schválen rozpočet města na rok 2019 před 1. lednem 2019. Rozpočtové provizorium
leden–únor 2019

slouží jako závazný rozpočet do doby,
než bude projednán a schválen rozpočet na rok 2019. Rozpočtové provizorium: V souladu s ustanovením § 13
odst. 1, 2 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje zastupitelstvo města rozpočtové provizorium pro rok 2019 takto:
1. Celkové běžné výdaje města
v období, než bude schválen
rozpočet města, nepřesáhnou
částku 1/12 skutečných výdajů
za rok 2018, tedy 7 800 000 Kč/
měsíc.
2. Dle potřeby bude čerpáno
z rozpočtu města na zalesnění
degradovaných pozemků v lokalitě
„Mokrá louka“.
3. Nad rámec měsíčních výdajů budou
dle potřeby spláceny úroky jistiny
a úroky úvěrů.
• Úvěr na dostavbu kanalizační sítě
Nové Město pod Smrkem ve výši
jistina 170 450 Kč/měsíc a úroky/
měsíc dle splátkového kalendáře
a uzavřené úvěrové smlouvy.
• Úvěr na dostavbu kanalizační
sítě Nové Město pod Smrkem –
rekonstrukce komunikací Jizerská,
Mlýnská, Ondříčkova a plynoﬁkace
komunikace Frýdlantská ve městě
Nové Město pod Smrkem ve výši
100 000 Kč/měsíc.
• Úvěr na nákup komunálního vozu
27 084 Kč/měsíc a úroky dle
splátkového kalendáře.
4. K překlenutí okamžitého nesouladu
mezi příjmy a výdaji města bude
město používat kontokorentní úvěr
od České spořitelny, a. s.
5. Rozpočtové příjmy a výdaje
uskutečněné v době rozpočtového
provizoria se stávají příjmy/výdaji
rozpočtu města po jeho schválení.
• Úvěr na dostavbu kanalizační sítě
Nové Město pod Smrkem ve výši
jistina 170 450 Kč/měsíc a úroky/
měsíc dle splátkového kalendáře
a uzavřené úvěrové smlouvy.
• Úvěr na dostavbu kanalizační
sítě Nové Město pod Smrkem –
rekonstrukce komunikací Jizerská,
Mlýnská, Ondříčkova a plynoﬁkace
komunikace Frýdlantská ve městě
Nové Město pod Smrkem ve výši
100 000 Kč/měsíc.
• Úvěr na nákup komunálního vozu
Novoměstské noviny

27 084 Kč/měsíc a úroky dle
splátkového kalendáře.
• K překlenutí okamžitého nesouladu
mezi příjmy a výdaji města bude
město používat kontokorentní úvěr
od České spořitelny, a. s.
• Rozpočtové příjmy a výdaje
uskutečněné v době rozpočtového
provizoria se stávají příjmy/výdaji
rozpočtu města po jeho schválení.
Střednědobý výhled rozpočtu
Ing. Beranová podrobně seznámila
zastupitele se střednědobým výhledem
rozpočtu. Doplnila, že město by mělo mít
současné úvěry splaceny do roku 2021.
Budou to dobré vstupní podmínky pro
žádosti o nějaké další úvěry, např. na rekonstrukci Teplárenské novoměstské.
Diskuze:
Ing. Smutný: Dotázal se, jaké se
v těch letech plánují investiční akce.
Ing. Beranová: Dotázala se, zda v roce 2019.
Ing. Smutný: Odpověděl, že
ve všech.
Ing. Beranová: Řekla, že je tam počítáno s investicí na zalesnění Mokré louky, na opravy komunikací a hlavně na rekonstrukci Teplárenské novoměstské.
Ing. Smutný: Řekl, že se ptá proto, že
to tam není vidět.
Ing. Beranová: Řekla, že není někdy
dost dobře možné rozlišit, zda se bude
jednat o investici nebo o opravu.
Ing. Smutný: Řekl, nerozlišujme.
Řekněme, na co to konkrétně bude. Dělá se nějaký rozpočtový výhled.
Pan starosta: Řekl, že jenom odhad
rozpočtu na celkovou rekonstrukci Teplárenské novoměstské je cca 80 mil. Kč.
To je velká investice na celé čtyři roky.
Dále je zpracován projekt na rekonstrukci chodníků v Ludvíkovské ulici od ulice
Vaňkova až k ulici Celní. Připravují se
projekty na rekonstrukce ulic Boženy
Němcové a U Hřiště, dále pak ulice
Havlíčkova a 5. května ke hřišti od ulice
Žižkova a další. Ty peníze je opravdu
kam dávat. Oprava ulice Kmochova stála cca 6,5 mil. Kč. Dodal, že pokud se
Ing. Smutný ptá na konkrétní akce, tak
ty budou schvalovány při projednávání
rozpočtu v kapitole „Opravy a investice“. Tam jich je mnoho a bude nutné
rozhodnout, které budou realizovány
přednostně.
Pan Vojáček: Dotázal se, zda se také
5
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plánuje něco s tím domem Frýdlantská
č. p. 270.
Pan starosta: Odpověděl, že se
určitě s opravami počítá. Teď se dokončila oprava střechy na budově Jindřichovická č. p. 145 (policie) za cca
650 tis. Kč a další by měla být oprava střechy např. na základní umělecké
škole. V příštím roce by se měla udělat
jedna z etap rekonstrukce Teplárenské
novoměstské, samotné kotelny, a to bude stát cca 10 mil. Kč. Dodal, že jak již
řekl, jednotlivé akce budou předloženy
v kapitole „Opravy a investice“.
Ing. Smutný: Řekl, že teď se schvaluje rozpočtový výhled. Co bude příští rok,
to budeme schvalovat, tam žádná novina
není, je to pořád stejné. Zajímavé je to
v roce 2020, kde jste naplánovali, že se
vezme úvěr 10 mil. Kč. To je ta otázka.
Jestli to předpokládáte na Teplárenskou
novoměstskou, tak to je jednoduchá
odpověď.
Ing. Beranová: Odpověděla, že je to
na část rekonstrukce Teplárenské novoměstské.
Pan starosta: Řekl, že v roce 2019 by
měla být do Teplárenské novoměstské
investice cca 10,3 mil. Kč a v dalším
roce cca 13,2 mil. Kč. To ví Ing. Smutný
sám nejlíp a i to, že ještě není přesně
zpracován položkový rozpočet.
Ing. Smutný: Řekl, že teď se řeší
rozpočtový výhled a že je rád, že se
s touto investicí počítá a že se vezme
úvěr 10 mil. Kč.
Různé
Diskuze:
Mgr. Semerádová: Dotázala se, zda
rada města plánuje nějaká jednání s Policií ČR. Jedná se jí o výskyt sociopatologických jevů, prevenci kriminality
apod. Dále se dotázala pana tajemníka,
zda budou materiály pro jednání odesílány v časovém rozsahu, jako před dnešním zasedáním. Chtěla by se připravovat
důkladně, ale jenom projít si ty majetkoprávní je docela těžké. To, co bylo odesláno dnes, vlastně vůbec neviděla.
Pan tajemník: Odpověděl na dotaz
týkající se odesílání materiálů pro jednání zastupitelstva. Termín pro odeslání materiálů je dán Jednacím řádem.
Pokud je všechny máme, tak odcházejí
ve lhůtě dle Jednacího řádu. Pokud se
vyskytnou v průběhu nějaké doplňující
věci, jako dnes např., žádost z CiS Sys6

