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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Poděkování
Vážení čtenáři,
přišel čas prázdnin, léta a bouřek.
V dalším čísle našich novin přinášíme
informace od příspěvkových organizací, hasičů, okrašlovacího spolku, o singltreku, o splněných, ale také blížících
se akcích.
Přejeme Vám krásné, slunečné a pohodové léto, ať již ho budete trávit
ve městě, u vody, v lesích, nebo na dovolené v zahraničí.
Redakce

Ve dnech 21.–23. června 2019
proběhly oslavy 435. výročí založení
města Nové Město pod Smrkem.

Dne 1. června 2019 proběhl v areálu
sokolovny bohatý program, organizovaný k Mezinárodnímu dni dětí. Z návštěvnosti a reakce dětí s rodiči i ostatních
příchozích na průběh této akce lze učinit
jediný závěr: velká poklona a uznání s díky organizátorům, v jejichž čele stála paní Jana Králová, hlavní iniciátorka, která
kolem sebe shromáždila celý organizač-

ní tým. Tomuto týmu s mnoha pomocníky se pak podařilo zajistit celý průběh
dne na úrovni, která tady, troufám si říci,
ještě nebyla.
Děkuji paní Janě Králové a všem, kteří
více či méně přispěli aktivně k organizaci a průběhu akce.
Těšíme se na další rok.
Miroslav Kratochvíl

Třída V. A a její cyklovýlet
Každý rok jezdíme na konci školního
roku na výlet, ale letos jsme to pojali
trošku jinak. V pondělí 24. června 2019
jsme ve 12:30 hodin vyrazili směr Albrechtice v Jizerských horách na jízdních kolech. Cílem byl malebný penzion
přímo pod Tanvaldským Špičákem.
V úter ý jsme navštívili rozhlednu
na Špičáku, kterou jsme měli přímo
„za humny“ a pak si užívali lenošení
i venkovní hry. Před penzionem jsme
měli k dispozici trampolínu, houpačky

i fotbalové branky. Ve středu 25. června 2019 jsme se po obědě vydali zpátky domů. Nebylo to žádné pohodové
ježděníčko po cyklotrasách, ale čekaly
nás i pěkně odporné kopce. Vzhledem
k tomu, že v těchto dnech panovalo obrovské horko, děkuji všem účastníkům
za dobrou náladu, nadšení a hlavně
za to, že jsme to všichni dali. Jen pro zajímavost – dohromady jsme najeli skoro
70 km. Takže, kolu zdar.
Mgr. Monika Škaredová Greplová

školství
Mateřská škola
Školní rok v mateřské škole se blíží
ke svému konci. Brzy dětem nastanou
vytoužené letní prázdniny. Poslední měsíce jsou ve školce nabité akcemi. Děti
se přišly do nedalekého Dělnického domu pochlubit Akademií, kde svým rodičům, ale i přátelům naší mateřské školy,
předvedly plno nacvičených básniček,
písniček, i líbivých tanečků. Rozloučili
jsme se s budoucími školáčky, které
od září čeká školní lavice v základní
škole.
Některé třídy navštívily ekologické
centrum Střevlík, kde se zábavnou formou něco zajímavého a nového dozvěděly, a také se projely vláčkem i autobusem. Třída Hvězdiček se zúčastnila např.
Liščí procházky pro malé Bystroušky,
kde děti převlečené za lištičky putovaly
lesem a plnily úkoly, a přitom se učily
používat všechny lidské smysly.
Nejvíce se však děti z celé mateřské
školy těšily na výlet do liberecké ZOO.
Část dětí se vypravila vlakem, zbývající
děti cestovaly autobusem.

Odměnou v ZOO jim bylo svezení
v dětském vláčku. Děti mohly zblízka
spatřit různá exotická zvířata z celého
světa.
V květnu se předškoláci z celé mateřské školy zúčastnili v Liberci dětské
olympiády pod názvem – Běh nás baví.
Zde si vyzkoušeli svoji fyzickou zdatnost. Byli úspěšní. Dvě dívky přivezly
diplom.
V měsíci červnu se na zahradě naší
školky sešly děti ze všech tříd, aby se

mohly vyfotografovat se svojí paní učitelkou či asistentkou a měly tak památku
na tento školní rok.
A co napsat na závěr? Dětem, které po prázdninách nastupují do školy,
přejeme hodně štěstí a úspěchů. Těm,
kteří v září budou opět navštěvovat naši
mateřskou školu, krásné prázdniny plné
sluníčka a pohody.
Za MŠ
Ivana Bairichová

Atletický čtyřboj
Ve čtvrtek 13. června 2019 proběhlo na frýdlantském městském fotbalovém stadionu velké atletické klání žáků
2. stupně základních škol a nižších ročníků gymnázia. Gymnázium Frýdlant zde
pořádalo atletický čtyřboj.
Soutěžilo se ve skoku do dálky, běhu
na 60 m, v běhu na 800 m a v hodu kriketovým míčkem.
Počasí v tomto roce bylo jako stvořené pro atletickou soutěž. Kolem padesáti závodníků z Frýdlantska poměřilo
svoje síly.
Naši nominovaní žáci opět zabodovali.
Absolutním vítězem závodu se stal žák
naší základní školy Marcel Kolka. V kategorii starších chlapců obsadil třetí místo
Štěpán Těšínský a čtvrté místo Michal
Hanák, oba žáci naší školy.
V kategorii mladších žáků obsadil celkové druhé místo žák sedmé třídy naší
školy Michael Zeman. Michael byl také
nejlepším běžcem na trati na 800 m
ve své kategorii.
Děkujeme všem žákům a žákyním
za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchům!
Blanka Semerádová
2
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 5. mimořádného zasedání
Zastupitelstva města Nové Město
pod Smrkem, konaného dne
23. května 2019
Zasedání bylo přítomno 16 zastupitelů, 1 zastupitel omluven.
Po uvítání zastupitelů a hostů byli zvoleni ověřovatelé zápisu, poté byl schválen program mimořádného zasedání
s jedním bodem k projednání.
1. Vyslovení zániku mandátu
členky zastupitelstva paní
Bc. Aleny Steffanové
Pan starosta: Zastupitelstvo města
Nové Město pod Smrkem na 3. zasedání zastupitelstva města projednalo návrh
na vyslovení zániku mandátu Bc. Aleny Steffanové z důvodu neslučitelnosti
funkcí, dle § 55 odst. 3 písm. c) zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zá-

konů, ale usnesením č. 2/3ZM/2019
schválilo odročení tohoto bodu. Z tohoto důvodu bylo projednání v yslo vení zániku mandátu Bc. Aleny Steffanové předloženo opět k projednání
na 4. zasedání zastupitelstva města.
Na tomto zasedání byl předložen návrh
usnesení na vyslovení zániku mandátu členky zastupitelstva paní Bc. Aleny Steffanové z důvodu neslučitelnosti
funkcí, dle § 55 odst. 3 písm. c) zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Návrh nebyl schválen.
(Pro: 8 / Proti: 3 / Zdrželi se: 4).
Důvody pro zákonné vyslovení zániku mandátu Bc. Aleny Steffanové byly
na obou zasedáních zastupitelstvu předloženy, podrobně a důkladně vysvětleny
a vyslovení zániku mandátu bylo řádně
projednáno. Jelikož i přesto zastupitel-

stvo města vyslovení zániku mandátu
Bc. Aleně Steffanové neschválilo, byl
informován ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, který žádostí doručenou 13. května 2019 požádal v souladu
se zákonem dle § 55 odst. 4) zákona
491/2001 Sb. o svolání mimořádného
zasedání zastupitelstva města s jediným
bodem programu jednání.
Po diskuzi byl přednesen ná vrh usnesení: Zastupitelst vo města
Nové Město pod Smrkem schvaluje
vyslovení zániku mandátu členky zastupitelstva paní Bc. Aleny Steffanové dle § 55 odst. 3 písm. c) zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Usnesení nebylo přijato.
(Pro: 4 / Proti: 1 / Zdrželi se: 11)
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php

Ze schůzí rady města
Rada města na své schůzi konané
15. května 2019 projednala přidělení
bytu z majetku města a další majetkoprávní věci. Rada města schválila Provozní řád smuteční obřadní síně pro
smuteční obřady. Dále byl RM pověřen
odbor správy majetku, vedoucí oddělení
komunálního hospodářství, rozhodovat
a uzavírat nájemní smlouvy o nájmu hrobových míst. Rada města schválila přijetí
daru od ﬁrmy STV GROUP, a. s., Praha
pro PO ROROŠ. Rada města potvrzuje
Mgr. Michaelu Smutnou ve funkci ředitelky ZŠ. Rada města souhlasí s přijetím daru pro PO Sportovní a relaxační
centrum od ﬁrmy FCC Česká republika, s. r. o., Praha. Jako poslední bod byl
RM schválen termín mimořádného zasedání ZM, a to 23. května 2019.
Další schůze rady města se konala
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29. května 2019. Rada města projednala majetkoprávní věci, přidělení bytů
z majetku města. Rada města schválila přidělení dotací z rozpočtu města,
kapitoly „Dotace“, žadatelům dle stanovených pravidel. Dále RM schválila
kupní cenu knihy „Nové Město pod
Smrkem a jeho části v proměnách
ročních období“. Rada města projednala výkon činností sociální práce, výsledek zápisu dětí do MŠ. Rada města
schválila bezúplatnou zápůjčku nebytových prostor Maják, o. p. s. S darem pro
ZUŠ od SDH Ludvíkov RM souhlasí.
Rada města dne 12. čer vna 2019
projednala majetkoprávní věci, prodej
a nájem pozemků ve vlastnictví města.
Dále RM řešila výkon činností sociální
práce – schválila celkovýpočet zaměstnanců MÚ, schválila změnu organizační
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struktury MÚ sociálního odboru, schválila zrušení 1 pracovního místa sociální
pracovnice. Také byl schválen dodatek
č. 4 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti – Vodafone. Rada Města se zabývala změnou rozpočtů PO – ZŠ, MŠ,
ZUŠ, SVČ „ROROŠ“ a SRC a schválila odměny ředitelů jednotlivých PO.
Dalším bodem bylo schválení nájemní
smlouvy o nájmu nebytových prostor –
restaurace Dělnický dům. Rada města
schválila ceny pronájmů na táborové
základně Jindřichovice pod Smrkem.
Dále RM schválila zveřejnění Seznamu
žádostí o přidělení bytu ve vlastnictví
města.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

3

školství
Základní umělecká škola
Školní rok 2018/19 skončil, a tak je
čas na malé ohlédnutí. Co se podařilo?
 Flétnový komorní soubor
(Bendigová Samantha, Hofírková
Amálie, Neumaierová Natálie, Víchová
Anežka) získal 3. místo v krajském
kole celostátní soutěže základních
uměleckých škol.
 Pěvecký sbor Podsmrkáček si
z krajského kola celostátní soutěže
základních uměleckých škol přivezl
stříbrné pásmo.
 Zapojili jsme se do 3. ročníku
celonárodního happeningu základních
uměleckých škol ZUŠ OPEN koncertem
pro seniory v domě s pečovatelskou
službou.
 Ve výtvarné soutěži Mezinárodní
dětská výtvarná výstava Lidice 2019
se žákům výtvarného oboru podařilo
získat vedle mnoha čestných uznání
i ta nejvyšší ocenění – tři individuální
medaile (Slováčková Eliška, Matějková
Madeleine, Prokešová Gabriela) a dvě
medaile škole za kolekci.

