
NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Na akci se významně podíleli a účast-

níkům akce se věnovali též Spa Resort 
Libverda i místní podnikatelé v ubyto-
vání. Jedná se o první významný počin 
novoměstského Sdružení podnikatelů 
v cestovním ruchu, které bylo založeno 
minulou zimu a o jehož vzniku jsme 
psali do jarního čísla Novoměstských 
novin. Všem zúčastněným patří veliký 
dík za opravdu skvělý výkon i spolupráci 
a podíl na úspěchu při získání ocenění. 
Gratulujeme!

Co znamená ocenění pro Singltrek 
pod Smrkem? Zejména to je další me-
zinárodní zviditelnění. Dostává se tak 
na mapu nejvýznamnějších sportovních 
destinací Evropy. Organizace ACES 
podporuje vzájemnou komunikaci oce-
něných komunit a měst a výměnu jejich 
znalostí a zkušeností na kongresech 
a konferencích. To pro místní region zna-
mená velmi dobrou šanci poznat a získat 
nová partnerská města v různých evrop-
ských lokalitách a možnost spolupráce 
s nimi i na jiných tématech než jen spor-
tovních. A v neposlední řadě to znamená 
také možnost spolu s dalšími oceněnými 
komunitami a městy participovat na ev-
ropských grantech.

Příjemný začátek podzimu Vám za ce-
lý Singltrek tým přeje

Hanka Hermová

Letní prázdniny jsou za námi, ale se-
zóna na Singltreku pod Smrkem ještě 
bude několik týdnů pokračovat. Když 
se vydaří počasí, zářijové víkendy bývají 
opravdu nabité. A pak přijde, alespoň 
pro nás, nejkrásnější období roku, kdy 
se lesy rozzáří barvami. Pokud tedy le-
tos po tom dlouhém letním suchu ještě 
nějaké listy na stromech vůbec budou.

A co se u nás děje nového? Ve schrán-
ce nám právě přistála obálka s potvr-
zením, že Singltrek pod Smrkem (pře-
devším však komunita okolo něj) získal 
ocenění “Evropská komunita sportu 
za rok 2019”. Toto ocenění uděluje 
organizace ACES Europe, což je me-
zinárodní nezisková organizace sídlí-
cí v Bruselu, která úzce spolupracuje 
s Evropskou komisí na plnění jejích cílů 
v oblasti sportu. Ocenění je udělová-
no od roku 2012 a podmínky pro jeho 
získání jsou poměrně přísné. V České 
republice až do teď ACES ještě žádnou 
cenu v kategorii komunita sportu neu-
dělil, takže se, kromě radosti z ocenění 
samotného, radujeme i z prvenství.

Ocenění se získává na základě podané 
žádosti, kterou za komunitu okolo Singl-
treku pod Smrkem připravil Mgr. Tomáš 
Kvasnička. Naše komunita splňovala 
všechna požadovaná kritéria a prošla 
předběžným posouzením, následně pak 
ve dnech 13. až 16. srpna 2018 na Sin-
gltreku pod Smrkem proběhla návštěva 
mezinárodní hodnotící komise. Program 
této návštěvy byl náročný a hektický. Or-
ganizace, expertního vedení a tlumočení 
se ujal Mgr. Tomáš Kvasnička. Zúčast-
něné obce Nové Město pod Smrkem, 
Lázně Libverda a Swieradów Zdrój za-
stupovali starostové Ing. Pavel Smutný, 
Ing. Jan Pospíšil a Ronald Marciniak. 
Podnik Lesy ČR zastupovala jeho tisko-
vá mluvčí Mgr. Eva Jouklová.

Jsme Evropská komunita sportu 2019!

cena 10 Kč
www.nmps.cz

číslo 5, ročník 24
Město Nové Město pod Smrkem
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Vážení čtenáři,
hlavním tématem nejen dalšího čísla 

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

Dále se jako obvykle dozvíte aktuální 
informace z radnice, od příspěvkových 
organizací, sdružení a spolků. Připra-
ven je také literární příspěvek a pouče-
ní složek IZS.

Redakce

Ve dnech 13. až 16. srpna nás navští-
vila hodnotitelská komise ACES Europe, 
složená z delegátů ze Skotska, Francie 
a Slovenska. Komise velmi kladně hod-
notila projekt Singltrek pod Smrkem 
jako výjimečný, inspirativní a příkladný 
a nyní bylo naše město společně s ob-
cí Lázně Libverda prohlášeno Evrop-
skou komunitou sportu 2019. Ocenění 
jsme získali za to, že naše obce jsou 
skutečně dobrým příkladem spor tu 
pro všechny jako nástroje pro podpo-
ru zdraví, integrace, vzdělání a úcty, 
které jsou hlavními cíli ACES Europe, 
a dále za vytvoření příkladné sportovní 
politiky s pěknými zařízeními, programy 

a činnostmi. Z těch-
to důvodů nám bude 
v prosinci předáno 
ocenění v Evrop -
ském parlamentu.

Komunita sportu
autor fotografi e: Petr Poštolka
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Pomalu končí čas dovolených a prázd-
nin, kdy jsme si všichni mohli dosyta užít 
letošního horkého a velmi suchého léta. 
Ani v těchto letních měsících členové 
Okrašlovacího spolku nezaháleli a usku-
tečnili několik akcí.

Manželé Bláhovi se vydali 20. červen-
ce na místní hřbitov zlikvidovat plevel, 
který stačil vyrůst na hrobu řádových 
sestřiček. Při prvotních úpravách byla 
sice použita jako podklad pod kačírek 
geotextilie, ale množství písku a hlíny 
v navezeném materiálu stačilo k tomu, 
aby plevel znovu prorostl.

Akce, která následovala hned další 
den, 21. července, bylo pokračování 
na úpravách Staré poutní cesty a sa-
movýroba dřeva pro vytápění spolkové 
místnosti v zimních měsících.

Máme velikou radost, že se podařilo, 
za spolupráce mnoha dalších lidí, dů-
stojně umístit pamětní desku Bratrstva 
střelců, kterou nalezl a OS předal pan 
Petr Linke v zimě loňského roku.

 Deska byla částečně poškozená, 
ale díky šikovnosti pracovníků firmy 
SEKRA, kteří ji vložili do železného lo-
že a připevnili na jižní stěnu hasičské 

zbrojnice, ji může vidět široká veřejnost. 
Vysvětlující text je na přidaných tabulích 
pod vlastní žulovou deskou spolu s map-
kou, upřesňující polohu domů, které 
Bratrstvo vlastnilo.

Další potěšující zprávou je, že pomník 
Gottfrieda Menzela, který stojí v parčíku 
za kostelem, má po velice dlouhé době 
opět vyzlacený nápis. Zásluhu na jeho 
obnovení má restaurátorka, paní Naďa 
Březinová. Pomník tím získal zpět svoji 
důstojnost a krásu.

Pro příznivce Naučné hornické cesty 
máme také dobrou zprávu – na základě 
nekonečně dlouhého, ale ve výsled-
ku úspěšného vyjednávání paní Olgy 
Vnoučkové provede KČT (Klub českých 
turistů) turistické značení a zakreslení 
do map do konce měsíce září. Průvodce 
po naučné stezce byl vydán v předstihu 
zásluhou LČR.

Veškeré podklady pro průvodce i in-
formace na panelech podél naučné 
cesty a vysvětlující texty tabulí pod 
deskou ostrostřelců zpracoval člen OS 
– RNDr. Václav Tima.

Za OS 
M. Remtová

Celý letošní červenec a srpen se vy-
značoval vysokými teplotami, které měly 
za následek také velký počet požá-
rů a zahoření. V našem okolí naštěstí 
k žádnému velkému požáru nedošlo, 
teplo však mělo za následek také velký 
výskyt vosích hnízd a v neposlední řadě 
nedostatek vody. Nepamatuji, že by tu 

někdy bylo takové velké sucho, vždyť 
o Frýdlantském výběžku se mluví jako 
o „nočníku Česka“.

Naše jednotka během prázdninových 
měsíce vyjela několikrát – nejprve k na-
hlášenému požáru odpadu v Jindřicho-
vicích, další týden k technické pomoci 
do Nového Města k zahoření po blesku 

hasiči

Až příliš horké léto u hasičů

Novinky z Okrašlovacího spolku

spolky

a hned další týden, konkrétně 15. 8., 
k velkému požáru zámečku do Dolní 
Řasnice. Mimo tyto výjezdy pomohli 
naši chlapci také při odstraňování vosích 
a sršních hnízd po celém Novém Městě.

Nezaháleli ani členové sboru. Po první 
prázdninové akci, „Hurá prázdniny“, 
nám začaly práce s dokončením oprav 
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akce, včetně starosti o hladové a žíznivé 
příznivce hasičiny.

V srpnu jsme pořádali nultý ročník no-
hejbalového memoriálu našich zemře-
lých členů – sportovců.

První zářijový víkend byl pro naše sou-
těžní družstvo nejnáročnějším prázdni-
novým víkendem. V sobotu se konaly do-
hromady tři soutěže. První byla od devíti 
hodin soutěž v Dolní Řasnici, od deseti 
hodin následovala soutěž v Raspenavě, 
která je zařazena do seriálu Superpohár, 

hasiči

  V přírodě se pokud možno vyhněte 
použití zdrojů otevřeného ohně (sirky, 
cigareta, zapalovač, vařič). Stačí 
málo, třeba nenápadná jiskra spadlá 
do jehličí, a můžete svou neopatrností 
způsobit požár.

  V lesích je celoročně zakázáno 
kouřit. Rozdělávat nebo udržovat ohně 
lze jen na vyhrazených místech, jinak 
může být udělena pokuta až do výše 
15 000 Kč; pokud dojde k požáru 
a nejedná se o trestný čin (nevznikne 
škoda vyššího rozsahu), sankce se 
může vyšplhat až do výše 25 000 Kč.

  Samozřejmě je zakázáno odhazová-
ní hořících nebo doutnajících předmětů.

  Rozdělávat nebo udržovat otevřený 
oheň je možné jen na místě vzdáleném 
minimálně 50 metrů od kraje lesa.

  Nikdy nerozdělávejte oheň pod 
větvemi stromů, na pasekách, 
v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž 
zemědělských plodin a stohů.

  Při teplém nebo suchém počasí 
je lepší v lese, jinde v přírodě nebo 
na volném prostranství oheň vůbec 
nerozdělávat.

  Dodržujte zákaz vypalování trávy 
a porostů. Je to nelegální a velice 
nebezpečná činnost, za kterou vám 
hrozí pokuty až do výše 25 000 Kč.

Zabraňme požárům v přírodě
  Od hořícího ohně neodcházejte, 

dohlížejte na něj, po skončení pálení jej 
důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky 
dřeva, spáleniště s popelem překryjte 
vrstvou zeminy.

  Spalování klestí v lese nebo 
většího množství biologického odpadu 
na zahrádce předem nahlaste hasičům 
(HZS LK).

  Pozor na používání propan-
butanového nebo lihového vařiče! Ty 
nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru. 
Převržený nebo nestabilní vařič 
v přírodě může snadno způsobit požár.

