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Vážení čtenáři,
po Vánocích bez sněhu přišla oprav-

dová zima. Děti si užívají zimních rado-
vánek a v okolí města je možné vyrazit 
na běžky.

V dnešním čísle přinášíme informaci 
o zdražování vody, ale věříme, že jiné 
příjemné a poučné informace převáží 
a najdete i pobavení.
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Školení, výjezdy jak k požárům, tak 
technické, inventarizace, oprava tech-
niky, rozsvícení stromku a občerstvení 
na Okálech a na náměstí v Novém Měs-
tě, Mikuláš s čerty v Ludvíkově a někte-
rých rodinách, kde byly děti nemocné, 
také výstup na Smrk a Silvestrovský 
nohejbal – to byly aktivity členů sboru 
a také skupiny MRSOCHMEL v posled-
ních dvou měsících. Na pravidelných 
schůzích výboru se toto vše připravuje. 
Někdy to dělá jen pár členů, ale všem 
patří poděkování nejen od výboru, ale 
také od všech přítomných diváků a hlav-
ně dětí.

V l istopadu vyjelo naše družstvo 
k technické pomoci, k likvidaci obtížné-
ho hmyzu, koncem prosince družstvo 
vyjelo na požár rodinného domu do No-
vého Města.

Otázka inventarizace je vždy dost 
náročná, ale pokud má někdo takového 
hospodáře jako my (pana Josefa Mrkvič-
ku), potom nejsou před komisí z měst-
ského úřadu žádné problémy. V letošním 
roce byla spolupráce s městským úřa-
dem, hlavně s paní Beranovou, zjed-
nodušena při nahlašování a proplácení 
grantů, které nám byly radou schváleny. 
Proto také vše probíhá podle harmono-
gramu k oboustranné spokojenosti.

Koncem roku rada města rozhod-
la o prodeji a vyřazení naší cisterny 
(tzv. Matesa), která je již na pokraji své 
funkčnosti jako zásahová cisterna. Stá-

la nás spoustu času na různé opravy 
a úpravy, ale rozloučit se s ní bohužel 
musíme. Ostatní technika se postupně 
opravuje, některé prostředky buď byly, 
nebo budou přezkoušeny u HZS v Ras-
penavě nebo v Liberci. Dokončení opra-
vy zavírání vrat, postavení kůlny na dře-
vo, příprava betonové plochy na písek 
na povodně, úpravy terénů na hřišti 
nebo okolo klubovny budou otázkou 

jarních dnů. Výroční valná hromada se 
bude konat 14. ledna; je třeba zajistit bi-
lancování roku 2016, ohodnotit některé 
členy za jejich práci a pozvat zástupce 
ostatních sborů a dalších institucí.

Při bilancování roku nezapomeneme 
na kulturu, kterou z převážné většiny 
zajišťují členové sboru pod hlavičkou 
MR-SO-CHMEL. Po celý rok se starali 
o akce pro děti, tak to bylo i při rozsvíce-
ní stromku na Okálech, kde v převlecích 
zajišťovali i občerstvení se zábavou. 
Také byli požádáni o další rozsvícení 
stromu, a to na náměstí v Novém Městě. 
Zábavným představením byla Mikuláš-
ská besídka v klubovně, kde od 16 hod. 
se promítaly fi lmy pro děti a potom byla 
nadílka. Čerti s novými maskami, anděl 
s novými křídly a Mikuláš Pepa, opět 
nové básničky a pod rozsvíceným ludví-
kovským vánočním stromkem se všichni 
vyfotili a užili si čertovský ohňostroj.

Koncem listopadu se v sále Dělnic-
kého domu v Novém Městě konalo vy-
hodnocení hasičských soutěží v Super-
poháru 2016, ve kterém naše soutěžní 
družstvo získalo krásné 5. místo v kon-
kurenci 16 družstev a získalo hodnotné 
ceny, věcné i fi nanční.

A konec roku se tradičně odbýval pře-
devším v přírodě, kde se každý rok za ja-
kéhokoliv počasí koná výstup na Smrk 
a také Silvestrovský nohejbal. Na Ště-

HASIČI

Listopad a prosinec u hasičů Ludvíkov
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pána, 26. prosince, přesně v devět 
hodin ráno odešla opravdu netradičně 
malá hrstka účastníků v počtu deset lidí 
a jeden pes na vycházku na Smrk. Proč 
tak málo? Počasí na vycházku nebylo 
zrovna příjemné, na „Nové cestě“ až 
k „tanku“ byl samý led, na kaskádách, 
což je naše tradiční cesta, plno tajícího 
sněhu a na samém vrchu mlha, 30 cm 
neprošlapaného sněhu a na rozhledně 
neviditelno, silný vítr a mínus 5 stup-
ňů. Tentokrát počasí mnohé jiné turisty 
odradilo, a tak útulna byla pouze pro 
nás. Slíbená předpověď o silném dešti 
se naštěstí nepotvrdila a při sestupu 
na Tišině naopak zasvítilo na Libverdu 
slunce. V klubovně nás přivítali výbornou 
polévkou a po občerstvení a zhodnocení 
akce jsme již přemýšleli nad organizaci 
Silvestrovského nohejbalu.

Silvestrovský nohejbal v Ludvíkově se 
opět konal za krásného počasí, za účas-
ti 9 družstev z okolí Nového Města a ta-
ké velkého zájmu diváků. Byl to již bez 
přerušení v pořadí 28. ročník a koná 
se za jakéhokoli počasí. Je to poslední 
společná akce v roce. Vymýšlí se ná-
zvy jednotlivých družstev, jako 2 druž-
stva z Horní Řasnice s názvem AVIA 1 
a 2, z Nového Města AC ROMA, nebo 
PODSMRKÁČI a také Šipkaři a hasiči 
NOVÉ Město 1 a 2, a z Ludvíkova hasiči 
CELNÍCI a také druhé družstvo slože-
né z fandů fotbalu – BRNO, SPARTA 

a OSTRAVA pod názvem FC BR SPA 
OST. Hned ráno jsme se sešli k přípravě 
hřiště a občerstvení; to nám postupem 
času pro množství lidí docházelo. Ale 
dobrá nálada trvala až do ukončení tur-
naje v 15 hod. Vítězem se stalo družstvo 
hasičů Nové Město 1, na druhém místě 
skončilo FC BRSPAOST, na třetím místě 
družstvo AC ROMA 1. Po vyhodnocení 

a předání cen a poháru jsme si popřáli 
do nového roku a tím jsme ukončili celý 
rok 2016.

S přáním všeho nejlepšího a hlavně 
zdraví v roce 2017 jak pro hasiče, tak 
i pro všechny občany a příznivce No-
vého Města a okolí za celý výbor SDH 
Ludvíkov

jednatel Malý st.

HASIČI

Dobré ráno z Liberce 
po–pá | 5.00–9.00 
ranní informační servis

Jan Žíla a Tomáš Beneš

Humoriáda 
po–pá | 16.00–17.00 
scénky na přání

Josef Dvořák | Uršula Kluková  
Jiří Lábus a další

Dopoledne pod Ještědem 
po–pá | 9.00–12.00 
zábava, rady, informace

Iveta Kalátová

Písničky na přání 
po–pá | 12.00 a 17.00  
so–ne | 12.00  
to nejlepší na vaše přání

Míra Tartárek

Nové rádio pro  
Liberecký kraj

Liberecko | 102.3 FM 
Jablonecko | 102.3 FM 
Semilsko | 103.4 | 107.9 FM 
Českolipsko | 94.3 FM 
Frýdlantsko | 97.4 FM
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Vážení čtenáři,
požární bezpečnost objektů pro by-

dlení a ubytování představuje počet-
ně největší samostatnou oblast požár-
ní ochrany a dotýká se prakticky nás 
všech. Také požáry bytového fondu jsou 
z hlediska statistického sledování dlou-
hodobě na prvních místech jak z hledis-
ka četnosti, tak často i počtu zraněných 
či usmrcených osob. U každého osmé-
ho bytového požáru jsou evidovány ná-
sledky na zdraví nebo přímo úmrtí osob.

Často si myslíme, že „u nás hořet 
nebude“. To se však může stát noční 
můrou těch, kteří z toho předpokladu při 
stavbě a užívání objektu vycházeli a ne-
věnovali dostatečnou pozornost zása-
dám a podmínkám požární bezpečnosti, 
které jsou stanoveny právními předpisy 
a technickými normami.

Hasicí přístroje
Většina vzniklých požárů se postupně 

nekontrolovatelně rozrůstá. Od malého 
zahoření může oheň během krátké do-
by nabýt obrovských parametrů. Právě 
pro začínající požáry jsou určené hasicí 
přístroje, které patří mezi základní věcné 
prostředky požární ochrany. Mají nena-
hraditelnou úlohu v zárodku vzniku požá-
ru, a jsou proto určeny jako prostředky 
pro tzv. Prvotní zásah. Podmínkou však 
je vědět, jak a kde je správně použít.

Nepodceňujme vybavenost ob-
jektů přenosnými hasicími přístroji 
a dbejme na to, aby byla zajištěna je-
jich provozuschopnost a přístupnost.

Abychom věděli, jak správně postu-
povat při použití hasicího přístroje, je 
každý hasicí přístroj opatřen typovým 
štítkem, který kromě jiných údajů (ná-
zev výrobce, datum kontroly, jméno 
a identifi kační číslo revizního technika, 
všeobecné informace, atd.) obsahuje 
vyobrazení, jak ho uvést do činnosti, 
na jakou třídu požáru je vhodný a na co 
se nesmí použít (například hašení elek-
trických zařízení pod napětím apod.).

Důležitým údajem o hasicím přístroji 
je jeho hasicí schopnost, která se 
od 1. 1. 1997 vyznačuje na typovém štít-
ku hasicího přístroje písmenem a číslicí. 
Minimální uváděná schopnost pro využití 
ve smyslu současné platné legislativy 
je 13 A pro požáry látek v tuhém stavu, 
70 B pro požáry hořlavých kapalin.

Podmínkou pro rychlé použití je jeho 
správná instalace. Hasicí přístroj by 

HASIČI

Hasiči radí
měl být vždy tam, kde hrozí reálná mož-
nost požáru, tedy ve strojovnách výtahů, 
u elektrických rozvaděčů, v prostorách 
sklípků a komor, na chodbách bytových 
domů.

Hasicí přístroj umísťujeme tak, aby 
byl vždy snadno viditelný a volně 
přístupný. Rukojeť hasicího přístroje 
zavěšeného na svislé stavební konstruk-
ci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. 
Hasicí přístroje umístěné na podlaze 
nebo jiné vodorovné stavební konstrukci 
musí být vhodným způsobem zajištěny 
proti pádu. K označení místa uložení 
hasicího přístroje je určena bezpeč-
nostní značka (tabulka) „Hasicí přístroj“. 
Ta umožňuje i snadnější kontrolu, zda 
přístroj nebyl zcizen nebo přemístěn 
na nevhodné místo. Vzhledem k fi nanční 
nákladnosti a častému „ztrácení“ ha-
sicích přístrojů z prostor přístupných 
veřejnosti (chodeb domů), se často mů-
žeme setkat s hasicími přístroji uzamče-
nými ve skříňkách. Tím se ztrácí základní 
požadovaný efekt možnost rychlého 
použití v prvních fázích požáru a zvyšuje 
se nebezpečí zranění zasahujícího.

Počet a druh hasicích přístrojů se 
stanovuje s ohledem na využívání ob-
jektu nebo provozu a v současné do-
bě vychází z požárně bezpečnostního 
řešení stavby. Množství a typ hasicích 
přístrojů se v tomto případě stanovuje 
výpočtem. V prostorách a zařízeních, 
u nichž nebylo stanoveno množství, 
druh a způsob vybavení věcnými pro-
středky požární ochrany, se zabezpečují 
a instalují hasicí přístroje na každých 
započatých 200 m2 půdorysné plochy 
podlaží objektu. Povinně musí být in-
stalován v garážích (i rodinných domů) 
a ve vybraných částech domů (např. 
ve strojovnách výtahů).

