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Vážení čtenáři,
prázdniny dospěly ke svému konci, 

my přesto přinášíme nové vydání No-
voměstských novin. Shromáždili jsme 
pro vás informace z radnice, od pří-
spěvkových organizací a spolků a lite-
rární příspěvky našich čtenářů. Zjistíte 
podrobnosti o nově otevřené poradně 
pro závislosti nebo se blíže seznámíte 
s asistenty prevence kriminality.

Všem školáčkům přejeme úspěšné 
vykročení do nového školního roku 
a mnoho úspěchů.

Redakce

Nové Město 
pod Smrkem 
Vás srdečně 

zve 10. 12. 2016 
na koncert Petry 

Janů & Amsterdam
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Hasičům v Ludvíkově rychle utíka-
jí prázdniny a dovolené díky spoustě 
úkolů, které jim výbor na toto období 
připravil. Musí udržovat připravenost 
jednotky na výjezdy k požárům a tech-
nickým pomocím. V dobrém stavu se 
musí udržovat také ostatní technika a za-
řízení. Nejvíce oprav je u cisterny, která 
si již zaslouží důchod. Další technická 
kontrola bude u tohoto vozidla zřejmě 
poslední, tento typ vozidel již přeslu-
huje. Stavem vozidla se zabývá nejen 
náš sbor, ale také městský úřad. Také 
pozemky, o které se staráme, v letošním 
roce jako by zarůstaly více a rychleji, 
na vysekání se ale v době prázdnin stří-
dají pouze dva, tři členové. Na měsíc září 
už se připravují další opravy, plánujeme 
opravit pletivo u hřiště, opravit a natřít 
střechu chaloupky u nádrže, dovybavit 
dětské hřiště, připravit inventury a další 
drobnější úpravy. Také musíme připravit 
klubovnu na říjnové krajské volby.

Jednotka také vyjela na ukázku vy-
bavení do dětského tábora v Jindřicho-
vicích a v Novém Městě, kde členové 
vyprávěli o práci hasičů, ukázali vyba-
venost výjezdu, a protože bylo hezké 
počasí, provedli ukázku hašení vodou 
i pěnou.

Na sobotu 2. července se celý náš 
sbor připravoval na prázdninovou akci 
pro děti, nazvanou „Hurá prázdniny“. 
Zvali jsme na ni plakáty, rozhlasem i přes 
facebook. Měli jsme pro diváky připra-
venu řadu atrakcí, jako psovody od celní 
správy, hasiče z Frýdlantu, zástupce 
policie, p. Poštolku s modely letadel, 
koníka na jízdy a soutěže pro děti jako 
házení kruhů, střelbu ze vzduchovek, 
jízdu na kánoi a přechod přes nádrž, 
také občerstvení včetně grilovaného 
masa a klobás. Ale počasí nám udělalo 
čáru přes rozpočet a přesně v poledne 
začalo pršet. Přesto se výbor rozhodl 

i pokračovat, a i když nepřišlo moc lidí, 
pokusili jsme se pro naše věrné přízniv-
ce co nejvíce atrakcí uskutečnit. Včetně 
ukázky zásahu naší jednotky při hašení 
hořícího automobilu.

Začátek prázdnin našemu soutěžnímu 
družstvu svědčil. Na nočním útoku v No-
vém Městě obsadili 2. místo, na první 
soutěži Superpoháru 2016 v Bulovce 
vybojovali naši hoši 3. místo; a na noč-
ní soutěži v kalendáři Fire Night Cup, 
která se koná v Raspenavě, obsadili 
v kategorii Sport z 24 družstev 16. místo 
a v kategorii PS12 místo 9. z celkových 
12 družstev.

Poté následovala soutěž O pohár 
SDH Ludvíkov pod Smrkem, která by-
la také součástí Superpoháru 2016, 
a naše družstvo na ní skončilo celkově 
na 4 místě. Všichni členové soutěžního 
družstva, ale i další členové sboru, se 
účastnili služeb u občerstvení a dalších 
logistických služeb. Vše včetně počasí 
a návštěvnosti se podařilo. Zapůjčená 
časomíra s terči a průsvitnou kádí z SDH 
Karlinky tentokrát nezklamala, a tak celá 

soutěž byla delegovanými rozhodčími 
i soutěžícími hodnocena velmi dobře.

O týden později se družstvo zúčast-
nilo dvou soutěží v jeden den. Nejprve 
dopoledne v Dětřichově soutěže zařa-
zené v kalendáři Superpoháru 2016, 
tam skončili na celkovém 4. místě, poté 
odpoledne soutěže v Lázních Libver-
da, kterou vyhráli. Další týden již nebyl 
tak úspěšný, naše družstvo na soutěži 
v Lužci obsadilo 6. místo, tato soutěž 
však není zařazena do Superpoháru, 
ani není bodována v rámci okrsku, tudíž 
nám nepokazila bodování. V srpnu se 
družstvo zúčastnilo také soutěže v Jin-

dřichovicích, tam skončilo na 3. místě. 
Na soutěži v Novém Městě obsadilo 
naše družstvo 6. místo a na prozatím 
poslední soutěži, která se konala v Horní 
Řasnici, získali 2. místo.

Dětem přejeme hlavně dobrý vstup 
do nového školního roku, po dovolených 
všem občanům a hlavně hasičům úspě-
chy v práci a v životě.

Jednatel MaP

hasiči

Prázdniny v Ludvíkově u hasičů
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hasiči

Představujeme vám kroniku novo-
městských hasičů, mapující roky 1946 
až 1953. Nahlédněte do protokolů 
o členských schůzích bratří a sester 
v každém výtisku novin. 

Zápis o členské schůzi konané 
3. III. 1947 za účasti 22 členů

S c h ů z i  z a h a j u j e  b r.  s t a r o s t a 
ve 21.30 h. po zimní sborové škole a ne-
chává br. vzdělavatelem čísti příkaz 
Z. H. J ke konání tryzny k uctění pa-
mátky narozenin prvního presidenta 
T. G. Masaryka. Po kratší debatě usne-
šeno bylo pořádati oslavy dle nařízení 
Z. H. J. za spoluúčasti závodního sboru 
českých vlnařských závodů. Sraz určen 
na 19. h. dne 6. III. 47 a ihned odchod 
nad město směrem spálená restaurace, 
kde bude zapálena vatra, přečten projev 
a zaspívány hymny. Poté zůčastní se 
sbor hromadně oslav pořádaných osvě-
tovou radou v měšťanské škole.

Ve 22.30 br. starosta schůzi končí.
Zdar

Zapsal: Klápště

Zápis o členské schůzi konané 
25. IV. 1947

Ve 20.30 zahajuje br. velitel schů-
zi přivítáním přítomných. Čten zápis 

Kronika novoměstských hasičů
z poslední schůze, který jest schválen 
a podepsán. Dále jest čtena došlá poš-
ta. Usnešeno podniknouti sbírku mezi 
členstvem na postižený sbor Kralupy, 
který se k nám minulého roku bratr-
sky zachoval zasláním nové hadice C 
a proudnice. Příspěvek bude dobro-
volný a doplněn z kamarádského fon-
du na 1000,- Kčs. Br. Kalina beře si 
na starost žádost o finanční podporu 
na Z. H. J. Br. velitel připomíná členstvu, 
že nyní nastává práce, neb se rychle 
blíží okrskové cvičení a žádá br. Vaňhu 
okrskového velitele, by podal informa-
ce, jak připravuje okrskové cvičení. 
Br. Vaňha hlásí program a co vše bude 
zastoupeno. Sestra Hejduková musí se 
postarati o ženské družstvo. Usneše-
no konati cvičení mužů vždy v pondělí 
a ve středu o 19 hodině. Br. Hejduk béře 
si na starost ušití pracovních stejnokrojů 
do 1. června. Pozvání do doschůzí i ji-
ných podniků budou obstarávat takzvaní 
pětkáři. Dne 3. května zůčastní se sbor 
večerních oslav a postará se o hranici, 
která bude zapálena k výročí povstání. 
Br. Zita s br. Kučerou slibují dáti do po-
řádku vrátka u hasičského domu.

Ve 22. hodin schůze končí.
Hasičstvu zdar!
Zapsal Klápště

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděko-

vala společnosti CPI Byty, s. r. o., 
jmenovitě paní Heleně Čeřovské 
a Janě Králové, které pomohly zre-
alizovat bezbariérové bydlení pro 
mou matku Irenu Kalousovou, bra-
tra Petra Kalouse, tetu Věru Jungo-
vou a strýce Romana Junga.

Jedná se o osoby se zdravotním 
postižením, kdy je omezena ze-
jména jejich pohyblivost. Ve spo-
lupráci s úřadem Nové Město pod 
Smrkem, sociálním odborem, byla 
řešena jejich složitá situace, kdy je 
život v bytě ve třetím patře poschodí 
omezoval natolik, že nemohli žít 
běžným způsobem života a dostat 
se ven z bytu bez pomoci druhých.

Ve spolupráci se společností CPI 
BYTY a. s., Praha se podařilo najít 
nový bezbariérový byt, který byl 
zrekonstruován a mé rodině se tak 
výrazným způsobem zvýší kvalita je-
jich života se zdravotním omezením.

Děkuji.
Kalousová Jitka
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Cesta časem do roku 1900
Všichni víme, že při požárech, ale 

i jiných přírodních katastrofách, při 
různých nehodách pomáhají hasiči. 
Často s nasazením svých životů. Pů-
sobí jaksi samozřejmě, ale je jejich 
práce veřejnosti doceněna?

Stručný nástin vývoje zákonodárství 
požárního v království Českém

Přírodou samou vnuknuta jest člověku 
snaha, by to, čeho prací rukou na příro-
dě vydobyl, nejen zachoval, ale i rozhoj-
nil a potomstvu dochoval. Příroda sama 
jest přítelem, ale i největším nepřítelem 

hasiči

lidské práce: živlové: voda, oheň i vítr 
ohrožují život i majetek lidstva od jeho 
počátku.

Oheň – „dobrý služebník, ale zlý pán“ 
– od nepaměti lidské ztroskotával ma-
jetek těžce získaný a ničil lidské životy. 
Vědomí, že síly jednotlivcovy nestačí 
k zdolání tohoto společného nepřítele, 
sdružilo záhy lidstvo ku společné obra-
ně, jakmile se osadilo v pevných sídlech.

Zprvu zajisté děla se pomoc ze sou-
citu, z pudu zachování: později, když 
právní poměry občanstva braly na sebe 
tvářnost přesnější, zákonnou, upravena 

pomoc také ve formu zákona. Tak vznikly 
prvé řády požární, upravující předpisy, 
jak vzniku ohně předejíti, jak při vzniku 
jeho se chovati. Řády tyto, vydávané 
hlavně jednotlivými vrchnostmi a městy, 
obsahovaly ponejvíce pravidla opatrnos-
ti a opatrného zacházení s ohněm. Mimo 
to dosti přesně vymezovaly uspořáda-
nou pomoc při požáru.

Hlavní úloha při hašení ohně připadla 
jednotlivým řemeslnickým cechům. Či-
něny rozdíly mezi těmi, kdož měli přímo 
při požáru pracovati a hasiti, mezi těmi, 
kdož měli pečovati o dodávání vody, 
a kdož zachráněné věci budou opatrova-
ti. Vrchní dozor při pracích záchranných 
příslušel přednostům obecním, a na ne-
zachování řádů požárních ukládány 
přísné tresty.

Tyto požární řády udržely se po sta-
letí, ovšem byly dle poměrů změněny 
a upraveny. Ve století šestnáctém nabyly 
schválení zákonného i samým zákonem 
zemským a převzaty i do správ měst-
ských, zákoníka to platného pro města 
království Českého, který v roce 1585 
vydal tiskem slovutný český Jan Kristian.

Vydána zvláštní nařízení v tomto 
směru, a to v zákoníku z r. 1594

V Zákoníku král. Českého roku 1594 
jsou zmínky, jež týkají se všeobecných 
předpisů „o příčině ohně, zvláště pa-
ličů a žhářů, kteří v době této mnoho 
ohněm škodili dle pustého zvyku…“.

Předpisy tyto čelily hlavně proti žhá-
řům a paličům řemeslným.

Patentem ze dne 26. listopadu r. 1783 
zakázáno bylo tak zvané zvonění proti 
mračnům, protože byla domněnka, že 
pohybem kovového zvonu blesk se při-
tahuje. Později tento důvod uznán za ne-
správný, přece však zákaz formálně 
nebyl odvolán, ježto zvonění zvonícímu 
jest vždy nebezpečné.

Nejdůležitějším zákonem vydaným 
jest řád policie požární pro král. České 
ze dne 25. května roku 1876, jenž je 
mezníkem nového období zákonodárství 
požárního.

Značně zaostřeny byly předpisy 
o výrobě, prodeji a uschování třas-
kavin a látek výbušných zákonem 
ze dne 27. května 1885,. týkající se 
olejů minerálních a petroleje, jakož 
i nařízení místodržitelství království 
Českého ze dne 11. dubna 1896, tý-
kající se celuloidu.

Hasiči byli, jsou a budou
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První zachované dokumenty 
na našem území

Důležité mezníky sboru 
dobrovolných hasičů 
ve Velvarech
1282 první písemná zpráva 

o Velvarech v listině vyšehradského 
probošta Petra;

1593 Rudolf II. potvrdil všechna 
privilegia, která Velvarům postupně 
udělili předcházející panovníci 
a povýšili je také na město;

1864 o zřízení českého 
dobrovolného hasičského sboru se 
začátkem 60. let pokoušela města 
Chrudim a Slaný, ale bezúspěšně;

1865 založení a uznání velvarského 
sboru se šířilo jako „infekce“ 
a po jeho vzoru byly zakládány sbory 
v dalších městech a obcích;

1868 byla zakoupena kárová 
stříkačka a pořízen spolkový prapor, 
jehož svěcení se konalo 26. srpna. 
Sbor čítal 105 členů;

1869 akceschopnost sboru byla 
prověřena pěti požáry. I když zásahy 
byly úspěšné, ocenění se sboru 
nedostalo;

1872 městská rada koupila sboru 
novou stříkačku, která se však 
nehodila pro přespolní zásahy. Bylo 
postaveno leziště;

1874 pro hasební zásahy mimo 
Velvary byla zakoupena lehčí 
stříkačka. Na praporu byl vyměněn 
obraz svatého Floriána;

1889 ve dnech 17. až 19. srpna se 
konala slavnost na počest 25letého 
trvání Sboru dobrovolných hasičů, 
nad níž převzala patronaci rada 
královského města Velvar;

1895 u příležitosti Národopisné 
výstavy československé se sjezdu 
v Praze účasnilo hasičů 40 hasičů 
velvarského sboru.