 Radost máme také z absolventů
1. stupně základního studia výtvarného
oboru (Bruská Ester, Hakrová Jiřina,
Malcovská Karolína, Matějková
Madeleine) a z absolventů 1. stupně
základního studia hudebního oboru
(Bruská Ester, Budka Ondřej, Budková
Barbora, Engelmannová Tereza,
Hrevušová Michaela, Peterová Lucie,
Resselová Simona).
Během školního roku jsme zpívali, hráli
a vystavovali na celé řadě akcí v Novém

Městě pod Smrkem i v okolních obcích.
Uspořádali jsme 17. ročník přehlídky
pěveckých souborů „Zpívání pod Smrkem“, připravili výtvarnou soutěž „Tvořte
s námi“ pro děti ze základní a mateřské
školy.
Tento školní rok byl opravdu velice
úspěšný. Děkuji žákům, v yučujícím,
rodičům (zákonným zástupcům) za spolupráci, úspěšnou reprezentaci školy
a přeji všem krásné léto.
Martina Funtánová, ředitelka školy

Zařazování žáků do rozvrhů
na školní rok 2019/2020 bude probíhat

2. a 3. září v 9–17 hodin
v učebnách ZUŠ.

Do Českého ráje cesta příjemná je…
Už v sedmdesátých letech 19. století si lidé v Sedmihorkách všimli, že
je obklopuje krajina tak nádherná, že
ji nazvali Českým rájem. I proto jsme
se rozhodli výlet VIII. B první den začít právě v Sedmihorkách a projít se
po Hruboskalsku. Děti se vyškrábaly až
k zámku Hrubá Skála, kde je nadchnul
výhled na nedaleké Trosky a monumentální kopec Kozákov. Vlakem pak osmáci
dojeli do Rovenska pod Troskami, kde
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museli v třicetistupňovém vedru po asfaltce ke kempu. Ale pokud byste čekali,
že budou dlouze odpočívat, mýlili byste
se. Žáci VIII. B totiž po půlhodince lítali
po hřišti s míčem, zatímco paní učitelky
stále vstřebávaly šílené vedro.
Druhý den děti navštívily zbytky kdysi
ohromného hradu Trosky, jehož stavitelé mistrně využili dvou sopečných sopouchů, aby stvořili téměř nedobytnou
pevnost. Pověděli jsme si také pověst
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o tom, proč se věžím hradu říká Panna
a Baba. Po návratu do kempu se hrál
fotbal, volejbal, přehazovaná a ping-pong.
Třetí den osmáci spatřili rovenský
unikát – rebelantské obrácené zvony,
které jsou do pohybu uváděny šlapáním,
na krásné dřevěné barokní zvonici.
„A kam že, paní učitelko, pojedeme
v devítce?“, ptaly se děti ve vlaku domů.
Budete se muset nechat překvapit…
Klára Chaloupecká,
Blanka Semerádová
červenec–srpen 2019

školství
Dobi Cup
Ve čtvrtek 23. května 2019 začal v Liberci 5. ročník populárního Dobi Cupu. Tradiční dvoudenní vědomostně
sportovní soutěž odstartovala v areálu
Základní školy Dobiášova. Všechny zúčastněné základní školy reprezentují
děti od prvních do devátých tříd i samotní učitelé. Soutěžními disciplínami
jsou skok daleký z místa, člunkový běh,
vybíjená, ﬂorbal, střelba na bránu, vědomostní test a sudoku.
Na tuto významnou soutěž Liberecka
byl pozván i tým z naší základní školy.
Ačkoliv jsme byli převážně v roli pozorovatele, náš třicetičlenný tým si poměřil
síly téměř ve všech disciplínách.
Odměnou nám byla spousta zážitků
a také velká sportovní zkušenost. S propracovaným tréninkem budeme netrpělivě očekávat pozvání na další ročník
Dobi Cupu. Děkujeme všem statečným
reprezentantům školy.
Blanka Semerádová

Výročí města v základní škole
U příležitosti 435. výročí založení našeho města vyhlásila novoměstská základní škola pro své žáky 2 celoroční
soutěže – výtvarnou a literární „Naše
město“ a vědomostní „Novoměstský
všeználek“. Do obou se přihlásilo několik desítek účastníků, ve výtvarné se
objevilo hodně kolektivních prací. Největší obdiv při samotné výstavě sklízely
kolektivní práce, báseň o Novém Městě,
replika původní novoměstské rozhledny
nebo model našeho města. Ocenění
získalo 13 autorů prací, které nejvíce
oslovily odbornou porotu. Pokud jste nenavštívili naši výstavu při oslavách měs-

ta, máte možnost obdivovat díla alespoň
ve fotogalerii na webových stránkách
školy.
Vědomostní soutěž Novoměstsk ý
všeználek měla ve svých čtyřech kategoriích tyto vítěze: kategorie 6. ročník
– Vojtěch Lode, v 7. ročníku – Michaela
Bulušková, 8. ročník – Michal Denk,
9. ročník – Veronika Jirušová, která se
zároveň stala i absolutní vítězkou pro
nejvyšší počet získaných bodů. A co
všechno žáci museli zjistit a následně
zodpovědět? Tak například k čemu původně sloužila budova školních dílen,
jak se jmenují tří prameny radioaktivních

vod, komu je zasvěcen novoměstský
katolický kostel, proč je ve znaku města
stříbrné kolo. Někteří žáci věděli hned
odpovědi na otázku: „Jak se jmenoval
zakladatel textilní továrny?“ Ale kdo
byl Jan Nepomuk Legler – to už museli
školáci pátrat, stejně jako informaci,
zda Adolf Hitler viděl na vlastní oči naše
město, stejně tak otázku, která strana
vyhrála volby v roce 1938, školáci nemohli zodpovědět bez hledání v historických pramenech. Pokud si chcete
vyzkoušet Novoměstského všeználka,
navštivte webové stránky naší školy.
Michaela Smutná

Soutěžíme, pomáháme!
Druhá polovina školního roku byla pro
nás ve znamení soutěží. Během měsíce
března jsme se přihlásili do soutěže
o nejkrásnější ptačí budku, kterou vyhlásily SČVK v České Lípě. Uspěli jsme!
Děti se mohly těšit na krásné odměny.
Budky zůstaly na naší školní zahradě.
Soutěžíme dál! V květnu proběhla další
soutěž ZUŠ na téma Místo, kde žijeme,
a opět se děti mohly těšit na odměnu. S naším modelem bývalé rozhledny
červenec–srpen 2019

na Smrku, kterou děti vyrobily ze špejlí,
byly oceněny porotou za kolektivní práci. Nakonec jsme soutěže uzavřeli pracnou miniaturou našeho města, která byla
předána do soutěže Naše město vyhlášené naší školou k 435. výročí založení
Nového Města pod Smrkem. Na tomto
výtvoru si daly děti obzvláště záležet,
ale bylo jim to i zábavou. Myslíme také
na naše čtyřnohé kamarády, pro které
během měsíce května děti uspořádaly
Novoměstské noviny

sbírku. Konkrétně pro útulek v Hajništi.
Sbírka trvala 14 dní na 1. stupni ZŠ. Děti
během těchto dnů přinášely různé pamlsky, konzervy a piškoty. Odměnou jim
za to byla návštěva těchto pejsků, kterou
si děti náramně užily za přítomnosti roztomilé fenky Peggy. Tímto bychom chtěli
ještě jednou poděkovat nejen dětem,
ale i jejich rodičům za pomoc a ochotu.
Vychovatelky školní družiny
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sociální služby
Dobrý anděl
224 dětí a 187 rodičů ze
116 rodin na Liberecku podpořili
Dobří andělé. Pomáhat je potřeba
i nadále.
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče nebo dítěte – dopadne jeho tíha na každého z jejích členů.
Dobří andělé dlouhodobě podporují
rodiny s dětmi, ve kterých se objevila
rakovina nebo jiné vážné onemocnění.
Pravidelnými ﬁnančními příspěvky jim
pomáhají překlenout těžké životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou
či rehabilitací pacienta se rodiny snaží
z příspěvků zmírnit dopad vážného
onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka
nadace Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci – Dobří andělé – podporují tisíce rodin po celé České republice. „I když peníze nikdy nevynahradí
čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí se
například vzdát oblíbeného kroužku
nebo mohou vyrazit s kamarády v létě
na tábor či školní výlet,“ dodává.

Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří andělé na Liberecku stovky dětí. Počet nových žádostí
o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin,
v nichž se rodič nebo dítě potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme každý měsíc také rodiny s dětmi
s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými postiženími.
Pomoc je v těchto případech dlouhodobá, často v řádu let,“ doplňuje Šárka
Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny
podpořit, si může zvolit výši částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má možnost
si přečíst příběh konkrétní rodiny, které
pomohl. „Stačí si na stránkách nadace
Dobrý anděl vytvořit registraci a zaslat
první příspěvek. Ve svém Andělském
účtu pak každý dárce vidí informace
o rodině,“ vysvětluje Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje
podpora Dobrých andělů v takto těžké
situaci pomoc nejen ﬁnanční, ale také
psychickou – mají pocit, že na to nej-

sou sami, jsou klidnější a mohou se tak
více věnovat tomu, co je důležité.“
Kontakt nadace Dobrý anděl
Markéta Křížová – PR manažerka
Marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089

Šárka Procházková s dětmi, kterým pomohli Dobří andělé
6
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Novinky z Okrašlovacího spolku
Dne 18. května 2019 proběhla v krásném prostředí Klingerovy vily valná hromada Okrašlovacího spolku.
Byla provedena volba výboru a rady
Okrašlovacího spolku, vyhodnocení činnosti v roce 2018 a schválení programu
a plánu činnosti na rok 2019.
U příležitosti oslav 435. výročí založení města Nové Město pod Smrkem
byla Okrašlovacím spolkem uspořádána
v ýstava fotograﬁí, která je průřezem
naší činnosti a zároveň dokumentuje
akce pořádané Okrašlovacím spolkem
v průběhu posledních deseti let. Umožňuje našim spoluobčanům prostřednict vím srovnávacích fotograﬁí při pomenout změny a proměny našeho
města, které se zde uskutečnily v době
nedávné i vzdálenější. Výstava se nachází ve vstupní hale v přízemí budovy
knihovny. A je tu pro Vás otevřena po celou dobu prázdnin.
Za Okrašlovací spolek Marie Remtová

