
NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Předškoláci navštívili J–centrum, kde 

na ně čekal Krejčík Honza s veselým 
představením s názvem: „Jak žebříček 
o šprušle přišel“. Menší děti se podívaly 
autobusem do nedalekého Liberce, kde 
v Naivním divadle zhlédly pohádku „Pro-
letět duhou“. Oblíbené pohádky přivezli 
divadelníci i do naší školky. Pohádku 
o Sněhurce nebo Jak se vaří pohádka. 
Některé třídy navštívily místní knihovnu, 
kde si vyzkoušely znalost večerníčků, 
seznámily se s knížkami, ale také s pra-
vidly a šetrným zacházením.

V dubnu se tradičně uskutečnilo ve-
likonoční tvoření pod názvem: „Veliko-
noční dílničky“. V jídelně si děti mohly 
se svým doprovodem, ať s rodiči, nebo 
babičkou, vyrobit drobné velikonoční 
výrobky a ozdobit si svůj domov na nad-
cházející velikonoční svátky. 

Na konci  dubna se dět i  v y řád í 
na košťatech, převlečené do strašidel-
ných masek, a nebudou chybět sou-
těže, protože tu máme opět po roce 
Čarodějnice.

za MŠ
Ivana Bairichová

cena 10 Kč
www.nmps.cz

číslo 3, ročník 25
Město Nové Město pod Smrkem
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Mateřská škola
Školní rok ubíhá sedmimílovými kroky 

a blíží se ke konci. Avšak v naší mateř-
ské škole se pořád něco děje.

V únoru proběhla v jídelně beseda 
s rodiči o rekonstrukci naší školní za-
hrady. I přes dostatečnou propagaci 
přišli bohužel pouze dva rodiče. Ale 
protože chceme, aby se nám, ale samo-
zřejmě i dětem ve školce líbilo a rády ji 
navštěvovaly, uspořádali jsme v sobotu 
13. dubna úklidovou akci. I přes varová-
ní meteorologů, že počasí přinese snad 
i sníh a velkou zimu, se nás sešlo kupo-
divu dost. Počasí nám ten den přálo, při-
šlo i překvapivě hodně rodičů a udělalo 
se kus práce. Akci jsme zakončili opeče-
nými vuřtíky. Tímto ještě jednou chceme 
všem zúčastněným rodičům moc a moc 
poděkovat.

Vážení čtenáři,
ve třetím čísle najdete novinky a dů-

ležité informace z radnice, od příspěv-
kových organizací a spolků.

Dne 1. 6. 2019 zveme ty nejmenší 
i dospěláky na celodenní akci Den 
dětí. Začíná v 9 hodin na hřišti u So-
kolovny. Můžete se těšit na ukázku 
hasičů, policie a psovodů nebo třeba 
na vystoupení Vandy a Standy. Pro děti 
bude připraven skákací hrad, bublino-
vá show a jiné zajímavé atrakce.

Oslava 435. výročí založení města, 
se bude konat od pátku 21. 6. 2019 
do neděle 23. 6. 2019. Podrobný roz-
pis akcí najdete na poslední straně 
novin. 

Těšíme se na Vaši návštěvu a přeje-
me příjemnou zábavu.

Redakce
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Zpívání pod Smrkem
Ve čtvrtek 28. března uspořádala zá-

kladní umělecká škola 17. ročník pře-
hlídky pěveckých souborů „Zpívání pod 
Smrkem“. Do Nového Města si přije-
lo zazpívat a zatančit téměř 200 dětí 
z mateřských, základních a základních 
uměleckých škol z oblasti Frýdlantska. 

Úspěchy v národní soutěži
Flétnový komorní soubor ve složení 

Bendigová Samantha, Hofírková Amálie, 
Neumaierová Natálie a Víchová Anežka 
ve středu 20. března úspěšně reprezen-
toval naši školu v krajském kole soutěže 
žáků ZUŠ ČR v komorní hře dechových 
nástrojů. Ve své kategorii získal 3. mís-
to. Flétnistkám i paní učitelce Marii Če-
chové velice děkujeme a gratulujeme.

Zprávy ze základní umělecké školy
Výtvarná soutěž 

Výtvarný obor vyhlašuje soutěž „Tvoř-
te s námi“ pro děti z mateřských škol 
a žáky prvního stupně základních škol 
na téma „Místo, kde žijeme“. Formátu 
ani technice se meze nekladou. Práce 
označené jménem a příjmením, věkem, 
adresou nebo školou odevzdejte nej-
později 17. května do základní umělec-
ké školy. Těšíme se na vaše originální 
práce.

MF

školství

Současní předškoláci mají za sebou 
svůj velký den. Ve čtvrtek 25. dubna 
se dostavili k zápisu k povinné školní 
docházce. Toto dubnové odpoledne 
jsme přivítali ve škole přes 50 dětí, které 
přišly v doprovodu rodičů, sourozenců 
a někdy i prarodičů. Zápis se konal v bu-
dově školy v Jindřichovické ulici.

Slavnostní odpoledne bývá každo-
ročně pod taktovkou žáků pátých tříd, 
kteří se vždy ochotně ujímají budoucího 
prvňáčka. Nejprve čeká na budoucí 
školáky malá písemná práce. Zadání je 
jednoduché – nakreslit jakoukoliv posta-
vičku a překreslit dané obrazce. Teprve 
s obrázkem vyráží budoucí školák za pa-
ní učitelkou. Paní učitelky při krátkém 
rozhovoru hravou formou zjišťují, zda 
děti znají základní barvy, tvary, zda umí 
napočítat třeba do deseti a zvládnou 
vyprávět o daném obrázku. Svou první 
malou zkoušku děti zakončí třeba bás-
ničkou nebo písničkou. Za velkou snahu 
a první školní úspěch si potom odnáší 
výrobky, které připravili starší školáci. 
Věříme, že se předškoláci do školy už 
teď alespoň trochu těší, i když na ten 
opravdový vstup do školy si ještě chvíli 
musí počkat.

Velké poděkování patř í učitelkám 
a asistentkám novoměstské mateřské 
školy. „Školkáčci“ si z mateřské školy 
nesou výborné základy, které nám děti 
bez ostychu předvedly. Věříme, že se 
nám společně s rodiči během školní do-
cházky podaří dále rozvíjet schopnosti 
a dovednosti každého žáčka.

Milí budoucí prvňáci, těšíme se na Vás 
v září.

Michaela Smutná

Zápis do prvních 
tříd

Všechna vystoupení se vydařila a skli-
dila velký potlesk. Na závěr nechybělo 
tradiční společné zpívání.

Mateřské škole, základní škole a měst-
skému úřadu děkujeme za pomoc při 
přípravě této akce. Městu Nové Město 
pod Smrkem děkujeme za finanční pod-
poru přehlídky.

Pěvecký soubor Podsmrkáček se 
v pátek 29. března zúčastnil krajské-
ho kola soutěžní přehlídky pěveckých 
souborů ZUŠ ČR, kde získal stříbrné 
pásmo. Zpěvačkám, zpěvákům, sbor-
mistryni Michaele Smutné a korepeti-
torce Nadiye Betashki velice děkujeme 
za úspěšnou reprezentaci školy a gra-
tulujeme.
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Základní umělecká škola 
v Novém Městě pod Smrkem 

  
nabízí 

 
dětem od 5 do 17 let 

 
studium v těchto uměleckých oborech:  

 
 hudební  - hra na hudební nástroj 

                                      (klavír, flétna, kytara, housle) 
            - sborový zpěv - Podsmrkáček 
                    

 výtvarný    

 
 

Přijímání nových žáků se bude konat v ZUŠ  

5. a 6. června 
od 15 do 17 hodin.   

 
 

Těšíme se na Vás!  

Ve středu 27. března proběhlo v multimediálním sále krajského úřadu již 
posedmnácté slavnostní ocenění pedagogických pracovníků Libereckého 
kraje. Každoroční setkání Liberecký kraj uskutečňuje u příležitosti Dne učite-
lů. I v letošním roce převzalo z rukou hejtmana Martina Půty, jeho náměstků 
Petra Tulpy a Přemysla Sobotky cenu 21 pedagogů.

školství

Ocenění

Velice nás těší, že za dlouhodobou 
pedagogickou činnost získala ocenění 
i kolegyně z naší školy paní Věra Hony-
sová. Paní učitelka měla a má mezi žáky 
pověst náročné, důsledné a spravedlivé 
učitelky. Své žáky především při výuce 
dějepisu a českého jazyka vždy vedla 
a vede k pochopení souvislostí a chuti 
sebevzdělávat se. Současným školákům 
trpělivě ukazuje cestu k četbě, správné-
mu vyjadřování i vzájemné komunikaci. 
Naši absolventi, kteří zúročili znalosti 
na středních a později i vysokých ško-
lách, s úctou vzpomínají na hodiny paní 
učitelky. Přestože se jim to tehdy, jako 
školákům, zdálo náročné, zjistili, že zís-

kali opravdu výborné základy. Paní uči-
telka byla i dlouholetou vyučující tělesné 
výchovy a žádný školní lyžařský kurz se 
dosud neobešel bez jejího vedení. I žáci 
s nejmenšími lyžařskými zkušenostmi 
vždy pod jejím vedením zvládli základy 
běžeckého lyžování, naučili se zvládat 
neočekávané přírodní podmínky a sa-
mozřejmě zažili spoustu legrace.

Paní Honysová ocenění přijala s po-
korou sobě vlastní a zdůraznila, že cenu 
vnímá jako poděkování a ocenění pro 
celý pedagogický sbor.

I my jsme naší milé kolegyni poblaho-
přáli a velice poděkovali za dosavadní 
pedagogickou práci.

Michaela Smutná

„Jsme moderní science centrum, 
kde se vědou baví děti i dospělí.“ To, 
i vyhlášený program od rána do večera 
během všech jarních prázdnin, byla pro 
naši třídu přímo pekelná výzva. A tak 
jsme do iQLANDIE v Liberci jednoho 
únorového dne s napětím, jestli je tam 
opravdu vše, co nám ve škole v prezen-
taci paní učitelka ukázala.