A významné osobnosti? 
Vzpomeňme aspoň některé!

První průkopníci hasičských 
myšlenek

Karel Krohn (1846–1913 )
Zakladatel prvního dobrovolného ha-

sičského sboru v Čechách se narodil 
v Brazkovicích nedaleko Velvar v rodině 
obchodníka 25. října 1846.

Studoval v Praze, poté pobyt v Berlíně 
a odtud v Hamburku, práce v jednom 
z předních obchodních domů.

Krátce před svým návratem do Čech 
byl v Hamburku svědkem velkého po-
žáru. Přivolaní městští hasiči rozvinuli 
svou akci na ulici i vodách Labe a Karel, 
ohromen touto událostí, celému dění 
přihlížel. Obdivoval pohotovost, umění 
a obratnost, s jakou si počínali členové 
ochranných sborů. Viděl v akci záchran-
né žebříky, stříkačky umístěné na lodích 
a další pomocné nářadí. Byl uchvácen 
a myšlenka vycvičit podobný sbor doma 
v něm utkvěla natrvalo.

Po návratu domů využíval každého 
setkání se spoluobčany, aby jim vyprávěl 
své zážitky. Současně doporučoval zří-
zení takového sboru ve Velvarech. Vedla 
ho k tomu i četnost požárů ve městě 
i okolí a také nepřipravenost obyvatel 
chránit své životy a ohrožený majetek. 
Po několika dnech „radění“ velvarských 
uchazečů o členství v ochranném sboru 
byla v listopadu 1863 podána žádost 
o povolení spolku. Dne 22. 4. 1864 byly 
schváleny stanovy spolku, který se pře-
jmenoval na sbor dobrovolných hasičů. 
Zkušenosti získané v cizině postavily 
Karla Krohna nejen do role zakladatele, 
ale i funkcionáře sboru.

Karel Krohn si uvědomoval, že po-
ložil základy mohutné organizace, 
které dal do vínku dobrovolnost. Tím 
posvětil celé hasičské snažení a dal 
mu i vyšší poslání a opodstatnění.

Matěj Mayer (1848–1917)
V každé organizaci se občas objeví 

osobnosti, jejichž pouhé jméno spojuje 
všechny snahy a cíle, jimiž její členové 
žijí. Takovým mužem mezi dobrovolnými 
hasiči byl Matěj Mayer z Horažďovic, 
od roku 1900 starosta Zemské ústřední 
hasičské jednoty království Českého.

S Mayerovým jménem je spojen roz-
voj hasičstva v prvních 50 letech jeho 
existence.

Matěj Mayer stál u jeho prvních krůčků 
a aktivním hasičem zůstal po celý život. 
V svém rodišti byl vyhlášeným hasič-
ským odborníkem. Zakládal v okolí ha-
sičské sbory, ale nespokojoval se jenom 
s tím. Brzy totiž pochopil, že k jejich roz-
voji je třeba stmelujícího orgánu, který 
by zajišťoval ve sborech jednotný výcvik 
a usměrňoval i další činnost. Při zakládá-
ní prvních hasičských sborů neúprosně 

hasiči

vystupovaly do popředí otázky hmotné-
ho zabezpečení hasičů, kteří při zdolá-
vání požárů přišli k úrazu. Východisko 
viděl ve společném úsilí všech sborů. 
Proto měl hlavní zásluhu na tom, že byla 
v roce 1878 založena první česká župa 
pod názvem „župní hasičská jednota 
na českém jihozápadě“. Od roku 1881 
již byl členem sekce výboru ústřední 
hasičské jednoty, od roku 1885 pak 
šest let jejím pokladníkem. V roce 1891, 
když byla ustanovena Zemská ústřední 
hasičská jednota království Českého, 
na čemž měl velikou zásluhu, byl zvolen 
jejím jednatelem a roku 1900 starostou.

Poctivý slezan a příkladný hasič 
Rudolf Gudrich (1862–1937)

Po skončení studií nastoupil R. Gud-
rich své první učitelské místo v obci 
Kylešovice. I když mu bylo 20 let, hned 
pochopil, že se musí v duchu své vlaste-
necké výchovy zapojit své učitelského 
povolání i do práce národní a spolkové.

Na začátku osmdesátých let 19. stole-
tí bylo na Moravě šířeno heslo založit 
v každé obci český hasičský sbor. 
Gudrich neváhal ani chviličku. Myšlenka 
ho natolik zaujala, že se po vzoru Velvar-
ských stal „slezským Karlem Krohnem“.

Horlivá Gudrichova činnost nezůstala 
bez povšimnutí ve vyšších hasičských 
kruzích a v roce 1894 byl zvolen do vý-
boru Ústřední jednoty hasičské mo-
ravsko-slezské. Na hasičském sjezdu 
ve Frenštátě 15. srpna 1898 R. Gur-
dich dojemnými slovy vyzval hasičstvo 
z království Českého a markrabství Mo-
ravského k hmotné i mravní pomoci 
hasičstvu ve Slezsku. Obě příhody ne-
zůstaly bez příznivé odezvy. Následující 
akce „Ve prospěch Slezanů“, „Pamatuje-
me na Slezko“, „Pro Slezany“ a „Ve pro-
spěch akce pro slezské hasičstvo“ byly 
velkým počinem a Gudrichovým úspě-
chem. Uskutečnily se především v roce 
1899 a přispívali na ně jednotlivci, sbory 
i fi rmy.

Samozřejmě ještě mnozí, už zapo-
menutí, přispěli ke snahám chránit 
majetek i životy druhých.

(Ukázka Michálkovy práce otištěná 
v Hasičské knihovně, sešit VIII, v roce 
1990)

LR
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Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
pečnosti chodců, takže by bylo nelo-
gické zvyšovat bezpečnost chodců 
až někde od Čeřovských, když to jde 
celé. Stávající chodník je úzký a jsou 
v něm lampy VO. Tyto věci projekt řeší. 
Manažer projektu je zkušený a navrhl, 
aby se to udělalo celé, včetně rekon-
strukce stávajících chodníků. Není 
důvod, proč by na tom měl projekt 
zkrachovat. Bc. Steffanová: No, pro-
tože v místě, kde bydlí Kančiovi, jsou 
ty pozemky v zástavě. Na tom to shoří. 
Je tam nějaká exekuce. Pan starosta: 
Je podaná žádost o dotaci a ta žádost 
byla akceptovaná. Máme tedy všech-
no v pořádku. Teď záleží na tom, kolik 
žádostí se na SFDI sešlo a jak vysoká 
je alokace.“ 

Jedná se o sdělení Bc. Steffanové, 
že se v místě, kde bydlí Kančiovi, jedná 
o nějakou exekuci. Manželé Kančiovi 
upozorňují, že se nejedná o žádnou exe-
kuci, ale o poskytnutí domu a pozemků, 
které mají ve SJM jako zástavu k zajiště-
ní hypotečního úvěru, který byl poskyt-
nut jejich synovi. Úvěr je řádně splácen 
a v současné době se jedná o vyjmutí 
tohoto majetku ze zástavy.

Majetkoprávní věci
Předložil Ing. Petrovič, vedoucí správ-

ního odboru.

Prodej nemovitých věcí 
(pozemků) z vlastnictví města

Město Nové Město pod Smrkem zve-
řejnilo na úřední desce záměr prodeje 
nemovitých věcí ve vlastnictví města 
Nové Město pod Smrkem, podle § 39 
odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), formou oznáme-
ní nejméně po dobu 15 dnů. Při sta-
novení návrhu smluvních cen správní 
odbor vychází z ustanovení zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (oceňovací vyhláš-
ka), a ocenění znalcem.

Usnesení: ZM schvaluje prodej po-
zemků v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, 
parcely č. 274/3 ostatní plochy o vý-
měře 166 m2, a parcely č. 294/3 za-
hrady o výměře 172 m2, oddělených 
GP č. 426-193/2016, za smluvní cenu 
100 Kč/m2 a náklady spojené s prode-
jem z vlastnictví města Nové Město pod 
Smrkem do vlastnictví paní Marty Kolen-
kárové. Kupující předloží kupní smlouvu 

Z 11. zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem 
konaného dne 29. června 2016

Zasedání bylo přítomno 13 členů, tři 
zastupitelé omluveni.

Připomínky občanů
Pan Popovič: Chtěl jsem se zeptat, 

kdy bude uděláno odvodnění na křižo-
vatce ulic Vaňkova, Frýdlantská. Už to 
bylo v usnesení ze ZM jako úkol. Táhne 
se to čtvrtý rok a dodnes to není hotové. 
Z toho parkoviště, kam se naváží suť, 
se to splavuje dolů. Voda mi teče okén-
ky do sklepa, je tam nový kotel. Pan 
místostarosta: Byl dokončen projekt. 
Přihlásili se dva zhotovitelé, FVS, a. s. 
a SILKOM, spol. s r. o. Byla vybrána 
FVS, a. s., která to nyní odřekla, proto 
byla uzavřena smlouva s firmou SIL-
KOM, spol. s r. o., Frýdlant. Mělo by to 
být dokončeno do 30.09.2016. Pan 
starosta: Jde o složitou akci, protože 
zasahuje do silnice ve správě KSS LK. 
Teprve tento týden bylo vydané sta-
vební povolení. Bude nutná uzavírka. 
Teď bude uzavírka mezi Raspenavou 
a Ludvíkovem (přes vojenský prostor). 
Koordinaci uzavírek provádí odbor do-
pravy ve Frýdlantu, který musí povolit 
stavbu provést. Pan Popovič: Mohla 
by se udělat nějaká zábrana, aby se ne-
splavoval štěrk a hlína z parkoviště? Pan 
místostarosta: Firma SILKOM končí 
s akcí chodníky Frýdlantská, Ludvíkov-
ská a do 14 dnů by měla být deponie 
uklizená. Pan Popovič: Mohl by být 
při tom odvodnění upraven odtok vody 
u chodníku? Pan místostarosta: To 
uděláme sami, boční vpustí pod chodník 
a hadicí do potoka.

Ing: Petrovič: Obrátili se na mě man-
želé Kančiovi s žádostí, abych informo-
val zastupitelstvo a občany, že v zápisu 
z 9. zasedání zastupitelstva města ze 
dne 02.03.2016 byla zveřejněna ne-
přesná informace:

„Bc. Steffanová: Proč se bude dělat 
chodník v Celní ulici už od křižovat-
ky s Jindřichovickou? Ten stávající 
si mohlo město opravit VPP zaměst-
nanci. Aby na tom ten projekt nezkra-
choval. Pan starosta: Na celou akci 
se žádá o dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI). Ta do-
tace je ve výši 90 %. Není důvod to 
dělat s VPP zaměstnanci. Ten projekt 
je postaven tak, že jde o zvýšení bez-

k podpisu nejpozději do 31. prosince 
2016. Po tomto datu platnost tohoto 
usnesení končí a pozemky určené k pro-
deji mohou být znovu nabídnuty k pro-
deji.

Usnesení: ZM schvaluje prodej po-
zemku v k. ú. Nové Město pod Smr-
kem parcely č. 387 zastavěné plochy 
o v ýměře 103 m2 za smluvní cenu 
100 Kč/m2 a náklady spojené s prode-
jem z vlastnictví města Nové Město pod 
Smrkem do vlastnictví manželů Daniela 
a Moniky Hradcových. Kupující předloží 
kupní smlouvu k podpisu nejpozději 
do 31. prosince 2016. Po tomto datu 
platnost tohoto usnesení končí a poze-
mek určený k prodeji může být znovu 
nabídnut k prodeji.

Usnesení: ZM schvaluje prodej po-
zemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem 
parcely č. 1406/2 zahrady o výmě-
ře 887 m2 za smluvní cenu 100 Kč/m2 
a náklady spojené s prodejem z vlast-
nictví města Nové Město pod Smrkem 
do vlastnictví pana Marcela Vavřicha. 
Kupující předloží kupní smlouvu k pod-
pisu nejpozději do 31. prosince 2016. 
Po tomto datu platnost tohoto usnesení 
končí a pozemek určený k prodeji může 
být znovu nabídnut k prodeji.

Žádost ze dne 23.05.2016, žadatelé 
manželé Václav a Marie Zimovi o prodej 
pozemků:
• parcely č. 1775/3 – zahrada 

o výměře 135 m2

• parcely č. 1775/11 – ostatní plocha 
o výměře 100 m2

• parcely č. 1748/2 – orná půda 
o výměře 138 m2

• celkem o výměře 373 m2

O prodej žádají z důvodu získání a roz-
šíření zahrádky, kterou mají od města 
v nájmu.

Návrh smluvní ceny pozemků města 
je 100 Kč/m2, (pozemky v zastavitelném 
území obce).

Celkem je cena pozemků města ve vý-
ši 37.300 Kč.