červenec–srpen 2019
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Co (ne)dělat, když se blíží sanitka, hasiči a jiné vozy IZS
Vozidla s právem přednostní jízdy jsou
pořád jen auta. Abyste jim udělali místo, není potřeba vždycky dupat na brzdu a zablokovat silnici. A někdy musíte i projet na červenou. Nikdy nevíte,
kdy budete sanitku, hasiče a jiné vozy
IZS potřebovat vy.
Vozidla s právem přednostní jízdy, ať
už se jedná o sanitku, hasiče, policii
nebo jiná zásahová vozidla, se v provozu
vyskytují zcela běžně a někdy i s poměrně velkou četností. Plno řidičů ale při
jejich příjezdu zcela zbytečně zmatkuje
a namísto toho, aby udělali prostor, zacpou celou silnici. Co tedy dělat (a hlavně nedělat), když se k vám blíží houkající
vozidlo?
Nemusíte nutně hned zastavit
V dáli blikající vozidlo IZS není signálem k tomu, abyste ihned šlápli na brzdu
a zastavili provoz na páteřní komunikaci.
Vozidlo IZS nepotřebuje, aby auta stála
a muselo se jimi proplétat. Vždyť pro
vozidla IZS je ucpaná křižovatka to nejhorší. Vozidla IZS (resp. jejich řidiči) potřebují, aby provoz jel svižně a plynule.
Jak jezdit v pruzích? Pusťte
rychlejší a jezděte vpravo
To samé platí pro ostatní vozy IZS nebo jiná auta s právem přednostní jízdy.
Jeďte dál, a až uvidíte houkající auto
za sebou, udělejte mu místo, jak jen to
půjde. Ale za každou cenu hned neskákejte na brzdu, protože pak štrúdl aut
za sebou zastavíte a zbytečně vytvoříte
kolonu, kterou se bude muset sanitka
(nebo jiné auto s právem přednostní
jízdy) proplétat.

mohla úplně jednoduše vyhnout nejprve
jednomu a pak druhému autu, tak musí
kličkovat mezi dvojicí stojících vozů.
Na dálnicích je pak potřeba vytvořit
tzv. ,,uličku pro záchranáře“, pokud se
vozidla pohybují (nebo stojí) v koloně.
Ulička se tvoří už při příjezdu ke koloně,
ne až v momentě, kdy se blíží auto IZS.
Nemusíte to přehánět, stačí najet k levému okraji v levém pruhu a k pravému
v pravém. Uprostřed pak už bude dost
místa. Na dvouproudé dálnici je to jednoduché, řidiči uhýbají tak, aby vytvořili
nouzový pruh uprostřed (samozřejmě je
zakázáno do něj bezdůvodně vjíždět).
Pokud má dálnice více pruhů, ulička se
tvoří vždy mezi úplně levým a druhým
pruhem zleva.
Klidně projeďte na červenou
Nejvíce problémů způsobují řidiči
vozům IZS ve městech, zejména pak
na křižovatkách a s provozem řízeným
světelnými signály. Kdy ž nemůžete
uhnout ke straně, prostě do křižovatky
s opatrností vjeďte, i když svítí červená.
Ostatní řidiči (většinou) pochopí, že
děláte prostor projíždějící sanitce nebo
hasičům, a budou k vám tolerantnější.
Pokud by snad byla křižovatka vybavena kamerou pro sledování provozu
na čer venou, pokutu za to nedostanete. Nicméně mít záznam z palubní
kamery by nebylo od věci, pokud by vás
snad chtěl někdo za projetí křižovatky
na červenou popotahovat po úřadech.
Každopádně dbejte zvýšené opatrnosti,
protože ne všichni o sanitce vědí, tak ať

neseberete auto přijíždějící ze směru,
který má zelenou.
Hasiči potřebují hodně místa
Velká hasičská auta nemají takové
manévrovací schopnosti jako menší
sanitky nebo osobáky policistů. Takže
i když hasičské auto houká, může jet
vzhledem k okolnímu provozu poměrně
pomalu. Přeci jen ta několikatunová
zásoba vody nebo hasicího média něco
váží a řidič nemůže s vozem s vysokým
těžištěm dělat tak prudké manévry a říznout zatáčku. Hasiči si potřebují najet
do zatáček a potřebují kolem sebe výrazně víc prostoru. Také nečekejte, že
hasiči zvládnou zastavit na pár metrech.
Chovejte se k hasičskému autu tak, jako
by nemělo brzdy. A znovu, v zúžených
uličkách raději využijte výkonu svého auta a hasičům odjeďte a počkejte na místě, kde bude pro všechny více prostoru.
Zadupnout to v úzké ulici je to nejhorší,
co můžeme udělat.
Navíc i řidiči aut IZS jsou pořád jen lidé
jako vy, takže sem tam nějaký manévr
mohou hůře odhadnout a dopustit se
menší (či větší) řidičské chybičky. Každopádně houkající auto s právem přednostní jízdy není důvod k tomu, abyste ve strachu zadupli na místě brzdy.
Prostě jeďte dál, pokud možno u strany,
a když to situace vyžaduje, nebojte se
v případě potřeby zrychlit a najít si lepší
místo, kde můžete sanitce, hasičům (a jiným vozidlům s majáky) uhnout.
Jednatel SDH NMpS – L. Rabina

Hlavně udělejte místo
Většina silnic je dostatečně široká
na to, aby se vozidlo protáhlo prostředkem. Stačí tak uhnout ke straně a nechat
houkající auto projet prostředkem. Opět
nemusíte za každou cenu zastavovat,
nebo zejména pokud před sebou vidíte
volnou silnici, na které bude dostatek
místa, se vozu se zapnutými majáčky vyhýbat. Jestliže se blikající a houkající auto blíží proti vám, pokračujte dál, prostě
jen uhněte ke straně. Samozřejmě v úzkých ulicích nebo v místech se zúžením
bude nutné zastavit a vůz pustit. Úplně
špatně je každopádně situace, kdy dvě
auta, jedoucí proti sobě, zastaví na stejném místě. Sanitka, která by se jinak
8
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Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
spustila II. etapu projektu AED
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje předala do provozu
dalších 45 automatizovaných externích
deﬁbrilátorů. „Když jsme s projektem,
díky kterému je nyní AED na 40 místech v Libereckém kraji – u Policie
ČR, HZS LK i u dobrovolných hasičů
– v roce 2016 začínali, očekávali jsme
dvě aktivace do měsíce. Po půl roce
fungování jich bylo 8. Nyní na vybraná
místa kraje rozmisťujeme dalších 40
přístrojů. Krom již zmíněných organizací budou AED i na vyhledávaných
turistických cílech v kraji, například
na některých hradech a zámcích,“ uvedl ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
Liberecký kraj na II. fázi projektu poskytl v roce 2018 dotaci 3 miliony korun.
Díky nim bylo zakoupeno 45 nových
přístrojů. Peníze ale velmi pomohly také
k dovybavení stávajících hlídek a jednotek dalším materiálem. Periodicky jsou
školeni všichni zapojení ﬁrst respondeři
a díky dotaci mohla ZZS LK zakoupit
lepší resuscitační modely, které zkvalitnily výuku. „Systém AED se podle
všech dostupných statistik osvědčil.
Významně tak zvyšujeme šanci na záchranu lidských životů v Libereckém
kraji,“ řekl hejtman Libereckého kraje
Martin Půta.
„Projekt rozšiřování deﬁbrilátorů je
výrazně úspěšný. Jsem rád, že se ex-
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terní deﬁbrilátory objevují na frekventovaných místech, kde mohou přispět
k záchraně lidských životů. K dispozici jsou například na turisty hojně
vyhledávaném Ještědu, v obchodních
centrech i v samotném sídle krajského
úřadu,“ zdůraznil náměstek hejtmana
pro rezort zdravotnictví Přemysl Sobotka. „První etapu projektu umisťování
deﬁbrilátorů Liberecký kraj podpořil
dvěma miliony, na druhou jsme přispěli
miliony třemi. Je dobře, že systém automatických externích deﬁbrilátorů se
v Libereckém kraji neustále rozšiřuje.
Rozmisťování deﬁbrilátorů v terénu
je potřebná věc. Ukázalo se to mimo
jiné před časem, kdy díky včasnému
zásahu policisté pomocí tohoto zařízení zachránili život dvanáctileté dívce
z Českolipska,“ připomněla náměstkyně hejtmana pověřená řízením rezortu
ekonomiky, správy majetku a informatiky
Jitka Volfová.
Podle vedoucího projektu AED a vedoucího operačního střediska ZZS LK
Petr a M atějíčk y oper átoř i sy stém
AED aktivují v současnosti průměrně 16
krát do měsíce. „Záchranáři v kraji provedou přibližně 390 resuscitací, AED
je aktivováno u každé třetí. Díky jejich
rozmístění po kraji jsou ﬁrst respondeři u postižených na místě v průměru
o 4 minuty dříve než záchranná služba,“
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upřesnil Kramář.
Od spuštění projektu v roce 2016
byl systém AED aktivován celkem 293
krát (do května 2019). V osmdesáti
procentech případů byli ﬁrst respondeři na místě dříve než posádka ZZS.
Je to zejména díky tomu, že operační
střediska hasičů i policie berou žádost
dispečinku ZZS LK o aktivaci AED jako absolutní prioritu. „Snaží se nám
maximálně vyjít vstříc a za to jim moc
děkujeme. Stejně jako dobrovolným
hasičům, jejichž výjezdové časy jsou
pro nás naprosto neuvěřitelné. I uprostřed noci jsou schopni k pacientovi
vyrazit mnohdy vlastním autem během
čtyř minut,“ zdůraznil Matějíčka. A jejich
aktivita při záchraně životů je podle dosavadních ohlasů velmi pozitivně vnímána i veřejností. „Jsme rádi, že systém
AED, který opravdu pomohl zachránit
několik životů, má stále více aktivních
podporovatelů. Do projektu se dobrovolně a na své náklady zapojují další
subjekty, například městské policie.
Děkujeme,“ dodal.
Ani systém AED a zkrácení dojezdových časů není bohužel všemocné. Několik lidských životů díky němu ale určitě
zachráněno bylo. „I kdyby to byl jeden
jediný, dal by úsilí všech kolem projektu obrovský smysl,“ uzavřel Matějíčka.
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V půjčovně Singltrek Centra jsou nově také elektrokola
Letní prázdniny jsou tady a pro Singltrek pod Smrkem to samozřejmě
znamená hlavní sezónu a nejsilnější
provoz. A již z loňska nám zůstává významné téma, elektrokola, o kterých
jsme již psali v zimním čísle Novoměstských novin (vydání leden–únor
2019) a teď se k nim opět, a pravděpodobně nikoli naposledy, vrátíme.
Přišla totiž změna. Zatímco v zimě
jsme psali, že o půjčování elektrokol
zatím neuvažujeme, protože je to ekonomicky velmi nákladné a půjčovné
by bylo příliš vysoké (vzhledem k pořizovací ceně kol, náročnější údržbě
a nákladnějším opravám), nyní již čtyři
elektrokola v testcentru máme. Náš
partnerský výrobce kol Rock Machine se totiž na jaře rozhodl nám na tuto
sezónu poskytnout do testcentra čtyři
elektrokola, díky čemuž nám odpadly
pořizovací náklady (nikoli však náklady na údržbu a opravy), a kola je tedy
možné půjčovat za únosnou cenu.
Nutno říci, že od začátku je o půjčování elektrokol velký zájem a na víkendy jsou vždy zarezervovaná dlouho
dopředu. Zatím tedy máme v pilotním
provozu na tuto sezónu čtyři kusy
a na konci roku vyhodnotíme, zda tyto
stroje v intenzivním provozu testcentra
obstály, jestli náklady na jejich údržbu
a opravy nebudou příliš vysoké a jestli
bude možné v jejich půjčování pokračovat i v příštích letech.
Elektrokola však nebudí jen nadšené reakce. Pokud trochu sledujete
dění okolo Singltreku pod Smrkem
na Facebooku, jistě jste si všimli, že
jakákoliv zmínka o elektrokolech vyvolá u některých diskutujících silný
odpor. Jako každá technologická
novinka s sebou elektrokola pocho-
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pitelně přinášejí změny a vyvolávají polarizované názory. Když pečlivě pročítáte
komentáře, všimnete si, že elektrokola
vadí hlavně velmi fyzicky zdatným lidem,
kteří mají pocit, že ježdění na kole si musí
každý takzvaně “zasloužit” dřinou. Kopce
si prostě musíte vyšlapat, abyste se mohli
nahoře kochat, a pak si užívat sjezd. Těmto
lidem pak vadí, když je mnohem méně
zdatní lidé bez velké námahy předjíždějí
na elektrokole do kopce a připadá jim to
nespravedlivé. Hledají proto různé argumenty proti.
Jedním z nejpoužívanějších argumentů je
ten o bezpečnosti. Říká se, že lidé na elektrokolech ohrožují lidi na normálních kolech, protože jedou mnohem rychleji. Jenže to tak úplně neplatí. Elektrokolo přidává
pohon pouze do určité rychlosti, jakmile ji
překročíte, už jedete pouze “za své”. Jistě,
někteří mají kola protizákonně přečipovaná
a omezení rychlosti mají zrušené. (Kola
z testcentra samozřejmě přečipovaná nejsou.) Ani na přečipovaném kole však nejde
jet po úzkých zvlněných stezkách příliš
rychle. Logicky je možné – bez ohledu
na sílu motoru – jet jen takovou rychlostí,
jakou zvládnete kolo uřídit, jinak se namotáte na nejbližší strom. Samozřejmě se
stane, že člověk na elektrokole přecení
svoje schopnosti a spadne úplně stejně,
jako padají lidi z normálních kol. A ohrozit
ostatní návštěvníky nepřiměřenou jízdou
mohou i lidé na normálních kolech. Stejně
jako v minulých letech nadále na stezkách platí zásady ohleduplnosti, opatrnosti
a obezřetnosti.
I my ze Singltreku jsme byli vůči elektrokolům původně skeptičtí. Je to však trend,
který nezastavíme, a ani si nemůžeme hrát
na to, že to je v našich kompetencích. Jediný, kdo má možnost tuto věc regulovat,
jsou naši zákonodárci, a ti zatím vyčkávají.