A opravdu! Bylo tu více než čtyři sta 
interaktivních exponátů v deseti expozi-
cích, vše se ani za den nedalo stihnout. 
Hned při vstupu nás zaujala hudební 
fontána a světelný vodopád. Tady jsme 
si mohli na obrazovce namalovat každý 
svůj obrázek, který se následně promítl 
v podobě shluku osvětlených kapek 
vody tvořící daný motiv z obrazovky. 
Popovídali jsme si také s humanoidním 
robotem Thespianem, uzavřeli se v gi-
gantické bublině, prošli Světelným tune-
lem a absolvovali kosmonautický výcvik 
připoutaní v sedadle simulátoru. Ti větší 
se pak projeli lunárním vozíkem Mars 
Rover, zkusili sílu zemětřesení a vichři-
ce, podali první pomoc „pacientovi“ bez 
zjevných známek života, ostatní zkouma-
li lidské srdce, funkce tlakoměru, mik-
roskopu, zkusili drátěný labyrint, cestu 
na měsíc i princip blesku. Skvělé bylo, 
že skoro na vše se mohlo sahat, vyzkou-
šet si, důkladně prohlédnout a případně 
se na cokoliv zeptat obsluhy – lektorů 
v modrém.

Nejen my, děti, jsme se opravdu po-
bavily a neformální vzdělávací formou 
se seznámily se základními pojmy a po-
znatky z oblastí biologie, geologie, fy-
ziky, chemie a mnoha dalších. A super 
je, že vše, co tu vstřebáte, se dá využít 
nejen ve škole, ale i v praktickém ži-
votě. Unavení, ale plni nadšení, pojmů 
a dojmů, jsme se všichni ve dvě odpo-
ledne vrátili vlakem zpět.

Už teď se těšíme na další takový či 
podobný výlet!

Pées … co myslíte, to auto před budo-
vou iQLANDIE jsme nakonec 

zvedli? 
Žáci a učitelé speciální 

třídy

Výlet za vědou, 
poznáním 
i zábavou
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nástěnné obrazy na závěrečnou pre-
zentaci. Pracovali jsme ve skupinách, 
kde jsme se učili vyjadřovat své pocity, 
ale i samostatně. Projektové vyučování 
jsme zakončili návštěvou našeho novo-
městského bazénu.

Cílem bylo podnítit zájem o vodu a na-
lézt cestu k přírodě. Zvyšovat povědomí 
o tom, kde se voda bere, kam odté-
ká, kde všude je obsažena, co ji špiní, 
i o tom, jak je důležité vodou šetřit při 
každodenních úkonech spojených se 
zdravím člověka a s jeho hygienou. Uvě-
domit si, že na světě je více jak miliarda 
lidí trpící nedostatkem pitné vody. Po-
chopit, že voda, a hlavně pitná nezávad-
ná voda, je největší bohatství, které nám 
naše planeta dává.

Díky projektovému vyučování již víme, 
že učení není jen mučení. Děkujeme 
naší paní ředitelce, že projektu byla 
nakloněna.

Mgr. Monika Škaredová Greplová

Třída V. A se ve dnech 18.–22. března 
2019 zapojila do oslav Světového dne 
vody, který připadá na 22. března.

V projektovém vyučování byla klíčová 
aktivita žáků, samostatnost a zejména 
získávání nových zkušeností a poznatků. 
Výuka probíhala podle rozvrhu, jen jsme 
si hodiny upravili tak, abychom mohli 
získávat co nejvíce informací o daném 

tématu. Procvičovali jsme pravopisné 
jevy, slovní druhy, vyhledávali základní 
skladební dvojice. V matematice na nás 
čekaly slovní úlohy. Přírodovědu a vlas-
tivědu jsme si zpestřili tajenkami, do-
plňovačkami či hádankami. Při všech 
aktivitách, úlohách či doplňovačkách 
hrála hlavní roli voda. Při výtvarné vý-
chově a pracovních činností jsme tvořili 

školství

Světový den vody

Nově otevíráme aktivity 
komunitního centra také 
ve Frýdlantu!

Sdružení TULIPAN se již řadu let za-
měřuje na práci s lidmi se zdravotním 
postižením. Zlepšuje kvalitu jejich života 
organizováním volnočasových aktivit 
a pomáhá jim například s hledáním za-
městnání a i v dalších svízelných život-
ních situacích. Od poloviny března na-
bízí nově své služby také ve Frýdlantu. 
V budově České pošty (vchod je ze 
zadní strany budovy přes dvůr) se každý 
čtvrtek od 14:00 do 16:00 konají lekce 
arteterapie, tedy tvoření rukama, které 
má za cíl nejen vyrobit si něco krásného, 
ale i potkat se s ostatními, popovídat si 
a příjemně společně strávit čas. Artete-

Představujeme Vám Komunitní centrum TULIPAN!

rapie je první vlaštovkou TULIPANového 
komunitního centra ve Frýdlantu. V zá-
vislosti na zájmu o aktivity Komunitního 
centra budou postupně aktivity přibývat. 
Bližší informace ohledně činnosti Komu-

nitního centra ve Frýdlantu Vám ráda po-
skytne Marie Kašparová na telefonním 
čísle 777677903 nebo prostřednictvím 
e-mailu: kasparova@sdruzenitulipan.cz. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!“
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JCentrum

V týdnu od 8. do 12. dubna proběhla 
v budově bývalého kina, dnes JCentra, 
výstava seznamující veřejnost s životní 
realitou lidí postižených psychickou 
nemocí.

Pořadatelem bylo sdružení TULIPAN, 
z. s., akci zastřešoval MAJÁK o. p. s. 
ve spolupráci se Sborem jednoty bratr-
ské v Novém Městě pod Smrkem.

Všechno začalo v pondělí v 17 ho-
din v sále JCentra. V úvodu nás pa-
ní Kateřina Seifertová seznámila s vizí 
sdružení TULIPAN, z. s. a jeho činností, 
nově i v Novém Městě pod Smrkem. Pak 
uvedla své dvě kolegyně, Brigitu a Han-
ku. Každá nám svými slovy pověděla 
o nemoci, která jim byla diagnostiková-
na, o jejím průběhu, léčbě, i o své práci 
peer konzultanta. S oběma se můžeme 
setkat v Komunitním centru v Liberci, 
jezdí i na besedy se zájemci z řad široké 
veřejnosti. Kdo se chce dozvědět více 
o životě našich spoluobčanů, kteří prošli 
psychickou nemocí, a jejich blízkých, 
má příležitost. Během jejich vyprávění 
se opakovalo mně neznámé slovo „pír“, 
a „píři“. Google mi vysvětlil, že peer kon-
zultant „poskytuje pomoc s hledáním 
vlastní cesty z psychiatrické diagnózy 
na základě osobní zkušenosti se zota-
vováním z duševního onemocnění.“ Je 
to tedy člověk, který sám prošel duševní 
nemocí i uzdravováním se z ní.

Peer konzultanti se začali objevovat 
v 80. letech minulého století a stali se 
běžnou součástí zdravotní péče o du-
ševní zdraví v USA, Kanadě, Austrá-
lii, Holandsku, Anglii, Belgii a dalších 
zemích. Vědecké výzkumy prokazují 
účinnost jejich působení a výrazné ome-
zení opakovaných hospitalizací psychi-

Výstava v bývalém kině
atrických pacientů. Nenásilný a chápavý 
přístup s ohledem na to, že každý člověk 
je jedinečný a má své tempo a potřeby 
v léčbě psychiky, je důležitým aspektem 
v případech, kdy se ukáže, že ani nej-
novější generace antidepresiv nemusí 
zajistit pacientům uzdravení.

Od roku 2013 působí peer konzultanti 
i v ČR v neziskových organizacích peču-
jících o psychicky nemocné lidi, od ro-
ku 2015 s nimi spolupracují i v řadě psy-
chiatrických zařízení. Peer konzultant 
je klasifikovaný jako jiný zdravotnický 
personál, prochází školením a vzdělává-
ním a účastní se i mezinárodních konfe-
rencí a akcí.

Brigita i Hanka, obě peer konzultant-
ky, se po krátkém představení obrátily 
na návštěvníky s nabídkou, že budou 
odpovídat na konkrétní dotazy. Rozprou-
dila se pro mě neopakovatelná debata, 
kdy obě ženy citlivě reagovaly na otázky 
a postřehy příchozích. Celý večer byl 
naplněný zájmem o informace, osobní 
prožitky i hledáním cest pro návštěvníky 
a jejich více i méně blízké.

Netušila jsem, co od této akce očeká-
vat, byla pro mě milým překvapením.

Odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=

Us9EH2sHhX4#action=share
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Ze 4. zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem, 
konaného dne 24. dubna 2019

Zasedání bylo přítomno 15 zastupite-
lů, 2 zastupitelé byli omluveni.

Po uvítání zastupitelů a hostů byli zvo-
leni ověřovatelé zápisu, poté byl schvá-
len program zasedání.

1. Připomínky občanů
Pan Selnekovič: Jsem tady za po-

měrně nově vzniklý spolek, vznikl minulý 
rok, Podnikatelé pod Smrkem. Město 
získalo pro letošní rok ocenění Evrop-
ská komunita sportu, což je ocenění, 
které pomáhá Novému Městu nějakým 
způsobem se zvýraznit na mapě Evropy, 
možná i světa. V rámci tohoto bych chtěl 
požádat město o spolupráci s tím, že 
bychom rádi umístili informační panely 
při vstupech do města, na jedné straně 
od Frýdlantu, na druhé od Polska, kte-
ré by nějak informovaly lidi, kteří sem 
přijíždějí o tom, že něco jako Evropská 
komunita sportu existuje. Ta myšlenka 
je taková, že by se to propojilo s nějakou 
uvítací cedulí: „Vítá Vás Nové Město pod 
Smrkem, Singltrek, Evropská komunita 
sportu“. Ta žádost je vlastně o tom, 
pomoci při umístění, zajistit nějaká povo-
lení a pak při realizaci. My bychom, jako 
spolek, zainvestovali ceduli a město by 
zainvestovalo nosič cedule.