Ing. Petrovič: V této souvislosti došlo 
k určitému nesouhlasu zbylých majitelů 
zahrádek v této kolonii. K záměru pro-
deje se vyjádřili nájemníci pronajatých 
pozemků a vlastníci pozemků v zahrád-
kářské kolonii „prohlášením“ ze dne 
11.05.2016. Na toto prohlášení rea-
govala paní Marie Zimová „odvoláním“, 
vyjádřením ze dne 23.05.2016. Jedná 
se o bránu, kterou je teď zahrádkářská 
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kolonie uzavřena. Co se týká vstupu, 
tam problém není. Vedle je panelová 
cesta, která vedla na skládku, takže 
zahrádkáři budou mít přístup lepší. Nic 
nebrání odprodeji zahrádky. Město k té 
bráně nemá žádný vlastnický vztah. Je 
to věcí zahrádkářů. Řešení je v přendání 
zámku na druhou bránu. Pan Lošťák: 
Jsem autorem toho nesouhlasného 
prohlášení. Kolonie byla celou dobu 
otevřená. Ztrácely se tam věci, tak jsme 
ji vlastními silami uzavřeli. Pokud je 
návrh, aby se chodilo tou panelovou 
cestou, kterou jste tiše pronajali panu 
Dorberovi, tak bych žádal, aby se ta brá-
na posunula na náklady města. My už 
jsme jednu bránu umístili. Pokud chce 
město prodat svůj pozemek, na což 
má nárok, tak by mělo přihlédnout k to-
mu, aby neomezoval zahrádkáře v tom, 
aby měli zabezpečeny zahrádky. Když 
jim to prodáte, tak zajistěte, aby byla 
brána zajištěna u panelové cesty. Pan 
místostarosta: V žádném případě se 
to neotevře. Pokud se to prodá, bude 
se chodit bránou o tři metry dál po pa-
nelové cestě, kterou nemá pan Dorber 
pronajatou. Je veřejná pro zahrádkáře. 
Tam se nic neotevře, zůstane to uza-
vřené. Má ji jako přístupovou ke svým 
pronajatým pozemkům. Musí ji uzavírat. 
Pan starosta promítl fotografi e stáva-
jící situace. Ing. Petrovič: Ta stávající 
brána by zůstala u Zimových. Všechny 
účastníky jsem upozorňoval, že město 
nemůže rozhodovat o tom, čí ta brána 
je. Město pouze prodává pozemky, ne 
zařízení tzn. oplocení. Vlastnické právo 
k bráně město nemá a nemůže rozho-
dovat o tom, komu to patří. To, jestli 
tam brána zůstane, nebo si ji někdo, 
kdo prokáže vlastnické právo, odnese, 
nebude řešit město. Ve vlastnictví měs-
ta je ta brána k panelové cestě. Byla 
ponechána k užívání panu Dorberovi, 
protože on přes tuto komunikaci má 
přístup k pozemkům, které má od města 
pronajaty. Zatím ji používal sám, protože 
ji nikdo další nepotřeboval. V současné 
době bude muset pan Dorber postoupit 
bránu k užívání všem zahrádkářům, aby 
měli přístup, a on si své pozemky zajistí 
v další části. Není to žádný zásadní pro-
blém. Mgr. Osterová: Tu bránu jsem 
v roce 1999 dostala od pana Jarchov-
ského. Tu bránu nechci, a jestli je to 
věc nějakého sporu, tak mi je ta brána 
úplně ukradená. Jde mi spíše o to, 

abych se na zahrádku dostala, bylo to 
tam zavřené a nemusela se s nikým 
dohadovat. Jiný problém s tím nemám. 
Od začátku se mi to jednání nelíbilo, 
protože se mě to bezprostředně týkalo 
a dozvěděla jsem se to až z druhé ruky. 
Ty spory se mi nelíbí a moje přání je 
nehádat se s nikým a užívat tu zahrád-
ku, jako to bylo doteď. Neřešit, jestli se 
tam přes nějakou bránu dostanu. Pan 
místostarosta: Zámek je zahrádkářů, 
mají od něj klíče, tak se přendá na tu 
druhou bránu. Jediný technický pro-
blém je plot, resp. drát pana Dorbera, 
který bude muset uvolnit, protože je 
na pozemku, který nemá v pronájmu. 
Pan Dorber: Je to zabezpečení kvůli 
dobytku, aby se nedostal do zahrádek. 
Pan starosta: Pan Dorber si bude mu-
set svůj pozemek zabezpečit. Paní Li-
kavcová: Jediný problém je tedy v tom, 
že pan Dorber si po panelové cestě, 
kterou nemá pronajatou, přehání do-
bytek z pastvy na pastvu. Pan Dorber: 
Ano. Taky převáží, suší se seno. Pan 
Petrovič mi to nechtěl pronajmout. Paní 
Zimová: Já tam jsem často a honíš tam 
dvě ovce, ale jestli budeš něco převá-
žet, tak není problém si bránu otevřít 
a zajet si na svůj pozemek. Pan Dorber: 
Ty ovce se jenom teď vodí ke kostelu, 
jinak se žene celé stádo. Paní Zimová: 
Nehoníš to každý den a není problém 
si tam nějakou provizorní bránu udělat 
a zadělávat to. Pan starosta: Pokud se 
to prodá, tak si to Zimovi oplotí, těm do-
bytek vadit nebude. Jde o to zabezpečit 
váš pozemek. To není věc zahrádkářů. 
Ta cesta je veřejná, není jenom pro vás. 
Pan Dorber: Když bylo potřeba, tak se 
zahrádkáři přes plot dostali. Neome-
zoval jsem přístup zahrádkářům. Pan 
starosta: To se nezmění. Paní Zimová: 
Já bych tomu plot moc neříkala. Brána 
je někdy celý den otevřená. Pan Dor-
ber: Suší se seno, tak ji vždy nezavřu. 
Pan starosta: Rada města ten problém 
projednávala a doporučila k prodeji. 
Ing. Beran: Pokud se nedohodnou, tak 
se mi to k prodeji moc nelíbí. Mělo by 
dojít k lepší dohodě. Možná to schválit 
příště. Ing. Petrovič: Zabezpečit si to 
musí pan Dorber. Ing. Beran: Co se 
stane, když to prodáme? Pan Dorber, 
podle toho co slyším, není moc přístup-
ný tam něco dělat. Pan Pelant: To není 
problém zahrádkářů, dá si tu bránu tam, 
kde má být. Ing. Beran: Já se ho ze-

ptám. Pane Dorbere, zabezpečíte si to 
tím plotem? Pan Dorber: Já jsem hlav-
ně prosazoval hlavní bránu nahoře. Měl 
jsem tam drát, aby neproběhl dobytek, 
abych to mohl jednoduše vyháknout. 
Měl jsem to jednoduše zajištěné. Není 
to, že bych se bránil tomu to tam oplotit. 
Chtěl jsem to mít jednoduše zajištěné. 
Pan místostarosta: Jediný problém 
je, že bránu, kterou jste užíval sám, 
budou teď užívat i zahrádkáři. Půjdou 
po panelce a zahnou doprava ke svým 
zahrádkám, bez vašeho drátu. Úplně 
nejjednodušší je a nemusí se dělat 
žádná jiná brána, když vy budete vyhá-
nět dobytek, tak si natáhnete ten drát. 
Přeženete ho a drát sundáte. To je vše. 
Pan Dorber: O tom jsme takhle mluvili. 
Pan místostarosta: Ano. Tak jsme 
o tom mluvili. Pan starosta: Ještě jeden 
argument. Je nelogické, aby zahrádká-
ři chodili k zahradám po nezpevněné 
cestě na louce města, když o tři metry 
dál je panelová cesta a abychom ten 
pozemek blokovali proto, aby tam mohli 
chodit zahrádkáři po louce, místo toho, 
aby ho někdo užíval a staral se o něj. 
Ing. Beran: Všechno je logické, když se 
domluví. Když se nedomluví, tak logika 
končí. Pan starosta: Na čem se máme 
domlouvat? Louka je města a zpevněná 
panelová cesta je také města. Pan Pe-
lant: Pan Dorber si to zabezpečí. Pan 
starosta: Dávám hlasovat o navrženém 
usnesení.

Usnesení: ZM schvaluje prodej po-
zemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem; 
parcely č. 1775/3 zahrady o výměře 
135 m2, parcely č. 1775/11 ostatní plo-
chy o výměře 100 m2 a parcely č. 1748/2 
orné půdy o výměře 138 m2, oddělených 
GP č. 1023-211/2016, za smluvní cenu 
100 Kč/m2 a náklady spojené s prode-
jem z vlastnictví města Nové Město pod 
Smrkem do SJM Václava a Marie Zimo-
vých. Kupující předloží kupní smlouvu 
k podpisu nejpozději do 31. prosince 
2016. Po tomto datu platnost tohoto 
usnesení končí a pozemky určené k pro-
deji mohou být znovu nabídnuty k pro-
deji.
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Mgr. Žáková: Chtěla bych nějaké 
bližší vysvětlení k té Tatře 815. Pan 
místostarosta: Rekonstrukce bude stát 
4.510.880 Kč. V rozpočtu je ve výdajích 
na rekonstrukci auta předběžný odhad 
3,7 mil. Kč a získáme dotaci 2,1 mil. Kč 
(nebyla v příjmech). Saldo akce tedy 
bude 1,2 mil. Kč.

Mgr. Žáková: Já bych chtěla říci, že 
jsme, jako ZŠ Textilanská, dostali od za-
stupitelstva dotaci ve výši 60 tis. Kč, 
za což zastupitelstvu děkujeme. Já jsem 
tu smlouvu o dotaci nepodepsala, pro-
tože ji nevyužijeme. Měla být na energie 
a opravy budovy. Protože v té budově 
končíme a učinili jsme úsporná opatření, 
tak s finančními prostředky vyjdeme. 
Nechtěla bych, aby se to při převodu 
smíchalo s penězi kraje, tak tu dotaci 
nechceme a navrhuji, aby byla převede-
na na kapitolu „Budovy města“, protože 
město bude muset budovu v zimě tem-
perovat. Nepředpokládám, že by se ta 
budova prodala, než se tam ten majetek 

Zprávy z radnice

č. kapitola Kč opatření komentář

7 Ostatní nahodilé příjmy 229 024 navýšení příjmů Výplata dividend od České spořitelny

8 Ostatní dotace 1 500 000 navýšení příjmů Technické zhodnocení rekonstrukce Tatry 815 – CAS 32

9 Ostatní dotace 196 000 navýšení příjmů Podpora terénní práce v NMpS, UZ = 04428

MěÚ -26 000 navýšení výdajů Podpora terénní práce v NMpS, MU mzdové a ostatní náklady, 
UZ = 04428

10 Ostatní dotace 302 000 navýšení příjmů Asistenti prevence kriminality, UZ = 14018

MěÚ -346 000 navýšení výdajů Asistenti prevence kriminality, MU mzdové a ostatní náklady, 
UZ = 14018

11 Ostatní dotace 536 000 navýšení příjmů Výkon sociální práce v souladu s ust. § 92 – § 93a 
zák. č. 108/2006 o soc. službách a § 63 – § 65 
z. č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, UZ = 13015

MěÚ -536 000 navýšení výdajů Výkon sociální práce v souladu s ust. § 92 – § 93a 
zák. č. 108/2006 o soc. službách a § 63 – § 65 
z. č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, MU mzdové 
a ostatní náklady, UZ = 13015

12 JSDH Město -1 000 000 navýšení výdajů Navýšení výdajů na rekonstrukci Tatry 815 – CAS 32

13 ZŠ Tylova -120 000 navýšení výdajů Stěhování a vybavení školní družiny

14 Ostatní dotace 178 320 navýšení příjmů Dotace na provoz od KU LBC, zrušení ZŠ Textilanská

15 Ostatní nahodilé příjmy 182 782 navýšení příjmů Finanční dar od KU LBC, zrušení ZŠ Textilanská

16 Výkon st. správy -14 snížení příjmů Úprava rozpočtu dle SR

17 JSDH Město -127 000 navýšení výdajů Oprava techniky – TATRA 815 CAS 32

18 Ostatní dotace 35 000 navýšení příjmů Materiál, služby, dotace pro SRC

Město -82 000 navýšení výdajů Spolupodíl města na dotaci pro SRC (uznatelné náklady)

Ostatní nahodilé příjmy 47 000 navýšení příjmů Spolupodíl SRC na dotaci

Celkem 969 112

II. změna rozpočtu 2016
Předložila Ing. Beranová, vedoucí fi nančního odboru.

vyřeší. O tom budu mluvit v bodu „Růz-
né“. Pan starosta: Bude to v zápisu 
a do změny rozpočtu by se to zařadi-
lo v září. Bylo to z kapitoly „Dotace“? 
Ing. Beranová: Ano. Pan starosta: 
Kapitola „Dotace“ byla vyčerpaná. Po-
kud budou ještě nějaké žádosti, bylo 
by ji stejně potřeba navýšit. Teď jde jen 
o to, navýšit v případě potřeby výdajovou 
kapitolu „Budovy města“.

Usnesení: ZM schvaluje na svém 
11. veřejném zasedání dne 29. června 
předloženou II. změnu rozpočtu měs-
ta 2016 dle komentáře a tabulky rozpoč-
tových opatření č. 7 až 18.
navýšení příjmů: o P = 3 206 126,00
snížení příjmů: o P = -14,00
navýšení výdajů: o V = -2 237 000,00
snížení výdajů: o V = 0,00
saldo: P - V = 969 112,00