Novoměstské noviny

Jednu velice pozitivní věc však elektrokolům upřít nemůžeme. Přinášejí radost
z aktivního pohybu v přírodě řadě lidí,
pro které bylo ježdění na kole až dosud
příliš náročné. Singltrek pod Smrkem
jsme plánovali s jednou hlavní zásadou
– stezky mají sloužit co nejširší škále
lidí. Nejsou elitářské. Mají si je užít jak
zdatní bajkeři, tak méně zdatní, třeba
unavení rodiče s dětmi, senioři i lidé se
zdravotním omezením. Elektrokola tuto
škálu umožní ještě více rozšířit.
Na Singltreku pod Smrkem navíc není
příliš důvod se bát toho, že by elektrokola více poškozovala stezky než
normální kola. Stezky jsou postaveny
v mírných podélných sklonech, mají
masivní konstrukci a neobsahují umělé
klopenky a skoky. Opět se nám tím
potvrdil a osvědčil vizionářský přístup
našeho mentora Dafydda Davise. A nutno říci, že za svou kariéru v cyklistické
branži jsme podobných polarizovaných
témat zažili již mnoho. Kolik lidí před 10
lety bylo ochotno se do krve pohádat,
že nově postavené stezky jsou něco
naprosto nepřístupného, a dnes po nich
ti samí rádi jezdí? Kolik lidí odsuzovalo
celoodpružená kola, a pak si je taky pořídili? Stejně tak kolik lidí se rozčilovalo
kvůli 29’’ a 27,5’’ kolům, a dnes už tyto
spory nikdo nepovažuje za důležité?
Jako vždy, nejlepší je udělat si názor
až po tom, co věc sami prozkoumáte.
Pokud Vás tato záležitost jen trochu zajímá, v Singltrek Centru je nyní možnost
si elektrokola prohlédnout, dozvědět se
o nich více a případně je otestovat.
Za Singltrek tým zdraví a krásné, pohodové letní dny Vám přeje
Hanka Hermová
foto Tomáš Kvasnička
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Info ze SRC
Letošní jaro bylo poměrně pěkné,
a proto jsme zahájili letní sezonu již
v dubnu. V měsíci květnu proběhl již tradiční Novoměstský sršáň, který byl jako
každoročně první větší akcí organizovanou v kempu u koupaliště.
Pro letošní letní sezonu jsme si připravili několik akcí, jejichž seznam je možné
nalézt na našich stránkách, či na stránkách našeho infocentra. V době, kdy
se toto číslo Novoměstských novin do-

stává ke svým čtenářům, tak již některé
z těchto akcí pravděpodobně proběhly,
proto je zde nebudu všechny vyjmenovávat a připomenu jenom srpnové
akce, kterými jsou 3. srpna Pohádkový
les, 17. srpna vystoupení skupiny Cover
Power a 30. srpna tradiční rozloučení
s prázdninami se skupinou Sešlost.
Letní období využíváme rovněž k provedení někter ých nezby tných oprav
v budově bazénu. V letošním roce jsme

začali poněkud dříve, neboť z důvodu
odstávky teplárny jsme byli nuceni ukončit jarní provoz již 20. června. Otevření
plánujeme na první polovinu srpna, pokud nám to práce probíhající na rozvodech tepla umožní. O termínu zahájení
provozu budeme informovat prostřednictvím internetu.
P. Jakoubek

školství
Školní olympiáda

Ze života včel

Stalo se již tradicí, že koncem školního roku pořádáme
na 1. stupni ZŠ atletickou olympiádu. Žáci naší školy porovnávali své schopnosti a dovednosti v pěti disciplínách. Ve skoku
dalekém, ve skoku do výšky, v běhu na 50 metrů, v běhu
600 metrů a v hodu do dálky. Ti nejlepší byli oceněni medailí
a diplomem, všichni zúčastnění dostali zlatou čokoládovou
medaili.

Ve středu 22. května 2019 jsme se v rámci pobytu na škole
v přírodě zúčastnili besedy o včelách v DDM Nové Město pod
Smrkem.
Přednáška paní Yvety Svobodové byla velmi poutavá, velice
hezky s dětmi pracovala a přizpůsobila vše jejich věku. Počasí
nám nepřálo a museli jsme trávit čas v budově, kde byly připravené názorné ukázky a včelařské pomůcky, což děti velmi
bavilo.
Na závěr bylo pro děti nachystáno zdobení perníčků, které
nám v Domečku napekli. Velmi mile nás to překvapilo a děti
byly nadšené, že si sami mohou perníček ozdobit. Odnesli
jsme si mnoho zážitků a těšíme se na další spolupráci. Určitě
se ke včelkám budeme vracet.
Této besedy se zúčastnily čtyři třídy ZŠ Frýdlant v celkovém
počtu 88 dětí. Vše bylo perfektně zorganizováno a všichni
jsme se v průběhu dne na tomto krásném programu vystřídali.
Děkujeme všem pracovníkům ze SVČ „ROROŠ“ v Novém
Městě pod Smrkem.
Mgr. Marcela Coufalová, ZŠ Frýdlant

Výsledky letošní olympiády:
dívky
1. ročník
1. místo Aneta Petriková
2. místo Ema Linkeová
3. místo Sára Papežová
2. ročník
1. místo Zoe Himmelová
2. místo Tereza Ročková
3. místo Miroslava Plačková
3. ročník
1. místo Pavlína Denková
2. místo Valerie Veselá
3. místo Kateřina Gemerská
4. ročník
1. místo Kristýna Bukovská
2. místo Sarah Banyáková
3. místo Tereza Boldi
5. ročník
1. místo Jindra Čižinská
2. místo Magdalena Režná
3. místo Marie Feriová
atletka školy 2019
Jindra Čižinská
červenec–srpen 2019

chlapci
1. místo Matěj Kvapil
2. místo Sebastian Bendig
3. místo Miroslav Karala
1. místo Patrik Moučka
2. místo Filip Kloz
3. místo Pavel Bařina
1. místo Filip Zákoucký
2. místo Jan Fako
3. místo David Štefík
1. místo David Jalovičár
2. místo Jan Koleček
3. místo František Zeman
1. místo Lukáš Tichý
2. místo Tomáš Plaček
3. místo Ondřej Krejčí
atlet školy 2019
Lukáš Tichý