Pan starosta: Jsme domluveni 
na tom, že necháme prověřit vytypova-
ná místa. Jsou to místa při silnici, která 
spravuje Krajská správa silnic Liberec-
kého kraje.

Pan Suk: Mluvil jsem o tom s panem 
Lukášem Novotným, který mne dnes 
oslovil. Umístění těchto billboardů nebo 
informačních panelů podléhá nějakému 
povolení. Dopravní inspektorát Poli -
cie ČR souhlas s umístěním nedá a od-
bor dopravy MěÚ Frýdlant v ochranných 
pásmech komunikace také povolení 
k umístění nevydá.

Pan starosta: V tomto případě bude 
nutné hledat jiné řešení, jiná vhodná 
místa.

2. Bezpečnostní situace – 
návštěva vedoucího OO Policie ČR

Pan starosta: Na zasedání zastupi-
telstva byl pozván npor. Bc. Aleš Cer-
man, vedoucí OO PČR Nové Město pod 
Smrkem, aby seznámil s bezpečnostní 
situací ve městě.

Npor. Bc. Cerman: Dobrý den. Co 
se týká nějakých statistik, tak ty bych 
zaslal jako přílohu k zápisu. Věnoval 
bych se spíše věcem, které nás trápi-
ly. První věcí byla kamionová doprava 
z Polska. Policisté měli kontrolní stano-
viště na ulici Celní. Tento problém se 
nám podařilo výrazně eliminovat. Teď 
se vyskytují pouze výjimečné případy. 
Další věcí je rychlost vozidel, hlavně 
polských občanů. Tady spolupracujeme 
s dopravním inspektorátem. V letošním 
roce proběhlo měření rychlosti šest-
krát. Bude se v tom samozřejmě dál 
pokračovat. Kdyby měl někdo nějaké 
konkrétní místo, kde by se dalo měřit, 
tak se tomu určitě nebráníme, přizpůso-
bíme se. Stačí zavolat. Domluvíme se. 
Třetí věcí, která nás trápí, je parkování, 
co se týká chodníků nebo v ulicích, kde 
nezbyde zákonná šířka 6 m. To jsme 
s panem starostou a místostarostou 
řešili. Vybrala se nějaká místa, na která 
se více zaměříme. V první vlně bychom 
to řešili za pomoci asistentů prevence 
kriminality, kteří by na špatné parkování 
upozorňovali, pokud to nepomůže, bude 
to řešit policie. To je z mé strany vše, má 
někdo nějaké dotazy?

Diskuze:
Pan Ressel: Chtěl bych se zeptat 

na místa, kde se provádí měření rych-
losti.

Npor. Bc. Cerman: Měří se v Hajniš-
ti, na Ludvíkovské směrem na Ludví-
kov pod Smrkem a jednou proběhlo 
měření v ulici Celní.

Pan Ressel: Myslím si, že by bylo 
potřeba měřit také na ulici Jindřicho-
vická a Frýdlantská směrem k bývalé 
Textilaně.

Mgr. Semerádová: Chtěla bych se 
zeptat, jak často kontrolujete riziko-
vá místa ve městě, konkrétně mi jde 
o místo kolem nádraží, u tělocvičny. 
Pak bych se chtěla zeptat, jestli se 
vám zdá dostačující, jak příslušníci 
policie chodí mezi námi občany. Dříve 
jsem ty chlapy, kteří tady slouží, vídala. 
Dnes vůbec nevím, jak policisté v na-
šem městě vypadají. Další věc, jestli 
se plánuje nějaká akce na kontrolu 
mladistvých na užívání alkoholu. Po-
slední věc, na kterou se chci zeptat, 
je, zda jsou v našem městě omamné 
látky, užívání marihuany, nebo to jsou 
jenom nějaké výmysly, řeší se to ně-
jak?

Npor. Bc. Cerman: Co se týká pro-
blémových míst, tak se na ně snažíme 
pořád zaměřovat. Co se týká policistů, 
tak bohužel personální stav je takový, 
že jsou v práci dva policisté a ty potře-
buji mít v tom autě, aby byli připraveni 
okamžitě vyjet, kdyby se někde něco 
stalo. Za současného personálního 
stavu nejsem schopen zajistit, aby byl 
byť jeden policista celou službu v uli-
cích. Co se týká omamných látek, to 
je celospolečenský problém, nejenom 
tady. Nebudeme se tvářit, že se tady 
nic neděje. Je to všude. Jde o to, že my 
můžeme řešit pouze přestupky. Když 
má někdo u sebe, jak se říká, množství 
víc než malé. Pokud by se to týkalo 
nějakého prodeje, distribuce, tak to 
řeší v Liberci. Pokud něco takového 
zjistíme, dozvíme se nějaké poznatky, 
tak ty informace předáváme.

Paní Likavcová: Bylo by možné, aby 
na zastupitelstvo přijel někdo z Liber-
ce, z kriminální policie, něco nám říci 
o prodeji a distribuci omamných látek?

Npor. Bc. Cerman: Mohu o to po-
žádat. Ještě bych doplnil k těm kont-
rolám na alkohol u mladistvých. Tyto 
kontroly probíhají několikrát za rok 
v celém Frýdlantském výběžku.

Mgr. Semerádová: Projednáváme 
tu prevenci kriminality a já bych tímto 
chtěla poděkovat organizaci Maják, 
která dělá obrovskou prevenci krimi-
nality. Chodí tam přes 200 dětí, chodí 
tam rády. Vidí tam, že se dá žít i jinak.

3. Vyslovení zániku mandátu
Pan starosta: Úvodem bych k tomuto 

bodu jednání rád připomenul, že na po-
sledním jednání, na základě vystou-
pení zastupitele Ing. Pavla Smutného 
a následně Bc. Aleny Steffanové, byl 
zpochybněn podaný návrh na zrušení 
mandátu zastupitelky města Bc. Ale-
ny Steffanové z důvodu neslučitelnos-
ti funkce člena zastupitelstva města 
s funkcí Bc. Aleny Steffanové jako za-
městnankyně zařazené do městského 
úřadu, kde vykonává výkon státní sprá-
vy. Bc. Alena Steffanová opakovaně 
prohlásila, že výkon státní správy nevy-
konává. Zastupitelstvo pak přijalo návrh 
podaný Ing. Pavlem Smutným na odro-
čení hlasování o tomto návrhu z důvodu 
neúplnosti předloženého materiálu a po-
žadovalo podstatné doplnění informací. 
Bc. Alena Steffanová vykonává státní 
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správu především ve smyslu zákona 
o poskytování pomoci v hmotné nouzi, 
což zde sama v rozporu s tvrzením, že 
státní správu nevykonává, potvrdila. 
Stanovisko ředitele Krajského úřadu 
Libereckého kraje, jak jsme předjímali 
na minulém zasedání, jsme neobdrželi, 
a to z důvodu podjatosti. Ředitel kraj-
ského úřadu nemůže podat doporučení 
nebo stanovisko v této věci, protože to 
bude on, kdo bude rozhodovat v přípa-
dě, že zastupitelstvo mandát svým usne-
sením nezruší. Nicméně jsem se ujistil 
po rozmluvě s JUDr. Němcem, vedou-
cím správního odboru, který byl jednání 
přítomen, že náš návrh na zrušení man-
dátu je plně opodstatněný a plně odpo-
vídá zákonu o volbách do zastupitelstev 
obcí. (kráceno, celý přepis naleznete 
na www.nmps.cz/zm.php)

Po komentáři pana tajemníka a po dis-
kusi byl přednesen návrh usnesení: Za-
stupitelstvo města Nové Město pod Smr-
kem schvaluje vyslovení zániku mandátu 
člence zastupitelstva města Nové Měs-
to pod Smrkem Bc. Aleně Steffanové 
na základě § 55 odst. 3 písm. c) zákona 
č. 491/2001Sb., o volbách do zastupi-
telstev obcí a o změně a doplnění někte-
rých dalších zákonů, z důvodu nesluči-
telnosti funkcí podle § 5 odst. 2 zákona 
č. 491/2001 Sb.
Usnesení nebylo přijato.
(Pro: 8 / Proti 3 / Zdrželi se: 4)

4. Návrh na společné financování 
sociálních služeb na Frýdlantsku 
od roku 2020

Předkládá Bc. Jitka Koutníková, ve-
doucí sociálního odboru.

Komentář: V srpnu 2019 končí pro-
jekt komunitního plánování sociálních 
služeb na Frýdlantsku. Cílem nového 
projektu je sestavit návrh společného 
financování sociálních služeb pro obce 
na Frýdlantsku od roku 2020. Na zákla-
dě proběhnuvší analýzy byl připraven 
finanční nástroj, který je představen 
v Klíči ke společnému financování a na-
vazuje na krajský systém financování 
sociálních služeb. Společné financování 
sociálních služeb má zajistit stabilní 
přítomnost sociálních služeb na Frýd-
lantsku.