Co by měli dodržovat zemědělci?
  při sklizni obilí přednostně sklízet 

obilný porost na ohrožených místech 
(např. podél veřejných komunikací, 
železničních tratí),

  stroje používané při sklizni a usklad-
ňování vybavit vhodnými hasicími 
přístroji, stroje udržovat v řádném 
technickém stavu, pravidelně je čistit 
od nánosů olejů a organického prachu,

  seno a slámu skladovat v objektech, 
pro něž je tento účel prokázán 
dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a které slouží pouze tomuto 
účelu (stodoly, seníky, půdní prostory 
apod.), nebo formou volných skladů 

(stohů), přičemž tyto mohou mít objem 
nejvýše 4000 m3,

  při umísťování volných skladů 
sena nebo slámy postupovat 
v souladu s ustanoveními vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci),

  opatřit skladovací objekty 
bezpečnostními tabulkami (např. Zákaz 
kouření a vstupu s plamenem, Cizím 
vstup zakázán apod.),

  materiály náchylné k samovznícení 
neskladovat vlhké (nedosušené),

  v každém skladu stébelnatých látek 
provádět pravidelná měření teploty 
skladovaných hmot.

Co by měli dodržovat občané?
  v období žňových prací nepoužívat 

otevřený oheň v blízkosti polí a skladů 
rostlinných materiálů,

  v těchto místech nekouřit 
a neodhazovat nedopalky cigaret,

  poblíž stohu nebo skladu sena 
a slámy nerozdělávat oheň,

  zábavní pyrotechniku odpalovat v do-
statečné vzdálenosti od polí se vzrost-
lým obilím a od skladů sena a slámy.

LR

v klubovně, kde se snižoval strop ve spo-
lečenské místnosti, dále se muselo 
vše vymalovat a přestěhovat veškeré 
vybavení, byla obložena zeď u kamen 
a zakoupili jsme nový bojler do kuchyň-
ky. Od sponzora ze Svijan jsme dostali 
novou pípu s chlazením. V té chvíli bylo 
již vše připravené na naši největší letní 
akci, soutěž Superpoháru, která se 
konala dne 21. července na cvičišti 
za klubovnou. Počasí nám přálo; chvíle-
mi bylo až velké teplo, ale fandů se i přes 
to sešel velký počet. Přijelo si k nám 
zasoutěžit celkem 6 družstev žen (vy-
hrála Raspenava B) a 16 družstev mužů 
(vyhrál Frýdlant). Naše družstvo skončilo 
na krásném 6. místě. Pro naše závodní-
ky byl den náročný také díky tomu, že 
po dobu celé soutěže se museli starat 
o odklízení hadic s vodou, aby hřiště ne-
bylo zamokřené. Díky patří všem ostat-
ním členům za perfektní organizaci celé 

a jako poslední se konala soutěž na PS8 
u nás v Ludvíkově. Počasí nám moc ne-
přálo, celý den s přestávkami propršel, 
ale naši soutěžící se s tím poprali se ctí 
a dovezli čtvrté místo z Řasnice, páté 
místo z Raspenavy a na domácí soutěži 
ukořistili místo třetí.

Jak jsem již zmínil, počasí nám při do-
mácí soutěži moc nepřálo, ale i tak jsme 
se ji užili. Dorazila návštěva ze spřátele-
ného sboru z moravských Kozlan a sou-
těže se zúčastnila také dvě družstva 
tzv. staré gardy. Děkujeme všem, kteří 
se přišli podívat a zafandit.

Co nás čeká v poprázdninovém obdo-
bí? Veškerý úklid jak klubovny, zvláště 
„repremístnosti“, tak plechové boudy, 
ve které byl před opravou uskladněný 
materiál a provedena oprava veškeré 
techniky. Musíme vše přichystat na zá-
řijovou inventuru a připravit klubovnu 
na podzimní komunální volby, které se 
budou konat 5. a 6. října.

Jednatel MaP st.
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Z 21. zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem, 
konaného dne 27. června 2018

Zasedání bylo přítomno 12 členů, 
3 členové omluveni, dva nepřítomni.

Připomínky občanů
Paní Heinrichová: Vezmu to pěkně 

popořádku. Vyděsila jsem se, když jsem 
po delší době přešla hřiště u sokolovny, 
domnívala jsem se, že tam začíná ropo-
vod nebo co, a dozvěděla jsem se, že to 
byla velikánská cedule, že EU přispěla 
na opravu Celní ulice. Proč tak mon-
strózní? Vítr to srazil, takže jsem ceduli 
neviděla. To tam bude znovu? Stejně 
tak jsem se zděsila, když jsem viděla 
CiS na náměstí. Neuvěřitelná věc, co se 
na tom náměstí všecko dá uplatnit. Když 
půjdeme dál, tak tam je sice místo (u so-
kolovny), ale proč je tam další bouda 
na sběr šatstva, stačí ta jedna. Nevím, 
na co další, je to hloupé, zbytečné. Po-
tom teda nejen na Jindřichovické ulici, 
ale i jinde po městě se najdou domy, co 
nemají zaústěné okapy do kanalizace. 
Jsou to soukromé i obecní domy. Po-
tom mě trápí, chodím do školky často 
kolem kostela, že ten pan farář nezajistí 
takovou jednoduchou věc, jako je vybrat 
okapy. Kdybyste mu byli nápomocní, 
kdyby farník vylezl na plošinu a vyčistil 
to. Už se tam začíná loupat omítka. Jinak 
to tam začíná vypadat hezky, ta obnove-
ná socha Jana Nepomuckého, to stro-
moví, i když jste mě docela vyděsili, když 
tam bude parčík, že jste prodali to hřiště 
se spoustou nádherně vzrostlých, zdra-
vých lip. Když se podívám na školku, tak 
neumím užít jiné slovo, než že je zraně-
ná, tvrdě zraněná a že ten kousek tam 
dostává trochu na frak, ale na druhou 
stranu je tam nádherná dlažba, krásná 
je ta Revoluční ulice, i když bylo nutné 
pokácet ty stromy, které nějaký lump 
ulil, tak okamžitě bylo všechno v pořád-
ku, zarovnal se terén. To musím teda 
pochválit, ale pan farář je k tomu kostelu 
trošku lhostejný. Pak ještě jedna věc. Je 
trochu delší, ale trápí mě hrozně. Vím to 
z drbů, nevím, kde bych se to jinde moh-
la dozvědět. Vedle bytovky v Revoluční 
se porazí keře a ty dva smrky a bude tam 
místo pro pár parkujících aut. Proč? Jak 
to vypadá teď na rohu u Jizeranu, to je 
jedna velká hrůza. Proč tam pro pár aut, 
která se vytlačují běžně z města, se zlik-
viduje ten hezký kousíček zeleně, kde si 

Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem

Zprávy z radnice

konečně začaly hrát děti. Nemohla by 
ta auta být za tou bytovkou, tam je místa 
dost. U toho zeleného obchodu v Revo-
luční ulici je značka parkoviště. Jestli je 
taková dohoda s majitelem, který to tam 
má snad na 50 let, nevím, jedna paní po-
vídala, tak snad i ve dnech, kdy nemají 
otevřeno, by měla být brána otevřená 
a parkoviště by mělo být přístupné a ne-
musí být parkoviště na rohu u bytovky. 
Byla bych ráda, kdybyste nad tím pře-
mýšleli, a ne jenom tady je místo, tak to 
vymlátíme a uděláme parkoviště. Podle 
mě ten kousek zeleně náramně chybí. 
O to jsem chtěla poprosit, abyste to řeši-
li. Nevím o tom víc, jedna paní povídala. 
Je to naproti domu paní Hniličkové. Pan 
místostarosta: Tam není žádné kácení. 
Paní Heinrichová: Jsou tam dva smrky, 
nejsou nijak extra velké. Hrají si tam děti, 
teď začaly nedávno. To jde taky postavit 
proti sobě, jestli auta nebo děti. Pan 
místostarosta: V plánu to zatím schvá-
lené není. Projekčně je to připravené, 
dělalo se to současně s parkovištěm 
u mateřské školy, kde také padly stromy. 
Pokud zastupitelstvo realizaci neschválí, 
tak se to dělat nebude. Paní Heinri-
chová: U školky to byla nutnost, podle 
mého názoru a podle vašeho taky? Pan 
místostarosta: Já si to myslím taky. 
Vždycky je něco pro a proti, je to na té 
veřejné diskuzi. Když přesvědčíte za-
stupitele, aby vám to odsouhlasili, tak to 
tak bude. Paní Heinrichová: Oni o tom 
lidi hlavně nevědí, řekl by vám to leckdo. 
Vzpomeňte si, že před lety byla anketa, 
ze které vítězně jako nejoblíbenější mís-
to vyšlo koupaliště, teď už by to tak urči-
tě nebylo. Pan starosta: Probíhá tvorba 
územního plánu. Nový ÚP defi nuje par-
kovací plochy. Je tlak ze všech stran, jak 
od policie, tak od občanů, na zvýšení 
parkovacích míst, auta přibývají. Pro-
blém s parkováním je a bude. U toho 
obchodu v Revoluční ulici je parkoviště, 
ale jde o soukromý majetek a ani to 
nikdy nebyl majetek města. Paní Hein-
richová: Ale je tam značka parkoviště. 
Pan starosta: Je to soukromé, není to 
pozemek města. Paní Bláhová: Chtěla 
bych navázat na to hledání parkovacích 
míst. Já si myslím, že kdyby se to prošlo, 
tak by se nějaké plochy našly a ani by 
to nemuselo být tak daleko od těch by-
tovek. Chtěla jsem se zeptat konkrétně 
na tu příšernou zelenou budovu toho ob-
chodu. Pokud si vzpomínám, tak to byla 

dočasná stavba na 10 let. Jak je možné, 
že to tam stojí dál? Dá se s tím něco dě-
lat? Pan starosta: Stavby dočasné řeší 
stavební zákon. Pan Suk: Změnou ÚP 
došlo ke změně využití pozemku na ob-
čanskou vybavenost a bylo požádáno 
o převedení na stavbu trvalou. Paní Blá-
hová: Já si pamatuji, že to kdysi chtělo 
město odkoupit, aby tam mělo záchytné 
parkoviště. Pan starosta: Můžeme se 
k tomu vyjadřovat, až bude veřejné pro-
jednávání nového ÚP. Bude to v rámci 
několika měsíců. Můžeme se u toho sejít 
a hledat parkoviště. Paní Heinrichová: 
Nestálo by za to oznámit to občanům, 
dát to do Novoměstských novin? Pan 
starosta: Záměr veřejného projedná-
vání nového ÚP se zveřejní nejen v No-
voměstských novinách, ale i rozhlasem, 
na úřední desce apod. Paní Denková: 
Ještě k těm parkovištím. Co se bude dít 
u bývalého „Růžku“, dnes „Bike bistra“? 
Nám tam parkují až do křižovatky. Když 
vyjíždíme z „Malé strany“, tak musíme 
najíždět do protisměru. Já si myslím, 
že tam žádné parkoviště není, parkují 
tam všelijak. Dalo by se s tím něco dělat 
a dodržovat těch 5 m od té křižovatky? 
Pan starosta: Pokud někdo porušuje 
dopravní předpisy, může to řešit policie. 
Paní Denková: Chtěla jsem se zeptat 
na pozemek před hasičárnou, ta tráva. 
Nebylo by možné tam udělat pro „Bike 
bistro“ parkoviště? Pan místostarosta: 
Oni sami již v tomto směru něco podni-
kají. Jsou si toho vědomi a jednají o něja-
ké možnosti. Řešit to může policie. Paní 
Denková: Já jsem na policii několikrát 
byla, mám i fotky. Pan místostarosta: 
Chtěl jsem ještě k tomu, co říkala paní 
Heinrichová. K tomu billboardu (plachtě) 
na Celní ulici. Je to stavba Libereckého 
kraje, a pokud zhotovitel staví za pod-
pory dotace, tak to musí u té stavby 
zveřejnit. Už se to bude dokončovat, 
tak to zruší a bude tam umístěna jenom 
nějaká menší informační tabule. Paní 
Heinrichová: Hlavně když to zmizí. Pan 
místostarosta: Na ostatní připomínky 
vám mohu odpovědět písemně.