Novoměstské noviny

11

školství
Rafťáci
Za tropického počasí se vydaly dvě
šesté třídy naší školy na netradiční školní výlet.
V Novém Městě pod Smrkem jsme
nastoupili brzy ráno do vlaku a v Líšném
u Malé Skály jsme vystoupili téměř doslova přímo na rafty. Po poučení o bezpečnosti vodáckého sportu, naznačení
techniky a oblečení do záchranných
vest jsme se rozdělili do raftů a pak
instruktor náš raft prostě strčil do řeky.
Za velikého jásotu jsme začali plavbu
po Jizeře, pro mnohé z nás první vodáckou zkušenost. Kromě klidné řeky jsme
mohli obdivovat krásnou kvetoucí přírodu, malé divoké kačenky a především

jsme se mnohokrát příjemně osvěžili
v Jizeře, často i méně dobrovolně.
Dvanáct kilometrů na raftu nebylo zase tak lehkým úkolem, jak se na první pohled zdálo. Po čtyřech hodinách
usilovného pádlování jsme se vylodili
v Dolánkách, postavili stany, vykoupali
na jezu, v kotlíku uvařili večeři a padli
do spacáků.
Druhý den jsme vyrazili na pěší výlet
na Pantheon, osvěžili jsme se koupáním
na Žluté plovárně a v podvečer jsme si
vyzvedli objednané koloběžky a vyrazili
na nich zpět do kempu. Třetí den ráno
jsme zabalili stan, opustili kemp a celý
den jsme se věnovali koupání v chladivé

Jizeře. Dětem učaroval dřevěný přívoz u Zrcadlové kozy, který je poháněn
vlastní silou, a tak tento poslední den
vlastně prožily na přívozu.
Na školním výletu jsme si užili hodně
sportování, legrace, utužili jsme vztahy,
objevili nová místa. Tento náročný výběr
školního výletu potvrdil, že v naší škole
máme odvážné a schopné děti, které se
nebojí kempovat nebo se postavit novým
výzvám.
Třídní učitelky děkují rodičům za důvěru i pomoc při organizaci výletu.
Blanka Semerádová,
Adéla Víchová

kala třída V. B, bronz si odnesly dívky
z V. A. V kategorii chlapců si první místo
vybojovala třída V. A, druhé místo třída
V. B a třetí místo získala třída IV. A.
Nejlepšími střelci se ve své kategorii
stali Daniel Szafraňski a Natálie Škaredová. Titul Nejlepší brankář ve své kategorii získali Tomáš Kratochvíl a Evelína
Romaněnková.
Vš echny spor tovce musíme po chválit za sportovní nasazení, fair-play

a za vzorné chování po dobu trvání turnaje.
Velké poděkování patří sponzorům.
Velmi krásné ceny, nikdo neodešel
s prázdnou, nám věnovali – ﬁrma CiS
Systems s. r. o., místní oddělení Policie
ČR, manželé Divínovi, manželé Likavcovi, paní Černíková a Kačenka Madáková. Děkujeme, bez Vás by to nebylo ono.
Mgr. Monika Škaredová Greplová

Florbalový turnaj
V pátek 14. června 2019 se uskutečnil ﬂorbalový turnaj 5. tříd i s vybranými žáky 4. třídy. Zúčastnilo se 8 týmů
a hrálo se ve dvou kategoriích – dívky
a chlapci. V každém týmu byli 3 hráči
+ brankář a hrálo se 2krát 5 minut systémem každý s každým ve své kategorii. Podle počtu bodů se rozhodovalo
o umístění. Rozhodčím turnaje byl Jan
Škareda, kterému tímto velmi děkujeme.
V kategorii dívek zlato a stříbro zís-
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Školní výlet V. B do Jinolic
Poslední školní týden jsme my, žáci V. B, vyrazili s paní učitelkou Lenkou
Žabkovou, Lindou Svitičovou a Lukášem
Nevečeřalem na třídenní výlet do Jinolic. A protože nám počasí velmi přálo,
užili jsme si nejen Prachovských skal,
ale i vydatného koupání. O jídlo se nám
postarali v restauraci U Červíka – a to
byla pane bašta. Výlet se nám moc vydařil.
Po příjezdu z Jinolic jsme se ještě
ten večer sešli ve škole na společné

přespání, abychom si o půlnoci předali
vysvědčení a rozloučili se se školou. Aby
nám to rychleji utíkalo, šli jsme si na koupaliště opéct dobroty. Oheň nám připravil pan Linhart. Zahráli jsme si vybíjenou
a fotbálek a za tmy se vraceli do školy.
Po předání vysvědčení jsme si ještě
chvíli povídali a pak usnuli. Ráno nám
paní učitelka vyprávěla, že nás vůbec
nemohla vzbudit. A hurá na prázdniny.
Žáci V. A

Na výletech
s VIII. A
Měsíc červen každoročně vybízí školáky k cestování. Zvláště takový, jakým
je ten letošní. Proto jsme se rozhodli, že
vyrazíme i my, třída VIII. A. A pořádně si
to užijeme.
17.–19. 6. 2019
Jak jsme jeli do Chorvatska
Blížící se konec roku je jako stvořený
pro „zmizení“ ze školy. V budově školy
bývá dusno. Ze známek, zkoušení, písemek a letos i z počasí. A tak padlo rozhodnutí, že vyrazíme na několikadenní
výlet. Volba padla na Chorvatsko. Všichni nadšeně souhlasili. Dokonce i rodiče.
Je pondělí ráno dne 17. června 2019,
postupně se scházíme na nádraží. Mělo
nás být nejdříve 15, pak 13 a nakonec
dorazilo s batohy jedenáct cestovatelů
a cestovatelek. Klapzubova, nyní Beranova jedenáctka.
Jízdenky do Chorvatska, letecky, prosím. Obdržel jsem do Starých Splavů.
A na vlak. Prý, jak jsou teď ty problémy
s Boeingy… A tak kolem desáté vystupujeme, díky otevřeným oknům, z klimatizovaného vlaku a míříme pěšky vyhlídkovou trasou kolem našeho „moře“.
Chorvatsko alias „Mácháč“ nás vítá krásným počasím. A výhled je na všechny tři
dny stejný. Koupání, koupání a koupání.
I plánovaný výlet do Jestřebí oželíme.
Ještě že bydlíme v oáze klidu, v přepychových chatkách z minulého století.
A hlavně, v borovicovém háji. Stín. Jaká
to pohoda.
V kempu ještě letos neotevřeli krámek
se smíšeným zbožím, a tak musíme
alespoň pro pečivo do Splavů. To jsem
netušil, že mají ve Splavech úplně jinou
sámošku než u nás. Asi proto ji naši
osmáci museli z podstatné části vykoupit a na chudáka babičku po nás nezbyla ani kůrka. Připomínám cestovatelům,
že jsme tu pouze do středy, ale marně.
Nakonec dojde i na Semtex (že, Karle)
nebo veškeré ingredience na obložený
talíř (že, Báro). To, že se před sámoškou
producírovala naše fedcupová tenisová
reprezentantka Barbora Krejčíková,
jsem zaregistroval jen já. Všichni jsou
pohrouženi do výhodných nákupů všeho druhu, pamlsků, Semtexu a samozřejmě mobilních telefonů.
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V úterý jsme opustili naši chorvatskou
kamenitou pláž a vydali se na písčitou
plážičku ke hrázi. Písek, Itálie, Lido di
Sole, to je něco. Akorát se sladkou vodou. Tam se k nám přidala i mateřská
školka. Mezi dětmi z MŠ se některé
naše žákyně menšího vzrůstu málem
ztratily. Naštěstí mi je paní učitelky vrátily
zpět…
Večer jsme pak my, ostřílení skauti,
u „plechového“ táboráku opekli liberecké párky (jako správní krajští patrioti) a pěli známé a mnohdy i melodicky
neznámé písně. Tedy, alespoň někteří.
Byli tací skauti, kteří neustále pobíhali
po kempu a hledali a hledali a hledali…
wiﬁnu. U ohně nebyl signál. No uznejte,
to je „vopruz“.
Večerku jsem stanovil benevolentně
na půl jedenáctou, ale to byste nevěřili,
kolikrát musí jít žák osmé třídy do půlnoci na záchod. Dělal jsem si čárky jako
vrchní v restauraci, ale tolik piv by se
nedalo vypít… Když se po půlnoci prošla ve slušivém nočním pyžamu „teletubbies“ – jednorožec Jiřinka, a podařilo se
mi ulapit a zahnat do postele napotřetí
i Karla, nastal klid. Vzhůru zůstali jen
Jirka s Matyášem, kteří večeřeli řízek
z domova a brambůrky asi ve dvě ráno.
A je tu středa, den odjezdu domů.
Zůstaneme tu prý až do konce týdne,
slyším ze všech stran. Jo, sámoška vykoupená, peníze mám stejně už jenom
já… Nic. Jede se domů. Babky „Viledy“
(že, Simčo) se zhostily úklidu chatek,
za což obdržely pochvalu od správce,
v kempu hrajeme poslední ping-pong
a badminton, a pak už míříme na nádraží
do Starých Splavů.
Vlaky prý jezdí na čas, a tak hned
na začátku cesty vyrážíme se zpožděním. Doma jsme jen o hodinu později.
Paráda. A loučení? Žádné. Doma pod

sprchu, nachytaná klíšťata vypustit opět
do přírody a ve čtvrtek si ještě pokuste
opravit nějaké ty známky. Jirka z angličtiny a tak…
Poslední informace unaveným výletníkům. Odpočívejte. Příští úterý vyrážíme
na Ořešník.
25. 6. 2019
Výprava VIII. A na Ořešník.
Je s podivem, jak poměrně málo dětí
zná blízké okolí. Proto opět navazuji
na loňské výlety do Jizerek a vzhledem
k předpovědi počasí vybírám cíl. Vrchol
Ořešníku a s ním spojená vidina krásného výhledu do kraje.
Scházíme se tentokráte na autobusové zastávce a zase v počtu jedenácti.
Je sice teplo, ale ještě to jde. Odjezd
busem do Hejnic a vyrážíme na pěší
túru. Poprvé zastavuji naši výpravu před
hejnickým chrámem a mezi jeho věžemi
stoupám prstem výš a výš a výš a ukazuji nevěřícímu žactvu, kam vystoupáme.
Ano, moji žáci, tam ten kříž je vrchol
Ořešníku. Držte se po červené a jdeme.
Adriana už teď lituje, že vstala z postele.
A není, jak vidno, sama.
Pomalým tempem (kromě Karla a Ivy)
stoupáme stínem lesa (ještě že tak)
z Hejnic. Přesto slyším z davu, že „mně
čím dál tím víc buší srdce“, nebo „mně se
zastavil úplně tep“. Prostě málem přibyly
v Jizerkách další pomníčky. Naštěstí trvalým přesvědčováním žactva, že vlastně jdeme pořád po rovině, byť pro nás
nesprávně nakloněné, se dokodrcáme
s občerstvovacími zastávkami pod kýžený vrchol. Po skupinkách jej pak postupně dobýváme. Ale ta odměna, ty rozhledy. Sednout na zadek ke kříži, držet
se zábradlí a „žádné blbosti“. Zadávám
osmákům otázky z krajiny kolem nás a ti
dokonce zadané cíle i nalézají. Ó, jak