tems a je potřeba je schválit, tak jsou
ještě doplněny a v té aplikaci obeslány.
Pan starosta: Odpověděl na dotaz
týkající se schůzky s Policií ČR. Schůzka je domluvena. Dodal, že určitě přivítá
od zastupitelů podněty k jednání.
Bc. Engelmann: Požádal o možnost
prošetření demolice telefonního sloupu na louce u dětského hřiště. Stojí
uprostřed louky. Dodal, že si myslí, že
by to zjednodušilo i přistávání vrtulníku
záchranné služby.
Pan místostarosta: Odpověděl, že
o tom bylo jednáno asi před třemi lety.
Určitě by bylo možné o odstranění znovu
jednat. Ta informace o přistávání vrtulníku od té záchranné služby už tu byla.
Dodal, že to prověří. Ono těch sloupů je
po městě více, např. v ulici Kmochova.
Mgr. Smutná: Řekla, že by se chtěla
připomenout s tou střechou a trámem
na budově Základní školy v ulici Tylova.
Pan starosta: Odpověděl, že je to
objednáno u pana Lilka.
Mgr. Smutná: Dotázala se, zda může
pana Lilka o opravu uhánět.
Pan starosta: Odpověděl, že může.
Slíbil, že to opraví do Vánoc.
Pan tajemník: Řekl, že by chtěl reagovat na tyto předchozí podněty. To jsou
ty, u kterých není potřeba čekat na zastupitelstvo. Je možné zavolat pana
starostu, místostarostu, popřípadě jeho.
Dodal, že je možné to řešit dříve, než až
po zasedání zastupitelstva.
Mgr. Smutná: Řekla, že na to musí reagovat. Že se jí to vůbec nelíbí. Tuto věc
hlásila už na jaře. Ve škole byl Ing. Kratochvíl i s panem Pelantem. Dodala,
že nechce, aby jí říkali, že se o něco
nestará, nebo že čeká na zastupitelstvo.
Ing. Kratochvíl ví, že spolu telefonovali
a řekl jí, že přijde pan Lilko. Dále řekla,
že starostí má moc a pokud tomu může
pomoci, tak ho bude kontaktovat. Bude
ho uhánět.
Pan tajemník: Řekl, že stále tr vá
na tom, že to není věc, která je pro jednání zastupitelstva.
Mgr. Smutná: Řekla, že to není na zastupitelstvu, bavila se s Ing. Kratochvílem, ten řekl, že má volat panu Lilkovi,
tak to udělá.
Ing. Smutný: Poznamenal, že zastupitel má právo si na jednání říci, co
potřebuje s tím, že to bude v zápisu,
který se zveřejňuje v Novoměstských
novinách. Dodal, že to také nebere jako
Novoměstské noviny

správnou připomínku. Že by se neměl
někdo omezovat, když chce něco říci
proto, aby se to dozvěděli občané města
z toho principu, že je zastupitel. Dodal,
že to tady nemůže přece pan tajemník
omezovat. Dále se zeptal, jestli všichni
dostali stále platný starý Jednací řád.
Pokud ano, tak se zeptal, zda se bude
schvalovat nový Jednací řád.
Pan tajemník: Odpověděl, že byl zaslán v materiálech na ustavující zasedání
zastupitelstva města.
Ing. Smutný: Řekl, otázka číslo dvě.
Zda se bude schvalovat nový Jednací
řád, protože tento je už starý asi dvě
volební období, možná tři a změnil se
zákon o obcích. Dodal, že tam mohou
být už nějaké věci jinak.
Pan starosta: Odpověděl, že pokud
to bude potřeba, tak je možné se o tom
bavit, ale zatím o tom osobně neuvažoval.
Ing. Smutný: Řekl, že by to měl prověřit někdo, kdo se zabývá legislativou,
aby prověřil, jestli je v souladu s platným
zákonem o obcích, který se měnil před
dvěma roky.
Pan Kotrbatý: Sdělil, že byl osloven
několika občany s tím, že v bývalém areálu Textilany nejenom probíhá demolice,
ale že se tam také kácí stromy. Dotázal
se, zda má město možnost zkontrolovat
povolení ke kácení.
Pan místostarosta: Odpověděl, že
odbor výstavby a životního prostředí
provedl šetření. Požádal pana Suka
o informaci.
Pan Suk: Sdělil, že pan Jirák si podal
žádost o povolení kácení. Bylo provedeno šetření za přítomnosti pana Jiráka,
který zastupuje pana Šetinu. Probíhá
řízení o povolení kácení. Některé stromy
musely být pokáceny proto, aby se tam
dostala těžká technika, některé byly poškozeny vichřicí.
Pan Janák: Dotázal se, kdy dojde
ke změně územního plánu.
Pan starosta: Odpověděl, že má přislíbeno od Ing. arch. Žaluda (projektant), že poslední verze projektu, která
půjde k veřejnému projednání, bude
předána do 15.01.2019.
Pan Janák: Řekl, že se ptá proto, že
již před rokem měl být nový územní plán,
protože jeho nemovitost stojí na nestavebním pozemku a čeká na to, aby mohl
stavbu zkolaudovat. Dodal, že pozemek
koupil od města s tou podmínkou, že
leden–únor 2019
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na něm postaví nemovitost a až při kolaudaci studny zjistil, že postavil na nestavebním pozemku. V současné době
tím porušuje zákon.
Pan starosta: Řekl, že by měl být
dokončen, pak proběhne projednání.
Dodal, že územní plán řeší zatím jeden
měsíc.
Mgr. Škaredová Greplová: Dotázala
se na to, co se děje v areálu bývalé
Textilany.
Pan starosta: Odpověděl, že má jenom nějaké informace od pana Jiráka.
Probíhá tam demolice. Pan Šetina má
snad nějakého zájemce, developera,
který chce prostor úplně čistý. Dodal, že
neví, zda je to stále pravda, ale pravděpodobně nějaký zájemce je.
Pan Bernkopf: Požádal vedení města, zda by bylo možné do plánu výstavby
zařadit vybudování cyklostezky kolem
Nového Města, dokud se na to poskytují
dotace.
Pan starosta: Odpověděl, že se něco kolem cyklostezek řešilo, něco bylo
i připraveno. Ing. Smutný se tím zabýval.
Jedna měla být do Ludvíkova a druhá
do Hajniště. Narazilo se na různé problémy a zatím to není ani ve fázi studie.
S potencionálním projektantem a administrátorem případné dotace se prověřuje, za jakých podmínek by byla možná.
Pan Bernkopf: Řekl, že by to každopádně chtělo, aby to byl nějaký okruh.
Pan starosta: Okruh se neplánoval.
Pouze stezky, které propojí Nové Město
s Hajništěm a Ludvíkovem.
Pan Bernkopf: Řekl, že okruh z Nového Města přes Hajniště do Ludvíkova.
Pan starosta: Odpověděl, že se plánovaly stezky z důvodu bezpečného
propojení Hajniště a Ludvíkova s Novým
Městem pod Smrkem. Okruh ne. Ne
jako Singltrek. Dodal, že je to jenom
nějaký plán.
Pan Bernkopf: Dotázal se, jak to
vypadá výhledově. Za rok, dva.
Pan starosta: Odpověděl, že to by se
určitě bál slíbit. Snaha je.
Pan Bernkopf: Řekl, že ta dotace
může skončit. Dodal, zda by nebyla
možná nějaká spolupráce s Frýdlantem
na cyklostezku Nové Město – Frýdlant.
Ing. Smutný: Řekl, že může doplnit
to, jaký je stav. Postavit cyklostezku
znamená, že před stavbou se musí
získat stavební povolení. Před tím je ještě
potřeba získat spoustu dalších věcí.
leden–únor 2019