Paní Vnoučková: Na stránkách měs-
ta byl zveřejněn projekt rekonstrukce 
náměstí. Ten projekt byl mimořádně 
špatný, proto jsme se jako Okrašlovací 
spolek rozhodli, že na to musíme ně-
jak reagovat. Proto ten otevřený dopis 
zastupitelům, který jsem vám na začát-
ku zasedání dala a který bych chtěla 
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přečíst. Pan místostarosta: Není to 
projekt, je to koncept. Paní Vnoučko-
vá: Ano, je to studie. Já bych ten dopis 
opravdu chtěla přečíst.

Citace dopisu:
Otevřený dopis Zastupitelům měs-

ta Nové Město pod Smrkem
Vážení představitelé města,
na webových stránkách našeho 

města byla dne 14. června 2018 zveřej-
něna projektová studie rekonstrukce 
náměstí. Jako občané Nového Města 
a členové Okrašlovacího spolku máme 
potřebu se k této studii vyjádřit.

Rekonstrukce náměstí se připravuje 
několik let. Vytvořit kvalitní veřejný 
prostor je práce velmi obtížná již jen 
proto, že projekt vyvolá kontroverzní 
názory a musí se najít kompromis od-
lišných názorových skupin. Tímto dopi-
sem vás chceme upozornit na dopady 
realizace tak významného prostoru, 
jakým naše náměstí bezpochyby je.

J iž  forma veře jné prezentace 
na webových stránkách města je 
v dnešní době nestandardní v porov-
nání s podobnými projekty. Ze stručné 
informace uvedené v textu není zřej-
mé, zda studie vznikla se zapojením 
veřejnosti. Navíc text nevyzývá občany, 
aby předložili své připomínky. Není pře-
ce možné rozhodovat o veřejném pro-
storu za zavřenými dveřmi a nezapojit 
do diskuze občany města.

Postrádáme jakoukoliv informaci 
o tom, kdo studii zpracoval.

Studie a její realizace jdou proti sou-
časnému trendu rekonstrukcí veřej-
ných prostor. Navrhovaným zásahem 
se náměstí znehodnotí na mnoho dal-
ších let a případné opravy následků 
budou stát velké fi nanční prostředky 
z městského rozpočtu.

Udělat pěší zónu je naprosto v po-
řádku, ale kácet kvůli tomu celé stro-
mořadí? Ztrátu parkovacích míst uza-
vřením východní strany náměstí autor 
studie kompenzuje vytvořením parko-
vacích míst na severní straně náměstí. 
Současné projekty však parkování 
aut na náměstích omezují a převádí 
ho do vedlejších ulic. Zvýšení počtu 
parkovacích míst paradoxně přivádí 
na náměstí více aut, jejichž řidiči chtějí 
na daném místě auto odstavit. Pokud 
nenajdou volné místo, krouží a hledají 
ho. Větší množství aut znehodnocuje 

svými emisemi a hlukem životní pro-
středí náměstí a omezuje pobytové 
funkce náměstí.

Navrhovaná stání mají být vytvoře-
na na úkor vzrostlých a hodnotných 
stromů. Podle studie bude skáceno 
celkem 32 stromů a jen 18 jich bu-
de znova vysázeno. Avšak ani výsad-
bou nových stromů se již nikdy ne-
dosáhne ucelenosti stromořadí, jak 
jej známe dnes. Zcela se zlikviduje 
architektonický prvek našeho ná-
městí, který vytvořili naši předchůdci 
a město se o něj svědomitě stará. 
Dvojitý pás stromořadí nenarušuje 
volný průchod po chodníku. Naopak 
vytváří příjemnější podmínky pro chůzi 
a pobyt na náměstí. Stromy mají mi-
kroklimatický význam. Zastíněním 
ploch brání jejich přehřívání během 
horkých dní, zajišťují pozvolný odtok 
srážkových vod a zlepšují kvalitu 
zdravého prostředí. Tento význam je 
dvakrát tak důležitý na plochách, kde 
se uvažuje o venkovním sezení (terasy 
restaurací a cukrárny), zde se opět 
zcela zbytečně kácí celé stromořadí. 
Náměstí beze stromů tu již historicky 
bylo a naši předci, znajíce nevýhody 
otevřeného prostranství a výhody stro-
mů, zde vytvořili dvojitý pás stromů. 
Jako architektonický, ale i ochranný 
prvek.

Naše náměstí je obrazem historic-
kého a kompaktního města. Tím, že je 
po obvodu vymezené hmotou domů, 
patří k nejkvalitnějším veřejným pro-
stranstvím. Mělo by poskytovat volný 
prostor pro shromáždění většího počtu 
lidí, dostatek míst k sezení, poskytovat 
stínící a okrasné prvky jako jsou stro-
my, vodní prvek nebo umělecké dílo. 
Náměstí je historicky rovněž koncipo-
váno jako tržní náměstí. Trhy máme 
doposud. Současný trend směřuje 
k účelnému uspořádání tržních stánků 
a jejich zapojení do vegetace. Doporu-
čuje se využití stromořadí, které utváří 
příjemné mikroklima a místa k odpo-
činku.

Dnešní projekty upřednostňují na-
hrazení rychlého odvedení srážkových 
vod do kanalizace novým systémem 
odvodňování, jenž je založen na prin-
cipu pozdržení odtoku zasakováním 
v místě dopadu dešťových srážek. Te-
dy zvětšení retenční schopnosti území 
zvětšením vegetačního pokryvu.

Naše náměstí si zasluhuje důklad-
nou studii toho, jak ho vylepšit podle 
současných trendů a zachovat stáva-
jící architektonické a historické prv-
ky. Předložená studie toto postrádá 
a naopak likvidací alejí a zachováním 
a rozšiřováním betonového pódia jen 
všechno degraduje.

Okrašlovací spolek i zastupitelé měs-
ta mají určitě společný cíl. Tím je upra-
vené a prosperující město, které bude 
příjemným a důstojným místem pro 
bydlení i cestovní ruch. Prosíme proto, 
zamyslete se ještě jednou nad zveřej-
něnou projektovou studií.

Okrašlovací spolek 
Nové Město pod Smrkem.

Pan místostarosta: Není to spojené 
s projektem. Je to koncept. Tolik let se 
pracuje na tom, něco s tím náměstím 
udělat. V příštím roce bude Frýdlantská 
vodárenská společnost opravovat zříce-
nou kanalizaci na východní a severní 
straně náměstí. S těmito opravami spo-
jujeme opravy povrchů komunikací, jako 
to bylo v ulici Revoluční, Dělnické a teď 
i v ulici Kmochova. Někde se musí začít. 
Nic moc se vlastně nezmění, krom toho, 
když se bude opravovat povrch té komu-
nikace, tak by se to srovnalo do jedné 
roviny až k tomu stromořadí. Může se 
o tom jednat. Pokud má být zachován 
nějaký status quo. Vy říkáte historicky, já 
konkrétně na tom náměstí nevidím histo-
rického vůbec nic. Je velice funkční 
a nemělo by se s ním hýbat v tom směru, 
aby ztratilo tu přístupnost z jakékoliv 
strany. Co se týká stromořadí, pokud 
dendrologické posudky vypracované 
dávno před tím říkají, že ty stromy nejsou 
zdravotně v pořádku, že byly zanedba-
né, že první zdravotní ořezy byly udělány 
opožděně, tak by mělo dojít k obnově, 
nevsazovat nové do těch vzrostlých. Pa-
ní Vnoučková: Já si hlavně myslím, že 
by to měl řešit architekt. Pan místosta-
rosta: To jo. Tohle není projekt. Tohle je 
pouze zkonzultováno s dopravkou, jestli 
by to bylo možné. Pokud by se to dávalo 
do projektu, tak víme, že to takhle bude 
z hlediska dopravního v pořádku. To je 
opravdu jenom na papíře daný prostor, 
se kterým bychom měli pracovat, pokud 
tedy chceme na tom něco dělat. Paní 
Vnoučková: Vždyť město zaplatilo i jiné 
studie od architektů. Od CITY UPGRA-
DE, ten návrh byl docela dobrý a mohlo 
se z něj vycházet. Mohlo se vycházet 
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i z něčeho jiného, ale tohle je taková 
studie, podle které by člověk řekl, že 
město neví, jak to náměstí upravit. Paní 
Remtová: Já bych k té pěší zóně. Jestli-
že máme hektarové náměstí, tzn. že 
jedna strana je 100 m, tak na té uvažova-
né pěší zóně je vchod do Dělňáku, cuk-
rárna a dvě prodejny potravin, tak to 
stačí a pěší zóna je v podstatě v té aleji. 
Proč dělat 100 m pěší zónu. Máme pěší 
zónu kolem celého náměstí. Pan mís-
tostarosta: Tak to má asi špatný název. 
Když to nazveme srovnání toho chodní-
ku s komunikací do jedné výšky, abyste 
si nezvrtla kotník, když jdete kolem té 
předzahrádky, když ji obcházíte do té 
komunikace, která je snížená, aby se 
zapustily ty odpady, které tečou na chod-
ník, pod dlažbu, tak to třeba už zní jinak. 
Pěší zóna zní vznosně. Prostě jde o to 
srovnat tu plochu do roviny, aby se tam 
dalo dobře chodit a mohly fungovat ty 
předzahrádky. Pan Vojáček: Já si pa-
matuji, že si město nechalo udělat něja-
kou studii revitalizace náměstí Technic-
kou univerzi tou v L iberci. Stálo to 
150 tis. Kč a leží to někde v šuplíku. Pa-
ní Heinrichová: A viděl jste to? Viděl 
jste, co nám tehdy navrhli studenti archi-
tektury z Liberce? Pan Vojáček: Nevi-
děl. Paní Heinrichová: Tak se na to 
běžte podívat, někde to tu bude. Pan 
starosta: To byly zdarma provedené 
studentské práce. V podstatě bylo pěk-
né, že se nad tím ti mladí lidé zamysleli, 
šlo ale o nepraktické, neuchopitelné vě-
ci. Teď máme na stole studii od architek-
tů CITY UPGRADE a zároveň je tu druhý 
extrém, tato projektová studie. Já osob-