Hasicí přístroj musí být v řádném tech-
nickém stavu, aby splnil svoji funkci. 
Provozuschopnost těchto prostředků 
požární ochrany bývá velice často pod-
ceňována. Kontrola hasicího přístroje 
se provádí v rozsahu a způsobem sta-
noveným právními předpisy (vyhláška 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). 
Kontrolu, opravy a plnění hasicích pří-
strojů mohou právnické osoby a podni-
kající fyzické osoby provádět jen podle 
postupů stanovených výrobcem a jen 
prostřednictvím odborně způsobilých 
osob, které vlastní doklad opravňující 
k uvedeným činnostem.

Kontrola hasicích přístrojů se 
provádí jednou za rok!!

O provedené kontrole hasicích pří-
strojů vystaví oprávněná osoba záznam, 
ve kterém uvede základní údaje o kont-
role, číslo dokladu a jméno osoby pro-
vádějící kontrolu, typové označení a vý-
robní čísla nádob hasicích přístrojů 
a výsledek kontroly. Hasicí přístroje, 
u nichž nebyly zjištěny závady, opatří 
osoba provádějící kontrolu kontrolním 
štítkem a plombou s datem kontroly.

Každý majitel přenosného hasicího 
přístroje by měl vědět o stanovených 
a závazných úkonech, které je nutno 
provádět při kontrole pro-
vozuschopnosti ha-
s ic í ho  p ř í s t ro je. 
Osoba, která pro-
vedla kontrolu jeho 
provozuschopnosti, 
odpovídá za kvalitu 
provedené činnosti. 
Je povinna proká-
zat rovněž oprávně-
nost k prováděným 
činnostem. Pokud 
provede kontrolu 
osoba, která nemá 
platné oprávnění 
k této činnosti, je to 
stejné, jako kdyby 
kontrola nebyla pro-
vedena vůbec.

Doporučení a rady 
pro nákup

Pro bytové domy se osvědčilo zpraco-
vat seznam, ve kterém budou uvedeny 
počty a druhy jednotlivých přenosných 
hasicích přístrojů a místo jejich instala-
ce. U novostaveb je součástí požárně 
bezpečnostního řešení a dodávky stav-
by.

Nevíte-li sami, který typ hasicího pří-
stroje je pro vás nejvhodnější, nech-
te si poradit v odborných prodejnách. 
Zacházení s přístrojem si v prodejně 
rovněž nechte vysvětlit. Některé dová-
žené přístroje nemusí odpovídat našim 
předpisům, v případě pochybnosti vy-
žadujte v prodejně atest či prohlášení 
o shodě. Při nákupu vyžadujte záruční 
list a zjistěte si, kde a za kolik je možno 
použitý hasicí přístroj znovu naplnit a jak 
je pro daný typ zajištěn servis (kontrola 
provozuschopnosti).

BJ+LR
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Dobrovolní hasiči v Novém Městě pod 
Smrkem mají rekonstruovaný hasičský 
automobil. Rekonstrukce cisternové 
automobilové stříkačky vyrobené v roce 
1989 a původně pořízené pro potřeby 
hasičů Státního statku Frýdlant, poboč-
ku Nové Město pod Smrkem v témže 
roce, proběhla ve druhém pololetí letoš-
ního roku. Cisterna, která se k dobro-
volným novoměstským hasičům dostala 
v rámci bezúplatného převodu v roce 
1999, byla zařazena do programu „Do-
tace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 
2016 – technické zhodnocení rekon-
strukcí CAS 32 – T 815. Poskytovatelem 
dotace je MV – generální ředitelství HZS 
ČR a státem poskytnutá částka na tuto 
akci činila 1,5 milionu korun. Peníze byly 
poskytnuty prostřednictvím Fondu zá-
brany škod České kanceláře pojistitelů.

Novoměstští hasiči mají modernizovanou CAS
Na celkovou rekonstrukci tohoto vo-

zidla bylo však nezbytné najít zdroje 
v podstatně vyšším objemu a vzhledem 
k možnostem dotačního fondu Liberec-
kého kraje, programu „Podpora jedno-
tek požární ochrany obcí“, tak Liberecký 
kraj přispěl k 1,5 milionu státní dotace 
částkou 600 tisíc korun.

Další dofi nancování této akce bylo plně 
na bedrech Nového Města pod Smrkem. 
Na generální opravu celé podvozkové 
části, přestavbu stávající čtyřmístné kabi-
ny pro přepravu šesti osob, výměnu stá-
vajících nádrží na hasební látky, částeč-
né doplnění nové výbavy a pořízení nové 
hasičské nástavby vydalo město včetně 
výše uvedených dotací téměř 4,6 milionu 
korun. Vozidlo tedy po provedené rekon-
strukci přepraví na místo zásahu mimo 
jiné 6 osob a 6000 litrů hasební vody.

Zhotovitelem rekonstrukce byla fi rma 
KOBIT – THZ s. r. o., se sídlem ve Sla-
tiňanech. Vozidlo předali zástupci fi rmy 
novoměstským hasičům 9. prosince 
2016.

Obrovské poděkování náleží před-
stavitelům HZS ČR i Libereckého kraje 
za podíl na spolufi nancování celé akce, 
rovněž tak ale i zastupitelům Nového 
Města pod Smrkem za umožnění celé 
akce a uvolnění městských fi nančních 
prostředků na dofi nancování celé rekon-
strukce. Výrazně omlazené a moderni-
zované vozidlo tak přispěje ke zvýšení 
úrovně ochrany obyvatel Nového Města 
pod Smrkem před požáry i k provádění 
záchranných prací při živelních pohro-
mách.

L.R.

HASIČI

Představujeme vám kroniku novoměstských hasi-
čů, mapující roky 1946 až 1953. Nahlédněte do pro-
tokolů o členských schůzích bratří a sester v každém 
výtisku novin.

Zápis z členské schůze
konané dne 30. XI. 1951

Schůzi zahájil br. předseda Zíta ve 20.15. hodin. 
Jako první bod byla na pořadu příprava na ples, který 
pořádá hasičská jednota dne 5. 1. 1952. Byl dán 
tento návrh:

Zábavní výbor se postará o tyto věci.
800 kusů zákusků, 2 dorty á 150,– Kčs, br. Str-

nad dodá 6 menších cen, v Masně objednat držťky 
na polévku a 100 kusů rohlíků. Dále se bratři Botík 
a Kalina zavázali, že se postarají o vytisknutí vhod-
ných pozvánek na cyklostylu.

Dále bylo na pořadu vstup hudebního souboru 
ROH do hasičské jednoty. Br. Cakl přečetl pozván-
ku na členskou schůzi, kterou tento soubor koná 
dne 2. 12. 1951 v Leninově domě a dal návrh, aby 
byli určeni zástupci hasičské jednoty a posláni 
na tuto schůzi. Návrh byl přijat, a byli určeni tito 
bratři: Strnad, Zíta, Daníček a Cakl.

Dále br. Zíta dává návrh, aby byla poslána 
br. Kroulíkovi písemná upomínka na Kčs 1.500,-, 
které jednota půjčila na pohřeb jeho dcery. Jedná 
se o poslední splátku. Tato upomínka má býti po-
slána doporučeně.

Na závěr této schůze nám br. velitel podal referát, 
na němž nám zhruba vysvětlil průběh školení, které 
probíhalo v Liberci celý tento měsíc a kterého byl 
přítomen. Schůze byla skončena ve 22.15 h.

Zapsal: Vladimír Červenka

Kronika novoměstských hasičů
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Z 13. zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem 
konaného dne 7. prosince 2016

Zasedání bylo přítomno 14 členů, tři 
členové omluveni.

Připomínky občanů
Pan místostarosta: Byl jsem požá-

dán panem Janem Krausem, abych se 
dotázal na stanovení výše nájemného 
za užívání zahrad ve vlastnictví města. 
Nezdají se mu ceny města ve srovnání 
s tím, co požaduje někdo jiný. Ceny 
města se mu zdají vysoké. Pan staros-
ta: Promítl ceny za pronájmy pozem-
ků ve vlastnictví města, které byly RM 
schváleny dne 3. 2. 2016. Pronájmy po-
zemků schvaluje RM za ceny, které jsou 
v tomto ceníku. Pan Kraus má pravdě-
podobně na mysli pronájmy zahrádek, 
které pronajímá Pozemkový úřad. Zjistil 
jsem, že ty smlouvy jsou zhruba z roku 
2000, nemají inflační doložku a cena 
se tedy od té doby nezměnila. Cena 
v místě a čase obvyklá je dnes úplně 
jiná. Na Pozemkovém úřadu mi sdělili, že 
od příštího roku připravují změny.

Pan Pospíšil: Nemám dotaz ani při-
pomínku. Chci poděkovat vedení města 
a zastupitelům za jejich práci a popřát 
jim do příštího roku hodně moudrosti.

Majetkoprávní věci
Žadatel pan Daniel Suk žádá o pro-

dej pozemků:
• parcely č. 268 – ostatní plocha 

o výměře 422 m2

• parcely č. 291/1 – ostatní plocha 
o výměře 49 m2

celkem o výměře 471 m2

(o pozemek žádá z důvodu rozšíření 
zázemí pro budovu občanské vybave-
nosti a kosmetického studia)

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

Celkem je cena pozemků města ve vý-
ši 47.100 Kč.

Součástí pozemků jsou i trvalé po-
rosty. K určení obvyklé ceny trvalých 
porostů byl zpracován znalecký posu-
dek č. 3803/2016, kterým byla obvyklá 
cena určena ve výši 59.340 Kč.
• cena pozemků 47.100 Kč
• cena porostů 59. 340 Kč
• celkem 106.440 Kč

Z celkové hodnoty pozemků a trvalých 
porostů lze stanovit návrh smluvní ceny 

Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
pozemků včetně trvalých porostů ve výši 
226 Kč/m2.

Pan starosta: Určitě by nás zajímal 
záměr pana Suka. Pan Suk: Záměr je 
dost jednoduchý. V loňském roce jsem 
odkoupil objekt bývalé posilovny. Zre-
konstruoval jsem ho včetně zateplení 
a fasády. Na tento pozemek chodí nác-
tiletí mlaďoši a okopávají to tam, i souse-
dovi, který má dům z druhé strany. Není 
s nimi žádná dohoda. Nehodlám stále 
platit opravy fasády, a to ani nemluvím 
o plotu. Navíc je tento pozemek více jak 
20 let nevyužíván. Z tohoto důvodu jsem 
se rozhodl to koupit a zajistit. Samozřej-
mě do budoucna, kdyby mě napadlo ně-
jaké využití v souladu s Územním plánem 
(ÚP), bych tam něco realizoval. Zatím jiný 
záměr s tím pozemkem nemám. Pan sta-
rosta: A jak ho chcete zajistit? Oplotíte 
ho a neumožníte tam vstup nikomu? Pan 
Suk: Přesně tak. Pan starosta: Takže se 
veřejné prostranství změní na soukromý 
pozemek. Pan Suk: Pokud ho odkou-
pím, tak to bude soukromý pozemek. 
Zatím bych tam možná zpevnil část té 
plochy a dalo by se tam parkovat, proto-
že parkovací prostor pro ten salon není 
vyřešen. Zatím nevím a nevím, zda by to 
vůbec bylo možné. Nevím, co by na to 
řekl stavební úřad. Bylo by to k uvážení. 
Pro mě to bude břemeno. Já nepotřebuji 
dvanáct vzrostlých stromů, o které se 
budu muset starat, ale na druhou stranu, 
když už do něčeho investuji, tak to chci 
mít v pořádku a nepotřebuji se tam doha-
dovat s nějakými náctiletými fracky, kteří 
mi tam budou ničit majetek. Není možné 
to jinak zabezpečit, protože město není 
schopno to zabezpečit tak, aby tam tyhle 
ty problémové děti nechodily. Dále jsem 
chtěl požádat, když na sebe vezmu to 
břemeno starání se o ty stromy, jestli by 
nebyla možnost snížit cenu za stromy 
o 50 %. Pan starosta: V ÚP má tento 
pozemek charakter plochy pro sport. 
Pokud to oplotíte, aby tam nikdo nemohl, 
tak už to tu funkci plnit nebude. Pan Suk: 
Pokud bych našel záměr, abych to mohl 
využít třeba k dalšímu podnikání do bu-
doucna, tak by se to k nějakému spor-
tovnímu a rekreačnímu účelu využít dalo. 
Momentálně, v tuhle chvíli, ten záměr 
nemám. Pan starosta: Druhá věc jsou 
stromy a jejich cena. My jsme povinni 
prodávat podle toho, co stanoví znalecký 
posudek. Nemůžeme dávat bezdůvodně 
slevy. Znalecký posudek zohledňuje to, 