Současný stav je takový, že v územním
plánu je navržena cyklostezka Nové
Město – Ludvíkov, která se nezačala
ani projektovat, protože je navržena
na soukromém pozemku a vlastník ho
nechce odprodat. Dále řekl, že probíhá
tvorba nového územního plánu, který
je před dokončením, proběhne veřejné
projednání a pak ho schválí zastupitelstvo a v něm by měla být navržena
cyklostezka Nové Město – Hajniště.
O cyklostezce Hajniště–Ludvíkov se nehovořilo. Dodal, že ta v územním plánu
není a ani to tam nejde doplnit. To by
muselo být v budoucnu řešeno změnou územního plánu. To se dělá vždy,
když se nashromáždí dostatek podnětů.
Dodal, že tyto dílčí úseky se dělat mohou.
Pan Bernkopf: Dotázal se, zda je
u ko n č e n o p o k r y tí N ov é h o M ě s t a
rozhlasem. Dodal, že bydlí na Hoﬂade
a tam se to tak tluče, že není nic slyšet.
Pan místostarosta: Odpověděl,
že na to byl zpracován projekt v rámci
Mikroregionu. Město bylo v ybaveno
57 přijímači. Bylo to tak navrženo. Dá se
s nimi hýbat v rámci nějakých možností.
To tlučení není tím, že byste to neměli
ozvučené, nebo že je přijímačů málo,
ale akusticky se to tluče mezi domy. Je
potřeba to nasměrovat jiným směrem.
Otázkou je, jestli ta buňka, kterou
posloucháte, je ta, která k vám patří, protože spousta těch přijímačů je v dezolátním stavu. Bylo zjištěno, že u sedmi při-

jímačů z deseti jsou akumulátory, které
poškodily elektronické zařízení, které
je v nich vloženo. Akumulátor, který je
v přijímačích, byl nekvalitní. To nebylo
zřejmé až do doby, kdy akumulátoru
skončila životnost, a došlo k poškození
desky v ýpar y z akumulátoru. Dodal,
že to ověřoval. Byl s plošinou ve Frýdlantu a prohlédl si s jejich dovolením
hnízda, která jim nešla, a zjistil, že tam
mají úplně jiné baterie, že tyto problémy
nemají. Dohadoval se se zástupcem
ﬁrmy Bártek, který řekl, že to tak je, že
ty baterie mají nějakou životnost a pokud
ta životnost skončí, tak ta kyselina může
unikat. Tak je možné, že ty rozhlasy mohou být v tomto poškozeném stavu u vás
také. Zatím byla prověřena Malá strana, kde právě bylo sedm z deseti takto
poškozených. Tak to může být i u vás, že
ta buňka v nejbližším místě je poškozená
a vy potom posloucháte nějakou jinou,
vzdálenější, a to je pak s tou ozvěnou.
Řeší se to s ﬁrmou Bártek, která rozhlas
instalovala. U drátového rozhlasu bylo pokrytí lepší, tady se musí využívat
sloupy veřejného osvětlení, protože se
z něj dobíjí baterie. Dodal, že existuje
možnost zapůjčení domácího přenosného přijímače. Ten je možný bezplatně
zapůjčit na bytové správě. Přijímač je
aktivní pouze při zahájení hlášení. Je
jich k dispozici deset a zapůjčeny jsou
asi čtyři.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php

Informace
pro majitele psů
Každý občan, který má trvalé bydliště
v katastru Nového Města pod Smrkem,
má podle vyhlášky č. 5/2006 povinnost
svého psa řádně přihlásit a hradit za něj
místní poplatek. Tento poplatek je splatný
vždy 28. února kalendářního roku. Poplatek
je možné hradit na pokladně hotově nebo
kartou nebo bezhotovostní platbou na účet
č. 19-0988446319/0800, variabilní
symbol 1341. Pokud dojde k jakékoliv
změně v držení psa, je nutné tuto změnu
nahlásit na pokladně městského úřadu, a to
do 15 dní.
Romana Martinková, referentka FO
Novoměstské noviny
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Ze schůzí rady města
Dne 7. 11. 2018 se konala první schůze rady města v novém volebním období.
Rada na ní projednala majetkoprávní
věci, návrh nájemní smlouvy mezi městem Nové Město pod Smrkem a ﬁrmou
STV GROUP, a. s. Praha na pronájem
vlečky v bývalém vojenském areálu Hajniště a uložila vedoucí správního odboru
řešit s ﬁrmou její následný odprodej.
Rada města pověřila pana Jaroslava
Maděru k přijímání prohlášení o uzavření manželství a k zastupování města při
významných občanských záležitostech.
RM dále projednala a schválila rozdělení působnosti starosty a místostarosty
města v tomto volebním období.

Do působnosti starosty spadají tyto
oblasti: ekonomika, monitoring dotací,
výkon samosprávy, policie a veřejný pořádek, Teplárenská Novoměstská, Frýdlantská vodárenská, energetika, územní
plánování města, školské PO (ZUŠ, MŠ,
ZŠ, SVČ, „ROROŠ“), PO SRC, cestovní
ruch, sociální oblast, městské lesy, kultura, Novoměstské noviny.
Do působnosti místostarosty spadají
tyto oblasti: stavební oblast, průběh
investičních akcí, opravy komunikací
a chodníků, hospodaření hasičů – technika a PHM, psí útulek, veřejná doprava,
jízdní řády, odpadové hospodářství,
městské byty.

OD NOVÉHO ROKU
PRO VÁS VE VYSÍLÁNÍ:
NOVÝ PROGRAM
NOVÉ POŘADY
ATRAKTIVNÍ HOSTÉ
ZAJÍMAVÉ VÝHRY
RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz
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Na další schůzi rady města, která se
konala 21. 11. 2018, byla projednána
změna rozpočtů PO, bylo schváleno vyhlášení Programu k předkládání žádostí
o přidělení dotace z rozpočtu města pro
rok 2019, byl schválen provozní řád Domu s pečovatelskou službou s platností
od 21. 11. 2018 a bylo schváleno navýšení cen vstupného do bazénu a sauny
s platností od 1. 1. 2019.
N a s c h ů z i r a d y m ě s t a ko n a n é
28. 11. 2018 byly projednány majetkoprávní věci a žádosti o přidělení bytu
ve vlastnictví města. RM dále projednala
a schválila výše odměn ředitelům PO,
které budou vypláceny z rozpočtovaných mzdových prostředků příslušné
organizace, schválila výši odměny řediteli Teplárenské novoměstské s. r. o.
a odměny členům JSDH za činnost
v roce 2018, tak jak byly předloženy
velitelem JSDH. Dále rada schválila inventarizační zápisy a návrhy na vyřazení
majetku za rok 2018 a schválila směrnici
o řízení, hospodaření a kontrole příspěvkových organizací zřízených městem.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

Poplatek
za komunální
odpad
Místní poplatek za sběr, shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v územním
obvodu obce Nové Město pod Smrkem, podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, v roce 2019, na osobu
a kalendářní rok, činí 500 Kč.
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, v ždy nejpozději
do 30. dubna a do 30. června příslušného kalendářního roku, a je
možné jej uhradit hotově nebo platební kartou do pokladny městského úřadu. Po dohodě se správcem
poplatku také bankovním převodem,
měsíčními splátkami z běžného účtu,
nebo s nájemným za byt (u městských bytů).
Marie Václavková, referentka FO
leden–únor 2019

Příspěvky čtenářů
Střecha
Stará karosa zastavila u kraje silnice.
Se syknutím se rozevřela harmonika
dveřních křídel a cestující začali vystupovat. Starší žena s šátkem na hlavě
s dvěma uzly pod bradou a s plnou nákupní taškou. Potom muž středního věku
s aktovkou v ruce a já. Nastal čas dovolených a prázdnin a já jsem přijel za babičkou a dědou na pár dnů užít si volna.
Už to nebyly ty kouzelné prázdniny, které
jsem prožíval před mnoha lety spolu se
svou sestrou, bratrancem a sestřenicí.
Bylo nám tenkrát okolo deseti, dvanácti
let. Bratranec se sestřenicí a moje sestra už k babičce přestali jezdit. Jenom
já nostalgicky vždy několik dnů trávím
v místech svého dětství.
Přehodil jsem si kufřík z levé do pravé
ruky a vyrazil jsem do vsi. Prašná cesta
klikatě se točící mezi vesnickými staveními mne dovedla na křižovatku. Zabočuji
doleva, ještě dvě stě metrů a budu tam.
Cestou míjím několik domků, otočených
štítem do silničky. Malé zahrádky, dvorek a vesměs plaňkové ploty s vrátky
a vraty. Už je vidět domek se zeleně
natřenými štítovými prkny, široká dřevěná vrata a branka, vše natřené světle
zelenou barvou. Musím ještě minout
jedno podlouhlé stavení, které stojí před
tím naším, domek souseda. Zdá se, že
se rozhodl vyměnit střešní krytinu. Část
střechy je odkryta, skrz střešní latě je
vidět na půdu jak do bezzubých úst. Z vikýře vyčníval trám s kladkou a lanem, visícím zplihle na zem. Na jeho konci byla
připevněna velká kovová nádoba, jakýsi
vysloužilý kotel. Po zemi byly roztroušeny zbytky střešních tašek. Ale to už
jsem stál před zelenou brankou vedoucí
ke vchodu do domku. Před dveřmi stála
babička a očekávala mne.
Vybalil jsem si věci z kufříku ve svém
pokoji a šel jsem do kuchyně. Z hlubokého talíře se voňavě kouřilo, hliníková
lžíce čekala, až ji ponořím do té nejlepší
bramboračky, kterou dovede uvařit jen
babička. Zmizela v mém žaludku hodně
rychle.
Sedli jsme si v parádním pokoji ke stolu. Káva tiše stydla ve starodávném
hrníčku, cukr se ochotně rozpouštěl
v tmavé tekutině. Lžičky zacinkaly o porcelánové stěny. Uprostřed stolu trůnil
tác s koláčem úhledně rozkrájeným
na menší kousky. Zlatavě hnědá posypka lákala k zakousnutí.
„Tak si představ, co se stalo našemu
leden–únor 2019