ně to vidím tak, že bych zadal další studii 
architektovi, který to tady zná, urbanisto-
vi, který projektoval i frýdlantské náměs-
tí. Okrašlovací spolek: Jenom to ne. 
Pan starosta: Jde o různé pohledy ve-
řejnosti a odborníků urbanistů. Na frýd-
lantském náměstí žádná zeleň nebyla, 
jen na jedné straně. Existují na to různé 
názory. Ten člověk, se kterým to umím 
domluvit, vyučuje na TU v Liberci a No-
vému Městu už se věnoval. Ty student-
ské práce byly pod jeho vedením. Může-
m e  a l e  o s l o v i t  j a ko u ko l i v  j i n o u 
architektonickou kancelář, máme se 
od čeho odrazit. Paní Bláhová: Chtěla 
bych, aby v zápise bylo to, co říkal pan 
místostarosta. Že Frýdlantská vodáren-
ská tam bude opravovat kanalizaci, že se 
to využije, aby byla srovnána komunika-
ce s chodníkem, aby tam mohly být 
předzahrádky, což je bezvadné, ale 
chtěla bych slyšet, že se tam nebudou 
kácet ty stromy. Paní Vnoučková: Měl 
by být projekt, než se tohle začne dělat. 
Paní Bláhová: Proč by se nemohla udě-
lat část něčeho, co pak může pokračo-
vat. Pan starosta: Vždycky budeme 
muset mít nejdříve projekt. Pan mís-
tostarosta: Někde musíme začít. Frýd-
lantská vodárenská má projekt na svoje 
práce, protože už je tam havarijní stav 
a tlačí na to, aby mohli rekonstruovat. 
Protože jsem v tom namočený a mluvilo 
se tady o penězích. Tohle není projekt, 
je to zaměření náměstí s dopravními 
cestami, které by prošly na dopravce. 
Pomáhal s tím pan Kadlec z Dopravního 
inspektorátu. Stálo to 12 tis. Kč. To není 
prostě projekt, to bychom za tyhle pení-

ze ani nedostali. Je to zaměření náměstí 
ve stávajícím stavu s navrženými úprava-
mi. Jestli tam budou schody nebo se 
zachovají ty stromy, to je předmětem 
diskuze. Tu jsme samozřejmě chtěli vy-
volat. Tohleto to předběhlo. Paní Heinri-
chová: Dejte prosím do zápisu, kdy sro-
zumitelnou formou seznámíte občany 
s tím úmyslem. Asi v Novoměstských 
novinách. Paní Vnoučková: Musí být 
nejdříve nějaký návrh. Pan místosta-
rosta: Je dobré vědět, co chceme, jaké 
prvky, aby to bylo možné sdělit architek-
tovi. Určitě budeme chtít zachovat funkč-
nost náměstí, dát architektovi konkrétní 
zadání, jinak neuděláme nikdy nic. Pan 
starosta: Jak jsem řekl, může tu být 
další studie. Nemusela by být moc dra-
há. Může to být další pohled, ale nezna-
mená to, že tím budeme vázaní. Archi-
tektonická soutěž je riziková, protože 
ten, kdo ji vyhraje, dbá na to, aby se rea-
lizovalo vše, co navrhl. Takhle to do-
padlo ve Frýdlantu. Já budu navrhovat 
a prosazovat, aby se zadala další archi-
tektonická studie. Budeme mít tři pohle-
dy a pak se můžeme sejít a diskutovat. 
Ing. Beran: Mluvil jsi o tom, že se připra-
vuje ta oprava kanalizace. Kdy? To by 
nastavilo takový časový kalendář, kdy se 
budou moci občané vyjádřit. Budeš mu-
set vědět, co občané chtějí. Pan mís-
tostarosta: Na jaře 2019. Ing. Beran: 
Pokud to budou dělat příští rok, tak toho 
času zas tolik není. Pokud nebudeme 
my nic mít, tak to zůstane tak, jak to je. 
Oni to položí zpět úplně stejně. Moc ča-
su není, budou volby, nebude čas na to 
myslet. Bylo by dobré, aby nějaký návrh 
vzešel, aby to mohlo být předloženo no-
vému zastupitelstvu. Občané by ty při-
pomínky mohli zasílat. Dát do usnesení, 
že je možné do nějakého termínu podá-
vat připomínky k té studii, která je. Pan 
místostarosta: Jestli má paní Vnoučko-
vá nějaký návrh na koncept, tak s tím 
může přijít. Paní Vnoučková: Já si mys-
lím, že nejsem odborník na to, abych 
měla koncepci na náměstí. Můžu mít 
připomínky, co by se mi tam líbilo, nebo 
nelíbilo. Pan Maděra: Když proběhne ta 
rekonstrukce kanalizace, tak bylo řeče-
no, že by se srovnal chodník s komuni-
kací. Jak to bude dopravně? Bude to 
průjezdné, nebo pouze pro zásobování? 
Pokud to bude pouze pro zásobování, 
tak by bylo ideální to udělat. Bude se to 
v současné době týkat pokácení něja-
kých stromů? Pan místostarosta: Bude 
to průjezdné, ale já jsem pro to, aby to 
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Rada Města na své schůz i  dne 
18. 7. 2018 projednala a schválila na-
bídku na zpracování projektové doku-
mentace pro rekonstrukci soustavy cen-
trálního zásobování teplem v Novém 
Městě pod Smrkem společnosti INNO-
GY ENERGO, s. r. o., Praha. Dále sou-
hlasila s údržbou a opravami v budově 
ZŠ Tylova přesahující 40.000 Kč – re-
konstrukce chlapeckých toalet, nový 
kabinet, rekonstrukce stávající ředitelny 
a nová ředitelna. RM uložila vedoucí od-
dělení bytové správy prověřit možnosti 
instalace veřejného osvětlení u zahrá-
dek v lokalitě u nádraží.

Ze schůzí rady města
Další schůze rady města se konala 

29. 8. 2018, byla na ní projednána 
smlouva s novým odborným lesním hos-
podářem a správcem lesa, dále rada 
projednala operační plán zimní údržby 
na sezonu 2018/2019 a projednala ná-
vrh smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v budově Palackého 275. Dále se rada 
města zabývala žádostí Okrašlovacího 
spolku o projednání reakcí na zveřejně-
nou projektovou studii náměstí. Rada 
města také projednala návrh na zakou-
pení areálu bývalé Textilany a posunula 
tento bod na zasedání ZM.

Úplné výpisy usnesení rady města 
naleznete na www.nmps.cz/rm.php
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Zprávy z radnice
bylo pouze pro zásobování. Bude to 
podle toho, jak se dohodnete jako zastu-
pitelé. Paní Sochová: Jsou to vlastně 
dvě věci. Jedna věc je práce vodárny 
a potom ty následné úpravy, nebo je to 
celková rekonstrukce náměstí? Pokud to 
chcete řešit tak, že vodárna už má pro-
jekt, a proto je potřeba návazně udělat 
nějaké úpravy, tak to náměstí bude 
vždycky jenom zfl ikované a podle toho 
to bude vypadat. Nebo se to pojme cel-
kově, zadá se to odborníkům, můžou 
tam být připomínky občanů, ale pak to 
náměstí bude mít nějakou koncepci 
a bude k něčemu vypadat. Pan mís-
tostarosta: Když se udělá silnice na vý-
chodní straně, myslíte, že to naruší to, 
co vy říkáte? Já si myslím, že ne. Zarov-
ná se to a pak by se řešil zbytek náměstí. 
Tam se nic nezmění. Paní Sochová: To 
centrum potřebuje komplexní řešení. To 
jsou i ty přilehlé plochy, ten prostor u po-
licie, před Dělňákem i u toho Jizeranu, 
jak tu bylo řečeno. Pan Vojáček: Pan 
starosta to řekl jasně, že se to zadá něja-
kému zkušenému, renomovanému ar-
chitektovi. Ať k tomu občané mohou dá-
vat připomínky. Občané mohou o té 
realizaci rozhodnout v nějakém referen-
du. Prvotní je mít projekt od architekta. 
Pan starosta: Oddělil bych to. Frýdlant-
ská vodárenská ať udělá nutné opravy 
a vrátí to do původního stavu. Pokud se 
na to podívám realisticky, tak my projekt 
na kompletní rekonstrukci náměstí příští 
rok na jaře mít nebudeme. Do té doby 
můžeme mít jen nějaký další názor 
od dalšího architekta. Frýdlantská vodá-
renská je připravená. Chtěla to realizovat 
letos, pak to vyškrtla a má to připravené 
na příští rok. I tak se obávám, že bude 
velký problém obě akce spojit. Oddělil 
bych to s tím, že teď jsou tady nějaké 
opravy a zároveň je potřeba udělat něja-
ký komplexní návrh, jak rekonstruovat 
náměstí ze všech možných pohledů – 
architektů, urbanistů, veřejnosti, síťařů 
apod. Když se dnes navrhuje náměstí, 
tak už se tam zavádějí prvky Smart City 
– třeba chytré lavičky, vodní prvky, veřej-
né osvětlení a další. Každopádně to ne-
bylo na programu jednání, ale napadá 
někoho nějaké usnesení, které by mohlo 
ZM přijmout? Další kroky bude v této 
souvislosti dělat RM, v rozpočtu kapitoly 
„Opravy a investice“ peníze na projekto-
vání a na studie jsou. Na to jsme připra-
veni. Každopádně, když dnes zadáme 
architektonickou studii, tak bude hotová 
tak za půl roku.

Paní Heinrichová: Můžu se ještě ze-
ptat, na jak dlouho vydáváte to povolení 
na ty produkce na koupališti? Do kolika 
hodin to tam bývá? Pan starosta: Je to 
schvalováno ve vyhlášce města indivi-
duálně na jednotlivé akce. Paní Heinri-
chová: Nestačilo by to do 1:00 hodiny? 
Končí to i ve 3:00 hodiny. Pan starosta: 
Na letošní rok je vyhláška přijatá, je plat-
ná. Budeme se o tom bavit při schvalová-
ní vyhlášky v příštím roce. Pan Vojáček: 
Je to schvalováno max. do 1:00 hodiny. 
Paní Bláhová: Není jich za to léto tolik. 
Pan Vojáček: Na koupališti jsou asi čtyři 
akce.

Různé
Pan starosta: Tajemník MěÚ, pan 

František Homolka, tento měsíc končí, 
odchází do důchodu. Dnes není příto-
men, protože má dovolenou. Chtěl jsem 
mu poděkovat za dlouholetou, několik 
desítek let trvající práci pro městský 
úřad a popřát mu hodně pohody a zdraví 
do dalších let. Dále jsem chtěl infor-
movat, že od července bude pracovat 
ve funkci tajemníka městského úřadu 
pan Ing. Vladislav Petrovič a na jeho mís-
to vedoucího správního odboru nastoupí 
Ing. Veronika Paříková. Na obsazení 
funkcí proběhla dle zákona výběrová 
řízení.

Mgr. Žáková: Kolik bude ještě za-
sedání ZM do voleb? Pan starosta: 
Jedno v září. Mgr. Žáková: Teď máme 
saldo + 1.000.000 Kč. Bude připrave-
no něco, kde se peníze využijí, třeba 
na středisku „Opravy a investice“? Pan 
místostarosta: Některé věci jsou při-
praveny. Jde o to vědět, že je možné 
peníze použít a sehnat na ty připravené 
akce dodavatele. Určitě se budeme sna-
žit některé akce provést, např. výměna 
oken na zdravotním středisku, dodělání 
nějakých chodníků ve městě svépomo-
cí, opravy střech. Akce jsou připraveny. 
Paní Straková: Já bych se přimlouvala 
za opravu střechy na budově Jindřicho-
vická 146 (policie). Pan starosta: Ve-
doucí fi nančního odboru to zatím chtěla 
mít jako rezervu. Ing. Beranová: Zatím 
se saldo nikam nerozdělovalo, je to jako 
rezerva. Zatím v letošním roce nemáme, 
co se týká vlastních příjmů, dostatečné 
zdroje. Máme spíše pohledávky. Mám 
obavy, aby nám to vyšlo. Zatím máme 
příjmy nižší než výdaje. Mgr. Žáková: 
Je to způsobeno rozpočtovým určením 
daní? Ing. Beranová: Od občanů máme 
méně příjmů. Stát nám dává přesně to, 

co jsme si naplánovali. Váznou příjmy 
od občanů. Pan starosta: Je potřeba 
mít připravené akce, vybrané zhotovitele 
a počítat i s těmito penězi.

