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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Pasování na školáka
Váženi čtenáři,
prázdniny skončily, školáci se vrátili
do školních lavic a my Vám přinášíme další číslo Novoměstských novin.
Dozvíte se v nich několik informací
z radnice a zajímavé zprávy z činnosti
místních spolků a organizací. Jako obvykle si můžete přečíst také několik příspěvků od pravidelných přispěvatelů.
Všem školáčkům přejeme úspěšné
vykročení do nového školního roku,
mnoho úspěchů, radosti a žádné starosti.
Příjemné čtení.
Redakce

Sedmnáctého června k nám přijelo
Nezávislé divadlo, aby se ujalo velké
show – Rozloučení s předškoláky a pasování na školáky, které proběhlo letos
velmi netradičně na zahradě naší MŠ.
Kašpárek, tedy spíš kašpar, připravil pro
budoucí školáky zábavný program, plný
legrácek, šprýmů, triků a žertů, které
rozesmály jak děti, tak i jejich rodiče, či
další příbuzné, kteří se přišli podívat.
Když se všichni dost pobavili, nastala ta vážnější část, pasování na školáky a školačky, kdy děti dostaly šerpu
a knížku s věnováním, ceny za celoroční
výtvarnou soutěž rodičů s dětmi a výborné, s láskou pečené dortíčky.

Jsme rádi, že v ceně programu bylo
i nádherné počasí a budoucí školáci si
odnášeli krásné vzpomínky na takovou
důležitou událost v jejich životě.

Přejeme tímto školákům,
ať jim to ve škole jde
a na mateřskou školu vzpomínají jen
a jen v dobrém.
Dudková Jitka

školství
Ať žijí výlety!
Čas nám letí, nedávno jsme přivítali
v naší mateřské škole Ježíška s bohatou
nadílkou a vida! Začíná nový školní rok.
Předškoláci už odcházejí do školních
lavic a stávají se žáky základní školy.
Opouští školku se všemi v ýhodami,
ale i nevýhodami, které ocení spíše až
jako dospělí. Často si většina z nás povzdechne, jak by to bylo prima si po obědě zdřímnout, či místo zaměstnání jít
dopoledne na procházku, nebo dokonce na výlet. V červnu si jedna naše třída
udělala výlety hned dva. K prameni Novoměstské kyselky, ochutnat a osvěžit
se chladnou kyselkou, a hned druhý den
i na koupaliště, potěšit chuťové pohárky
výbornou palačinkou se šlehačkou. Tak
nezbývá jen zvolat: Ať žijí výlety!
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Mojra
Jak se vyhnout zbytečným stresovým situacím při
zahájení školního roku?
Léto se neúprosně krátí a brzy zase nastane doba, kdy se děti budou muset vrátit
zpátky do školních lavic. Spousta dětí se už nemůže dočkat, až zase uvidí své spolužáky, jiní se naopak do školy netěší vůbec, zvykly si na domácí pohodu a hodlají
v ní pokračovat.

Jak děti na návrat do školy
připravit?
Prázdninový režim se od toho školního
docela podstatně liší. Děti si během léta
zvykly na to, že si můžou přispat a večer
se jim do postele moc nechce. Postupně zkuste posouvat večerku na dřívější
hodiny, v posledním prázdninovém týdnu můžete vrátit do hry klidně i budík.
Začnete-li se změnou režimu v dostatečném předstihu, můžete ho měnit
postupně, po malých krůčcích a děti se
tak vyhnou náhlému šoku.
Připravte se taky na to, že zvídavé
děti budou mít letos nejspíš více otázek.
Půjdeme normálně do školy nebo budeme s paní učitelkou zase mluvit přes
září–říjen 2020

počítač? Já už se tak těším na Alenku,
budeme ve třídě všichni pohromadě?
Letošní školní rok byl pro děti prostě
v mnohém jiný a není proto divu, že si
budou chtít udělat jasno v tom, co je
od září bude čekat. Obrňte se proto
trpělivostí a připravte se na různé pocity, které vaše ratolesti mohou prožívat.
Možná budou potřebovat sdílet radost
a nadšení z toho, jak se těší na kamarády. Je taky možné, že si budou chtít
postěžovat, že se jim do školy vůbec, ale
vůbec nechce. Děti v takových chvílích
potřebují z vaší strany hlavně porozumění a pochopení.
Novoměstské noviny

Ve všech možných reklamních letácích se postupně začíná objevovat sortiment Zpátky do školy. Nákupy nových
školních potřeb jsou dobrou příležitostí,
jak děti na návrat naladit. Místo stresujícího nakupování na poslední chvíli udělejte z výběru nových školních pomůcek
příjemnou a pohodovou událost. S vysněnou aktovkou s Elsou nebo novým
penálem se superhrdinou se do školy
každý školák hned těší o něco více.
A kam si t y nové sešit y, pastelky
a pouzdro dát? Nejvyšší čas na úklid
pracovního místa. Klidně můžete dětem
nechat volnou ruku, aby si svůj stůl zorganizovaly a připravily podle vlastních
představ.
Mnoho rodičů také přemýšlí nad tím,
jestli s koncem prázdnin začít s dětmi
pomalu opakovat učivo. Pokud vaše
dítko samo projeví chuť něco si zopakovat nebo si bude chtít hrát na školu,
určitě se ho v tom nebojte podpořit.
Pokud víte, že s něčím v minulém roce
silně bojovalo, můžete nenásilně, třeba
formou hry, učivo postupně procvičovat.
Nedoporučujeme dítě do učení příliš nutit, určitě není potřeba, aby se poslední
týdny prázdnin každý den několik hodin
věnoval škole. Přeci jen prázdniny ještě
neskončily a děti mají právo si své volno
pořádně užít.
A jakou radu pro vás máme na závěr? Milí rodiče, myslete taky na sebe
a svoji pohodu! V klidu si naplánujte, co
všechno je potřeba do nového školního
roku zařídit. Nejen dětem, ale i vám se
s koncem prázdnin změní režim, bude
potřeba znovu naskočit do kolotoče
domácích úkolů a vysvětlování. Obrňte
se proto trpělivostí a klidem a ještě než
to všechno zase propukne, užijte si s vašimi nejmenšími poslední volné dny.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka
poradny Mojra.cz
www.mojra.c
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 11. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem,
konaného dne 24.06.2020
USNESENÍ
1/11ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje program zasedání
Zastupitelstva města Nové Město pod
Smrkem.
2/11ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje závěry kontroly usnesení, trvá úkol č. 14/7ZM/2019.
3/11ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej stavby
a pozemků v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, budov y objektu k bydlení
č. p. 435, části parcely č. 359/1, zahrada, o výměře cca 434 m2, a parcely č. 367, zastavěná plocha a nádvoří,
o v ýměře 365 m 2 , jejíž součástí je
stavba, budova č. p. 435, za smluvní
cenu 1.008.044 Kč a náklady spo jené s prodejem z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem do spoluvlastnictví pana Martina Karaly a pana
Karstena Englera. Prodávající prodává tyto nemovité věci se všemi součástmi a příslušenst vím a se všemi
právy a povinnostmi, se kterými tyto
nemovitosti užíval či užívat byl oprávněn. Kupující předloží kupní smlouvu
k podpisu nejpozději do 28.02.2021.
Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a pozemky včetně stavby,
určené k prodeji, mohou bý t znovu
nabídnuty k prodeji.
4a/11ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části
parcely č. 1498/2, trvalý travní porost,
o výměře cca 350 m2, za smluvní cenu
100 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod
Smrkem do vlastnictví manželů Daniely
a Pavla Vavřínkových. Kupující předloží
kupní smlouvu k podpisu nejpozději
do 28.02.2021. Po tomto datu platnost
tohoto usnesení končí a pozemek určený k prodeji může být znovu nabídnut
k prodeji.
4

4b/11ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
parcely č. 1775/10, zahrada, o výměře
575 m 2 za smluvní cenu 100 Kč/m 2
a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem
do vlastnictví pana Milana Lošťáka. Kupující předloží kupní smlouvu k podpisu
nejpozději do 28.02.2021. Po tomto
datu platnost tohoto usnesení končí
a pozemek určený k prodeji může být
znovu nabídnut k prodeji.
4c/11ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
části parcely č. 1709/1, ostatní plocha,
o výměře cca 270 m2 za smluvní cenu
132 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město
pod Smrkem do vlastnictví manželů
Ing. Miroslava a Marie Kratochvílových.
Kupující předloží kupní smlouvu k podpisu nejpozději do 28.02.2021. Po tomto
datu platnost tohoto usnesení končí
a pozemek určený k prodeji může být
znovu nabídnut k prodeji.
4d/11ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
části parcely č. 1709/1, ostatní plocha,
o výměře cca 1 480 m2 za smluvní cenu
10 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
z vlastnictví města Nové Město pod
Smrkem do vlastnictví manželů Romany
a Petra Zemanových. Kupující předloží
kupní smlouvu k podpisu nejpozději
do 28.02.2021. Po tomto datu platnost
tohoto usnesení končí a pozemek určený k prodeji může být znovu nabídnut
k prodeji.
5/11ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje směnu pozemků;
v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem části parcely č. 315/1, ostatní plocha, o výměře
cca 32 m2, a části parcely č. 385/2,
zahrada, o výměře cca 4 m 2 z vlastnict ví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví pana Josefa Kadery
za smluvní cenu 100 Kč/m2; a pozemku v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem; části
Novoměstské noviny