Pan starosta požádal Ing. Petroviče, 
aby podal informaci k asistentům pre-
vence kriminality. Ing. Petrovič: Na zá-

kladě výběrového řízení byli z uchazečů 
vybráni dva asistenti prevence krimina-
lity. Jedná se o jednoho muže a jednu 
ženu. Nastoupit by měli od 01.07.2016. 
Jejich činnost bude směřovat k monito-
rování, vysvětlování a neměli by přímo 
zasahovat, nebo nějakým způsobem 
omezovat nějakého pachatele. K tomu 
by měla sloužit policie. Budou spolupra-
covat se školami na přechodech apod. 
Mgr. Žáková: Mohli bychom znát jejich 
jména, když tedy budou spolupracovat 
se školami, a zda budou nějak ozna-
čeni? Ing. Petrovič: Je to pan Martin 
Karala a paní Hana Zollerová. Označeni 
budou obdobně jako policie. Černé 
oblečení se žlutým nápisem „Asistent 
prevence kriminality“. Na konci srpna 
budou ofi ciálně představeni ve školách. 
Ing. Beran: Kam budou patřit organizač-
ně? Ing. Petrovič: Pod správní odbor. 
Já budu jejich vedoucí s tím, že tzv. men-
torem bude vedoucí OO PČR v Novém 
Městě pod Smrkem npor. Bc. Cerman.
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říkáš, věc, kterou tady může zastupitel-
stvo nějak ovlivnit, nebo je to věc fi nanč-
ního odboru a příslušných lidí, kteří se 
o to mají postarat? Mgr. Žáková: Já už 
jsem s tou informací skončila. Šlo o to, 
že jsem se v zápisu z RM dočetla, že 
bude majetek eventuálně rozprodán. 
Chtěla jsem upozornit, že než to bude 
převedeno městu, tak se s tím majetkem 
nemůže nakládat. Aby to všichni věděli 
a nevznikaly zbytečné dohady. Pan 
starosta: RM uložila za město úkoly pří-
slušným zaměstnancům města a PO ZŠ, 
kteří se tím zabývají. Mgr. Žáková: Ještě 
jednu krátkou informaci. Jednala jsem 
s panem tajemníkem ohledně převodu 
energií. Kraj měl vysoutěžený levně na-
koupený plyn a elektřinu. Bylo by dobré, 
aby se to převedlo na město. Cena byla 
velice nízká a výhodná. To je ke škole 
všechno. Chtěla bych se dál zeptat. 
Zápisem z RM prošlo, že budeme fi nan-
covat osvětlení kostelní věže, což nebylo 
schváleno v kapitole „Opravy a investi-
ce“ a naopak tam byla schválena oprava 
hodin na ZŠ Tylova. Teď došlo k situaci, 
že kostelní věž se bude osvětlovat, proti 
tomu nic nemám, bude to určitě pěkná 
věc, ale na opravu hodin, kde je roz-
počtováno 80 tis. Kč, se budou skládat 
občané města. Mně se to tedy moc nelí-
bí. Když má město takový přebytek, tak 
by ty školní hodiny mělo opravit, ne že se 
na to budou skládat občané, a naopak 
se tam zařadila akce, která v zásobníku 
není. Myslím si, že hodiny by měly být 
opraveny za prostředky města. Pan 
starosta: Upřesnil bych několik věcí. 
Oprava školních hodin byla v akcích pod 
čarou, a to, že si místní spolek udělal 
nějakou vlastní aktivitu, založil sbírku 
a začal vybírat na opravu hodin, jsme 
moc ovlivnit nemohli. Osvětlení kostelní 
věže je akce vyvolaná probíhající rekon-
strukcí Revoluční ulice, jejíž příprava se 
táhla již několik let. Teď k té realizaci 
došlo a uvědomili jsme si, že pokud 
bychom někdy chtěli osvětlit kostel, jak 
je to jinde běžné, tak musíme nyní do té 
komunikace uložit sítě a musí se tam 
postavit sloupy. Je to vyvolaná investice, 
která souvisí s rekonstrukcí ulice Revo-
luční. Neznamená to, že se hned budou 
kupovat refl ektory a osvětlovat kostel. To 
pak bude ta nejdražší část akce. Položit 
kabely a postavit sloupy jsou minimální 
náklady v rámci probíhající rekonstrukce 
Revoluční ulice. Mgr. Smutná: Bývalý 

pan ředitel ZŠ pan Novotný mě oslovil 
s tím, zda bych nebyla proti, kdyby tu 
veřejnou sbírku inicioval. Po delší úvaze 
jsem si řekla, proč ne. Pan Novotný, 
když ve škole mnoho let pracoval, neměl 
čas myslet na to, jestli má nějaké hodiny 
nebo ne. Teď je velice aktivní, pracuje 
s důchodci v Senior klubu a bylo mu 
líto, protože ví, jak ten stroj vypadá, že 
není funkční. Zasloužil se i o to, že ho 
jednou se svými žáky rozdělal a vyčistil, 
je to opravdu pěkný stroj. K té veřejné 
sbírce chci říci, že je to rozhodnutí kaž-
dého jednotlivce, zda přispěje, nebo 
ne. Někdy přispíváme na věci, které 
nám nejsou ani tak blízké. Je to aktivita 
Senior klubu Červánek. My to mezi žáky 
nešíříme. To, že se učitelky z prvního 
stupně dohodly, že výtěžek ze školní 
akademie dají na sbírku, je jejich rozhod-
nutí. Vložíme to tam přes soukromý účet, 
aby to nešlo přes účetnictví školy. Pan 
místostarosta: O opravu hodin jsme se 
zajímali. Bylo zjišťováno, jak tu opravu 
provést co nejlevněji, a ani jsme nevěděli 
o iniciativě pana Novotného. Přišel s tou 
iniciativou, má k tomu stroji nějaký vztah, 
a pokud se jim to podaří, tak to bude 
dobré a můžeme je v tom podpořit. Další 
věcí je ta rekonstrukce Revoluční ulice. 
Ta se provádí tak, aby se do ní po rekon-
strukci nemuselo zasahovat. Podařilo 
se přemluvit FVS, a. s., aby do toho šla 
s městem a opravil se vodovod a kana-
lizace, tak pokud je potřeba položit dva 
kabely přes silnici, když už FVS investu-
je 2,5 mil Kč do vody a kanalizace, nebu-
deme kvůli malé fi nanční investici, která 
nebyla v plánu, potom řezat silnici. Proto 
to vzniklo. Je to investice, která vyplynu-
la z akce rekonstrukce Revoluční ulice.

Dále bych vás seznámil se stavem ak-
cí, které byly v plánu:
• Chodníky Frýdlantská, Ludvíkovská 

– dokončeno, proběhne kolaudace. 
Následně dojde k úpravě nějakých 
věcí, které jsou podle norem, ale 
nevyhovují a jsou i nebezpečné 
pro malé děti, ale musí nejdříve 
proběhnout proplacení dotace 
a kolaudace.

• Most M01 v ulici Rozkošná – stavba 
dokončena, kolaudace proběhla.

• Most u č. p. 112 v Ludvíkově pod 
Smrkem – stavba byla zahájena, 
termín dokončení cca za 14 dnů, 
používat se bude moci za 21 dní 
po dokončení.

Různé
Mgr. Žáková: Já bych chtěla zastupi-

telstvu sdělit nějaké informace, které se 
týkají převodu zřizovatelských kompe-
tencí ZŠ Textilanská, protože je kolem 
toho takový šum. Něco projednává RM 
bez přítomnosti naší školy, něco se do-
zvídám z veřejnosti, některé informace 
se někteří občané snaží získávat místo 
ode mě, od mých zaměstnanců, město 
získává informace od Libereckého kraje 
apod., což si myslím, že je zbytečné. 
Takže bych chtěla předat nějakým způ-
sobem informace, které se týkají prová-
dění inventarizace. Já jsem 20. května 
odeslala poté, co jsem obdržela pokyn 
města k provedení inventarizace, do-
pis panu starostovi a Ing. Beranové, 
protože tam byly nějaké nepřesnos-
ti a informace, které jsem považovala 
za nutné, abych sdělila. Na tento dopis, 
který odešel 20. května, jsem dodnes 
nedostala žádnou odpověď. Pan sta-
rosta: Já o žádném dopise nic nevím. 
Mgr. Žáková: Byl to e-mail, který jsem 
odesílala a mohu ho poskytnout v pí-
semné verzi. Pan starosta: Musím do-
předu vysvětlit, že partnerem města je 
Liberecký kraj a ne příspěvková organi-
zace Libereckého kraje. Smlouvu jsme 
podepsali s krajem a podle té smlouvy 
postupujeme. Mgr. Žáková: To je v po-
řádku. Z toho je zřejmé, že jsi ten e-mail 
nedostal. Já jsem tam prosila, aby nám 
v souvislosti s inventarizací majetku měs-
ta byly předány tiskopisy města k pro-
vedení inventarizace. To jsem chtěla 
do 27. června. To mi nebylo předané. Tu 
inventarizaci musíme mít do 30. června, 
což je zítra, a nemůžu to tedy vyplnit. 
Provádíme inventarizaci, po skončení 
té inventarizace předáme inventarizační 
protokoly Libereckému kraji. Liberecký 
kraj na základě těchto protokolů připraví 
darovací smlouvu a Ing. Stříbrná, která 
jedná s městem, odesílala Ing. Bera-
nové e-mailovou informaci, že do doby, 
než bude schválena Libereckým krajem 
ta darovací smlouva, což může být tak 
v září, říjnu, psala do konce roku 2016, 
tak by nemělo být s majetkem nakládá-
no, tzn., že nemůže být prodán, měl by 
být ke kontrole v té škole. Samozřejmě, 
že majetek, který bude potřebovat zá-
kladní škola, bude předaný na základě 
předávacího protokolu, a než bude celá 
záležitost uzavřená, tak bude ten maje-
tek ve výpůjčce. Pan Pelant: Je to, co 
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• Nový ÚP – bylo vysoutěženo 
zpracování projektantem 
za 400 tis. Kč, původně byl v plánu 
1 mil. Kč. Do měsíce by měl být 
předložen návrh k projednání.

• Nová administrativní budova 
Palackého 284 – je připraven 
detailní prováděcí projekt, je 
stavební povolení a je povolena 
přeložka elektriky. Bude vyhlášeno 
VŘ na zhotovitele. Vzhledem 
k tomu, že přišlo rozhodnutí 
ze SFDI o schválení dotace 
na chodník Celní, bude asi nutné 
část fi nančních prostředků 
na administrativní budovu přesunout 
na chodník Celní, protože na to 
nebyly v rozpočtu určené žádné 
fi nanční prostředky. Nebude se 
moci realizovat ta administrativní 
budova jako celek, ale po částech. 
Směřuje se to tak, aby se nemusel 
měnit rozpočet jako celek, změní 
se to vnitřně akce od akce, což se 
týká i nějakých havárií apod. Pan 
starosta: Chodník Celní se musí 
realizovat co nejrychleji, protože LK 
má vyhlášenu soutěž na zhotovitele 
rekonstrukcí silnic v rámci akce 
„Od zámku k zámku“, která se týká 
i ulice Celní. Podmínkou je, že ten 
chodník musí být dokončen před 
touto akcí LK, jinak bude možné 
realizovat chodník v Celní ulici 
až za cca 5 let po uplynutí doby 
udržitelnosti projektu. Proto tedy 
všechny fi nanční prostředky půjdou 
na chodník v Celní a bude to na úkor 
té administrativní budovy.

• Rekonstrukce Revoluční ulice – 
akce probíhá, je dokončen vodovod 
a kanalizace a fi rma STRABAG bude 
přebírat stavbu a začne realizovat 
silniční svršek a chodníky.

• Chodník Husova ulice – dokončeno.
• Komunikace v ulici B. Němcové – 

dokončeno.
• Střešní okna a zateplení 

v apartmánech v budově městských 
lázní – dokončeno.

• ZŠ Tylova podlahy – realizace 
proběhne během letních prázdnin. 
Dvě v budově ZŠ v Jindřichovické 
a jedna v budově v ulici Tylova.

• Komunikace v ulici Lesní – 
dokončeno.

• Oprava dešťové kanalizace v ulici 
Vaňkova – bude realizováno v září.

• Úpravy kempu na koupališti – úprava 
míst pro karavany a stanování – 
dokončeno.

• Parkoviště u MŠ – bylo zahájeno.
• Autobusová zastávka v ulici Švermova 

– na to je připraven rozpočet.
• Opravy chodníků ve spolupráci s VPP 

např. u MŠ, u Palackého 275.
• Opravy křížků – U Likavců a v Hajništi 

(z dotace), město přemístilo 
Kreutzmüller v Hajništi a postavil se 
na podstavec spadlý křížek v Hajništi 
a v Celní ulici se dal na kříž Ježíš.
V podstatě jsou všechny plánované 

dokončeny nebo před dokončením, 
chybí pouze ta administrativní budova 
a dešťová kanalizace v ulici Vaňkova 
a pak jsou realizovány neplánované akce 
jako např. havárie teplovodního potrubí 
u tělocvičny. Dále ještě byla přiznána 
dotace na opravu hřbitovní zdi ve výši 
699 tis. Kč. Oprava probíhá, bude opra-
veno zhruba 80 m zdi.

Pan Lošťák: Bylo by možné udělat 
něco s tím překopem v ulici Mánesova 
u Teplárenské? Je to pořád více pro-
padlé. Je to pořád horší a z pravé strany 
tam věčně stojí auta. Už se to tam jed-
nou dělalo. Pan místostarosta: Jsem 
domluven s fi rmou SILKOM, necháme 
to vyříznout a opraví se to. Je to ještě 
v ulici Dělnická a Husova.

Pan Maděra: Obrátili se na mně ob-
čané, kteří mají zahrádky dole u nádraží 
s tím, že jsou obtěžováni odpadními 
vodami z domu pana Ižofa, že není na-
pojen na kanalizaci. Požádali o to, zda 
by to mohlo město nějak řešit. Pan 
místostarosta: Oni chtějí 80 m trubek 
a čtyři kolena s tím, že si to udělají sa-
mi. Musí se to prověřit. Mgr. Žáková: 
Musím říci, že se tam v minulosti část 
zatrubnila a spíše je problém v tom na-
pojení domu Ižofových na kanalizaci, 
která tam je. To by bylo potřeba řešit 
nějakým řízením. Náklady na ty trubky 
budou veliké. Pan místostarosta: Ne-
vím to, ale budeme to řešit a ještě bude 
potřeba řešit napojení DPS, kde je to 
také špatné. Mgr. Žáková: V DPS se 
to výškově měřilo. Tam ty výstupy jsou. 
Pan Fryc u toho byl.

Bc. Steffanová: Jedna občanka se 
na mě obrátila s tím, že od zahrady u Cy-
rusů zmizely kontejnery na tříděný od-
pad a teď jsou v ulici Plovárenská. Jsou 
to ony, nebo proč už tam nejsou? Pan 
starosta: To je spíše otázka pro paní 

Václavkovou. Změny se v systému na-
kládání s odpady dějí, ale konkrétně by 
odpověděla ona. Je potřeba se obrátit 
na ni. Každý se jí může kdykoliv zeptat.