Pan Maděra: 15. září to bude 15 let 
od otevření rozhledny na Smrku. Město 
a KČT připravují takovou malou slavnost. 
Všichni jste na tuto akci zváni.

Paní Suková: Chtěla bych vyjádřit 
poděkování za odvodnění Frýdlantské 
ulice. Pan místostarosta: Jsem domlu-
ven s Ing. Fořtem, slíbil mi, že přijedou, 
podívají se, jak je odvodnění provedeno, 
když už nám povolili to provést, a řešili 
bychom ještě případné zarovnání po-
vrchu silnice. Pan starosta: Neprobíhá 
tam nějaká reklamace? Pan Fryc: Probí-
há, ale na vjezdu a výjezdu od benzínové 
pumpy.

Mgr. Žáková: Chtěla jsem se ještě vrá-
tit k tomu zápornému HV základní školy, 
k tomu usnesení rady města. Musím 
říci, že se neztotožňuji s tím, že nebyly 
vyvozeny žádné důsledky. Samozřejmě 
souhlasím s opatřeními, které provedla 
paní ředitelka, ale že nebyly vyvozeny 
žádné důsledky vůči její osobě, tak s tím 
se neztotožňuji. Chtěla bych požádat 
zastupitelstvo, jestli by mi mohlo také 
omylem poslat 109.600 Kč. Pan Madě-
ra: Na soukromý účet ti to nepošleme, 
paní ředitelka to použila na platy učitelů.

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

Volební informace
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem na své schůzi dne 27. června 
2018 rozhodla umožnit kandidujícím 
stranám a sdružením v nadcházejících 
komunálních volbách zveřejnit své vo-
lební programy ve speciálním vydání 
Novoměstských novin.

Dále bylo určeno, že výtisk bude pro-
veden černobíle v rozsahu max. jedné 
strany A4 pro jeden kandidující subjekt. 
Uzávěrka byla v pátek 7. září v 11 h.

Tuto informaci obdrželi volební zmoc-
něnci všech kandidujících subjektů. 
Možnost zveřejnit v našem speciálním 
výtisku Novoměstských novin svůj vo-
lební program nevyužili – Komunistická 
strana Čech a Moravy, Nové Město 
Nově a Občané pro Nové Město pod 
Smrkem, Ludvíkov, Hajniště a Přebytek.

Redakce Novoměstských novin

Volby 2018
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018  
VOLEBNÍ PROGRAM ANO 2011 
NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

www.chcemelepsicesko.cz
www.anobudelip.cz
anobudelip

Náš volební program není dlouhý, je především pro občany. Všichni víme, co je 
v našem městě potřeba, nemůžeme však slibovat nemožné, budeme vždy hájit zájmy 
našich občanů.

Jsme přesvědčeni, že se v našem městě udělalo spousta dobré práce a my bychom 
chtěli na toto navázat a nové věci realizovat. 

Vážení spoluobčané z Nového Města, Ludvíkova, Přebytku a Hajniště, pokud nám 
dáte svůj hlas, budeme na jednání zastupitelstva prosazovat:

•  Zlepšení komunikace a spolupráci s místním oddělením PČR-zajištění bezpečnosti 
občanů pomoci kamerového systému

•  Podporovat budování, nebo opravy místních komunikací a chodníků

•  Vytvořit v rámci platných nařízení, vyhlášek a zákonů v souladu s územní plánem, 
podmínky pro podnikání v Novém Městě pod Smrkem

•  Budeme podporovat získání více peněz z dotačních titulů, kraje, ministerstev, 
nebo EU

•  Budeme podporovat aktivity seniorů, pro zkvalitnění jejich aktivního života 

•  Budeme podporovat místní sportovní kluby a kulturní aktivity

• Budeme podporovat činnost dobrovolných hasičů v Novém Městě a Ludvíkově

•  Budeme podporovat rozvoj cestovního ruchu v našem městě

•  Budeme podporovat veškeré aktivity, které povedou ke zkvalitnění a zachování 
zdravotní péče pro naše občany

•  Chceme se podílet na řešení problémů s nepřizpůsobivými občany

•  Chceme navázat na úspěšné projekty z minulého období a dále je rozšiřovat

•  Chceme podpořit ve spolupráci s občany, projekt nové podoby náměstí v Novém 
Městě pod Smrkem

•  Zaměříme se na přidělování obecních bytů a na otázky spojené s jejich údržbou

•  Chceme i nadále pokračovat v dobré spolupráci s úřadem práce v Liberci 
a pracovištěm v Novém Městě pod Smrkem

To, co děláme společně, má velkou váhu.

Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: PRODUCTION TEAM, s. r. o.

4
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Kandidujeme s hnutím, které dlouhodobě vede Liberecký kraj a pro naše město 
zajistilo rekonstrukce většiny místních krajských silnic.

Už máme kanalizaci, máme bydlení, nové chodníky, fasády, máme návštěvníky singltreku, 
ale za prací musí občané dojíždět, náměstí je staré a stále je dost místních komunikací
a chodníků rozbitých.

Chceme využít současného ekonomického růstu, kdy firmy postrádají zaměstnance 
a výrobní prostory, a zajistit místním občanům práci za nadprůměrnou mzdu v místě 
bydliště, aby své peníze za potraviny a služby utráceli doma. 

Hlavní témata pro příští období, 
aneb co se musí udělat
• Areál Textilany  

demolice a výstavba nové moderní továrny pro 300 zaměstnanců  
s nadprůměrnou mzdou

• Revitalizace náměstí 
vytvoření nového náměstí s pomocí široké laické i odborné veřejnosti 
– dotazník, veřejná diskuze, architektonická soutěž 

• Výstavba nového supermarketu 
s novým místním zaměstnavatelem dojde ke zvýšení kupní síly  
obyvatel a to vyvolá zájem investorů o výstavbu velkoprodejny  
s kvalitními a čerstvými potravinami

• Rekonstrukce místních komunikací a chodníků 
rekonstrukci potřebuje stále mnoho komunikací nejen ve městě,  
ale i v Ludvíkově, Hajništi a Přebytku

• Participativní rozpočet 
část rozpočtu vyčleníme a občané si pomocí elektronické ankety  
sami rozhodnou, co se za určenou částku udělá; každý rok si občané 
Nového Města pod Smrkem vyberou své akce a občané Ludvíkova 
pod Smrkem, Hajniště a Přebytku vyberou také své

• Rekonstrukce teplárenské soustavy 
výměna dožívající technologie pro úspornější a udržitelný provoz 

• Nemocnice Frýdlant 
osud a úroveň nemocnice nám není lhostejná, budeme se dále  
účastnit všech jednání za účelem zachování kvality a rozsahu péče

   1. Ing. Pavel Smutný starosta města

   2. Mgr. Martina Funtánová ředitelka ZUŠ

   3. Monika Eiglová operativní nákup CiS systems, s. r. o.

   4. Lukáš Novotný podnikatel

   5. Mgr. Michaela Smutná ředitelka ZŠ

   6. Vojtěch Král profesionální hasič

   7. Mgr. Šárka Himmelová učitelka ZŠ

   8. Ing. Dana Zemanová účetní

   9. Martina Dvořáková, DiS. provozní ubyt. zařízení

10. Bc. Jana Králová vedoucí pobočky CPI byty, a. s.

11. Soňa Krönerová terénní pracovnice

12. Jiří Koleček technik

13. Mgr. Lenka Porubská manažerka kom. plánování

14. Mgr. Blanka Semerádová učitelka ZŠ

15. Mgr. Miroslav Funtán učitel ZŠ a ZUŠ

16. Ing. Martin Zeman jednatel společnosti

17. Jaroslav Kala topič - údržbář Teplárenská novoměstská

#slkpronasemesto  #slkpronmps 
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STAN PRO NOVOMĚSTSKO 

 
 
Vážení spoluobčané,  
 dovolte, abych Vám představil sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ. Právo volit ve volbách do zastupitelstev obcí považuji za nejdůležitější a nejodpovědnější 
právní úkon každého občana. Z výsledků těchto voleb vzejde složení zastupitelstva obce a práce nových 
zastupitelů bezprostředně ovlivní spokojený život v našem regionu. Vstupní branou do Nového Města pod 
Smrkem jsou přilehlé obce Hajniště, Ludvíkov a Přebytek. Návštěvníci, kteří k nám zavítají, posuzují 
zdejší oblast a zajímavosti jako celek. Pomyslné propojení celého regionu nepochybně přispěje k rozvoji 
Novoměstska a zvýší atraktivitu naší lokality. 
Výkon funkce odpovědného zastupitele vyžaduje nejen pravidelnou účast na zasedání zastupitelstva, ale 
především poctivou přípravu.  
Slibuji Vám, že moje kolegyně a kolegové jsou připraveni pracovat pro náš region. 

Bezpečnost- „ život beze strachu“ 
 opatření vedoucí ke snížení kriminality, drogové závislosti, alkoholismu, gamblérství aj. 
 kamerový monitorovací systém- nasazení v rizikových oblastech města např. zahrádky 

Doprava- „cesta je cíl“ 
 zlepšení dopravního značení 
 oprava místní komunikace na Přebytku od hlavní silnice směrem k č. p. 189 
 oprava místní komunikace v Ludvíkově od hlavní silnice směrem k č. p. 186 
 vybudování chodníku v Ludvíkově 
 oprava místní komunikace v Hajništi- podél železniční tratě směrem k č. p. 50 
 propojení Nového Města a Hajniště- cyklostezka, chodník 
 posílení veřejné dopravní obslužnosti- přímé spoje pro studenty, seniory a pracující 

Kultura- „duše regionu“ 
 vytvoření informačního portálu cestovního ruchu- s důrazem na místní zajímavosti 
 postupné finanční navyšování z rozpočtu města na kulturní vyžití 
 podpora projektů a společenských subjektů, které rozvíjejí kulturní život regionu 
 podpora vzdělávacích projektů, které povedou ke snížení zadluženosti domácností 
 přihlášení se k historickému původu obce zřízením hornického skanzenu a zpřístupnění štol   

Náměstí- „srdce města“ 
 zachování odkazu předešlých generací- lipové stromořadí 
 více prostoru pro občany- uzavření východní strany pro automobily, prostor pro terasy 
 materiálové sjednocení ploch a navrácení prvků např. socha, kašna 
 využít unikátní renesanční prvek náměstí (čtvercová síť)- v českých podmínkách jedinečný!  
 odmítnutí studie rekonstrukce náměstí zveřejněnou na stránkách města 
 pozvednutí místa na centrum kulturního dění celého Novoměstska 

Životní prostředí- „myslíme na budoucnost“ 
 podpora projektů zaměřených na problematiku sucha 
 zvýhodnění domácností v programu tříděného odpadu  

      
   

 Volte č. 6 
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NOVÁ BUDOUCNOST pro NOVÉ Město pod Smrkem a okolí                       VOLTE č. 7 

Vážení spoluobčané,  

končí volební období a jsme opět před komunálními volbami, v nichž se bude rozhodovat o složení 
městského zastupitelstva a tím o další budoucnosti našeho města. 
Chceme vás ujistit, že pokud získáme vaše hlasy a důvěru, budeme v zastupitelstvu pracovat 
zodpovědně pro další rozvoj města a hlavně pro vás občany. 
Jako zastupitelé vás chceme skutečně zastupovat, proto vítáme každý váš návrh nebo připomínku. 
 