Bc. Koutníková: V materiálech jste 
měli informace o tom, jakým způso-
bem jsou v současné době financovány 
sociální služby na Frýdlantsku a jaké 

služby tady působí. Od roku 2017 jsme 
se opět vrátili ke komunitnímu plánování, 
tzn., že se snažíme nějakým způsobem 
pokrýt nejen území Nového Města, ale 
celého Frýdlantského výběžku dostup-
nými sociálními službami, aby občané, 
kteří na tomto území žijí, mohli řešit své 
životní události – zdravotní postižení, 
péče o seniory, dluhové poradenství, 
drogová závislost a další. Ta škála těch 
služeb je poměrně široká. Jednotlivé 
obce přispívají ve svých dotačních pro-
gramech na jednotlivé služby, na zá-
kladě toho, že jsou oslovovány posky-
tovateli sociálních služeb o příspěvek 
na svou činnost. Snažili jsme se vytvořit 
nějaký nástroj, který by vedl k tomu, aby 
se peníze, které obce vynakládají, sou-
středily do jednoho balíčku peněz, který 
by se přerozděloval nějakým systema-
tičtějším způsobem. Aby to bylo jedno-
dušší, zejména pro ty malé obce, které 
nemají ten administrativní aparát. Chce-
me zaručit, aby ty služby byly dostupné 
na celém území Frýdlantského výběžku, 
a aby to byly služby, které potřebujeme. 
Představou je, aby se vytvořila dotační 
rada, ve které by byl zástupce z každé 
obce, zástupci komunitního plánování 
a sociálních odborů, tzn. Nové Město 
pod Smrkem a Frýdlant, a řekli bychom 
si, které služby na území potřebujeme, 
které tady chceme, které podpoříme, 
v jaké výši tak, abychom pokryli ty po-
třebné životní události občanů. Nevím, 
jestli jsem to řekla dostatečně srozumi-
telně, ale my teď chceme najít nějakou 
koncepci, která by byla systematická. 
Nevěděli jsme, jak to uchopit, každý to 
dělal, jak uměl, a i z těch přiložených 
tabulek vidíte, že některé služby byly 
podpořeny všemi obcemi, některé je-
nom některými a některé služby nebyly 
podpořeny vůbec. Nikdy jsme nevěděli, 
jak v tom území ty peníze tečou, a bylo 
to složité jak pro ty poskytovatele, tak 
pro ty obce. Nevymysleli jsme to my, ale 
přišli jsme na to, že v jiných mikroregio-
nech tímto způsobem financují sociální 
služby, takže jsme se inspirovali jejich 
zkušenostmi.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo měs-
ta Nové Město pod Smrkem souhlasí se 
zapojením do společného financování 
sociálních služeb na Frýdlantsku od ro-
ku 2020.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1)

5. Smlouva o dotaci města – 
Maják

Ing. Beranová: Finanční odbor před-
kládá návrh Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města uza-
vřené mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a Maják, o. p. s., Liberec, jako 
finanční příspěvek na rok 2019, na čin-
nost „Poskytování sociální služby SAS 
Korálek 2019“.

Diskuze:
Paní Likavcová: Já vím, že Korálek 

vedla paní, která se odstěhovala do Li-
berce. Kdo ho teď vede?

Pan Selnekovič: Paní Jana Drážko-
vá. Já bych to trochu vysvětlil. Původní 
Korálek bylo mateřské centrum pro 
maminy s dětmi. Postupně ty děti vy-
rostly, maminky odešly. Chtěli jsme 
navázat. SAS – sociálně aktivizační 
služba je sociální služba, ale chtěli 
jsme udržet povědomí o tom Korálku. 
Vznikly dva paralelní názvy. SAS je so-
ciální služba navazující na činnost Vo-
razu, kdy jsme viděli, že nestačí jenom 
pracovat s dětmi, potřebovali jsme jít 
dál, do těch rodin.

Mgr. Smutná: Máme takový pracovní 
název, říkáme tomu SASKA, a spolu-
pracují s naší školou.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo měs-
ta Nové Město pod Smrkem schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města, kapitoly „So-
ciální služby“, uzavřenou mezi měs-
tem Nové Město pod Smrkem a Maják, 
o. p. s., Liberec, jako finanční příspěvek 
na rok 2019 na činnost „Poskytování 
sociální služby SAS Korálek2019“ ve vý-
ši 51.000 Kč.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)

Ing. Beranová: Finanční odbor před-
kládá návrh Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města uza-
vřené mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a Maják, o. p. s., Liberec, jako 
finanční příspěvek na rok 2019, na čin-
nost „Poskytování sociální služby NZDM 
Voraz a návazné práce s rizikovou mlá-
deží 2019“.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo měs-
ta Nové Město pod Smrkem schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města, kapitoly „So-
ciální služby“, uzavřenou mezi měs-
tem Nové Město pod Smrkem a Maják, 
o. p. s., Liberec, jako finanční příspěvek 
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na rok 2019 na činnost „Poskytování 
sociální služby NZDM Voraz a návazné 
práce s rizikovou mládeží 2019“ ve výši 
200.000 Kč.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)

6. Odpis pohledávek – bytová 
správa

Ing. Beranová: Odbor správy ma-
jetku – bytová správa žádá o účetní 
odepsání pohledávek z podrozvaho-
vého účtu za nájemné a služby ve výši 
137.751 Kč z důvodu nevymahatelnosti 
(počet zemřelých FO – 1).

Návrh usnesení: Zastupitelstvo měs-
ta Nové Město pod Smrkem schvaluje 
odepsání pohledávek z podrozvaho-
vého účtu za nájemné a služby ve výši 
137.751 Kč z důvodu nevymahatelnosti.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)

Ing. Beranová: Odbor správy majet-
ku – bytová správa žádá o účetní ode-
psání pohledávek za nájemné a služby 
ve výši 434.183 Kč na podrozvahový 
účet z důvodu nevymahatelnosti (sociál-
ní dávky, ČSSZ – neproveditelné sráž-
ky, není známa adresa pobytu, žádný 
majetek).

Návrh usnesení: Zastupitelstvo měs-
ta Nové Město pod Smrkem schvaluje 
účetní odepsání pohledávek za nájemné 
a služby ve výši 434.183 Kč na podroz-
vahový účet z důvodu nevymahatelnosti.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 15 / Proti: 0 /Zdrželi se: 0)

7. Místní plán inkluze 
LP Frýdlantsko 2019–2022

Pan starosta: Agentura pro sociální 
začleňování schválila aktualizovaný Míst-
ní plán inkluze (MPI). Tento dokument je 
nezbytný pro získávání dotací na inklu-
zivní vzdělávání v obcích lokálního part-
nerství. Aby mohlo probíhat financování 
plánu ze zdrojů EU, je potřeba schválení 
aktualizace MPI zastupitelstvem města.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo měs-
ta Nové Město pod Smrkem schvalu-
je Místní plán inkluze LP Frýdlantsko 
2019–2022 včetně příloh.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro 15: / Proti 0 / Zdrželi se: 0)

8. Žádost o zhotovení chodníku 
v parku za kostelem sv. Kateřiny

Pan starosta: Obrátili se na mě čle-

nové Okrašlovacího spolku, jmenovitě 
pan Mikla, se záměrem vybudování 
chodníku v parku za kostelem sv. Kate-
řiny. Chtěl bych ho poprosit, aby s tímto 
záměrem zastupitele seznámil. Jak zjiš-
ťuji, tak pan Mikla již odešel. V podstatě 
se jedná o to, že v parku za kostelem 
sv. Kateřiny je vyšlapaná cesta, pěšina, 
kudy lidé chodí, a záměrem Okrašlo-
vacího spolku je vybudovat šotolinový 
nebo pískový chodník.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo měs-
ta Nové Město pod Smrkem bere na vě-
domí záměr Okrašlovacího spolku vy-
budovat nezpevněný chodník v parku 
za kostelem sv. Kateřiny.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0)

9. Různé
Diskuze:
Ing. Smutný: Ze zápisu ze schůzí 

rady města jsme se dozvěděli že byla 
dána výpověď provozovateli restau-
race v Dělnickém domě a zároveň že 
bylo vyhlášeno výběrové řízení. Tak 
bych poprosil, jestli nám můžete dát 
nějakou informaci a jak se to vyvíjí.

Pan starosta: Vyvíjí se to tak, že 
došlo k prodlení plateb nájemného. 
Od začátku roku byla uhrazena pouze 
1/2 nájemného za měsíc leden. Proto 
se stalo to, že stejně jako v loňském 
roce přistoupila rada města k tomu, 
že dala výpověď z nájmu. Když dala 
výpověď, tak musela zveřejnit mož-
nost pronájmu. Žádost může podat 
kdokoli, kdo má zájem restauraci pro-
vozovat, za stejných podmínek s tím, 
že se předpokládá, že nájemce bude 
dodržovat smlouvu, platební morálku.

Ing. Smutný: Výběrové řízení na no-
vého provozovatele již bylo vyhlášeno 
a nikdo se nepřihlásil. Chápu to tak 
správně?

Pan starosta: Ne.
Ing. Smutný: Co ne? Nebylo vyhlá-

šeno?
Pan starosta: Ano. Nebylo výběrové 

řízení.
Pan Rodák: Já pro upřesnění. Již byl 

zaplacen únor, zbývá mi zaplatit bře-
zen a duben. Já jsem dával žádost, ta 
byla přijata na podatelně. Na základě 
toho, že ta restaurace nevykazuje tako-
vé zisky, jaké by měla, tak jsem požá-
dal o odklad plateb s tím, že bych vše 
uhradil do konce července. Nicméně 

mi byla dána tříměsíční výpověď, kte-
rou jsem přijal, přihlásím se samozřej-
mě do toho výběrového řízení s tím, že 
do konce června, což je podmínkou, 
zaplatím zbytek. Bohužel teď ten leden 
a ty zimní měsíce jsou tak slabé, že to 
nepokryje veškeré náklady. Čeká se 
vždy na ty měsíce, kdy jezdí singltrek, 
kdy sem ti turisté přijdou. Ty zisky jsou 
daleko větší a já můžu zpětně ty po-
hledávky uhradit. To bych k tomu řekl. 
Ještě se chci zeptat, jak je to s tím 
výběrovým řízením. Ze všech stran 
slyším, že už se hlásí zájemci. Jestli se 
tedy hlásí, nebo nehlásí?

Pan starosta: O tom, jestli se někdo 
hlásí nebo ne, povědomí nemám.

Pan Pelant: Byl zveřejněn záměr pro-
nájmu, ne žádné výběrové řízení. Když 
se projednávala vaše žádost na radě, 
tak už jste dlužil tři nájmy a ani jste ne-
reagoval na výzvy finančního odboru. 
Z těchto důvodů jsme vám žádost za-
mítli s tím, že si ji máte opětovně podat, 
až budete mít všechno uhrazeno.

Paní Suková: Chtěla jsem se zeptat, 
zda se budou reklamovat obrubníky 
chodníků v ulici Jindřichovická. Řeší 
se to nějak?

Pan Pelant: Žádnou takovou infor-
maci nemám. Já nechodím po krajské 
silnici kontrolovat chodníky. Bylo by 
dobré, kdyby nám tu informaci někdo 
předal. Teď jsem více na Ludvíkovské.