že ty stromy jsou v dobrém stavu, jsou 
udržované a není možné je kácet. To vše 
znalec věděl a podle toho je ocenil. Pan 
Suk: V minulosti také město prodávalo 
objekty, které měly znalecký posudek 
a prodávaly se pod cenou, protože k to-
mu bylo nějaké využití. Pan starosta: 
Zákon umožňuje snížení ceny, pokud 
k tomu je důvod. RM se tím zabývala 
a nakonec rozhodla, že se pozemek zve-
řejní k prodeji s tím, že o tom rozhodne 
zastupitelstvo. Ani na radě jsme neměli 
jednotný názor, jestli to vůbec zveřej-
ňovat k prodeji. Ing. Beran: Chtěl jsem 
se zeptat, kdo tam chodí. Já, když jsem 
tam šel naposledy, tak jsem ani nevěděl, 
že tam nějaké hřiště je. To jsem si snad 
nikdy nevšiml. Maximálně se tam potulují 
mezi těmi stromy. Paní Suková: Školka 
tam s dětmi občas zajde, ale paní učitel-
ky to musí nejprve zkontrolovat, protože 
se tam našly i injekční stříkačky a střepy. 
Děti si tam občas zajdou hrát, ale je tam 
škvárový povrch a není tam bezpečno. 
Pan Suk: V letošním roce se tam sekalo 
jednou. Paní Straková: Město tam uklízí 
natahaný nepořádek z domu Myslbe-
kova č. p. 3. Ing. Beran: Já ten záměr 
pana Suka chápu. Něco tam dělá, tak 
chce mít okolí v pořádku. Sám jsem to 
také řešil odkoupením domu v Dělnické 
ulici. Proto se ptám, jestli je tam pro děti 
nějaké využití. Pan Maděra: Já mám 
jediný problém, a to s ÚP. Bude potřeba 
zažádat o změnu ÚP, protože, jak jsme 
slyšeli, pan Suk v dohledné době nemá 
představu, že by to mělo sloužit ke spor-
tu a rekreaci. Znám ten pozemek a vím, 
že jako sportoviště je nevhodný. Neměl 
bych problém s prodejem, ale zda je to 
možné z hlediska ÚP? Nesnižoval bych 
cenu za stromy. Pan starosta: Jsem 
pověřený zastupitel pro tvorbu ÚP a teď 
probíhá tvorba nového ÚP. Brzy budeme 
nový ÚP schvalovat. Můžeme k němu mít 
nějaké připomínky a tohle může být jed-
na z nich. V dnešní době už se ty plochy 
takhle striktně nevymezují. Určují se pro 
univerzální využití od občanské vybave-
nosti po bytovou zástavbu, takže v pod-
statě na těch plochách může být i dětské 
hřiště, parkoviště nebo bytový dům. To 
se uvidí, až se bude návrh ÚP schvalovat. 
Tento pozemek se neřešil, nikdo podnět 
nedal, takže by architekti měli zachovat 
to, co je ve stávajícím ÚP. Uvidíme, jak to 
navrhnou. Třeba sami navrhnou změnu. 
Bc. Steffanová: Já si myslím, že když 

Zprávy z radnice



leden–únor 2017 Novoměstské noviny 7

je to tam dvacet let v takto neutěšeném 
stavu, tak bych byla pro prodej. Pan 
Maděra: Když není vyjasněn ÚP, tak 
bych navrhoval to odložit a prodat to až 
po schválení ÚP. Pan místostarosta: To, 
že není nový ÚP, nebrání v prodeji. Změ-
nu ÚP lze udělat později. Pokud tam bu-
de pan Suk chtít něco udělat, co nebude 
v souladu s ÚP, tak se může stát, že mu 
to stavební úřad nepovolí. Pan Vojáček: 
Ten vztah města k tomuhle pozemku je 
víceméně neutrální. Teď mě zarazilo tady 
to, co říkáte s tím ÚP. Město s tím pozem-
kem žádné plány nemá, podle toho, co 
jsem tady slyšel. Vy tedy říkáte, že by ten 
ÚP mohl navrhnout nějaké řešení, že by 
se to nějak smysluplně využilo na nějaký 
park, hřiště… Je nějaká reálná možnost, 
že by to město využilo? Pan starosta: 
V ÚP je tam dnes žlutá plocha pro sport 
a rekreaci. Myslím si, že v novém ÚP by 
ta plocha měla být smíšená, že tam ne-
bude striktně daná rekreace a sport, ale 
bude to plocha, která slouží k více úče-
lům. Druhá věc je, zda máme nějaký zá-
měr tam něco realizovat. Všichni známe 
seznam akcí za asi 100 mil. Kč, které by 
bylo potřeba udělat. Mezi nimi nic tako-
vého není, nikdy jsme se tím nezabývali. 
Ale zase to záleží jen na nás. Pokud se 
rozhodneme, že příští rok dáme do priorit 
kapitoly „Opravy a investice“ třeba vybu-
dování dětského hřiště, tak to tam může 
být. Zatím to není ani v seznamu akcí, na-
tož v prioritách. Pan místostarosta: To 
jsou dvě věci. S tvorbou ÚP to nemá nic 
společného. Pan Vojáček: Mně jde o to, 
zda je to lukrativní plocha? Pan starosta: 
Jde o to, že kolem kostela už nic, kromě 
domu Myslbekova 3, město nevlastní. 
Jestli ten pozemek město potřebuje, 
nebo ne, je otázka diskuze. Každopádně 
je potřeba si uvědomit, že když tento 
pozemek prodáme, tak se z pozemku 
města, který dnes je veřejně přístupný, 
stane pozemek soukromý. Záměr nám 
pan Suk jasně řekl, zamezit tomu, aby 
tam kdokoliv mohl chodit. To je ta změna, 
která prodejem nastane.

ZM prodej pozemků schválilo.

Žadatel pan Jan Štěrba žádá o pro-
dej pozemku:
• část parcely č. 1704/5 – ostatní 

plochy o výměře 179 m2

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

Celkem je cena pozemků města ve vý-
ši 17.900 Kč.

Ing. Petrovič: Žadatel navrhuje 
smluvní cenu ve výši 44 Kč/m2 z toho 
důvodu, že kdysi tento pozemek vlast-
nil a v roce 2010 Směnnou smlouvou 
převedl na město (směnná smlouva 
č. 31/11). Důvodem bylo to, že tam vedl 
parovod do školy.

Pan Štěrba: Ta historická minulost 
je taková, že město začalo stavět vedle 
tělocvičny to oplocené dětské hřiště 
bez toho, že bych s tím byl jako majitel 
pozemku obeznámen. Tehdy jsem vy-
myslel, že pustím ten pozemek (162 m2), 
který se dotýká toho dnešního hřiště. 
Protože privatizace u Lesů ČR probíhala 
divokým způsobem, tak ta bouda dře-
voskladu se dostala městu, přestože to 
byl lesní majetek. Šestnáct let byla opuš-
těná. Já jsem si říkal, že to zachráním, 
a abych se toho zmocnil, tak jsem byl 
ochotný vzdát se toho pozemku u toho 
dětského hřiště. Pan Křepelka to zařídil 
tak, že došlo ke směně těch 108 m2 toho 
zbořeniště za těch 162 m2 toho pozemku 
u dětského hřiště. Když došlo k vyčíslení 
hodnot pozemků, tak mi pan Křepelka, 
i když jsem to potom podepsal, uzmul 
i tu parcelu, kterou teď žádám zpět. Není 
to proto, že ji potřebuji, ale proto, že se 
o ni nikdo nestará, je z města nepřístup-
ná. Řeším stejný problém jako pan Suk, 
možná větší, protože tam nechodí jenom 
omladina, ale také pejskaři, po kterých 
se tam neuklízí. Pokud souhlasíte s tím, 
že se zmocním zpět těch 179 m2 za ce-
nu, za jakou jsem to městu přenechal, 
tak děkuji (44 Kč/m2), jestliže ne a bude 
to ta 100 Kč/m2, tak to ještě beru a jest-
li ani to ne, tak si tam vybudujte plot, 
zpřístupněte si to z té džungle, která 
je za dílnami, je tam nálet, který jsem 
před dvěma lety vyřezal, dneska by se 
na tom mohly houpat opice. Musí to být 
za plotem, nesmí z toho být průchoďák. 
Děkuji. Pan starosta: Cena je navržena 
na 100 Kč/m2. Snížení ceny se musí 
zdůvodnit. Pan Štěrba: Jak jsem koupil, 
tak to chci zpět. Když to nepůjde, tak to 
budu muset ctít. Ing. Beran: Kdy byla 
ta směna? Pan místostarosta: V ro-
ce 2011. Ing. Beran: To není tak staré. 
Navrhuji provést prodej za 44 Kč/m2.

Pan starosta: Budeme tedy hlasovat 
nejprve o protinávrhu Ing. Berana.

ZM prodej pozemků schváli lo 
za cenu 44 Kč/m2.

Prodej nemovitých věcí města, 
stavby a pozemků v k. ú. Nové 
Město pod Smrkem: 

stavby:
• domu č. p. 142 na parcele č. 592 – 

zastavěná plocha
pozemky:

• parcely č. 592 – zastavěná plocha 
o výměře 315 m2

• parcely č. 593/1 – zahrada o výměře 
272 m2

V roce 2005 stanovil obvyklou cenu 
budovy včetně pozemků, znalec Petr 
Švorc posudkem ze dne 09.06.2005 
ve výši 680.000 Kč. Aktuální ocenění 
nebylo prováděno vzhledem k nutnosti 
demolice. V roce 2007 byl zpracován 
stavební a statický posudek, jehož zá-
věrem bylo:

„Oba objekty na stavební parcele 
č. 592 mají všechny staticky důležité 
konstrukce havarované, bezprostřed-
ně ohrožující život osob v něm se pohy-
bujících ve smyslu Stavebního zákona 
§ 140 a je jejich nezbytné vyklizení. 
Dům přilehlý k ulici Dělnická také svým 
staticky závadným stavem ohrožuje 
život osob pohybujících se po ulici a je 
nutné ho odstranit ve smyslu § 129 SZ. 
Ekonomická oprava žádného z ob-
jektů neexistuje.“

V roce 2007 byl zpracován rozpočet 
na demolici objektu, který odhaduje 
částku na demolici objektu ve výši cca 
1 mil. Kč.

Prodej je navrhován kupní smlou-
vou s odkládací podmínkou, tj. za pod-
mínky, že demolice bude provedena 
do 31.12.2017.
 1) Žadatel pan Nikolaj Beznoskov žádá 

o prodej stavby a pozemků. Nabízí 
kupní cenu ve výši 20.000 Kč.

 2) Žadatel pan Daniel Vykysalý žádá 
o prodej stavby a pozemků. Nabízí 
kupní cenu ve výši 50.000 Kč.