V následujícím volebním období chceme prosazovat tento program: 

Náměstí 
 Naše náměstí je vizitkou města a potřebuje citlivou rekonstrukci. Zasadíme se o zpracování odborné studie, která 

bude respektovat historický ráz náměstí včetně jeho stromořadí.  
 Chceme veřejné projednání plánované rekonstrukce náměstí, aby se mohl vyjádřit každý občan. 

Opravy městských komunikací 
 Některé komunikace jsou ostudou města. Podpoříme rekonstrukce všech chodníků a vozovek, které jsou v majetku 

města.  
 Jako prioritu vnímáme rekonstrukci Vaňkovy ulice, vybudování chodníku do Hajniště, opravu silnice a vybudování 

chodníku v Ludvíkově p. S. ve směru od křižovatky u CiSu na Raspenavu. 
 Chceme využít nabízených dotačních titulů k vybudování dlouho plánované cyklostezky do Ludvíkova p. S. Naším 

záměrem je oprava Poutní cesty od zahrádek do Ludvíkova p. S., přes historický kamenný most. 
Školy a jejich vybavení 

 Investice do vzdělání jsou pro nás prioritou. Chceme důsledně využít evropských dotačních programů na 
rekonstrukci především školských budov např. střecha ZUŠ a investovat do jejich vybavení. Jsme přesvědčeni, že 
nejdůležitější institucí ve městě byla, je a bude škola.  

Zdravotní péče  
 Zdravotní péči potřebuje každý z nás. V dalším volebním období podpoříme zachování stávající zdravotní péče 

(ordinaci dětského lékaře, zubního lékaře a praktických lékařů).  
 Chceme vytvořit podmínky pro nové mladé lékaře, kteří by chtěli pracovat v našem městě.  

Bezpečnost ve městě 
 Zasadíme se o vybudování funkčního kamerového systému. 
 Chceme, aby naše město zmizelo z mapy sociálně vyloučených lokalit a stalo se turisticky vyhledávaným.  Budeme 

podporovat aktivity, které povedou ke snížení počtu exekucí ve městě a zvýší životní úroveň občanů. 
Podpora spolků 

 Spolková činnost představuje život města. Budeme proto podporovat všechny zájmové, sportovní a kulturní spolky.  
 Budeme podporovat činnost obou zásahových družstev dobrovolných hasičů. 
 Budeme podporovat pořádání sportovních a kulturních akcí. 

Cestovní ruch  
 Nové Město pod Smrkem ročně navštíví tisíce turistů a cykloturistů. Finanční příjem z turistiky je velmi významný 

faktor, díky němuž může město prosperovat.  
 Městu chybí alternativní nabídky, které mohou turisté využít i třeba během nepříznivého počasí. Budeme proto 

podporovat místní organizace a spolupracovat s podnikateli v obchodu a turistice. 
Využití finančních dotací 

 Využití finančních dotací je rovněž jednou z našich priorit. V tomto volebním období se nám podařilo získat dotaci 
k vybudování chodníku na hřbitov. I nadále chceme využívat vhodné dotační tituly pro další investiční akce. 

 Chceme řešit neutěšený stav areálu bývalé Textilany. Areálu je potřeba dát novou tvář – nového investora – nová 
pracovní místa. 

Nová parkovací místa 
 Město je přetíženo množstvím aut. Chceme řešit nedostatek parkovacích míst. Chceme spolu s vámi hledat vhodná 

místa, stejně jako se to povedlo u mateřské školky. 
Zlepšení dopravního spojení 

 Naše město potřebuje zlepšit dopravní spojení. Chtěli bychom obnovit přímé autobusové spojení z Nového Města 
pod Smrkem do Frýdlantu a zpět, a to minimálně 2x denně. 

Rekonstrukce domu čp. 270 
 Dům čp. 270 na rohu náměstí a Frýdlantské ulice byl za první republiky českou školou. Podpoříme celkovou 

rekonstrukci této budovy jako domu bytového nebo spolkového, v němž by měly spolky svoje zázemí. Rozhodnete 
s námi, co by v této historické budově mělo být. 
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„Ale vy nejste lékař! Čekali jsme léka-
ře. A to mi ani nedáte prášky nebo ne-
napíšete recept?“ I s takovými reakcemi 
se dnes bohužel pracovníci zdravotnické 
záchranné služby setkávají. A nejsou to 
případy ojedinělé. Mnozí lidé si bohužel 
stále záchranku zaměňují za lékařské 
služby v pohodlí domova.

Záchranář je ale označení pro člově-
ka, jehož úkolem je zachraňovat osoby, 
zvířata i věci před nebezpečím nebo 
poškozením. Hlavním úkolem záchra-
nářů je zachraňovat lidské životy. Sanit-
ka není zmenšená nemocnice, ba ani 
laboratoř, nedisponuje diagnostickými 
přístroji, jako je ultrazvuk, rentgen, CT 
a další technikou, kterou lékař potře-
buje k přesnější diagnostice problému. 
I léky, které jsou v sanitce k dispozici, 
mají poměrně omezený charakter a není 
jich mnoho. Téměř všechny jsou navíc 

určeny k injekční aplikaci, aby jejich ná-
stup byl co nejrychlejší. Podporují životní 
funkce, tlumí bolest, uklidňují. Záchranář 
ani lékař Zdravotnické záchranné služby 
nemůže odejít od pacienta a nechat mu 
krabičku léků, nedisponuje ani recepty, 
kde by mohl léky předepsat. 

Zdravotnická záchranná služba je 
přednemocniční péče – jejím hlavním 
posláním je tedy záchrana života a pri-
mární ošetření, v případě potřeby pak 
následné předání lékařům v nemocni-
cích, kteří již mají potřebné diagnostické 
možnosti, přístroje a možnosti léčby.

Proč tedy v sanitě nemusí jezdit lékař? 
V rámci přednemocniční péče není tak 
velký rozdíl, zda k vám přijede lékař či 
zkušený záchranář, oba se budou sna-
žit udělat to nejlepší, co v danou chvíli 
mohou. Zdravotnického nelékařského 
personálu je na záchrance nejvíc, pra-

služby

Někdy nehouká sanitka, ale přilétá vrtulník

cují zde zdravotní sestry se specializací 
a zdravotničtí záchranáři, tedy absolventi 
bakalářského studia nebo absolventi 
tříletého studia na vyšší odborné škole.

Pokud k pacientovi přijede sanita bez 
lékaře, posádka má vždy možnost (v ně-
kterých případech povinnost), s ním 
situaci telefonicky konzultovat. Lékařů 
na Zdravotnické záchranné službě pra-
cuje méně a vyjíždějí za pacienty pouze 
v případech, kdy má jejich přítomnost 
opodstatnění. Operátoři na tísňové lince 
navíc situaci u všech případů vždy sledu-
jí a ve spolupráci se záchranáři vyhod-
nocují a mají možnost lékaře v případě 
potřeby vyslat na místo.

Letošní letní měsíce byly pro Zdravot-
nickou záchrannou službu velmi nároč-
né. Každá z třiceti posádek ve službě 
za svou dvanáctihodinovou směnu vyjíž-
děla k pacientům v průměru devětkrát.

Přemýšlíte někdy, jak se záchranáři 
dostanou do těžce přístupného terénu 
bez cest a silnic? Nebo proč k „oby-
čejné“ mrtvici letí vrtulník? Letecká zá-
chranná služba je nedílnou součástí 
Zdravotnické záchranné služby. V Čes-
ké republice funguje v současné době 
deset středisek, odkud vzlétá vrtulník 
k záchraně života, sídlo liberecké letec-
ké záchranky je na letišti Liberec.

Vrtulník Kryštof 18 (jméno dostal podle 
sv. Kryštofa, patrona poutníků, řidičů, 
letců či leteckých záchranářů, číslo 18 
je pořadové číslo vzniku LZS Liberec 
v tehdejším Československu) zasahuje 
především na území Libereckého kraje 
a je provozován pouze ve dne.

Stejně jako záchranáři pozemní, i le-
tečtí jsou řízeni dispečinkem. Ten je 
podle potřeby vysílá buď k zásahům 
do nepřístupného terénu, nebo k pa-
cientům, kteří vyžadují co nejrychlejší 

Proč v sanitce nemusí být vždy lékař

transport do nemocnice. To může být 
právě příklad oné mozkové mrtvice, kdy 
je nutné, aby se pacient na ošetření 
do iktového centra dostal co nejdříve 
tak, aby byly maximálně sníženy možné 
následky.

Výzva ke vzletu vždy přichází ze zdra-
votnického operačního střediska, které 
vysílá adekvátní pomoc na místo udá-
losti na základě vyhodnocení informací 
od volajícího. Již během hovoru s vola-
jícím upozorní operátoři posádku na při-
pravovaný vzlet. Pilot s mechanikem 
startují motory vrtulníku, poté nastupuje 
lékař a záchranář s podrobnými infor-
macemi, a během dvou minut odlétají. 
Na místě zásahu pilot s pomocí ce-
lé posádky vybere nejvhodnější místo 
k přistání. Záchranáři ošetří pacienta 
a lékař rozhodne o způsobu transportu 
a směřování do zdravotnického zařízení. 
V případě transportu pacienta do Kraj-

ské nemocnice v Liberci přistává vrtulník 
na nově vybudovaném heliportu přímo 
v areálu nemocnice, kde je pacient pře-
dán zasahující posádkou vrtulníku přímo 
ošetřujícímu týmu.

Při zásazích s využitím podvěsu LZS 
Liberec úzce spolupracuje s Horskou 
službou Jizerské hory a Krkonoše. 
Od roku 2005 létají záchranáři moder-
ním dvoumotorovým vrtulníkem EC 135 
T2, který je pro záchranné činnosti vyu-
žíván po celé Evropě.

EC 135 T2 je dvoumotorový vrtulník, 
s cestovní rychlostí asi 230 km/h (maxi-
mální 287 km/h). Zdravotnická zástavba 
vrtulníku je upravena pro tři až čtyři členy 
posádky a jednoho pacienta. V tomto 
složení posádky, a s daným zdravotnic-
kým vybavením, je vrtulník schopen letět 
přibližně 1,5 hodiny, což je zhruba cesta 
do Prahy a zpět s rezervou pro další zá-
sah v Libereckém kraji.
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Doporučení houbařům
Nastane období, kdy 
do českých lesů vy-

jede mnoho houba-
řů a vozidla zane-
chají zaparkovaná 
na opuštěných a od-

lehlých místech. Vo-
zidla budou bez dohledu 

i několik hodin a mohou se tak stát před-
mětem zájmu pachatelů. Uvnitř stále ma-
jitelé zanechávají různé věci – doklady, 
mobilní telefony, fotoaparáty a tašky.

Bohužel i zdánlivě „bezcenná“ věc 
může pachatele nalákat. Vy sami ovliv-
ňujete to, zda se vaše vozidlo stane 
cílem zlodějů. Zajisté nechcete nemilé 
překvapení v podobě rozbitého okénka 
či zámku. Pokud se chcete vyvarovat se 
nepříjemností, zklamání a zbytečných 
ztrát, věnujte pozornost následujícím 
radám:

Než opustíte zaparkovaný 
automobil:

  proveďte 
kontrolu zajištění 
vozidla – uzavření 
oken, dveří 
i zavazadlového 
prostoru

  neukládejte ve vozidle hodnotné 
předměty, především na viditelných 
místech

  ani zavazadlový prostor vozidla není 
vhodný pro úschovu cenných věcí

  uvnitř nezanechávejte rezervní klíče, 
doklady

  nezapomeňte na bezpečnostní 
systémy.