sousedovi,“ řekla na úvod babička.
„Viděl jsi, jak má odkrytou střechu,
že? Vezmi si metynku, je s jahodovou
zavařeninou, tu máš rád,“ pobídla mě
babička.
Sáhnul jsem po koláči, protože je nejlepší, ten dovede upéct jen babička…
Nechala mne jej sníst, a když jsem si
bral druhý kousek, spustila.
„Soused potřeboval sundat starý
tašky ze střechy, ale nechtěl je jen tak
házet na dvůr, protože by se rozbily
a některý by se eště hodily na opravu.
Tak si vymyslel takovej zlepšovák. Z vikýře na střeše vyčníval trám s kladkou
a lanem. V kůlně vyhrabal starej kotel
s dvěma uchama a za ty ucha je přivázal k lanu. Vytáhl to na střechu a opřel
mezi spodní střešní latě u žlabu už
odkryté střechy. Pak vylezl na střechu
a začal starý tašky skládat do toho
kotle, až ho naplnil. Slezl na dvůr a…“
nedořekla babička, protože děda se
rozhodl, že taky něco řekne.
„…a pliv…“, nadechl se, ale už měl
krátký dech, takže se ozvalo takové zasípání jako když zaševelí rákosí v mírném
vánku.
„…a pliv...,“ zopakoval děda a ucucl si
trochu kafe.
„Plivnul si do dlaní a nadlehčil lanem
ten kotel, že ho spustí dolů,“ pokračovala babička. Mezitím děda nabral ten
správný nádech, zamával rukou a pokračoval.
„Ale zapomněl, že ten kotel s taškama je těžší než on. Lano ale držel
pevně a nechtěl ho pustit. Dokonce
si ho ovázal kolem zápěstí. Kotel plný
tašek sjížděl dolů, soused na laně letěl
nahoru. Uprostřed stoupání se potkali
a kotel mu přerazil klíční kost a…“, dědovi došel dech a toho využila babička
a pokračovala.

„A soused furt to lano nepouštěl
a letěl vzhůru až k tý kladce. Praštil se
do hlavy o trám s kladkou. Ale ten kotel
s taškama dopadnul na zem, rána jako
z děla. Kotel se naklonil, a protože měl
kulatý dno, převrátil se. Tašky se skoro
všechny vysypaly na zem, kotel se vodlehčil a nabral cestu vzhůru. Soused se
stále držel lana, a protože byl teď těžší,
začal padat, ale cestou se zase v půlce potkal s tím poloprázdným kotlem.
Ten ho praštil do obličeje a zlomil mu
sanici. Konečně se soused pustil lana,
a když dopadnul, zlomil si nohu, levou.
Seděl na zemi celej omámenej a vtom
na něj spadnul ten poloprázdnej kotel
se zbytkem tašek a rovnou na hlavu,“
dokončila tuto smutnou historii babička.
Už během vyprávění mi cukaly koutky
pusy a snažil jsem se zabránil tomu,
abych nezařval smíchy. Konec však už
tak k smíchu nebyl.
„A co soused, už je to s ním dobrý?“
zeptal jsem se, když babička s dědou
dovyprávěli.
„Jo, dobrý. Včera mu sundali obvazy
z hlavy, klíční kost se prej taky hojí,
zlomenou nohu má furt v sádře. Zachránilo se asi pět tašek. Zbytek se válí
na dvoře. Chodíme sousedovi pouštět
slepice a na noc je zavírat, když nemůže pořádně chodit. Ještě, že je hezký
počasí, když má střechu odkrytou. Už
je to pět týdnů, co se to stalo,“ dodala
babička.
Těch několik dnů volna mne alespoň
na chvíli vrátilo do časů, kdy jsme byli
ještě malí. Hodně jsme si toho s babičkou a dědou tenkrát řekli. Tahle příhoda
však byla asi nejzajímavější.
Pokud by vám tohle povídání připomínalo obdobnou příhodu, která se vyprávěla v letech pozdějších, věřte, že jde
o podobnost čistě náhodnou.
© Šmi-dra

Lékařská pohotovost ve Frýdlantu
Ordinační doba:
pondělí až čtvrtek
pátek
sobota, neděle a svátky

18–21 hod
17–21 hod
9–18 hod
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Pohotovost se nachází na adrese
Fügnerova 1124, Frýdlant – v přízemí
v prostorách Plicní ambulance Krajské
nemocnice Liberec.
Službu poskytuje KNL, a.s. a je zajišťována převážně místními praktickými
lékaři a specialisty.
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Služby
Policie informuje
Pozor na nákupy přes internet
Dnešní počítačová doba přináší nejen
možnost získávání velkého množství
informaci, ale také pohodlné nakupování
zboží přes internet s dodáním až do domu. Nakupování přes internet uskutečňujeme pomocí e-shopů od prodejců,
které ani nikdy neuvidíme. Bohužel anonymita internetu nahrává podvodníkům,
nepoctivým obchodníkům a prodejcům.
Ti nabízí zboží, které je oproti jiným
obchodům velmi levné, a prodejci zpravidla vyžadují platbu předem převodem
na účet. Stává se, že objednané zboží
nepřijde vůbec, či dorazí něco jiného,
bezcenného, nebo se může jednat o napodobeninu, kterou laik nemusí poznat.
Často se také stává, že se zboží po krátké době opotřebuje a v případě reklamace vám prodejce reklamaci neuzná.
Zboží koupené po internetu ale můžete
do 14 dnů bez udání důvodu vrátit.
Je obtížné vypátrat pachatele těchto
podvodů, prokázat jim úmysl podvodného jednání a získat tak peníze zpět. Mezi nejčastější podvody stále patří nedoručení zboží.

Pár rad, jak prostřednictvím webových
portálů co možná nejbezpečněji nakupovat:
• Velmi důležité je nakupovat
u prodejců, které dobře znáte. Pokud
je neznáte, předem si o nich zjistěte
potřebné informace.
• Čtěte recenze a zkušenosti od jiných
nakupujících.
• Prohlédněte si údaje o e-shopu.
Podvodné obchody většinou
neuvádějí vůbec žádné, nebo
smyšlené kontaktní údaje. Vyhledejte
a uchovejte si veškeré kontakty
na prodejce.
• Peníze na účet předem zasílejte
pouze prodejcům, které opravdu
dobře znáte.
• Raději neplaťte za zboží předem.
Riziko, že nezaplatíte, je při online
nákupech na obchodníkovi a ten s tím
musí počítat.
• Doporučujeme zásilku hradit
na dobírku.
• V případě, že prostřednictvím
internetu uskutečníte nákup,
uchovejte si záznam o internetových

transakcích, a to
včetně webových
stránek prodejců.
• Před nákupem zboží si řádně
přečtěte obchodní podmínky,
seznamte se s reklamačním řádem.
Jestli jej obchod nemá, nenakupujte
u něj!
• Při dodání zboží si řádně zkontrolujte
obsah zásilky.
Při nákupu zboží prostřednictvím internetu buďte obezřetní a vždy zvažte
věrohodnost prodejce. Zjistěte si o něm
co nejvíce informací, prověřte si recenze
a zboží raději neplaťte převodem z účtu
předem.
V případě, že se stanete obětí podvodného jednání či nekalé praktiky ze
strany prodejce, kontaktujte nejbližší
policejní služebnu nebo linku 158.
por. Mgr. Lenka Dvořáková
KŘPL, koordinátor prevence
kriminality