parcely č. 384/1, zahrada, o výměře
cca 84 m2 z vlastnictví pana Josefa Kadery, zapsané na LV č. 864, do vlastnictví města Nové Město pod Smrkem
za smluvní cenu 100 Kč/m2. Náklady
spojené se směnou parcel budou hrazeny městem Nové Město pod Smrkem. Směnná smlouva bude předložena
k podpisu nejpozději do 28.02.2021.
Po tomto datu platnost tohoto usnesení
končí.
6/11ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje upravenou studii rekonstrukce Mírového náměstí autorů City Upgrade, s. r. o. ze dne 17.06.2020
jako podklad pro vypracování realizačního projektu.
7/11ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje předloženou
II. změnu rozpočtu města roku 2020 dle
komentáře a tabulky rozpočtových opatření – žádná rozpočtová opatření není
potřeba přijímat.
navýšení příjmů: o P =
snížení příjmů: o P =
navýšení výdajů: o V =
snížení výdajů: o V =
saldo:
P–V=
8/11ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje Dodatek č. 1
smlouvy o půjčce uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem a společností UNITAS, s. r. o., IČ 22774203,
včetně Dodatku č. 1 splátkového kalendáře.
9/11ZM/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje vypořádání mezi
Teplárenskou novoměstskou, s. r. o.
ve věci úhrady nákladů za zpracování
projektu na rekonstrukci systému CZT
v Novém Městě pod Smrkem. Celkové
náklady za projekt ve výši 1.553.460 Kč
budou v ypořádány zápočtem ve v ýši 1.000.000 Kč za dlouhodobý úvěr
na provoz společnosti, který poskytlo
město, a doplatkem fa VS 200200006
ve výši 553.460 Kč.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php
září–říjen 2020

Zprávy z radnice
Ze schůzí rady města
Rada města na své schůzi konané
dne 22.07.2020 projednala majetkoprávní věci, schvaluje seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města platný
od 01.07.2020 do 31.12.2020, schvaluje přidělení bytu Mánesova 929 a schvaluje výměnu bytu č. 13, Mánesova 938,
za byt Revoluční 29, byt č. 6. RM schvaluje pronájem pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem: část parcely č. 2318/1
a část parcely č. 2144/1 na dobu určitou 10 let. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 11/2020 a č. 12/2020 o prodeji
nemovitých věcí z vlastnictví města. Rada města nesouhlasí se záměrem prodeje části parcely č. 894/1 v k. ú. Nové
Město pod Smrkem. RM schvaluje nájemní smlouvu na část parcely č. 1063/1
(16 m2). RM schvaluje převod ﬁnančních
prostředků z příspěvku zřizovatele do investičního fondu organizace Základní
škola Nové Město pod Smrkem. Dále
RM projednala předložená čerpání položky „Opravy“ všech příspěvkových organizací zřízených městem Nové Město
pod Smrkem k 30.06.2020. RM schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových
prostor Vaňkova 226 na dobu neurčitou
od 01.09.2020. RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu
nebytových prostor Palackého 275 mezi městem Nové Město pod Smrkem
a sdružením Tulipán, z. s. RM souhlasí,
aby právnická osoba Mateřská škola Nové Město pod Smrkem uzavřela smlouvu
o partnerství s MAS Frýdlantsko, z. s.
k projektu Na jedné lodi II. RM jmenuje
na návrh tajemníka městského úřadu
ke dni 01.10.2020 vedoucí ﬁnančního
odboru. RM schvaluje přidělení dotací
z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“,
žadateli Spolek pro seniory Červánek
na poznávací a kulturní zájezdy v roce 2020 a dále na akci k Mezinárodnímu
dni seniorů v roce 2020. RM souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci multifunkčního sportovního areálu u sokolovny z programu Podpora obcí
s 3001–10 000 obyvateli pro dotační
titul 117D822H Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku vyhlášený
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jako
poslední RM schvaluje Příkazní smlouvu
o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci
na projekt: „Oprava chodníků ve městě
Nové Město pod Smrkem“ mezi městem
Nové Město pod Smrkem a ARTENDR, s. r. o.
září–říjen 2020

Rada města na své schůzi konané
dne 13.08.2020 projednala majetkoprávní věci, schválila přidělení bytu
Myslbekova 941. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 14/2019
k 31.08.2020 a souhlasí s ukončením
pachtu pozemků, parcely č. 2243/15,
2243/16, 2243/17 vše v k. ú. Nové
Město pod Smrkem z pachtovní smlouvy
č. N 03/2016 k 31.08.2020. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 15/2020
o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví
města. Dále RM nesouhlasí se záměrem
prodeje parcely č. 2320/2. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 16/2020 o nájmu, pachtu nemovitých věcí z vlastnictví
města. RM schvaluje přijetí účelově vá-

zaného daru od dárce FFC ČR, s. r. o.
obdarovanému Sportovní a relaxační centrum, Nové Město pod Smrkem
na podporu kulturní činnosti, tj. na zajištění kulturně hudebních vystoupení. RM
schvaluje přidělení dotace z rozpočtu
města, kapitoly „Dotace“ žadateli ZKO
Hajniště 527, v procentní výši 50 % ze
skutečných nákladů (max. 7 500 Kč)
na akci Novoměstská oblastní výstava
německých ovčáků. Jako poslední pan
starosta přednesl poděkování radě města od spolku pro seniory Červánek Nové
Město pod Smrkem za podporu činnosti
spolku.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz
Novoměstské noviny
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historie
Pomník Josefa II. v Novém Městě
Podnět k dohledání informací a následnému sepsání tohoto článku mi dal
jeden z vedlejších „zpestřovacích vlastivědných“ domácích úkolů posílaných
jejich učitelem matematiky při koronavirovém vyučování „na dálku“.
Při bližším zkoumání člověk zjistí, že
ani pomníky nemusejí mít osud jednoduchý…
23. září 1779 projížděl při návštěvě
nejsevernější části své monarchie císař Josef II. za doprovodu generála
G. Browna, několika dalších důstojníků
a maďarských husarů cestou pod Smrkem, až dorazil do Strassbergu (dnešní
Ulicko, obec v Polsku těsně za hranicemi), kde se napil z pramene naproti
obydlí místního krejčího. Odtud obdivoval výhled do Slezska, které musela jeho
matka Marie Terezie odstoupit Prusku.
Poté císař navštívil i Nové Město pod
Smrkem. Tolik historická fakta.
K připomenutí významných osobností
a jejich návštěv nazrála doba na konci
devatenáctého a začátku dvacátého století. A tak starosta Strassbergu a majitel
pozemku s pramenem Kittelmann nechal za dalších 125 let ve městě postavit
bystu císaře s letopočty 1779–1904
a na prameni samotném instalovat mramorovou tabulku. Obdobně smýšleli
i zde v Novém Městě pod Smrkem.
O zřízení pomníku císaře Josefa II. se
uvažovalo už delší dobu. Nabízelo se
vytvořit jej ke stému jubileu návštěvy, ale
roku 1879 se k této události konal pouze
soubor přednášek. Už v osmdesátých
letech 19. století místní Ochotnický spolek zakoupil pozemek pod pomník. Ten
později přešel na Okrašlovací spolek
a v jeho péči se za čas jeho cena vyšplhala na 45 korun.
Dalším v ysněným termínem bylo
125. výročí přítomnosti císaře v našich
končinách. Tentokrát už byli místní rozhodnější a podnikli patřičné kroky. Včas
byl zřízen Výbor pro stavbu pomníku.
Začátkem roku 1903 se v záležitosti
pomníku udělal další krok. Pozvání výboru přijal profesor Gerhart z Liberce,
aby si přímo na místě udělal představu
o umístění pomníku. Po zhodnocení
situace navrhl postavit pomník ve vrchní části východní strany náměstí, a to
jako celou císařovu postavu. Stejně tak
vysvětlil zamýšlený projekt a představil
předběžný rozpočet. Na dalších schůzích se výbor usnesl Gerhartův návrh
6

sledovat, pokud budou shromážděny
potřebné ﬁnanční prostředky. Pomník
se setkal s úspěchem i u místních občanů. Ti si také sami odsouhlasili pomník
podle profesorova návrhu, tedy s celou
postavou. Deﬁnitivní rozhodnutí ale zatím nepadlo, protože se čekalo ještě
na další návrhy a rozpočty.
V neděli 25. dubna 1903 uspořádal
Okrašlovací spolek v tělocvičně schůzi
ohledně výstavby pomníku. Schůze se
účastnil starosta Glöckner a zástupci
36 pozvaných spolků. Bylo rozhodnuto
započít přípravné práce. K tomuto účelu
byl z každého spolku zvolen zástupce,
který byl obeznámen s dalšími kroky
a řídil svěřené úkoly.