Parkování
Policisté v rámci své činnosti kont-

rolují i zaparkovaná vozidla v lesních 
porostech a řeší i případy, kdy majitelé 
vozidla zaparkují před vjezdem na lesní 
cestu a v místech, kde je parkování 
zakázáno. Řidiči, kteří parkují vozidla 
na těchto místech, tak porušují zákon 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích.

Řidiči se tak dopouštějí přestupkové-
ho jednání a v blokovém řízení jim může 
být uložena pokuta do 2 000 tisíc korun.

Zkontrolovat a pokutovat vás je opráv-
něn také pracovník lesní stráže. Ten se 
musí prokázat odznakem a může vám 
za porušení zákona uložit pokutu, nebo 

vás předvést na služebnu policie. Dále 
vám zanechá za stěrači lístek s časem, 
místem a oznámením o přestupku a s in-
formací o dalším postupu. Pokud řidič 
nezareaguje, předává záležitost policii. 
Zákaz jízdy a stání motorovými vozidly 
na lesních cestách vyplývající z lesního 
zákona jsou orgány státní správy lesů 
povinny v případě jeho porušení sank-
cionovat, a to v souladu s ustanovením 
§ 53 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů 
(Lesní zákon).

Při porušení zákazu vjezdu do lesa 
podle lesního zákona hrozí ve správním 
řízení pokuta až do 5 000 tisíc korun.

K zákazu vjezdu do lesa není potřeba 
umístit dopravní značky, ty zákaz zdůraz-
ňují. Platnost dopravních značek Zákaz 
stání a Zákaz zastavení může být klidně 
i v úseku několika kilometrů

Kde máte tedy zaparkovat?
Na místech k tomu určených. Dle 

zákona smíte zaparkovat u krajnice, 
na hranici lesa, ale jen tak, aby zůstal 
volný průjezdný pruh o šířce alespoň tři 
metry.

Pátrání po osobách
V uplynulých letech 

policisté  pátrali po ně-
kolika osobách ztrace-
ných při hledání hub 
v lesních porostech. 
Realizovali pátrací ak-
ce, do kterých byli za-
pojeni policejní psovodi 
i vr tulník. Houbařům 
doporučujeme, aby na-
vštěvovali místa, která 
znají.

Doporučení Policie 
ČR – než se vydáte 
na procházku 
do lesa či na sběr 
hub:

  noste při sobě 
mobilní telefon 
s dostatečně nabitou 
baterií

  především rada 
pro starší občany pro 
případ, že dojde k jejich 
zranění nebo nevolnosti 
a mohou si přivolat 
pomoc

  kompas i podrobnou mapu, když 
neznáte dokonale okolí – můžete ztratit 
orientaci v terénu

  oblečení – pokud dojde ke změně 
počasí v průběhu pohybu v lesních 
porostech

  nemocní, kteří užívají pravidelně 
léky, tyto s sebou vzít.

Při záchraně života jde o minuty. Pro 
rychlý příjezd záchranné služby, nebo 
přílet vrtulníku je důležitá přesná znalost 
místa zásahu. K tomu slouží aplikace 
„Záchranka“, kterou lze velmi jednoduše 
nainstalovat do mobilního telefonu.

Aplikace je přímo napojena na systé-
my záchranných služeb v ČR. Po stisk-
nutí nouzového tlačítka vytáčí číslo 155 
a zároveň odesílá záchranářům nou-
zovou zprávu s vaší polohou a dalšími 
informacemi. Až telefonické spojení 
s linkou 155 zajistí 100% výjezd posád-
ky ZZS. Pokud se nacházíte na horách, 
aplikace Záchranka to podle GPS sig-
nálu sama rozezná a odešle nouzovou 
zprávu i Horské službě v dané oblasti. 
Bližší informace naleznete na internetu 
www.zachrankaapp.cz.

por. Mgr. Lenka Dvořáková
Koordinátor prevence kriminality 

KŘP Libereckého kraje

služby

Policie České republiky

liberec.rozhlas.cz

TOULKY S MARCELOU AUGUSTOVOU

Vydejte se s oblíbenou moderátorkou 
po Libereckém kraji

každou neděli po 9. hodině, 
repríza ve středu po 18. hodině

Pošlete do soutěže na facebook vaši nej fotografii 
a vyhrajte pěkné ceny. 
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placená inzerce

S produkty fi rmy DGS Liberec, liberecké slévárny hliníku, jste se pravděpodobně 
již setkali. Dokonce se s nimi nejspíš setkáváte denně. DGS totiž dodává díly pro 
automobilový průmysl, pro ty nejnáročnější zákazníky. Největším naším úspěchem 
je však to, že máme týmy výborných zaměstnanců, které jejich práce baví, i když je 
často náročná. Možná právě proto, že je náročná. Vždyť přece překonání překážek 
vždy přináší příjemné pocity, obzvláště když jste obklopeni podobně motivovanými 
kolegy .

Jaké benefi ty společnost 
nabízí a proč by měl uchazeč 
o zaměstnání zvolit právě DGS 
Liberec?

U nás v DGS se na benefi ty vlast-
ně nedíváme jako na něco extra, 
ale jako na samozřejmost. Uveďme 
pár příkladů těch klasických bene-
fitů. Vánoční odměna v minulém 
roce činila 20 000 Kč pro každého. 
Příspěvek na dovolenou 2 000 Kč, 
měsíční příspěvek na obědy a stra-
venky je v úhrnu 2 500 Kč atd. Pra-
videlné měsíční bonusy tak celkem 
činí zhruba 5 500 Kč, ovšem pokud 
ve fi rmě pracujete dlouho, nebo se 
třeba zrovna ženíte, či vdáváte, nebo 
se Vám narodí potomek, je to ještě 
mnohem více.

Ovšem ještě víc, než na hmotné 
benefi ty, dbáme na fi remní kulturu 
a dodržování hodnot a etiky v prá-
ci. Dobře víme, že přátelské vztahy 
(napříč hierarchií a odděleními), 
slušné chování a neustálé zlepšování 
pracovního prostředí jsou právě tou 
naší férovou nabídkou, díky které si 
zaměstnance nejen dlouhodobě udr-
žíme, ale díky nim třeba i získáváme 
další kolegy na základě osobních 
doporučení.

Dostanu se do práce veřejnými 
dopravními prostředky?

Sídlíme ve Volgogradské uli-
ci v Liberci – Karlinkách, a tak je 
dopravní dostupnost velmi dobrá. 
V rámci Liberce k nám jezdí dvě 
autobusové linky (zastávka Karlinky 

DGS Liberec – Ve spojení Česka a Švýcarska nenabízí jen 
příslovečnou kvalitu, ale i férovou práci

gů ve výrobě je to hned zpočátku až 
25 000 Kč hrubého s tím, že jak se 
daný člověk zapracuje, ihned mzdu 
zvyšujeme. A samozřejmě v zájmu 
nás všech je co nejrychlejší zapraco-
vání všech zaměstnanců, takže i no-
váčci, kteří k nám přijdou jako úplní 
zelenáči, se nemusí ničeho obávat.

Stále se snažíme udržet si „punc“ 
rodinné fi rmy. I přesto, že jsme sou-
částí velké švýcarské skupiny DGS, 
ofi ciálním jazykem je u nás čeština, 
takže si tu všichni dobře rozumíme. 
Stále zde panují přátelské vztahy, 
často si v práci tykáme, často spo-
lu po práci zajdeme na pivo, nebo 
za sportem. Naprostá většina našich 

kolegů jsou Češi, takže si dobře ro-
zumíme. Setkáváme se pravidelně 
na akcích, které jako firma pořá-
dáme. Naší férovou nabídkou je to, 
že svým zaměstnancům pomáháme 
být úspěšní. Jedině tak můžeme být 
úspěšní jako fi rma.

Přijďte si ověřit, že to, co tvrdíme, 
je skutečně pravda.

Zavolejte na 731 421 579.

a Husitská), dvě tramvajové linky 
(Kubelíkova) a jedna vlaková (Li-
berec – Horní Růžodol). Ze všech 
je to k nám 5–10 minut pěšky. Kdo 
přijede z širšího okolí Liberce au-
tem, může, máme parkoviště pro 
zaměstnance a další právě dokon-
čujeme. Za zmínku též stojí, že pro 
zaměstnance s bydlištěm vzdáleným 

přes deset kilometrů poskytujeme 
příspěvek na cestovné 800–950 Kč 
měsíčně. Řadě našich kolegů se to 
velmi vyplatí, protože se spolu do-
hodnou a jezdí třeba jedním autem, 
za což jsme velmi rádi, protože se 
tak šetří nejen peníze, ale i příroda.

Jaká je v DGS „nástupní mzda“ 
a na kolik peněz se zaměstnanec 
může vypracovat?

Nástupní mzda se samozřejmě liší 
dle dané pozice, avšak třeba u kole-
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Kdo z nás by neměl rád tajemství či 
nevysvětlitelné záhady? Mám rád ta-
jemno a nevysvětlitelné. Proto bych se 
rád s vámi podělil o jednu, respektive 
dvě letité události, které se staly a které 
s tématikou tajemna nebo záhad souvisí.

Psal se rok 1986, byl měsíc říjen. V té 
době jsme již bydleli v lokalitě Výsluní, 
hned pod lesem. Dům stojí vysoko nad 
městem a z balkonu je nádherný pohled 
na Jizerky i nejbližší okolí v rozsahu 
více jak sto osmdesáti stupňů. V ten 
den, bylo pondělí 13. října 1986, bylo 
celý den jasno. Vrátil jsem se z odpo-
lední směny a s ženou jsme se dívali 
na televizi. Měl jsem ve zvyku periferně 
sledovat své okolí, a tak jsem občas 
stočil pohled na temný obzor a siluetu 
Jizerek. Vtom moji pozornost zaujal na-
prosto nečekaný a nevídaný jev. Někde 
v oblasti Ptačích kup směrem ke Smrku 
se najednou rozzářilo množství světel 
ve tvaru jakési obrovité lodi se dvěma 
stožáry. Světla jakoby kopírovala obrys 
lodi – stožáry, lana od přídě na záď. Celý 
objekt pomalu stoupal do výše. Světla 
nažloutlé barvy se jakoby třepotala, 
jejich jas střídavě kolísal, přesto záření 
bylo velmi intenzivní. Pak se pohyb za-
stavil a celý objekt počal klesat. To jsem 
měl už v ruce dalekohled, ale v té pozdní 
hodině – stalo se to v 22.30 hodin – ur-
čit alespoň přibližně, co to je a jak je to 
velké, bylo nemožné. Vše trvalo několik 
minut a pak světla zmizela za hradbou 

Příspěvky čtenářů

UFO ANO ČI NE?
stromů. Hleděli jsme se ženou ještě 
dlouhou chvíli na horský obzor, ale už se 
nic neobjevilo. Druhý den jsem popsal 
svůj zážitek v zaměstnání, ale bohužel 
nikdo nic neviděl.