Bc. Steffanová: Chtěla jsem jenom 
říci, že ta cesta, co spojuje Celní ulici 
s Havířskou, je pěkně opravená. Chtě-
la jsem za to poděkovat.

Pan Vojáček: Chtěl bych jenom ta-
kovou informaci z pozice kontrolního 
výboru. Sami jste si všimli, že kontrol-
ní výbor zatím nebyl zastupitelstvem 
pověřen žádným úkolem; co se týče 
usnesení, nevyplýval zatím žádný úkol 
pro starostu a místostarostu, snad jedi-
ně takové neoficiální připomínky, jako 
bylo pozvání zástupce OO Policie ČR, 
to bylo dnes splněno, a pak pro pana 
Pelanta o odstranění sloupu na louce 
u bývalé Textilany, a to bylo také pro-
vedeno. Co se týká jednání rady měs-
ta, tak tam se také nijak nediskutuje 
a žádný úkol nevyplynul. V kontrole 
usnesení RM se stále táhne úkol kolem 
té vlečky. Chtěl jsem se zeptat, v jakém 
je to stavu.

Pan starosta: Byl zpracován odhad. 
Vlečka byla nabídnuta STV GROUP 

Zprávy z radnice
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k odkoupení. Proběhlo jednání, kdy 
STV GROUP jednoznačně odmítlo 
vlečku odkoupit.

Pan tajemník: Jak bylo řečeno. Zá-
stupci STV GROUP se dostavili na jed-
nání nejen kvůli odkoupení vlečky, ale 
i jiného majetku v areálu. Jsou nějaké 
varianty, že by si odkoupili všechno 
včetně komunikací. Proběhla diskuze, 
ze které vyplynulo, že v žádném pří-
padě nemají zájem o vlečku. Doprava 
bude probíhat silniční cestou. O vleč-
ku zájem nemají a cena v tom nehra-
je roli, prostě ji nechtějí. Co se týká 
ostatního majetku, tak bylo sděleno, 
že o tom přemýšlí a navrhnou něja-
ké řešení. Do 3 až 5 let by odkoupili 
zbytek a areál by byl celý jejich. Na zá-
kladě této informace jsem informoval 
společnost, která se zabývá likvidací 
těchto vleček. Zhruba za 14 dní si fir-
ma převezme dokumentaci, zjistí si 
stav a nabídne nějakou cenu a postup, 
jak vlečku zlikvidovat. Ta vlečka nás 
v současné době stojí 80 tis. Kč až 
100 tis. Kč na údržbě a revizích.

Ing. Smutný: STV GROUP si čas 
od času tu vlečku pronajímalo, tak 
na měsíc na dva, a za ten pronájem 
zaplatili tolik peněz, že se tím uhradily 
všechny ty naše náklady. Oni teda 
do budoucna počítají s tím, že už si ji 
nikdy nepronajmou?

Pan tajemník: Ano. Dají to i písem-
ně.

Ing. Smutný: Já bych navázal 
na kontrolní výbor. Chtěl bych se vrátit 
k té Evropské komunitě sportu 2019. 
Tam teda nebyl uložen úkol. Já bych 
navrhoval, aby byl uložen úkol, protože 
ta cedule by měla někde viset, protože 
to je pro rok 2019 a rok 2019 už běží 
a cyklisté nám sem jezdí, a když to 
vyvěsíme za půl roku nebo příští rok, 
tak už to bude staré. Navrhuji, aby byl 
uložen úkol, asi místostarostovi, najít 
možnost umístění cedule.

Pan starosta: Necháme to prověřit, 
pokud ta povolení získáme, tak s tím 
počítáme. Pan Novotný se na to již ptal.

Ing. Smutný: Já bych tedy uložil ten 
úkol.

Pan starosta: Úkol by měl znít jak?
Ing. Smutný: Zastupitelstvo města 

ukládá ..................... (nevím komu) zaji-
stit umístění cedule informující, že je 
město Evropskou komunitou sportu 
2019.

Pan Pelant: Projdeme s panem No-
votným ty možnosti, kde by si to před-
stavoval, a prověříme možnosti umístě-
ní. Pokud to bude tak, jak nám to sdělil 
pan Suk, tak mě napadá jedna jediná 
možnost – na boční stěnu budovy Jin-
dřichovická 145.

Pan starosta: Pokud to KSS LK ne-
povolí u komunikace, tak nejsem scho-
pen zajistit to umístění. Můžu prověřit 
možnost umístění.

Ing. Smutný: Nesouhlasím, já bych 
chtěl, aby v usnesení bylo umístit. Jde 
jenom o to, najít místo, kde se to umís-
tit dá. Až se najde, tak umístit, protože 
jestli to budete tři měsíce ověřovat 
a za tři měsíce se dozvíme, že jste to 
prověřili, tak je to k ničemu. Bylo by 
potřeba to co nejrychleji umístit tam, 
kam to jde.

Pan starosta: Nejsem schopen to 
zajistit na pozemku u krajské silnice, 
když nebudu mít souhlas.

Ing. Smutný: Já nemyslím u krajské 
silnice, máme spoustu míst, kde to 

umístit jde hned teď, třeba na parkoviš-
ti u koupaliště.

Mgr. Semerádová: Chtěla jsem se 
zeptat na tu skládku pod „Fialkou“. Ta 
tam bude vždycky? Lidé, co přijíždějí 
do města, se nad tím docela pozasta-
vují.

Pan starosta: Je to k tomu určené. 
Využívají to firmy, které ve městě staví, 
a jsou to nemalé peníze, které nemusí-
me platit za skládkování.

Pan starosta: Ještě bych se vrátil 
k návrhu usnesení Ing. Smutného „ZM 
ukládá starostovi města zajistit umístě-
ní informační cedule k Evropské komu-
nitě sportu 2019“.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo měs-
ta Nové Město pod Smrkem ukládá 
starostovi města zajistit umístění in-
formační cedule k Evropské komunitě 
sportu 2019.
Usnesení bylo schváleno.
(Pro: 14 / Proti: 1 / Zdrželi se: 0)

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

Zprávy z radnice

Dne 20.02.2019 se konala schůze 
rady města rozšířená o zastupitele. Jedi-
ným bodem bylo seznámení zastupitelů 
s návrhem rozpočtu města na rok 2019.

Další schůze rady města se konala 
20.03.2019, bylo na ní projednáno 
přidělení bytů z majetku města a další 
majetkoprávní věci. Rada města byla 
seznámena s účetními závěrkami ob-
cí zřízených příspěvkových organizací 
a schválila rozdělení hospodářských vý-
sledků PO do rezervních fondů a fondů 
odměn, dále RM povoluje příspěvkovým 
organizacím použití fondů v roce 2019. 
Rada města schválila investici PO SRC 
na realizaci opravy technologie vířivky. 
Dále rada města projednala žádost pana 
Kamila Rodáka, nájemce Restaura-
ce Dělňák, o možnost nepravidelného 
splácení nájemného a služeb a tuto žá-
dost neschválila. Rada města ukončila 
nájemní smlouvu na pronájem víceúče-
lového sálu s PO „Roroš“ a uzavřela ná-
jemní smlouvu na pronájem tohoto sálu 
s PO Sportovní a relaxační centrum.

Ze schůzí rady města
Dne 27.03.2019 se konala schůze 

rady města, na které byly projednány 
majetkoprávní věci, rada byla seznáme-
na s tím, že ředitelce ZŠ končí funkční 
období, neschválila vyhlášení konkurzu 
a tím určila, že ředitelce školy po sko-
čení tohoto funkčního období začne bě-
žet období nové. Rada města schválila 
výpověď z nájemní smlouvy na proná-
jem nebytových prostor Jindřichovická 
čp. 316, uzavřené mezi městem NMpS 
a panem Kamilem Rodákem.

Další schůze rady města se konala 
10.04.2019; byly na ní projednány ma-
jetkoprávní věci a RM přidělila byt mimo 
seznam žadatelů o byt ve vlastnictví 
města. Rada města dále schválila pra-
vidla pro přidělování dotací z rozpočtu 
města s účinností do 1. května 2019 
a schválila dotace z kapitoly „Sociální 
služby“ pro Centrum LIRA, z. ú. a pro 
Hospic sv. Zdislavy, o. p. s.

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

Mezi nesprávné parkování se 
počítá zastavení a stání:
• v nepřehledné zatáčce a v její těsné 

blízkosti
• před nepřehledným vrcholem 

stoupání, na něm a za ním
• na přechodu pro chodce a méně než 

5 m před ním
• na křižovatce a méně než 5 m před ní 

a za ní
• ve vyhrazeném jízdním pruhu 

(např. jízdní pruh pro cyklisty)
• na silniční vegetaci
• na chodníku
• na autobusové zastávce a 30 m před 

ní a 5 m za ní
Dále podle zákona o silničním provozu 

musí při stání vozidla zůstat volný ale-
spoň jeden jízdní pruh široký nejméně tři 
metry pro každý směr jízdy.

Nesprávné parkování se stává místem 
sporů, které se v našem městě objevují 
stále častěji. Zaměstnanci Městského 
úřadu Nové Město pod Smrkem evidují 
zvýšený počet stížností na nesprávné 
parkování.

Jak tedy zareagovat 
na nesprávné parkování?

Porušování zákona o silničním pro-
vozu na úseku nesprávného parkování 
řeší Policie České republiky – Místní 
oddělení Nové Město pod Smrkem – 
tel. 602 101 891.

Za nesprávné parkování ukládá zá-
kon pokutu až do výše dvou a půl tisíce 
korun. Pokud policisté řidiče na místě 
nezastihnou, přestupek nafotí, zapíšou 
a odevzdají k projednání ve správním 
řízení na příslušném odboru dopravy. 
Za tento druh správního deliktu je odpo-
vědný provozovatel vozidla.

Upozorňujeme, že špatně zaparkova-
ná vozidla překáží nejen při provádění 
zimní údržby silnic, ale také chodcům, 
pro které jsou chodníky určeny. Také vo-
zidla integrovaného záchranného systé-
mu (hasiči, lékařská záchranná služba, 
policie) můžou mít vzhledem k špatně 
zaparkovaným vozidlům ztížený dojezd 
na místa urgentní pomoci.