Ing. Beran: Já bych se chtěl zeptat 
ohledně koupaliště. Vždy jsme byli zvyk-
lí, tedy občané města, že si přečtou, 
kde všude jsou ve vodě sinice a kdesi 
cosi. A teď jsem si přečetl, že už ani 
tady to není, co bývalo, a jestli nás bu-
dou srovnávat s těmi v kraji, kteří jsou 
na tom podstatně hůř, tak mě to docela 
mrzí. Když jsem se tam byl v sobotu 
vykoupat, tak jsem tam u břehu zajel 
do bahna a praštil se o pár kamenů. Ten 
vstup do vody není opravdu nejlepší. 
Zda by nebyla možnost, aby to město 
nějak vyčistilo, alespoň pro děti. Děti 
tam chodí přes ty kačenky, a když jsem 
zajel do bahna, tak mi to moc příjemné 
nebylo. Je ho tam čím dál více, takže 
se bude i kvalita vody zhoršovat. Pak 
jsem něco zaslechl, je tady pan Kvas-
nička, že tam byl nějaký spor o přístu-
povou cestu do kempu. Jestli bych mohl 
já a občané dostat nějaké vysvětlení. 
Já, jako občan, jsem schvaloval, že se 
opraví přístupová cesta, a teď jsem se 
dozvěděl, že se kolem toho něco dělo. 
Mgr. Kvasnička, MA: Já jsem s tím ne-
souhlasil. Město to někomu pronajímá 
a ten to někomu pronajímá a teprve já 
jsem nájemce tohohle člověka. Nájemci 
o těch opravách nevěděli a to podle mě 
není férové jednání. Já na to poukazoval 
a řekl jsem, že dokud s tím nebudou 
nájemci, vůči kterým já mám povinnosti, 
seznámeni, tak by se tam nic dít nemělo. 
To je všechno, co se tam dělo a na tom 
trvám. Jsou to zbytečně vyhozené pe-
níze, na kvalitě toho přístupu se nic 
nezměnilo, lidi tam budou jezdit rychleji. 
Už jsem to tady jednou říkal. Ing. Beran: 
Já děkuji za tuto odpověď. Já si myslím, 
že naopak hodně lidí nadávalo na ten 
špatný přístup. Můžeme samozřejmě 
o tom diskutovat, jestli ano, nebo ne. 
Ještě poslední takový poznatek. Máme 
tady infocentrum. Ty budeš vědět, jestli 
je využívané nebo ne, jsou na to zatím 
nějaké kladné ohlasy, ale mně se z mé-
ho pohledu zdá, že by propagace toho 
infocentra mohla být větší, mohlo by 
o něm být více vědět např. na náměstí, 
u parkoviště, aby to kleplo. Je tam sice 
nalepená cedulka, ale je poměrně ma-
linká. Není nijak extrémně vidět. Pan 
starosta: Je tady turistický naváděcí 
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systém, hnědé směrovky, a v rámci to-
ho je infocentrum označeno. Každý, 
kdo přijíždí do Nového Města a hledá 
infocentrum, tak ví, že má hledat symbol 
infocentra, zelený čtvereček s íčkem, 
a ten na těch cedulích je a je tam léta, 
i když tu ofi ciální infocentrum ani neby-
lo. Vždy to bylo směrované k budově 
knihovny a muzea, dnes s infocentrem. 
Má to od návštěvníků ohlas. Pan mís-
tostarosta: Krátká informace ke kvalitě 
vody na koupališti. Ing. Jakoubek říkal, 
že tam byla hygiena a v té vodě něco je, 
nějaká bakterie, jejíž původce by mohl 
být nějaký šnek, ale toho tam prý nena-
šli. Co se týče té cesty a té informace, 
tak jsem z toho vyrozuměl, že jediné, co 
ti vadí, je to, že jsi neměl informaci. Ono 
z toho také nic jiného nejde. Já jsem to 
bral úplně normálně. Bude se tady dělat 
cesta, kterou jsme plánovali opravit. 
Druhá věc je, že ty tvrdíš cestu neopra-
vit, já opravit. To, že to nezměnilo kvalitu, 
snad nemůžeš myslet vážně. Nebo jo? 
Mgr. Kvasnička, MA: Kvalita je vyšší 
a ta vyšší kvalita zvyšuje rychlost, kterou 
tam budou jezdit na kole, a tím pádem je 
to nebezpečnější. Pan místostarosta: 
Já zase říkám, že jenom blázen pojede 
po rozbité cestě a že to je nebezpečněj-
ší, to je věc názoru. Mgr. Kvasnička, 
MA: Jasně. Princip toho sporu je v tom, 
že já to tam z půlky užívám a já to tam 
nepotřeboval. Šlo o to, že město to ně-
komu pronajímá, a tomu zřejmě nedalo 
správně, tedy někdo nedal stoprocentně 
vědět mému nájemci. To je situace, když 
já tam jezdím a nějakým způsobem tomu 
nájemci pozemky garantuji, tak bych měl 
říkat stop do té doby, než ho o tom, že 
se tam něco děje, informujete. Šlo o ta-
kovouhle formalitu. Vytelefonovalo se to. 
Pan místostarosta: Jde o to, že město 
je vlastníkem té cesty. I když ji pronají-
máme, tak máme povinnost ji udržovat. 
Co se týká rozsahu té opravy, tak byla 
udělána nová penetrace. Já pokládám 
za úplně normální, že za někým půjdu 
a řeknu, že se bude provádět oprava. 
Víš moc dobře, že jsem tam týden před 
tím byl a ptal jsem se té obsluhy, zda jim 
nebude vadit, jestli je to nebude ome-
zovat, a jestli ti to vyřídí, protože jsi tam 
nebyl. O nic jiného nejde. Mgr. Kvas-
nička, MA: Ty to Mirku nechápeš. My 
spolu nemáme žádný smluvní vztah. Ty 
jsi to neměl říkat mně, měl jsi to říkat 
někomu jinému a ten někdo to měl říkat 

zase někomu jinému a teprve ten to měl 
říkat mně. Já jsem o tom samozřejmě 
věděl, ale nevěděl o tom váš nájemce 
a jeho nájemce. Pan místostarosta: 
Je to problém? Pan Pelant: Finanční, 
morální nebo jaký? Mgr. Kvasnička, 
MA: Formální. Pan místostarosta: Ty 
máš formální problém. Mgr. Kvasnička, 
MA: V případě těch vztahů, které tady 
mezi těmi subjekty existují. Pan Pelant: 
Ono to nikomu v ničem nezamezilo. Bylo 
to zválcované, zásobování to nevadilo 
a ten prvotní člověk, který ti to měl říci, 
k tomu to došlo. Mgr. Kvasnička, MA: 
Ten prvotní člověk je ředitel Singltrek 
pod Smrkem, o. p. s. Ten si pět let neplní 
svoje povinnosti a tady pan starosta to 
kryje. My spolu nemáme dobré vztahy, 
všichni to víte. Já když něco řeším, tak 
dodržuji pravidla hry a všechno, na co 
jsem upozornil, je, že tady se pravidla 
hry nedodržují. Stačilo, aby jeden za-
volal jednomu a druhý druhému. Pan 
starosta: Já bych k tomu chtěl dodat, 
že ta komunikace byla neprůjezdná půl 
hodiny. Jinak byla po celou dobu pro-
bíhajících prací průjezdná. Nikoho to 
neomezovalo. V nájemní smlouvě, která 
je uzavřena mezi městem a o. p. s. není 
nic o tom, že by měl být nájemce infor-
mován, pouze v případě změny užívání, 
tzn., že v případě, že bychom tam místo 
silnice chtěli vybudovat něco jiného, 
třeba řeku, tak bychom museli předem 
informovat nájemce. To, že komunikaci, 
která má závady ve sjízdnosti, opravíme, 
navíc se to tady projednávalo při schva-
lování rozpočtu města, není důvod, proč 
bychom někoho měli informovat předem 
nějakým složitým způsobem, když ani 
nedojde k omezení průjezdu.

Paní Likavcová: Já ještě ke koupali-
šti. Spodní pláž je značně podmáčená. 
Je tam bahno. Nešlo by s tím něco 
udělat? Pan starosta: Je to podobný 
dotaz jako měl Ing. Beran. Musí se to 
řešit před sezónou a zajistit povolení 
k odpuštění rybníka. Paní Likavcová: 
Já myslím tu pláž.

Pan starosta: Chtěl bych upozor-
nit, že PO SRC ani cestovní ruch není 
v mých kompetencích, to jste se ur-
čitě dočetli v zápisech z RM. Dotazy 
k PO SRC směřujte na pana místosta-
rostu, já mám v kompetenci příspěvkové 
organizace školské. Toto je ale spíš 
podnět pro paní Strakovou, jestli se dá 
s tou pláží něco udělat.

Mgr. Kvasnička, MA: Já si tady ne-
nechám podsouvat, že jsem požadoval 
nějakou komplikovanou informaci. Tady 
prostě stačilo vzít telefon, zavolat jed-
nomu člověku, možná k tomu došlo, 
možná ne, já nevím, protože k tomu 
člověku nemám přímý vztah, a ten člo-
věk měl zavolat druhému člověku. Jde 
o dva telefonáty. Takovýmto způsobem 
pozemky pronajímáte. O. K., není to 
smluvní povinnost. Pan starosta: To už 
jsme tu slyšeli. Pan místostarosta došel 
osobně do Singltrek centra a oznámil 
to. Ty jsi tam nebyl, tvoji zaměstnanci 
slíbili, že ti to vyřídí, dokonce ti to vyřídili, 
jak jsi pak napsal do e-mailu, takže jsi 
to věděl, ale přesto jsi tam musel dělat 
divadlo. Mgr. Kvasnička, MA: Ano, pro-
tože nebyli informováni nájemci. Vy máte 
s někým smluvní vztah, tomu jste to řekli, 
nebo neřekli? Ten má s někým smluvní 
vztah, tomu jste to řekli, nebo neřekli? 
O to přeci jde. Pan starosta: Nebyla to 
žádná povinnost. Mgr. Kvasnička, MA: 
Nebyla to povinnost, ale rozhodně jste 
se nezachovali slušně. Pan starosta: 
Má ještě někdo něco dalšího? Pan mís-
tostarosta: Já jsem jim ještě nabídl, že 
kdyby měli nějaký problém se zásobo-
váním, že jim pomůžu. Když mi někdo 
bude dělat před barákem cestu a přijde 
za mnou a řekne, jestli mi to nebude va-
dit a jestli nebudu potřebovat pomoc, tak 
to považuji za velice slušné a normální, 
když se chce někdo domluvit. Za druhé 
bych chtěl říci, zda ty máš všechno v po-
řádku tak, jak má být? Nech toho. Měl jsi 
černé stavby dva roky. Město ti to tole-
rovalo, všichni říkali, včetně Pavla tady, 
že ještě tohle dodá, tohle dodá apod. 
Ty ses tady rozčiloval a šlo o necelé dva 
dny prací. Je tam nová cesta, nic víc, nic 
míň. Mgr. Kvasnička, MA: Nejde přeci 
o ty dva dny, jde o to, jaké já mám s těmi 
subjekty, které jsou mezi mou a měs-
tem, vztahy, a já mám s nimi špatné 
vztahy. Proto jsem jako člověk na konci 
vyžadoval, aby tito lidé byli informovaní, 
to je všechno.

Pan starosta: Toto téma již nemá 
smysl, má ještě někdo nějaký jiný pod-
nět do různého? Pokud ne, končím 
zasedání zastupitelstva města. Děkuji 
za účast, přeji příjemný čas prázdnin 
a dovolených. Setkáme se opět na za-
čátku září.

Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php
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Rada města na své schůzi dne 29.06.2016 projednala a schválila zahájení zadá-
vacího řízení na výběr zhotovitele akce „Nové Město pod Smrkem – chodník Celní“. 
Dále RM schválila zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele akce „VKP leso-
park Nové Město pod Smrkem – stabilizace stromů a podpora osídlení veverkou 
obecnou“.

Další schůze rady města se konala 27.07.2016. RM schválila vítěze výběrového 
řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Nové Město pod Smrkem – chodník Celní“ 
fi rmu SILKOM, spol. s r. o., Frýdlant a dále schválila individuální dotaci z rozpočtu 
města kapitoly „Opravy a investice“ Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické 
na úpravu vstupu do kostela. RM neschválila systémovou podporu služby dopravy 
seniorů z důvodu existence dalších možností takové dopravy v regionu. RM schválila 
PO SVČ „ROROŠ“ převedení fi nančních prostředků z rezervního fondu do fondu 
investic a povoluje čerpání fondu investic na nákup auta.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství mezi Základní školou Nové Město 
pod Smrkem, příspěvková organizace a MAS Frýdlantsko, z. s. za účelem realizace 
projektu „Na jedné lodi“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15 007/0000194.

Úplné výpisy usnesení rady města naleznete na www.nmps.cz/rm.php

Zprávy z radnice

Ze schůzí rady města

Vážení přátelé,
v květnu 2016 vyhlásil Spolek pro 

seniory Červánek v Novém Městě pod 
Smrkem veřejnou sbírku na elektrifi -
kaci a opravu školních věžních hodin 
v ZŠ Nové Město pod Smrkem v Tylově 
ulici. Laskavostí 26 dárců se do 25. srp-
na 2016 podařilo na tuto akci shromáž-
dit celkem 20 118 Kč. Všem dárcům, 
dárcům z Nového Města pod Smrkem, 
z Liberce a dalších míst, upřímně děku-
jeme.

Veřejná sbírka stále trvá, cena za-
kázky je 87 600 Kč. Pokud se roz-
hodnete podpořit obnovu daru man-

Veřejná sbírka pokračuje!
želů Neumannových z roku 1 900, 
můžete tak učinit vkladem na transpa-
rentní účet veřejné sbírky, který má 
číslo 2700990999/2010, variabilní 
symbol 19002016. Můžete se rov-
něž obrátit na vedení základní školy 
(tel. 482 325 192) nebo spolek Čer-
vánek (tel. 482 325 314) – obě orga-
nizace vklad Vašeho daru na transpa-
rentní účet sbírky rády zprostředkují. 
Stav na účtu si můžete prohlédnout zde: 
ht tps://www.fio.cz/ib2/transparen-
t?a=2700990999.

Za Spolek pro seniory Červánek: 
Jindřich Novotný, jednatel

Hana Zagorová, 
Simona Stašová 
nebo Jan Kraus 
– nejen oni vás 
pozdraví na Českém rozhlase 
Sever Liberec

Ti všichni už s námi vstávali na Čes-
kém rozhlase Sever. Každé všední ráno 
po osmé hodině voláme V. I. P. osobnos-
tem, které mají narozeniny, svátek nebo 
představení na severu Čech. Za posled-
ní měsíc s námi vstávali např. malíř Kris-
tián Kodet, herec David Suchařípa nebo 
zpěvák Jan Nedvěd. Nalaďte si Dobré 
ráno Českého rozhlasu Sever a poslou-
chejte, komu budeme volat. Pozdraví 
vás zpěváci, herci, sportovci a další, 
kteří mají co říct a všichni je známe ne-
jen z televize nebo divadla. Kromě toho 
se u nás dozvíte nejaktuálnější dopravní 
servis, po čtvrt na osm voláme meteo-
rologům a ptáme se na počasí, připra-
vujeme čerstvé reportáže a zprávy z Li-
bereckého kraje a zapojit se můžete i vy 
do naší denní ankety. Nalaďte se v září 
na stejnou vlnu Českého rozhlasu Sever. 
A kde nás naladíte? Liberecko a Jab-
lonecko na 102,3 FM, Frýdlant a Nové 
Město pod Smrkem 97,4 FM, Smržovka, 
Tanvaldsko a Harrachovsko 107,9 FM, 
Semily a okolí na 103,4 FM. Česká Lípa 
a Nový Bor nově na 94,3 FM. Na slyše-
nou se po ránu těší liberečtí moderátoři 
Honza Žíla nebo Tomáš Beneš.