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Leden
Hanzlíková Jana
Homolka František
Kotrbatá Emilie
Kutílek Zdeněk
Pospíšil Drahomír
Pospíšil Jaroslav
Richterová Zděnka
Slámová Stanislava
Vohnoutová Valtruda
Únor
Bartáková Anna
Hájková Věra
Horáková Květuše

Istenák Ferdinand
Kamenická Milada
Knížáková Alžběta
Košková Marie
Pospíšil Romuald
Procházková Daniela
Reichelt Jiří
Semerádt Jan
Senešiová Františka
Široká Blanka
Štěpánková Vlasta
Švábová Věra
Tarabová Halina
Tchuř Miloslav

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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Služby
Cena pro nejlepší knihovny Libereckého kraje roku 2018
V prosinci loňského roku byly v Krajské vědecké knihovně v Liberci již potřetí uděleny ceny nejlepším knihovnám
Libereckého kraje. Vyhlašovatelem soutěže o cenu „Nejlepší knihovna Libereckého kraje“ je Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou.
Cena se uděluje jednou za dva roky jako vyjádření uznání knihovně za její činnost a zásluhy. Oceněné knihovny (vždy
jedna z každého okresu Libereckého
kraje) obdrží diplom a ﬁnanční odměnu.
Výběr vítězných knihoven má jasná
pravidla. Každá z pověřených knihoven
v jednotlivých okresech – tedy Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městská knihovna v České Lípě, Městská
knihovna v Jablonci nad Nisou a Městská knihovna v Semilech – předloží
hodnotící komisi tři návrhy. Návrhy se
předkládají do konce srpna téhož roku,
kdy je soutěž vyhlášena. Z nominací je
potom hodnotící komisí vybrána jedna
vítězná knihovna z každého okresu,
tedy čtyři knihovny za celý Liberecký
kraj. Mezi základní kritéria výběru patří například kvalita výpůjčních služeb,
komunitní a společenská role knihovny
v obci, prostory knihovny i aktivita jejích
pracovníků.

V roce 2018 byly na cenu Nejlepší
knihovna Libereckého kraje za okres Liberec nominovány Místní knihovna v Jeřmanicích, Městská knihovna v Novém
Městě pod Smrkem a Obecní knihovna
Paceřice.
Všechny nominované knihovny převzaly z rukou paní radní pro řízení rezortu

kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Ing. Květy Vinklátové a z rukou
vedoucího oddělení kultury Krajského
úřadu Mgr. Martina Fény pamětní listy
a drobné dary. Vítězem se stala Městská
knihovna v Novém Městě pod Smrkem,
převzala si diplom a odměnu ve výši
10.000 Kč.

Pozvánka do knihovny
Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti
populárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři
městské knihovny.
Knihovna dále nabízí veřejně přístupný internet, černobílé a barevné kopírování pro
občany během výpůjční doby a možnost skenovat.
Čtenáři mohou využívat ON-LINE katalog na adrese www.katalog.nmps.cz. V ON-LINE katalogu můžete zjistit, zda je vámi hledaná kniha ve fondu knihovny, zda je
přístupná nebo právě vypůjčená. Pokud je kniha půjčená, můžete si přes své čtenářské konto tuto knihu rezervovat. Přes čtenářské konto lze výpůjčky také prodlužovat.
Bližší informace o této službě je možno získat v knihovně.

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

Městská knihovna půjčuje:
pro děti:
pondělí
středa
pro dospělé:
pondělí
úterý
čtvrtek

leden–únor 2019

Novoměstské noviny

13:00–17:00 hod.
13:00–15:00 hod.
9:00–11:00 hod.
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.
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sport
Novinky z volejbalu
Sezona 2017–2018 byla pro naše
děvčata dobrým startem pro působení
v krajské volejbalové soutěži. Skvěle
reprezentují naše město na turnajích
a zápasech v celém Libereckém kraji, a proto si zasloužila nové vybavení
a oblečení. Využili jsme dotace z Libereckého kraje a partnerství s ﬁrmou LION Sport a volejbalistkám pořídili nové
dresy, tréninkové dresy, kraťasy a celé
teplákové soupravy značky Adidas. Také
jsme koupili tréninkové pomůcky a nové volejbalové míče té nejvyšší kvality.

12

A aby měla děvčata ke sportování úplně
všechno, pořídila jsem jim i sálovou volejbalovou obuv.
V letošní sezoně 2018/2019 máme
za sebou tři turnaje základní soutěže.
Z celkových 14 družstev jsme průběžně
na desátém místě, což je skvělé. Ještě nás čekají tři zápasy základní části
s celkem lehkými soupeři. Tak se možná
posuneme ještě na vyšší příčku tabulky.
V září jsme se zúčastnili zahájení sezony extraligové soutěže mužů. Jeli jsme
fandit družstvu DUKLA Liberec, které

Novoměstské noviny

hrálo první zápas sezony na domácí
palubovce proti Zlínu. Zápas dopadl 3:0
pro DUKLU. Týden před tímto zápasem
hrála na té samé extraligové palubovce
zápasy i naše děvčata.
Na poslední turnaj v Jablonci nad Nisou s námi přijela i Terezka Staščáková,
ještě loňská spoluhráčka, a byla nejlepší
fanynka.
Dokonce vyrobila nápis na tričko Fandím týmu z Nového Města pod Smrkem.
Možná i proto hrála děvčata tak skvěle.
Renata Likavcová
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školství
Malí lovci mamutů
V rámci výuky počátků lidstva jsme se
zúčastnili vzdělávacího programu Lovci
mamutů v hejnickém ekologickém středisku Střevlik. Nejprve jsme si v učebně
v kruhu na koberci povídali o tom, jak
doba lovců mamutů asi vypadala. Setkali
jsme se poprvé s věstonickou Venuší –
a dokonce jsme ji měli v ruce (sice jen
kopii, ale i to se počítá). Dostali jsme
na první pohled jednoduchou otázku:
Co by nám nejvíce chybělo, kdybychom
žili v té době? Bylo docela těžké na ni
odpovědět. Zjistili jsme, že by nám chybělo opravdu mnoho výdobytků dnešní
doby: sladkosti, pohodlí a bezpečí domova a samozřejmě i elektronika.
Po úvodní části programu jsme se přesunuli ven do přilehlého parku lesnické
školy. Při praktických činnostech jsme
se seznámili s největšími nebezpečími
takového normálního lovce mamutů.
Víme, jak těžké to měl, když si chtěl
rozdělat oheň bez zapalovače, PEPa,
proschlého dřeva či křesadla. A jak bylo

těžké zaplnit žaludek dobrým masíčkem. Nakonec jsme ale zkoušku přežití
zvládli, oheň rozdělali a menšího mamuta ulovili.

Zážitkový program byl pro nás skvělým zpestřením výuky a určitě nezapomeneme, co jsme se tam dozvěděli.
Žáci IV. A

Aby dětem adventní čas rychle utíkal,
vypravili se předškoláci z celé školky
do Liberce, kde měli možnost navštívit
kino Cinestar. Byl pro ně připraven dobrodružný ﬁlm Esa z pralesa.
Poslední pracovní týden v MŠ se blížil
ke svému konci a třída Sluníček se vydala do Hejnic, aby si v ekocentru Střevlík připomněla tradice a zvyky Vánoc
ve vzdělávacím projektu: Kouzlo Vánoc.
Formou zábavných a poučných aktivit
se děti dozvěděly, jak vypadaly Vánoce
v minulosti a jak je slavíme dnes. Nechybělo ani vánoční tvoření.

Pod vedením pí uč. S. Karrasové navštívily také děti ze třídy Ježků Pečovatelský dům, kde svým zpěvem ve vánočním duchu vykouzlily úsměv ve tváři
osamělým seniorům.
Čtyři měsíce v MŠ jsou pryč a přišel
nový rok 2019. Doufejme, že nás opět
čekají zajímavé akce, výlety či pohádková představení.
Všem přejeme hodně zdraví a šťastné
vykročení do nového roku 2019.
Mateřská škola Nové Město
pod Smrkem
Ivana Bairichová

Mateřská škola
Pokračování z titulní strany.