Na pomník přispívali nejen místní.
Například frýdlantský velkoprůmyslník
Franz Siegmund věnoval 100 korun
(na dnešní poměry úsměvná částka, ale
tehdy se za 100 korunami skrývalo 33,3
gramů zlata). Výbor pro stavbu pomníku
vydal pohledy s modelem pomníku, aby
obyvatelé Nového Města měli představu
o jeho podobě. Pohledy se prodávaly
v obchodech a hostincích a výtěžek
z prodeje šel do pomníkového fondu.
Aby se mohl pomník na náměstí postavit, muselo se pro něj nejprve udělat
místo. Ona tam totiž stála kašna a kousek vedle socha Jana Nepomuckého.
Nepomucký se tak přenesl před kostel,
kde stojí dodnes. Jenže tam už stál

V srpnu 1903 se přípravné práce pracovní skupiny dostaly tak daleko, že
mohla vybírat z vícero návrhů a cen.
Byly vybrány návrhy, se kterými se výbor
chystal v krátké době seznámit širokou
veřejnost. Peníze na pomník měla obstarat sbírka. Koncem roku 1903 už bylo
v pokladně 3700 korun.
Provedení pomníku bylo nakonec
v červnu roku 1905 zadáno Emanuelu
Gerhartovi, sochaři z Liberce. Model
představoval císaře v pozici, jak seděl
na kameni při odpočinku u pramene
nazvaném na jeho počest Pramen císaře Josefa. Profesor Gerhart představil pomník ve dnech 17. května až
3. září 1906 na německo-české výstavě konané v Liberci. Postava byla vysoká přibližně 2 metry, podstavec měřil
na výšku 4 metry. Náklady byly v tuto
chvíli odhadovány na 7 až 8 tisíc korun.
Přitom v březnu roku 1905 byl stav pokladny 5 tisíc korun.

kamenný kříž, ten byl proto přenesen
před kostelní vrata. Tam ale zase už stál
pomník G. Menzela. Ten se tak ocitl
na dnes již bývalém hřbitově u kostela
a je na svém místě do dnešních dnů.
Toto vše se stihlo od 23. do 25. srpna 1906. Kašna pak byla odstraněna
27. srpna.
Zednické práce na podstavci byly
provedeny ﬁrmou W. Spölgen ze Šluknova a stavební ﬁrmou Antona Modela z Nového Města a byly v yčísleny
na 10500 korun. Sokl byl vysoký 4 metry, socha samotná skoro 2 metry. Celý
pomník vyšel na 5 tisíc korun.
Den, ke kterému směřovaly veškeré
přípravy, nastal v neděli 16. září 1906.
Tedy 127 let od návštěvy císaře v Novém Městě.
Počasí přálo a už v sobotu bylo město
slavnostně ozdobeno. Skoro na všech
domech vlály černo-červeno-zlaté prapory, okna byla rozsvícena, když pro-
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historie
cházel majestátní pochodňový průvod.
Obzvláště krásně byla vyzdobena cesta
od nádraží do středu města.
Následující den už bylo počasí o poznání horší. Mezi 8. a 10. hodinou se
začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů
severních Čech nebo ze sousedního
Pruska a Saska. Po deváté hodině se
honorace začala shromažďovat na radnici, zatímco se spolky shromáždily
k průvodu u Střeleckého domu. O půl
desáté na náměstí začala vyhrávat dechovka kapely Střeleckého spolku.
Zrovna v okamžiku, kdy se měl slavnostní průvod vydat na cestu, spustil
se silný liják, který vydržel až do večera. Přítomné spolky, čestní hosté, ale
i obyvatelé města si sváteční náladu
nenechali zkazit, a tak se v 11 hodin vydal průvod na cestu. Vyrazil od Střeleckého domu směrem k náměstí. Zastavil
před radnicí, kde vyzvedl zastupitelstvo,
a poté se seřadil před ještě zahaleným
pomníkem. Po vystoupení Mužského
pěveckého spolku srdečně pozdravil
předseda Pomníkového výboru a současně předseda Okrašlovacího spolku Franz Tschiedel všechny přítomné.
Starosta a poslanec zemského sněmu
Adolf Glöckner uvítal všechny jménem
města. Poděkoval všem i za jejich příspěvky, hlavně pak ﬁrmě Ig. Klinger, která přispěla nezanedbatelnou částkou.
Následovaly další proslovy, pozdravení,
přečtení blahopřejných telegramů.
Po odhalení převzal pomník do opatrování městem starosta Glöckner. Pak
byly k patě soklu položeny věnce se
jmény všech spolků a institucí, které
se na jeho vzniku podílely. Jednalo se
o spolky z Nového Města, Fr ýdlantu, Ludvíkova a dokonce i z pruského
a saského zahraničí. Po uložení věnců
se opět zformoval průvod. Tím akt samotného odhalení pomníku skončil.
Ve Střeleckém domě byla připravena tabule prostřená pro 150 lidí z řad
zástupců města, Pomníkového výboru,
starostu okresu Ehrlicha z Frýdlantu,
továrníka Oscara Klingera, zástupce
spolků z Nového Města a okolí, stejně
jako pro zástupce spolků zahraničních.
O přijemnou atmosféru se starala kapela Střeleckého spolku. Zajímavostí
je, že slavnostní tabule se účastnil i jistý
pan Riele, pravnuk tehdejšího majitele
onoho pramene. Od něj se přítomní
dozvěděli, jak jeho prapředek žádal
září–říjen 2020

zemské úřady o povolení pojmenovat
pramen. Slavnostní tabule končila kolem
16. hodiny.
V odpoledních hodinách se konal velmi dobře navštívený koncert. Neumannova kapela odvedla perfektní výkon.
Památnou slavnost ukončil večerní kvas
v tělocvičně a přilehlé zahradě. I zde
starosta města znovu poděkoval všem,
kteří pomohli jakýmkoliv způsobem zrealizovat sen o pomníku, a těm, kteří
na slavnost přišli. Po dalších a dalších
proslovech a zdravicích konečně začala
zábava, která přítomné udržela pohromadě ve veselé náladě do pozdních
nočních hodin.

Pořízením pomníku a zakončením prací okolo něj mohl Výbor pro stavbu pomníku svoji činnost považovat za ukončenou. Na začátek července 1907 tak
svolal svoji poslední schůzi, na které
bylo odsouhlaseno jeho rozpuštění. Jediná věc byla výboru dávána za zlé. A to,
že zahradnické práce svěřil libereckému
uměleckému a obchodnímu zahradnictví K. a L. Sweceny. Že prý zadali práci
Čechům a nezohlednili místní. Na obhajobu výboru ale bylo nutno podotknout,
že ﬁrma Sweceny nebyla česká, ačkoliv
to její jméno naznačovalo. Hlavním důvodem zadání práce právě této ﬁrmě byl
termín zhotovení. Hotovo mělo být ještě
před letnicemi a za 2–3 dny by toto nikdo z místních nezvládl.
Bohužel, jak už to v historii bý vá,
s koncem monarchie a vznikem jiného
státního zřízení, mladé Československé
republiky, přišla doba odstraňování všeho, co připomínalo staré zřízení a téměř
300letý útlak. Nepřipomíná vám to něco
i dnes?
A tak v pondělí 7. května 1923 vyzvala
oblastní správa okresu Frýdlant městské
zastupitelstvo Nového Města k odstraNovoměstské noviny