Český rozhlas 
Sever
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Malá místnost byla zaplněna všeli-
jakým harampádím a starým textilem. 
Uprostřed stál stůl s dvěma rozlámanými 
židlemi. Na desce stolu leželo cosi čer-
ně chlupatého, zabaleného v novinách. 
Skrz papír prosakovala krvavá skvrna.

U stolu proti sobě stáli dva pomenší 
muži, bratři. Jeden z nich, Venca, oble-
čený jen v rozedraném tílku a kalhotách 
s utrženými nohavicemi křečovitě svíral 
hranu stolu. V obličeji se strniskem vou-
sů se mu odehrávalo jakési vnitřní drama. 
Proti němu stál druhý mladý muž, Karel. 
Neupravené rozevláté vlasy, na sobě 
podobně roztrhané tričko, kalhoty však 
měly kupodivu nohavice, ale jedna byla 
roztržena pod kolenem. Držel se rovněž 
rukama hrany stolu, prsty střídavě pulso-
valy na desce. Tvářil se trochu provinile. 
Nejprve vybuchl ten bez nohavic.

„Co to má, kurva, znamenat?! Dyť je 
to můj Mrcek!!! Co si to udělal s mým 
Mrckem, kurva??“ zaječel přeskakují-
cím hlasem a houpavě se nakláněl nad 
deskou stolu se zakrváceným balíčkem.

Druhý mladík těkal očima střídavě 
na bratra a na pomuchlané a zakrvácené 
noviny.

„Jel jsem na kole po ulici a najednou… 
přísahám bohu, že já sem to neudělal!!“

„Nepřísahej, kurva, ty si ho normálně 
přejel!! Ty si ho přejel, zastavil a ještě si 
couvnul! Ty si zabil mýho Mrcka!!“

„To teda není pravda, já jsem jen jel 
a najednou koukám, co to leží na silnici. 
Tak zastavím a von je to nějakej černej 
kocour nebo kočka.“

„Mrcek, kurva, já sem ho měl tak 
strašně rád!! A teď tady leží dočista mrt-
vej! Chuděra Mrcek.“ Napružil se a s ře-
vem vyrazil okolo stolu za bratrem. Ten 
nečekal a vyrazil taky. Oběhli několikrát 
stůl, zastavili se každý na straně stolu. 
Vencovi přeskočil hlas.

„A ty si ho zabil! Měl sem ho rád, což 
o většině zdejších koček říct nemůžu!! 
Ostatní kočky mi můžou bejt ukradený.“ 
Rozeběhl se znovu okolo stolu, ruce 
široce rozpažené, jako by chtěl někoho 
pojmout do náruče. Karel na nic neče-
kal, natož na přátelské objetí, a vyběhl 
okolo stolu ve stejném směru. Staršímu 
Vencovi po několika kolečkách došel 
dech. Stáli opět naproti sobě, zhluboka 
oddychovali. Karel začal smířlivě.

„Počkej, já ti ukážu to kolo, co jsem 
na něm přijel, ať vidíš, že není od krve,“ 
pravil. Opatrně se sunul od stolu ke dve-

Příspěvky čtenářů

řím a rychle za nimi zmizel. Za okamžik 
se dveře rozletěly a do místnosti vjel Ka-
rel. S kolem. Byla to stará otlučená sklá-
dačka, chyběl jí zadní blatník a sedlo by-
lo otočeno dozadu. Na drátech předního 
kola byly zbytky černých chlupů a jakési 
skvrny. Karel zůstal v uctivé vzdálenosti 
od stolu, křečovitě držel kolovou trosku 
za řídítka. Venca se k němu pomalu blí-
žil, uhranutý skvrnami na předním kole. 
Shýbl se k němu a opět se vztyčil. Ruce 
měl nachystané k smrtelnému objetí.

„To je z mýho Mrcka, dokonce vidím 
kus jeho hlavičky!!“ řekl zdrceně. Pro-
padl melancholii, svěsil ruce, připravené 
bráchu přiškrtit, ne-li přímo zadusit. 
„Byl to docela zánovní kocour, kurva, 
pamatoval si mě jako páníčka,“ zabědo-
val. „Když seděl před dveřmi na prahu, 
vždycky mě pozdravil, vždycky! A ty, ty 
zmrde, ty jsi mi ho zabil! Už mě zdravit 
nebude, když mu teď chybí půlka hlavy!“

Z kapsy v y táhl zavírák a hnal se 
po bráchovi. Karel praštil kolem a chtěl 
zmizet Vaškovi z dohledu. Nějak to špat-
ně odhadl a zakopl. Natáhl se vedle za-
krvavené přední pneumatiky a v obraně 
vztáhl ruce nad hlavu. Vašek nad ním 
stál, prudce dýchal a zaváhal. Toho vyu-
žil Karel, rychle vstal a vyběhl z místnosti 
ven. Dveře se s prásknutím zabouchly. 
Karlova hlava se objevila v okně zvenku.

„Já jsem ho nezabil, já jsem ho tam 
viděl ležet a jenom jsem se vrátil…“, 
pronesl lítostivým hlasem, ale nedořekl 
a včas uhnul letící prázdné lahvi, kterou 
hbitě Vašek hodil do okna. Zákonitě by 
se měl ozvat řinkot skla, ale to tam neby-
lo. Místo něj byly prázdné rámy.

„Toho kocoura, mýho Mrcka, toho jsem 
dostal na starost od svýho kámoše, když 
šel vykrást jednu prodejnu na sídlišti a ne-
chtěl ho nechat samotnýho doma. Copak 
za to můžu, že ho sbalili poliši hned, jak tam 
do tý prodejny vlezl a držel v rukách prachy 
z pokladny a dodnes ho z basy nepustili? 
Pitomejch deset tisíc a kocour je dočasně 
trvale můj, on mi ho svěřil do opatrování,“ 
zakřičel ještě do prázdného okna. „Až mu 
budu volat do basy, co mu řeknu? Že Mr-
cek není ve svý kůži? Že si ji dočasně svlík-
nul jako had? Nebo že mu náhle přestaly 
chutnat kočičí konzervy a tím pádem to 
s ním jde z kopce? Budu mu ty zprávy po-
sílat po malejch dávkách, aby to zkousnul.“

„To je dobrej nápad, posílat to po-
stupně, aby se na tebe nenaštval,“ řekl 
nadšeně Karel.

„Aby se na mě nenaštval?? To snad 
nemyslíš vážně, ty debile!“ Vašek zase 
musel zesílit hlas, hlavně zdůraznil toho 
debila.

„Máš pravdu, aby se na mě nena-
štval,“ opravil se Karel, stále komuniku-
jící přes okno.

Venca popošel ke stolu a odhrnul no-
viny z toho, co kdysi bývalo jeho milova-
ným zvířátkem. Nahnul se blíže k tvorovi 
a zařval: „Karle, okamžitě, ale okamžitě 
pojď sem, nebo si pro tebe dojdu!“ 
Znovu se nachýlil nad černou chlupatou 
hmotou. „Tohle není můj Mrcek, to je do-
cela cizí kocour! Okamžitě se vrať nebo 
budeš zralej na invalidní vozejk!“

Mezi zvolna se otevíranými dveřmi se 
objevila rozcuchaná hlava. Karel opatrně 
vlezl do místnosti a pomalu se přiblížil 
k bratrovi. Oba zblízka pohlédli na bez-
vládné kočičí tělíčko. Venca vzal kocouří 
ocas do ruky a pustil jej. Ocas pomalu 
klesl na desku stolu, jako by byl na drátku.

„To není můj Mrcek, kurva, to je nějakej 
cizí kocour. Poznávám to podle tý zbylý 
půlky hlavy,“ opakoval. „Co si to vlastně 
přejel?“ Karel polkl naprázdno. Pak rozba-
lil noviny úplně. Z kočičí hlavičky, přesněji 
řečeno ze zbytku, se začaly sypat piliny.

„Ty vole, vždyť to je nějaká vycpanina, 
to není kocour, ani mrtvej ani živej! Od-
kud to máš?“

„Já jsem ti říkal, že jsem to našel na sil-
nici. Je pravda, že jsem do něj najel 
předním kolem a ještě couvnul, protože 
černá kočka přes cestu znamená smůlu 
a musíš se vrátit, ale byla to nehoda. Tak 
jsem toho kocoura vzal k nám domů a ty 
jsi mě nenechal mluvit a chtěl si mě pod-
říznout, ty vole!“

„Čí je ta krev?“ optal se už smířlivě 
Vašek.

„Z mýho kolena! Jak jsem prudce za-
stavil o toho kocoura, tak jsem spadnul 
na zem a odřel si koleno,“ vysvětlil Karel.

„Takže nemusím kámošovi v base nic 
vysvětlovat,“ zaradoval se Vašek. „Ale kde 
je vlastně Mrcek? Náhle jej něco napadlo.

„Mrcku, Mrcíčku, čičičičiíí,“ rozněžnil 
se.

Pod oknem se nadzvedla hroma-
da starých hadrů a z nich vylezlo cosi 
černého a chlupatého. Protáhlo se to, 
mňouklo a pomalu se to přiblížilo k Vaš-
kovým chlupatým nohám. Pak se to po-
čalo otírat o nohy a hlasitě předlo.

Mrcek!
© Šmi.dra

Kocour
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„Hasič je člověk, který žije na světě 
dvakrát, pro sebe a pro druhé. 

A proto právě život hasičův, jest pra-
vým příkladem správného pochopení 
života lidského.“

(http://cps.pozary.cz/citat/181/ha-
sicske-zije-na-svete-dvakrat)

Oheň může vzplanout během chvilky 
třeba v kuchyni při neopatrném smažení 
řízků nebo na zahradě při letním opékání 
vuřtů.

Nebezpečí požáru hrozí také při ak-
cích s větším počtem osob např. plesy, 
zábavy, vystoupení dětí.

Abychom předešli škodám a přede-
vším poškození zdraví účastníků na ak-

cích pořádaných ve víceúčelovém sálu, 
podrobují se členové ludvíkovských 
a novoměstských hasičů školení požár-
ních hlídek.

V pondělí 4. července 2016 proběhlo 
školení požárních hlídek pod vedením 
pana Stejskala. Po teorii následovala 
prohlídka prostor včetně praktického vy-
zkoušení hydrantu. Venku pan Stejskal 
zapálil oheň a ten bylo nutné ho uhasit 
různými způsoby. 

Chtěla jsem vyzkoušet uhasit silný 
oheň hasicím přístrojem. Podařilo se. 

Zjistila jsem však, že oheň se nechová 
tak, jak chcete vy. Pokud nemáte zkuše-
nosti a praxi při likvidaci ohně, můžete 
ohrozit sebe i okolí. V tom lepším přípa-

dě nemusíte delší dobu ke kadeřníkovi.
Školení bylo přínosné pro všechny 

zúčastněné.
Doufám, že získané poznatky nebude-

me muset v praxi použít. Kdyby náhodou 
k tomu někdy došlo, budeme na boj 
s ohněm o něco připravenější.

YS

Školství

Školní požár

Významná životní jubilea našich spoluobčanů

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

Září
Bahníková Emilia
Bohatá Marie
Dlouhá Jana
Gowdová Růžena
Hejcman Stanislav
Hronová Věra
Karásková Helena
Karpíšková Jaroslava
Kolaříková Ingeborg 
Kulhánková Věra
Matějková Rozalia
Mauerová Jaroslava
Mudrochová Ludmila
Seideová Vlastimila
Stecklová Eva

Telecký Josef, Ing.
Tutzká Vladimíra

Říjen
Bařák Antonín
Bruská Terezie
Hauerová Jozefa
Jalovičárová Danuše
Kovářová Jaroslava
Kučera Karel
Němečková Brigita
Novotná Eva
Petrovičová Marie
Ptáčková Justina
Renčínová Magdalena
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Školství
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Léto uteklo jako voda a vrcholná se-
zóna Singltreku pod Smrkem v těch-
to dnech pomalu končí. Začíná pod-
zim, což je období, kdy je na stezkách 
nejkrásněji z celého roku. Podzimní 
vyjížďky v křišťálově čistém vzduchu, 
barevném lese a závějích listí bývají ne-
zapomenutelné. Takže se máme na co 
těšit, i když my ze Singltrek týmu se asi 
na kolo kvůli pracovnímu vytížení ani le-
tos moc nedostaneme. Kovářova kobyla 
chodí bosa, že.

Práce je totiž pořád až nad hlavu. 
Na Lipně byla otevřena první etapa na-
šeho nového projektu Floutrejl Lipno. 
Floutrejl je stezka velmi podobná Singl-
treku, ale vede pouze z kopce a naho-
ru se jezdí lanovkou. Na Lipně začíná 
vznikat velmi ambiciózní projekt stezek 
pro terénní cyklistiku v naprosto výjimeč-
ných krajinných podmínkách. Tamní ma-

Singltrek

nažeři cestovního ruchu kladou důraz 
na kvalitu, jsou velmi progresivní a cíle-
vědomí, což lze ostatně vidět i na tom, 
s jakou vervou se letos zhostili realizace 
olympijského parku. Plány na Lipně jsou 
skutečně rozsáhlé, a pokud vše půjde 
tak jako dosud, pro terénní cyklisty by 
zde měl vzniknout doslova ráj s mnoha 
kilometry bezkonkurenčních stezek.