Nesprávné parkování je neukázně-
nost řidičů, kterou může řešit pouze 
Policie České republiky.

Jak zareagovat 
na nesprávné 
parkování?

hasiči

Svatý Florián, jehož jméno je z latin-
ského slova „florianus“ a v překladu zna-
mená „kvetoucí, rozkošný“, patří mezi 
nejpopulárnější české světce.

Svatý Florián se narodil někdy v po-
lovině 3. století našeho letopočtu ně-
kde na území dnešního Rakouska. Nej-
dříve působil jako plukovník římského 
vojska v Cetii (dnešní rakouská obec 
Zeiselmauer), poté jako správce římské 
provincie Noricum se sídlem v městě 
Lauriacum, které stálo poblíž dnešního 
města Enns.

Za vlády císaře Diokleciána a jeho 
spoluvladaře Maximiána jako horlivý 
křesťan tajně pomáhal pronásledova-
ným křesťanům. V roce 304 našeho 
letopočtu byla odhalena jeho křesťan-
ská víra a byl sesazen z funkce správce 
římské provincie. Vyšetřoval ho soudce 
Aquilinus, který ho podle legendy dal 
třikrát zbít provazy a meči a Florián se 
odmítnul vzdát křesťanské víry.

Svatý Florián byl v roce 304 našeho 
letopočtu s mlýnským kolem připev-
něným na krku svržen z mostu do řeky 
Enže. Byl pohřben paní Valérií v Linci, 
avšak později byly jeho ostatky převe-
zeny na místo, kde nad jeho hrobem byl 

Legenda o svatém Floriánovi
v 6. století postaven klášter sv. Floriána. 
První písemná zmínka o tomto klášteru 
pochází z roku 819. Jeho ostatky zde 
ale nezůstaly dlouho, neboť byly pře-
vezeny dvěma jáhny (jáhen – duchov-
ní, který přijal nižší svěcení) do Říma. 
V roce 1183 požádal polský kníže Ka-
zimír II. Spravedlivý (1177–1194) spolu 
s krakovským biskupem Gedeonem pa-
peže Lucia III. (1181–1185), aby jim vy-
dal ostatky svatého Floriána jako záštitu 
proti Rusům. Papež jejich žádosti vyho-
věl, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy 
v nově vystavěném chrámě v Krakově 
a svatý Florián byl přijat za patrona Pol-
ska.

Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazo-
ván jako římský voják s přilbou, mečem 
a korouhví, vylévající z vědra vodu na ho-
řící dům a někdy i na hořící chrám.

Jeho památka je oslavována 4. květ-
na, stal se patronem všech hasičů, ko-
miníků a zedníků. Je patronem proti 
požárům a vodě, a proto představoval 
v dřívějších dobách běžný námět pro vý-
klenkové plastiky venkovských usedlos-
tí, které měly ochraňovat dům. Dokonce 
o jeho svátek bylo zakázáno rozdělávat 
oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti 
nestalo neštěstí.

Floriánovo „hasičství“ je však třeba 
chápat v původním slova smyslu jako 
hašení požáru lidské zloby a nenávisti. 
Svatý má proto v rukou nádobu vody 
života, která má hasit vyprahlost a zlo. 
Všechny ostatní výklady jeho „hasičství“ 
jsou výsledkem pozdních legend.

Atributy svatého Floriána
Brnění, díže, dům, hrnec, kámen, 

kámen mlýnský, korouhev, koruna, kříž, 
meč, oheň, plamen, požár, praporec 
na kopí, řeka, škopek, vědro, voda, 
vojáci.

Modlitba svatého Floriána
Ó Bože, který nás slavností Tvého 
svatého mučedníka Floriána
obveseluješ,
propůjč milostivě, abychom my, kteří 
jeho slavné vítězství
na zemi velebíme, k radostné 
společnosti jeho v nebi připuštěni byli 
skrze Ježíše Krista,
Pána našeho.

Jednatel SDH NMpS – L.Rabina
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Dne 16. 3. 2019 se uskutečnila naše 
nová soutěž „Kinder TFA“. Většina ve-
doucích a instruktorů byla rozhodčími 
a pořadateli v hale, ostatní členové sbo-
ru zajištovali občerstvení.

Jelikož se jednalo o zahajovací, chce-
te-li nultý ročník, nikoho dalšího jsme 
neangažovali, ani nezvali. Důvod byl 
prostý, potřebovali jsme si akci vyzkou-
šet na „ostro“, vychytat chyby atd. Je-
likož máme za to, že to byla opravdu 
povedená záležitost, jsme rozhodnuti 
v ní v dalších letech pokračovat, rozšířit 
o ní povědomí a pozvat i veřejnost.

Já osobně, ale i celý náš tým pořa-
datelů jsme byli celou akcí nadšeni. 
Vedoucí kolektivů ji hodnotili jako veli-
ce vydařenou, dobře zorganizovanou 

KINDER TFA
a zajímavou. Instrukce, které jim byly 
zaslány v rámci pozvánky, pro ně byly 
srozumitelné.

Disciplín se děti zhostily s nadšením 
a dávaly do nich vše, na co jejich síly 
stačily. Běhali malí, velcí, tencí, tlustí, 
všechny věkové kategorie, jejich nadše-
ní bylo očividné, některým však po spl-
nění trasy evidentně došly síly na cokoliv 
dalšího.

Disciplíny:
Roztahování hadic s proudnicí, pře-

nášení barelů s vodou, bouchání pa-
licí (hammer box), couvání s figurínou 
(13,5 kg), cvik na žíněnce (celomotoric-
ký test), motání hadice a poslední výstup 
na žebřiny (místo běhu do schodů).

hasiči

Akce se zúčastnilo 5 sborů:
• SDH Heřmanice, měli s sebou 

jednoho chlapce z Kunratic;
• SDH Pertoltice;
• SDH Habartice;
• SDH Bílý Potok;
• SDH Nové Město pod Smrkem.

Děti soutěžily jako jednotlivci v katego-
riích A–C, celkem jich bylo 44.

Kategorie A – 10 dětí
SDH Habartice
SDH Nové Město p. Sm
SDH Nové Město p. Sm

Kategorie B – 18 dětí
SDH Nové Město p. Sm
SDH Bílý Potok
SDH Nové Město p. Sm

Kategorie C – 16 dětí
SDH Nové Město p. Sm
SDH Nové Město p. Sm
SDH Heřmanice
Časy se měřily elektronickou časomí-

rou, takže závodníci mohli po dokončení 
vidět svůj čas. Odměnou byly medaile 
a všichni účastníci dostali diplom. Mám 
v úmyslu na další léta sehnat sponzora, 
abychom mohli mít zajímavější a hodnot-
nější, potažmo více inspirativní, odměny.

Na závěr celé soutěže si TFA zaběhli 
i vedoucí jednotlivých kolektivů, aby 
na vlastní kůži poznali, čeho jsou jejich 
svěřenci schopni . Všem patří obdiv, 
protože úplně jednoduché to nebylo. 
Ono to vlastně vyplývá už z názvu sou-
těže…

TFA nejtvrdší hasič přežije .
Jana Králová
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Přišlo jaro a opět začne příprava 
na jarní práce jak na pozemcích, tak 
i na technice a budovách. Čeká nás 
čištění nádrží a oprava stavidel, údrž-
ba techniky, výstroje a výzbroje. Péče 
o pozemky a příprava sekaček bude 
probíhat přes celé léto i podzim.

Začátkem jara nečekaně přišly vichry 
a s nimi první výjezdy. Naše jednotka 
zasahovala hlavně při úklidu větví a od-
stranění spadaných stromů. Také jsme 
zařídili plánované kácení stromů u pana 
Bulíře a v mateřské škole a zajistili do-
hled nad pálením větví z pokácených 
stromů. Dalšími výjezdy byly dva zásahy 
u technických pomocí po haváriích vo-
zidel, čištění odpadů a kanalizace v No-
vém Městě a také při hledání dvou ztra-
cených osob. Kromě toho se jednotka 
účastnila řady školení, např. školení 
strojníků, a školení celé jednotky na vy-
užívání dýchacích přístrojů. Ve sboru 
byly provedeny referentské zkoušky 
řidičů osobních vozidel. Starosta a ve-
litelé sboru se zúčastnili srazu starostů 
a sborů ve Frýdlantě.

Během měsíce března bylo podáno 
daňové přiznání, žádost na fond požární 

Ludvíkovské jarní hasičské zprávy
ochrany, podané návrhy na MÚ na fond 
oprav. Byly vyřízeny zdravotní průkazy 
pro obsluhu při podávání občerstvení 
a také k používání dýchacích přístrojů. 
Byla provedena oprava transitu před 
TP a oprava naší nejstarší hasičské stří-
kačky PS-8. Chtěli bychom také opravit 
fasádu a záchody v klubovně.

Po uzavření pokladní zprávy z hasič-
ského plesu a zaplacení autorského 
poplatku došlo na poděkování všem 
sponzorům a také k znovuobjednání 
sálu v Dělnickém domě i hudby z mo-
ravského Vracova, se kterou jsme spo-
kojeni.

Naši členové pomohli obstarat občer-
stvení při pořádání dětského karnevalu 
24. března.

Na výroční valné hromadě hasebního 
okrsku, která se konala v Dolní Řasnici, 
byl náš sbor pochválen za organiza-
ci všech akcí uplynulého roku a také 
za pořádání výroční valné hromady 
sboru.

V dubnu bylo první akcí pálení vatry 
a stavění májky. Za pomoci sponzorů 
a techniky p. Horkého jsme připravovali 
dříví z pastvin, kde popadaly stromy, 

hasiči

na pálení vatry. Tu se nám podařilo 
postavit předposlední sobotu v dubnu 
v době, kdy část družstva byla na ná-
vštěvě a soutěži u sboru v Kozlanech 
na Vysočině, kde obsadili ze 14 muž-
stev 3. místo a tím možná započali útok 
na prvenství v okrskové soutěži. Vloni 
jsme v okrsku skončili na druhém mís-
tě.