Pan starosta: V žádosti pana Bez-
noskova je uvedeno, že chce objekt 
koupit za účelem rekonstrukce objektu 
po případné částečné demolici na by-
tový dům. Pan Vykysalý v žádosti žádný 
záměr uveden nemá. Paní Herbstová: 
My tím, že jsme odkoupili od pana Svo-
body dům a vzadu je malý pozemek, 
tak bychom chtěli stavbu zdemolovat 
a pozemek si ponechat pro vlastní účely. 
Byla by tam garáž a zbytek pro vlastní 
využití. Pan starosta: Město si nechalo 
udělat rozpočet na demolici objektu. 

Zprávy z radnice
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Chtěl bych vědět, jestli si uvědomujete 
to, že jenom likvidace stavebního od-
padu, podle rozpočtu, vychází na cca 
300 tis. Kč? Paní Herbstová: Ano. Už 
jsme si nechali dělat rozpočty i od jiných 
fi rem. Uvědomujeme si to.

Pan starosta: Máme zde dvě žádosti. 
Nechal bych nejprve hlasovat o žádosti 
s vyšší cenovou nabídkou.

ZM prodej stavby a pozemků schvá-
lilo.

Žádost o dotaci na demolici 
Palackého 284

Pan starosta: Víte, že město odkou-
pilo dům vedle městského úřadu. Mini-
sterstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 
dotační program „Demolice budov v so-
ciálně vyloučených lokalitách“. Dotace 
ve výši až 80 % může být poskytnuta 
na demolici objektu, který sloužil k by-
dlení. Zároveň musí být do tří let uvol-
něné místo využito. Povinnými přílohami 
žádosti o dotaci je „Projekt následného 
využití revitalizovaného území“, schvále-
ný zastupitelstvem, a usnesení o schvá-
lení podání žádosti o dotaci. Projektem 
následného využití je ta administrativní 
budova, na kterou jsme schvalovali fi -
nanční prostředky při schvalování roz-
počtu na letošní rok. Teď teprve probíhá 
výběrové řízení (VŘ) na zhotovitele. Vý-
stavba by měla začít příští rok. V žádosti 
se město zavazuje, že výstavbu provede 
do 12 měsíců po provedení demolice. 
Náklady na výstavbu jsou podle projek-
tu, protože skutečná cena bude známa 
až po ukončení VŘ na zhotovitele.

Pan Vojáček: Pokud si pamatuji, tak 
jsme v rozpočtu schvalovali 5 mil. Kč, 
teď říkáte 10 mil. Kč. To je jedna věc, 
a když se bude ten dům stavět nový, tak 
to půjde plně z rozpočtu města? Tam se 
na to nedá sehnat nějaká dotace? Pan 
starosta: Na výstavbu administrativních 
budov žádné dotační programy nebyly. 
Na demolici je to již druhá výzva. U té 
první výzvy nebylo možné po demolici 
postavit administrativní budovu. Teď už 
to jde, protože to následné využití se 
boduje. Je možné, že nedostaneme 
plný počet bodů, protože to není pod-
porovaná věc, protože oni chtějí, aby 
na tom pozemku po demolici byla třeba 
školka, komunitní centrum, sportovní 
zařízení apod. Pan Vojáček: Ta de-
molice je již vyčíslena? Pan místosta-
rosta: Na 350 tis. Kč. Pan starosta: 

Odhadovaná cena na výstavbu vychází 
z projektu, je to naceněno od projek-
tanta. Původně jsme dávali do rozpočtu 
předběžný propočet od projektanta. 
Pak, když se ten projekt udělal do de-
tailu tak, aby budova byla připravená 
k využití vč. vybavení nábytkem, bez-
bariérovým přístupem apod., je cena 
takováto. Teď se to bude soutěžit, takže 
předpokládáme, že cena bude nakonec 
nižší. Pan Vojáček: Já už jsem to říkal 
posledně. Mně připadá cena 10 mil. Kč 
za takový barák, který město v pod-
statě až tak nutně nepotřebuje, jen že 
získá 350 tis. Kč dotaci na demolici, 
zbytečná. Máme tady dost jiných ba-
ráků. Na co stavět za 10 mil. Kč novou 
budovu jenom proto, že dostaneme 
na zbourání 350 tis. Kč. Bc. Steffano-
vá: Co bude s tou budovou dole? Pan 
starosta: Bude ji nadále využívat Úřad 
práce a může být i dole. Teď neřešíme 
stavbu administrativní budovy, tu jsme 
schválili při schvalování rozpočtu před 
více než půl rokem, ale to, jestli k tomu 
chceme získat alespoň nějakou dotaci. 
Pan Vojáček: Ta dotace je tedy pod-
míněna tím, že se tam bude stavět ta 
budova, jinak tu dotaci nedostaneme? 
Pan starosta: Ta dotace je podmíněna 
tím, že tam do tří let musíme zrealizovat 
projekt následného využití, jinak by-
chom museli vrátit dotaci. To je jediné 
riziko. Potřeba stavby administrativní 
budovy se zdůvodňovala při schvalování 
rozpočtu. Finanční odbor má úřednice 
ve více budovách, sociální odbor a byto-
vá správa je také v jiné budově, nemáme 
bezbariérový přístup. Pan Maděra: 
Tohle se řešilo před zhruba půl rokem. 
Schvalovali jsme záměr, co tam bude. 
Ten účel bych nezpochybňoval. Navrhu-
ji schválit podání žádosti o dotaci a pak 
řešit, kolik bude stát výstavba, kde bude 
možné ušetřit, nebo to postavit jinak 
apod. Teď bych se bavil o té dotaci. Pan 
Pelant: Chtěl bych upozornit, že na zá-
kladě jednání před půl rokem a schvá-
lení tohoto záměru bylo zahájeno pro-
jektování a to stálo nějaké peníze. Pan 
starosta: Schvalujeme teď tedy podání 
žádosti o dotaci na demolici a projekt 
následného využití. Pan Vojáček: Tak-
že schvalujeme i ten projekt? Pan sta-
rosta: Schvalujeme projekt následného 
využití, který jste měli v podkladech pro 
jednání. Je tady napsáno, že výstavba 
musí být dokončena do dvanácti měsí-

ců a celkové odhadované náklady jsou 
10 mil. Kč. Musí to tam být uvedeno 
a předpokládám, že čím vyšší odha-
dovanou hodnotu projekt následného 
využití bude mít, tím by mohl získat víc 
bodů. Tohle číslo není nijak závazné, 
bude podle nejnižší nabídky. VŘ probí-
há, vyhlašovatelem je RM, a ta nemůže 
v podstatě nic jiného, než schválit vítě-
ze, nebo VŘ zrušit. Jediné kritérium je 
cena. Zhotovitele, který podá nejnižší 
nabídkovou cenu, RM potvrdí jako ví-
těze VŘ, a pak se uzavře smlouva. Pan 
Vojáček: Ne, ne, ne. Schvalujeme de-
molici s tím vědomím, že se v podstatě 
zavazujeme k tomu, že potom následně 
bez jakýchkoliv připomínek schválíme 
ten projekt výstavby za vysoutěženou 
částku. Ing. Beran: Budeme mít mož-
nost, jako zastupitelstvo, až vysoutěžíte 
reálné peníze na tu stavbu, je ještě ně-
jak změnit, nebo to už potom bude hoto-
vá věc? Pan starosta: Po ukončení VŘ 
máme dvě možnosti. Uzavřít smlouvu, 
nebo ji neuzavřít a VŘ zrušit. Ing. Be-
ran: Kdo, rada města nebo zastupitel-
stvo? Pan starosta: Rada města, ale 
zastupitelstvo bude schvalovat rozpo-
čet. Pokud nebudou v rozpočtu města 
schváleny peníze na výstavbu administ-
rativní budovy, tak já nemohu podepsat 
smlouvu. Výsledek VŘ schvaluje RM. 
RM jako zadavatel rozhodne o vítězi 
VŘ. Pak z toho vyplývají další postupy. 
Pokud se VŘ nezruší, starosta musí uza-
vřít s vítězem VŘ smlouvu. Ing. Beran: 
Je to vysoutěženo za 9 mil. Kč. Teďka 
co. My máme v rozpočtu těch 5 mil. Kč. 
Tak nám musíte na zastupitelstvu před-
ložit navýšení. Pan starosta: Letos 
se schválené peníze čerpat nebudou, 
protože se to nestihne ani vysoutěžit. 
Bavíme se o rozpočtu příštího roku. 
Pan místostarosta: Vysoutěženo bude 
16.12. Přesná cena o dílo bude dána 
do plánu rozpočtu na rok 2017. Pan Vo-
jáček: Takže, když budete podepisovat 
smlouvu, tak to bude třeba na základě 
rozhodnutí zastupitelstva? Pan staros-
ta: Jsou dány termíny. Musel bych se 
podívat do zadávacích podmínek. Je to 
na stránkách města. Jsou tam termíny, 
do jaké doby se musí uzavřít smlouva 
od rozhodnutí o vítězi VŘ. Každopádně, 
pokud není schválen rozpočet na rok 
2017, tak nemůžeme uzavírat smlouvu.

ZM podání žádosti o dotaci schvá-
lilo.

Zprávy z radnice
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Jmenování členů Správní 
a Dozorčí rady Singltrek pod 
Smrkem, o. p. s.

Pan starosta: V blízké době členům 
správní a dozorčí rady skončí funkční 
období, proto je nutné, aby každý zakla-
datel jmenoval pro nové funkční období 
svého zástupce do správní rady. Záro-
veň se musí všichni zakladatelé shod-
nout na jmenování dalších dvou členů 
správní rady a tří členů dozorčí rady. Já 
navrhuji, aby zástupcem za město Nové 
Město pod Smrkem byl ve správní radě 
pan Robert Kvapil.

Pan místostarosta: Já bych chtěl říci, 
že o funkci člena správní rady Singltrek 
pod Smrkem, o. p. s., projevil zájem také 
pan Mgr. Tomáš Kvasnička, MA. Pan 
starosta: Je zde přítomen ředitel o. p. s. 
pan Lukáš Novotný. Požádal bych ho 
o názor, proč by byl ve správní radě 
za město vhodný pan Robert Kvapil. Pan 
Kvapil se na stezkách pohybuje, zná je, 
a zároveň o. p. s. podporuje. Pomáhá při 
údržbě stezek tím, že zapůjčuje stroje. 
Pan Novotný: Já musím říci, že správní 
rada je v podstatě týmový orgán. Je 
potřeba, aby tam fungovala nějaká do-
hoda a že se tam nebude jednat tak, že 
pravdu má jen jeden a všechno ostatní 
je špatně. V tomhle smyslu je potřeba 
tam mít takového kandidáta, aby rada 
mohla fungovat a vše se posouvalo dál. 
Pan starosta: Požádal bych také pana 
Roberta Kvapila o vyjádření, zda souhla-
sí s nominací. Pan Kvapil: S nominací 
souhlasím. Jak řekl již pan starosta, 
jsem občanem Nového Města pod Smr-
kem, jsem podporovatelem Singltreku 
a navíc nejsem nijak ekonomicky spjatý 
s tímto projektem, takže si myslím, že 
bych město dobře zastupoval při výko-
nu této funkce. Pan starosta: Doteď 
jsem byl členem správní rady za město 
Nové Město pod Smrkem já a zároveň 
jsem byl i jejím předsedou. Mým úkolem 
bylo v podstatě svolávat a řídit správní 
radu. Správní rada má ze zákona několik 
úkolů. Má schvalovat rozpočet, výroční 
zprávu, nakládání s majetkem, jmenuje 
ředitele o. p. s. a může ho úkolovat. 
Víc pravomocí v podstatě nemá. Byl 
jsem ve správní radě dvě funkční období 
a nechci v tom dále pokračovat. Návrh 
usnesení obsahuje nominace, přija-
telné pro všechny zakladatele. Je tam 
Ing. Ludvík Říčář za Lesy České republi-
ky, které nejsou zakladatelem, Ing. Dan 

Ramzer za Liberecký kraj, který začal 
o. p. s. také podporovat, a pak členky 
dozorčí rady paní Hana Němcová (Frý-
dlant) a Ing. Jaroslava Beranová (Nové 
Město pod Smrkem) jsou stejné, změna 
je pouze u Lázní Libverda, kde došlo 
k výměně za novou zaměstnankyni úřa-
du, kterou je paní Markéta Horká, DiS. 
Zakladateli jsou obec Lázně Libver-
da, město Frýdlant, město Nové Město 
pod Smrkem a Česká mountainbiková 
asociace, z. s. Mgr. Kvasnička, MA: 
Já bych jenom rád vysvětlil, proč jsem 
deklaroval ochotu stát se zástupcem 
Nového Města ve správní radě Singltrek 
pod Smrkem, o. p. s. Jeden z těch dů-
vodů je ten, že jsem opakovaně vyjádřil 
kritiku k práci pana starosty a myslím si, 
že by bylo nespravedlivé, kdybych kriti-

Rada města na své schůzi  dne 
16. 11. 2016 projednala a schválila vý-
še odměn ředitelům PO ZŠ, PO MŠ, 
PO ZUŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO SRC, 
které budou vyplaceny z rozpočtova-
ných mzdových prostředků příslušné 
organizace. RM schvaluje Dohodu 
o spolupráci mezi Česká republika – Mi-
nisterstvo obrany a město Nové Město 
pod Smrkem ve věci možnosti využití 
bývalého vojenského areálu Hajniště 
jako prostoru k výcviku služebních psů 
z Centra vojenské kynologie Chotyně 
(AČR).