milé překvapení ve výšce 800 metrů
nad mořem. Když se namlsáme pohledů
kolem, svačíme a já předčítám z Knihy
o Jizerských horách Miroslava Nevrlého
něco málo o Ořešníku. Pak ještě chvilku
vystoupáme, až přichází konečně krátká rovina a cesta se najednou začne
točit dolů ke Štolpišskému vodopádu.
Míjíme zajímavý kamenný stůl, na který
nějaký trpělivý šikula naskládal na sebe
kameny do tvarů věžiček (i naši žáci
opravili nějaké ty spadané – dělám si
plus) a jsme u vodopádu. Ledové osvěžení v potoce přichází vhod. Ale čas nás
začíná trochu tlačit. Proto ještě jedno
foto a pak „adié“ a výstup na lávku přes
„Štolpich“. Znovu se vracím ke Knize
o Jizerských horách a předčítám příběh
o chlapci, který překonal strž po spadlém kmeni smrku. Trochu se děsím toho,
když vidím Karla, jak pohledem hledá
ten smrk, ale naštěstí tam žádný vhodný
není… Už radši nic číst nebudu.
Pak už míříme níže a níže a ve Ferdinandově nasazujeme kvapíkové tempo
s cílem chytit autobus do „Nováče“.
Zvládli jsme to. Zmrzku si dá každý až
doma.
Když jsme ráno vyrazili, bylo nás jedenáct. Do Nového Města pod Smrkem
se nás vrátilo jen deset. Že by ztráty
povoleny? To snad néé? No, Vláďu jsme
nechali v Hejnicích, když je tam doma.
Ten měl tu zmrzlinu nejdříve.
A tak vše dobře dopadlo. Zase někdy
příště.
Závěrem:
Vážení žáci VIII. A, přeji Vám i Vašim
rodičům pohodové prázdniny.
Pravdivost obou příběhů pak do kládám fotograﬁemi, které najdete
na webových stránkách školy.
Vesnický učitel Miroslav Beran

Spolupráce s odborníkem – ludvíkovský kostel
Den 1.
Třída IX. A se v rámci projektu Spolupráce s odborníkem rozhodla vytvořit
informační tabuli u kostela v Ludvíkově
spojenou s lavičkou a stojanem pro kola. Odborné garance prací se zhostil
místní truhlář pan Jan Havel, který má
bohaté zkušenosti s konstrukcí herních
14

prvků i mobiliáře dětských hřišť. Celý
projekt je rozdělen do 3 pracovních dnů
a jeho vyvrcholením bude slavnostní
odhalení tabule a lavičky a jejich předání
do užívání místním obyvatelům a turistům.
V pátek 31. května jsme pěšky vyrazili poprvé do Ludvíkova. V plánu byla
Novoměstské noviny

prohlídka kostela sv. Petra a Pavla a návrh jednotlivých prvků. V 9 hodin jsme
podpořeni krásným počasím dorazili
na místo, kde již čekali pan Havel a radní
města Nové Město pod Smrkem pan
Pavel Malý ml. Panu radnímu jsme vysvětlili náš záměr a důvody, které vidíme
pro postavení tabule a lavičky.
červenec–srpen 2019
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Následovala obhlídka místa, kde budou prvky stát, a prohlídka kostela zvenčí i zevnitř. Samozřejmě jsme nepodcenili domácí přípravu, a tak jsme byli
schopni na kontrolní dotazy obou pánů
bez potíží odpovídat. Zároveň jsme tak
měli možnost na vlastní oči vidět vybavení a prvky kostela, o kterých jsme si
vyhledali informace v knihách a na internetu.
Následně jsme se přesunuli do klubovny SDH Ludvíkov. Tam nás p. Havel seznámil s materiálem, ze kterého budeme stavět a technologickými
možnostmi. Také nám ukázal příklady
různých laviček pro inspiraci. Pak už došlo na naši tvůrčí práci. Ve skupinkách
i jednotlivě jsme vytvářeli návrhy designu
lavičky a informační tabule. Nápomocen
nám byl pan Havel, který se vyjadřoval
k reálnosti návrhů i pomáhal s jejich
přenesením na papír. Naše snažení také celou dobu obhlížel pan Malý a pan
učitel Petr Diškant. Nakonec vzniklo
13 návrhů. Pánové Havel a Malý je očíslovali a umístili na nástěnku klubovny.
V průběhu pátku a víkendu z nich místní
obyvatelé hlasováním vyberou ten, který
se příští týden dočká realizace v dílně
p. Havla. Na závěr ještě došlo na diskusi
s p. Havlem o našich budoucích zaměstnáních, o práci truhláře a podnikání
obecně.
Po společné fotograﬁi jsme se ale s panem Havlem a panem Malým už rozloučili
a vyrazili na zpáteční cestu. Jsme zvědaví, který návrh bude vybrán, a už se
těšíme na příští týden a na práci na něm.

ze starých průmyslových palet. Modřínové dřevo je pro venkovní použití velmi
vhodné, protože má svoji přirozenou
ochranu, tím pádem nevyžaduje žádnou
dodatečnou údržbu. Během práce jsme
dostali ovocnou svačinu a samozřejmě
také něco k pití. Protože tento pracovní
den byl dlouhý, měli jsme možnost si
opéct buřty a klobásy. Při opékání nás
navštívila paní ředitelka naší školy a nechala si ukázat, jak práce postupuje.
Po jídle už nebyla potřeba práce všech,
a tak zbyl čas i na zábavu. Hrál se stolní
fotbal. Na závěr jsme se společně vyfotili s výrobky, které pan Havel později
ještě naolejoval a sešrouboval. Celý den
se podařil.

Den 3.
I přes nepříznivé počasí jsme ve čtvrtek 13. června vyrazili, abychom usadili výrobky na určené místo, přesněji
před bránu ludvíkovského kostela. Sestavenou informační tabuli, stojan na kola a lavičku mezitím pan Havel přivezl
společně s dalším potřebným materiálem a nářadím. Jednotlivé díly jsme nejprve rozmístili tak, aby jejich uspořádání
vyhovovalo použití. Místo jsme upravili
a vykopali díry. Poté jsme namíchali
beton, prvky usadili na místa a betonem
díry zadělali. Na samotný závěr jsme
okolí zasypali štěrkem. Celek vypadá
opravdu skvěle.

Den 4.
Neděle 16. června byla posledním
dnem naší vzájemné spolupráce. Ve 14
hodin proběhla slavnostní kolaudaci
společného díla truhlářského mistra
Jana Havla a žáků IX. A. Po děkovných
slovech samotných žáků, pana Havla
a ředitelky školy jsme jako poděkování
od představitelů města dostali ohromné balení zmrzliny, do kterého jsme se
hned pustili a udělali tak i sladkou tečku
za velice příjemnými dny.
Žáci IX. A + Petr Diškant

Den 2.
V pátek 7. června jsme se znovu sešli s panem Havlem, tentokrát přímo
v jeho dílně. Připravili jsme se a rozvrhli
si práci. V dílně už byly připraveny díly, které jsme obrousili a upravili k sestavení do ﬁnální podoby. Použili jsme
modřínové dřevo, které je recyklované
červenec–srpen 2019
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sociální služby
Sociální služby u nás ve městě
Když se řekne „sociální služby“,
málokdo z nás si pod tím představí něco konkrétního. Možná nám na mysli
vytanou jen příjemci sociálních dávek.
Přitom většina z nás se s některou
službou již setkala a těžko bychom
se bez nich obešli. Sociální služby
se věnují péči o seniory, zdravotně
postižené, doučování dětí, dluhovému
poradenství nebo práci s gamblery či
drogově závislými. Pomáhají tam, kde
na to sami nestačíme, a vedou nás
hlavně k tomu, abychom obtížné životní situace zvládli a jejich další pomoc
nepotřebovali.
V následujícím cyklu Vám přinášíme
skutečné příběhy obyvatel Frýdlantska. Sepsaly je organizace, které v regionu působí a jejichž pomoci můžete
využít i vy. Databázi všech organizací
najdete na webu frysko.cz.
Radka a Tulipan
Radka se v Komunitním centru Tulipan v Liberci objevila v říjnu 2018.
Stálo jí za to dojíždět denně z malé
vesnice na Frýdlantsku, protože ji to
tam bavilo – našla lidi, se kterými jí
bylo dobře, mohla se věnovat činnostem, které jí šly a těšily ji. Radka bydlí
s rodiči a kvůli zdravotnímu handicapu
nemá šanci najít běžnou práci. Není
zkrátka tak chytrá jako jiní. Přesto se
v Tulipanu naučila napsat si motivační
dopis a životopis, učila se, jak vystupovat dobře při pracovním pohovoru,
jaká má v práci práva a povinnosti, jak
si práci udržet. Nakonec jí lidé z Tulipanu pomohli najít práci, která ji opravdu
baví: má ráda zvířata a teď může pracovat v útulku. Do práce to navíc nemá
daleko. Je tu velmi spokojená a její
šéfová si ji nemůže vynachválit. Když
se ve Frýdlantu otvíralo Komunitní centrum Tulipan, byla Radka jednou z prvních návštěvnic. Může se tu věnovat
arteterapii, kterou má moc ráda.
Připadá vám to jako pohádka? Ne
– říká se tomu komunitní práce a Tulipanu své projekty připravil i pro Frýdlantsko.

http://www.sdruzenitulipan.cz/projekty/
rozvoj-pracovnich-kompetenci-ozp
Adresa (kde se poskytuje): Okružní
1260, 464 01 Frýdlant – budova České
pošty, vchod do kanceláře je ze zadní
strany budovy přes dvůr
Adresa (kde se poskytuje): Palackého
275, 463 65 Nové Město pod Smrkem
– přízemí Úřadu práce
Hanka je nezmar
Hance je 38 let, pracuje a má dvě
pěkné zdravé děti – Jeníkovi je 6 a Haničce 3 roky. S jejich tátou ale štěstí
neudělala: bral jí peníze, přesvědčoval
ji, že za nic nestojí, ponižoval ji a nakonec i bil. Párkrát před ním v noci utíkala
z domu, několikrát ji vyhodil on. Když už
nemohla, našla pomoc u terénních pracovníků Člověka v tísni. Ti jí pomohli podat žádost do azylového domu, aby byla
s dětmi v bezpečí. Jenže azylový dům je
v Liberci a Hanka pracuje ve Frýdlantě,
děti tu chodí do školky a mají kamarády.