nění pomníku. Toto mělo být učiněno
do 14 dní. Odstranit se měl, stejně jako na jiných místech, z důvodu vazby
na bývalou monarchii. Z toho samého
důvodu se také 24. května tohoto roku
odstraňoval nápis na místních lázních,
které do této doby nesly název Lázně
císaře Františka Josefa.
Pomník byl odstraněn za deštivého
úterý 26. června 1923. Ve večerních
hodinách byl věnci ozdobený pomník
za přítomnosti snad tisíce lidí převezen
do veřejnosti nepřístupného parku Klingerovy vily, kde už mladou republiku
nikterak neohrožoval. Před branou Klingerova parku měl k zástupu lidí proslov
bývalý starosta města Adolf Glöckner.
Po změně politických poměrů a nástupu německého nacionalismu v pohraničí nastal po patnáctiletém vyhnanství
čas na to, aby se pomník z parku vrátil
na původní místo. Stalo se tak za svitu
pochodní, když se ve večerních hodinách 27. října 1938 vydal vůz naložený
těžkým nákladem vyzdobenou Frýdlantskou ulicí na náměstí. Přítomni byli
snad všichni obyvatelé města, městské
zastupitelstvo, zástupci všech spolků
a Hitlerova mládež. Pomník byl usazen
na své původní místo a vrchní učitel
Wilhelm Pfeifer pronesl slavnostní řeč.
Bývalý předseda Pomníkového výboru
a Okrašlovacího spolku Franz Tschiedel
připomněl historii pomníku. Pěvecký
spolek s městskou kapelou přednesl
několik písní a starosta města převzal
pomník do opatrování. To, že se tak stalo
v den 20. výročí vzniku samostatného
Československa, měla být pouhá shoda
okolností. Následující den pořádala Památková péče slavnostní večer a 30. října 1938 byl pomník předán veřejnosti.
Navrácený pomník však nev ydržel
na náměstí příliš dlouho.
Počátkem dubna 1940 byl pomník
sundán z podstavce znovu a tentokrát
deﬁnitivně. Místní se z novin k svému
překvapení dozvěděli, že bronzová socha byla věnována vůdci Adolfu Hitlerovi
jako dar. Budeme doufat, že se jednalo
o skutečný dar, a ne pouze o kov v hodnotě šrotu pro válečné účely…
Jak je vidno, nejen lidé, ale i pomníky
mohou mít strastiplnou historii. Zvláště
pak, jedná-li se (pro někoho) o „kontroverzní“ osobnosti.
Petr Krause
Nové Město p.Smrkem
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CENTRUM KAŠPAR
Právě teď odstartoval 7. ročník beneﬁce
Ušij tašku a zaměstnej člověka
Centrum Kašpar vyzývá lidi z celé ČR,
aby ušili tašky. Velké, malé, nákupní,
batohy, kosmetické, dětské, háčkované,
pletené… kreativitě se meze nekladou.
Ty pak poslali nebo přinesli osobně
do libereckého Centra Kašpar, Kašparova 73, 463 12 Liberec 25. Všechny
tašky půjdou do listopadové beneﬁce,
která se uskuteční v nádherném prostoru Galerie Lázně Liberec. Výtěžek pomůže doﬁnancovat služby pro lidi, kteří
obtížně hledají práci.
Následky korokrize vidíme každým
dnem. Mnoho lidí přichází o práci, situace na trhu práce není příznivá.
Centrum Kašpar vznikalo před šestnácti lety a od začátku pomáhalo lidem,
kteří se na trhu práce staví na vlastní
nohy. Buď hledají zaměstnání, nebo
se do práce vrací po delší pauze, mění
svou profesní dráhu, nebo se jim změní
životní situace a tito lidé nově musí zvládat souběh práce a zdravotního omezení
či např. péči o někoho blízkého. Pomoc,
která se u nás odehrává, má několik
úrovní.
V Centru Kašpar máme zkušenost, že
mít práci je stav, který nemusí trvat věčně. Lidé, kteří hledají, se jednou ocitnou
v situaci „mám“. Část těch, kteří jsou
nyní zaměstnaní, budou možná za pár let
v situaci „nemám“. A koloběh se pořád
opakuje.
Lidem, kteří k nám přicházejí ve složité situaci, umožňujeme nadechnout se
ke změně. Nasloucháme, radíme, podporujeme, doprovázíme, školíme, předáváme zkušenosti, píšeme reference,
ve ﬁrmách argumentujeme ve prospěch
motivovaných připravených lidí.
Díky projektům ESF v rámci IPRÚ můžeme bezplatně pomáhat určitým skupinám lidí. Jsou ale i další, mimo donorem
deﬁnovaných skupin, kteří potřebují
naši pomoc. Na služby pro tyto lidi získáváme ﬁnanční prostředky od dárců,
ať už ﬁremních či individuálních, a také
pomocí naší tradiční beneﬁce Ušij tašku
a zaměstnej člověka.
Poradkyně a mentorky Centra Kašpar
pomáhají rozplést složité situace. Pomocí konkrétních metod např. SWOT analýza situace, COMDI testy profesního
směřování, kariérní plánování, techniky
work-life balance, nácvik prezentačních
dovedností nebo třeba koučink, postu8

pují dle individuálních potřeb a osobnostního nastavení krok za krokem k získání dobrého pracovního místa.
Mezi naše klientky patří například
paní Jitka, která mnoho let pracovala
v dobrém zaměstnání, ale zhoršil se její
zdravotní stav, takže své původní místo
musela, ač nerada, opustit. Mezitím
se ale změnila celková situace na trhu
práce. Je zájem o jiné obory, mládí má
zelenou, technologie prodělaly překotný
vývoj. Změnil se i způsob, jakým ﬁrmy
vybírají své zaměstnance. Tato žena po-
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važuje za své selhání už jen to, že se musí po letech registrovat na úřadu práce,
přestože by ráda pracovala. Jenže kde
teď najít práci? Jak si zvyknout na status
„nezaměstnaná“? Dny najednou není,
čím smysluplně naplnit, člověk se ocitá
sám. Jitka nad situací ztrácí kontrolu, má
pocit, že se všechno hroutí.
Ani taková situace není ničím ojedinělým. Křižovatky v životě ale potkáváme
právě proto, abychom se mohli znovu
nadechnout a rozmyslet. Nabrat síly.
Najít novou cestu.
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SRC
Info ze SRC
V Centru Kašpar dbáme na to, abychom na zmíněných křižovatkách vzali
v potaz všechny varianty a promysleli
dopady různých rozhodnutí. Naše poradkyně trpělivě naslouchají, ptají se
na souvislosti. Mentorují, když je potřeba. Respektují emoce. Ukážou, od čeho
se lze odrazit v novém začátku. Na čem
stavět, aby krize pominula. V čem bude
vhodné doplnit si znalosti či kvaliﬁkaci.
Pomáhají vytvořit CV, připravit na výběrové řízení, posilují sebeprezentaci
a jsou oporou pro znovunalezení se-
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bedůvěry. Pomůžou v prvním kontaktu
s novým zaměstnavatelem.
Ušijte tašku a pošlete ji
na adresu:
Centrum Kašpar, Kašparova 73
463 12 Liberec 25.
Každá taška pomáhá. Děkujeme.
Kontakt:
petra.hottmarova@centrum-kaspar.cz
tel.: 731 439 967
www.centrum-kaspar.cz/beneﬁce/
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Když jsem psal článek do minulého
čísla novin, zdála se situace, s ohledem
na vývoj opatření proti šíření onemocnění, poměrně vážná a nikdo nedokázal
předpovídat, jakým směrem se bude
vy víjet. Naštěstí ten nejhorší scénář
nenastal a většina lidí a ﬁrem se mohla
vrátit k normálnímu, či téměř normálnímu životu. Nakonec se podařilo uskutečnit téměř všechny aktivity a akce,
které jsme měli pro toto léto nachystané,
a jsem rád, že účast byla vysoká a snad
se program i líbil.
V současné době již máme v plném
proudu kurzy základních škol, které nás
zaměstnávají od pondělka do pátku vždy
po celé dopoledne. Od konce září, či
začátku října, plánujeme otevřít další
kolo kurzu plavání pro předškoláky, opět
v úterý navečer. Zájemci se mohou přihlásit přímo v bazénu, nebo vyplnit přihlášku umístěnou na našich stránkách
a poslat ji e-mailem.
Ve spolupráci s městem se povedlo
realizovat rozsáhlou údržbu kulturního
sálu. Sál je nejen nově vymalován, ale
jsou zde instalovány nové výčepní pulty.
V budoucnu plánujeme provést i obměnu dalšího inventáře. Věřím, že stav,
do kterého se nám povedlo sál dostat,
vydrží co nejdéle a že i všichni, kdo si jej
pronajmou ke svým aktivitám, se budou
snažit, aby jej udrželi vždy v takovém stavu, ve kterém jej převezmou. Předpokládám, že sál bude v provozu od 15. září 2020. V současné době pracujeme
na přípravě nových podmínek pronájmu
sálu k soukromým akcím.
Pro další období letošního roku chystáme mimo jiné také další ročník Mikulášského plavání. Podrobný plán této akce bude zveřejněn na našich stránkách.
Na závěr bych chtěl všem čtenářům
připomenout, že letní sezona ještě nekončí a že stále můžete navštívit naše
zařízení v kempu u koupaliště. Mimo to
je stále v provozu i krytý bazén v budově
lázní. Provozní dobu najdete na našich
stránkách a nebo také v tomto čísle
novin.
Ing. Pavel Jakoubek
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Hasiči
Ze života Sboru dobrovolných hasičů v Novém Městě
pod Smrkem
V letošním lednu byl na valné hromadě sboru dobrovolných hasičů zvolen nový
výbor SDH Nové Město pod Smrkem, do kterého byli zvoleni mladí aktivní hasiči. Ti
se s vervou dali do práce a zapojili do činnosti i ostatní členy SDH.

3. července 2020 se pálení čarodějnic, na němž se tradičně podílejí naši
hasiči, netradičně konalo na hasičském
cvičišti u koupaliště. Chtěli bychom poděkovat městu za spolupráci při zajišťování dřeva na hranici. Velmi nás potěšila
velká účast spoluobčanů na této akci,
protože tím projevili svou podporu našim
hasičům.
Po pálení čarodějnic, 11. čer vence 2020, byl minifest EXPLOZE – hudební vystoupení za patronace našich
hasičů – a byla to velice vydařená akce;
určitě ji budeme opakovat i v následujících letech.

Významnou činností byla pomoc při
karanténě proti epidemii koronaviru, kdy
hasiči prováděli distribuci desinfekce
a ve spolupráci s Domovem důchodců
Jindřichovice pod Smrkem zajišťovali
nákupy pro seniory.