Již tradičně naše MŠ uspořádala
v prosinci ve školní jídelně v odpoledních hodinách Vánoční dílničky pro rodiče s dětmi. U jednotlivých stolečků si
mohly děti s pomocí svých rodičů vytvořit vánoční výrobek. Procvičily si ruce
u lepeného papírového anděla, nebo si
zkusily na špejli napichovat proužky papíru, aby vznikl malý kouzelný stromeček
jako zápich.
leden–únor 2019
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školství
Soutěž Republice k narozeninám
Třída V. A se zapojila do soutěže vyhlášenou Libereckým krajem s názvem
Republice k narozeninám.
Naším úkolem bylo vytvoření libovolné verze našeho státního znaku z odpadových recyklovatelných materiálů
o rozměrech 45×55 cm. A tak jsme třídi-

li, stříhali a lepili, abychom splnili náš cíl.
Na výrobu jsme využili víčka, plastové
lahve, igelity, krabice od mléka a starý
papír.
Součástí soutěže byla PowerPoint
prezentace nejenom o tom, jak se nám

pracovalo, ale také vytvořit přání naší
republice k narozeninám.
Znak bude od 9. ledna 2019 vystaven
ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje.
Mgr. Monika Škaredová Greplová

a každý z nás měl na starosti jedno stanoviště. Prvňáčkům se olympiáda líbila
a my jsme měli moc dobrý pocit, že jsme
mohli udělat radost i někomu jinému než
jen sami sobě.
Sotva jsme smyli z tváří čertovské
saze, zaplavali jsme si na Mikulášském
plavání v místním bazéně. Stejně jako loni jsme plavali společně se třídou IV. B.
Za cíl jsme si dali uplavat alespoň stejně
metrů jako loni, ale více jsme si přáli náš
loňský výkon překonat. A plavali jsme
opravdu dobře. Překonali jsme sami sebe skoro o 300 m!
V posledním školním vánočním týdnu jsme se s kamarády ze IV. B vypravili vlakem do Jindřichovic, abychom
si připomenuli, jak se slavily Vánoce
za našich prababiček. Nejprve jsme si
povídali o vzniku a původu Vánoc a pak
jsme pekli pletence ze sladkého kynuté-

ho těsta, krájeli jablíčko, pouštěli loďky,
odlévali cín, házeli bačkorou, hráli hrnkovanou a svezli se na povozu taženým
koňmi tichou zimní krajinou. Byli jsme
opravdu nadšení.
A aby toho nebylo málo: stihli jsme jet
ještě bruslit na zimní stadion ve Frýdlantu, kde jsme se setkali se čtvrťáky z Husovky. Plánujeme s nimi další setkání
– sportovní, turistické, tvořivé… jednou
u nás, jednou u nich.
Poslední den školy jsme se setkali
s I. B a IV. B v tělocvičně a společně si
zasoutěžili. My starší jsme si ještě zahráli přátelské utkání ve vybíjené. Po sportování jsme konečně zasedli k vyzdobeným stolům ve třídě, pojedli cukroví,
zazpívali si koledy, rozdělili si dárečky
a s přáním krásných Vánoc a šťastného
nového roku se rozešli do svých domovů.

Prosinec ve IV. A
Rádi bychom se s vámi podělili o to,
co jsme zažili v posledním měsíci roku
2018.
Do přicházejícího adventního času
nás příjemně uvedly Medové Vánoce
pořádané místním SVČ Roroš. Vyrobili
jsme si vánoční ozdoby, dárkovou krabičku, cukrovou polevou jsme si ozdobili
perníčky a pro maminky na vánoční stůl
jsme vyrobili bohatě zdobené vánoční
svícny. Na tomto vánočním tvoření jsme
společně tvořili, hráli si a povídali s dětmi z polské školy ze sousedního polského města Świeradów-Zdrój.
Na den, kdy městem chodil Mikuláš,
jsme jako třída připravili pro naše prvňáčky soutěže a úkoly do Mikulášské
olympiády. Kdo úspěšně splnil všechny
úkoly, obdržel odměnu v podobě balíčku
plných sladkostí. My jsme se všichni
převlékli za čerty, čertice či andělíčky
14
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školství
Oslavy 100. výročí republiky v V. A
Ve dnech od 22. října do 2. listopadu 2018 se třída V. A zapojila do oslav

100. výročí založení Československé
republiky.

Získávali jsme co nejvíce informací
o daném tématu. Využívali jsme texty pro
procvičování pravopisných jevů, určování podstatných jmen a sloves nebo vyhledávání základních skladebních dvojic. Matematiku jsme zpestřili zjišťováním
délky vládnutí jednotlivých prezidentů.
Vlastivědu jsme zaplnili luštěním tajenek
a prohlubovali jsme si znalosti o České republice. Povídali jsme si o vzniku
a vývoji republiky, o státních symbolech,
významných osobnostech či událostech
nebo o vzniku státní hymny.
První týden projektového vyučování
jsme zakončili dnem v národních barvách. Do školy jsme tak přišli oblečeni
v červeno-modro-bílé kombinaci. Druhý
týden jsme tvořili nástěnné obrazy, které
byly vystaveny v přízemí školy.
Cílem projektového vyučování bylo
zopakovat a prohloubit si znalosti o naší
republice, rozvíjet vlastenectví a vytvářet
pozitivní vztah k naší historii a k našemu
kulturnímu dědictví.
Mgr. Monika Škaredová Greplová

Projektový den ve Střední škole hospodářsko-lesnické
ve Frýdlantu
Dne 22. listopadu jsme využili nabídky SŠHL ve Frýdlantu k návštěvě
této střední školy, kde pro naše osmáky
a deváťáky připravili ukázky pracovišť
s možností vyzkoušet si je na místě. Pro
naše žáky to byl „den otevřených dveří“
navíc. Podle zájmu byli žáci rozděleni
do třech skupin.
První se zabývala potravinářstvím, kde
si vyzkoušeli například pletení housky
(kterou si následně v kuchyni upekli
a možná pak i snědli), či správným servírováním a prostíráním. Protože jsme
jako bonus byli pozváni na oběd, viděli
naši žáci, že v učebním oboru kuchař –
číšník musí učeň zvládat vše. A tak jsme
byli (našimi bývalými žákyněmi) obslouženi jako v restauraci. Naší spolužačce
Vanese se určitě líbilo, že jí obsluhovala
její starší sestra Nikola…
Druhá skupina byla technického zaměření. Co zahrnuje a jak se dělá diagnostika automobilu v servisu, jak se
mění guma a nejlepší k tomu – jak se
jezdí s „fungl“ novým traktorem po náleden–únor 2019

dvoří školního statku. Pro kluky parádní
zážitek. Zařadit trojku a jedem. Točit
naplno doprava, pak slalom mezi kužely,
objet celé nádvoří a šikovně si najet tak,
abych zacouval na původní místo. Všichni to zvládli, traktor též.
Třetí skupina pracovala v oblasti zahradnictví, se dřevem a s umělou kravkou Bětkou (jednalo se o obory, které
se převážně vyučují v Hejnicích). A tak
si vyzkoušeli postupně výrobu ozdoby,
dřevěného „štokrle“, podojili kravku
a vyrobili sýr. Opět pod vedením zkušených pedagogů i učňů a učnic druhých
a třetích ročníků. I zde jsme měli mezi
učni zastoupení z naší školy. „Páca“ evidentně neztratil pracovitost, ba naopak.
Nechtěl bych zapomenout na průvodkyně programem v SŠHL, studentky již
třetího ročníku Alici Bilou a Vandu Beňovou a samozřejmě všechny pedagogy,
kteří se o nás ten den starali. Všem patří
naše poděkování.
Dopoledne uteklo jako voda a protože
se ten den toho „prý“ nadělalo dost,
Novoměstské noviny

tak odpoledka odpadá… Pro tentokrát.
Však ono na Vás, milí žáci, taky dojde.
Za pár let už Vám odpoledku nikdo neodpustí.
Závěrem lze jen dodat, že z naší ZŠ
každoročně odchází do učení či na maturitní obory velké množství žáků právě
na SŠHL ve Frýdlantu (a do Hejnic).
Nejinak tomu bude i v letošním školním
roce i v letech dalších. Je to pro naše
žáky a jejich rodiče výhodné z mnoha
hledisek. Frýdlant i Hejnice jsou blízko,
nabídka oborů široká a rodiče mají své
potomky alespoň trochu pod dohledem.
Proto bylo dobré, že si naši žáci mohli
„osahat“ pracoviště tímto způsobem.
A sami viděli, že škola bude mít zanedlouho nový pavilon s novým zázemím
a dílnami na praktickou výuku technických předmětů, včetně nové svařovny,
kovárny atd. Takže se naši deváťáci
mohou těšit. Přijdou do nového.
Vesnický učitel
M. Beran
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školství
Den kuchtíků
Na sobotu 20. 10. připadá Světov ý den kuchařů. Naše třída nelenila
a část pátečního školního vyučování
strávila ve školní kuchyňce. Paní učitelka pro nás připravila několik úkolů:
připravit si potřebné ingredience pro
naše kuchtění, něco málo nakoupit,
něco málo spočítat a doplnit správná