Dále RM povoluje výjimku z počtu dětí 
ve třídách MŠ Sluníčka, Ježci, Hvězdič-
ky a Berušky dle § 23, odst. 5 zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Rada města na své schůzi  dne 
28. 12. 2016 projednala a schvaluje 

Zprávy z radnice

Ze schůzí rady města
cenovou nabídku č. N-59-2016 firmy 
Projektový ateliér DAVID, s. r. o., Liberec 
na zhotovení projektové dokumentace 
k akci „Humanizace objektu Frýdlant-
ská 270 – projektová dokumentace pro 
stavební povolení“. RM souhlasí s při-
jetím účelově určeného fi nančního da-
ru od společnosti WOMEN FOR WO-
MEN, o. p. s., ve výši max. 15 000 Kč, 
na úhradu obědů ve školní jídelně pro 
6 žáků školy v období od 2. 1. 2017 
do 30. 6. 2017 pro příspěvkovou orga-
nizaci Základní škola Nové Město pod 
Smrkem.

RM schvaluje Operační plán zimní 
údržby pro období 2016–2017 platný 
od 1. 1. 2017.

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

zoval, aniž bych byl připravený přijmout 
odpovědnost. Já jsem tu odpovědnost 
připravený přijmout a ukázat, že ta orga-
nizace a ten produkt by mohl mít lepší 
vizi a lepší budoucnost, než tápání, které 
tady vidím v posledních 4 letech. Chci 
říci, že pokud mi zastupitelstvo města dá 
důvěru, tak svoji funkci budu provádět 
jako člověk, který se ve stezkách vyzná, 
já jsem na to odborník, já jsem kompe-
tentní. Ten projekt jsem vytvořil a navíc 
jsem v tom projektu činný a zajímám se 
o něj. To znamená, že mi záleží na jeho 
budoucnosti.

ZM schválilo jako člena správní ra-
dy pana Roberta Kvapila a další členy 
dle návrhu.

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

Pokud zima dovolí a sněhová nadíl-
ka je dostatečná, Svazek obcí SMRK 
za pomoci dobrovolníků upravuje stopy 
pro běžecké lyžování v okolí Nového 
Města pod Smrkem, Lázní Libverdy 
a nově také v Albrechticích. Pro přízniv-
ce běžeckého lyžování se upravují čtyři 
okruhy o délce 21 km v Novém Měs-
tě pod Smrkem a dva okruhy o délce 

4,7 km v Lázních Libverda. Pro přespolní 
lyžaře se udržují i parkoviště. V případě 
příznivých podmínek naleznete aktuální 
informace o stavu tratí na www.face-
book.com/stopynmps, kde je možné 
sledovat aktuální informace a zároveň 
sdílet zkušenosti, zážitky, podněty či 
připomínky.

-SY-

Stopy pro běžkaře
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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.

Leden
Kotrbatá Emilie
Kozelková Hana
Malečková Lucie
Němcová Helena
Pospíšil Jan
Slámová Stanislava
Toušková Irena
Ing. Vencl Zdeněk
Vrabec Borislav

Únor
Bartáková Anna
Istenák Ferdinand

Kamenická Milada
Kiss Ladislav
Knížáková Alžběta
Košková Marie
Králová Anna
Poláková Věra
Pospíšil Romuald
Preisser Bedřich 
Rojšl Zdeněk
Ryšánková Věra
Senešiová Františka
Sinkevič Josef
Štěpánková Vlasta
Tchuř Miloslav
Tvrdá Marta

Na základě rozhodnutí Dozorčí rady 
Frýdlantské vodárenské společnosti, 
a.s. byly pro koncové spotřebitele stano-
veny od 1. ledna 2016 tyto ceny za do-
dávky pitné vody z veřejného vodovodu 
a odvádění odpadních vod veřejnou 
kanalizací:

Vodné: 45,80 Kč/m³ vč. 15% DPH
Stočné: 57,17 Kč/m³ vč. 15% DPH
Celkem: 102,97 Kč/m³ vč. 15% DPH

Tisková zpráva FVS a. s.
Pro koncového zákazníka dochází 

v roce 2017 k nárůstu ceny vodného 
o 5,87 Kč/m3 včetně DPH. U stoč-
ného naopak dochá z í  k  pok lesu 
o –0,78 Kč/m3 včetně DPH. Zákazníci, 
kteří platí vodné i stočné, tak v roce 
2017 zaplatí o 5,00 Kč/m3 více.

„Pokud čísla aplikujeme na průměr-
nou čtyřčlennou rodinu, tak ta při prů-
měrné spotřebě 146 m3 zaplatí za vod-
né měsíčně o 71 korun více, za rok 
tedy o 844 korun více. V případě, že 
rodina platí vodné i stočné, vzroste po-
platek měsíčně o 61 korun, za rok jde 

Zprávy z radnice

o částku 730 korun,“ říká ředitel FVS, 
a. s. Ing. Petr Olyšar.

Hlavním a vlastně jediným důvodem 
zdražení ceny je započtení prostředků 
nutných k obnově vodovodů a kanalizací 
na Frýdlantsku. Do ceny vody byla zahr-
nuta první část těchto prostředků vyplý-
vajících z valnou hromadou schváleného 
Plánu financování obnovy vodovodů 
a kanalizací Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s., který počítá s roční 
částkou do obnovy přes 19 milionu 
korun. Na rok 2017 je v ceně zahrnuto 
jen něco málo přes 13 milionů korun. 
„Do vyšší ceny za vodné se opravdu 
promítají jen náklady nezbytné k ob-
nově vodovodů a kanalizací na Frý-
dlantsku. Provozní náklady společnosti 
zůstaly i přes například 3% růst základ-

ních tarifních mezd pracovníků společ-
nosti na stejné úrovni,“ vysvětluje Petr 
Olyšar.

Do zmíněné obnovy vodovodů a ka-
nalizací by v roce 2017 mělo jít i díky 
akcionářům společnosti přes 22 milionů 
korun. V případě, že bude zahájena rea-
lizace projektu „Rekonstrukce úpravny 
vody Bílý Potok,“ pak rekordních 251 mi-
lion korun, zde především díky přiznané 
dotaci z Operačního programu životní 
prostředí ve výši přes 127 milionů korun. 

I přes celkový růst ceny vody je pozi-
tivní lehký pokles ceny stočného, ve kte-
rém se kladně projevil počet obyvatel 
nově připojených na kanalizaci přede-
vším v Hejnicích a Novém Městě pod 
Smrkem.

Ing. Petr Olyšar, ředitel společnosti

Porovnání ceny vodného a stočného pro konečné zákazníky 
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. a cen dalších vlastníků 
vodárenské infrastruktury v Libereckém kraji.

Ceny vodného a stočného pro rok 2017

Kč/m3 
bez DPH

FVS, a. s. SVS, a.s. VHS Turnov Obec Janov n. N.

2017 2017 2016 2017 2016

vodné 39,83 43,46 46,09 48,17 65,54

stočné 49,71 42,02 42,61 44,53 37,78

celkem 89,54 85,48 88,70 92,70 103,32

-SY-
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Pro děti a rodiče byl připraven v so-
botu 17. září program na zahradě MŠ 
s tématem: „ Hrajeme si, nezlobíme, se 
školkou se zabavíme.“ Děti s rodiči plnily 
různé úkoly, odměnou jim na stanoviš-
tích byly různé sladkosti nebo drobné 
hračky.

A co říjen? To jsme se s dětmi vypravili 
do mateřské školy do Polska, města Bo-
leslawiec, kde si děti společně zatanco-
valy, vyrobily podzimní stromy a zhlédly 
divadelní představení připravené polský-
mi kolegyněmi.

13. října byl pro děti připraven spor-
tovní program v Liberci v A-Stylu. Děti si 
vyzkoušely bruslení, tancování s hudbou 
a zarelaxovaly si v solné jeskyni.

I když počasí nám moc ani při jedné 
z akcí nepřálo, náladu jsme si zkazit ne-
nechali a užili jsme si je.

V listopadu k nám přijeli na návštěvu 
pejsci z INTERHAFU a my tak trochu 
poznali, jak se s nimi pracuje a co takový 
pejsek musí znát a umět.

Abychom se zabavili ještě více, přijelo 
za námi divadlo s pohádkou “Ptačí svat-
ba“. My jsme si taky zazpívali společně 
s Lídou Helligerovou, která nás doprová-
zela na kytaru.

Překvapením pro nás byla lvíčata, 
která jsme si mohli pohladit a s nimi se 
i vyfotit.

Pro rodiče s dětmi byly připraveny vá-
noční dílničky, kde si společně vyrobili 
dárečky.

Prosincové „ Vánoce v aréně“ byly 
krásné. Fandili jsme oddílu mladších 
žáků BÍLÝCH TYGRŮ, zatancovali si 
s tanečním kroužkem z A-Stylu, povzbu-
zovali krasobruslařský oddíl VARIACE 
a pozorovali s úžasem lektora s IQ PAR-
KU, který předváděl různé chemické 
pokusy.

Domů jsme si dovezli batůžky s malič-
kostmi, které nás potěšily.

Přejeme všem krásné Vánoce a nový 
rok plný štěstí a pohody

Za MŠ Karrasová Stanislava

Školství

Zprávičky z mateřské školy

V NOVÉM ROCE 2017

PŘEJEME VŠEM

ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A SPOKOJENOST.

Poděkování
Městskému úřadu a zřizovateli ve-

lice děkujeme za poskytnutí nového 
klavíru pro hudební obor základní 
umělecké školy.

Žáci a učitelé základní umělecké 
školy.
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Místnost přetékala rodiči a jejich dět-
mi. Na židlích posedávaly maminky a ta-
tínkové se svými ratolestmi. Čtvrtá, pátá 
třída, samé holčičky. Některé držely 
v ruce papír s velkým černým číslem. 
Rodiče starostlivě hleděli na dcerky, 
urovnávali jim neposlušné vlasy nebo jim 
polohlasně četli jakýsi text. Jedna hol-
čička se tiskla ke své mamince. Jiná si 
zvědavě prohlížela nové příchozí. Kdosi 
se rozesmál, vzápětí smích ustal.

Alenka žmoulala v ruce papír se svým 
číslem. Dvacet. Poodešla k oknu. Zven-
ku prosakoval do místnosti tlumený 
dětský smích a výskot. Její maminka 
si prohlížela děti v místnosti, odha-
dovala jejich schopnosti a možnosti. 
Alenka setřela zapocené sklo a hleděla 
na ruch za oknem. Jak si mohou tak 
svobodně hrát a pokřikovat! Odvrátila 
se od okna. Maminka ji k sobě přivolala 
posuňkem. „Pojď, půjdeme vyzkou-
šet text na chodbě,“ řekla energicky. 
Alenka pokrčila rameny, ale vydala se 
za maminkou.