Zástupci našeho SDH se 29. února 2020 zúčastnili okrskové valné hromady hasičů okrsku Nové Město pod
Smrkem, kde byla shrnuta činnost okrsku SDH za uplynulý rok 2019. Našim
mladým hasičům byly předány putovní
poháry za 1. místa v hodnocení okrsku
v kategorii mladší i starší hasičský dorost.
10
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Hasiči

V červenci naši hasiči pracovali ve volném čase na hasičárně ve vstupním
prostoru do klubovny (štukování, malování a nátěr podlahy) a budovala se nová
podlaha v jedné z garáží.
V Heřmanicích se 15. srpna 2020
konala slavnost „Heřmanice v proměnách času“ za přítomnosti hejtmana
Libereckého kraje, pana Martina Půty,
senátora Michaela Canova a většiny
starostů našeho regionu. Této významné akce se zúčastnily delegace sborů
dobrovolných hasičů Frýdlantska. Našemu sboru na něm byla předána stuha
na hasičský prapor k 10. výročí povodní
v roce 2010.
Zatím poslední akci byla soutěž „Nejrychleji oblečený hasič“. Soutěž vyhrála
Andrea Nováková, členka našeho sboru, a tímto získala i putovní pohár za tuto
soutěž. Byla to velice úspěšná komorní
akce.
B ěhem roku na š i hasiči pr acují
na hasičském cvičišti – sekání trávy,
kultivace terénu; každý čtvrtek jsou
„parkové dny“ – mytí a údržba požárních
automobilů a požární techniky.
Další neméně důležitou činností výboru SDH a členů SDH je příprava akcí
pro veřejnost a hasičských soutěží pro
dospělé hasiče a hasičský dorost (děti).
Jak je vidět, naši hasiči se nenudí, konají prospěšnou práci pro nás všechny,
proto jim přejme hodně úspěchů v jejich
činnosti.
Křepelka

září–říjen 2020
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Historie jednoho závodního sboru zaniklé fabriky
Na L iberecku existovalo celkem
36 závodních požárních sborů. Bohužel
do dnešní doby se zachovaly pouze 3.
A i když jejich fabrika již dávno neexistuje, přesto žijí, a tak bych se rád chtěl
o jednom z nich zmínit; a sice o SDH
Textilana Nové Město pod Smrkem. V letošním roce by tento sbor dosáhl 144 let
od svého založení.
Po velkém požáru na konci roku 1876
se továrník Ignác Klinger rozhodl 5. května 1877 založit dobrovolný závodní
hasičský sbor o síle 97 členů a 42 náhradníků. Jejich činnost se zpočátku
soustředila na požár y a akce pouze
v objektech závodu v Novém Městě, Hajništi a Ludvíkově, ale později vypomáhal
i mimo tyto závody. V roce 1909 je zřízena místnost pro služby hasičů, slouží
se vždy ve 2 lidech přes noc. V tomto
období čítal závodní sbor 141 členů.
I v těchto letech se v závodě pravidelně
cvičilo a sbor se zúčastňoval veřejných
vystoupení a cvičení. Též se v této době
prováděla společná cvičení jak v denní,
tak noční době, a také cvičení CO. Tato
cvičení byla velmi populární. Ani v této
době se nezapomínalo na kulturu a pořádaly se společenské plesy a osvěta
mezi občany. Že se pan továrník o své
hasiče dobře staral, o tom svědčí i technika, kterou vlastnili: stříkačka Smékal
– 1877, dřevěný hadicový vůz, konopné
hadice, lehké žebříky, nářaďový vůz,
další 2 hadicové vozy, 2× parní čerpadla
zařízená na stříkání, 3dílný dřevěný mechanický žebřík 22 metrů. V roce 1894
zakoupil parní stříkačku Wm Knaust
z Vídně o dodávce vody 1286 litrů za minutu. Obě tyto stříkačky byly taženy
koňmi. V roce 1909 byly zakoupeny hákové žebříky a PS 8 DKV. Pro všechny
závody byly zakoupeny hasicí přístroje.
Až do roku 1945 byli členové převážně
německé národnosti. Tehdy skončila
jedna etapa dobrovolného sboru Textilana a začala etapa nová.
V roce 1945 se pokoušel o obnovení
závodního sboru p. František Kalina, bohužel neúspěšně. To se mu podařilo až
v roce 1946, odkdy se traduje založení
závodního sboru Textilana Nové Město.
Prvním poválečným starostou se stal
p. Josef Čengr a velitelem p. Karel Vaňha. V závodě cvičila o sobotách a nedělích nebo ve volném čase 3 hasičská
družstva. Od roku 1946 do roku 1966
vypomáhala vozidla autodopravy a vždy
12

byl jeden automobil určen jako hotovostní. Technika a vybavení: zakoupeny
stejnokroje pro 3 družstva, kompletní
výbava pro jednotlivce, stříkačka DS
– 16/36, výsuvný žebřík DZ – 18, 2×
PS – 8, dýchací přístroje Saturn, pěno
met Turbon ALP 100, přenosné lampy
s vlastním zdrojem, kapesní vysílačky,
vozidlové radiostanice, norná stěna,
4× PPS – 12. V roce 1966 zakoupena
přestavěná Tatra 805. V roce 1973 jim
byla přidělena cisterna ZIL 131, pro tu
si jeli na výstaviště do Brna, kde byla
vystavována jako exponát. Ten se svými
jízdními vlastnostmi v našich podmín-

členové jsou zaměstnanci závodu. Neměli jsme problémy jak s uvolňováním
na různá školení a kurzy, tak s výjezdy
k požárům, a byli jsme schopni vyjíždět
do 6–7 minut. Musím podotknout, že
vše FINANCOVALO vedení závodu.
V roce 1964 na krajské konferenci byl
jednotce za vynikající výsledky udělen
Rudý prapor ÚV SPO. V roce 2004 nám
byla za dosažené výsledky starostou
SHČMS p. Ing. Karlem Richtrem předána stuha 3. stupně. Po nástupu učňů
bylo 1965 založeno družstvo dorostu,
které se zúčastňovalo výcviku a soutěží
až do vyučení, poté z velké části pře-

kách velice osvědčil nejen u požárů,
ale také se používal jako vyprošťovák.
Sloužil do roku 1985 a nyní odpočívá
ve sbírce p. Kendíka. V r. 1976 byla zakoupena Avia 30 valník a přestavěna pro
potřeby hasičů, v roce 1986 byla prodána do Chrastavy. V roce 1985 vedení
závodu koupilo CAS 25 LIAZ Š 101 KAROSA a o rok později Avii 31 DA 12.
Obě auta sloužila do uzavření Textilany
v roce 2005. Díky pochopení vedení
závodu měli v této době špičkové vybavení.
V roce 1956 se na popud p. Vlasty
Kytkové zakládá družstvo žen. Všichni

cházeli mezi dospěláky. Vysílali jsme
členy do ústřední školy Bílé Poličany.
V roce 1965 jsme uzavřeli družbu s kolegy NDR – Hohenstein-Ernsthal a závodu Veb Textilkombinát Zittau. Tato
spolupráce trvala do roku 1968. Na přelomu let 1985–1986 byla se souhlasem
ředitele závodu ustanovena JSDHP.
Na základě těchto skutečností jsme
uzavřeli v roce 1986 smlouvu s HZS-LK
o výjezdech mimo závod a okrsek při
každém vyhlášení poplachu.
Soutěže: ženy i muži se zúčastňovali
jak soutěží v okrsku, tak i mimo okrsek, podnikov ých, oborov ých i sou-
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těží jednotlivců. Pravidelně se umisťovali na předních místech. Musím
podotknout, že ženy dosahovaly lepších
výsledků.
V roce 1979 na náš popud vznikla
soutěž o NOVOMĚSTSKOU PROUDNICI, do které se zapojilo 5 měst bývalé
ČSSR: Nové Město pod Smrkem, Nové
Město na Moravě, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Váhom, Kysucké
Nové Město. Soutěž vždy zakončila velice přátelská zábava. Soutěže se účastnili ženy i muži po krásných 10 let.
V roce 1990 nastaly změny. Krátce
nato se rozpadá družstvo žen. Na výzvu
SDH Skalice u České Lípy v roce 2001
se podílíme na utvoření světového re-

kordu v dálkové dopravě vody pomocí
cisteren v délce 47,2 km a v roce 2001
utvoření svěťáku pomocí PPS 12 v délce 52,7 km. Pravidelně se zúčastňujeme námětových cvičení ve svém okolí
a na oplátku pořádáme námětová cvičení v závodě. Vypomáháme požárnímu
technikovi hlídkami při sváření a držíme
asistenční hlídky při divadelních a kulturních akcích v divadle. Pravidelně jsme
udržovali rybník v závodě, který sloužil
jako požární nádrž, stavidla a potok protékající Textilanou. Pořádali jsme besedy
s mládeží na školách a navštěvovali dětské tábory. Co se požárů týče, vyjížděli
jsme v průměru k 7–10 požárům a technické pomoci ročně.