Další velká akce nás čeká na konci 
května; tou bude kácení máje a hned 
následující týden Dětský den v Nové 
Městě. Pak již začínají soutěže v okrsku 
a Superpohár. Pozvánky na všechny 
námi pořádané akce budou vylepeny 
na plakátovacích plochách a oznámeny 
v městském rozhlase.

V letošním roce nás čeká spousta 
dalších úkolů jak v rámci připravenosti 
techniky a dalšího materiálu ke všem 
zásahům, tak k soutěžím a všem spole-
čenským akcím.

Jménem celého sboru bych chtěl 
poděkovat panu Janu Havlovi, který 
nám ve své dílně vyrobil nové dřevěné 
auto na dětské hřiště a lavice k nádrži 
na různé společenské akce.

Velmi nás zarmoutilo, že v dubnu ze-
mřel dlouholetý člen sboru a zakláda-
jící člen skupiny MR-SO-CHMEL, pan 
Pavel Sobotka. Rozloučíme se s ním 
v kostele sv. Petra a Pavla v Ludvíkově.

Za SDH Ludvíkov jednatel MaP st.
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Staré stromy umírají vstoje. Většinou. 
Stromy byly odjakživa pokládány za pří-
bytek tajemných sil, bytostí. O stromech 
se napsalo množství informací, příběhů, 
pohádek. Vzpomeňme třeba na pra-
starou lípu, do které se ukryla Hanička 
z Jiráskovy Lucerny. V zahradě  v Ráji 
rostl Strom poznání, jehož plod nabídl 
had Evě, a tak vznikl první hřích. Buddha 
prý meditoval pod fíkovníkem. Tak by-
chom mohli vybírat další a další motivy 
se stromy. 

Stromy dokáží žít velmi dlouho, je-
jich věk často přesahuje věk člověka. 
Stromy se tak stávají němými svědky 
lidských generací. Vzpomeňme, jak se 
graficky znázorňuje lidský rodokmen. 

Stromy umírají vstoje
Lidé mají rádi stromy, proto je sází, ošet-
řují, opatrují je. Člověk má rád jejich 
listy, vůni květů, tvar koruny, jejich stín. 
Poslouchá bzučení včel v korunách lip, 
obdivuje něžnou růžovou barvu květů 
sakur, první jarní květy magnolií. Ale 
také stromy kácí, aby jejich dřevo využil 
pro svou potřebu. Řev motorových pil 
se v poslední době velmi často ozývá 
okolo nás nejen v lesích. Jsou to třeba 
následky silných větrů, ale také kalamita 
jiného druhu. Lesy se v poslední době 
potýkají s největší kalamitou v našich 
dějinách. Suchem napadené stromy 
napadl kůrovec a zanechává za sebou 
nenapravitelné škody. Tato kalamita se 
rozjela i kvůli nedostatku vláhy. Začaly 

hasiči

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

neděle 9. červen 2019
od 9:00 do 13:00 hodin

Modrá ul. 1048, Liberec 6

Poznejte zákulisí rozhlasové práce!

OBČERSTVENÍ ZDARMA

liberec.rozhlas.cz

chřadnout a hynout smrky, které se 
vzápětí staly lákadlem pro škůdce. Tím 
škůdcem byl hlavně kůrovec.

Není to tak dlouho, co mnozí z nás 
si mohli přečíst nebo se dozvědět ji-
ným způsobem, že náš „vánoční“ smrk 
na náměstí je ve vážném stavu. Začal 
usychat a pod kůrou se objevil nám již 
známý brouk kůrovec. Byl vysloven ortel 
nad stromem-co nejdříve porazit, aby 
hmyz nestačil založit nové potomstvo. 
A pak nastal ten den, kdy se do těla na-
šeho smrku zakousla motorová pila. Boj 
o strom skončil porážkou člověka, vzdor 
jeho přáním, aby smrk ještě dlouho slou-
žil jako Strom vánoční. Některé stromy 
umírají vstoje...

©Šmi-dra
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Novou sezónu Singltreku pod Smr-
kem jsme letos zahájili docela brzy, už 
6. dubna. Umožnil to letošní dřívější ná-
stup jara, a to i přesto, že zima byla letos 
bohatá na sníh a vyšší partie stezek byly 
dlouho pod sněhem. Navíc na podzim 
a v předjaří hodně foukalo a dost stromů 
popadalo. V tomto ohledu to byla nej-
horší zima, co jsme dosud na Singltreku 
pod Smrkem zažili. Polomů bylo v lesích 
opravdu hodně.

Stezky byly po zimě rychle zprůchod-
něny díky dobrovolníkům a také díky pra-
covníkům Singltreku pod Smrkem, o. p. s. 
Bylo potřeba odtahat mnoho napadaných 
větví a špiček stromů. Stále ještě zůstávají 
uzavřeny modrá a červená sekce na Jin-
dřichovickém hřebeni, kde jsou stezky 
poškozeny, ale intenzivně se na tom pra-
cuje a snad to bude brzy také vyřešeno.

Hned první víkend, při symbolické 
otevíračce o víkendu 6.–7. dubna, jsme 
uspořádali větší dobrovolnickou brigádu 
na stezkách. Říkali jsme z legrace, že 
jdeme zametat stezky, ale ve skutečnosti 
jsme čistili horní hranu stezky (to je okraj 
stezky blíže ke svahu) od víceletých náno-
sů, které se tam usazují. Tvoří je opadané 
tlející listí, jehličí, šišky, větvičky a jiný 
vegetační materiál v kombinaci s lesní 
půdou. Tento nános, pokud se průběžně 
neodstraňuje, postupně zanáší stezku 
a vyježděná stopa se posouvá více k vněj-
šímu okraji, kde je konstrukce tělesa stez-
ky zranitelnější než uprostřed. Všechny 
stezky vyčistit za jednu brigádu samozřej-
mě nešlo, takže letos jsou dobrovolnické 
brigády naplánované na každý měsíc.

Zároveň o víkendu 6.–7. dubna pro-
běhla v okolí Nového Města akce Ukliď-
me Česko, ke které jsme se už osobně 
nemohli připojit, protože jsme měli na-
pilno se stezkami, tak jsme alespoň její 
účastníky na Singltrek Centru pohostili 
buřty a limonádou.

A co máme ještě v plánu na nadcháze-
jící sezónu? Chceme začít víc pracovat 
s dětmi. Na červenec máme pro děti 
ve věku 6–13 let naplánovaný příměst-
ský tábor se zkušenou vedoucí Janou. 
Nebude zaměřen jen na cyklistiku, ale 
klasicky zážitkově. Jestli ještě hledáte 
zajímavý prázdninový program pro své 
ratolesti, více informací najdete na webu 
detem.singltrek.cz.

Za celý Singltrek tým Vás zdraví a pěk-
né jarní dny přeje

Hanka Hermová

Zahájení sezóny 2019 na Singltreku pod Smrkem

foto: Jana Trojanová

foto: Tomáš Kvasnička

sport
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Jaro je v plném proudu. Autokemp 
u koupaliště je již od 18. 4. v provozu, 
nicméně stále ještě provozujeme i bazén 
a saunu. Ten máme v plánu ponechat 
v provozu až do začátku července. Pra-
videlná servisní odstávka je plánována 
na období od 10. července do 10. srp-
na. V této době plánujeme provedení 
některých oprav a úkonů údržby, kte-
ré nelze provést za běžného provozu. 
Do poloviny června stále probíhají pla-
vecké kurzy pro žáky základních škol 
a současně běží každé úterý od 18:15 
i kurz plavání pro zájemce. S ohledem 
na vysoký zájem o tuto formu výuky 
plavání pro děti jsme se rozhodli otevřít 
další kolo tohoto kurzu od poloviny září. 
Přihlášky je možné stáhnout na našich 
webových stránkách, nebo vyzvednout 
v bazénu.

Od 1. dubna jsme na základě žádosti 
vedení města převzali do péče kulturní 

sál v budově Dělnického domu. Všechny 
doposud uzavřené smlouvy jsme pře-
vzali od dosavadního správce a zůstá-
vají v platnosti. Sál bude spravován pra-
covnicemi infocentra, tak aby nedošlo 
k žádnému snížení úrovně zabezpečení 
poskytovaných služeb v objektu. Vedou-
cí infocentra bude osobně kontaktovat 
všechny, kdo mají uzavřenu nájemní 
smlouvu, a domluví s nimi podrobnosti. 
Ceny stanovené pro letošní rok dosa-
vadním správcem zůstávají v platnosti. 
V současné době pracujeme na elek-
tronickém rezervačním systému. Dále 
plánujeme výmalbu sálu.

Na základě ohlasů připravujeme opět 
akci „Za jedničky do bazénu“ stejně jako 
v pololetí, i na konci školního roku bude 
bazén pro jedničkáře zdarma, s tím, že 
doprovod bude mít snížené vstupné.

O velikonočním víkendu jsme po zimní 
pauze otevřeli kemp u koupaliště. Pro le-

Info ze SRC
tošní rok jsme si opět přichystali několik 
drobných akcí. První z nich bude hned 
o prvním víkendu, a to od 28. 6. 2019 
do 1. 7. 2019. Přijede kinematograf 
bratří Čadíků. Doufám, že nám bude 
přát počasí a celé čtyřdenní promítání 
se vydaří.  Zahájení promítání bude 
vždy po setmění a skladbu filmů zatím 
vybíráme. Dne 4. 7. 2019 se uskuteční 
tradiční zahájení prázdnin se skupinou 
Sešlost. Pro milovníky tvrdší muziky je 
na 12. 7. připravena tradiční Exploze. 
Akcí je připraveno více a jejich přehled 
najdete dále v novinách, či na našich 
stránkách.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem 
návštěvníkům za přízeň a doufám, že se 
budeme i nadále potkávat buď v bazé-
nu, nebo v některém z našich dalších 
zařízení. Ať se již jedná o sokolovnu, 
sportovní halu, tenisové kurty, posilov-
nu, infocentrum, či kemp u koupaliště.