Kvůli tomu Hanka zůstává v domácnosti,
která je pro ni i pro děti čím dál nesnesitelnější. Spolu s terénním pracovníkem
podali žádost o byt ve Frýdlantě a v Novém Městě pod Smrkem, hledají i mezi
nabídkami v soukromých domech. Už
téměř rok. Hanka má našetřeno na první
nájem i na dvojnásobnou kauci, ale byt
najít nemůže.
Tahle pohádka zatím nemá dobrý konec. Dostupné bydlení je na Frýdlantsku
těžká otázka a pro mnoho lidí znamená
zásadní problém. Terénní pracovníci
Člověka v tísni ale na Frýdlantsku pomáhají.
Název poskytovatele:
Člověk v tísni, o. p. s.
Sídlo: Tatranská 597, 460 07
Liberec III – Jeřáb
Telefon: 778 409 667
https://www.clovekvtisni.cz/
Adresa pobočky: Míru 1407,
464 01 Frýdlant

Název poskytovatele:
Sdružení Tulipan, z. s.
Kostelní 9/7, 460 01 Liberec
Telefon: Kateřina Seifertová –
774 450 164
E-mail: seifertova@sdruzenitulipan.cz
16
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Příspěvky čtenářů
Radost
Emoce byly na světě dřív, než přišel takzvaný zdravý rozum. Emoce nasměrují organismus k nějaké akci. Základních emocí je šest. Z těch se skládá jakési spektrum
emocí. Emoce, která nejvíce harmonizuje tělo je radost. Radost, slovo ženského
rodu. Radost, příjemná emoce, reakce na úspěch. Projevuje se u tvorů emocí
schopných, tedy u člověka. Radost je doprovázena úsměvem, smíchem, radost je
přirozená. Když jsme v pořádku, jsme šťastní a máme radost.
„Radost musíme čerpat ne z jiného, ale ze sebe.“
Sokrates, řecký ﬁlosof (469–399 před n. l.)
Bylo mi pět let. Měl jsem radost, když
po těžké nemoci jsem se opět naučil
chodit. Měl jsem radost, když jsme s maminkou jeli někam vlakem a já jsem mohl
běhat v bílých punčocháčích po nádraží
a vrátit se začerněný od sazí z lokomotivy.
Byla sobota odpoledne a já měl radost,
že se mi podařilo pracně obtáhnout násadkovým perem řádek písmen l, která
mi tatínek tenounce tužkou předepsal
v sešitě pro první třídu. Měl jsem radost,
že jsem neudělal žádnou kaňku. Měl
jsem radost, když jsem dostal jedničku
z malé násobilky.
Měl jsem radost, když jsem poprvé
sjel na lyžích nevysoký kopec, měl jsem
radost, když přišly Vánoce. Měl jsem radost, když jsem pod stromeček dostal kupu knížek. Měl jsem radost, když začaly
letní prázdniny. Měl jsem radost, když mi
maminka zabalila malý kufřík s prádlem
a odjeli jsme k babičce na prázdniny. Měl
jsem radost, když jsem se naučil plavat.
Měl jsem radost z nového kola značky
Pionýr.
Měl jsem radost, když jsem udělal přijímačky na pražskou střední školu. Měl
jsem radost, že jsem žil v Praze. Měl jsem
radost ze složení maturity. Neměl jsem
radost, když jsem musel nastoupit na vojnu, měl jsem obrovskou radost, když vo-
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jenská služba skončila. Měl jsem radost,
když přišly roky 1967 a 1968. S radostí
jsem nastoupil do prvního zaměstnání.
Radost se pak poněkud vytrácela.
Měl jsem radost, kdy ž jsem začal
po vojně zase dělat amatérské divadlo,
měl jsem radost, když jsem absolvoval
školu pro režiséry a složil zkoušky. Když
jsem se zamiloval a láska mi byla opětována, měl jsem ohromnou radost. Měl
jsem radost, když jsem začal používat zájmena JÁ-TY. Měl jsem radost, když jsme
si s ženou koupili motorku. Měl jsem
bláznivou radost při první jízdě. Měl jsem
radost z větru vanoucího do obličeje.
Měl jsem radost, když se mi narodil
syn. Měl jsem radost, když po nekonečných třech letech jsme dostavěli rodinný
dům a mohli se nastěhovat. Měl jsem
radost, když jsem zasadil jabloň, protože
správný muž má zasadit strom, postavit
dům a zplodit syna. Měl jsem radost, že
jsem (snad) ten správný muž. Měl jsem
radost, když syn přinesl první jedničku ze
školy. Měl jsem radost, když jsem udělal
první režii divadelního představení. Měl
jsem radost, když jsem sklidil ze zahrady
první rajčata a okurky, otrhal první jablka.
Měl jsem radost, když přišel rok 1989.
Měl jsem radost, když jsem dostal funkci
vedoucího provozu. Měl jsem radost,
když mi zvýšili plat. Měl jsem radost,
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když jsem mohl zúročit svoje vědomosti.
Radost trvala jenom osm let...
Radost z mého života se ztratila, když
mi umřela žena. Trvalo velmi dlouho,
než jsem měl opět radost ze všedních
maličkostí. Měl jsem radost, když jsem
si koupil horské kolo. Měl jsem radost při
první vyjížďce. Měl jsem radost z každého výletu po horách.
Měl jsem radost, když jsem opět založil
divadelní soubor a postupně zrežíroval
mnoho divadelních představení. Měl
jsem radost, když diváci měli radost z naší práce. Měl jsem radost, když jsem
ve svých třiašedesáti letech začal studovat vysokou školu. Měl jsem radost z každé úspěšné zkoušky nebo zápočtu. Měl
jsem obrovskou radost, když jsem udělal
státnice a dostal titul bakalář.
Měl jsem radost, když jsem začal vyučovat děti dramatickou výchovu. Měl
jsem radost, že se to dětem líbilo a byly úspěšné. Měl jsem radost, že jsem
ve svých jednasedmdesáti letech začal
studovat další vysokou školu.
Mám radost, že jsem dostal na třetí
pokus zápočet od doktora Demjanenka,
když mi vracel k opravě podklady k zápočtu. Mám radost, že jsem prošel všemi
čtyřmi semestry. Mám radost, že se blíží
zakončení studia na vejšce.
Budu mít radost, až bude po státnicích.
S kým se o svoji radost podělím? Snad
se někdo najde. Budu mít radost, až si
zase na jaře vyjedu na kole nebo si udělám nějaký výlet autem.
Během výčtu radostí jsem vystřídal čas
minulý, čas přítomný i čas budoucí. Doufám, že i v čase budoucím bude hodně
radosti. Radosti ze života.
©Šmi-dra
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hasiči
Předprázdninové hasičské zprávy z Ludvíkova
Skončili jsme měsíc duben a hned začaly přípravy na kácení májky a příprava
klubovny na Evropské volby. Bezprostředně na volby navazovala noc kostelů.
Ta se konala v kostele sv. Petra a Pavla; její součástí byla velká výstava fotek
od p. Franty Horkého po celém kostele
včetně galerie se symbolickou cenou
za nádherné snímky z dronu nad Ludvíkovem a okolím. Také byla zpřístupněna
věž až ke zvonu s prohlídkou okolí.
Kostel byl opravdu plný občanů, kteří
přicházeli od voleb. Pan Mrkvička všechny uvítal a za náš sbor a občany Ludvíkova přednesl proslov o historii kostela.
Hovořilo se také o současném stavu
příprav na jeho opravu. Pan Mrkvička přivítal dětský sbor Podsmrkáček z Nového
Města pod vedením pí Smutné, manžele
Funtánovy a hudebníky. Děti předvedly
nádherný koncert – zpívaly a hrály na ﬂétny – za který sklidily velký potlesk. Pro
malé hudebníky, ale i návštěvníky kostela
bylo přichystáno občerstvení, napečené
sladkosti a další dobroty, tak aby si každý
přišel na své po dobu koncertu, ale také
při další prohlídce kostela, která trvala až
do 23 hodin. Pochoutky připravily naše
hasičské ženy.
Při kácení máje byly připraveny hry pro
děti včetně elektronické biatlonové střelnice. Bohaté občerstvení, které v tomto

teplém dni přišlo vhod, bylo nachystáno
pro návštěvníky akce. Byla také připravena tombola a vítěz měl možnost pokácet
májku; letos vyhrál p. Zdeněk Lilko.
První sobotu v červnu se v Dolní Řasnici konala tradiční okrsková soutěž.
Družstvo se začalo na akci připravovat,
ale z různých důvodů jak pracovních,
či rodinných (v tento den se ženil náš
člen) se družstvo poprvé této soutěže
neúčastnilo.
Další týden se opět v naší klubovně
konala svatba člena sboru, a tak byla naše víceúčelová klubovna naplno
využita. Členové také pomáhali při akcích jako Dětský den v Novém Městě,
na Valdštejnských slavnostech a také
na oslavách 435. výročí založení Nového
Města společně se šipkaři, kteří mají
u nás svou základnu. Ve stejný den jako
oslavy Nového Města se konala velká
hasičská akce v Dolní Řasnici, kde místní
sbor oslavoval 150 let od svého založení,
kam byly pozvány všechny sbory okresu.
Oslavy zahrnovaly spanilé jízdy všech
vozidel, předání ocenění za dlouholetou
práci a hlavně práci s mládeží, kde dosahují vynikajících výsledků.
Jako vždy jsme sekali všechny travnaté
plochy jak na cvičišti a u klubovny, tak
na dětském a velkém hřišti včetně nádrže. Udržovat techniku také stojí hodně

času, ale s novým strojníkem se to daří.
Zarmoutilo nás poslední rozloučení s naším dlouholetým členem Pavlem Sobotkou, který nečekaně zemřel jen 7 měsíců
po své manželce. Společně s rodinou
byl na své přání uložen na hřbitově u nás
v Ludvíkově. Rozloučení se konalo v kostele sv. Petra a Pavla, symbolicky v den
svátku Petra a Pavla. Veškerou organizaci pohřbu, zajištění místa a pomníku
obstaral p. Mrkvička. Postaral se o promítnutí některých fotek a videa, přípravu
pohoštění a dopravu pana faráře, který
v zaplněném kostele ocenil památku zesnulého i aktivitu sboru.
Občané po pohřbu pochválili nové
schody do potoka před branou hřbitova,
ale také lavičku, držáky na kola a dřevěný
sloup s věnováním, které byly zpracované na návrhy dětí ze školy v Novém
Městě.
Byla provedena oprava a zateplení
přístavby zbrojnice s novou fasádou.
V nejbližší době nás čeká velká hasičská soutěž. Superpohár se bude konat
20.07.2019 na cvičišti za klubovnou.
Na tuto akci zveme širokou veřejnost.
Přejeme Vám všem příjemnou dovolenou, dětem nejkrásnější prázdniny
a všem co nejméně nepříjemností a hlavně požárů.
Jednatel sboru Ludvíkov MaP st.