Dva členové naší organizace v roce 1989, p. Jindřich Formánek a 2012
p. Jan Slotík, získají titul Zasloužilý hasič.
V roce 2005 došlo k v ytunelování
a uzavření závodu Textilana 02 Nové
Město a tím též zanikla JSDHP Textilana
02. Více méně všechna technika přechází ke kolegům Nového Města. Od tohoto roku fungujeme jako příspěvkový
spolek SDH Textilana 02 a pravidelně se
scházíme v počtu 11 členů. Dle potřeby
vypomáháme kolegům v okrsku a máme
své zastoupení v OSH Liberec a okrsku
Nové Město. Snažíme se, aby jednotka
SDH Textilana 02 ještě žila a úplně nezanikla.
Starosta SDH Textilana Nové Město
pod Smrkem – Slotík

Taktika vedení boje proti nežádoucím
ohňům se přizpůsobila hasebním nástrojům. Při zakládání měst, vesnic
a osad (11.–12. století) každý paličský
čin měl tragický následek. Proto není
divu, že platila velmi tvrdá ustanovení zákonů: „Bude-li žhář při horkém skutku
polapen, uvržen budiž ihned do ohně
jím kladeného a spálen až na prach“.
Nebo rozhodnutí Přemysla II. Otakara
z 8. června 1278: „Kdo by v žhářství
přistižen byl, ohněm aby zahynul“.
Protipožární nářadí muselo mít v městských domech své místo, bylo udržováno a kontrolováno dle přísných předpisů. Za nejstarší jsou pokládány předpisy
ve statutech Prahy ze 14. století, dokonalejší z počátku 18. století bylo doplňování o nové zásady.
Marie Terezie se ve své reformní činnosti zaměřila i na požární ochranu.
V roce 1751 vydala patent s podrobným
řádem k hašení, platný pro města, vesnice a obce. Další podrobnější vydala
v roce 1755.
Dne 7. července roku 1689 vydal v Liberci hrabě František Gallas první místní
požární řád. Podle něj bylo 378 majitelů
domů rozděleno do skupin po sedmi
lidech. Každá skupina měla pořídit jeden

dlouhý a jeden krátký žebřík, jeden dlouhý a jeden krátký trhací hák na strhávání
hořících krovů a dvě dřevěné ruční stříkačky a z městských peněz se zakoupila
kožená vědra.
Již 147 let novoměstští hasiči (NMp.S)
vyvíjejí dobrovolnou činnost při ochraně
majetku svých spoluobčanů a v minulosti i v šíření osvěty v našem městě.
Neustálá výchova mladé generace hasičů, po celé stosedmačtyřicetileté období, vnesla štafetu hasičské tradice až
do současnosti.
V roce 1871 se uskutečnila zakládající schůzka a v roce 1873 byl založen
hasičský sbor Nového Města pod Smrkem.
V roce 1912 byla dostavěna v Novém Městě pod Smrkem velká hasičská
zbrojnice.
Kdo je hasič?
Deﬁnice hasiče: člověk, mužského rodu, s pevnými nervy, žaludkem a svaly,
který nemá zrovna nic lepšího na práci.
To je jednoduchá, úsměvná, ale výstižná deﬁnice hasiče, i když máme
i ženy hasičky.
HASIČ: „Složil jsem přísahu, že položím život za život jiného. A na tom se
nic nemění“.
L. Rabina

Dějiny hasičstva
Od dávných dob měl oheň pro člověka velký význam. První lid chránil oheň
před zimou, sloužil přípravě jídla a byl
používán k zastrašování divoké zvěře,
vývojem doby a přístupu lidí k pěstování
obilí pomáhal oheň mýtit lesy, později
pomáhal tavit rudy v kov, potřebný k výrobě nástrojů a zbraní.
Už v dávných dobách člověk poznal,
že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
V okamžiku, kdy člověk ztratí vládu nad
ohněm, se tento změní v strašný živel,
který ničí výsledky mnohaletého lidského úsilí a způsobuje mnoho bolesti
a utrpení. Zde již člověk poznává, že
je třeba se s ohněm rvát o uchránění
hodnot, pouhá obětavost však nestačí.
Člověk začíná organizovat ochranu proti
požárům, např. chránit otevřený oheň
v ohništích a osvětlení.
Hasit požár bylo povinno veškeré obyvatelstvo z okolí, obvykle vědry vody
z kašen, řek, potoků a studní. Nedostatek vody, malé znalosti lidí, kteří se snažili požár uhasit, nedostatek vhodného
hasebního nářadí, povětrnostní situace
to vše bylo příčinou, že oheň zničil celá
města, vesnice a osady.
Hasební technika ve středověku odpovídala stupni rozvoje společnosti.
září–říjen 2020
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Hasiči v Ludvíkově po prázdninách
Je konec prázdnin a obvykle do této
doby bylo již uskutečněno několik akcí
jak pro děti, tak pro dospělé, jako požární soutěže Superpoháru, O pohár starosty Ludvíkova, nebo dětské soutěže
a sjezdy v maskách. Mimo plánovaných
akcí se dříve vždy na hřišti soutěžilo
v nohejbalu a hlavně děti na dětském
hřišti si užívaly s nově opravenou trampolínou. Vše se ale znovu dává do pohybu i přesto, že covid se zase začíná
projevovat. Naši členové a hlavně výjezdové jednotky se zúčastnili se střídavými
výsledky, dvou soutěží, také nohejbalového turnaje na Větrově, byli u dvou
požárů balíků sena v Jindřichovicích
a naposledy u požáru na Přebytku. Také
se zúčastnili u postřiku při bourání Texti-

lany. Začátkem července naše jednotka
vyjížděla celkem 6x k zásahu u povodně
do Višňové a začátkem srpna opakovaně při menší povodni, čištění studní,
silnice a pozemku u koní v Ludvíkově
a na Přebytku.
Na pozemku u zbrojnice se sázely
stromky a květiny před plánovanou slavností usazení sochy a připravovala se
hasičská soutěž PS-8 .Program slavnosti začíná ve 14 hodin odhalením sochy před pozvanými hosty včetně okolních jednotek a také před sborem, který
přijede z moravských Kozlan. Po odhalení asi v 15,30 začne soutěž, kterou
zahájí veteráni, což jsou starší soutěžící
členové. Po nich nastoupí stávající soutěžní družstva a o vyhlášení výsledků

může nastoupit kdokoliv z přihlížejících,
kterým bude zapůjčena hasičská technika. Jsou připravené také akce pro
děti a také bohaté občerstvení. Věříme,
že se této akce zúčastní větší množství
diváků. Doufáme také, že v dalších měsících bude povoleno konání pro nás
tradičních plánovaných akcí, jako Haló
prázdniny, Oldies party, Halloween,
Mikulášská nadílka jak v Ludvíkově, tak
i opětovně ve ﬁrmě CiS, rozsvícení vánočních stromků v Novém Městě Na Výsluní a náměstí, hlavně v Ludvíkově,
nebo vánoční koncert v kostele sv. Petra
a Pavla, také výstup na Smrk nebo Silvestrovský nohejbal. Jsme připraveni
na jakoukoliv situaci hasičskou nebo
kulturní.
Jednatel MaP. st.

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Novinky z Okrašlovacího spolku
Léto se chýlí k závěru, dětem se blíží nástup do školy a s podzimem opět
začne i oživení spolkové činnosti. Ne
všichni naši členové si užívali letního
času, ale stihli i jiné akce.
Již v červenci pan Jiří Mikla nainstaloval v chodbě Informačního centra výstavu srovnávacích fotograﬁí z části bohatého archivu negativů svého tatínka, Eliáše
Mikly. Díky vytrvalosti a píli se mu poda-
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řilo nafotografovat o několik desítek let
později ta samá místa a nabízí návštěvníkům srovnání minulosti a přítomnosti.
Výstava probíhala celé prázdniny.
Na vrcholovém sloupu na Smrku déle
než rok chyběla pamětní destička, připomínající milovníka a znalce Jizerských
hor, fotografa a skvělého člověka, pana
učitele Karla Nádeníka. Nevíme, zda se
nenechavci tabulka tak líbila, že ji musel
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odcizit. Spolek nechal vyrobit destičku
novou, její instalace ale měla delší prodlevu.
Dobrá zpráva je, že od 17. srpna je
opět na svém místě. Zasloužila se o to
paní Olga Vnoučková, která podnikla
s potřebným nářadím cestu na Smrk,
podkladové prkno obrousila, natřela
a destičku přišroubovala. Doufejme, že
ji už nikdo nezcizí.
Za OS M. Remtová
Foto – O. Vnoučková, F. Remta
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Nová výjezdová základna záchranné služby
v Rokytnici nad Jizerou
Posádky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje od poloviny srpna
za pacienty vyjíždějí z nové výjezdové základny v Rokytnici nad Jizerou. Spolu
s hejtmanem Martinem Půtou, jeho statutární náměstkyní pro oblast ekonomiky,
správy majetku a informatiky Jitkou Volfovou a náměstkem hejtmana pro oblast zdravotnictví Přemyslem Sobotkou ji slavnostně otevřel ředitel ZZS LK Luděk Kramář.