Dřepla si k Alence, prohrábla jí vla-
sy a stáhla je do ocásku gumičkou. 
Pozorně prohlédla její obličej. Sáhla 
do kabelky a vytáhla rtěnku. Natočila si 
k sobě její hlavu a rtíky pečlivě obtáhla. 
Pak svoje rty ukázkově sešpulila. Alen-
ka poslušně rozetřela barvu po rtech. 
„Tak, a teď se tady postav přede mne. 
A já jsem kamera!“ Alenka stála nehnu-
tě, hlavu sklopenou k zemi. „Povídám 
na kameru!“ Alenka se dívala někam mi-
mo maminku. „Takže, kamera, říkej ten 
svůj text, kamera jede!“ zvýšila maminka 
hlas. Alenka dál hleděla netečným po-
hledem na maminku. Ta chvilku pozoro-
vala dcerku. „Tak Alčo. Tady je kamera, 
pozor, kamera jede!“ řekla naléhavě. 
Alenka se nadechla. Otevřely dveře 
za nimi. „Číslo dvacet, Alena Strachoto-
vá, číslo dvacet.“ Máma spěšně vytrhla 
papír s číslem Alence z ruky. Postrčila ji 
před sebe do dveří.

Místnost byla ponořená do pološera. 
Před bílou zdí stál stoleček a na něm 
sklenice s kompotem, opatřená vi -
nětou známé značky. Uprostřed stál 
stativ s fotoaparátem, na dalším sta-
tivu kamera. Za nimi v přítmí postava 
kameramana a fotografa v jedné oso-
bě. „Postav se, prosím tě, vedle toho 
stolečku. Zvedni papír s číslem před 
sebe a představ se nám,“ řekl klid-
ným hlasem muž. Pak se naklonil nad 

Příspěvky čtenářů

foťákem. Rozsvítil se refl ektor. Alenka 
přimhouřila oči před prudkým světlem 
a papír s číslem poklesl. „Zvedni své 
číslo a řekni nám, jak se jmenuješ,“ 
znovu opakoval kameraman. Alenka 
se narovnala. „Jmenuji se Alenka … Já 
jsem si dál nevzpomněla,“ rozpačitě se 
podívala do ostrého světla a pak někam 
do strany, kde měla stát maminka. Ta 
však byla ve vedlejší místnosti. „Nic se 
neděje. Tak ještě jednou, nahlas a celé 
jméno a kolik je ti let,“ konejšivě pravil 
kameraman. Prudce otevřené dve-
ře vypustily Alenčinu maminku. “Tak 
řekni, jak se jmenuješ! No, honem!“ 
vykřikla. „Paní, tady nemáte co dělat, 
rušíte nás při práci,“ rázně zasáhl ka-
meraman. Maminka klekla k Alence, 
starostlivě ji přihladila vlásky a znovu 
rtěnkou zdůraznila její rty. Muž trpělivě 
čekal. „Tak, Alenko, nejdříve tě vyfotím 
a pak řekni své jméno a ten text, který 
ses naučila.“ Naklonil se nad fotoapa-
rátem, zaostřil. Nadechla se. „Dobrý 
den, ahoj. Jmenuji se A… Alenka St-
ra… chotová. Je mi jedenáct let…,“ 
zavrtěla nesouhlasně hlavou. „Já jsem 
to zvorala,“ omluvně dodala. „Tak ještě 
jednou,“ řekl mírně fotograf. „A mamin-
ku prosím, aby nezasahovala do mé 
práce.“ Konečně to vyšlo. Kameraman 
si stoupl za kameru. „Teď si zkusíme 
tvůj text, Alenko. Naučila ses ho?“ 
Alenka kývla a natočila se ke stolku 
s kompotem. „Řekneš nám tu repliku, 
pak vezmeš do ruky kompot, přitulíš 
ho ke tváři a usměješ se do kamery, 
ano?“ Alenka kývla hlavou. „Takže, ak-
ce!“ Alenka spustila. „To jen on, tenhle 
kompot, to je on, ten... já mám nejrad-

ši.“ Sáhla po kompotu a přitulila si jej 
ke tváři. Maminka nevydržela, začala 
poskakovat vedle kameramana a hla-
sitě skandovala s dcerkou slogan. Ten 
přestal snímat. „Další!“ křikl přes rame-
no. Alence trochu zmrzl úsměv na tváři. 
Zasáhla maminka. „Prosím, dejte jí 
šanci, zkuste to s ní ještě jednou.“ Muž 
chvilku nic neříkal. „Dobře, ještě jed-
nou.“ Výsledek byl horší než ten prvý 
pokus. „Další!“ Maminka skoro zapro-
sila. „Víte, jak je to pro dítě stresující? 
Ještě nikdy nebyla na konkurzu!“ „Tak ji 
nechte pracovat samotnou, ne?“ opáčil 
muž. „A víte, jak je pro ni obtížné stát 
před kamerou?“ zesílila argumenty. 
„Ano, to dobře vím,“ oponoval muž. 
„To vy,“ zdůraznila máma, „vy vůbec 
neznáte, vy jste za ní, ale já to vím moc 
dobře,“ sebevědomě odsekla mamin-
ka. Alenka se tiše vytratila z místnosti. 
Maminka naštvaně hleděla na kamera-
mana. „Vždyť je to malý dítě!“ vykřikla 
na závěr. Uraženě vyšla ze dveří.

Alenka stála u okna, prsty a hřbetem 
ruky si stírala růž ze rtů, až na puse zů-
staly jen nepatrné stopy. Zato prsty byly 
červené. Otřela si je pečlivě do šatů. 
Pak strhla gumičku ze stažených vlasů 
a zatřásla jimi. Konečně se zbavila něja-
kého strašně těžkého břímě. Za oknem 
byl slyšet křik a smích hrajících si dětí. 
Alenka hleděla skrz zapocené okno 
kamsi ven.

Maminka stála u dveří a pozorovala 
dceru dlouhým pohledem. Skoro ji po-
chopila.

© Šmi-dra
prosinec 2016

Konkurz

Asi ve 20 hodin.
V úterý 27. 12. 2016 jsem se vracel 

z Prahy do Nového Města pod Smrkem, 
kde máme již 30 let rekreační domek. 
4 kilometry před Novým Městem pod 
Smrkem, na rovince souběžně s tra-
tí před Hajništěm mi zazvonil telefon. 
Věděl jsem, že se jedná o naléhavý 
telefonát z práce, ale taky jsem věděl, 
že telefon se za jízdy brát nesmí, proto 
jsem zastavil a zapnul výstražná světla. 
Vzápětí u mě zastavilo auto, řidič si ob-
lékl refl exní vestu a přišel se zeptat, zda 

něco nepotřebuji. Zdvořile jsem podě-
koval, ale ani jsem si nestihl zapamatovat 
státní poznávací značky ani typ vozidla. 
Jediné, čeho jsem si nemohl nevšim-
nout, byl nápis na refl exní vestě „Hasiči“, 
patrně Nové Město pod Smrkem. A tak 
si myslím, že v dnešní tak uspěchané 
a někdy až bezohledné době to byla 
ukázka pohotovosti a ochoty.

Ještě jednou díky.
Karel Šimeček

Praha / Nové Město pod Smrkem

Chválit se má!!!
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Služby

Bylo nebylo, v jednom malém městě, 
postaveném uprostřed lesa, žil byl je-
den mladý muž Jiří se svou partnerkou 
Jitkou. Oba měli dobré zdraví, práci, žili 
svůj spokojený život. Tedy až do chvíle, 
kdy Jiří začal pravidelně chodit zkoušet 
štěstí do místní herny, kde byl zprvu 
velmi úspěšný až tak, že se na něj – jak 
hraje – chodili dívat kamarádi i známí 
a fandili mu. On měl totiž náramné štěstí 
a většinou vyhrával, tu pět, tu deset 
tisíc, a jenom sem tam prohrál. Plno lidí 
mu plácalo po ramenou, jaký je šikovný 
a jak umí ve správný moment zmačknout 
tlačítko a zastavit stejné obrázky v jedné 
řadě. Někteří to pokládali za umění, jiní 
za štěstí, někdo si myslel, že je Jirka 
v dobrém spojení s Bohem a tudíž je 
mu přáno. Ať to bylo, jak chtělo, Jirka 
i Jitka pocházeli z chudých rodin a teď 
se blýskalo na lepší časy. Jiří požádal 
Jitku o ruku a začali plánovat svatbu. 
I stalo se, že jednoho večera vyhrál Jiří 
sto tisíc. Nejedna lahev padla na počest 
Jirkova velkého vítězství a ve velkém 
stylu se nesl i celý následující týden plný 
oslav, bujarého pití a dalších pokusů 
o novou výhru. Ta se ovšem nedosta-
vila a Jirka za týden spolu s ostatními 
jeho příznivci prohráli a propili polovinu 
výhry. Jitka v tu chvíli zpozorněla a Jir-
kovi domlouvala, aby penězi tolik nehýřil 
a raději nechal spravit střechu, do které 
zatékalo. Úspěšný hráč ale ženu odbyl 
s tím, že může kdykoliv zase vyhrát, kolik 
bude chtít, a za další týden už neměl ani 
vindru. Do toho začal své herní neúspě-
chy utápět v alkoholu a od přátel si půjčil 
první peníze s tím, že jim je do týdne 
vrátí, jen co je na automatu „rozmnoží“. 

O muži, který chtěl vše zpět
Ale nerozmnožil a peníze nevracel. Jen 
si nabral dluhů ještě víc, a aby měl dál 
kuráž k hraní, pil jako o závod. Plánova-
ná svatba se nekonala a Jitce se začaly 
dělat první vrásky a šedivé vlasy. Jiří už 
na ni nedbal a občas dokonce ani ne-
šel do práce, kde vedoucí také zvedal 
výstražně prst. Ale marně, Jiří už byl 
příliš zapřažen ve vleku falešné naděje, 
že bude zase lépe. Z práce ho vyhodili 
záhy. „Já to od nich dostanu zpět,“ ří-
kával partnerce a kamarádům, kteří už 
mu nechtěli půjčovat. A věděli proč. Jiří 
už v té době dlužil, na koho se podíval, 
a ani pivo už mu na dluh nenalili. Jitka 
se po jeho boku trápila a nevěděla, jak 
by mu pomohla. Půjčila mu všechny své 
úspory, ale ty byly s Jirkovými „dobrými 
úmysly“ brzy pryč. V té době řekla Jitka 
Jiřímu, že ho opustí, když nepřestane 
s hraním. Jiří vydržel dva týdny nehrát, 
což byl na jeho vkus i možnosti velký 
výkon. Jenže pak se šel na pozvání 
kamaráda napít do hospody a opět se 
k hraní – posilněn alkoholem – vrátil. 
Když se pak vracel nad ránem domů, 
měl přede dveřmi sbalené věci a jeho 
klíč do zámku nepasoval. Přespal na ro-
hožce a druhý den se mu podařilo Jitku 
odprosit a opět slíbit, že skončí s hrou 
nadobro. Zase vydržel nehrát pár týdnů, 
ale jeho touha po snadném zisku a „spá-
se“ byla příliš silná. Jirkův sebeklam, že 
má naději na úspěch a tím i lepší život, 
se ozval, když ho odmítli na pohovoru 
do práce a jemu zbylo pár drobných 
z nákupu. Doma se pokorně přiznal 
k další prohře a po pár dnech v „hráčské 
kocovině“ přiznal i svůj debakl. Řekl, že 
je hráč, a následně nastoupil na odděle-

ní závislostí v bohnické nemocnici. Dnes 
již má za sebou první měsíc léčby, zatím 
je odhodlaný pokračovat v abstinenci 
od hry i od pití alkoholu. Pomalu se vzpa-
matovává z těžkého období a doufá, že 
se mu podaří získat zpět pošramocené 
hodnoty a znovu vybudovat ztracenou 
důvěru partnerky a dalších lidí. Zda se 
mu to podaří, nikdo neví, ale budeme mu 
držet palce, aby byl v co nejlepším kon-
taktu s realitou a již nespoléhal na hru.