Sejde z očí, sejde z mysli. Byl rok 
1986, byl pátek 16. října. Ten den bylo 
převážně polojasno, ale večer už byla 
jasná obloha. S ženou jsme se opět 
dívali na televizi. Seděl jsem na stejném 
místě jako kdysi před rokem. Moje oči 
občas zabloudily na setmělý obzor, pro-
tože jsem si vzpomněl, že je to skoro 
přesně rok, co jsme viděli ten podivný 
úkaz u Ptačích kup. Už několik dnů před 
tímto datem jsem občas pohlédl směrem 
k horám. A tu se stalo opět něco, co si 
dodnes nemohu nějak rozumně vysvět-
lit. V 21.57 hodin se rozzářilo nejbližší 
okolí Ptačích kup stejným způsobem 
jako v roce 1986. Světla ve tvaru profi lu 
lodě pomalu stoupala nad obrysy Jize-
rek nalevo od Ptačích kup. Celý objekt 
pak vystoupal do neurčité výšky a pak 
pomalu klesal za horský profi l. Vše skon-
čilo ve 22.15 hodin.

Stačil jsem ještě vytáhnout daleko-
hled, abych tu záhadu blíže prozkoumal. 
Pokud jste někdy zkoušeli dívat se dale-
kohledem v nočních hodinách na cosi 
dalekého, neurčíte vůbec přesnou polo-
hu ani rozměry. Ani v tomto případě jsem 
nic dalekohledem nezjistil. Odhadem šlo 
o několik set metrů velký objekt s výškou 
odhadem sto metrů, těžko přesně říci. 

Velmi mne zaujala neobyčejně silná na-
žloutlá záře, která z objektu vyzařovala. 
Vše vypadalo stejně jako TO, které jsme 
pozorovali o rok dříve.

Ještě dlouho jsme se ženou hleděli 
na obzor, zdali se jev nebude opakovat, 
ale už se nic nestalo. Zůstalo jen množ-
ství nezodpovězených otázek, co jsme 
to vlastně viděli. Bylo to UFO nebo tam 
vojáci cvičili s raketami, jak mi později 
někdo říkal…

Tentokrát jsem druhý den našel ještě 
dva lidi, kteří tento neobyčejný jev viděli 
také, ale měli smůlu, protože jej pozo-
rovali z níže položených míst Nového 
Města. Rozhodně jsme však nedošli 
k žádným závěrům, o co vlastně šlo.

Jistě vám přijde na mysl, jak to všech-
no tak detailně vím a zpětně popisuji. 
Mám ve zvyku si často psát poznámky 
o čemkoli, časy, počasí, jevy, takže vše 
mám zdokumetováno. Poznámky existují 
dodnes.

Podávám toto svědectví s tím, že je 
ještě mnoho věcí mezi nebem a zemí, 
které jsou nerozluštěné a čekají na ob-
jasnění. Ale od toho ta tajemství a zá-
hady jsou, ne? Podotýkám, že nepatřím 
mezi tmáře či vizionáře a moje vnímání 
světa je velmi pragmatické. Docela bych 
byl rád, kdyby se mi někdo ozval s po-
dobnými zážitky, nebo dokonce se stej-
ným zážitkem, jaký jsem měl já.

©Šmi-dra

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.
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sport

Léto nám skončilo, a tak jsme se již přesunuli z autokempu 
zpět do bazénu. Děkuji tímto všem, kdo si našli cestu do areálu 
koupaliště, věřím, že program, který jsme měli pro letošní léto 
připravený, byl dostatečně pestrý a každý si v něm našel to, co 
mu vyhovuje.

V současné době již pracujeme na přípravě „Mikulášského 
plavání“. Po zkušenostech z předcházejícího ročníku jsme se 
rozhodli trochu pozměnit formát celé akce, pravděpodobně 
se nebude konat formou dvacetičtyřhodinového maratonu. 
Na konkrétní podobě ještě pracujeme a informace zveřejníme 
na našich stránkách, či na facebookovém profi lu.

V plném proudu máme rovněž plavecké kurzy. Letošní školní 
rok je ještě více naplněn než roky předcházející. Jsme rádi, 
že se tento projekt daří rozšiřovat a že je o náš program výuky 
plavání zájem.

Jak jsem se zmínil v minulém článku, sportovní hala byla osa-
zena kamerami pro online sledování aktivit odehrávajících se 
na víceúčelovém hřišti. Věřím, že tento krok povede ke snížení 
poškozování majetku města ze strany některých návštěvníků.

Na závěr chci ještě jednou poděkovat všem příznivcům a rád 
bych všechny čtenáře pozval k relaxaci v našem bazénu, či 
sauně.

Jakoubek

Info ze SRC

Nabídka pracovní pozice

Zaměstnavatel
Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace

Adresa
Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem

Název pracovní pozice
Plavčík, pracovník provozu, 5. platová třída
(vhodné i pro ženy)

Místo výkonu práce
Nové Město pod Smrkem

Nástup možný
dle dohody

Kontakt
bazen@nmps.cz

Více informací na
www.ubytovani-relax.com

placená inzerce



18 Novoměstské noviny září–říjen 2018

Provozní doba – 23. srpna 2018 – 31. prosince 2018
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 (od 1. 11.)

středa 14.00–21.00 veřejné plavání
15.00–20.00 
smíšená (od 12. 9.)

zavřeno 14.00–21.00 (od 1. 11.)

čtvrtek
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
15.00–16.00 plavecký oddíl DDM (od 3. 9.)
16.00–21.00 veřejné plavání

15.00–21.00
pro ženy (od 13. 9.)

15.00–20.00
pro ženy (od 1. 11.)

14.00–21.00

pátek 14.00–21.00 veřejné plavání
15.00–21.00
pro muže (od 14. 9.)

15.00–20.00
pro muže (od 1. 11.)

14.00–21.00

sobota 9.00–12.00 (od 1. 12.) 14.00–21.00 veřejné plavání
15.00–20.00 
smíšená (od 15. 9.)

zavřeno 14.00–21.00

neděle zavřeno 14.00–19.00 (od 1. 11.) zavřeno zavřeno zavřeno
Poznámky: Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 týden předem.

Ceník – platný od 1. 9. 2018
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
20 Kč Celoročně osoba/noc 200 Kč

děti do 15 let 30 Kč 50 Kč dítě do 12 let 160 Kč
senioři – čtvrtek 14:00–15:00 40 Kč Zápůjčky Apartmány
osoby ZTP/P 30 Kč 50 Kč ručník, prostěradlo, osuška 20 Kč 1 noc 1. 10.–31. 5. 290 Kč

Pronájem 1. 6.–30. 9. 320 Kč
záloha na klíč od skříňky 100 Kč do 21.00

1 000 Kč
po 21.00
1 200 Kč

více nocí 1. 10.–31. 5. 240 Kč
příplatek při překročení časového limitu 
25 Kč za každých započatých 30 minut

1. 6.–30. 9. 280 Kč
Masáže dítě do 12 let 160 Kč

Pronájem bazénu – hodinová 
sazba

klasická masáž 20 minut 100 Kč Koupaliště
ostatní masáže 30 minut 200 Kč chata

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

do 19.00
900 Kč

19.00–21.00
1 000 Kč

po 21.00
1 200 Kč

Akce 1. 7.–31. 8. 500 Kč
čtvrtek pátek
– sauna + klasická masáž 150 Kč

chata
č. 2, 3

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 600 Kč
pronájem školy 1 hod. 
(dopoledne)

20 Kč 1. 7.–31. 8. 700 Kč
Pronájem – Sokolovna, 
Sportovní hala

chata
č. 4, 5, 6

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 500 Kč
Permanentka – vstup bazén 1. 7.–31. 8. 600 Kč
dospělí 12 vstupů po 1 hod.
– přenosná,
platnost 4 měsíce

500 Kč základní sazba 1 hod. 210 Kč stany velký 80 Kč
krátkodobý pronájem
(kratší 1 hod.)

250 Kč malý (2 osoby) 50 Kč
parkovné osobní automobil na den 30 Kč

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

300 Kč zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly 
NMPS

100 Kč
obytný vůz, karavan (den) 1. 5.–31. 10. 120 Kč
Poplatky
Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)

10 Kč
osoba/nocZápůjčky

vysoušeč vlasů 20 Kč Tenisové kurty 100 Kč/hod. Ubytovací poplatek při ubytování 
v areálu koupaliště

20 Kč
osoba/nocsportovní potřeby 10 Kč

ručník 10 Kč Volejbalové kurty 150 Kč/hod. Sprchy 25 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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neopomenul ani slavné Slavíky z Madri-
du. Druhou kapelou našeho festivalu byl 
slovenský zpěvák Miro Šmajda a kapela 
Terrapie, hned po něm vystoupila kapela 
z Plzně s názvem Katr. Z Harrachova 
nám přijela zahrát kapela VHS a po nich 
vystoupila novoměstská kapela Rain. 
Šestou kapelou byla liberecká Těla. 
Poslední vystoupila kapela Wait, která 
zakončovala náš hudební festival.

Dobrovolné vstupné, které se na ak-
ci vybíralo, poputuje do psího útulku 
v Hajništi. Za vybrané peníze budou 
nakoupeny pro pejsky v útulku potřebné 
věci. Všem, kteří přispěli, patří velký 

V sobotu 25. srpna se v Novém Městě 
pod Smrkem na koupališti uskutečnil 
jednodenní festival Smrk fest 2018. 
Pořadatelem akce bylo Sportovní a rela-
xační centrum. Tato akce by se nemohla 
uskutečnit bez podpory města Nového 
Města pod Smrkem, které bylo sponzo-
rem akce. Dalším sponzorem akce byla 
fi rma FCC, která též podpořila festival. 
Oběma sponzorům velice děkujeme 
za poskytnutou podporu.

Smrk festu se zúčastnilo celkem sedm 
kapel různých žánrů. Jako první na pó-
diu vystoupil s písněmi od Waldemara 
Matušky Vladimír Walda Nerušil, který 

Smrk fest 2018
dík. Poděkování patří také kapele VHS, 
která se vzdala části svého honoráře 
za vystoupení a částkou 1.000 Kč také 
přispěla na útulek. Celkem se vybrala 
krásná částka 5.000 Kč. Zakoupené 
věci budou předány panu Štefanidesovi. 
Informace o předání daru budou v dal-
ším čísle Novoměstských novin.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se 
na akci podíleli, a hlavně všem návštěv-
níkům, kteří na festival přišli, i když nám 
počasí moc nepřálo.

Za SRC
Walterová Eliška

kultura
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V pátek 20. července 2018 oslavili manželé Anna a Miroslav 
Kalinovi zlatou svatbu – 50 let společného života. Výročí svat-
by je oslavou lásky, důvěry, tolerance a přátelství, pokaždé 
však v jiném pořadí.

Gratulovat jim k této slavnostní události přišel s květinou 
a dárkem Ing. Pavel Smutný, starosta města, a matrikářka 
Jarmila Bartáková. Do dalších společných let přejeme pevné 
zdraví a hodně životního elánu.

Za SPOZ
Edita Čeledová

Zpráva o činnosti SPOZ

Zlatá svatba

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Září
Bahníková Emilia
Bohatá Marie
Čechová Marie
Gowdová Růžena
Havlásková 
Wladyslawa
Ing. Telecký Josef
Karásková Helena
Kasper Wolfgang

Kolaříková Ingeborg
Kubíček Jozef
Matějková Rozalia
Pichrt Rostislav 
Seideová Vlastimila
Vávrová Marie

Říjen
Czerwinski Richard
Gezová Miloslava

Hauerová Jozefa
Hejsek Jiří
Honc Milan
Ing. Ranš Slavoj
Kovářová Jaroslava
Němečková Brigita
Petrovičová Marie
Ptáčková Justina
Suchardová Eva
Špálová Drahomíra

spo uobča ů

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.