Nová základna, ze které vyjíždí posádka rychlé zdravotnické pomoci k pacientům z Rokytnicka, Harrachova, Jablonce nad Jizerou, Vysokého nad Jizerou
a přilehlých oblastí, je plně moderně
vybavena. Původní prostory, které nevyhovovaly po technické ani kapacitní
stránce, tak nahradí pracoviště, kde
mají záchranáři zázemí nejen pro členy
posádek, ale zároveň pro technické zabezpečení vozového parku. Nová stavba

s důrazem na ekologický provoz stála
zhruba 17 milionů korun a z převážné
většiny ji ﬁnancuje právě Liberecký kraj.
„Zajištění zdravotní péče je jednou
z našich priorit. Proto je nezbytné zajistit moderní podmínky zejména pro ty,
kdo se o zdraví a životy občanů starají.
Jsem rád, že v případě rokytnické základny ZZS LK se to povedlo a že jsme
našli nezbytné prostředky. Výstavbou
je zajištěn dojezdový čas pro celou ob-

last,“ uvedl náměstek Sobotka. Zdůraznil, že nová stavba nebude jen funkční,
ale splňovat bude i veškerá ekologická
kritéria.
Zhruba rok a půl sídlili rokytničtí záchranáři provizorně v nedalekém Domově pro seniory, kterému za spolupráci
patří velké poděkování. „Původní stavba
výjezdové základny už nesplňovala
žádné limity pro provoz. Vše nám tu
padalo na hlavu, nebyly zde základní
hygienické podmínky. Provoz v ní už
nebyl možný. Jsme rádi, že nám Liberecký kraj umožnil vystavět novou,
moderní základnu,“ řekl ředitel ZZS LK
Luděk Kramář.
V této souvislosti vyzdvihl zejména
moderní technologie k recyklaci dešťové vody, která bude využívána na mytí
vozidel, základna má i vlastní studnu.
K vytápění bude sloužit tepelné čerpadlo, které zajistí jak nízké náklady, tak
i malou ekologickou zátěž.
Výstavba nové základny byla zahájena
v dubnu loňského roku. ZZS LK za ni
z vlastních zdrojů zaplatila 3,6 milionu
korun, 13 milionů korun poskytl Liberecký kraj. V roce 2019 vyjeli rokytničtí
záchranáři k cca 1 300 případů
Michael Georgiev, ZZS LK

Dotace na rozvoj elektromobility
V dotačním období 2014 až 2020 bylo
vypsáno několik dotačních výzev v programu MPO OPPIK. Program „Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita“ byl
zaměřen na podporu rozvoje bezemisních automobilů. Podrobnosti nemá cenu zde vypisovat, jsou poměrně složité
a je možno si je podrobně prostudovat
na webu https://www.agentura-api.org/
wp-content/uploads/2018/11/NUT-IV.-V%C3%BDzva-elektromobilita-1.pdf.
V Libereckém kraji se o dotaci ucházela například ﬁrma Comp’s, spol. s r. o.,
která realizovala dotační projekt „Obnova vozového parku pořízením elektromobilů“, což obnášelo nahrazení tří
vozidel se spalovacím motorem třemi
elektromobily a pořízení wallboxu k nabíjení těchto elektromobilů. Projekt byl
realizován v letech 2019 až 2020 a celkové způsobilé v ýdaje projektu byly
1 668 224 Kč. Žádost o platbu dotace
září–říjen 2020

byla ve výši 1 251 168 Kč. Tolik pro
představu strohá řeč čísel. Administrativní náročnost se zpracováním projektu
je obrovská. Přes tuto administrativní
náročnost má dotace smysl a nepo-

které se pohybují mezi 30 až 80 Kč
na 100 km, je možno díky dotaci poznat.
Dnes, kdy elektromobily mají běžně dojezd na jedno nabití okolo 400 km a síť
nabíjecích stanic po celé České republice je dostatečně hustá a elektromobil
je tudíž již plnohodnotným autem o jehož
ekologickém přínosu zejména pro centra měst nelze pochybovat, je jedinou
nevýhodou pořizovací cena, kterou dotace na pořízení pomáhá zmírnit. Pokud
jde o wallbox, je třeba si říci, že způsob
dobíjení má vliv na ekonomiku provozu
elektromobilu. Do dotačního projektu
se vešel wallbox o výkonu 40 kW, což je
pro ﬁremní účely dostatečné.

chybně může k rozvoji elektromobility
napomoci. Přednosti elektromobilů,
jako například nízké náklady na servis,
nízká poruchovost, vynikající akcelerace a celkově nízké náklady na provoz,
Novoměstské noviny
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od našich čtenářů
Dáma, turistka, divadelnice, paní Marie Šmerdová
Byla to Dáma, Dáma s velkým D. Svůj
život věnovala nejen svým dvěma synům
a manželovi, ale ve volných chvílích také několika svým zájmům. Těmi byla
četba, amatérské divadlo, ale i turistika
a poznávání krás naší vlasti. Patřila mezi
členy turistického oddílu v Novém Městě
pod Smrkem. Byla aktivní turistkou až
do pozdního věku. Mohli jsme ji vídat
v různých koutech Jizerských hor, byla
pravidelnou účastnicí Výstupu na Smrk
a jiných turistických akcí. Po horách
chodila velmi často sama.
V neposlední řadě jsme ji znali také
jako velmi aktivní členku divadelního
souboru v Novém Městě pod Smrkem.
Patřila v padesátých letech mezi jeho
zakládající členy. Vypracovala se ve velmi výraznou hereckou osobnost, rovněž
vynikala na režijním poli.
S paní Marií jsem se seznámil při obnovení činnosti divadelního souboru
na počátku sedmdesátých let. V té době
pracovala v tehdejším n. p. Textilana jako dispečerka kusového zboží. Pamatuji

se, jak mne ostýchavě požádala, zdali
bych se nezapojil do nově vznikajícího
divadelního představení jako statista.
S radostí jsem nabídku přijal. Nedlouho
poté jsem ji požádal, aby mi svědčila
na mé svatbě, což také učinila. Naše
přátelství pak trvalo velmi dlouho, navštěvovali jsme se vzájemně ve svých
domovech a zapřádali dlouhé debaty
o divadle, turistice, literatuře. Do poloviny osmdesátých let nastudovala se souborem několik úspěšných divadelních
představení. Já jsem ji později obsadil
do dvou her, které jsem měl tu čest režírovat. Svou poslední roli odehrála na divadelní přehlídce 18. listopadu 1989
v Hrádku nad Nisou. Pak jsme se potkávali už jenom na túrách, naposledy při
Výstupu na Smrk. Divadlo se na delší
čas odmlčelo.
Její zájem o společenské dění byl všeobecně znám. Měla obrovský přehled
o kultuře, divadelním umění, herectví,
ale také o přírodě. Velmi ráda pracovala na zahrádce, což využívala u domu

svého syna, který sloužil jako rekreační.
Cestu k němu do Řasnice absolvovala
skoro vždy na kole.
Chodívala často a ráda na turistické
túry s naším odborem turistiky KČT. Později, když už nemohla chodit ze zdravotních důvodů, ráda alespoň četla o krásách naší vlasti nebo o nich diskutovala,
kde uplatňovala své rozsáhlé znalosti.
Často jsme ji později navštěvovali
v Domově důchodců v Jindřichovicích,
kam odešla. Vždy nás přivítala vitální
úctyhodná dáma, které se věk fyziologicky jakoby zastavil. Na naše turistické
akce už nemohla chodit, přesto jsme ji
vedli v oddíle jako čestnou členku.
Paní Marie Šmerdová se v ydala
na svou poslední turistickou procházku,
ze které není návratu. Dočetla poslední
knížku, dohrála svou poslední divadelní
roli, zrežírovala své poslední představení. Tleskáme jí vestoje. Opona se zvolna
zavřela. Budeme dlouho na paní Marii
Šmerdovou v dobrém vzpomínat.
Šmi-dra

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.

září–říjen 2020

Provozní doba – 1.–30. září 2020
Plavecký bazén
Sauna
ráno
odpoledne
odpoledne
pondělí plavání školy
sanitární den
úterý
plavání školy
14.00–20.00 veřejné plavání
zavřeno
středa plavání školy
14.00–20.00 veřejné plavání
15.00–18.00 smíšená
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
čtvrtek plavání školy
15.00–16.00 plavecký kroužek DDM
15.00–20.30 pro ženy
16.00–21.00 veřejné plavání
pátek plavání školy
14.00–21.00 veřejné plavání
15.00–20.30 pro muže
10.00–12.00
sobota
14.00–19.00 veřejné plavání
15.00–19.00 smíšená
veřejné plavání
neděle zavřeno
14.00–18.00 veřejné plavání
14.30–18.00 smíšená
Poznámky: Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 týden předem.

Masáže

Občerstvení
u bazénu

zavřeno
zavřeno
17.00–19.00 pro ženy
zavřeno
17.00–19.00 pro muže
zavřeno
zavřeno

Ceník – platný od 1. ledna 2019
Plavecký bazén
1 hod.
2 hod.
nad 15 let
60 Kč
100 Kč
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
Pronájem bazénu – hodinová
sazba
do 21.00
1 300 Kč
po 21.00
2 000 Kč
pronájem školy 1 hod.
20 Kč
osoba/hod.
Permanentka – vstup bazén
dospělí 12 vstupů po 1 hod.
600 Kč
– přenosná,
platnost 4 měsíce
děti do 15 let a ZTP,
400 Kč
12 vstupů po 1 hod. –
přenosná, platnost 4 měsíce
Zápůjčky
vysoušeč vlasů
20 Kč
sportovní potřeby
20 Kč
ručník
20 Kč

Sauna
vstupné – 2 hod.
nad 15 let
děti do 15 let
sauna s přechodem
do bazénu
sauna s masáží
masáž samostatně
Pronájem sauny
do 21.00
po 21.00
Pronájem – sportoviště
pronájem 1 hod.
Hala u školy
Sokolovna
Tenisový kurt
Volejbalový kurt

100 Kč
70 Kč
130 Kč
200 Kč
130 Kč

1 300 Kč
2 000 Kč

250 Kč
190 Kč
100 Kč
150 Kč

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.