Informace pro občany Nového Města pod Smrkem
a přilehlých obcí
Libereck ý kraj je rozdělen do 13
hasebních okrsků. Z každého okrsku
jsou zvoleni členové, kteří pravidelně
dojíždí do odborných rad na Okresní
sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska,
odkud přináší ty nejčerstvější informace
z jednání Okresního, Krajského a Ústředního v ýboru ČMS. Úkolem okrsku je
informovat jednotlivé organizace o těchto
aktivitách a koordinovat veškeré akce,
které se v hasebním okrsku pořádají.
Nás těší, že Hasební okrsek Nové Město
pod Smrkem je dlouhodobě řazen mezi
nejlépe pracující okrsky v Libereckém
kraji. Do našeho okrsku patří: SDH Nové
Město pod Smrkem, SDH Ludvíkov, SDH
Dolní Řasnice, SDH Horní Řasnice, SDH
Jindřichovice pod Smrkem, SDH Textilana. Naším nadřízeným orgánem je výše
zmíněné Okresní sdružení hasičů Čech,
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Moravy a Slezska Liberec.
Některé z těchto organizací dosáhly
v průběhu roku 2018 významného jubilea, a tak proběhly důstojné a velmi
dobře připravené oslavy výročí založení
těchto sborů.
 V roce 1873 – založeno dobrovolné
hasičstvo v Novém Městě pod Smrkem
– 145 let.
 V roce 1878 – založeno dobrovolné
hasičstvo v Ludvíkově – 140 let.
 V roce 1883 – založeno dobrovolné
hasičstvo v Jindřichovicích pod Smrkem
– 135 let.
 V roce 2019 oslavilo své založení
z roku 1869 dobrovolné hasičstvo Dolní
Řasnice – 150 let. Tím se Dolní Řasnice
řadí mezi nejstarší sbory na Liberecku.
U příležitosti oslav těchto výročí uděluje na návrh starosty hasebního okrsku
Novoměstské noviny

Nové Město Okresní sdružení hasičů
ČMS Liberec těmto organizacím za dlouholetou činnost na poli hasičském, sportovním a kulturním, za nezištnou pomoc
při živelních pohromách a výchově naší
omladiny medaili Za zásluhy spolu s pamětním listem. Výbor hasebního okrsku
Nové Město pod Smrkem uděluje výše zmíněným jubilantům čestné uznání
za dodržování tradic našich zakládajících
předků.
K tomuto zaslouženému ocenění předávám upřímnou gratulaci a poděkování celého našeho okrskového výboru
Hasebního okrsku Nové Město pod Smrkem s přáním mnoha dalších úspěšných
let ve vaší činnosti.
Za Hasební okrsek Nové Město pod
Smrkem
starosta okrsku Jan Slotík
červenec–srpen 2019

Ceník – platný od 1. ledna 2019
Plavecký bazén

Sauna

Ubytování
Turistická ubytovna

1 hod.

2 hod.

vstupné – 2 hod.

nad 15 let

60 Kč

100 Kč

nad 15 let

děti do 15 let

40 Kč

70 Kč

senioři – čtvrtek 14:00–15:00, 1 hod. 50 Kč
osoby ZTP/P

40 Kč

70 Kč

záloha na klíč od skříňky

100 Kč

příplatek při překročení časového limitu
30 Kč za každých započatých 30 minut

100 Kč

děti do 15 let

70 Kč

sauna s přechodem
do bazénu

130 Kč

sauna s masáží

200 Kč

masáž samostatně

130 Kč

1. 1.–30. 6., 1. 9.–31. 12. 1. 7.–31. 8.
osoba od 3 do 12 let

160 Kč

200 Kč

osoba starší 12 let

200 Kč

220 Kč

Apartmány
1. 1.–30. 6., 1. 9.–31. 12. 1. 7.–31. 8.
osoba
od 3 do 12 let

Pronájem sauny

1 noc

200 Kč

220 Kč

více nocí

200 Kč

220 Kč

1 noc

300 Kč

340 Kč

více nocí

270 Kč

300 Kč

osoba starší 12 let
Pronájem bazénu – hodinová
sazba
do 21.00

1 300 Kč

po 21.00

2 000 Kč

pronájem školy 1 hod.
osoba/hod.

do 21.00

1 300 Kč

po 21.00

2 000 Kč

Koupaliště
1. 4.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 1. 7.–31. 8.

Pronájem – sportoviště

chata č. 1

400 Kč

500 Kč

pronájem 1 hod.

chata č. 2, 3

650 Kč

750 Kč

20 Kč

Permanentka – vstup bazén
dospělí 12 vstupů po 1 hod.
– přenosná,
platnost 4 měsíce

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

600 Kč

400 Kč

Zápůjčky
vysoušeč vlasů

20 Kč

sportovní potřeby

20 Kč

ručník

20 Kč

Hala u školy

250 Kč

chata č. 4, 5, 6

550 Kč

650 Kč

Sokolovna

190 Kč

obytný vůz, karavan

120 Kč

150 Kč

Tenisový kurt

100 Kč

stan velký

Volejbalový kurt

150 Kč

stan malý (2 osoby)

60 Kč

parkovné osobní automobil na den

50 Kč

100 Kč

Poplatky

zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly NMPS
Hala u školy

100 Kč

Sokolovna

100 Kč

Poznámka: klíče jsou uloženy
v pokladně bazénu, IC a v kempu.

Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)

10 Kč
osoba/noc

Ubytovací poplatek při ubytování v areálu
koupaliště

30 Kč
osoba/noc

Sprchy
Elektrická energie

30 Kč
100 Kč/den

Sportovní a relaxační centrum
příspěvková organizace
Ludvíkovská 38
463 65 Nové Město pod Smrkem
IČ 75048817
Kontakty:
mobil: 725 785 801, 776 098 911
e-mail: nmps.sport.relax@centrum.cz
www.ubytovani-relax.com
červenec–srpen 2019
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kultura
Kurz osobního
rozvoje pro
maminky
Maminky, neváhejte s přihlašováním
do bezplatného kurzu počítačů. Máte
jedinečnou příležitost absolvovat kurz,
který zvýší Vaši kvaliﬁkaci a zároveň Vám
pomůže i v osobním rozvoji. Kurz startuje
v polovině září 2019.
Řešíte brzký návrat do práce? Uvažujete o podnikání? Nebo hledáte chvíli sama
pro sebe? V tom případě je naše nabídka
určena právě pro Vás. Osnova vzdělávacího programu je zaměřena na posílení
a získání nových znalostí nejen z oblasti
počítačů. Vyzkoušíte si práci s kancelářskými a graﬁckými programy. Zažijete
psychologické sezení. Naučíte se dělat
vlastní webové stránky. Zjistíte, jak správně nastavit rodinné ﬁnance. Zaktualizujete svůj životopis a připravíte se na pracovní pohovor. Poznáte se s inspirujícími
lidmi, kteří podpoří vaše sebevědomí. A to
se Vám hodí jak v pracovním, tak i osobním životě. A co s dětmi? I na ty myslíme
a víme, že spokojená maminka znamená
spokojené dítě. Během kurzu můžete
využít hlídání dětí zdarma. Děti stráví
společný čas s novými kamarády a užijí si
spoustu legrace s šikovnými chůvičkami.
Ukončením kurzu získáte certiﬁkáty a nárok na proplacení dalšího vzdělávání.
Pro bližší informace vyplňte nezávazný
formulář na www.attavena.cz (Osobní
rozvoj – Liberec) nebo napište na e-mail
zuzana.heferova@attavena.cz
Kapacita kurzu je omezena, proto neváhejte.

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

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

Městská knihovna půjčuje:
pro děti:
pondělí
středa
pro dospělé:
pondělí
úterý
čtvrtek
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13:00–17:00 hod.
13:00–15:00 hod.
9:00–11:00 hod.
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.
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kultura
Pojďme se bavit, společně slavit
Ve dnech 21.–23. června 2019 proběhly oslavy 435. výročí založení města
Nové Město pod Smrkem. Na své si zde
přišli dospělí i děti a užili si celovíkendový program doprovázený mottem „Pojďme se bavit, společně slavit“.
Akce začala v páteční podvečer koncertem Barbory Mochowé a smyčcového kvarteta Unique Quartet, který
rozezvučel celé náměstí a navodil tak
krásnou, sváteční atmosféru. Po koncertu bylo na městském koupališti promítáno letní kino s českým ﬁlmem Dvě
nevěsty a jedna svatba, kde se sešli
lidé všech věkových kategorií a prožili
příjemný letní večer.
Sobotního rána oslavy pokračovaly
na náměstí, kde byly stánky a lákavé
atrakce pro děti. Lidé si zde užívali dobrého jídla a pití a strávili čas se svými
přáteli, rodinou i známými za doprovodu
pěkné hudby. Vystupoval zde pěvecký
sbor Podsmrkáček, liberecká skupina
Těla, Vladimír Walda Nerušil s country
kapelou Malevil Band, hudební skupina
Fband, country rocková kapela Buffaloes a zatančil taneční kroužek SVČ
ROROŠ. Celá akce probíhala v duchu
hlavního motta oslav, kdy se všichni
společně bavili a oslavovali. Závěrem
celého dne byla diskotéka v sále Dělnického domu.

červenec–srpen 2019

Neděle byla věnována sportu. Dopoledne se konalo utkání v odbíjené mezi
„Frajerkami“ a „Starou Gardou“. V odpoledních hodinách se na fotbalovém
hřišti utkala chlapecká mladší přípravka
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AFK s jejich maminkami.
Krásné počasí a příjemná atmosféra
zajistily bohatou účast a dobrou náladu.
Všichni se tedy mohou těšit na další
oslavy výročí za pět let.
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SPOZ
Vítání občánků
Třetí červnová sobota patřila našim
nejmenším. Konalo se další vítání občánků, které připravily členky SPOZ.
I přes velké vedro se v obřadní místnosti
sešlo mnoho příbuzných i známých,
kteří miminka v tento slavnostní den
doprovodili.
Dojemný projev přednesl pan Jaroslav
Maděra, zastupitel města. Matrikářka
představila 10 nově narozených dětí
a jejich rodiče. Byly předány dárečky,
květiny a následovalo společné focení.
Již tradičně se o kulturní program postarala ZUŠ, děvčata sklidila za své vystoupení velký potlesk.
Michálkovi, Nelince, Deniskovi, Žoﬁnce, Adámkovi, Viktorce, Claudince Lýdii,
Agátce, Penelopě a Karolínce přejeme
hodně zdraví a bezstarostné dětství.
Za SPOZ
Edita Čeledová
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měsíci vydání. Vydává Město Nové Město pod Smrkem. Odpovědný redaktor: Lucie Novotná (e-mail: noviny@nmps.cz). Redakční rada: Lucie Novotná,
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