Když se o projektu na Lipně Tomáš 
Kvasnička při rozhovoru zmínil redakto-
rům německého časopisu BIKE, oka-

mžitě jim zasvítily oči. Jak nám přiznali, 
vytvořili si na Singltreku docela slušnou 
závislost a jelikož jsou z Mnichova, mají 
to na Frýdlantsko poněkud z ruky. Velká, 
velmi pochvalná reportáž o Singltreku 
pod Smrkem v BIKE vyšla teď v létě. 
Němci jsou přitom tradičně velmi ná-
roční terénní cyklisté a také jsou řádo-
vě zcestovalejší než naprostá většina 

Čechů. Jsou zvyklí jezdit do Alp, které 
považují za vrchol podmínek pro MTB. 
Takže pochvala od německých novinářů 
největšího německého cyklistického 
časopisu už něco znamená a je zava-
zující. Teď se tedy dá očekávat zvýšený 
zájem německých návštěvníků a lze jen 
konstatovat, že kvalita údržby stezek má 
skutečně co dohánět.

A třetí věc, která nám letos v létě udě-
lala radost, je partnerství s Bikecentrem 
Libverda a práce na prodloužení stezek 
z Hejnického hřebene (od stávajícího 
ukončení u hřbitova) dolů k nástupnímu 
místu. Cyklisté v Libverdě tak dostanou 
bezpečný a příjemný nástup na stezky, 
což bylo hodně potřeba. Tomáš Kvas-
nička se starostou Libverdy se shodli 
na tom, že Singltrek pod Smrkem potře-
buje jasnou vizi a jednotný přístup, chtějí 
na tom pracovat společně a uzavřeli 
proto licenční smlouvu, která nástupní-
mu místu Bikecentrum Libverda umožní 
prezentovat se pod oficiální značkou 
Singltreku pod Smrkem.

Jak jsme zmiňovali již dříve v těchto 
článcích, starosta Lázní Libverda Jan 
Pospíšil vždy dokázal pro svou obec 
projekt Singltreku pod Smrkem rozvíjet. 
Ať se jednalo o stezky na Hejnickém hře-
beni, nástupní místo Bikecentrum Lib-
verda i nyní vznikající připojovací stezky. 
Nové Město by mělo zvážit, zda k Singl-
treku pod Smrkem také nezačít přistupo-
vat aktivněji, zvlášť když hostí tým, který 
stojí za vznikem Singltreku pod Smrkem. 
Jedna věc je přímo nasnadě, a to stezky, 
které by umožnily oddělení od polské 
části, pokud by to bylo (byť třeba jen 
dočasně) potřeba. 

V současné mezinárodní situaci ne-
ní vůbec jisté, zda v Evropě zůstanou 
stejně propustné hranice, jako jsme si 
zvykli za posledních pár let. I jen v mé-
diích ohlašované uzavírání hranic kolem 
letošní návštěvy papeže v Polsku a ne-
dostatek ofi ciálních informací, jak to tedy 
bude, dokázaly vyvolat mezi návštěvníky 
Singltreku pod Smrkem slušný zmatek. 
Samozřejmě při pohledu na mapu je 
jasné, že při případném (i dočasném) 
uzavření hranic bude koupaliště od ste-
zek odříznuto. To by si mělo Nové Měs-
to zvážit, zatímco intenzivně investuje 
do stavebních úprav kempu.

Přejeme Vám krásné podzimní dny 
a určitě vyražte do přírody, stojí to za to!

Zdraví Vás celý Singltrek tým.

Letní zprávy ze Singltreku

Stezka Floutrejl Lipno těsně po dokončení. Autor fotografi e: Tomáš Kvasnička.
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V říjnu uplyne 20 let od doby, kdy byl 
dostavěn Dům s pečovatelskou služ-
bou, a nastěhovali se první nájemníci. 
Byl postaven jako bezbariérová budova 
pro občany města, kteří již nezvládají 
samostatné bydlení. V Domě s pečova-
telskou službou, mohou ve svém bytě, 
za pomoci pečovatelek a rodiny prožít 
klidné a spokojené stáří, aniž by se mu-
seli odstěhovat do penzionu pro seniory 
či jiného pobytového zařízení.

Pečovatelská služba je službou terén-
ní a využívají ji občané žijící ve vlastní 
domácnosti, kteří se ocitli v tíživé situaci, 
kdy nejsou schopni bez pomoci další 
osoby zvládat péči o sebe nebo o svou 
domácnost. Klienty pečovatelské služby 
se tak stávají i lidé, kteří mají omezenou 
soběstačnost krátkodobě následkem 
nemoci či úrazu. Pečovatelská služba 
jim pomáhá například při osobní hygi-
eně, při zajištění drobných pochůzek, 
nákupů, atd.

Výstavbu Domu s pečovatelskou služ-
bou realizoval Okresním ústav sociál-
ních služeb v Liberci, který byl rovněž 
provozovatelem pečovatelské služby. 
V září 2003 byl proveden bezplatný pře-
vod na město Nové Město pod Smrkem 
a město se tak stalo majitelem Domu 
s pečovatelskou službou a zároveň zři-
zovatelem pečovatelské služby. Pro-
voz služby je fi nancován vícezdrojově, 
převážná většina výdajů na službu je 
z rozpočtu města Nového Města pod 
Smrkem, dále z dotací Libereckého kra-
je, z dotace Ministerstva práce a sociál-
ních věcí a z úhrad od klientů užívajících 
službu. Budova má 21 jednopokojových 
bytů a 3 větší bezbariérové byty s do-
statkem prostoru i pro manželský pár. 
Je zde rovněž zázemí a kancelář pečo-
vatelské služby a ambulantní středisko 
osobní hygieny včetně prádelny, jehož 
služeb využívají jak klienti bydlící v Domě 
s pečovatelskou službou, tak i klienti 
žijící dosud ve vlastní domácnosti. Kaž-
dodenní péči o klienty zajišťují 4 profesi-
onální pečovatelky.

Trocha historie a statistických 
údajů:

  od 1. 10. 1996 využilo možnost 
bydlení v DPS 70 osob

  nejdelší nájemní smlouva trvala 
19 let, průměrná doba užívání bytu 
v DPS je 11 let.

Dům s pečovatelskou službou slouží občanům města 
Nové Město pod Smrkem již 20 let

  služeb pečovatelské služby 
v současné době využívá 48 klientů, 
z toho 26 klientů bydlí v DPS 
a za ostatními dojíždějí pečovatelky 
do jejich domácností mimo DPS

  Měsíčně je klientům v průměru 
poskytnuto 1 037 úkonů.

V dubnu 2016 bylo provedeno krátké 
dotazníkové šetření, v rámci něhož byla 
zjišťována spokojenost klientů s po-
skytovanými službami. Bylo rozdáno 
celkem 44 dotazníků, z toho se vrátilo 
36 vyplněných. Z vyhodnocení dotazní-
ků vyplynulo, že převážná většina klientů 
je se službou spokojena a nemá k ní 
žádné připomínky. Všichni dotázaní měli 
možnost připojit svůj vlastní komentář 
ke kvalitě poskytovaných služeb. Uve-
dené připomínky byly přijaty jako podnět 
ke zkvalitnění poskytovaných služeb. 
Tímto děkujeme všem, kteří s námi spo-
lupracovali a pomohli tak ke zvýšení 
kvality poskytované služby.

V posledních letech zájem o pečova-
telskou službu mírně roste, což pouka-
zuje na potřebnost a prospěšnost této 
služby v našem městě. I nadále se bu-
deme snažit službu nejen zachovat, ale 
i rozvíjet ke spokojenosti našich klientů.

Zájemci o službu nás mohou kontak-
tovat na e-mailu: dps@nmps.cz nebo 
na telefonních číslech:
• 482 325 141 (kancelář pečovatelské 

služby v DPS)
• 607 955 767, 728 206 033 

(pečovatelky)
M. Plíšková, 

koordinátorka pečovatelské služby

V březnu 2016 zahájil Spolek pro seni-
ory Červánek v Novém Městě pod Smr-
kem zkušební provoz služby pro seniory 
v Novém Městě pod Smrkem – dopravu 
osobním automobilem VW T4 v Novém 
Městě pod Smrkem nebo do Frýdlantu 
za účelem návštěvy lékaře, úřadu, poš-
ty, hřbitova, nákup potravin apod.

Zkušební provoz byl ukončen a o jeho 
průběhu byla podle předcházející doho-
dy informována rada města. Radě města 
byly zároveň nabídnuty podmínky možné 
fi nanční podpory této dopravy, aby její 
cena pro seniory byla dotovaná podob-
ně, jako v některých dalších městech 
ČR (Vratislavice nad Nisou, Karviná,…).

Nabídka dopravy autem VW T4 
Spolku pro seniory Červánek

Rada města se na své 30. schůzi dne 
27.07.2016 usnesla, že „neschvaluje 
systémovou podporu služby dopravy 
seniorů z důvodu existence dalších mož-
ností takové dopravy v regionu“.

Nabídka dopravy 8+1 místným autem 
VW T4 Spolku pro seniory Červánek 
však trvá i nadále.

Spolek pro seniory Červánek, 
IČ 22743472
Švermova 853
463 65 Nové Město pod Smrkem
Držitel živnostenského oprávnění 
a koncese pro silniční motorovou 
dopravu

Spolky
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Koncem léta členové Spolku řešili ná-
sledující záležitosti:
 1/ Bylo zorganizováno zajištění 

obnovení nápisu na křížku v Celní 
ulici, který se „objevil“ po nedávném 
čištění.

 2/ Započalo rozluštění nápisů 
na náhrobcích místních farářů 
A. Ösera a F. Jomricha a tím začala 
příprava k jejich celkové renovaci.

 3/ Při opravách hřbitovní zdi byla 
pracovníky nalezena náhrobní 
deska slavného obyvatele Nového 
Města G. Menzela. Zástupci Spolku 
navrhnou její důstojné a bezpečné 
umístění.

 4/ Další dobrovolníci z řad Spolku 
se o jednom víkendu sešli a prošli 
zejména hornické cesty a prohlédli 
si připravené dřevěné informační 
cedule, které zajistilo Město.

T. Málek
www.nmps-os.cz

Spolky

Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem – zpráva 
o činnosti
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Spolky

Advaita otevřela v Novém Městě 
pod Smrkem novou poradnu pro 
gambling a jiné závislosti

Nezisková organizace Advaita pomá-
há bezmála dvacet let lidem se závislos-
tí. Od července 2016 otevřela v Liberec-
kém kraji hned několik nových poboček, 
kam se budou moci obrátit zejména lidé 
ohrožení nelátkovými závislostmi, tedy 
lidé, kterým působí problémy hazard 
v podobě automatů, sázení na interne-
tu, sázení na výsledky ve sportu apod. 
Dále pak lidé, jejichž nadměrné trávení 
času na počítači a internetu není pří-
mo spojené s finanční ztrátou (např. 
při hraní on-line a jiných počítačových 
her), ale působí jim jiné závažné obtíže. 
Na poradnu se budou moci obracet i ti, 
kdo mají problémy s jinými návyky, jako 
je užívání alkoholu či jiných drog. „Ně-
kdy nemají zájem o spolupráci samotní 
hazardní hráči nebo uživatelé návyko-
vých látek, ale pomoc vyhledají jejich 
blízcí, aby se poradili a získali informace 
a podporu ve své složité situaci. I pro 
ně tu samozřejmě budeme,“ vysvětluje 
odborný ředitel MUDr. David Adameček. 
V poradně v Novém Městě pod Smrkem 
bude klientům k dispozici terapeutka 
Lenka Jedličková.

Poradna pro závislosti – pobočka Nové Město 
pod Smrkem

ADVAITA, z. ú.
Poradna pro závislosti – pobočka Nové 
Město pod Smrkem

Komu jsou naše služby určeny:
• lidem, ohroženým nelátkovou závislostí, tj. těm, kteří mají potíže 

s hazardním hráčstvím (hraním automatů, gamblingem), sázením 
(na sportovní a jiné výsledky), nadměrným trávením času na počítači 
(hraním PC her) aj.

• lidem, kteří mají problémy s alkoholem či jinými drogami
• osobám blízkým výše uvedených

Co nabízíme:
• individuální poradenství (osobně, telefonicky i písemně)
• pomoc v krizi
• pomoc a podporu osobám blízkým

Kontakt:
Poradnu najdete v Jindřichovické ulici 145 v Novém Městě pod Smrkem. 

Otevřena bude jednou za dva týdny v každé SUDÉ úterý v době od 9 do 17 
hodin. Schůzku si můžete dohodnout na telefonním čísle 732 315 469. Kon-
taktní osoba: Mgr. Lenka Jedličková.

Díky dotaci od MVČR můžete od čer-
vence potkávat v ulicích města dva asis-

Asistenti prevence kriminality
tenty prevence kriminality. Jejich úkolem 
je ve spolupráci s Policií ČR preventivně 

působit proti rizikům bezpečnosti, jsou 
prostředníkem mezi obyvateli a PČR. 
Jejich aktivitami je dohled na rizikové 
lokality, přechody pro chodce, školy 
a veřejné budovy, kontrola prodeje alko-
holu a cigaret nezletilým, kontrola naklá-
dání s odpady (černé skládky) a dohled 
na dodržování vyhlášek města (alkohol 
na veřejnosti, zábavná pyrotechnika, 
volné pobíhání psů, hazard).

Cílem APK je zvýšení pocitu bezpečí, 
předcházení, odhalování a eliminace 
protiprávního jednání, snížení páchání 
přestupků i trestné činnosti, snížení 
narušování veřejného pořádku a snížení 
výskytu sociálně patologických jevů, 
zejména u dětí a mládeže.

Kontakt na APK:
  Hana Zollerová – tel.: 723 021 066
  Martin Karala – tel.: 723 021 099

SY
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Terénní program pro osoby 
ohrožené drogou

Organizace Most k naději vznikla v ro-
ce 1995 registrací u MV ČR a její vznik 
byl motivován zhoršující se situací v ob-
lasti zneužívání drog a nárůstu HIV/
AIDS. Most k naději pod sebou sdružuje 
řadu sociálních služeb od kraje Ústecké-
ho až po Liberecký.

Organizace se soustřeďuje přede-
vším na sociální patologie typu závislostí 
a jejich dopadů na jednotlivce, rodiny, 
potažmo celou společnost, osoby ohro-
žené sociálním vyloučením, ubytování 
pro osoby vycházející z ústavních zaříze-
ní atd. Most k naději v Libereckém kraji 
zřizuje terénní programy pro osoby ohro-
žené drogou, K-centrum Liberec a K-
-centrum Česká Lípa, Dům na půl cesty 
Liberec a Program sociální prevence.