16

íčka do kuchařských pojmů. Ta největší
zábava, na kterou jsme se těšili nejvíc,
bylo ale vaření. Rozdělili jsme se do 4
týmů. Dva týmy připravovali štrůdly a dva
zbývající smažili palačinky. Teprve v praxi pozná člověk, jak je na tom s vařením.
Zjistili jsme, že neumíme správně použít
škrabku, těžké bylo odhadnout, kolik

Novoměstské noviny

těsta na pánvičku vlastně nalít. Ale i přes
všechny nástrahy kuchařského umění
jsme upekli vynikající štrůdl a nasmažili
super palačinky. Už se těšíme na další
kuchtění – ale na příští 20. říjen určitě
čekat nebudeme.
Žáci IV. A

leden–únor 2019

Okrašlovací spolek
Okrašlovací spolek
V posledním čísle Novoměstských
novin – listopad, prosinec 2018 - nalezli
čtenáři anketní list, ve kterém mohli vyjádřit svůj názor na úpravy náměstí, které
by měly v nejbližších letech nastat.
Anketa probíhala rovněž elektronicky
a byla ukončena 31. prosince 2018. Výsledky jak elektronické části ankety, tak

i anketních listů nyní
Okrašlovací spolek
zveřejňuje v pr vním
letošním čísle Novoměstských novin.
Děkujeme všem, k teří se anket y
účastnili.
Za OS M. Remtová

Anketa

leden–únor 2019

Lavičky
kladně
neutrálně
záporně
Vitríny
kladně

91 kladně 1
úroveň 2
15 neutrálně 3
úroveň 4
13 záporně 5

73 kladně 1
úroveň 2
neutrálně
33 neutrálně 3
úroveň 4
záporně
12 záporně 5
Ostatní mobiliář(inf.tabule)
kladně
60 kladně 1
úroveň 2
neutrálně
41 neutrálně 3
úroveň 4
záporně
13 záporně 5
Samostatné stromy
kladně
91 kladně 1
úroveň 2
neutrálně
17 neutrálně 3
úroveň 4
záporně
6 záporně 5
Vysoký vánoční smrk
kladně
105 kladně 1
úroveň 2
neutrálně
10 neutrálně 3
úroveň 4
záporně
1 záporně 5
Zastávka MHD
kladně
70 kladně 1
úroveň 2
neutrálně
35 neutrálně 3
úroveň 4
záporně
11 záporně 5
Novoměstské noviny

na téma
rekonstrukce
Mírového náměstí
v sále Dělnického domu v pátek
8. února 2019, od 17 hodin
pořádá Okrašlovací spolek
a Nové Město pod Smrkem

Vyhodnocení ankety k úpravě náměstí v Novém Městě pod Smrkem
120 El. anketa
252
odpovědí
odpovědí
Stromořadí
kladně
111 kladně 1
178
úroveň 2
37
neutrálně
3 neutrálně 3
18
úroveň 4
4
záporně
5 záporně 5
13
Zelené plochy trávníku
kladně
105 kladně 1
181
úroveň 2
19
neutrálně
11 neutrálně 3
23
úroveň 4
8
záporně
4 záporně 5
18
Květinové záhony
kladně
107 kladně 1
138
úroveň 2
26
neutrálně
10 neutrálně
33
úroveň 4
13
záporně
1 záporně 5
39
Betonové pódium
kladně
27 kladně 1
80
úroveň 2
21
neutrálně
31 neutrálně 3
40
úroveň 4
12
záporně
56 záporně 5
94
Dlažba chodníků a cest
kladně
44 kladně 1
171
úroveň 2
16
neutrálně
35 neutrálně 3
22
úroveň 4
7
záporně
38 záporně 5
32
Dlažba náměstí
kladně
26 kladně 1
41
úroveň 2
7
neutrálně
27 neutrálně 3
16
úroveň 4
8
záporně
65 záporně 5
176

Pozvánka
na Setkání
s architekty

80
37
89
13
29
120
32
56
11
30
40
15
45
36
112
161
24
30
15
19
199
11
20
7
12
139
34
28
8
40

Keře
kladně

93 kladně 1
úroveň 2
neutrálně
18 neutrálně 3
úroveň 4
záporně
7 záporně 5
Počet parkovacích míst
málo
32 kladně 1
úroveň 2
dostatečný
73 neutrálně 3
úroveň 4
moc
10 záporně 5
Kašna
ano
70 ano
nevím
12 nevím
ne
36 ne
Socha
ano
27 ano
nevím
21 nevím
ne
64 ne
Pěší zóna
ano
71 ano
nevím
19 nevím
ne
29 ne
Půdorys radnice
ano
42 ano
nevím
13 nevím
ne
41 ne
Rozšíření chodníku
ano
28 ano
nevím
27 nevím
ne
63 ne

90
31
57
18
53
35
32
87
28
66
181
21
9
106
48
98
140
39
73
122
64
66
103
45
104

Zpracoval a upravil:
Smutný, Tima, Mikla
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Provozní doba – 1. prosince 2018 – 31. března 2019
Plavecký bazén
ráno

Sauna
odpoledne
sanitární den

odpoledne

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

školy
výuka
plavání

pátek

14.00–18.00 veřejné plavání
18.00–19.15 kurz plavání
19.15–21.00 veřejné plavání
14.00–21.00 veřejné plavání
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
15.00–16.00 plavecký oddíl DDM
16.00–21.00 veřejné plavání
14.00–21.00 veřejné plavání

Masáže

zavřeno

zavřeno

15.00–20.00 smíšená

zavřeno

15.00–21.00 pro ženy

18.00–20.00 pro ženy

Občerstvení
u bazénu

14.00–21.00

15.00–21.00 pro muže 18.00–20.00 pro muže
9.00–12.00
sobota
14.00–21.00 veřejné plavání
15.00–20.00 smíšená zavřeno
veřejné plavání
neděle zavřeno
14.00–19.00 veřejné plavání
15.00–19.00 smíšená zavřeno
zavřeno
Poznámky: Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 týden předem.

Ceník – platný od 1. ledna 2019
Plavecký bazén
1 hod.
2 hod.
nad 15 let
60 Kč
100 Kč
děti do 15 let
40 Kč
70 Kč
senioři – čtvrtek 14:00–15:00, 1 hod. 50 Kč
osoby ZTP/P
40 Kč
70 Kč
záloha na klíč od skříňky
100 Kč
příplatek při překročení časového limitu
30 Kč za každých započatých 30 minut
Pronájem bazénu – hodinová
sazba
do 21.00
1 300 Kč
po 21.00
2 000 Kč
pronájem školy 1 hod.
20 Kč
osoba/hod.
Permanentka – vstup bazén
dospělí 12 vstupů po 1 hod.
600 Kč
– přenosná,
platnost 4 měsíce
děti do 15 let a ZTP,
400 Kč
12 vstupů po 1 hod. –
přenosná, platnost 4 měsíce
Zápůjčky
vysoušeč vlasů
20 Kč
sportovní potřeby
20 Kč
ručník
20 Kč

Sauna
vstupné – 2 hod.
nad 15 let
děti do 15 let
sauna s přechodem
do bazénu
sauna s masáží
masáž samostatně
Pronájem sauny
do 21.00
po 21.00
Pronájem – sportoviště
pronájem 1 hod.
Hala u školy
Sokolovna
Tenisový kurt
Volejbalový kurt

100 Kč
70 Kč
130 Kč
200 Kč
130 Kč

1 300 Kč
2 000 Kč

250 Kč
190 Kč
100 Kč
150 Kč

zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly NMPS
Hala u školy
100 Kč
Sokolovna
100 Kč
Poznámka: klíče jsou uloženy
v pokladně bazénu, IC a v kempu.