Pavel Jakoubek

Zdravotnická záchranná služba Libe-
reckého kraje bude od letošního 15. 5., 
tedy ode Dne linky 155, oceňovat ty, 
kdo svým příkladným postupem výrazně 
přispějí k záchraně lidského života. Zá-
chranáři tak chtějí vyzdvihnout důležitost 
těch, kdo na operační středisko volají 
a poskytují první pomoc do příjezdu 
sanity. O každém konkrétním ocenění 
budou rozhodovat právě operátoři lin-
ky 155.

Ocenění bude symbolické, vybraným 
lidem, jejichž postup při telefonátu ne-
bo postup při záchraně pacienta bude 
příkladný, zašle ZZS LK poděkování 
a samolepku s nápisem „Pomohl jsem 
zachránit lidský život.“ Počet těch, kdo ji 
získají, odhaduje tiskový mluvčí ZZS LK 
Michael Georgiev na cca 20 ročně. 
„Lidé, kteří volají na linku 155, jsou vět-
šinou ve velkém stresu. Chceme tímto 
způsobem poděkovat těm, kdo se mu 
nepoddají a v zájmu záchrany lidského 
života zachovají chladnou hlavu. To nám 
v naší práci velmi pomáhá,“ vysvětlil 
Georgiev.

Minuty od prvního zavolání na lin-
ku 155 do okamžiku, kdy přijede zdra-
votník, ubíhají někdy velmi pomalu. 
Právě ony ale mohou být pro přežití 
postiženého a další kvalitu jeho života, 
rozhodující. „Jsou to minuty, kdy záchra-
na života leží na volajícím a jeho spolu-
práci s operátorem dispečinku. Musí 
přesně popsat situaci na místě a přesně 
dodržet pokyny zdravotnických operáto-
rů. I pro nás jsou ty minuty někdy velmi 
dlouhé,“ popisuje Kramář.

„Dobrý den, Záchranná služba. Jak 
Vám mohu pomoci?“ Stejná nebo vel-
mi podobná věta zazní přitom po celé 
republice každých 15 vteřin. Každých 
15 vteřin se najde někdo, kdo nutně 
potřebuje pomoc zdravotníků pro sebe 
nebo pro své blízké. Každých 15 vteřin 
operátoři na dispečinku rozhodují, kam 
poslat sanitu, kam lékaře, kam „jen“ 
zdravotníka. Každých 15 vteřin rozhodují 
o lidských životech. Každých 15 vteřin 
aktivně pomáhají. Provoz linky 155 je 
nepřetržitý. Nestane se, že by vyzvánějí-
cí telefon nikdo nezvedl.

Zdravotnická záchranná služba ocení postup volajících

Právě proto je pro operátory spoluprá-
ce s těmi, kdo jsou na místě u zraněných 
nebo nemocných, tou nejdůležitější. 
Musí  se spolehnout na jejich popis 
situace a  musí jim poskytovat pokyny 
tak, aby je správně pochopili a aby i na-
prosto neinformovaný člověk dokázal 
zabezpečit první pomoc postiženému, 
případně sám sobě. Pro tuto činnost  
jsou operátoři speciálně vyškoleni. Prá-
vě proto mohou prostřednictvím telefonu 
pomoci volajícímu provádět postupy pro 
záchranu života do doby, než na místo 
dorazí záchranáři.

Den l ink y 155 s i  p ř ipomínáme 
15. května.

ZZS LK

sport
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www.novus.cz/kariera

Budujte kariéru s námi!

Pracuj tam, 
kde bydlíš. 

Hledáme 
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Provozní doba – 6. května 2019 – 30. června 2019
Plavecký bazén Sauna Masáže Občerstvení 

u bazénuráno odpoledne odpoledne
pondělí

školy
výuka
plavání

sanitární den

úterý

14.30–18.00 veřejné plavání
18.00–19.15 kurz plavání
do 20. 6. 2019
19.15–20.30 veřejné plavání

zavřeno zavřeno zavřeno

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

čtvrtek
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
15.00–20.00 veřejné plavání

15.00–20.00 pro ženy 18.00–20.00 pro ženy 14.00–20.00
od 17. 5. zavřeno

pátek 14.00–20.00 veřejné plavání 15.00–20.00 pro muže 18.00–20.00 pro muže

sobota
9.00–12.00
veřejné plavání

14.00–20.00 veřejné plavání 15.00–20.00 smíšená zavřeno zavřeno

neděle zavřeno 14.00–19.00 veřejné plavání 15.00–19.00 smíšená zavřeno zavřeno
Poznámky: Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 týden předem.

Ceník – platný od 1. ledna 2019
Plavecký bazén Sauna Ubytování

1 hod. 2 hod. vstupné – 2 hod. Turistická ubytovna
nad 15 let 60 Kč 100 Kč nad 15 let 100 Kč 1. 1.–30. 6., 1. 9.–31. 12. 1. 7.–31. 8.
děti do 15 let 40 Kč 70 Kč děti do 15 let 70 Kč osoba od 3 do 12 let 160 Kč 200 Kč
senioři – čtvrtek 14:00–15:00, 1 hod. 50 Kč sauna s přechodem 

do bazénu
130 Kč osoba starší 12 let 200 Kč 220 Kč

osoby ZTP/P 40 Kč 70 Kč Apartmány
sauna s masáží 200 Kč 1. 1.–30. 6., 1. 9.–31. 12. 1. 7.–31. 8.

záloha na klíč od skříňky 100 Kč masáž samostatně 130 Kč osoba
od 3 do 12 let

1 noc 200 Kč 220 Kč
příplatek při překročení časového limitu 
30 Kč za každých započatých 30 minut

více nocí 200 Kč 220 Kč
Pronájem sauny osoba starší 12 let 1 noc 300 Kč 340 Kč

Pronájem bazénu – hodinová 
sazba

do 21.00 1 300 Kč více nocí 270 Kč 300 Kč
po 21.00 2 000 Kč Koupaliště

do 21.00 1 300 Kč 1. 4.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 1. 7.–31. 8.
po 21.00 2 000 Kč Pronájem – sportoviště chata č. 1 400 Kč 500 Kč
pronájem školy 1 hod.
osoba/hod.

20 Kč pronájem 1 hod. chata č. 2, 3 650 Kč 750 Kč
Hala u školy 250 Kč chata č. 4, 5, 6 550 Kč 650 Kč

Permanentka – vstup bazén Sokolovna 190 Kč obytný vůz, karavan 120 Kč 150 Kč
dospělí 12 vstupů po 1 hod.
– přenosná,
platnost 4 měsíce

600 Kč Tenisový kurt 100 Kč stan velký 100 Kč
Volejbalový kurt 150 Kč stan malý (2 osoby) 60 Kč

parkovné osobní automobil na den 50 Kč
děti do 15 let a ZTP, 
12 vstupů po 1 hod. – 
přenosná, platnost 4 měsíce

400 Kč zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly NMPS

Poplatky
Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)

10 Kč
osoba/nocHala u školy 100 Kč

Zápůjčky Sokolovna 100 Kč Ubytovací poplatek při ubytování v areálu 
koupaliště

30 Kč
osoba/nocvysoušeč vlasů 20 Kč

sportovní potřeby 20 Kč Poznámka: klíče jsou uloženy 
v pokladně bazénu, IC a v kempu.

Sprchy 30 Kč
ručník 20 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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SPOZ

Ne každý manželský pár má takové 
štěstí, jako Marta a Vladimír Podrazilovi. 
Žijí spolu ve šťastném a spokojeném 
manželství již 60 let. „Diamantovou“ 
svatbu oslavili s celou početnou rodinou 
a přáteli v Zámeckém dvoře v Černou-
sích. SPOZ nezapomíná ani na takovéto 

Diamantová svatba

Dne 26. dubna 2019 se v sále Děl-
nického domu konala talk show Jitky 
Asterové a Hanky Čížkové. Umělkyně 
vyprávěly o životě, láskách a o tom, jak 
si udržet mládí. Historky ze svého sou-
kromí doplnily vtipnou scénkou. Dvě 
písně zazpívala mladá zpěvačka YAN-
NA, která byla za svůj pěvecký výkon 
odměněna obrovským aplausem.

Další akcí pořádanou městem No-
vé Město pod Smrkem bylo divadelní 
představení „HEXENŠUS“. Velmi vtipná 
komedie o klasickém manželském trojú-
helníku byla řádně opepřena anglickým 
humorem. K báječné atmosféře přispěli 
i přední čeští herci: Lukáš Langmajer, 
Miluše Bittnerová, Jan Antonín Ducho-
slav, Hana Čížková, Gábina Hyrmano-
vá, Daniel Rous a Tomáš Juřička. I tito 
umělci sklidili za své herecké výkony 
bouřlivý potlesk. Velké díky patří Žanetě 
a Elišce Neumannovým, které na před-
stavení přinesly výborné domácí koláče. 
Nejvíce chutnaly Lukáši Langmajerovi, 
který na ně pěl chválu během vystoupe-
ní i po něm.

Je velká škoda, že o tyto akce je ze 
strany občanů malý zájem.

Za pořadatele
Edita Čeledová

Kulturní jaro v NMpS

události našich spoluobčanů, a pro-
to jsme tento manželský pár navštívili. 
S kytičkou a malým dárkem jim gratu-
loval také starosta města Ing. Miroslav 
Kratochvíl. Popřáli jsme jim to nejcen-
nější - pevné zdraví do dalších let.

Za SPOZ Edita Čeledová

Novoměstské noviny. Dvouměsíční zpravodaj Města Nové Město pod Smrkem (periodický tisk územního samosprávného celku). Schváleno 
pod číslem MK ČR E11812. Toto číslo vyšlo 20. 5. 2019. Náklad 300 ks. Příští vydání: červenec–srpen 2019. Uzávěrka vždy 25. den měsíce 
předcházejícího měsíci vydání. Vydává Město Nové Město pod Smrkem. Odpovědný redaktor: Marie Vojáčková (e-mail: noviny@nmps.cz). Redakční 
rada: Marie Vojáčková, Jiřina Zelenková, Ing. Miroslav Kratochvíl. Grafika a tisk: www.jabloneckatiskarna.cz.
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