Na Frýdlantsku se můžete nejčastěji 
setkat s pracovníky terénních progra-
mů pro osoby ohrožené drogou. Tento 
pár lze potkat vždy ve středu a pátek 
od 13.00 do 18.00 hodin. Naše služby 
nabízíme osobám ohroženým závislostí, 
především na nealkoholových drogách. 
Služby jsou anonymní a bezplatné. Cí-
lem je informovat klienty o rizicích spo-
jených s užíváním drog, vést je k co 
nejbezpečnější aplikaci (výměna pou-
žitého injekčního materiálu za sterilní) 
a zároveň jim poskytovat takové služby, 
které vedou ke snížení nejen fyzických, 
ale i psychických a sociálních rizik. Dále 
je poskytováno screeningové testování 
na protilátky pohlavně přenosných cho-
rob (HIV, hepatitida C, syfi lis).

Tato služba má velký celospolečenský 
význam, neboť v rizikových komunitách 
je prováděna osvěta, jež pomáhá v pre-
venci šíření infekčních epidemií do šir-
ší veřejnosti. V rámci širší prevence 
jsou sbírány pohozené stříkačky přímo 
na ulici. Informace o nich se do středis-
ka dostávají prostřednictvím telefonátů 
od občanů či přímo od zodpovědných 
klientů, kteří s Mostem k naději dlouho-
době spolupracují. V neposlední řadě 
organizace spolupracuje s rodiči osob 
ohrožených závislostí. Závislost není 
problém pouze jednotlivce, ale celých 

rodin, kterým jsou takto poskytovány 
cenné informace a podpora v nelehké 
životní situaci. Komunikace a informo-
vanost širší veřejnosti, zejména rodin 
osob užívajících drogy je nejlepším sta-
vebním kamenem zdravé společnosti. 
I proto jste naše pracovníky mohli potkat 
na místním hudebním festivalu Fryyfest, 
který navštívili s pojízdným stánkem.

Důležitým posláním terénních pro-
gramů je též delegování klientů do ná-
vazných služeb. Nejbližší touto službou 

Most k naději
je pro velkou část frýdlantských klientů 
K-centrum Liberec, kde je již vhodnější 
prostor a čas pro komplexnější práci 
na řešení sociálně-patologických pro-
blémů klienta a následné směrování 
do léčebných zařízení.

Lukáš Ron
vedoucí terénních programů 

v Libereckém kraji
Most k naději, z. s.

Další informace:
http://www.mostknadeji.eu/

Spolky



září–říjen 2016 Novoměstské noviny 21

Dopoledne pro nejmenší
Milí čtenáři, dne 3. 8. 2016 se poprvé 

uskutečnilo „ Dopoledne pro nejmenší“, 
kde nejenom děti, ale i maminky mohly 
přenést svou kreativitu na papír.

Touto cestou bych chtěla poděkovat 
všem zúčastněným za skvělou atmosfé-
ru, která z našeho dopoledne vytvořila 
fantastickou akci.

Kultura

Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti po-
pulárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři měst-
ské 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 pro-
dlužovat. Bližší informace o této službě je možno získat v knihovně.

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

Městská knihovna půjčuje:
pro děti:

pondělí 13:00–17:00 hod.

středa 13:00–15:00 hod.

pro dospělé:

pondělí 9:00–11:00 hod.

úterý 9:00–11:30 hod.
 13:30–17:00 hod.

čtvrtek 9:00–11:30 hod.

 13:30–17:00 hod.

Na další shledání se můžete těšit již 
5. 10. 2016 v dětském oddělení. Ne-
zapomeňte, že účast není podmíněna 
členstvím v knihovně, proto neváhejte 
a přijďte mezi nás.

Jana Slámová
foto: Lenka Šilhánová
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Provozní doba – 12. září 2016 – 31. října 2016
Plavecký bazén Sauna Masáže Občerstvení 

u bazénuráno odpoledne odpoledne
pondělí sanitární den sanitární den sanitární den sanitární den sanitární den
úterý

Školy výuka plavání

14.00–20.00 veřejné plavání zavřeno zavřeno zavřeno
středa 14.00–20.00 veřejné plavání 15.00–20.00 smíšená zavřeno zavřeno
čtvrtek 14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory

15.00–16.00 plavecký oddíl DDM
16.00–21.00 veřejné plavání

15.00–20.00 ženy zavřeno 14.00–21.00 od 22. 9.

pátek 14.00–21.00 veřejné plavání 15.00–20.00 muži zavřeno 14.00–21.00 od 22. 9.
sobota zavřeno 14.00–21.00 veřejné plavání 15.00–20.00 smíšená zavřeno 14.00–21.00 od 22. 9.
neděle zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
Poznámky:
Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem

Ceník – platný od 1. 1. 2014
Ubytování

Plavecký bazén Sauna Apartmány
1 hod. 2 hod. vstupné – 2 hod. 80 Kč 1 noc 250 Kč

dospělí 50 Kč 70 Kč příplatek pro přechod 
do bazénu

10 Kč více nocí 200 Kč
děti do 15 let, 
ZTP

30 Kč 50 Kč Turistická ubytovna
Zápůjčky 1. 5.–31. 8. s lůžkovinami 190 Kč

senioři – čtvrtek 14:00–15:00 40 Kč ručník, prostěradlo, osuška 20 Kč bez lůžkovin 170 Kč
děti do výšky 100 cm vstup zdarma. Pronájem 1. 9.–30. 4. s lůžkovinami 200 Kč
osoby ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč. do 19.00

700 Kč
19.00–21.00

600 Kč
po 21.00
1000 Kč

bez lůžkovin 190 Kč
záloha na klíč od skříňky 100 Kč. Koupaliště
příplatek při překročení časového limitu 
10 Kč za každých započatých 30 minut.

Masáže chata
č. 1

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 400 Kč
klasická masáž 20 minut 100 Kč 1. 7.–31. 8. 500 Kč

Pronájem bazénu – hodinová 
sazba

ostatní masáže 30 minut 200 Kč chata
č. 2, 3

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 500 Kč
Akce 1. 7.–31. 8. 700 Kč

do 19.00
700 Kč

19.00–21.00
600 Kč

po 21.00
1000 Kč

čtvrtek pátek
– sauna + klasická masáž 150 Kč

chata
č. 4, 5

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 500 Kč
1. 7.–31. 8. 600 Kč

pronájem školy 1 hod. 
(dopoledne)

20 Kč Pronájem – Sokolovna, 
Sportovní hala

stany velký 70 Kč
malý (2 osoby) 50 Kč

Permanentka – neplatí pro saunu základní sazba 1 hod. 210 Kč parkovné 
(vozidlo/
den)

osobní vozidlo 30 Kč
dospělí 15 vstupů po 2 hod.
– přenosná,
platnost 2 měsíce

900 Kč krátkodobý pronájem
(kratší 1 hod.)

250 Kč obytný přívěs 60 Kč
obytné vozidlo 90 Kč

zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly 
NMPS

100 Kč Poplatky
děti do 15 let a ZTP, 
15 vstupů po 2 hod. – 
přenosná, platnost 2 měsíce

500 Kč Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)

5 Kč
osoba/ noc

dlouhodobé pronájmy 
(pravidelná cvičení) – platba dle dohody

Ubytovací poplatek při ubytování 
v areálu koupaliště

20 Kč
osoba / nocZápůjčky

vysoušeč vlasů 20 Kč Sprchy 10 minut 20 Kč
sportovní potřeby 10 Kč krátkodobé (jednorázové) 

pronájmy – platba hotově
Elektrická energie 60 Kč /den

ručník 10 Kč Pes 20 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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Léto sice nebylo tak slunečné, jako 
v roce 2015, ale přesto se našlo dost 
lidí, kteří si našli čas a navštívili naše 
zařízení jak v kempu u koupaliště, tak 
i v městském bazénu. Jsem rád, že se 
dost lidí přišlo podívat i na různé kulturní 
akce, které v areálu kempu probíhaly. 
Asi největší návštěvnost zaznamenal 
tradiční Fryyfest. Touto cestou bych 
rád poděkoval všem organizátorům, 
za přípravu i průběh. Akce se obešla bez 
větších problémů, přestože návštěvnost 
v porovnání s předchozími ročníky byla 
pravděpodobně nejvyšší za poslední 
4 roky.

V průběhu léta byly poměrně hodně 
navštíveny i všechny ostatní akce, ať se 
již jednalo o koncert skupiny Sešlost, 
koncert Exploze 2016, nebo vystoupení 
skupiny Cover Power.

Od jara jsem se záměrně nevyjadřoval 
k různým diskuzím na téma terénních 
úprav v areálu kempu a toto je pravdě-
podobně mé jediné vyjádření k tomuto 
tématu. Jsem rád, že byť ještě neskon-
čila sezona, mohu konstatovat, že se 
nepotvrdily některé „pravdy“ o využitel-
nosti a užitečnosti nově vybudované pří-
jezdové cesty do kempu a nových stání 
pro karavany. Vím, že město do této 
úpravy investovalo nemalé prostředky, 
jejichž návratnost nelze počítat na dvě 
nebo tři sezony, ale půjde pravděpodob-
ně o úsek blížící se deseti, či patnácti 
letům, ale vzhledem k tomu, že tomto 

roce došlo proti minulému přibližně 
ke 100% nárůstu počtu karavanů a obyt-
ných vozů, které v areálu parkovaly, je 
naprosto zřejmé, že bez terénních úprav 
provedených v zóně určené pro kempo-

vání bychom ten nápor nebyli schopni 
zvládnout a navíc by pravděpodobně 
došlo k úplnému zničení travnatého po-
rostu v celém kempu. V letošním roce, 
přestože byl poměrně deštivý, jsme ani 
jednou nemuseli v neděli shánět traktor 
nebo silné ruce, abychom na cestu vy-
táhli nějakého nešťastníka se zapadlým 
karavanem. Jsem přesvědčen, a ohlasy 
o tom svědčí, že se k nám díky těmto 
úpravám mnozí návštěvníci rádi vrací 
anebo posílají své známé, které o mož-
nostech využití kempu informovali.

Abych nepsal pouze o koupališti. 
V průběhu měsíce července se nám 
podařilo provést několik oprav a reviz-
ních kontrol v objektu bazénu a jsem 
rád, že se podařilo spustit provoz již 
k 11. 8. Níže přikládám rozpis provozu 
na období září až říjen. Samozřejmě, že 
tato provozní doba bude upravena v zá-
vislosti na počasí. Takže až se přižene 
horší počasí, jste srdečně zváni k využití 
městského bazénu a sauny.

Jinak od 13. 9. 2016 startujeme s dal-
ší sezonou výuky plavání pro školy. 
Vlastně u nás v bazénu absolvuje svá, 
někdy první tempa v životě, téměř každé 
dítě, které žije v našem výběžku.

Na konec roku opět připravujeme 
Mikulášské plavání a věřím, že tato zimní 
akce se povede stejně jako ty předchozí 
a že si všichni účastníci užijí naši dnes již 
tradiční čtyřiadvacetihodinovou hodino-
vou štafetu.

Pavel Jakoubek

Sport

Informace za SRC
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Zajímavosti

Věděli jste, že původní dřevěná roz-
hledna Smrku má v České republice své 
dvě věrné repliky? Ne? Nic si z toho ne-
dělejte, protože rozhodně nejste jediní.

Původní budova na Smrku stála 
od roku 1892

Dřevěná rozhledna, která stála na ho-
ře Smrk v Jizerských horách, byla pů-
vodní vyhlídková stavba, která vznikla 
roku 1892 z iniciativy okrašlovacího 
spolku občanů Nového Města pod Smr-
kem. Postavil ji tesař Franz Fritsch jako 
čtyřbokou trámovou věž vysokou dvacet 
metrů. Stavba rozhledny tehdy trvala 
sedm týdnů a stála 1683 zlatých.

Díky pravidelné údržbě přežila rozhled-
na na Smrku až do druhé světové války, 
pak začala chátrat a na začátku padesá-
tých let byla defi nitivně stržena. I přesto 
rozhledna na Smrku přežila všechny své 
dřevěné kolegyně a dožila se na trámo-
vou rozhlednu neuvěřitelných 50 let, což 
v Čechách nemělo obdoby.

První věrnou replikou stržené rozhled-
ny na Smrku v Jizerských horách je vy-
hlídková věž Obora nacházející se v Pra-
ze. Rozhledna Obora je vytvořena podle 
věrného modelu rozhledny z muzea v No-
vém Městě pod Smrkem, umístěna je 
na nejvyšším místě zoologické zahrady 
a poskytuje výhled na panorama Prahy, 

vltavského údolí i areál ZOO. Slavnostně 
byla otevřena 13. června 2009, dosahu-
je 18,5 metrů a vede na ni 85 schodů.

Druhou věrnou replikou je rozhled-
na Na Skalce u obce Horní Holčovice 
na Bruntálsku. Stojí na temeni vrchu 
Moravského kopce v místě se skalním 
podložím, proto získala název Na Skal-
ce. Tato originální stavba dosahuje 
výšky necelých 19 metrů a vede na ni 
79 schodů.

Obě rozhledny jsou rozhodně krás-
nými a věrnými replikami naší původní 
rozhledny na Smrku. Přesto rozhledna 
Na Skalce nemá takový obdiv a publici-
tu, jako pražská Obora. 

A proč tomu tak je? Není to škoda? 
Zatímco Obora byla slavnostně otevřena 
za přítomnosti starosty Nového Města 
pod Smrkem pana Ing. Smutného dne 
13. 6. 2009, rozhledna v Holčovicích 
měla skromnější kolaudaci, která pro-
běhla 29. 10. 2013.

Bohužel i přes zájem starosty Nového 
Města pod Smrkem se během uplynutí 
téměř tří let nepodařilo na holčovické roz-
hledně umístit pro turisty informaci o tom, 
že má jimi navštívená rozhledna Na Skal-
ce svou historii, své kořeny a hlavně 
svou předlohu, která bývala dominantou 
nejvyšší hory Smrk v Jizerských horách.

Nezbývá než věřit, že se jednou i roz-
hledna Na Skalce dočká své oblíbenosti, 
publicity a obdivu a že si i její návštěvníci 
budou moci přečíst něco z její historie.

Hana Forstová, Jana Slámová

Stržená rozhledna Smrk aneb repliky po Čechách

Rozhledna Na Skalce. Rozhledna Obora. Model v městském muzeu.Původní rozhledna na Smrku.

Otevření rozhledny Obora.