Ubytování
Turistická ubytovna
1. 1.–30. 4., 1. 10.–31. 12.
osoba od 3 do 12 let
160 Kč
osoba starší 12 let
200 Kč
Apartmány
1. 1.–30. 4., 1. 10.–31. 12.
osoba
1 noc
200 Kč
od 3 do 12 let
více nocí
200 Kč
osoba starší 12 let 1 noc
300 Kč
více nocí
280 Kč
Koupaliště
1. 4.–30. 6., 1. 9.–31. 10.
chata č. 1
400 Kč
chata č. 2, 3, 6
600 Kč
chata č. 4, 5
500 Kč
obytný vůz, karavan
120 Kč
stan velký
stan malý (2 osoby)
parkovné osobní automobil na den
Poplatky
Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)
Ubytovací poplatek při ubytování v areálu
koupaliště
Sprchy
Elektrická energie

1. 5.–30. 9.
200 Kč
220 Kč
1. 5.–30. 9.
220 Kč
220 Kč
340 Kč
310 Kč
1. 7.–31. 8.
500 Kč
700 Kč
600 Kč
150 Kč
100 Kč
60 Kč
50 Kč
10 Kč
osoba/noc
30 Kč
osoba/noc
30 Kč
100 Kč/den

Sportovní a relaxační centrum
příspěvková organizace
Ludvíkovská 38
463 65 Nové Město pod Smrkem
IČ 75048817
Kontakty:
mobil: 725 785 801, 776 098 911
e-mail: nmps.sport.relax@centrum.cz
www.ubytovani-relax.com
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hasiči
Konec roku u hasičů
Skončil rok 2018, který byl u hasičů
v Ludvíkově ve znamení oslav 140. výročí založení sboru.
Největší akcí v minulém období bylo
pro nás vyhlášení výsledků Superpoháru 2018. Naši hasiči v této soutěži
skončili na krásném 6. místě z 21 týmů.
Této společenské události se účastnilo
na 200 hasičů, dále sponzoři, zástupci
městských a obecních úřadů a také
okresního a krajského záchranného
sboru. Byla to důstojná oslava vítězů ze
soutěží a připravenosti hasičů v celém
okrese i kraji. Jako pořadatelé jsme
podle ohlasů obstáli na velkou jedničku.
Mimo tuto akci jsme úspěšně dokončili inventuru majetku města a také majetku našeho sboru. Také jsme dokončili
podzimní úklid pozemků, řezání dřeva
na topení do krbových kamen v klubovně, úklid zbrojnice a skladů.
Další věcí, kterou jsme museli na podzim stihnout, bylo vyčištění místního
vodovodu na Přebytku, za což byli občané velmi vděčni, a také dovoz vody
do západního řádu v Hajništi, kde bylo
dlouhou dobu sucho. Výjezdové družstvo se zúčastnilo rovněž několika zásahů po větrných listopadových smrštích.

leden–únor 2019

Letos jsme vánoční strom získali
od Kudlů, kde vadil venkovní elektrice.
Začátkem prosince jsme ho sami ozdobili a připravili na rozsvícení. K tomu
došlo při Mikulášské besídce, která se
tradičně konala v zaplněné klubovně.
Nadílka proběhla v režii pana Mrkvičky
jako Mikuláše, za přítomnosti anděla
a čertů.
Rozsvěcení našeho vánočního stromu
nebylo jediné, kterého jsme se zúčastnili. O občerstvení jsme se postarali také
v Novém Městě na „Okálech“ a také
na náměstí.
Několik dalších tradičních akcí se
konalo na úplném závěru roku. Byl to tradiční výstup na Smrk na Štěpána. Letos
se zúčastnilo méně lidí než v jiných letech, ale i tak nás bylo 16. Z toho nás 14
vyšlapalo nahoru. Někteří z nás starších
hodnotili letošní výstup v měkkém sněhu, mnohde i půl metru hlubokém, jako
jeden z nejnáročnějších. Mezi nejstarším účastníkem a nejmladší Terezkou
byl věkový rozdíl 60 let. Při zpáteční cestě jsme se zastavili u pomníčku našeho
kamaráda a horolezce Jirky Hradila. Pak
nás již čekala teplá polévka v klubovně.
Poslední dlouho připravovanou akcí
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byl Silvestrovský nohejbal u nádrže;
po téměř třiceti letech se málem nekonal kvůli neustálému dešti, který trval
až do večera před samotným turnajem.
Počasí bohužel soutěžící odradilo, a tak
se sešla jen čtyři družstva. Všem bych
chtěl za účast v těžkém terénu poděkovat, stejně jako všem divákům, kteří si
tuto atrakci nenechali ujít. Nás nyní čeká
zhodnocení všech aktivit na plánované
výroční valné hromadě 19. ledna.
Závěrem chci poděkovat všem členům
a jejich rodinám a čtenářům Novoměstských novin a všem občanům popřát
do roku 2019 jen to nejlepší.
Za hasiče Ludvíkov jednatel Malý P. st.

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat Sboru
dobrovolných hasičů v Ludvíkově
pod Smrkem pod vedením pana Pavla Malého mladšího a Sboru dobrovolných hasičů v Novém Městě pod
Smrkem pod vedením pana Krále
za účinnou pomoc při záchraně populace raků.
Försterovi, Ludvíkov pod Smrkem
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SPOZ
Zpráva o činnosti SPOZ za rok 2018
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informovala
o činnosti Sboru pro občanské záležitosti v roce 2018.
Během uplynulého roku členky Sboru
pro občanské záležitosti navštívily 189
oslavenců, z toho 120 žen a 69 mužů.
Pogratulovaly jsme jim k jejich významnému životnímu jubileu a obdarovaly je
dárkovým balíčkem a ženy navíc květinou.
Navštívily jsme:
• 72 občanů starších 70 let
• 102 občanů starších 80 let
• 15 občanů starších 90 let

V roce 2018 oslavilo 11 manželských
párů „zlatou“ svatbu, což je 50 let společného života.
Během roku jsme uspořádaly 3 obřady vítání občánků, ke kterému bylo
pozváno 24 dětí. Pro všechna miminka
máme vždy připraven malý dárek, památníček a pro maminky kytičku. Prvním
občánkem roku 2018 se stal Jiřík Krejčí,
kterému byl za město věnován zlatý řetízek s přívěskem. Za spolupráci děkuji
ředitelce ZUŠ Mgr. Martině Funtánové,
která si s dětmi připravuje pro naše akce
krásný kulturní program. Dále děkuji
Mgr. Michaele Smutné za krásně do-

jemné proslovy, kterými vítání občánků
skvěle doplňovala. Je velká škoda, že se
paní zastupitelka rozhodla, že již nebude
v této činnosti nadále pokračovat.
Tradičně jsme přispěly na zakoupení
knížek na památku pro děti, které se
loučí s MŠ a nastupují do 1. třídy ZŠ.
Knihy byly dětem předány na „Školkové
akademii“.
Děkuji všem členkám za jejich záslužnou práci a přeji jim mnoho zdraví a elánu do další práce v roce 2019.
Za SPOZ
Edita Čeledová

zpříjemnila písněmi a básničkami děvčata ze ZUŠ. Po podpisu do pamětní knihy
obdržely maminky kytičku, děti plyšovou
hračku a památníček. Poté následovalo
společné focení.

Rodičům srdečně blahopřejeme a jejich dětem přejeme pevné zdraví, dlouhý
a šťastný život.
Za SPOZ
Edita Čeledová

Vítání občánků
V sobotu 10. listopadu 2018 proběhlo
v obřadní místnosti již třetí letošní vítání
občánků. Naše nejmenší a jejich rodiče
představila matrikářka, paní Jarmila Bartáková, projev přednesla členka SPOZ
paní Jitka Pospíšilová. Slavnostní akt
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