Ubytování
Turistická ubytovna
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
1 noc
200 Kč
220 Kč
od 3 do 12 let
více nocí
200 Kč
220 Kč
osoba starší 12 let 1 noc
300 Kč
340 Kč
více nocí
270 Kč
300 Kč
Koupaliště
1. 4.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 1. 7.–31. 8.
chata č. 1
400 Kč
500 Kč
chata č. 2, 3
650 Kč
750 Kč
chata č. 4, 5, 6
550 Kč
650 Kč
obytný vůz, karavan
120 Kč
150 Kč
stan velký
100 Kč
stan malý (2 osoby)
60 Kč
parkovné osobní automobil na den
50 Kč
Poplatky
Rekreační poplatek městu
10 Kč
(všechny typy ubytování)
osoba/noc
Ubytovací poplatek při ubytování v areálu
30 Kč
koupaliště
osoba/noc
Sprchy
30 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
září–říjen 2020
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nabídka kroužků
Středisko volného času „ROROŠ“, Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace
Frýdlantská 841, 463 65 Nové Město pod Smrkem
tel.: 482 325 319, ičo:46744819, e-mail: ddm_nmps@volny.cz nebo ddmnmps@seznam.cz

NABÍDKA KROUŽKŮ školní rok 2020-21

◄Pondělí 14.9.

zahájení pravidelné činnosti

Výtvarná dílna
I.Špálová
Turistický
P.Suková
Sportovky
M.Pánková
Divadelní
P.Šmidrkal
Volejbal
R.Likavcová
Basketbal
P.Diškant, B.Svoboda
Basketbal
P.Diškant, B.Svoboda

příspěvek na šk.rok
2.-5.třída 550,- Kč
400,- Kč
1.-.9.třída
MŠ -2.třída
450,- Kč
od 4. třídy 400,- Kč
9-18 let 680,- Kč
od 5-té třídy 450,- Kč
dospělí 980,- Kč

DDM obsazeno
DDM
Hala SRC
DDM
Sokolovna
Hala SRC
Hala SRC

13.30-15.00 h.
14.00-15.30 h.
15.00-16.00 h.
15.00-16.30 h.
17.00-18.30 h.
18.00-19.00 h.
19.00-20.30 h.

DDM obsazeno
Hala SRC
J.Škareda Hala SRC
M.Křiklavová DDM
I.Šimůnková Sokolovna
I.Šimůnková Sokolovna

13.30-15.00 h.
15.00-16.00 h.
16.00-17.00 h.
15.00-16.30 h.
16.30-17.30 h.
17.30-18.30 h.

2.-5.třída
1.-5. třída
6.-9. třída
1.-5. třída
od 3.třídy
od 6.třídy

550,- Kč
450,- Kč
450,- Kč
400,- Kč
450,- Kč
450,- Kč

výtvarný projekt pro členy Vd
L.Hnilička Sokolovna
15.30-16.30 h.
J.Smutný
DDM
15.30-16.30 h.
K.Tymešová Hala SRC
15.30-16.30 h.
K.Tymešová Hala SRC
16.30-17.30 h.

Výtvarná dílna
od 3.-9.třídy
od 5. třídy
1.-4. třída
5.-9. třída

450,- Kč
400,- Kč
450,- Kč
450,- Kč

◄Úterý 15.9.
Výtvarná dílna
Florbal
Florbal
Hrajeme si, nezlobíme
Zumba
Zumba

I.Špálová

J.Škareda

◄Středa 16.9.
Osada v zahradě
Stolní tenis
Na kytaru bez not
Lezení na umělé stěně
Lezení na umělé stěně

◄Čtvrtek 17.9.
Plavecký od 8.10.
Y.Svobodová
Cvičení rodičů s dětmi L.Bulušková
Badminton
I.Špálová
Badminton-pokročilí
I.Špálová
Badminton-mix
I.Špálová

Bazén obsazeno
Hala SRC
Sokolovna 6 míst
Sokolovna obsazeno
Sokolovna obsazeno

15.00-16.00 h.
16.30-17.30 h.
15.00-16.30 h.
16.30-18.00 h.
18.00-19.00 h.

od 3.třídy 1000,- Kč
2-5 let 450,- Kč
od 2. třídy 680,- Kč
680,- Kč
stálá skupina
mix - stálá skupina
650,- Kč

Y.Svobodová

DDM

14.30-16.00 h.

3.- 9. třída

400,- Kč

T.Křiklava

DDM

15.30-17.00 h.

bez omezení

400,- Kč

◄Pátek 18.9.
Včelařský
Rybářský

Kroužky zahajují svoji pravidelnou činnost od pondělí 14.9. 2020. U kroužků s omezeným počtem míst
je potřeba se předem informovat a přihlásit se před zahájením činnosti. V nabídce je uveden i počet volných míst.
U informace „obsazeno“ může být stav změněn a na volná místa se můžete dotázat přímo v DDM na tel. čísle
702152177.

Turistický kroužek bude zaměřen na fotografování a fotoaparát není podmínkou.
Badmintonový mix: je určen pro ženy, muže, středoškoláky a pokročilé hráče od 15. do 60. let
Cvičení rodičů s dětmi - věk pro cvičení - pro děti od 2. let.
MŠ – znamená, že kroužek přijímá děti pouze předškolní třídy (5-6) let
Bližší informace o kroužku získáte na našich stránkách.
www.ddmnmps.webnode.cz
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Singltrek
Příměstský tábor Singltrek dětem
Po roce se vám opět hlásíme z našeho
příměstského tábora, kterého se letos
zúčastnilo 27 dětí, a to nejen z Frýdlantského výběžku, ale i z okolí. Tentokrát
jsme ho pojali více cyklisticky a ukázali
jsme dětem větší část stezek, které se
vlní nad Novým Městem. Ukázali jsme si,
jak zkontrolovat kolo a vybavení před vyjížďkou a jak si vyměnit duši. Každý teď
také ví, že v terénu zvedáme zadek ze
sedla, držíme pedály vodorovně a máme
prst na brzdách. Neseděli jsme ale jen
na kole! Pěšky jsme stopovali fáborky
a plnili nelehké úkoly: tvořili jsme Land
art, chodili jsme naboso, zneškodnili
jsme pytláky, prolézali jsme tunelem…

Do programu jsme také zahrnuli malování na putovní kamínky, které si děti
musely najít, a dále musely nechat plynout svou fantazii skrz štětce a barvičky.
V neposlední řadě jsme navštívili liberecký Ekopark, který je plný zajímavostí,
včetně dílničky, kde se meze nekladou.
Zručnost jsme rozvíjeli výrobou Survival
náramků, neboli náramků přežití, díky
čemuž se děti naučily vázat základní uzle
z padákové šňůry a v nesnázích budou
připraveni! Počasí nám umožnilo trávit
čas u vody a zdokonalit svou rovnováhu
na paddleboardech, a když nepřálo, tak
hraní různých deskových a společenských her. Důležité bylo ale trávit čas
spolu, poznat nové kamarády, naučit se
novým dovednostem a hlavně si to užít.
Tak za rok na viděnou. Ahooj!
Hanka Hermová
září–říjen 2020

Novoměstské noviny

19

školství
Máme v MŠ motýly
Již několikátým rokem se naše školka zapojila do projektu Nadace Ivana
Dejmala pro ochranu přírody, kde se
podporuje ekologická v ýchova dětí
v Libereckém kraji s názvem „Život pro
motýly“.
Projekt se zaměřuje na hmyz, konkrétně na motýly. Nadace nám umožnila
zakoupit vajíčka a vypěstovat si svoje
vlastní motýlky, které jsme chodili všichni sledovat a pozorovat ve všech vývojových stádiích. Když nastal den, kdy se
z kukel vylíhli motýli, byl čas je vypustit

do volné přírody. Celá školka s napětím
pozorovala, jak vysoko letí, ale neubránili jsme se smutku, že už je asi nikdy
neuvidíme.
Aby se k nám na zahradu vraceli, zasadili jsme motýlí keř a motýlí louku,
plnou kvetoucího lučního kvítí, které
na současných loukách už moc neuvidíte a poskytli tímto hmyzu přirozenou
potravu. Nehledě na to, jaký se v dětech
probudil zájem i o květiny.
Součástí projektu byl i výlet do přírody, kde mohou děti sledovat motýly
v přirozeném prostředí. Tak i v těžkých
dobách koronavirových omezení vyrazily
starší děti z naší MŠ autobusem na výlet
do kraje Maloskalska, kde mohly pozorovat motýlí populaci, přesněji na hrad
Frýdštejn a okolí. Po svačince je čekala
cesta lesem na Malou Skálu okolo známé vyhlídky Pantheon; pod kopcem už
čekal autobus, aby je odvezl do továrny na dřevěné hračky Detoa Albrechtice, s. r. o. v Jiřetíně pod Jedlovou, kde
si děti složily a slepily hračku podle své
fantazie.
Výlet se všem moc líbil, jenom to počasí musíme příště objednat o ždibec
lepší, ale důležité je, že výlet se dětem
líbil, nikdo se neztratil a všichni si vezli
domů něco na památku.
Dudková Jitka

Novoměstské noviny. Dvouměsíční zpravodaj Města Nové Město pod Smrkem (periodický tisk územního samosprávného celku). Schváleno pod číslem
MK ČR E11812. Toto číslo vyšlo 20. 9. 2020. Náklad 300 ks. Příští vydání: listopad–prosinec 2020. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího
měsíci vydání. Vydává Město Nové Město pod Smrkem. Odpovědný redaktor: Pavla Špičková (e-mail: knihovna@nmps.cz). Redakční rada: Pavla
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