Tento příběh je smyšlený a jeho po-
dobnost s reálnými událostmi a lidmi je 
záměrná.

Závěrem děkuji, že jste dočetli až sem 
a stručně Vám představím naší organi-
zaci Advaita, která ve Frýdlantském vý-
běžku pomáhá hráčům a lidem s dalšími 
závislostmi již pět let a v Novém Městě 
pod Smrkem od letošního léta.

Co nabízíme?
  Pomoc lidem, kteří se dostali 

do problémů kvůli hazardnímu hráčství 
či sázení nebo kteří ztrácejí kontrolu 
nad hraním počítačových her či 
užíváním internetu.

  Pomoc pro blízké těchto osob – pro 
rodiče, partnery nebo přátele, kteří 
jejich situací trpí také.

  Na poradnu se mohou obracet 
i lidé, kteří řeší problémy související se 
závislostí na drogách včetně alkoholu 
a pro něž je naše liberecké Centrum 
ambulantních služeb těžko dostupné.

  Poradny pro lidi ohrožené hazardním 
hráčstvím provozujeme v několika 
obcích v Libereckém kraji.

Pavel Jäger, socioterapeut
Advaita, z. ú.
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Singltrek

Singltrek Centrum je momentálně 
na několik měsíců zazimované, ale od-
počinek Singltrek týmu ani v tomto ob-
dobí asi moc nehrozí. Stále je hodně 
práce s projektováním stezek a dohlí-
žením na jejich výstavbu, a také s pří-
pravami na další sezónu. K tomu se 
na podzim přidal ještě jeden důležitý 
úkol navíc, a to pasportizace stezek Sin-
gltreku pod Smrkem. Svazek obcí Smrk 
na jaře 2016 pozval hlavního designéra 
Singltreku pod Smrkem Dafydda Davise 
k nezávislému zhodnocení stavu sítě 
stezek po více jak šestiletém intenzivním 
provozu a také k rozhodování, jak stezky 
nadále spravovat, udržovat a rozvíjet.

Dafydd Davis spolu se svou kolegyní 
Michelle Jones na Singltreku pod Smr-
kem strávili několik dní v terénu a vyhod-
notili, že největším problémem je mo-
mentálně to, že neexistuje tzv. pasport 
stezek, tedy ofi ciální dokumentace sítě 
a předpisy pro její údržbu a opravy. Oba 
doporučili tento dokument nechat vypra-
covat, protože jeho absence vede dlou-
hodobě k různě závažným nedostatkům 
v péči o stezky. Následkem těchto nedo-
statků může být ohrožena bezpečnost 
návštěvníků Singltreku pod Smrkem, ale 
také zvýšené fi nanční náklady při řešení 
zanedbaných problémů na stezkách.

Státní podnik Lesy České republiky, 
který je hlavním vlastníkem pozemků, 
po nichž stezky Singltreku pod Smrkem 
vedou, se na základě tohoto expertního 
názoru rozhodl zadat vypracování tohoto 
pasportu stezek Tomáši Kvasničkovi 
a jeho týmu. Tomáš se do pasportizace 
ihned po zadání pustil s pečlivostí sobě 
vlastní. Obhlídky stezek ztížil dřívější pří-
chod zimního počasí dokonce i se sně-
hem, ale samozřejmě zima je zatím tepr-
ve ve své první polovině, takže se nedá 
předvídat, jak práce v terénu půjdou.

Pasport stezek je dokument, který 
bude přesně stanovovat, jak má každý 
jednotlivý úsek stezek se všemi svými 
stavebními prvky vypadat a jak se má 
daný úsek udržovat. Zároveň zde bude 
uvedena závažnost případných závad, 
jejich nebezpečnost a urgentnost opra-
vy. Správce stezek, který bude řídit tým 
údržby, pak pomocí tohoto dokumentu 
a po případné doplňující konzultaci s ex-
pertem bude moci vyhodnotit priority, 
kam v danou chvíli nejlépe směřovat prá-
ci dělníků a fi nanční prostředky. Pocho-
pitelně není z fi nančních ani časových 

Pasportizace stezek Singltreku pod Smrkem

důvodů reálné opravit celou síť stezek 
naráz, takže správce stezek přehledně 
uvidí, které závady je nutné opravit co 
nejdříve z hlediska bezpečí návštěvníků, 
a také závady, které bude lepší opravit 
dříve, než se z nich vyvinou závažnější 
problémy s dražší opravou.

Díky pasportu se zvýší efektivita vy-
naložených prostředků, a jak doufá-
me, také kvalita údržby, a tím pádem 
i bezpečnost návštěvníků. A bonusem 
je také to, že díky pasportu se zlepší 
transparentnost správy stezek. Bude 
mnohem snadnější vykázat, jak byly 

Tomáš Kvasnička „kreslí“ v lese u Lipna nové stezky.

použity fi nanční prostředky a jaké práce 
byly provedeny. Podle našeho názoru by 
tyto výstupy měly být vzhledem k povaze 
projektu Singltreku pod Smrkem veřejně 
přístupné jako doklad toho, že je o stez-
ky náležitým způsobem pečováno.

Přejeme Vám mnoho zdraví a štěstí 
do nového roku a těšíme se na viděnou, 
ať už na Singltrek Centru, nebo na stez-
kách.

Za celý Singltrek tým
Hanka Hermová

Foto: Petr Brož
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Spolky

V letošním prvním čísle Novoměst-
ských novin můžeme čtenářům oznámit, 
že se podařilo důstojně umístit náhrobní 
desku pana faráře Menzela, a to v před-
síni kostela sv. Kateřiny. Poděkování pat-
ří panu faráři za vstřícný přístup a pomoc 
při hledání možností pietního uložení 
desky. Ta byla objevena v létě 2016 při 
stavebních úpravách na místním hřbi-
tově.

Další akce, kterou se podařilo ještě 
před koncem roku uskutečnit, je návrh 
a výroba pamětní destičky panu učiteli 
Karlu Nádeníkovi. Okrašlovací spolek 
chce připomenout osobnost tohoto 
skromného člověka, milovníka a znal-
ce Jizerských hor, fotografa a učitele, 
na kterého s úctou vzpomínají mnozí 
jeho bývalí žáci.

Destičku bychom chtěli umístit v blíz-
kosti rozhledny na Smrku během letoš-
ního léta.

Za Okrašlovací spolek 
Marie Remtová

Zprávy z Okrašlovacího spolku

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informovala 

o činnosti Sboru pro občanské záleži-
tosti v roce 2016.

Během uplynulého roku členky Sbo-
ru pro občanské záležitosti navštívily 
169 oslavenců (117 žen a 52 mužů), což 
je o 13 více než v minulém roce. Pogra-
tulovaly jsme jim k jejich významnému 
životnímu jubileu a obdarovaly je dárko-
vým balíčkem a květinou.

Navštívily jsme:
• 60 občanů starších 70 let
• 98 občanů starších 80 let
• 11 občanů starších 90 let

V roce 2016 oslavily 4 manželské páry 
„zlatou“ svatbu, což je 50 let společné-

ho života, jedni manželé „diamantovou“ 
svatbu (60 let) a dva páry dokonce svat-
bu „kamennou“ (65 let).

Během roku jsme uspořádaly 3 obřa-
dy vítání občánků, kde jsme společně 
se zastupitelkou města Mgr. Michaelou 
Smutnou přivítaly 37 dětí. Pro všechna 
miminka máme vždy připraven malý 
dárek, knížku a pro maminky kytičku. 
Prvním občánkem roku 2016 se stala 
Anička Cermanová, které byl za město 
věnován zlatý dukát k narození dítěte 
s rokem ražby 2016. Za výbornou spo-
lupráci děkuji Mgr. Martině Funtánové, 
která se svými spolupracovnicemi a dět-
mi ze ZUŠ připravuje pro naše akce 
krásný kulturní program.

V dubnu jsme zakoupily 40 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 zásluž-
nou práci a přeji jim mnoho zdraví a elá-
nu do dalšího roku. Touto cestou bych 
také chtěla poděkovat za dlouholetou 
práci paní Věře Mlejnkové, která ke kon-
ci roku svou činnost ve SPOZ ukončila.

Letos v lednu oslaví své 98 narozeniny 
nejstarší občanka Nového Města pod 
Smrkem, které tímto gratulujeme a pře-
jeme hodně zdraví.

Za SPOZ
Edita Čeledová

Zpráva o činnosti SPOZ za rok 2016
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Sport

Věřím, že většina čtenářů již zaregist-
rovala, že v budově knihovny je zřízeno 
infocentrum. Během roku se nám poda-
řilo jeho služby rozšiřovat. Jako posled-
ní, kterou jsme pro občany města v roce 
2016 zřídili, je prodej vstupenek na růz-
ná kulturní a společenská vystoupení 
prostřednictvím elektronického systému 
e-vstupenka. Na rok 2017 plánujeme 
zahájení prodeje jízdenek na autobu-
sový spoj, který z našeho města jezdí 
do Prahy.

Vyhodnocení Mikulášského 
plavání

V letošním roce se uskutečnil již čtvrtý 
ročník „Mikulášského plavání“. Tato 
akce je určena všem, kdo si chtějí užít 
trochu legrace při plavání a je dobře, že 
se počet účastníků stále zvyšuje. Toho 
právě skončeného ročníku se zúčastnilo 
přes 220 plavců. Za velmi pozitivní fakt 
lze považovat zvýšený zájem ze strany 
základních škol v okolí. Letos nás přišli 
podpořit žáci základních škol z Nového 
Města pod Smrkem, Raspenavy, Frý-
dlantu a Hejnic, za což děkuji především 
pedagogům jednotlivých škol.

Info ze SRC
Přestože, jak jsem již uvedl při prvním 

ročníku, čísla nejsou důležitá, několik 
zajímavých údajů uvádím níže:

  Mikulášského plavání se zúčastnilo 
celkem 225 plavců;

  za 24 hodin jsme společně uplavali 
131 836 metrů. Tento výsledek se řadí 
historicky na druhé místo ze všech 
dosavadních ročníků;

  pokud dosažený výkon vydělíme 
počtem plavců, zjistíme, že v průměru 
každý plavec uplaval 588 metrů 
(48 bazénů);

  žáci základních škol uplavali celkem 
3196 bazénů, což činí 38352 metrů. 
Z toho jednotlivá družstva:

škola metrů

3. tř. ZŠ N.M.p.S. 2280

4.a ZŠ N.M.p.S. 4584

5. tř. děvčata ZŠ N.M.p.S. 2160

5. tř. chlapci ZŠ N.M.p.S. 2784

6. A ZŠ N.M.p.S. 2 376

8.+9. tř. ZŠ N.M.p.S. 2616

7. tř. ZŠ N.M.p.S. 2496

6. b ZŠ N.M.p.S. 2 640

3. + 4. tř ZŠ Raspenava 2256

ZŠ Hejnice – plavecký oddíl 3144

4. tř. ZŠ Frýdlant Bělíkova 2544

4. tř. ZŠ Frýdlant Husova 2472

4. tř. ZŠ Frýdlant Purkyňova 2664

5. tř. ZŠ Frýdlant 3336

  nejvytrvalejším plavcem v průběhu 
akce byl pan Miroslav Fryc, jehož 
výkon byl celkem 450 bazénů a tedy 
5400 metrů. Na druhém místě se 
umístil pan Jiří Hanke (400 bazénů, 
4800 metrů). Nejvytrvalejším plavcem 
v kategorii dětí byl Míša Zeman, který 
dokázal uplavat 300 bazénů, což činí 
3600 metrů.

Fotografi e z akce lze získat v infocent-
ru Nového Města pod Smrkem.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem 
účastníkům a organizátorům za to, že 
si udělali v předvánočním shonu čas 
a umožnili, aby se tato akce uskutečnila 
a dle ohlasu účastníků i vydařila.

Pavel Jakoubek



leden–únor 2017 Novoměstské noviny 17

Provozní doba – 1. ledna 2017 – 31. března 2017
Plavecký bazén Sauna Masáže Občerstvení 

u bazénuráno odpoledne odpoledne
pondělí sanitární den
úterý

Školy výuka plavání

14.00–21.00 veřejné plavání zavřeno zavřeno 14.00–21.00
středa 14.00–21.00 veřejné plavání 15.00–20.00 smíšená zavřeno 14.00–21.00

čtvrtek
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
15.00–16.00 plavecký oddíl DDM
16.00–21.00 veřejné plavání

15.00–21.00 ženy 18.00–21.00 ženy 14.00–21.00

pátek 14.00–21.00 veřejné plavání 15.00–21.00 muži 18.00–21.00 muži 14.00–21.00
sobota 9.00–12.00 veřejné plavání 14.00–21.00 veřejné plavání 15.00–20.00 smíšená zavřeno 14.00–21.00
neděle zavřeno 14.00–19.00 veřejné plavání zavřeno zavřeno zavřeno
Poznámky: Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem. Provozní doba bude upravena v závislosti na počasí.
Masáže až od poloviny října, bude upřesněno

Ceník – platný od 1. 1. 2014
Plavecký bazén Sauna Ubytování

1 hod. 2 hod. vstupné – 2 hod. 80 Kč Turistická ubytovna
dospělí 50 Kč 70 Kč příplatek pro přechod 

do bazénu
10 Kč 1. 5.–31. 8. 190 Kč

děti do 15 let, 
ZTP

30 Kč 50 Kč 1. 9.–30. 4. 200 Kč
Zápůjčky Apartmány

senioři – čtvrtek 14:00–15:00 40 Kč ručník, prostěradlo, osuška 20 Kč 1 noc 1. 10.–31. 5. 250 Kč
děti do výšky 100 cm vstup zdarma. Pronájem 1. 6.–30. 9. 260 Kč
osoby ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč. do 21.00

900 Kč
po 21.00
1 000 Kč

více nocí 1. 10.–31. 5. 200 Kč
záloha na klíč od skříňky 100 Kč. 1. 6.–30. 9. 220 Kč
příplatek při překročení časového limitu 
10 Kč za každých započatých 30 minut.

Masáže Koupaliště
klasická masáž 20 minut 100 Kč chata

č. 1
1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 400 Kč

Pronájem bazénu – hodinová 
sazba

ostatní masáže 30 minut 200 Kč 1. 7.–31. 8. 500 Kč
Akce chata

č. 2, 3
1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 600 Kč

do 19.00
900 Kč

19.00–21.00
800 Kč

po 21.00
1 000 Kč

čtvrtek pátek
– sauna + klasická masáž 150 Kč

1. 7.–31. 8. 700 Kč
chata
č. 4, 5, 6

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 500 Kč
pronájem školy 1 hod. 
(dopoledne)

20 Kč Pronájem – Sokolovna, 
Sportovní hala

1. 7.–31. 8. 600 Kč
stany velký 80 Kč

Permanentka – neplatí pro saunu základní sazba 1 hod. 210 Kč malý (2 osoby) 50 Kč
dospělí 12 vstupů po 1 hod.
– přenosná,
platnost 2 měsíce

500 Kč krátkodobý pronájem
(kratší 1 hod.)

250 Kč parkovné 
(vozidlo/
den)

osobní automobil 30 Kč
obytný vůz, karavan
1. 5.–31. 10.

100 Kč
zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly 
NMPS

100 Kč
děti do 15 let a ZTP, 
12 vstupů po 1 hod. – 
přenosná, platnost 4 měsíce

300 Kč Poplatky
Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)

10 Kč
osoba/ nocdlouhodobé pronájmy 

(pravidelná cvičení) – platba dle dohodyZápůjčky Ubytovací poplatek při ubytování 
v areálu koupaliště

20 Kč
osoba / nocvysoušeč vlasů 20 Kč

sportovní potřeby 10 Kč krátkodobé (jednorázové) 
pronájmy – platba hotově

Sprchy 10 minut 20 Kč
ručník 10 Kč Elektrická energie 100 Kč /den

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

Kontakty:
mobil: 725 785 801, 776 098 911
e-mail: nmps.sport.relax@centrum.cz
www.ubytovani-relax.com
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Nové knihy

Dospělí beletrie
Barton, Fiona: Vdova
Bjork, Samuel: Sova
Brown, Sandra: Skryté zlo
Coben, Harlan: Nikomu ani slovo
Collins, Jackie: Krev není voda
DeMille, Nelson: Zářivý anděl
Fojtková, Věra: Zrádná frankovka
Irving, John: Ulice Záhadných tajemství
Kelly, Mary Louise: Kulka
Ogino, Denisa: S duší Japonky
Patterson, James: Druhé líbánky
Rindell, Suzanne: Ta druhá 
zapisovatelka

Roberts, Nora: Cizinec
Tessaro, Kathleen: Sběratelka parfémů
Veselá, Viktorie: Sázka na mizeru
Zhřívalová, Petra: O fous líp

Mládež beletrie
Adamec, Radek: Pohádky 
o nezbedných mašinkách
Brezina, Thomas: Všechna moje 
strašidla
Černík, Michal: Tik, Ťak, Ťuk
Váňová, Helena: Pohádkový pokojíček
Durková, Milena: Proč má Janička 
velrybu
Matysková, Veronika: Poprask 
v Tabulkově

Pospíšilová, Zuzana: Johanka a malé 
prasátko
Sobková, Helena: Pohádka o Protržené 
přehradě
Rowling, Joanne: Harry Potter 
a prokleté dítě
Žáček, Jan: Hokejová pohádka
Král, Vladimír: Kůzlátka

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 čtenář-
ské konto tuto knihu rezervovat. Přes čtenářské konto lze výpůjčky také prodlužovat. 
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.

Kultura
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Kultura

Jmenuji se Gitu, bydlím v krásném 
francouzském městě Grenoblu a rád se 
vracím do Nového Města pod Smrkem, 
kde jsem působil jeden rok v projektu 
Evropské unie na tzv. evropské dobro-
volné službě v SVČ „ROROŠ“. Začátky 
ve vašem městě nebyly vůbec lehké.

Po ukončení mé střední školy jsem se 
chtěl dostat ven z dráhy, kterou jsem měl 
před sebou. Chtěl jsem zažít dobrodruž-
ství, projít si životními zkušenostmi,… 
Nebylo možné odejít jen tak, dohodnul 
jsem se s univerzitou, vzal jsem si jeden 
rok volno a uprostřed svých studií jsem 
opustil školu, abych se vydal vstříc neu-
věřitelným dobrodružstvím!

Říkal jsem si, že evropská dobrovolná 
služba (EVS) v České republice bude to 
pravé. Žil jsem po dobu jednoho roku 
v malém městečku na hranici s Němec-
kem a Polskem. 4 000 obyvatel, z toho 
jen velmi málo lidí v mém věku, nehovořili 

Gitu
anglicky, natož francouzsky. Představte 
si mé pocity při příjezdu… …já, který 
jsem toužil po jedinečných zážitcích… 
…jsem skončil tady!… …nemohl jsem 
utéct!

Mým úkolem bylo mimo jiné praco-
vat s dětmi ve věku 7–14 let na letním 
táboře. Byl jsem zapojený do přípravy 
programu letního tábora a v létě jsem 
byl součástí skupiny vedoucích a in-
struktorů, kteří připravovali hry, soutě-
že, přehlídky,… Bylo to poprvé, když 
jsem pracoval s dětmi na letním táboře. 
Tato zkušenost mě inspirovala natolik, 
že po návratu do Francie jsem se stal 
skautským vedoucím.

Naučit se komunikovat česky byla 
nutnost i potěšení! Čeština mi umožnila 
navázat skutečné vztahy s lidmi. Postup-
ně, jak jsem zvládal záludnosti českého 
jazyka, byl můj vztah s dětmi i mými ko-
legy intenzivnější a vřelejší.

Často jsem se srovnával s malými ry-
bami, které po dobu 18 let pořád krouží 
kolem dokola ve své misce na stupních 
řetězce svého vývoje. Během mé EVS 
tato malá ryba skočila do oceánu a roz-
šířila svůj horizont. Můj pohled na svět 
kolem sebe se změnil, byla to úžasná 
zkušenost!!

Těším se na shledanou v Novém Měs-
tě pod Smrkem.

Uvidíme se na táboře 2017!
Gitu

V sobotu 10. prosince 2016 vystou-
pila v Novém Městě pod Smrkem na vá-
nočním koncertě Petra Janů s kapelou 
Amsterdam. Zaznělo mnoho známých 

Koncert Petry Janů

hitů, při kterých zpíval celý sál. Úžasná 
sváteční atmosféra vyvrcholila písní Ti-
chá noc, kterou si zpěvačka společně 
zazpívala s dětmi z pěveckého sboru 

Podsmrkáček ze ZUŠ Nové Město pod 
Smrkem, pod vedením sbormistryně 
Mgr. Michaely Smutné.

Edita Čeledová
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Jako ryby ve vodě plavali zástupci 
kroužků včelařů, plavců a geocachingu 
při pátečním prosincovém Mikulášském 
plavání. Nejúspěšnější plavkyní byla 
Klára Denková, která stihla za hodinu 
uplavat 150 bazénů. V těsné blízkosti 
doplavali Tereza Selnekovičová a Honza 
Smutný. Obdivuhodný výkon předvedl 
Daniel Suk (90 bazénů) a Honza Kole-

sport

Středisko volného času „ROROŠ“,
Nové Město pod Smrkem,

příspěvková organizace
Frýdlantská 841

463 65 Nové Město pod Smrkem
tel. 482 325 319

e-mail: ddm_nmps@volny.cz
IČ: 46744819

Jako ryby ve vodě
ček (80 bazénů). Vašek Řezáč uplaval 
krásnou rovnou stovku a Kryštof Mazá-
nek s přerušením plavby dosáhl 70 ba-
zénů. Celkem děti uplavaly 8 880 metrů. 
V průběhu plavání stíhali plavci lovit 
„utopence“ a proplouvat cirkusovou ob-
ručí. Krásné odpoledne bylo zakončeno 
předáním certifi kátů. Těšíme se na Mi-
kulášské plavání 2017!

Zkušení dlouholetí trenéři basketba-
lového kroužku Bedřich Svoboda a Petr 
Diškant zorganizovali v pondělí 19. pro-
since 2016 basketbalový turnaj. Bylo 
se na co dívat. Hráči bojovali s velkým 
zápalem a některé úspěšně zakončené 
akce byly velmi pohledné. Hladký prů-
běh turnaje byl zakončen slavnostním 
vyhodnocením.

Na prvním a druhém místě se umístila 
zkušenější a vyzrálejší družstva z No-
vého Města pod Smrkem. Třetí a čtvrté 
místo obsadili mladší, nadějní basketba-
listé z Hejnic.

Nejlepšími střelci turnaje se stali Adéla 
Bílková a Milan Filip z Nového Města 
pod Smrkem. Nejmladší dívka, která 
se účastnila turnaje, Klára Zoreníková 
z Hejnic, statečně odrážela útok soupe-
řů. Nejmladší a nadějný chlapec Radek 
Machačka prokázal velkou bojovnost 
a chuť neustále se zlepšovat.

K plynulému průběhu turnaje přispěli 
Dominik Rejn a Petr Denk. Pomohli jako 
asistenti rozhodčích se zápisem o prů-
běhu utkání a hlídali čas.

Děkujeme městu Nové Město pod 
Smrkem za podporu turnaje.

YS

Tradiční předvánoční basketbalový turnaj smíšených 
družstev Frýdlantska


